BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTS

2017.gada 27.oktobrī

Nr. 13 (92)

Iedzīvotāju
līdzdalības
programma

Par nekustamā
īpašuma nodokļa
atlaidēm

Piemiņa

Atklāj piemiņas memoriālu Bauskas ebrejiem
2017.gada 15.oktobrī tuvi un tāli
viesi bija pulcējušies saules pielietajā Bauskas vecpilsētā, lai atklātu
piemiņas memoriālu „Sinagogas
dārzs”. Memoriāls izvietots Rīgas
ielā 35, vietā, kur atradās 1844.gadā
celtā un nacistu uzbrukumos 1941.
gada jūlijā nopostītā Bauskas Lielā
sinagoga. Sinagogā par rabīnu kalpoja Ābrams Īzaks Kuks – izcils
reliģiskais domātājs, kabalists, skolotājs, vēlāk pirmais Izraēlas Zemes
virsrabīns.
Svarīgo notikumu ar savu klātbūtni bija pagodinājuši Ārlietu
ministrijas pārstāvis, Latvijas delegācijas Starptautiskajā holokausta
piemiņas aliansē vadītāja vietnieks
Einārs Miķelsons, viņas Ekselence ASV vēstniece Latvijā Nensija
Baikofa Petita, viņa Ekselence Vācijas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute,
Izraēlas Valsts vēstnieces vietnieks
Cvi Mirkins, Latvijas un Igaunijas
Ebreju biedrības Izraēlā priekšsēdētājs Elie Valks. Viņi savās uzrunās
uzsvēra mirkļa nozīmību – šāda
memoriāla izveide ir ļoti gaidīts un
svarīgs notikums. Tas izrāda cieņu
Bauskas ebreju kopienas piemiņai un visai ebreju tautai un palīdz
mums atminēties pagātnes baisās
mācības un darīt visu, lai baigie notikumi nekad vairs neatkārtotos.
Kopš 1820.gada, kad ebrejiem
tika atļauts apmesties Bauskas pilsētā, viņi daudzus gadu desmitus
veidoja lielāko pilsētas iedzīvotāju
daļu, veicināja pilsētas ekonomisko
attīstību. Bauska bija arī ievērojams
ebreju kultūras un intelektuālās dzīves centrs. Pirmā pasaules kara laikā visi Bauskas ebreji tika izsūtīti,
tikai daļa no viņiem varēja atgriezties. 1935. gadā Bauskā dzīvoja 778
ebreji, darbojās ebreju pamatskola

Piemiņas ansamblis izrāda cieņu Bauskas ebreju kopienas piemiņai un visai ebreju tautai, palīdz mums atminēties
pagātnes baisās mācības un darīt visu, lai baigie notikumi nekad vairs neatkārtotos.
un vairākas kultūras biedrības. Pēc
padomju okupācijas 1940. gadā visas ebreju organizācijas tika slēgtas,
bet 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju
deportēto skaitā bija arī 9 Bauskas
ebreju ģimenes. 1941. gada jūlijā,
pēc nacistu okupācijas, daudzi ebreji tika apcietināti, spīdzināti un

nogalināti. Atlikušos apmēram 600
cilvēkus augusta sākumā noslepkavoja dažus kilometrus no BauskasLikvertenu silā. Pašlaik šajā vietā ir
1971. gadā uzstādītais piemineklis
„Cilvēku stāvi”.
Uz memoriāla atklāšanu bija ieradušies arī divu Bauskas ebreju
dzimtu pēcteči - Yehudi Gaffens,
Arensburgu ebreju ģimenes pēctecis
no ASV un Erran Feitelsons - Bauskas Feitelsonu ebreju ģimenes pēctecis no Izraēlas. Tieši Feitelsona
kunga tēvs bija tas, kurš īpaši aktīvi
cīnījās par šādas piemiņas vietas
izveidi Bauskas vecpilsētā, vietā,
kur reiz atradusies nopostītā Lielā
sinagoga.
Bija nepieciešami daudzi gadi un
dažādas koncepcijas, lai visbeidzot
nonāktu pie viena īstā un vispareizākā mākslinieciskā risinājuma.
Šo risinājumu radīja tēlnieks Ģirts
Burvis. Kā stāsta pats memoriāla
autors, kopējā memoriālā platība
aizņem precīzi tādu laukumu, kādā
savulaik atradās Bauskas Lielā sinagoga, akmens tēli simbolizē eb-

rejus, kas iznāk no dievnama pēc
dievkalpojuma. Tie veidoti īpašā
tehnikā, kuru vairāk pierasts redzēt
izmantojam celtniecībā, tomēr šeit
šim risinājumam rasts daudz mākslinieciskāks pielietojums. Nerūsējošā tērauda stiepļu karkasā izvietotie
materiāli – dolomīts, ķieģelis – redzami Bauskas vecpilsētas namos,
līdz ar to, memoriāls nekontrastē
ar kopējo vecpilsētas ēku ansambli.
Veicot apbūves laukuma sagatavošanas darbus, tika atrasti mūru fragmenti no nopostītās sinagogas ēkas,
arī šie elementi iestrādāti gabionos.
Memoriāla centrā ir simboliska
bima, uz kuras rakstīts: „Veltījums
Bauskas ebrejiem, kas gadsimtiem
dzīvoja šeit un cēla šo pilsētu, un
kurus 1941. gadā nogalināja nacisti un viņu vietējie palīgi. Godinot
ebreju tautas piemiņu – Bauskas
ebreju pēcteči un baušķenieki”.
„Pavasarī, kad viss saplauks, ceru,
ka šeit būs mierpilns, zaļš dabas stūrītis, kur kavēties atmiņās, pieminēt,
meditēt, nodoties savām dziļākajām
domām,” noslēdzot savu uzrunu sa-

cīja mākslinieks Ģ.Burvis.
Piemiņas memoriāls „Sinagogas
dārzs” izveidots pateicoties Bauskas ebreju pēcteču Izraēlā, ASV un
Lielbritānijā iniciatīvai un ziedojumiem un Bauskas novada domes un
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu
padomes atbalstam.
„Šis notikums ir īpaši nozīmīgs
mūsu kopienai. Memoriāls ir izveidots vietā, kur atradās Lielā sinagoga, un kuru 1941. gada jūlijā
nodedzināja nacisti. Vairāk nekā 15
gadus mēs mēģinājām izveidot šajā
vietā memoriālu, taču pastāvīgi saskarāmies ar dažādiem šķēršļiem no
pilsētas vadības puses. Pašreizējais
Bauskas novada domes sastāvs ne
tikai piekrita memoriāla izveidei,
bet arī pielika visas pūles un sniedza
ievērojamu atbalstu, lai īstenotu šo
projektu pēc iespējas īsākā laikā,”
teikts Latvijas ebreju kopienas interneta vietnē.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Foto Edgars Namiķis
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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 nekus-

tamā 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
Kārli BRAČKU Ceraukstē
Konstanciju BRIEDI Bauskā
Elzu PETROVU Ceraukstē
Mirdzu RIGERTI Brunavā
Zentu BARANOVU Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Dimanta kāzu
jubilārus
Fjodoru un Alīnu RAZIŅKOVUS Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu
jubilārus
Egonu un Mārīti ENKURUS Codē
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
8.novembrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķa iela 1, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4050 001 0432,
kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0881 ha, kadastra apzīmējums
4050 001 0432, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 1400,(viens tūkstotis četri simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Dīķa iela 1, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskai-

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
8.novembrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas Nr. 601, Salātu ielā 18,
Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr.
4001 900 3372, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr. 601 ar platību 16,9 m², 169/31008 kopīpašuma
domājamās daļas no būves, kadastra
apzīmējums 4001 004 0163 001 un
zemes, kadastra apzīmējums 4001
004 0163, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā

cena jeb izsoles sākumcena – EUR
3500,- (trīs tūkstoši pieci simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekust amā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
- neapdzīvojamās telpas Nr. 601, Salātu iela 18, Bauskā izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskai-

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.
gada 8.novembrī pulksten 14.00
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Apšu
lauks”, Codes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4052 007 0085, kas
sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,9300 ha, kadastra
apzīmējums 4052 007 0107, atklātu, mutisku atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
5000,- (pieci tūkstoši euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.
gada 15.novembrī Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo
īpašumu (dzīvokļu), atklātas atkārtotas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Plūdoņa iela 54-11, Bauska, 30,9 m², sākumcena – EUR
1800,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. „Pāce 2”-13, Gailīšu pag.,
47,4 m², sākumcena – EUR

1300,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
– 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.
gada 15.novembrī pulksten 14.00
Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr. 4092 005 0123,
kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,62 ha, kadastra apzīmējums
4092 005 0123, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākum-

cenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,00 (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Sniedzītes”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov. izsoles reģistrācijas

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma Dīķa
iela 1, Ceraukstes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma - neapdzīvojamās telpas Nr. 601, Salātu
ielā 18, Bauskā izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem,
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
„Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes
mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei
Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var
Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

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

Novadā deklarētās politiski represētās
personas varēs saņemt
Svētku pabalstu
Jau septīto gadu pašvaldība piešķir svētku pabalstu Bauskas novadā
deklarētajām represētajām personām
par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
Pabalstu piešķir ar mērķi sniegt atbalstu Bauskas novadā deklarētajām
politiski represētajām personām.
Pabalsta apmērs vienai personai
ir 45 euro. (Grozīts ar 28.11.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.31.)
Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendārajā gadā no 1.novembra līdz
30.novembrim bez personas iesnieguma politiski represētajām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu

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

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Paplašina brīvpusdienu
saņēmēju loku
Visiem Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja saņemt brīvpusdienas. Tāpat bez maksas varēs
pusdienot skolu audzēkņi no 1. līdz
pat 10. klasei, lemts novada domes
septembra sēdē.
Līdz šim pašvaldība bezmaksas ēdināšanu nodrošināja piecu
un sešu gadu veciem audzēkņiem
pirmsskolas izglītības grupās, kā
arī 5.-9.klašu skolēniem. Savukārt
valsts nodrošina brīvpusdienas 1. –
4. klases audzēkņiem.
Deputāti pēc ilgām diskusijām
nolēma, brīvpusdienu saņēmēju
loku paplašināt ar visiem bērnudārzu audzēkņiem, kā arī 10. klašu skolēniem. No neizlietotās brīvpusdie-

nām paredzētās naudas skolas varēs
samaksāt par pusdienām arī 11. un
12. klašu audzēkņiem.
Tāpat ir mainīta brīvpusdienu
piešķiršanas kārtība. Līdz šim pašvaldības noteikumi paredzēja, ka
vecāki var rakstīt iesniegumu, lai atteiktu brīvpusdienas savam bērnam.
Tagad noteikumi mainīti – turpmāk
brīvpusdienas 5. – 10. klašu skolēniem tiks piešķirtas tikai pēc vecāku
iesnieguma saņemšanas.
Jaunā brīvpusdienu piešķiršanas
kārtība bērnudārza audzēkņiem un
skolēniem stāsies spēkā 2018. gada
1. janvārī.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pansionāts „Derpele” tiek
pie jauna busiņa
Bauskas pašvaldības vispārējā
tipa pansionāts “Derpele” 9.oktobrī
saņēma jauno busiņu, ar kuru pansionāta klientiem būs iespēja doties
izbraukumos, apmeklēt ārstus, gulošos pacientus atgādāt no ārstniecības iestādēm un pārvadāt kravu.
Iestādes vadītāja Inta Savicka
atzinīgi novērtēja jauno transporta
līdzekli, uzsverot tā funkcionalitāti
un ērtumu. Tagad uz izbraukuma
kultūras pasākumiem varēs doties
arī tie “Derpeles” iemītnieki, kas
sēž ratiņkrēslos.
Gaiši pelēkajā “Ford” busiņā ir
9 vietas. Pasažieru iekāpšanas ērtībai paredzēts kāpslis, kas izbīdās,
atverot durvis. Transportlīdzeklis ir

nokomplektēts ar četriem jauniem
ratiņkrēsliem. Transportlīdzekļa salonā ir nodrošināta iespēja izņemt
sēdvietas ar ātrās fiksācijas stiprinājumiem, lai nodrošinātu vietu ratiņkrēslu nostiprināšanai vai guļošas
personas transportēšanas nestuvēm.
Transportlīdzekļa aizmugurē ir uzstādīta iebraukšanas rampa.
Pašlaik pansionāta trijās ēkās
kopā dzīvo 104 klienti. Līdz šim
viņu lietošanā bija “Hyundai” markas mazautobuss. Taču tam nav īpaša aprīkojuma.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

