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9.septembrī
Pagalmu svētki un
putras godēšana

Ziņa
Pašvaldība –
skolēnam

J

aunajā mācību gadā skolēniem durvis ver 18 izglītības
iestādes novadā - 11 vispārējās izglītības iestādes, viena speciālās izglītības iestāde, divas pirmsskolas izglītības iestādes, Bērnu un
jauniešu centrs, kā arī mākslas, mūzikas un sporta skola. No 1.janvāra
Mūzikas skola un Mākslas skola
kļūs par vienu iestādi.
Lai rūpētos par novada ģimenēm,
pašvaldība piešķir nozīmīgus finanšu līdzekļus skolēnu atbalstam:
• Brīvpusdienas nodrošinātas piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem,
kā arī 5.-9. klases skolēniem. No 1.
līdz 4. klasei par pusdienām maksā
valsts. Rit diskusijas par brīvpusdienu piešķiršanu vidusskolēniem
un jaunākā vecuma bērndārzniekiem.
• Lai stimulētu skolēnu sasniegumus mācībās, ar 2018.gadu stipendijas piešķirtas arī 10.klases
un 11. klases skolēniem. Līdz šim
stipendijas katru mēnesi 10-30
eiro apmērā saņēma 9. un 12.klašu
skolēni.
• Lai strādājošiem vecākiem atvieglotu bērnu reģistrēšanu bērnudārzā, no jaunā mācību gada tiks
ieviesta elektroniska pieteikšanās
rindai bērnudārzā.
• Pašvaldība nodrošina skolēnu
pārvadājumus. Bauskas novada
pašvaldība arī šajā mācību gadā
kompensē braukšanas izdevumus
sabiedriskajā transportā pamatskolu, vidusskolu, profesionālās
ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem.
• Skolēniem, tostarp pirmsskolās,
divreiz gadā pašvaldība apmaksā
autobusu ekskursijām un finansē
ieejas biļetes tūrisma objektos 3-5
eiro apmērā katram skolēnam.
• Pašvaldība līdz 430 eiro – atbalsta
izglītojamo dalību valsts un starptautiskos izglītības, interešu izglītības, jaunatnes politikas, jaunrades un kultūrizglītības pasākumos.
• Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas un citu sporta
klubu audzēkņiem par sasniegumiem sportā pašvaldība izmaksā
naudas balvas no 15 līdz 145 eiro.
• Savukārt
par
sasniegumiem
priekšmetu olimpiādēs, atbilstoši
nolikumam, pašvaldība izmaksā
naudas balvas no 10 līdz 40 eiro.
• Un par sasniegumiem konkursā
„Gada skolēns” piešķir naudas
balvas no 25 līdz 150 eiro.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Kultūra –
nepieciešamība
vai greznība?

Svētki

Svinīgi atklāta restaurētā klēts un
ratnīca dzejnieka V.Plūdoņa muzejā

Ar folkloras kopas „Laukam pāri” skanīgajiem priekšnesumiem 23. augustā atklāja atjaunoto klēti un ratnīcu
FOTO:Zane Gorškova
Viļa Plūdoņa muzejā Bauskas
novada Ceraukstes pagasta „Lejeniekos” ar folkloras kopas „Laukam
pāri” skanīgajiem priekšnesumiem
un iesaistīto speciālistu godināšanu
23. augustā atklāja atjaunoto klēti
un ratnīcu.
Sarīkojumā tika godināta V.Plūdoņa muzeja vadītāja Elīna Kūla-Braže, Bauskas muzeja direktore
Baiba Šulce, projektu vadītāja Jolanta Kalinka, būvniecības uzņēmuma „Warss+” pārstāvis Matīss
Markovskis, klēts restaurācijas un
atjaunošanas autoruzraugs Ēriks
Cērpiņš un ratnīcas restaurācijas
autoruzraugs Ināra Caunīte, izpētes
un rekonstrukcijas projekta autore
Ina Līne.
Jau no plkst.12 interesenti varēja izzināt rudzu maizes cepšanas
tradīcijas muzeja saimniecības ēkā,
ko svinīgajā pasākumā dāvināja novada domes priekšsēdētājam Raitim

Ābelniekam.
V. Plūdoņa muzejā jau 2013.gadā
tika veikta arhitektoniskā izpēte ar
mērķi izstrādāt kūts un klēts restaurācijas programmu. Izpēte kļuva par
aizsākumu muzeja sakārtošanai, savedot tehniskā kārtībā katru no vēsturiskajai apbūvei piederīgajām celtnēm
un atjaunojot vēsturiskās viensētas
ainaviskās un kultūras vērtības.
Kūts, kas tiek dēvēta par ratnīcu,
un klēts ēkas līdz mūsdienām bija
saglabājušās nepilnā apjomā. Kūts
savulaik bijusi apjomīgākā saimnieciskās apbūves celtne sētā. Laika
gaitā tā bija zaudējusi abos galos
piebūvētos šķūņus.
Klēts celta 1879.gadā. Lielākos
pārveidojumus klēts ēka piedzīvoja, kad tika nojaukts vāgūzis un
pusgraudnieka klētis, kuras atradās
zem viena jumta. Līdz mūsdienām

turpinājums 2.lpp

Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar
kundzi darba vizītē apmeklēs Bauskas
novadu

Prezidents ar kundzi Ivetu Vējoni plāno Bauskā ierasties 12.septembrī Prezidents izrādījis vēlmi
tikties ar novada vadību, deputātiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Darba vizītē plānots iepazīties
ar Bauskas novadā sniegtajiem sociālajiem un izglītības pakalpoju-

miem, novada teritorijā esošiem veiksmīgiem un strauji
augošiem uzņēmumiem.
Tikšanās ar iedzīvotājiem
varētu notikt vakara pusē
ap plkst.18.00. Precīza vieta un laiks vēl nav zināms,
jo Valsts prezidents vēl nav
apstiprinājis darba kārtību.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības
mājaslapā un medijos.
Sīkāka informācija Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā, tel. 29176675.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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turpinājums no 1.lpp
bija saglabājusies apmēram trešdaļa
no sākotnējās ēkas apjoma.
Abas saimnieciskās ēkas bija
ne vien zaudējušas daļu no saviem
sākotnējiem apjomiem, bet arī padomju laiku periodā lietotas saimnieciskiem mērķiem un nonākušas
sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī.
2014.gadā tika izstrādāts būvprojekts ratnīcas restaurācijai un 2015.
gadā – klēts restaurācijas un atjaunošanas būvprojekts, paredzot arī
zudušās daļas atjaunošanu. Līgums
ar būvnieku SIA „Warss+” par ēku
restaurāciju tika noslēgts 2016.gada
27.oktobrī, savukārt darbi uzsākti šī
gada janvārī.
Projektā „Viļa Plūdoņa muzeja
klēts restaurācija un atjaunošana” ir
atjaunota arī zudusī klēts daļa.
Būvniecības laikā tika atjaunoti pamati, nomainīti bojātie un
deformētie akmeņi, restaurētas un
atjaunotas sienu un karkasa konstrukcijas, grīdas, griesti un durvis.
Izveidota ēkas apdare, uzstādīta zibensaizsardzības sistēma un veikti
citi darbi.
Pašlaik ir uzsākta ekspozīcijas
veidošana klētī atbilstoši tās telpu
iekārtojumam un funkcijām V. Plūdoņa dzīves laikā – saimnieka un
pusgraudnieka klētīs un vāgūzī.
Projekta kopējās izmaksas ir 100
987,43 eiro. Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums ir 45 000 eiro un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 55 987,43 eiro.
Projektā „Viļa Plūdoņa muzeja
ratnīcas restaurācija” ir rekonstruēts
griestu pārsegums, restaurēta ēkas
fasāde, atjaunojot aizbūvēto durvju
ailu, likvidējot izbūvētās logu ailas
un atjaunojot ēkas sākotnējo apdari –