4

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 27.oktobrī

Pie mums vizītē- satiksmes ministrs

Aktuāls projekts

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
iepazīst lauku ceļu stāvokli un tiekas ar
iedzīvotājiem Brunavas pagastā

Labiekārtos Garozas
muižas parku un izveidos
atpūtas parku Rītausmās

Bauskā 12.oktobrī notika Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldību informatīvā sanāksme. Tajā piedalījās novadu vadītāji un atbildīgie speciālisti, kā arī satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums vēl divu projektu īstenošanai, lai labiekārtotu Garozas
muižas parku un izveidotu sporta
un atpūtas parku Rītausmu ciemā.
Garozas muižas parkam piemīt
vēsturiska vērtība, tā pirmsākumi
meklējami 1791.gadā. Vēsturiskajās liecībās tas aprakstīts kā skaists
un labi kopts atpūtas dārzs, minēti
elementi, kas attiecināmi gan uz
baroka, gan sentimentālisma laika
dārzu kultūru – paviljoni, tiltiņi,
eremīta namiņš. Šo izskatu muižas
apbūve būtiski mainīja 19.gadsimta
otrajā ceturksnī, kad parks ieguva
savu pašreizējo izskatu – angļu ainaviskā parka veidolā. Šī parka ainava ir unikāla ar to, ka caur parku
plūst nelielā Garozas upīte, kurai
pāri ved romantisks arkveida tiltiņš
ar dēļu klājumu, kā arī netālu no
parka ieejas izveidots dīķis. Kad senās kungu mājas drupas būs pilnīgi
izzudušas, Garozas parks Garozas
upītes krastā būs vienīgā vieta, kas
nākotnē atgādinās par kādreizējās
muižas pastāvēšanu.
Garozas parku atpūtai un pastaigām labprāt izmanto vietējie Strēlnieku un Garozas ciemu iedzīvotāji,
tā dienvidaustrumu stūrī atrodas
brīvdabas estrāde (diemžēl šobrīd
tehniski sliktā stāvoklī). Abi ciemi
viens no otra atrodas nepilna kilometra attālumā un ir ērti sasniedzami gan ar kājām, gan velosipēdiem
un automašīnām. Abos ciemos kopā
dzīvo ap 350 iedzīvotāju, bet tuvumā nav pieejams neviens labiekārtots un izgaismots pastaigu parks
ar izveidotiem celiņiem un atpūtas
vietām. Šobrīd nesakoptajam un nelabiekārtotajam parkam ir liels potenciāls kļūt par dažādu kultūras un
sporta aktivitāšu īstenošanas vietu
vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta “Garozas muižas parka labiekārtošana” mērķis ir veikt
minētā parka labiekārtošanu, lai nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu un
atpūtas pakalpojumu pieejamību,
kvalitāti un sasniedzamību.
Lai Garozas parks kļūtu piemērots gan sportiskām, gan kultūras aktivitātēm projektā paredzēts
veikt:
• teritorijas celiņu tīkla iekārtošanu;
• autostāvvietu ierīkošanu;
• asfalta seguma laukuma izbūvi ar
soliem pie estrādes;
• koku un krūmu stādījumu sakopšanu;
• labiekārtojuma elementu (solu,
atkritumu urnu, ziņojumu dēļu)
uzstādīšanu;
• teritorijas apgaismojuma izbūvi.
Ar šīm aktivitātēm plānots 3
hektāru plašajā parkā atmodināt
kaut nelielu daļu no tā vēsturiskās
spozmes un padarīt to piemērotu
sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
mūsdienās.
Kopējās projekta izmaksas ir 100
258.83 EUR, no kurām publiskais
finansējums 45 000.00 EUR, Baus-

tica” būvniecību, iespējams, kādas
atbalsta programmas varēs sagaidīt
jaunajā Eiropas Savienības plānošanas periodā, kas sāksies 2020.gadā.
Tāpat tika jautāts par tā saucamo
„Zemgales jostu” jeb asfaltētu ceļu
no Dobeles līdz Aizkrauklei, kas varētu atslogot autoceļu A7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange skaidroja, ka pašlaik
tiek vērtēta nepieciešamība izstrādāt
pārbūves tehnisko projektu, jo kopā
tie ir 40 kilometri, kas varētu izmaksāt ap 30 miljoniem eiro. Līdzīgi kā
ar apvedceļu, finanšu resursi būtu
jāmeklē jaunajā ES plānošanas periodā, uzskata atbildīgās institūcijas.

Satiksmes ministrs informēja, ka nākamā gada
finansējums valsts autoceļiem būs nepilni 300 miljoni eiro.
Sanāksmes dienaskārtībā bija vairāki aktuāli temati:
• Saņemtais papildu finansējums
autoceļiem un plānotie uzlabojumi
vietējās nozīmes autoceļos;
• Autoceļu tīkla attīstības plānošana 2018.gadā;
• Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un to izlietojuma atbilstība;
• Izmaiņas normatīvajos aktos
saistībā ar pašvaldību ceļu uzturēšanu;

Valdībā panākts, ka valsts vietējiem autoceļiem tiks piešķirti papildu 88,4 miljoni, kas ļaus sakārtot ap
1000 kilometriem vietējo autoceļu
turpmākajos trīs gados. No tiem 25,6
miljonus plānos investēt vietējos ceļos jau nākamajā gadā.
2018. gadā plānota grants seguma atjaunošana posmā no Bauskas
šosejas (A7) līdz Ērgļiem Brunavas

V. Čačs atgādināja satiksmes
ministram arī par solījumiem, kas
sniegti pirms teritoriālās reformas
- asfaltētu ceļu izveide no pagastu
centriem līdz novada centram. Ministrs izklāstīja, ka atsevišķa programma šo ceļu posmu pārbūvei
netiks izstrādāta, bet jau šis gads pierāda, ka vietējās nozīmes ceļiem tiks
pievērsta lielāka uzmanība.
Satiksmes ministrs un VAS „Latvijas Valsts ceļi” apsekoja vietējas
nozīmes grants autoceļus Grenctāle-Tilti-Tunkūni un Bauska-Brunava-Paņemūne-Lietuvas robeža, ko
nākamgad paredzēts atjaunot. Pavasara šķīdoņa laikā šogad tur bija

Iedzīvotāji ministram vēlreiz uzsvēra dzīvošanas un strādāšanas apgrūtinājumus
Brunavas pagastā, kas rodas slikto ceļu dēļ.
• Autoceļu uzturēšana ziemas sezonā.
Valsts ceļu kopgarums Latvijā ir
ap 20 000 kilometru. No tiem 9000
km ar melno segumu un 11 000 km
ar šķembu un grants segumu. Problēma ir tā, ka pēdējos 25 gadus vietējās nozīmes ceļi, ko klāj šķembas
un grants, ir atstāti novārtā, atzīst
ministrs Uldis Augulis.
Satiksmes ministrs informēja,
ka nākamā gada finansējums valsts
autoceļiem būs nepilni 300 miljoni
eiro. No tiem 172 miljoni paredzēti
no valsts budžeta un 124,1 miljons
no Eiropas Savienības fondiem.

pagastā. Autoceļš Grenctāle-Tilti-Tunkūni (V1021) kopā ir 6,8 kilometrus garš. Nākamgad plānota arī
grants seguma atjaunošana posmā no
Ērgļiem caur Budbergu līdz Lietuvas
robežai Brunavas pagastā. Autoceļa
Bauska-Brunava-Paņemūne-Lietuvas robeža (V1022) kopgarums
ir 13,3 kilometri. Izmantojot izdevību, Bauskas novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs
Čačs satiksmes ministram jautāja
par Bauskas apvedceļa būvniecību.
Ministrs skaidroja, ka ierobežoto
finanšu resursu dēļ to nevar izbūvēt
vienlaicīgi ar dzelzceļa „Rail Bal-

izveidojusies kritiska situācija - ceļi
bija grūti izbraucami un iedzīvotāji
aicināja izsludināt pagastā ārkārtas
situāciju.
12.oktobrī Brunavas pagasta Ērgļos bija pulcējušies iedzīvotāji, kuri
ministram vēlreiz uzsvēra dzīvošanas un strādāšanas apgrūtinājumus
Brunavas pagastā, kas rodas slikto
ceļu dēļ. Iedzīvotāji kā ministru, tā
„Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjus lūdza rīkoties nekavējoties, jo pagasta
iedzīvotāji nav trešās šķiras cilvēki.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