Saistošie noteikumi

balsinājumu ar logailu, stūra rustu un
cokola dekoratīvo krāsojumu. Projektā maksimāli autentiskā izskatā
nomainīti logi un durvis, rekonstruēta ēkas instalācija, stiprināti pamati,
izveidots ķieģeļu grīdas klājums,
ierīkota drenāža un veikti citi darbi.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
102 276,47 eiro. No tiem ELFLA līdzfinansējums ir 45 000,00 eiro, savukārt Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 57 276,47 eiro.
Ratnīcā plānots izvietot ekspozīciju par saimniecību „Lejeniekos”
V. Plūdoņa dzīves laikā. Iesaistoties projektu konkursos, muzejs ir
saņēmis finansiālu atbalstu 3100
eiro apmērā no Latvijas Valsts mežu
atbalstītās Zemgales kultūras programmas, savukārt no Valsts kultūrkapitāla fonda 3500 eiro muzeja
eksponātu restaurācijai un ekspozīcijas iekārtošanai klētī un ratnīcā.
Ekspozīcijas klētī un kūtī tiks
atvērtas apmeklētājiem 2017. gada
rudenī.
Lai glābtu dzejnieka Viļa Plūdoņa mājas no bojāejas, jau 1959.gadā
tās iekļāva memoriālo māju sarakstā. Līdz 1966.gadam „Lejenieki”
bija apdzīvoti, un 1966.gada 5.jūnijā tika atklāta pirmā Vilim Plūdonim
veltītā ekspozīcijas istaba. Divus
gadus vēlāk „Lejeniekiem” piešķīra
oficiālu memoriālā muzeja statusu.
Muzejs sastāv no dzīvojamās
mājas un saimnieciska rakstura celtnēm, kas kopā veido tipisku Zemgales viensētas apbūves kompleksu.
Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras vēstures piemineklis ar lielu
kultūrvēsturisko nozīmīgumu un ir
publiski pieejams.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Bauskā 2017.gada 27.jūlijā Nr.3 (protokols Nr.4, 46.punkts)
Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
un likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 27.2 panta
otrās daļas 5.punktu un piekto
daļu
Izdarīt Bauskas novada domes
2012.gada 20.decembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un
tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.punktā vārdus „renovācijas, rekonstrukcijas” ar vārdiem
„atjaunošanas, pārbūves, ierīkošanas”.
2. Svītrot 4.2., 4.7.,4.8., 4.9. un
4.10.apakšpunktā vārdu „daudzstāvu”.
3. Izteikt 5.3.apakšpunktu šādā

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bauskas novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.3
„Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
20.decembra saistošajos noteikumos Nr.24
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai””
1. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem tiek
izmainīti nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai. Turpmāk līdzfinansējuma saņemšanai netiks vērtēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī apsaimniekošanas maksas un ar dzīvokļu
lietošanu saistīto pamatpakalpojumu parādi. Dzīvokļu īpašniekiem

Klēts celta 1879.gadā. Līdz mūsdienām bija saglabājusies apmēram trešdaļa no sākotnējās ēkas apjoma.

Ratnīcā plānots izvietot ekspozīciju par saimniecību
„Lejeniekos” V. Plūdoņa dzīves laikā.

redakcijā:
„5.3. dzīvokļu īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņēmuši lēmumu veikt daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot
līdzfinansējumu – finanšu līdzekļu
uzkrājumu;”.
4. Aizstāt 8.1.apakšpunktā vārdus „rekonstrukcijai un renovācijai”
ar vārdiem „atjaunošanai, pārbūvei,
ierīkošanai”.
5. Aizstāt 8.2.apakšpunktā vārdus „izbūvei, rekonstrukcijai un/
vai renovācijai” ar vārdiem „atjaunošanai, pārbūvei, ierīkošanai” un
vārdus „ izbūves, rekonstrukcijas
vai renovācijas” ar vārdiem „ atjaunošanas, pārbūves vai ierīkošanas”.
6. Aizstāt 8.3.apakšpunktā vārdus „izveidošanai, rekonstrukcijai
vai renovācijai” ar vārdiem „ atjaunošanai, pārbūvei, ierīkošanai”.
7. Aizstāt 8.4. un 9.2.apakšpunktā vārdus „tehniskā projekta” ar

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāpieņem lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot līdzfinansējumu – finanšu
līdzekļu uzkrājumu.
2. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atvieglotu un vienkāršotu
līdzfinansējuma saņemšanu.

vārdiem „apliecinājuma kartes vai
būvprojekta”.
8. Svītrot 11.3. un 12.apakšpunktu.
9. Svītrot 15.2.apakšpunktā vārdu „daudzstāvu”.
10. Svītrot 15.5.2.apakšpunktu.
11. Izteikt 15.6.apakšpunktā otro
teikumu šādā redakcijā:
„Attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots
atbilstoši Ministru kabineta 2017.
gada 3.maija noteikumiem Nr.239
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu
noteikšanas kārtība””.
12. Svītrot 15.8.apakšpunktu.
13. Izteikt 26.2.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„26.2. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta
2017.gada 3.maija noteikumiem
Nr.239 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un
saskaņots ar pašvaldības pārstāvi;”.
14. Svītrot 30., 31. un 33.punktu.
15. Aizstāt 36.punktā vārdus
„rekonstrukcijas, renovācijas” ar
vārdiem „atjaunošanas, pārbūves,
ierīkošanas”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi neietekmēs
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi atvieglos un
vienkāršos administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes
procesā notikušas konsultācijas ar
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „VIDES SERVISS”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
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Bauskas novada pārstāvji gūst pieredzi
Jelgavā par darbu ar jaunatni
sākot no vismaz 0,2 slodzēm.
Kā apgalvo Kristīne, Jaunatnes
darbiniekam pagastā nav jābūt ar
augstāko izglītību un ievērojamu darba stāžu, svarīgi, lai tas būtu cilvēks,
kurš redz savu esamību pagastā, un
vēlas izmēģināt sevi darbā ar jauniešiem. Ļoti bieži šie cilvēki ir studenti,
jaunās māmiņas.