kas novada pašvaldības līdzfinansējums 55 258.83 EUR. Projektā plānotās aktivitātes tiks īstenotas laika
posmā no 2017.gada 1.decembra
līdz 2018.gada 30.decembrim.
Otrs projekts, kas ir apstiprināts
un saņēmis Eiropas Savienības finansējumu, ir projekts „Rītausmu
ciema sporta un atpūtas parka izveide”. Šī projekta mērķis ir izveidot parku, lai nodrošinātu sporta un
atpūtas pakalpojumu pieejamību,
kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem.
Sporta un atpūtas parks plānots
lielākajā no Īslīces pagasta ciemiem
(iedzīvotāju skaits 1373) – Rītausmu ciemā blakus Īslīces kultūras
namam. Šī vieta jau pagājušā gadsimta padomju gados tika izmantota sporta aktivitātēm. Tur Ļeņina
kolhozs uzlēja asfalta segumu basketbola laukumiem un izveidoja
volejbola laukumu. Privatizācijas
rezultātā šo zemesgabalu iegādājās
privātpersona, tomēr 2012.gadā to
atpirka Bauskas novada pašvaldība,
lai nākotnē izveidotu parku sportam
un atpūtai.
Minētais parks plānots blakus Īslīces kultūras namam. Šis jaunveidotais parks kalpos ne tikai vietējo
iedzīvotāju vajadzībām un atpūtai,
bet vienlaicīgi iekļausies Bauskas
pašvaldības veidotajā velomaršrutu
tīklā (Bauska - Rītausmas - Bērzkalni - Bauska) kā apstāšanās/atpūtas
punkts, kur uz brīdi varēs apstāties,
atpūsties, pasportot, bērni parotaļāties. To varēs izmantot gan sportot
gribētāji, gan māmiņas ar bērniem,
seniori nūjošanai, kā arī jaunieši
vienkārši kā pulcēšanās vietu. To
plānots izmantot arī dažādām kultūras pasākumu un gadskārtu svētku
aktivitātēm brīvā dabā Rītausmu
ciemā (Lieldienu pasākumam, Līgo
svētkiem, Ģimeņu dienai, Bauskas
novada svētkiem u.c. svētkiem).
Projektā paredzēts veikt:
• teritorijas celiņu tīkla ierīkošanu;
• akmens ugunskura vietas ierīkošanu;
• koku un krūmu stādījumu ierīkošanu;
• apzaļumošanu;
• labiekārtojuma elementu (galdu
ar soliem, betona solu, pergolu,
divriteņu statīvu, atkritumu urnu)
uzstādīšanu;
• teritorijas apgaismojuma izbūvi;
• bērnu rotaļu laukuma izbūvi ar
smilts iesegumu un rotaļu elementiem – šūpolēm, kāpelēšanas
elementiem, smilšu kasti un rotaļu
kompleksiem.
Kopējās projekta izmaksas ir 203
265.92 EUR, no kurām publiskais
finansējums 45 000.00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 158 265.92 EUR. Projektā
plānotās aktivitātes tiks īstenotas
laika posmā no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada 1.decembrim.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja
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Noderīga informācija
Iespēja apmeklēt pirmslaulību mācību
programmas arī Bauskā
Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017.
gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību
mācību programmas personām,
kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis
ir veicināt ģimeņu stiprināšanu,
stabilitāti, labklājību un sekmēt
dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā,
Apmācības programma sastāv no
četriem moduļiem – katrs 6 akadēmiskās stundas:
1. modulis – Finanšu pratība –
sniedz iespēju apgūt zināšanas un
pilnveidot izpratni par naudas gudru
pārvaldību: plānot, krāt, aizņemties,
lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.
2. modulis – Laulības tiesiskie
aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par
laulības tiesiskajiem aspektiem.
3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto
un ģimenes attiecību veidošana –
sniedz iespēju apgūt zināšanas un
pilnveidot izpratni par emocionāli
veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām
attiecībām ģimenē.
4. modulis – Vecāku pienākumi
un atbildība – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni
par bērna attīstību, vecumposmus
raksturojošām iezīmēm un vecāku
lomu bērna attīstības veicināšanā.
Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā

pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu,
viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi,
pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot
katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.
2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts,
šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem.
Ņemot vērā, ka minētais pasākums
nav plānots kā masu pasākums, bet
gan ar individuālu pieeju noteiktam
cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz
10 pāri. Apmācības notiks vienu vai
divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.
Apmācības realizēs sekojošas
mācību izglītības iestādes:
Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un
brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības
būs pieejamas līdz pat š.g. 30. novembrim.
Pieteikties apmācībām var
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā
vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Bauskas Dzimtsarakstu nodaļas tālruņa nr. 63924589.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta kontaktinformācija:
67216032, 67830681, 67226222.
E-pasts dzimts.dep@tm.gov.lv.

Bauskā pirmslaulību mācību programmas
nodarbības notiek Latvijas Universitātes
Bauskas filiālē Dārza ielā 9

Sākts projekts par
karjeras atbalstu
izglītības iestādēs
Bauskas novada dome 2017.gada
18.septembrī noslēdza sadarbības
līgumu ar Valsts izglītības attīstības
aģentūru par Eiropas Sociālā fonda
projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu līdz 2020.gada
30.decembrim.
Projekta ietvaros ir paredzēts
nodrošināt karjeras atbalstu skolēniem, organizējot dažādus karjeras
attīstības atbalsta pasākumus, grupu
un individuālās karjeras konsultācijas. Projekta ietvaros tiks organizēta
labās prakses apmaiņa. Tiks plānotas dažādas aktivitātes gan bērniem,
gan vecākiem par bērnu un jauniešu
karjeras nepieciešamā karjeras atbalsta jautājumiem, kā arī tiks nodrošināta informācijas pieejamība
karjeras virziena izvēlei. Plānots
veicināt sadarbību ar dažādām mērķauditorijām, iestādēm un uzņēmumiem.
Finansējums tiks piešķirts kat-

ru mācību gadu līdz pat 2020.gada
30.decembrim.
Projekta koordinatore Bauskas novadā: Baiba Stūre, tālrunis:
63923665, e-pasts: baiba.sture@
bauska.lv.
Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanas ietvaros plānoti dažādi pasākumi. Projekta izmēģinājumskolas ir Bauskas
2. vidusskola, Uzvaras vidusskola,
Īslīces vidusskola, Vecsaules pamatskola, Codes pamatskola.
Ar 2017.gada oktobri skolā darbu ir uzsākuši pedagogi karjeras
konsultanti. Sadarbībā ar izglītības
iestādēm ir izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns Bauskas novadā, kura izdevumus plānots
segt no projekta finansējuma.

Baiba Stūre, Bauskas novada
administrācijas
Izglītības nodaļas metodiķe
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ES atbalsts uzņēmējdarbībai
Bauskas Biznesa bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameru 22.novembrī uzņēmējus aicina uz semināru
Bauskā “Uzņēmējdarbības attīstībai
pieejamās ES fondu programmas un
finanšu instrumenti”, kurš sāksies
plkst. 10.00 un ilgs 2 stundas.
Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā
(ES) Latvijai radās iespēja saņemt
finansiālu atbalstu no dažādiem
ES fondiem. Tie ir naudas līdzekļi,
kuri var būt kā atbalsts uzņēmuma
dibināšanas vai izaugsmes posmā.

Latvija saņem naudu no vairākiem
fondiem, kurus pārvalda atbildīgās
ministrijas un attiecīgās institūcijas.
Seminārā piedalīsies pārstāvji no
vairākām valsts institūcijām: Zemgales plānošanas reģiona (ZPR),
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Attīstības finanšu
institūcijas “ALTUM”. Tiks piedāvātas šādas tēmas: “ES fondu ietvars un CFLA”. “Uzņēmējdarbībai
pieejamās un plānotās ES fondu
programmas”, “Pašvaldību piedāvājums uzņēmējdarbības atbalstam

Zemgales reģionā”, “Valsts atbalsta
finansējums uzņēmējdarbībai”.
Uz bezmaksas semināru aicinām
jaunos, esošos uzņēmējus un citus
interesentus, lai gūtu noderīgu informāciju par ES finanšu līdzekļu
piesaistes iespējām sava biznesa
attīstībai. Aicinām izmantot unikālo iespēju tikties ar vairākiem speciālistiem vienkopus un noskaidrot
interesējošos jautājumus. Tiksimies
Bauskas Biznesa bibliotēkā!

Ērika Pelcere, Bauskas CB
Biznesa bibliotēkas vadītāja

Vēstule no tālienes

Varimants Plūdons sajūsmināts par
atjaunotajiem „Lejeniekiem”
“Nez’ cik reizes skatījos internetā video par Lejenieku klēts un kūts
restaurāciju un līdz ar to labu laiku
atkal “dzīvoju” savos pusaudža gados. Tos jaukos brīžus Bauskas novada Dome, dažas citas valsts iestādes un personas man sagādājiet.
Jums visiem vissirsnīgākais paldies.
Sirds jau velk, būtu jauki vēl reiz
apstaigāt Lejeniekus, bet tuvojos 90
un lidojums no Kanādas uz Latviju
nav vairs manos spēkos.
Skatos video, jaunas jumtu
šingles novietotas uz klēts lievenīša,
tādas arī tur tika turētas manā bērnībā. Kādreiz tiku rakstījis, ka tēvs no

Vidzemes atveda līnijdrošku, tādas
toreiz Zemgales pusē nevienam nebija, mēs visi tanī sēdējām (protams,
ne vienā reizē) kā strazdi rudenī uz
telefona drātīm. Un riteņu spieķi
tieši tādā pat krāsā – dzelteni. Arī
rakstīju, ka oriģināli kūtij bija divas
durvis, bet tās, kuras veda zirgu stallī, padomju gados bija aizmūrētas.
Tagad skatoties video negribējās
ticēt paša acīm - zirgu staļļa durvis
atkal atjaunotas.
Paldies, viss tiešām skaists, kārtīgs un autentisks. Ir gan viens izņēmums, bet nedomāju, ka tas ir tik
svarīgs. Kūtij ap logiem un durvīm

bija vidēji zila krāsa, ne sarkana.
Lasu, ka restaurācija izmaksājusi milzu summu; 200,000 euro iesit
lielu robu budžetā.
Nav šaubas, tas prasīja daudz
sarunu un plānošanu, bet rezultātā
Lejenieki tagad izskatās gandrīz kā
tos atceros, protams, jaunāki. Vēlreiz par to jums visiem liels, liels
sirsnīgs paldies. Varbūt pēc gadiem
radīsies iespēja kūtij abos galos
piebūvēt padomju laikā nojauktos
siena šķūņus, tad Zemgales sēta būs
atkal visā pilnībā.

Ar patiesu cieņu
Varimants Plūdons

Bauskas, Iecavas un Rundāles novadā
no 11. līdz 18.novembrim norisināsies
„Bauskas patriotiskā kafejnīcu nedēļa”
Jau piekto reizi Bauskas apkārtnē
norisināsies „Bauskas patriotiskā
kafejnīcu nedēļa”. Šajā reizē piedalīsies astoņi ēdināšanas uzņēmumi
no Bauskas, Iecavas un Rundāles
novada.
Ēdieni, kuri piedalās „Bauskas
patriotiskajā kafejnīcu nedēļā”.
Kafejnīcās un restorānos tiks piedāvāti divi ēdienu komplekti, kuru
cena ir 10,00 eiro katram. Ja būs
vēlme nogaršot kādu ēdienu atsevišķi, tad to būs iespējams nopirkt
par īpašu cenu (norādīts – „cena
pērkot atsevišķi”), taču par šo vienu ēdienu nevarēs iesniegt akcijas
vizītkarti Dāvanu kartes iegūšanai.
Lai iegūtu Dāvanu karti, nav jāapmeklē noteikts minimālais kafejnīcu daudzums, tā var būt arī viena
vieta ar nobaudītu vienu ēdienu
komplektu 10,00 eiro vērtībā. Katrā vietā, kura piedalās šajā pasākumā, būs akcijas „burka”, kurā, pēc
ēdiena komplekta nobaudīšanas,
varēs atstāt akcijas „vizītkarti” (norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pastu, uzrakstot vēlējumu
Latvijai vai uzņēmumam), tādejādi
nodrošinot lielāku varbūtību tikt
pie Dāvanu kartes tiem, kuri būs
paviesojušies vairākās vietās un no-

baudījuši īpašos šīs nedēļas ēdienu
komplektus.
Vizītkarti var iesniegt visas personas bez vecuma un darba vietas
ierobežojuma, pamatnosacījums –
jānobauda konkrētais patriotiskās
nedēļas ēdiens 10,00 eiro vērtībā.
Par citu kafejnīcas ikdienas ēdienu vizītkarti nevarēs iesniegt!
Dāvanu ieguvēji tiks noskaidroti
23.novembrī

Informāciju sagatavoja:
Inese Turkupole-Zilpure
Bauskas TIC vadītāja, www.
visit.bauska.lv
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„Mūsu mājā svin svētkus – svin no visas Bauskas Kultūras
centra amatiermākslas
sirds, ar prieku un lepnumu
kolektīvi uzsāk jauno
sezonu

Tur, tālumā, gandrīz pašā ceļa galā, redzu uguntiņu. Tāla uguntiņa tumšā, lietainā rudens vakarā. Tā atsauc
atmiņā jāņugunis kā daudzas actiņas pļavās un pakalnos. Šī uguntiņa aicina, sauc. Īslīces kultūras nams sauc....
aicina ...jūs.”
Studijas dalībnieki - solisti, popEilands, Pēteris Upelnieks, Markus
21.septembra vakarā Īslīces kulgrupas ir ieņēmuši godalgotas vietas
Riva, Emīls Balceris, Ieva Sutugova.
tūras nams aicināja Īslīces amavokālajos konkursos un starptautistierkolektīvus un viesus uz kultūras
kajos festivālos Latvijā un ārzemēs,
Šobrīd atzinību gūst solistes Adsezonas atklāšanas pasākumu un
kā arī Eirovīzijas nacionālās atlases
riana Miglāne, Alise Haijima, Aivo

Kultūras sezonas atklāšanas pasākumā tika sumināta Populārās mūzikas izpildītāju
studija „Aprīļa Pilieni” un vadītāja Nijole Berezina par ieguldīto darbu studijas izveidē un
sasniegumiem.
Populārās mūzikas izpildītāju studijas „Aprīļa Pilieni” 20 darba gadu
jubileju.
2017./2018. gada kultūras sezonas ir īpaša, jo tuvojas Latvijas
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētki. Īslīces amatierkolektīvi ar lielu atbildību gatavojas
šim nozīmīgajam pasākumam, lai
ieguldītu pozitīvu artavu svētku norisē.
Kultūras sezonas atklāšanas pasākumā tika sumināta Populārās
mūzikas izpildītāju studija „Aprīļa
Pilieni” un vadītāja Nijole Berezina
par ieguldīto darbu studijas izveidē
un sasniegumiem.
Estrādes studija „Aprīļa Pilieni”
veic bērnu un jauniešu izglītošanu
estrādes un populārās mūzikas jomā.

konkursā.
Jaunajiem solistiem ir bijuši kopēji projekti ar Latvijas populārākajiem mūziķiem, komponistiem un
estrādes dziedātājiem, piemēram,
Raimondu Paulu, Zigmāru Liepiņu,
Imantu Kalniņu, Jāni Lūsēnu, Gunāru Kalniņu.
Studijas dalībnieki regulāri piedalās Bauskas novadā rīkotajos pasākumos un dažāda veida labdarības
pasākumos. Aktīva sadarbība notiek
arī ar citām Latvijas pašvaldībām un
sabiedriskajām organizācijām.
Studija darbojas Īslīces kultūras
namā, Rīgā un Iecavas kultūras
namā.
20 gadu laikā studijā vokālās
prasmes ir apguvuši ap 500 bērnu un
jauniešu. Ievērojamus panākumus
sasnieguši Sabīne Berezina, Ralfs

Oskis, Nadežda Mankeviča, Aļona
Ždanova, Katerina Sretenska un Patrīcija Spale.
Jubilejas pasākumā studiju „Aprīļa Pilieni” sveica Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektors Jānis
Kalinka dāvinot Bauskas novada
domes „Atzinības rakstu” Populārās
mūzikas izpildītāju studijai „Aprīļa
Pilieni” un čeku 300 eiro vērtībā
par ieguldījumu popmūzikas žanra
izaugsmē un Bauskas novada vārda
popularizēšanu starptautiskajos pasākumos.

Aiga Baltalksne,
Īslīces kultūras
nama vadītāja

Bauskas Kultūras centrā sākas
jaunā 2017./2018. gada amatiermākslas kolektīvu sezona, kas oficiāli tiks atklāta šī gada 4. novembrī
koncertā „Nāc pulkā!”. Nākamais
ir Latvijas valsts simtgades gads,
kas būs bagāts ar dažādām kultūras
norisēm, un dalība kādā no radošajiem kolektīviem ir lielisks veids kā
iesaistīties svētku notikumos, tāpēc
jau tagad amatiermākslas kolektīvi
aicina jaunus dalībniekus.
Šogad Bauskas Kultūras centrā
aktīvu darbību turpina 18 kolektīvi, kas savas prasmes ir pierādījuši
kā Latvijā, tā ārzemēs. Aizvadītajā
sezonā Senioru deju kopa „Vēlreiz”
konkursā „Brocēnu ūdensroze” ieguva galveno balvu – Zelta diplomu
un kristāla piemiņas balvu. Vokālais ansamblis „Adoramus”, kas
Bauskas Kultūras centrā aizvadījis
savu pirmo gadu, sezonas izskaņā
devās koncertbraucienā uz Zviedrijas pilsētām Hedemoru un Noru.
No 27. jūnija līdz 3. jūlijam Vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Mēmele” pārstāvēja Bausku starptautiskā
festivālā Slovākijā, un Senioru deju
kolektīvs „Senbiguļi” augustā piedalījās festivālā Horvātijā. Uzteicami ir arī pārējo Bauskas Kultūras
centra kolektīvu sasniegumi.
Jaunajā sezonā 60. gadskārtu sagaidīs fotostudija „Bauska”, kas ir
vecākais fotoklubs Latvijā, kas darbojies bez pārtraukuma. Savukārt
vokālais ansamblis „Eliksīrs” šogad
atzīmēs piecu gadu jubileju.
Nākamā sezona amatiermākslas

kolektīviem būs īpaši darbīga, jo,
tuvojoties Latvijas valsts simtgades
svinībām, gaidāmi dažādi svinīgi
notikumi ne tikai Bauskā un novadā, bet arī citviet Latvijā, kur piedalīties būs aicināti arī mūspuses
kolektīvi. Galvenais kultūras notikums nākamgad būs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētki, kas tiks atzīmēti Latvijas
valsts simtgades svinību zīmē.
Bauskas Kultūras centrā aizrautīgi darbojas Bauskas Tautas teātris,
folkloras kopa „Trejupe”, gleznošanas studija „Meistars Gothards”,
jauktais koris „Dzīle”, jauktais koris
„Mežotne”, līnijdeju kolektīvs „Hot
Boots”, pūtēju orķestris „Bauska”,
senioru deju kolektīvs „Senbiguļi”, senioru deju kopa „Vēlreiz”,
senioru koris „Sarma”, tautas deju
ansamblis „Jandāls”, tautas deju ansambļa „Jandāls” studija, tautas fotostudija „Bauska”, eksotisko deju
grupa „Jasmīna”, vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Biguļi”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mēmele”,
vokālais ansamblis „Adoramus” un
vokālais ansamblis „Eliksīrs”.
Aicinām novada iedzīvotājus
pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku
un piedalīties Latvijas valsts simtgades svinībās, piesakoties kādā no
Bauskas Kultūras centra amatiermākslas kolektīviem. Sīkāka informācija atrodama Bauskas Kultūras
centra mājas lapā www.kultura.
bauska.lv.

Ilze Lujāne, Sabiedrisko
attiecību speciāliste,
Bauskas Kultūras centrs

Aicinām uz koncertu
Īslīces kultūras namā
Bauskas Mūzikas skola sadarbībā ar Bauskas novada vispārizglītojošajām skolām, Bauskas novada
Izglītības nodaļu un novada kultūras iestādēm turpina piepildīt „kultūras somu” ar „dzīvās” mūzikas
klāstu. Koncertu ciklā „Kilograms
mūzikas” 2.novembrī plkst. 17.00
Īslīces Kultūras namā izskanēs koncerts „Jaunie talanti”. E.Dārziņa
Mūzikas vidusskolas simfoniskā
orķestra mūziķu izpildījumā dzirdēsim G.F.Hendeļa, G.M. Monna,
V.A.Mocarta, J.K.Baha, A.Altmaņa
un M.Bruha skaņdarbus. Solisti Elizabete Gulbe (arfa, Latvija), Alma
Anete Miķelsone (čells, Latvija),
Linda Lukas (vijole, Igaunija),Marta Aurēlija Rando (vijole, Latvija),
Maksims Skibickis (čells, Latvija),
Daniels Sabanskis (mežrags, Latvija), Svetlana Kondratjeva (vijole, Krievija). Orķestra diriģents
– komponists, lektors un pedagogs
– Andris Vecumnieks. Koncertā būs
iespēja dzirdēt ne tikai mazāk pazīstamu un neierastu instrumentu skanējumu, bet arī novērtēt Latvijas
un ārzemju jauno talantu izaugsmi.
Koncerts būs lieliska bezmaksas
iespēja jebkuram mūzikas cienītājam iepazīties ar ārzemju un latvie-

šu mūzikas dārgumiem, tapt garīgi
bagātākiem un izglītotākiem.
Pasākuma mērķis:
• Bauskas novada sabiedrības
iepazīstināšana ar Latvijas, tostarp,
Bauskas puses atskaņotājmākslinieku daiļradi un muzikāli radošo
darbību, sekmējot Bauskas novada
kultūrvides attīstību, akcentējot patriotisma un piederības sajūtas sagaidot Latvijas Valsts svētku simtgadi;
• Profesionālas koncertdzīves
veidošana un attīstīšana Bauskas
novadā ar augstas kvalitātes radoši
iedvesmojošām aktivitātēm.
Uzdevumi:
• Iepazīstināt Bauskas novada
izglītojamos, viņu ģimenes un citus
interesentus ar Latvijas mūzikas
mantojumu un tās daudzveidību;
• Rosināt jauniešu mērķauditoriju jēgpilnai, saturiskai un paliekošai „Latvijas skolas somas” pildīšanai;
• Daudzināt Latvijas mūziķu
talantus, izcilību, uzņēmību, sasniegumus.

Bauskas Mūzikas skolas
radošās komandas vārdāAnita Velmunska
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Dubultsvētki Mežotnē
Vēlā 19. oktobra pēcpusdienā
Mežotnes ļaudis pulcējās uz pasākumiem Doktorāta ielā.
Viens no pasākumiem bija mežotnieka tēlnieka Mārtiņa Roberta
Zaura veidotās un šovasar restaurētās strūklakas svinīga atklāšana.
Pirms vairākiem gadiem tēlnieka
veidoto mākslas darbu nopostīja
vietējie vandāļi, bet par laimi bijusī mežotniece Marija Deja (attēlā)
pasargāja čūskas galvu un pāris zvīņas. Marija Deja bija idejas autore
čūskas restaurācijai un viņa šajā pasākumā dalījās savās izjūtās par to,
ka ir izdarīts kāds labs darbs.
Čūsku atjaunoja tēlnieks restaurators Gunārs Grīnfelds. Bauskas
novada domei atbalstot, finansiālais
nodrošinājums tika gūts no Mežotnes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
Tēlnieka mākslas darbs pie doktorāta ēkas ir tradicionālā medicīnas
emblēma ar čūsku un biķeri, kas
veidota kā strūklaka. Pēc restaurācijas tā gan vairs nedarbojas kā
strūklaka. Šī strūklaka bija kā papildinājums gan doktorātā prakti-

zējošā ārsta Viļņa Druvas veidotajai
ārstniecības augu kolekcijai, gan arī
pašam doktorātam.
Šajā dienā notika arī otrs pasā-

kums –interešu centra „Mežotne”
atklāšana. Tas ierīkots doktorāta
ēkā, bijušajās bibliotēkas telpās.
Pašvaldība radusi iespēju ierīkot
labierīcības. Šajās telpās no februā-

ra darbojas vietējais dāmu klubiņš,
kas savu darbības sezonu atsāka ar
interešu centra atklāšanu. Pirmajā
nodarbībā, ko vadīja Inga Rikmane,

tika veidotas griezto ziedu kompozīcijas.