21.augustā darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti, pašvaldības
pārstāvji un biedrības “Apvienība
JUMS” jaunieši piedalījās pieredzes
apmaiņā Jelgavas novadā. Iepazīta
pašvaldības izveidotā institucionālā
sistēma, ikgadējie pasākumi un sasniegtie rezultāti. Iegūta informācija
un priekšstats par darba ar jaunatni
organizēšanu. Vizītes laikā tika apmeklēti Staļeģenes Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs, Vircavas AAPC “Kamenītes” un Bērnu
un jauniešu izglītības un iniciatīvas
centrs Elejā.
Jelgavas novada jaunatnes lietu
speciāliste Kristīne Kode piecus
gadus strādā pašvaldības Izglītības
nodaļā un ir atbildīgā par jaunatnes jomas attīstību. Jaunatnes lietas ir viņas sirds darbs.
Piecu gadu laikā kopš Kristīne uzsāka darbu Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, darbību uzsākuši 3 jauniešu centri. Katrā no 13
pagastiem ir vismaz viens jaunatnes
darba koordinators. Elejā Latvijas un
Šveices sadarbības programmas rezultātā bijušā universālveikala 1.stāva telpās 376 m2 platībā izveidots
multifunkcionāls centrs: semināru
telpa, trenažieru zāle, informācijas
un atpūtas telpa, spēļu istaba, arī jauniešu hostelis ar 30 gultas vietām un
virtuvi, foajē, garderobe. Iniciatīvu
centra mērķauditorija noteikta jau-

niešiem no 13 - 25 gadiem, savā darbībā iesaistot Elejas pagasta un tuvumā esošo pagastu - Sesavas, Vilces,
Lielplatones, Vircavas un Platones
jauniešus un jauniešu organizācijas.
Arī pārējie divi centri ir nodrošināti
ar brīvā laika pavadīšanai nepieciešamajiem resursiem un tie ir resursu
bāzes, kuras pieejamas visiem novada jauniešiem un skolām.
Fakti
Jelgavas novads: 13 pagastu pārvaldes, ~ 24 000 iedzīvotāji, 14% no
tiem jaunieši vecumā no 13 līdz 25
gadiem. Jauniešu jomai gada budžetā
pašvaldība atvēl 40 000 EUR speciālistu atalgojumam un aktivitātēm,
t.sk. transporta izdevumiem. Caur
dažādiem projektiem, tiek piesaistīts
papildus finansējums apmācībām,
apmaiņai, nometnēm, ikgadējiem pasākumiem.
Jaunatnes darba koordinatori

Jo lielāks novads, jo darbam ir
jābūt sistemātiskākam, plānotākam, kā arī jābūt ieviestam atbalsta mehānismam.
Jauniešu organizāciju atbalstam
pašvaldībā izveidots fonds dažādām
jauniešu iniciatīvām, t.sk. dalībai
ERASMUS+ programmas projektos. Darbojas Jauniešu padome, kuru
veido 13 jaunieši – katrs pārstāv savu
pagastu. Tā nav reģistrēta organizācija, sēdes notiek katru mēnesi citā
pagastā.
Kas notiks?
Iegūtās zināšanas un pieredze tiks
ņemta vērā, izstrādājot priekšlikumus darba ar jaunatni pilnveidošanai
Bauskas novadā. Jau 22.septembrī
plānots projekta noslēguma seminārs
– diskusija par pētījuma rezultātiem,
kas būs par pamatu priekšlikumu
izstrādei darba ar jaunatni pilnveidošanai. Uz semināru aicināti darbā
ar jaunatni iesaistītie un pašvaldības
vadības pārstāvji.

Attēlā: pieredzes apmaiņas
delegācija Staļģenes Bērnu
un jauniešu izglītības un
iniciatīvu centrā

Egija Stapkēviča, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

Bauskas Bērnu un jauniešu
centra Multimediju studijā
aktivitātes turpinās rudenī
Semināru cikls „No idejas līdz filmai,” darbojas jau
no šī gada janvāra un ir pietuvojies savam noslēguma
posmam.
Dalībnieki gandrīz pusgada garumā ir apguvuši gan
teorētiskās zināšanas par to, kā ideju pārvērst realitātē,
ar ko sākt, ja ir vēlme veidot video, gan praktiski darbojušies, veidojot stāstus, sižetus, scenārijus, mācījušies izprast lokāciju izvēli filmēšanai, strādāšanu ar kameru un tās leņķiem. Dalībnieki apguva gaismošanas
tehnikas un skaņas elementus. Bija iespēja izprast un
iesaistīties aktieru darba īstenošanas aktivitātēs. Neizpalika arī mājasdarbi, kuros bija jāveido savas īsfilmas
un video materiāli, jāmācās un jāpapildina zināšanas
par montāžas pamatiem un videomateriālu veidošanu.
Semināru ciklam turpinoties un tuvojoties noslēgumam dalībnieki gatavoja un slīpēja scenārijus, un tagad
pienācis laiks izveidot filmēšanas plānu pirmajai pašu
radītajai filmai.
4. septembrī – filmu veidošana, filmēšanas plānu
izveide un izpilde.
5. septembrī – filmēšana.
6. septembrī – filmas pēcapstrāde.

Katrīna Rimševica, jaunatnes lietu speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 13.septembrī plkst. 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa „Liepas” 1, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4072 900 0301, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar platību 40,7
m², 417/3590 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4072 001 0150, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 900,- (deviņi 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 - dzīvokļa „Liepas”
1, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Liepas” 1, Mežotnes 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.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 13.septembrī plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Šķirēnu lauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004
0598, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,2007 ha, kadastra apzīmējums
4072 004 0597, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 900,- (deviņi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenaslīdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Šķirēnu lauks”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Šķirēnu
lauks”, Mežotnes 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.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 20.septembrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko
pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:
1. Plūdoņa iela 54-6, Bauska, 44,9 m², sākumcena – EUR 3100,00, izsoles
laiks plkst. 13.30.
2. Plūdoņa iela 54-11, Bauska, 30,9 m², sākumcena – EUR 2200,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. “Pāce 2”-13, Gailīšu pag., 47,4 m², sākumcena – EUR 1600,00, izsoles
laiks plkst. 14.00.
4. Bauskas iela 11-33, Dāviņu pag., 84,7 m², sākumcena – EUR 1500,00,
izsoles laiks plkst. 14.15.
5. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu pag., 104,4 m², sākumcena –EUR 1850,00,
izsoles laiks plkst. 14.30.
6. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu pag., 64,1 m², sākumcena – EUR 1550,00,
izsoles laiks plkst. 14.45.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10%
no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā
Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel.
63922238, 29168555.

Apsveikums
Ir atkal septembris. Tāds rudenīgi saulains ar
lapu krāsainību, miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas skolas durvis un ejam
pretī daudz kam nezināmam.
Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis,
apņēmība un neatlaidība to piepildīt!
Visjaukākie novēlējumi jaunajā mācību gadā GRIĶU pamatskolas
skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem!

Ceraukstes pagasta pārvalde
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Kā jaunās ugunsdrošības prasības
skars daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus
Ar šī gada 1. septembri stāsies
spēkā atsevišķas ugunsdrošības prasības, kas skars arī daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iedzīvotājus. 2016.
gadā pieņemtie “Ugunsdrošības noteikumi Nr. 238” darbojas jau gandrīz gadu, taču to atsevišķām prasībām tika paredzēts pārejas periods,
lai iedzīvotāji, ēku apsaimniekotāji
un ugunsdrošības pakalpojumu
sniedzēji varētu laikus sagatavoties
jaunajām ugunsdrošības prasībām.
Izmaiņas noteikumos bija nepieciešamas, lai samazinātu pieaugošo
ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu, kas
ir viens no lielākajiem Eiropas Savienībā. Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka, piemēram, 2014.
gadā ugunsgrēkos bojā gājuši 94
cilvēki, 2015. gadā – 88, bet 2016.
gadā jau 95 cilvēki. Būtiski, ka trešdaļa no 2016. gadā notikušajiem
ugunsgrēkiem bijuši tieši dzīvojamajās ēkās.
Ugunsdrošības prasības, kas attiecas arī uz daudzdzīvokļu mājām
(spēkā no 2017. gada 1. septembra)
• Pārstrādāt Ugunsdrošības
instrukcijas, kas bija izstrādātas
atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas atbildīgā persona
nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un
teritorijai, ar to iepazīstinot mājas
iedzīvotājus.
• Vienlaikus ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī
elektroinstalācijas kontaktu (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales
skapī, aizsargierīču uzstādīšanas
vietās) savienojumu pārbaudi ar
termokameru – ierīci, kura nosaka
elektrokontaktu sasilšanas pakāpi
slodzes laikā. Daudzdzīvokļu namu
koplietošanas telpās to veic pārvaldnieks, bet, piemēram, dzīvoklī, par
to ir atbildīgs pats īpašnieks, pieaicinot kvalificētu speciālistu.
• Daudzdzīvokļu namos, kuros
atrodas gāzes apkures katli ar siltuma jaudu lielāku par 50 kW, kā arī,
ja gāzes aparāti (neatkarīgi no jaudas) atrodas pagrabā vai cokolstāvā,
jābūt uzstādītiem gāzes noplūdi
signalizējošiem detektoriem. Šī
prasība neattiecas uz gāzes plītīm
vai gāzes katliem ūdens uzsildīšanai, jo to jauda ir mazāka par 50 kW.
Kas attiecas uz “Vides serviss”
pārvaldāmajām mājām, tad visas
šīs prasības tiks ņemtas vērā un izpildītas atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem. Tuvākajā laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar ugunsdrošības instrukcijām, kas tiek
izstrādātas katrai “Vides serviss”
pārvaldāmajai mājai. Tomēr jau tagad “Vides serviss” aicina ievērot
vienkāršas, bet viegli izpildāmas
prasības, kas var būtiski uzlabot
ugunsdrošību mājā un ugunsgrēka
gadījumā atvieglot glābēju darbu un
iedzīvotāju evakuāciju:
1. Aicinām neaizkraut kāpņu
telpas un pagrabu ejas ar mēbelēm un citiem sadzīves priekšmetiem.
2. Pagrabu durvīm visu laiku
ir jābūt aizvērtām! Ja tomēr šķiet,
ka pagrabu nepieciešams vēdināt,
pagraba durvīs var iestrādāt vēdināšanas mehānismu – šādā gadījumā

aicinām vērsties pie pārvaldnieka
un šo jautājumu risināt. Pakāpeniski tiek pārbaudīti aizvēršanas
mehānismi pagraba durvīm – ja tie
nedarbojas, veic nepieciešamos remontdarbus.
3. Būtiska lieta, kas jāņem vērā
mājās, kurās ir atkritumu stāvvadi
– visos stāvos atkritumu stāvvada
vākiem jābūt aizvērtiem, lai atkritumu aizdegšanās gadījumā dūmi
neizplatītos kāpņu telpā.
Ievērojot ugunsdrošības noteikumus, vairākās “Vides serviss”
pārvaldāmajās mājās jau uzsākta
un turpināsies evakuācijas zīmju izvietošana koplietošanas telpās. Tāpat visās mājās, kuras ir augstākas
par diviem stāviem, kāpņu telpās ir
uzstādītas luminiscējošas plāksnes
ar stāvu numerāciju, lai ugunsgrēka gadījumā atvieglotu iedzīvotāju
evakuāciju un glābēju darbu.
Šajā gadā liels darbs ir ieguldīts,
lai veiktu apkures skursteņu tīrīšanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pakāpeniski tiks veikta arī ventilācijas skursteņu tīrīšana. “Vides
serviss” šos atbildīgos uzdevumus
ir uzticējis veikt Bauskas ugunsdzēsēju biedrībai (BUB). Gada sākumā tika veikta to “Vides serviss”
pārvaldāmo māju, kuros ir krāsns
(malkas) apkure, skursteņu krāsošana bēniņos. Skursteņa krāsošanu
veic ar degtnespējīgu baltu krāsu,
lai laikus pamanītu plaisas, ja tādas
ir radušās skurstenī, tādējādi novēršot ugunsnelaimes.
Bauskas daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem jāņem vērā, ka tuvāko gadu laikā stāsies spēkā vēl
divas būtiskas prasības attiecībā
uz ugunsdrošību, kas tieši ietekmēs katru dzīvokļa īpašnieku:
1.Ierobežojumi tvaika nosūcēja
lietošanai
No 2017. gada 31. decembra stāsies spēkā ierobežojumi mehānisko
ventilācijas iekārtu izmantošanā
jeb, tautas valodā sakot, virs gāzes
plītīm uzstādītie tvaika nosūcēji,
kas pieslēgti kopējai ventilācijas
sistēmai, būs jādemontē vai jāizbūvē papildu ventilācija. Vēl gan nav
skaidrs, kā šī prasība tiks īstenota,
jo dzīvokļu un māju īpašnieki pašrocīgi nedrīkst veikt papildu ventilācijas izbūvi, turklāt daudzdzīvokļu mājās tas praktiski nav iespējams.
VUGD uzsver, ka jaunie noteikumi
ļaus izvairīties no postošām dabasgāzes eksplozijām dzīvojamajās
mājās. Pieslēdzot mehānisko tvaika
nosūcēju dabiskajam ventilācijas
kanālam (un visbiežāk vienīgajam)
virtuvē, veidojas situācija, ka tajā
brīdī, kad tvaika nosūcējs ir ieslēgts,
tas novada gaisu ventilācijas kanālā,
savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā
aiztaisa šo ventilācijas kanālu ciet.
To var nosaukt par aizvērta vāka
principu. Ja no gāzes iekārtas vai
caurules ir minimāla noplūde (nereti
pat sākotnēji nesajūtama), gāzei nav
vairs pieejama dabiskā ventilācijas
sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas
ārpusē, līdz ar to tā krājas virtuvē,
un vienā brīdī gāzes koncentrācija ir
tik augsta, ka pie atbilstoša katalizatora – ieslēgta gaismas slēdža vai
cita – notiek sprādziens. Šādā situācijā nopietni apdraudēti ir ne tikai
konkrētā dzīvokļa, bet visas mājas