Elīna Nagliša, Mežotnes
bibliotēkas vadītāja

Godina pedagogus-seniorus
5.oktobrī, sirsnīgā pasākumā
Bauskas rātsnamā tika godināti
Bauskas novada pedagogi - seniori. Tikšanos, kā ik gadu, organizēja
Bauskas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciālisti. Īpašu pasākuma noskaņu radīja skolotājas
Vijas Cerusas sirsnīgi sagatavotais
scenārijs un bērnu un jauniešu skanīgie priekšnesumi.
Bauskas novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs
Čačs pensionētajām skolotājām par
izciliem sasniegumiem darbā pasniedza pašvaldības apbalvojumus
„Goda raksts”.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
skolotājai Helēnai Mortukānei par
ilggadēju pašaizliedzīgu, apzinīgu
mācību un audzināšanas darbu.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
skolotājai Teklai Zonei par pašaizliedzīgu un apzinīgu mācību un audzināšanas darbu.
Bauskas novada pašvaldības ies-

tādes „Bauskas sākumskola” skolotājai Rūtai Rācenājai par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un

sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.
Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” skolotājai Inesei Ceplei par
ilggadēju un veiksmīgu pedagoģisko darbu.

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas pilsētas pamatskola” skolotājai Agrai Rūtenbergai par

ilggadēju un godprātīgu pedagoga
darbu piešķirts Bauskas novada
pašvaldības apbalvojums “Atzinības raksts”.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Rudens notikumu
kaleidoskops Bauskas
Mūzikas skolā
Atvērta Rundāles burtnīcas
nākamā lappuse
4.oktobrī ieinteresēti klausītāji
Rundāles pils Baltajā zālē bija klāt
jaukas tradīcijas turpinājumam. Kamēr dabā aiz pils logiem trakoja īsteni rudenīgs vējš un lietus, kopīgā
koncertā „Rudens noskaņas” satikās Pilsrundāles, Bauskas, Salgales
un Jelgavas Mūzikas un mākslas
skolu audzēkņi un pedagogi. Inese Lavrinoviča, Pilsrundāles MMS
metodiķe, kā viesmīlīga krustmāte
sirsnīgi pieteica jaunos māksliniekus. Pilsrundālieši muzicēja gan atsevišķi, gan kopā ar saviem pedagogiem. Ģitārspēles skolotājs Valdis
Berezins kopā ar Darenu Rimševicu
uzbūra rudenīgu noskaņu, meistarīgi improvizējot. Ar smalku, izjustu
dziedājumu priecēja Roberts Griķītis no Pilsrundāles. Topošo mūziķu
izpildījumā izskaņēja visdažādāko
stilu mūzika - džeza etīde, spāņu
deja Fandango, mūzika no kinofilmām, klasiski skaņdarbi.
No Bauskas šajā koncertā uzstājās Aivas Avotiņas, Līgas Jaunliniņas, Ligitas Kārkliņas un Zanes
Jurēvicas audzēkņi. Ieva Vaivare
klausītājiem meistarīgi radīja pārdomu pilnas noskaņas A.Kalniņa
skaņdarbā „Rudens”. Romantiskas
notis izskanēja flautu trio (Evelīna
Āboliņa, Beatrise Ruža, Kristers
Vinkšņa) priekšnesumā, izpildot
R.Rodžera skaņdarbus no kinofilmas „Mūzikas skaņas”. Jaunās pianistes Kate Kononova un Lelde
Rādena pārcēla klausītājus tautas
dziesmu pasaulē („Caur sidraba
birzi gāju” A.Kalniņa apdarē), bet
vijolnieces Ance Ūdre un Līga Vaivare ar V.Salaka „Adagio” (koncertmeistare Evija Bonāte) noslēdza
daudzveidīgo koncertu.
Par to, ka šādas Zemgales mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu
rudens tikšanās un kopīga koncertēšana turpināsies, liecināja arī
aizrautīgās pedagogu diskusijas
pēc koncerta. Tika spriests gan par
dažādām pedagoģiskā darba niansēm, gan par nākamā gada koncerta
tematiku un vadmotīvu. Tiekamies
nākamgad, iespējams, kā rosināja
Inese Lavrinoviča - baroka noskaņās!
Koncerta dalībnieki pateicas
pilsrundāliešiem par viesmīlīgo uzņemšanu un iespēju muzicēt skaistajā Rundāles pilī!
Muzikālās pārvētības
pārsteidz un sajūsmina
Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un citiem interesentiem
5.oktobra pēcpusdienā Bauskas
Kultūras centrā bija iespēja piedalīties koncertlekcijā ar ietilpīgu nosaukumu „Metamorfoze Nr.6”. Trīs
jaunas, talantīgas mūziķes - Zane

Jurēvica (flauta), Liene Dobičina
(flauta) un Zane Rubesa (klavieres)
demonstrēja izcilu saspēli. Kameransamblis šādā sastāvā muzicē
kopš 2015.gada, šobrīd mūziķes
gatavojas F.Kūlava starptautiskajam flautistu konkursam, kas notiks
Vācijā.
Zane Jurēvica pastāstīja, kā pie
izpildītājām nonācis katrs skaņdarbs. Tās tiešām bija pārvērtības,
jo klausītāji dzirdēja ļoti atšķirīgus
skaņdarbus, kā arī vairāk iepazina flautas kā instrumenta iespējas.
Tika demonstrēti dažādi laikmetīgās spēles paņēmieni - flatterzunge,
frullato un citi. Arī klavieres tika
spēlētas neikdienišķi, pianistei ne
tikai skarot taustiņus, bet arī stīgas. Vijoles klases audzēkne Ance
Ūdre pēc koncerta atzina, ka vislabāk patikusi A.Jaširo Sonāte divām
flautām un klavierēm, bet pedagoģe
Ieva Ūdre bija sajūsmā par A.Džakometi skaņdarbu „Āfrikas putni”.
Daudziem klausītājiem savukārt
ļoti patika M.K.Redela Ugunsdeja, liekot gandrīz taustāmi sajust
dzirksteļu un liesmu šaudīšanos.
Stīgu instrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja Aiva Avotiņa
uzteica jaunās mūziķes par rūpīgi
atlasīto programmu, lielisko saspēli
ansamblī.
Skolas direktore Anita Velmunska pateicās mūziķēm gan par klausītāju izglītošanu, gan muzikālo baudījumu. Vēlēsim meitenēm veiksmi
šajā un nākamajos konkursos!
Sumina skolotājas Ingrīdu
Kalniņu un Dzintru Vēveri
5.oktobrī Bauskas Rātsnamā
notika pedagogiem senioriem veltīts pasākums. Līdzās daudzu vispārizglītojošo skolu pedagogiem
tika sveiktas arī Bauskas Mūzikas
skolas ilggadējās pedagoģes Ingrīda Kalniņa un Dzintra Vēvere. Par
skolotāja pedagoģiskajiem panākumiem un sasniegumiem liecina ne
tikai goda raksti un atzinības. Vislabākais sveiciens svētkos ir viņu
audzēkņu meistarība un pateicība.
Šādu muzikālu ziedu klēpi kopā ar
pārējiem pasākuma dalībniekiem
saņēma arī abas skolotājas. Ingrīdas Kalniņas talantīgās audzēknes
Alises Niedres izpildījumā izskanēja t.dz. A.Altmaņa apdarē „Novij
man, māmuliņa”, bet Dzintras Vēveres skolnieks Gatis Breijers savu
skolotāju (un, protams, arī citus!)
pārsteidza ar džeza manierē izpildītu R.Paula dziesmas „Baltā saule”
klavierinterpretāciju. Mūzikas skolas kolektīvs pievienojas sveicējiem
un sumina abas kolēģes arī viņu
skaistajās dzīves gadskārtās!

Bauskas Mūzikas skolas
notikumus apkopoja
bibliotekāre Inga Briede

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

Rudens virpulis Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
rudens atnācis ar pārsteidzoši krāsainām dažādu aktivitāšu iespējām.
Modernās amatniecības pulciņā
jaunu radošu garu 12.oktobrī ienesa
stikla mākslinieces Bārbalas Gulbes
meistarklase. Bārbala strādā stikla
mākslas un dizaina jomā, eksperimentējot un izmēģinot sevi dažādās
stikla apstrādes tehnikās. „Stikls ir
materiāls, kas man ļauj realizēt sapņus”, tā viņa atzīst savā mājas lapā

procesu, to izmantošanu citu tautu
kultūrā un hennas zīmēšanas stilu
variācijām. Dalībnieki varēja izmēģināt zīmēšanu ar hennu un radīt paši
savus oriģinālos zīmējumus.
Apmācības vadīja hennas mākslas
lietpratēja un entuziaste Zane Lazdiņa, kas nodarbībās palīdzēja dalībniekiem gūt zināšanas un izpausties
radoši. Darbnīcas vadītāja bija parūpējusies par to, lai „Hennotavas”
darbnīcās ikviens varētu sajusties

http://www.bgglass.lv.
Sagaidot
Latvijas dzimšanas dienu, kopā ar
audzēkņiem šoreiz tapa darbi stiklā ar latvju ornamentiem. Rezultātu
redzēsim pēc apdedzināšanas krāsnī
16.novembrī.
Velopulciņa dalībnieki kopā ar
vadītāju Ģirtu Donerblicu 14.oktobrī, spītējot lietum un vējam, devās
braucienā no Bauskas uz Mežotnes
pilskalnu. Bija jāpārvar gan grambas, gan peļķes, gan jāmeklē apbraucamais ceļš. Izlijuši, bet priecīgi
jaunieši sildījās pie ugunskura, dzerot tēju un apcerot turpmākās idejas
kopā ar draugiem no „Pepijas velomānijas”.
Iedvesmojošs „hennu vilnis”
bija pārņēmis Bauskas Bērnu un
jauniešu centru 16. un 18.oktobrī.

kā austrumnieciskā mākslas salonā:
ēteriskās eļļas, hennas smaržas burvība, relaksējoša mūzika un mākslas
valdzinājums.
Ģitāristu sesijā no 22. līdz
27.oktobrim Madonas novada
Praulienas skolā satikās zinātkāri
muzikanti – ģitāristi, vokālisti, bundzinieki un koklētāji. No Ģitārspēles
pulciņa (vadītājs Aigars Voitišķis)
turp ir devušies Baiba Līna Kirilko,
Angelina Ļisicka, Mikus Sīlis, Toms
Sīlis. Mikus un Toms, kuri jau otro
gadu dodas uz tikšanos ar pazīstamiem mūziķiem un jauniešiem,
piedalījās jauno grupu konkursā
„Pasaules Ritmi Praulienā”, gūstot
nedalītu publikas atsaucību.
24.oktobris pie mums bija aktīvs un jautrs! Kārtējais „Rudens

Bērniem patīk dažādas tehnoloģijas. Tāpēc ciemos aicinājām Agir
Vision Robotu Skolas pārstāvjus.
Bērnus pārsteidza vēl neredzētas iespējas robotu konstruēšanā, vadīšanā
un programmēšanā.
Tuvojoties maskošanās un karnevālu laikam, ikviens varēja sev
uzmeistarot jautru parūku no auduma
strēmelītēm vai glītas kaķa austiņas.
Veselīga rudens cienasta pavārskolu Labo garšu studijā vadīja
Daira Jātniece. Kārtīgu C vitamīna
devu nodrošināja dzērvenes. Ikviens
varēja izmēģināt pagatavot vienkāršus, saldus našķus: dzērvenes pūdercukurā vai žāvētus ābolus baltajā
šokolādē.
Ar Bauskas Bērnu un jauniešu
centra Vokālās studijas (skolotāja
Karīna Prilucka) uzstāšanos Sarkanajā mājā tika atklāta Vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas interešu
izglītības pulciņu audzēkņu darbu
izstāde „Kad ideja dzimst”. Tās ir
nepilnu divu mēnešu laikā mūsu