iedzīvotāji.
2. Dūmu detektori katrā dzīvoklī
Analizējot VUGD statistiku par
ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās,
var secināt, ka lielākā daļa cilvēku
ugunsgrēkos gājuši bojā nevis no
fiziskiem apdegumiem, bet gan no
saindēšanās ar dūmiem. Vienkāršākais tehniskais risinājums cilvēku
aizsardzībai no ugunsgrēka traģiskajām sekām ir uzstādīt mājoklī
dūmu detektoru, kas par telpā izveidojušos sadūmojumu brīdina
ar spalgu skaņas signālu. Tas ļauj
iedzīvotājiem savlaicīgi, pat naktī,
pamanīt ugunsgrēka izcelšanos un
pamest degošās telpas. Ārvalstu
pieredze liecina, ka dūmu detektoru
uzstādīšana mājokļos līdz pat 75%
samazina ugunsgrēkos bojā gājušo
skaitu. Viena no valstīm, kur šāda
prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami samazinājusi bojā
gājušo skaitu, ir Igaunija.
Tāpēc viena no būtiskākajām
ugunsdrošības prasībām nosaka, ka
sākot ar 2020. gada 1. janvāri autonomie dūmu detektori obligāti būs
jāuzstāda visās viendzīvokļa mājās
un daudzdzīvokļu māju dzīvokļos.
Noteikumos gan nav noteikts, ka
dūmu detektori ir jāuzstāda kāpņu
telpās, līdz ar to tā būs katra dzīvokļa īpašnieka individuāla atbildība.
Lai atvieglotu finansiālo slogu,
iedzīvotājiem ir dots zināms laiks
dūmu detektora iegādei. Tomēr
VUGD aicina iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un, lai novērstu traģiskas
ugunsnelaimes, jau tagad dzīvokļos
un dzīvojamās mājās ierīkot dūmu
detektorus. Tirdzniecībā pieejami
dažāda cenu līmeņa detektori (lētākos iespējams iegādāties par nepilniem 10 eiro), taču kopumā tie
būtiski neatšķiras. Galvenais, kam
jāpievērš uzmanība, ir CE marķējums – tas arī ir galvenais detektora kvalitātes rādītājs, kas apliecina
ierīces atbilstību Eiropas Savienībā
noteiktajām prasībām.
Ugunsdrošība un iespējamo
ugunsgrēku risku maksimāla samazināšana būtu jāuztver ļoti nopietni gan privātpersonām, gan
uzņēmējiem, jo pašlaik šajā jomā
Latvijai ir vieni no vissliktākajiem
rādītājiem visā Eiropas Savienībā.
Ikvienam Latvijas iedzīvotājam jāņem vērā, ka jaunie ugunsdrošības
noteikumi radīti nevis, lai sagādātu
galvassāpes un papildu izdevumus,
bet lai iespējami samazinātu uguns
nelaimju skaitu un uzlabotu kopējo
ugunsdrošības līmeni Latvijā.

Aiva Avota-Zalstere,
SIA „Vides serviss” sabiedrisko
attiecību speciāliste
BAUSKAS MUZEJĀ
* 2.septembrī plkst. 13.00
ĒRIKAS KUMEROVAS
gleznu izstādes
“INTUITĪVĀS SPĒLES”
atklāšana.
* No 6.septembra Bauskas muzejā tematiska
izstāde “SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA BAUSKĀ
20.GADSIMTA 1.PUSĒ”.

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv
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Kultūra – nepieciešamība vai greznība?
Pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā saviem iedzīvotājiem jāspēj nodrošināt virkne pakalpojumu. Tie ir
pakalpojumi, kas paaugstina iedzīvotāju dzīves kvalitāti un ceļ kopējo
iedzīvotāju apmierinātības līmeni.
Kad runājam par pamatpakalpojumiem kā komunālie dienesti, ceļu
infrastruktūra, izglītība utt., tad visiem ir skaidra šo pakalpojumu nepieciešamība. Tas arī ir saprotams,
jo tie ir pakalpojumi, bez kuriem
dzīves kvalitāte ievērojami pazeminās. Viedokļi sāk dalīties tad, kad
runa ir par tādiem pakalpojumiem
kā kultūra un sports, jo šajos jautājumos katram ir savas vēlmes,
sava gaume un arī izpratne par to
nepieciešamību atšķiras. Pašvaldībai vienlaicīgi jāspēj apmierināt
gan iedzīvotāju vajadzības pēc kvalitatīviem
pamatpakalpojumiem,
gan jānodrošina aizvien pieaugošā
prasība pēc kvalitatīviem brīvā laika pavadīšanas veidiem. Asfaltēt
ielu vai izremontēt telpu kultūras
iestādē – tā ir izšķiršanās, kurā nav
100% ieguvuma, jo, kā vienā tā otrā
variantā, kāds paliek neapmierināts.
Pašvaldība saņem pārmetumus –
vispirms sakārtojiet ielas un ceļus,
tad rīkojiet kultūras pasākumus!
Taču tikpat bieži izskan pārmetumi
par to, ka netiek nodrošināts kvalitatīvs un visiem pieejams kultūras pasākumu piedāvājums. Tāda ir pašvaldības sūtība – visu laiku atrasties
starp diviem dzirnakmeņiem, turot
rokās svaru kausus, kuriem ik brīdi
ir jānosveras par labu tādas vai citas
aktivitātes īstenošanai, jo visu iegūt,
diemžēl, nav iespējams.
Pirms neilga brīža novadu satricināja negatīvas informācijas vilnis,
kas mērķtiecīgi vadīts, izvēlās cauri,
šķiet, visām televīzijas ziņu programmām – dome nolēmusi kultūras
iestādē ierīkot „točku”. Noslēgumā
izrādījās, ka „sausais atlikums” no
pārsteidzīgi presei nodotās informācijas ir tikai negatīva publicitāte
Bauskas novadam kā vietai, kurā vēlamies redzēt cilvēkus nākam nevis
ejam, un šāda publicitāte to noteikti
neveicina. Investora nolūki attiecībā uz Bauskas novadu nebūt nav
tikai alkohola tirdzniecība, bet gan
atpūtas vieta lielceļa malā, kurā ceļotājs var apstāties un saņemt visus
sev nepieciešamos pakalpojumus,
sākot no labierīcību apmeklējuma
un beidzot ar gardām pusdienām.
Kopā ar šo igauņu investoru novadā ieplūstu arī investīcijas aptuveni
miljona eiro apmērā. Pirmajā uzņēmuma attīstības kārtā izveidos arī
darba vietas vairāk kā 20 vietējiem
iedzīvotājiem. Grenctāles kultūras
nams, kas bija situācijas centrālais
tēls, investoram nav interesants, jo,
kā uzsvēra pats investors – tā sakārtošanā jāiegulda ļoti lieli līdzekļi, un
tas atrodas nepiemērotā vietā.
Cik un kādi kultūras pasākumi ir
pieejami iedzīvotājam ārpus Bauskas pilsētas? Vai to skaits ir pietiekams? Vai kultūras pakalpojuma
nodrošināšanai 15 km attālumā no
novada centra ir lietderīgi un perspektīvi uzturēt lielu ēku, īpaši ņemot vērā ieguldījumu apjomu, kādi
pašvaldībai būtu jāveic, lai padarītu
to pievilcīgu augstvērtīgu māksliniecisko programmu izpildītājiem?
Vai piešķirtie līdzekļi kultūrai novadā ir pietiekami? No kā atkarīga
kultūras dzīves kvalitāte novadā

kopumā un pagastos. No naudas
apjoma, vai tomēr no vēlmes darīt?
Šie jautājumi aktualizējās pēc nepatīkamās situācijas Grenctāles pusē.
Kāda daļa no iedzīvotāju samaksātajiem nodokļiem tad īsti tiek novirzīta kultūras pakalpojuma nodrošināšanai un kā tā mijiedarbojas ar
iedzīvotāju skaitu novada teritorijā?
Jāuzsver, ka apskatītie skaitļi ir
finansējums tikai kultūras pasākumu organizēšanas nodrošināšanai,
bibliotēku aktivitātes, kultūras pasākumi, kurus rīko, piemēram, izglītības iestādes. Līdzekļi, kas novirzīti
nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu atbalstam kultūras pasākumu budžeta sadaļā netiek iekļauti.
2017.gada budžetā pašvaldība
kultūras aktivitāšu nodrošināšanai
(tajā skaitā arī darbinieku atalgojumam, kultūras ēku uzturēšanai
u.c. saimnieciskiem izdevumiem)
paredzēja 933 265 EUR. Pēc jaunākajiem pieejamajiem Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datiem no
Iedzīvotāju reģistra ar deklarētu dzīves vietas adresi (tas nozīmē, ka arī
iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa
nonāk Bauskas novada pašvaldībā)
Bauskas novadā dzīvo 24713 cilvēki. Rēķinot uz vienu iedzīvotāju,
kultūras izdevumi gada griezumā
sastāda 37,76 EUR.
Aplūkojot kultūras pakalpojuma
nodrošināšanai atvēlēto līdzekļu apjomu 2017.gadā pagastu griezumā,
jāsecina, ka visvairāk līdzekļu atvēlēts Īslīces pagasta Kultūras pasākumu nodrošināšanai, savukārt vismazākais līdzekļu apjoms piešķirts
Dāviņu pagastam. Šo gan jāskata
kontekstā ar divām būtiskām lietām: 1) iedzīvotāju skaits pagastā;
2) kultūras pasākumu norises vieta
pagastā. Dāviņu pagastā ir mazākais
iedzīvotāju skaits novadā, savukārt
Īslīces pagastā lielākais, Dāviņu
pagastā, līdzīgi kā Codes pagastā,
nav atsevišķas ēkas, kurā tiktu īstenotas kultūras aktivitātes. Citviet ir
īpašas, kultūras norisēm paredzētas,
lielākas vai mazākas telpas, kuru
uzturēšanai līdzekļi tiek ieplānoti
pagasta pārvaldes kārtējā gada budžeta sadaļā „Kultūras pasākumi”.
Bauskas Kultūras centrs šajās diagrammās nav iekļauts tādēļ, ka būtu
nekorekti Kultūras centra budžeta
izdevumus rēķināt tikai uz Bauskas
iedzīvotājiem. Bauskas Kultūras
centra rīkotie pasākumi norit ne tikai Bauskā, un to mērķauditorija ir
visi Bauskas novada iedzīvotāji.
Ja izrēķinām, cik kultūrai atvēlēts uz vienu deklarēto iedzīvo-

tāju katrā no pagastiem, redzams,
ka arī šeit līderis ir Īslīces pagasts.
Jāpiebilst, ka Īslīces pagasta kultūras nama organizētos pasākumus
daudzskaitlīgi apmeklē arī Bauskas
un pārējā novada iedzīvotāji. Īslīces
pagastam ar gandrīz līdzvērtīgiem
izdevumiem seko Ceraukstes un
Brunavas pagasts.

Vai šādi līdzekļi ir pietiekami, lai
organizētu kultūras dzīvi novadā?
Šis nav viennozīmīgi atbildams jautājums. Ikviens piekritīs, ka par lielu naudu iespējams organizēt labu
un arī ne tik labu pasākumu, līdzīgi
tas ir arī par pasākumiem ar mazu
budžetu.
2017.gadā novada pasākumu
plānā ir ļoti daudzskaitlīgs un vispusīgs pasākumu piedāvājums. Vidēji novadā notiek ap 10 kultūras
pasākumiem mēnesī. Vasaras sezonā to skaits ir nedaudz mazāks, tad
galvenais uzsvars tiek likts uz lieliem pasākumiem nedēļas nogalēs,
savukārt rudens – ziemas – pavasara sezonā izvēle ir plaša un daudzveidīga - no pavisam nelieliem,
vietējai kopienai paredzētiem pasākumiem, līdz visa novada, reģiona
un pat Republikas mēroga kultūras
notikumiem. Šajā pasākumu klāstā
ietverti Kultūras centra un pagastu
kultūras darba organizatoru rīkotie
pasākumi. Pasākumu piedāvājumā
ir aktivitātes, kuras rīko bibliotēkas,
izglītības iestādes, Bauskas pils,
muzejs, nevalstiskās organizācijas,
sporta centrs „Mēmele” u.c. Tādejādi veidojas plašs un daudzveidīgs
pasākumu piedāvājums, ir tikai jāvēlas atrast sev tīkamo un jāatrod
laiks un spēks pasākumu apmeklēt.
Kultūras pasākumi un dažādas
kultūras norises nešaubīgi nepieciešamas ne vien novada centrā,
bet arī novada pagastos. Kopējais

pasākumu kalendārs skaidri parāda,
ka pasākumi pagastos notiek. To
skaits un daudzveidība gan atkarīgs
no katra konkrētā pagasta kultūras
darba organizatora. Īslīces pagasta
kultūras namā periodā no 2017.gada
janvāra līdz augustam īstenota 31
kultūras aktivitāte, Gailīšu pagastā
17 aktivitātes un Brunavas pagastā
16 kultūras aktivitātes. Ņemot vērā
kultūras norisēs ieguldīto, ir pamats
apgalvot, ka kultūrai ir pašvaldības

atbalsts. Pamatojoties uz kultūras
darbinieku pieprasījumiem, tiek
piešķirti līdzekļi, lai kultūras darbs
pagastos būtu produktīvs. Kultūras
iestādes ir mājas arī talantīgajiem
un tik dažādajiem novada amatierkolektīviem, kuri ar savu sniegumu
priecē svētkos.
Ieguldījumi kultūras pakalpojumu nodrošināšanā ir nepieciešami. Ir svarīgi ieguldīt arī kultūras

infrastruktūrā. Taču taisnība, ir arī
tiem, kas saka, ka pašvaldībai veiksmīgākajā gadījumā jādarbojas pēc
uzņēmējdarbības principiem, naudu
ieguldot ilgtspējīgos objektos. Vai
šāds objekts ir 80tajos gados celtais
Grenctāles kultūras nams, kas novietots, intensīvi izmantotas starptautiskas maģistrāles malā? Varbūt!
Kādi ir plusi? Lielas telpas, kuru
izmantojamība pēc pašreizējā telpu
izvietojuma gan ir ierobežota, jo lielajai zālei ir slīpā grīda ar nepārvietojamu krēslu rindām. Arī esošais
skatuves segums nav piemērots,
piemēram, tautas deju priekšnesumiem. Otrā zāle, kurā grīda ir vienā
līmenī, ar ietilpību līdz 100 apmeklētājiem, nav piemērota lielu novada mēroga pasākumu rīkošanai.
Protams, to visu iespējams uzlabot,
veicot remontdarbus, bet te arī mīnuss - milzīgi ieguldījumi ēkas sakārtošanā. Kultūras namam nav izveidota remontdarbu tāme. Kaut vai
tikai viena no daudzajām pozīcijām