Radošās darbnīcas „Hennotava” ietvaros bērniem un jauniešiem bija
iespēja iepazīties ar hennu tapšanas

virpulis” iegriezās mūsu namos ar
radošām darbnīcām, sacensībām, dejām un dziesmām.

audzēkņu realizētās idejas. Te skatāmas Keramikas darbnīcas (skolotāja Laima Oborune) rudenīgu toņu

glazūrām klātas un ziedu motīviem
rotātas māla krūkas un bļodiņas.
Koka amatnieku darbnīcas (skolotājs Edgars Šermuks) puiši ir rūpīgi
izgatavojuši neparastu sienas deko-

Krieviņa) darinājumos atspoguļojas
jaunākās modes tendences spilgtos
leļļu tērpos.
24.oktobrī notika arī Trases automodelistu šī mācību gada pirmās

ru. Ādas plastikas, Batikas un zīda
darbnīcās (skolotāja Ieva Bronko Pastore) ir tapušas skaistas kārbiņas,
auskari, rokas sprādzes, piespraudes,
kaklarotas,
apsveikuma kartītes,
gleznas. Modernās amatniecības
un Gleznošanas studijās (skolotāja Indra Liepa) ir īstenotas krāsainas idejas, apgleznojot šķīvjus un
kreklus, veidojot košas mozaīkas un
izteiksmīgus portretus. Rokdarbu
studijas „Kamolītis” (skolotāja Ilze

sacensības iesācēju klasē „Bauskas
aplis” Kristapa Asīša vadībā. Sacensības tika svinīgi atklātas ar deju
kopas „Mēmelīte” (vadītāja Ligita
Irbīte) Elzas grupas priekšnesumu.
Trases automodelismā svarīgs ir ne
tikai ātrums, bet arī precizitāte, uzmanība, paša gatavotā auto kvalitāte
un prasme sadarboties komandā ar
automehāniķiem. Pirmos kausus
šajā sezonā ieguva Ernests Šomins
un Krists Kārkliņš.
Pēcpusdienā Mūsdienu
deju grupas, karsējmeiteņu un
puišu deju grupu audzēkņi ar
savu skolotāju Kitiju Zosu atklāja savus talantus un jaunapgūtās prasmes, kopā atpūtās un
priecājās.
Pasākuma fotoreportieri bija
foto, kino, video studijas (skolotāja Katrīna Rimševica) dalībnieki, kuri centās fiksēt ikvienu
interesantu mirkli un bija izveidojuši speciāli pasākuma tēmai
atbilstošu radoši iedvesmojošu
fotostūri, kurā dalībnieki varēja
iemūžināt pozitīvās emocijas.
Paldies dalībniekiem un skolotājiem! Jūsu aktivitāte un radošie prāti palīdzēja šīs dienas
piepildīt ar iztēles bagātību!

Katrīna Rimševica,
Aigars Voitišķis, Ilze
Krieviņa, Veronika Puķe

10

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 27.oktobrī

Aktivitātes

Biedrība „Ābulis” realizē projektu

Bauskas novadā ir aptuveni 180
cilvēku ar īpašām vajadzībām kopš
bērnības un vairāk kā 120 bērni ar
funkcionāliem traucējumiem. Lai
veicinātu šo jauniešu un bērnu integrāciju sabiedrībā, kā arī iedrošinātu viņu vecākus iesaistīties dažādās aktivitātēs ārpus ierastās vides,
dodot viņiem atelpas brīdi, 2013.
gada nogalē tika izveidota biedrība
„Ābulis”.
Pašreiz biedrībā „Ābulis” apvienojušās 25 ģimenes, kurās audzina
un aprūpē dažāda vecuma bērnus
un jauniešus ar īpašām vajadzībām.
Biedrības dibinātājas, pamatā, ir
bērnu un jauniešu ar invaliditāti
mammas. Biedrībā aktīvi iesaistījušies ap 60 cilvēku.
Mūsu jauniešiem ir dažāda veida
veselības problēmas – gan kustību,
gan redzes un dzirdes, gan garīgās
veselības traucējumi. Ģimenes gadiem ilgi cīnās par savu tuvo cilvēku veselības stāvokļa uzlabošanu, kas ir emocionāli smags darbs.
Vairumam no mūsu biedrības ģimenēm, viens no vecākiem (pārsvarā
mātes) nevar strādāt ārpus mājām.
Tas rada emocionālo pārslodzi un
pastāvīgu spriedzi. Tādēļ mammām
ļoti nepieciešami atelpas brīži.
Jau otro gadu NVO „Ābulis”
aktīvi iesaistās Bauskas novada
projektu konkursā „Mēs savam

novadam”. Šajā gadā sava projekta „Veseli dzīvot” ietvaros esam
noklausījušies profesionālā, dzīves
gudrā un atraktīvā kustību ārsta Visvalža Bebriša praktisko lekciju par
kustību prieku, par cilvēka kustību
saistību ar domāšanu, par stipro,
labo un slikto vārdu ietekmi uz veselību, par krāsu un skaņu ietekmi
uz domāšanu un fizisko un garīgo
veselību.
Sadarbībā ar Eco skolas dibinātājiem Karīnu Grenci – Andreiku un
Aivaru Andreiku organizējām pavāru meistarklasi par veselīga, ekonomiska, bet sātīga uztura gatavošanu.
Tika apgūtas maizes cepšanas prasmes, noklausīta ievadlekcija par
garšvielu daudzveidību un ietekmi
uz veselību, izmantojot dabā pieejamos augus, jaunieši ar aizrautību
iesaistījās veselīgu kokteiļu gatavošanā.
Noslēdzošajā aktivitātē, sadarbībā ar SIA „Gusto” speciālistiem,
tika organizēta praktiskā darbnīca
par dabiskās kosmētikas izgatavošanu, kurā ģimenes apguva roku
krēma un lūpu balzāma izgatavošanu mājas apstākļos no pieejamajiem
materiāliem. Nodarbības dalībnieki
ieklausījās SIA GUSTO vadītājas
Andras Katkevičas saistošajā stāstījumā par dabīgās kosmētikas nozīmi mūsu ikdienā. Par ēterisko eļļu

trīskāršo iespaidu uz mūsu ārējo un
iekšējo veselību, un psihoemocionālo stāvokli. Mammas un jaunieši
ar lielu aizrautību iesaistījās sava
īpašā roku krēma un lūpu balzāma
izgatavošanā. Kā nedzirdēts jaunums tika uztverta sausā dezodoranta izgatavošana.
Katra mazākā iespēja dažādot
savu ikdienu NVO „Ābulis” ģimenēs tiek uztverta ar prieku. Jaunieši
gūs jaunas iemaņas, dzīves pieredzi,
paplašina savu redzesloku, ceļ pašapziņu, radot gandarījumu arī saviem vecākiem.
Sakām lielu paldies Bauskas novada domei par sniegtajām iespējām nevalstiskajām organizācijām
piedalīties projektu konkursos, finansiāli atbalstot mūsu aktivitātes,
kā arī novada uzņēmējiem, kas ik
gadus ziedo līdzekļus biedrības ģimenēm, lai mēs varētu doties ekskursijās, apmeklēt teātra izrādes un
stiprināt savu veselību peldbaseinā.
Mūsu „ābuļi” kļuvuši drošāki, pārliecinātāki par savām spējām, kopā
esam daudz redzējuši, daudz izbaudījuši, atpūtušies un, kopā ar Bauskas Sociālā centra darbiniekiem, risinājuši savas problēmas. Mēs esam
jums līdzās!

Pagastu skolās dambreti
grib spēlēt vēl un vēl
Biedrības „Prāta laiks” aktivitātē
„Bauskas novada dambretes dienas
2017” aizvadīti vēl četri pasākumi
– Bauskas pilsētas pamatskolā, Pilsrundāles vidusskolā, Vecsaules un
Griķu pamatskolās.
Kopā piedalījās 138 skolēni.
Vislielākais dalībnieku skaits –
58 bija Bauskas pilsētas pamatskolā, kur „Dambretes dienas” notika
3. oktobrī. Tai pat dienā biedrības
„Prāta laiks” pārstāvji ieradās Pils-

džetus” ieguva Marta Spruntule un
Roberts Maikūns. Pilsrundāles vidusskolā – Roberts Ribikausks un
Evelīna Petrone. Vecsaules pamatskolā – Ralfs Krebss un Anastasija
Tjuševa. Griķu pamatskolā – Ralfs
Juška un Daniels Kaķenāns.
Katrā skolā noskaidroja sešus 1.
klases audzēkņus, kas piedalīsies
fināla pasākumā, kur skolas pārstāvēs komandas. Bauskas pilsētas
pamatskolā tie ir Roberts Maikūns,

rundāles vidusskolā, kur pasākumu
palīdzēja vadīt dambretes treneris
Ilgvars Ūdris. 6. oktobrī „Dambretes dienas” notika Vecsaules pamatskolā, kur ieradās skolēni arī no
Ozolaines skolas. Vecsaules pagasta
bērni dambretes spēli uztvēra ļoti
emocionāli, daļēji pateicoties arī
dambretes trenerei Ingai Bernātei,
kas šo sporta veidu vada Vecsaules
skolā. Cīņas pie balto un melno kauliņu galdiņiem bija ļoti interesantas.

Renārs Staškevics, Roberts Enkurs,
Zane Lea Lunda, Selīna Rasa, Luīze
Līna Brikmane. Pilsrundāles vidusskolā – Roberts Ribikausks, Evelīna
Petrone, Viktorija Beitiņa – Ševčenko, Renāts Anspoks, Adrians Janusko, Maksims Dviņaņinovs. Vecsaules pamatskolā – Evelīna Marta
Lepse, Marks Petrovskis, Elizabete
Veņikova, Emilī Aiše Treilība, Edvards Kuneckaitis, un Džastins Zomers. Savukārt Griķu pamatskolā

Savukārt 10. oktobrī biedrība ieradās Griķu pamatskolā. Tur bērniem
šis sporta veids jau bija pazīstams,
turklāt ļoti ieinteresēja – pēc aizvadītajiem mačiem viņi turpināja spēlēt vēl un vēl.
Dambretes pasākumos ar spēles
principiem skolēnus iepazīstināja
biedrības „Prāta laiks” pārstāvji –
septiņkārtējais Latvijas čempions
Mārtiņš Junkurēns un viens no labākajiem Latvijas dambretistiem Jānis
Štāls. Ar sacensību rezultātiem var
iepazīties mājas lapā pratalaiks.
lv un facebook.com lapā „Bauskas
prātnieks”.
Projektu biedrība „Prāta laiks”
īsteno ar Bauskas novada atbalstu
konkursā „Mēs savam novadam”.
Tāpat dambretes aktivitātes atbalsta
Bauskas veikals „Apavu namiņš”.
Balvās bērniem bija konfektes, uzlīmes, magnēti, kā arī „fidžeti” no
„Apavu namiņa”. Bauskas pilsētas
pamatskolā „Apavu namiņa” „fi-

– Daniels Kaķenāns, Gvido Rākins,
Laura Ķemere Ādama, Solvita Bogdane, Alise Emīlija Grizāne un Rihards Mežsargs.
Fināla laiks vēl nav zināms, jo
paredzēti pasākumi vēl trīs skolās –
Bauskas sākumskolā, Codes pamatskolā un Bauskas 2. vidusskolā. Kad
būs zināmi visi pasākumu laiku, tad
noskaidros arī fināla datumu.