- ēkas siltināšana - līdzvērtīgas platības ēkām izmaksā ap miljonu eiro.
Pašvaldība gadu no gada projektē,
remontē un būvē, tādēļ pašvaldības speciālistu izpratne par tirgus
cenām projektēšanā un būvniecībā nav balstīta tikai pieņēmumos.
Balstoties uz šo pieredzi var lēst, ka
Grenctāles kultūras nama izveidošana par modernu, Latgales vēstniecībai „Gors” vai Cēsu koncertzālei
līdzvērtīgu objektu, kurā ar savu
klātbūtni Bauskas novada iedzīvotājus varētu pagodināt augsta ranga mākslinieki, izmaksās daudzus
miljonus eiro. Pa mazam gabaliņam
ik gadu Grenctāles kultūras namā
veikti nelieli remontdarbi, kas šajā
gadījumā būtu pielīdzināmi atplēsta
tapešu stūrīša pielipināšanai privātmājā. Lieliem ieguldījumiem vairāku gadu garumā politiskās gribas
nav pieticis, to pamatojot, galvenokārt, ar nesamērību starp ieguldījumiem un ieguvumiem. Nav šaubu,
ka šī domes sasaukuma deputāti
spēs rast labāko risinājumu Grenctāles kultūras nama tālākai esībai.
Vai nams turpinās savu dzīvi kā kultūras iestāde, vai mainīs savu pielietojumu, tas būs deputātu lēmums.
Radošums, konkurētspējīga ekonomika, labāki rezultāti mācībās,
integrācija, līdzdalība sabiedrības
norisēs ir tikai daži no kultūras “blakusproduktiem”. Nav šaubu - tas
viss mūsu sabiedrībai ir ļoti nepieciešams. Bauskas novada pašvaldība ir gatava ieguldīt kultūras pakalpojumā saviem iedzīvotājiem, taču
tikai darot to gudri un pārdomāti.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Septembrī
• 13.augustā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas sēde
• 14.septembrī plkst.14.00 –
Vides un attīstības komitejas
sēde;
• 21.septembrī
plkst.14.00
– Finanšu komitejas sēde;
• 28.septembrī plkst.14.00 –
novada domes sēde.

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

6

2017.gada 1.septembrī

lasiet arī www.bauska.lv

Sports
Noslēgusies smilšu volejbola sezona
12. augustā, ar „Alfrēda kausa
2017” izcīņu noslēdzās sporta centra
(SC) „Mēmele” pludmales volejbola
sacensību sezona.
Sākot ar maiju novada aktīvākajiem smilšu volejbola cienītājiem
bija iespēja iesaistīties pludmales
volejbola turnīros Vecsaulē, Mežotnē, Ceraukstē, Brunavā, Garozā, Īslīcē un Gailīšos, sacensības notika arī
Rundāles un Vecumnieku novadā.
Rundāles novada zemnieku saimniecības „Līdumnieki” īpašnieka Borisa
Muravjova mājās smilšu volejbola
cienītāji tikās vai ik katru nedēļu.
Pēdējā kārtā piedalījās četras veterānu vienības. Zelta medaļas izcīnīja Aivis Āns, Normunds Jubelis un
Jānis Jirgensons, Sudraba godalgas
tika Guntim Mašinskim, Raimondam
Ušvilam, Gunāram Šteinhardam.
Bronzas medaļas šoreiz Kasparam
Dumpim, Jānim Vastlāvim un Jurim
Dubinskim. Ceturtie šajā reizē Uldis Kolužs, Jānis Klabis, Aleksandrs
Staļmačenoks un Gundars Dzīle.
Sezonas kopvērtējumā veterānu
grupā uzvaras laurus plūca A. Āns,
J. Jirgensons un N. Jubelis, otrie – J.
Vastlāvis, G. Mašinskis, R. Ušvils un
G. Šteinhards. Bronzas kausi tika U.
Kolužam, J. Klabim un A. Staļmačenokam.

Dāmu konkurencē lielo „Alfrēda
kausu” izcīnīja Laura Pumpute, Aiga
Graudiņa un Sabīne Atmata. Otrās–
Una Mašinska un Līga Irmane, trešās
palika Rita Lejniece, Inese Skrēbena
un Jolanta Ignataviča. Ceturtās šoreiz
īslīcietes Signija Dmitrijeva, Beāte Bušmane un Maruta Gasaite, aiz
sevis atstājot Alīnu Ivanovu, Kristu
Pažemecku un Liānu Čužinsku.
Vīru sacensībās iesaistījās seši
spēlētāju pāri. Pēdējā turnīrā nepārspēti bija Didzis Domokejevs un
Nauris Artimovičs. Otrie palika Iļja
Artemjevs un Ruslans Kuraševics.
Bronzas kausi tika Oļegam Arsentjevam un Jurim Artimovičam. Ceturta-

Ielu basketbols
Visu vasaru novada sporta centrs
„Mēmele” organizēja ielu sacensības basketbolā un florbolā. Kopš
maija vairāki desmiti pašmāju un
viessportistu aktīvi iesaistījās par godalgotajām vietām un kopvērtējuma
balvām. Augstākai vietai absolūtajā
vērtējumā, sportistiem bija jāpiedalās visās sacensību kārtās.
Strītbola sacensībās, kas risinājās
laukumā Uzvaras ielā 1, kopumā iesaistījās 43 komandas no Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Vecumniekiem,
Ķekavas, Jaunpils, Rīgas un Skrajunai (Lietuva).
2001.gadā dzimušo un vecāku
spēlētāju 16 komandu konkurencē
par uzvarētājiem kļuva vienība “Līdums”-A.Ivanovs, A.Kotenkovs, R.

Kotenkovs un E.Simanovičs, atstājot
aiz sevis komandas “Jubelis”-R.Solzemnieks, T.Červinskis, R.Jubelis,
R.Maikūns un R.Sūna un “3-1”-A.
Segliņš, J.Rācenājs, M.Upenieks un
A.Janševskis.
2002.-2003.gadā dzimušo basketbolistu grupā visās kārtās piedalījās
2 komandas, šoreiz uzvarēja “Ķieģelis”-R.Aleksandrovs, K.Kreitiņš,
R.Zinkevičs un A.Andrejevs, sudraba medaļas “Aktimelis” spēlētājiem
– D.Brazjulim, D.Karļukam, E.Kārkliņam un K.Lauvam.
2004. – 2005.gadā dzimušo jauniešu konkurencē, izcīnot tikai uzvaras, stiprākie izrādījās Bauskas
“Tucinieki” – A.Sūna, P.Paļulis,
E.Polovko un A.Petkevičs, sudraba

Dāvina Bauskai video
21.augustā Rātsnamā Bauskas novada domes vadība un vairāki tūrisma speciālisti bija ieradušies uz Jāņa
Katkeviča Bauskas video prezentāciju. Bauskas TIC vadītāja I.Turkupole-Zilpure atklāj: „Ikdienā mēs par
maz lepojamies un uzslavējam gan
paši savus kolēģus, gan baušķeniekus, kuri ar savu iniciatīvu veicina
pilsētas atpazīstamību un izaugsmi.
Lai iedrošinātu citus līdzīgām iniciatīvām un pateiktos Jānim, mēs noorganizējām šo pasākumu.” Pēc video
noskatīšanās, klātesošie atzina, ka
šis video ir labs sākums citu tūrisma

iespēju popularizēšanai.
Sociālajos medijos publicētajā
video Jānis raksta: „Video ir dāvana
manai pilsētai - Bauskai! Videoklipā
redzami četri populārākie tūrisma
objekti: Bauskas rātsnams, Bauskas motormuzejs, Bauskas muzejs,
Bauskas pils. Videoklips ir mans
centiens palīdzēt tūrisma attīstībai
Bauskā un līdz ar to arī pilsētas izaugsmei. Skaties. Priecājies. Dalies.
“Inese
Turkupole-Zilpure,