Inga Ūbele,
biedrības „Ābulis”
valdes locekle

Informācija
Novembrī
• 15.novembrī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde;
• 16.novembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
• 23.novembrī plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
• 30.novembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

BAUSKAS MUZEJĀ
*2.novembrī LNB ceļojošā izstāde „Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresam – 25”
/2.11.- 23.11.2017/
*Līdz 26.novembrim - INGA JURĀNE „Atmiņas un sapņi”.
Gleznas, zīmējumi un grafikas.
Būsiet laipni gaidīti!
Papildu informācija par izstāžu atklāšanas pasākumiem
www.bauskasmuzejs.lv

Biedrības „Prāta laiks” valdes loceklis Mārtiņš Junkurēns.
Jānis Štāls (no kreisās) un Mārtiņš Junkurēns ar Bauskas pilsētas
pamatskolas audzēkņiem.
Anastasija Tjuševa un Ralfs
Krebss ieguva „Apavu namiņa” fidžetus Vecsaules pamatskolā.
Daniels Kaķenāns (no kreisās)
un Ralfs Juška ieguva „Apavu namiņa” fidžetus Griķu pamatskolā.

Uldis Varnevičs

lasiet arī www.bauska.lv
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Jaunatnes sports

Bauskas un Rundāles novada skolu
rudens krosa rezultāti
Jau tradicionāli oktobra sākumā
norisinās Bauskas un Rundāles novada vispārizglītojošo skolu komandu rudens kross. Arī šogad 6. oktobrī
Bauskas pilskalnā pulcējās skolu labāko skrējēju komandas, lai noskaidrotu spēcīgākos šajās sacensībās.
Sacensību rezultātu apkopojums:
2006./09.g.dz.zēni:
1.v. Bauskas sākumskola,
2.v. Bauskas pilsētas pamatskola,
3.v. Bauskas sākumskolas
II komanda,
2006./09.g.dz.meitenes:
1.v. Bauskas sākumskola,
2.v. Codes pamatskola,
3. v. Bauskas pilsētas pamatskola
2004./05. g. dz. zēni:
1.v. Bauskas pilsētas pamatskola,

2.v. Codes pamatskola,
3.v. Pilsrundāles vidusskola
2004./05.g.dz.meitenes:
1.v. Bauskas Valsts ģimnāzijas
I komanda,
2.v. Bauskas sākumskola,
3. v. Bauskas Valsts ģimnāzijas II
komanda,
2002./03.g.dz. zēni:
1.v. Vecsaules pamatskola,
2.v. Bauskas pilsētas pamatskola,
3.v.Īslīces vidusskola,
2002./03.g.dz.meitenes:
1.v. Griķu pamatskola,
2.v. Bauskas Valsts ģimnāzijas
I komanda,
3.v. Bauskas Valsts ģimnāzijas
II komanda,
1998./2001.g.dz. zēni:
1.v.Pilsrundāles vidusskola,
2.v. Bauskas Valsts ģimnāzija,

3.v. Bauskas 2. vidusskola,
1998./2001.g.dz. meitenes:
1.v.1.v.Bauskas Valsts ģimnāzija,
2.v. Saulaines TS,
3.v. Bauskas 2. vidusskola,
Kopvērtējumā:
Vidusskolu grupā
1.v.1.v.Bauskas Valsts ģimnāzija,
2.v. Bauskas 2. Vidusskola,
3.v.Saulaines TS
Pirmajā skolu grupā
1.v.Bauskas sākumskola,
2.v.Bauskas pilsētas pamatskola,
3.v.Bauskas Valsts ģimnāzija,
Otrajā skolu grupā
1.v. Codes pamatskola,
2.v.Vecsaules pamatskola,
3.v.Griķu pamatskola.

Aivars Solzemnieks,
BJSS metodiķis

6. izturības skrējiens „Uzvaras apļi”
Pēc ieilgušam lietavām, svētdienas 15. oktobra rīts uzausa skaidrs
un patīkami silts. Gailīšu pagastā pie
Uzvaras vidusskolas notika 6. izturības skrējiens „Uzvaras apļi” 3 dažāda garuma distancēs.

Īsāko apli 1,2 km garumā veica 12
jaunākās meitenes un 7 zēni. Sporta
centra Mēmele sarūpētās medaļas
saņēma Aleksandra Mitusova, Laura
Smane un Jānis Bidzāns no Īslīces
SOS ciemata, Anna Kose un Maksims Tolkačevs no Uzvaras, Dāvis
Smiltnieks no Bauskas.
Vidējās grupas 3,3 m garo distanci veica 4 skrējējas un 14 zēni.
Uzvarētāja Selīna Balakāne uzrādīja
rezultātu 15minūtes un 30 sekundes
un saņēma 1. pakāpes uzvarētājas

kausu, par otro un trešo vietu cīnījās
Daniela Brilovska un Ieva Kudlāne.
Zēnu grupā pārliecinoši izturīgākais
bija U-16 vecuma grupas florbolists
uzvarietis Reinis Krīgals, otrajā un
trešajā vietā U-14 grupas vieglatlēti

Gints Zilpuris un Andris Skadiņš.
Garākajā 4,4 km distancē startēja
8 skrējējas- jāpiebilst, ka šajā distancē šogad bija visvairāk dalībnieču
par visiem šiem skrējieniem un 7
vīri. Visus kausus savā starpā sadalīja esošās un bijušās uzvarietes- Zane
Kaspere, Elīna Barone un Sendija
Jakobsone. Bet tikpat izturīgi un neatlaidīgi distanci veica Sabīne Prikule, Una Jermakova, Krista Rudzīte,
Ina Dziļuma, Ingrīda Šēnere un senioru seniore Velta Bruce.

Sezonas sākuma
sasniegumi cīņas nodaļas
audzēkņiem
Cīņas sezona Sporta skolas audzēkņiem no 21. līdz 27. augustam
sākās ar treniņnometni Staļģenē,
kur piedalījās ne tikai sportisti no
Latvijas, bet arī viesi no Krievijas
un Lietuvas.
Uzreiz pēc nometnes norisinājās Daugmales sporta spēles, kurās
notika arī brīvās cīņas sacensības.
Šajās sacensībās augstus rezultātus
uzrādīja daudzi jaunākās grupas
sporta skolas audzēkņi:
1.vietu izcīnīja Kristians Manavickis un Markus Izkalns;

3.vietu ieguva Nils Luksis un
Miks Baibakovs.
Ļoti pārliecinoši startēja Jēkabs
Ķikurs, kurš savā svara kategorijā
izcīnīja 1. vietu. Jēkabs pusfinālā
ļoti sīvā cīņa uzveica cīkstoni no
Krievijas ar rezultātu 3 pret 2 un
finālā tikās ar sportistu, kuram iepriekš bija vairākārt zaudējis. Cīņa
ritēja diezgan spraigi, bet rezultātā
pārliecinoši uzvarēja Jēkabs.
13. oktobrī Dāvis Rimševics
un Kristians Aleksējevs Latvijas
kadetu izlases sastāvā devās uz

Vīru grupā trešās pakāpes kausu
ieguva Gailīšu pagasta sporta organizators futbolists Kaspars Priedols,
bet labākie distancē bija Vecumnieku orientieristi Jānis Seglickis un
Mārtiņš Šteinalts, Priecē, ka gadu
no gada uz mūsu skrējienu atbrauc
baukšķenieks Jānis Ģeidāns.
Ikviens skrējiena dalībnieks saņēma speciāli gatavotu sertifikātu par
distances veikšanu.
Kopš pirmā skrējiena fiksējam
distances rekordu. Šogad vistuvāk
trases rekordam bija Reinis Krīgals.
Pagājušā gada rekordistei 1,2 km
distancē Selīnai Balakānei bija jau
jāstartē 3,3 km distancē.
Lai sacensības noritētu raiti un organizēti čakli palīgi bija Sporta centra „Mēmele” speciāliste Inga Ūbele,
Uzvaras vidusskolas sporta skolotāja Dzintra Luņeva, Bauskas BJSS
galda tenisa treneris Modris Indriksons. Bauskas BJSS vieglatlētikas
treneri Ilona Dramačonoka un Raivis Maķevics mudināja audzēkņus
piedalīties sacensībās, Īslīces SOS
sporta organizators Renārs Rupkus
atbalstīja klātienē ciematu bērnu un
jauniešu startu. Paldies sacensību
dalībniekiem, paldies vecākiem un
vecvecākiem par savējo atbalstīšanu
un līdzi jušanu.

Veiksmīgs starts Iecavā
7.oktobrī Iecavā notika krosa
skrējiens „Iecavas rudens skrējiens
2017”. Šajās sacensības piedalījās
48 dalībnieki dažādās vecuma grupās. Bauskas Sporta skolas dalībnieku skaits šajās sacensībās bija dominējošs. Mūsu pilsētas sporta skolas
audzēkņi tika pie trim uzvarām un
vienu trešo vietu. Vecuma grupā
2005.gada dzimuši un jaunāki, pie
uzvaras meiteņu konkurencē tika
Arta Marija Dreimane, 2km distanci noskrienot 7min un 48 sekundēs.

Šajā vecuma grupā 3.vietu izcīnīja
Selīna Balakāne ar rezultātu 7min
un 52 sekundes, bet zēnu konkurencē, uzvaru izcīnīja Andris Skadiņš,
2km distanci noskrienot 7min 22 sekundēs. Jaunietēm (2001.-2004.g.)
uzvaru 2km distancē, izcīnīja Gerda Kerija Dreimane, distanci veicot
7min un 41 sekunde.

Raivis Maķevics, Bauskas
BJSS vecākais vieglatlētikas
treneris

Izcīna Latvijas čempiona
titulu
Svētdien, 15.oktobrī Carnikavas
slēpošanas trasē „Zibeņi”, norisinājās Latvijas čempionāts krosā. Šajās
sacensībās piedalījās arī Bauskas
BJSS jaunie audzēkņi. Visjaunākie
mūsu pilsētas krosa skrējēji bija no
Turovu ģimenes un Simsonu ģimenes. V6 vecuma grupā 500m distanci
skrēja Gabriels Turovs un S6 vecuma grupā 500m distanci skrēja Elizabete Simsone. S8 vecuma grupā

meitenes, S14 vecuma grupai bija arī
jāskrien 1760m distance, šajā grupā
startēja Gerda Kerija Dreimane. Gerda distanci veica 7min un 11 sekundēs, izcīnot augsto 7.vietu. Noslēgumā starēja Arvis Sūna, Arvis startēja
V14 vecuma grupā, un viņam bija
jāveic 2km gara, ļoti kalnaina distance. Skanot starta signālam, vadību
jau pirmajos metros pārņēma Arvis.
Kontrolējot visu skrējienu, bēgot

880m distanci skrēja Estere Turova,
bet S10 vecuma grupā 1760m distanci veiksmīgi pieveica Aleksandra
Turova. Šajā distancē V12 vecuma
grupā augsto 7.vietu izcīnīja Henrijs
Bušs. Šajā pašā vecuma grupā meitenēm S12 grupā augsto 4.vietu izcīnīja Arta Marija Dreimane. Nākamā
grupā startēja S14 vecuma grupas

prom no saviem konkurentiem, finiša līniju šķērsoja pirmajā vietā ar
rezultātu 7min un 57 sekundes. Arvis atkārtoja pirms diviem gadiem
sasniegto, kļūstot par Latvijas čempionu savā vecuma grupā.

va, Lielbritānija un Izraēla, kā arī
spēcīgākie Latvijas cīņas klubu
un sporta skolu audzēkņi. Konkurence šajās sacensībās ir ļoti liela,
tāpēc ir dubults gandarījums par
sasniegtajiem rezultātiem:

Dāvis Rimševics 1 vieta
Kristians Aleksējevs 2. vieta
Krišjānis Ķikurs 3. vieta

Raivis Maķevics, Bauskas
BJSS vieglatlētika vecākais
treneris

Skrējienu organizēja un
rezultātus apkopoja Bauskas
BJSS vieglatlētikas trenere
Aina Indriksone

Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, kur
norisinājās pasaules čempiona
Rimanta Bagdono starptautiskais
turnīrs brīvajā cīņā. Uz šo turnīru
parasti ierodas daudzi spēcīgi cīkstoņi no dažādām Eiropas valstīm.
Šajā turnīrā Dāvis Rimševics izcīnīja 1.vietu. Turnīra gaitā Dāvis
uzvarēja cīkstoni no Daugavpils,
pusfinālā cīkstoni no Krievijas un
finālā Baltkrievijas kadetu izlases
cīkstoni.
Savukārt Kristians Aleksējevs
izcīnīja 3.vietu. Kristians sīvā cīņā
zaudēja cīkstonim no Baltkrievijas,
kas šogad izcīnīja Eiropas kadetu
čempionāta bronzas medaļu.
Gribētos atzīmēt arī 29. septembrī Jelgavā notikušās sacensības,
kur, kā parasti, piedalījās ļoti spēcīgi dalībnieki no tādām valstīm kā
Krievija, Somija, Igaunija, Lietu-

Andrejs Vasiļjevs, Bauskas
BJSS cīņas nodaļas vecākais
treneris

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv
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BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS NOVEMBRIM

Bauskas pils muzejā skanēs Jolantas
Gulbes koncerts „O Amor a Portugal”
2017. gada 25. novembrī plkst.
18.00 Bauskas pils muzejā skanēs
Jolanta Gulbes-Paškevičas koncerts
„O Amor a Portugal” jeb „Mana
mīļā Portugāle” - muzikāls ceļojums līdz Portugālei. Kurā dzirdēsiet 19.-21. gs. fadu (fado) – Portugāles tradicionālās, romances žanra
dziesmas. Ģitāru pavadījumu spēlēs
Ivars Hermanis un Āris Ozols.
Fado radies 19. gadsimta gaitā
Lisabonā, Portu, Koimbrā un citviet kā pilsētu romances žanrs, un
šodien tas uzskatāms par Portugāles muzikālo vizītkarti - nesteidzīgi
izdziedāti stāsti par ilgām pēc nesasniedzamā.
Jolanta Gulbe -Paškeviča savā
programmā apkopojusi sev tuvākās
dziesmas, kas aptver vairāk kā simt
gadu fadu vēstures –gan senākās,
gan 20. gadsimta fadu- dīvu Amālijas Rodrigešas un Dulse Pontešas,
jau par fadu klasiku kļuvušās dziesmas, gan arī mūsdienu fadu repertuāru.
Jolanta Gulbe-Paškeviča ir lat-

viešu dziedātāja, privātās džeza
skolas dibinātāja un vokālā pedagoģe. J. Gulbe piedalījusies dažādos
televīzijas projektos, uzstājoties
kopā ar pasaulē atzītiem džeza, un
akadēmiskā mūzikas žanra māksliniekiem un komponistiem, sniegusi
priekšnesumus ar mūzikas grupām,
orķestriem, kā arī piedalījusies studijas ierakstos, realizējot projektus
Baltijas valstīs, Eiropā, ASV, Krievijā un citur.
Mākslinieces iedvesma ir multikulturāla māksla un mūzika, tostarp
World, Latin un mūsdienu džeza
mūzikas ietekme.
Biļetes iepriekš pārdošanā var
iegādāties Biļešu Paradīzē, Bauskas pils muzejā un rezervēt pa tālr.
63923793, 63922280 vai e-pastu:
bauskaspils@bauska.lv. Rezervētās
biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 min.
pirms pasākuma.

Ilva Neimane
Bauskas pils muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste
– klientu apkalpošanas
vadītāja tālr.: 63923793

Sākot ar novembri, līdz tūrisma sezonas sākumam, Bauskas pils
muzeja darba laiks būs no 11 līdz 17 un pirmdienās slēgts.
Muzejs būs slēgts arī 3. novembrī.
18. novembrī strādāsim kā ierasts no plkst. 11 līdz 17.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 26. novembrim

Bauskas muzejā

Inga Jurāne. „Atmiņas un sapņi” Gleznas, zīmējumi un graﬁkas

2.novembrī plkst. 13.00

Bauskas Kultūras centrā

Valmieras kinostduijas izrāde bērniem “Rotaļlietu stāsts”

2. novembrī plkst. 17.00

Īslīces kultūras namā

E.Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncerts
“Jaunie Talanti”

3.novembrī plkst. 19.00

KC “Kamarde”

Iecavas kultūras nama amatierteātra “Artis” izrāde “Mēmais
bruņinieks”

4.novembrī plkst.14.00

Vecsaules saietu namā

Dzejiski muzikāls pasākums “Pieskarties mirklim” Piedalīsies
dzejniece Sandra Grīnberga un mūziķis Kaspars Krastiņš

4.novembrī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Amatierkolektīvu sezonas atklāšanas pasākums “Nāc pulkā!”

5. novembrī plkst. 13.00

DFC “Strēlnieki”

“Es un mans vaļasprieks”

5. novembrī plkst. 15.00

DFC “Strēlnieki”

Jaunsaules amatierteātra izrāde

5.novembrī plkst.18.00

Ceraukstes Tautas namā

Īslīces pagasta amatieru teātra “Dadži” izrāde pieaugušajiem un
bērniem “Kaķīša dzirnaviņas” pēc K.Skalbes pasakas motīviem

10. novembrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Grupas “Klaidonis” koncerttūre “Ar smaidu saulrietā”

10.novembrī plkst. 19.00

KC “Kamarde”

Uzvaras amatierteātra pirmizrāde “Astoņas mīlošas sievietes”

11.novembrī plkst. 17.00

Grenctāles kultūras namā

Grupas “Credo” koncerts “Kā senos laikos” Pēc koncerta balle
pie galdiņiem

11.novembrī plkst. 17.00

pie pieminekļa “Par Latvijas Lāčplēša dienas atceres pasākums un lāpu gājiens līdz Rātslaubrīvību kritušiem”
kumam

11.novembrī plkst. 18.30

Bauskas Kultūras centrā

Latvijas simtgadei veltīta dokumentālā ﬁlma par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru Kārli Zāli “Ievainotais jātnieks” Ieeja
bezmaksas.

11.novembrī plkst. 18.00

Vecsaules saietu namā

Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens (Pulcēšanās pie Vecsaules
pamatskolas)

12. novembrī plkst. 13.00

Interešu centrā “Mežotne”

Radošās darbnīcas dekoru izgatavošanā no rudens un dabas veltēm

12. novembrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas Tautas teātra pirmizrāde “Ērika”

14. novembrī, plkst. 17.00

Grenctāles bibliotēkā

Lielus un mazus aicinām uz Ziemeļvalstu nedēļas atzīmēšanas radošo pēcpusdienu kopā ar Astrīdas Lingrēnas tēlu varoņiem.

14. novembrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Jazz Quartet diska prezentācija “Šūpuļdziesmas trombonam”
Ieeja bezmaksas.

16.novembrī, plkst. 19.00

Grenctāles kultūras namā

Valsts svētku koncerts “Mēs varam līdzās būt” ar brāļu Ziemeļu
piedalīšanos

17.novembrī plkst. 17.00

KC “Kamarde”

Senioru vakars.Pieteikšanās līdz 10.novembrim.

17.novembrī plkst.19.00

Vecsaules saietu namā

Latvijas Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts “Pieturies pie
debesīm” Koncertā piedalīsies viesi: Dziesminieks Egons Pičners
un kāds no viņa draugiem Valdis Atāls vai Dinārs Gulbis.

17.novembrī plkst. 19.00

Codes pamatskolā

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncerts un balle Piedalās: dziedošais aktieris Kristaps Rasims

17.novembrī plkst. 19.00

Īslīces kultūras namā

Valsts svētku koncerts

17.novembrī plkst. 19.00

Ceraukstes Tautas namā

Svētku koncerts ar mūziķa Aināra Bumbiera un amatieru mākslas
kolektīvu piedalīšanos. Ieeja bezmaksas.

17. novembrī plkst. 19.00

DFC “Strēlnieki”

Valsts svētku koncerts kopā ar Ēriku Loku un iedzīvotāju godināšana svinīgajā sarīkojumā. “No sirds Latvijai un savam pagastam – 2017”

17.novembrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais koncerts

17.novembrī plkst. 21.00

Ceraukstes Tautas namā

Atpūtas vakars pie galdiņiem. Muzicē grupa “Uzmini nu!”.Ieeja
bezmaksas.

17. novembrī plkst. 22.00

DFC “Strēlnieki”

Valsts svētku balle kopā ar “Paganini” jeb Bocmani Andžu

18.novembrī plkst. 21.00

Īslīces kultūras namā

Valsts svētku balle

19. novembrī plkst. 13.00

Interešu centrā “Mežotne”

Radošās darbnīcas Adventes vainagu un Ziemassvētku dekoru
izgatavošanā

20.novembrī plkst. 18.00

Kultūras centra ”Dāvis” zālē

Uzvaras amatierteātra izrāde R. Tomā “ 8 mīlošas sievietes”

24.novembrī plkst. 19.00

KC “Kamarde”

Codes amatierteātra “Spēlētprieks” izrāde “Godīgi un izdevīgi,
ērti un interesanti”

25.novembrī plkst. 16.00

Ceraukstes Tautas namā

Bauskas Tautas Teātra izrāde E.Zālīte “Ērika”

25. novembrī plkst. 18.00

Bauskas pils muzejā

Jolantas Gulbes koncerts “O Amor a Portugal”

26. novembrī

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas novada amatierteātru skate

Grenctāles kultūras namā

Grenctāles bibliotēka sadarbībā ar Grenctāles kultūras namu aicina uz Adventes ieskaņas sarīkojumu

28.novembrī no
plkst. 15.00 līdz 18.00

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 26.09.2017. līdz 23.10.2017.
Reģistrēti dzimušie 18,t.sk. 9 meitenes un 9 zēni
Reģistrēti mirušie 29, t.sk. 16 sievietes un 13 vīrieši
Reģistrētas laulības 15, t.sk. baznīcā - 2
Bērniem doti vārdi: Demians, Markuss, Renārs, Eduards, Martins, Emīls, Marks-3 ģimenēs un Lauma, Signe,
Gabriela, Alma, Elizabete, Dārta, Emma, Anastasija Jana, Aleksa Sofija.

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.