Bauskas TIC vadītāja, Zane
Gorškova, sabiedrisko attiecību
speciāliste

jā vietā vīru konkurencē palika Mārtiņš Pūpols un Andrejs Rumjancevs,
piektie – Nauris Pluta un Jurijs Grīslītis, sestajā pozīcijā brāļi Matīss un
Nauris Štrovaldi.
Liela daļa vasaras bija meteoroloģiski neprognozējama.Sportotgribētāji aicināja sarīkot vēl kādas smilšu
volejbola sacensības. Arī „Īslīčos”
māju saimniece Līga Valnere ierosināja tīklus vēl nenoņemt. Paldies atbalstītājiem, īpaši Jānim Sīmanim ar
ģimeni. Vel 2.septembrī “Īslīču” mājās Rundāles novada kausa izcīņas
sacensības, un tad jau visu paaudžu
volejbolisti gatavojas spēlēm sporta
zālē. Pirmā kārta veterānu sacensībām 30.septembrī Griķu pamatskolā, kad tiks izcīnīts “Miķeļa kauss”.

godalgas vienībai “Leprikoni” – A.
Simsons, R.Bēka, E.Sniedzītis un
N.Slakteris, bet mazie kausi nonāca Iecavas I spēlētāju – H.Pļaviņa,
A.Grīslīša, R.Štrausa, Ģ.Gorodko,
Ē.Frolova un G.Pērkona īpašumā.
2006.gadā dzimušo un jaunāku
zēnu konkurencē nepārspēta palika
komanda “Zilais valis” no Ķekavas
– T.Martinsons, T.Krūmiņš, J.Zelmenis, D.Osovskis, T.Krūmiņš un
M.Dombrovskis, otrajā un trešajā
vietā Bauskas jaunie basketbolisti – “Bauskas Boyz” – K.Kalniņš,
R.Maikūns, R.Jarmaļuks, A.Bahvalovs, S.Rudzroga un T.Rimševics un “Dankeri”- A.Šukelovičs,
D.Smiltnieks, E.Eisaks, K.Rudevičs,
R.Alksnis, M.Burmistrovs un B.
Burmistrovs.

Treniņi vasaras garumā
Bauskas jauno futbolistu treniņu
ikdiena vasaras periodā būtiski atšķiras no treniņiem rudenī un ziemā.
Futbolistiem tiek organizēts padziļināts treniņu process, rīta un pēcpusdienas treniņš ar pusdienas pārtraukumu un nelielu atpūtu, kā arī dalība
čempionātos un draudzības spēlēs.
Jūlijā jaunākā vecuma futbolisti
aizvadīja intensīvus vienas nedēļas
treniņus nedēļas garumā. Tās noslēgumā sekoja kontrolnormatīvu
izpilde, ko paši bērni dēvēja par „eksāmenu,” un aizvadīja mini futbola
turnīru 3 pret 3. Kontrolnormatīvos
tika vērtēts katra individuālais sniegums un spēju salīdzināšana uz visu
futbolistu kopējā fona. Šāda veida
padziļināts treniņu process tika organizēts arī cita vecuma futbolistiem.
26.jūlijā Dobelē aizvadītas drau-

dzības spēles ar JFC „Dobele” jaunajiem futbolistiem. Bijām nokomplektējuši 4 komandas – divas U-8,
U-9 un U-10 komandas. Spēles
noritēja ļoti draudzīgā gaisotnē, kur
spēlēja ap 70 futbolisti un līdzi juta
vismaz 30 bērnu vecāki. Pēc spēlēm
bija jūtams gan bērnu, gan vecāku un
arī treneru gandarījums par aizvadītajām spēlēm un iespējamu turpmāku sadarbību.
Liels paldies Bauskas jauno futbolistu vecākiem, kuri seko savu
mazo futbolistu izaugsmei.
Tuvāko 2 mēnešu laikā plānotas
sadraudzības spēles un turnīri, kā arī
joprojām norisinās Latvijas čempionāta spēles

Artūrs Kupčiuns, Bauskas
BJSS futbola nodaļas treneris

Dalība Eiropas sporta veterānu
čempionātā
No 27.jūlija līdz 6.augustam
Dānijas pilsētā Aarhusā risinājās divdesmitais Eiropas veterānu
čempionāts vieglatlētikā. Jau vairākus gadus augsta līmeņa starptautiskās veterānu sacensībās tiek
pārstāvēts arī Bauskas novads. Ar
novada domes atbalstu uz Aarhusu
devās ilggadējās Bauskas novada
vieglatlētikas veterānes Velta Bruce
un Inta Liepa. Abas dāmas startēja
70+ vecuma grupā 5000 m soļošanā un 10 km soļošanā individuālajā
un komandu vērtējumā. Komandu
sacensībās, kur bez I.Liepas un V.

Bruces startēja arī rīdziniece Brigita
De Coppet, 10km soļošanā izcīnīta
sudraba godalga.
No 12. līdz 13.augustam Igaunijas pilsētā Pērnavā risinājās Baltijas
valstu atklātais čempionāts vieglatlētikā. Vienīgais Bauskas novada
pārstāvis šajās sacensībās bija vecmeistars Jānis Buks. Vairākkārtējais
Latvijas čempions savā vecuma grupā, izcīnīja bronzas godalgu lodes
grūšanā un ierindojās 4.vietā diska
mešanā.

Inga Ūbele, sporta centra
“Mēmele” galvenā speciāliste

Skolēnu drošākai nokļūšanai mājās no 1.septembra
izmaiņas maršrutā Bauska–Grenctāle–Ērgļi
Lai skolēniem nodrošinātu ērtāku
un drošāku nokļūšanu mājās pēc mācību stundu beigām, no 2017. gada
1. septembra tiks veiktas izmaiņas
SIA AIPS apkalpotajā maršrutā
Nr.6501 Bauska–Grenctāle – Ērgļi.
Turpmāk autobuss, kas no Bauskas

autoostas izbrauc plkst.14.30, pasažierus uzņems un izlaidīs arī pieturvietā Grenctāles centrs, kā rezultātā
nedaudz tiks mainīts arī autobusa
pienākšanas laiks galapieturā.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā

transporta pakalpojumus un ņemt
biļetes par braucienu, atgādinot, ka
ikviena reisa lietderība tiek mērīta
pēc izsniegtā biļešu skaita.

Zane Plone, sabiedrisko
attiecību vadītāja, Valsts SIA
Autotransporta direkcija

Apsveikums
Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu
jubilārus
Herbertu un Mārīti MUCENIEKUS Bauskā
Andri un Edīti ANDREIKAS Bauskā
Jēkabu un Almu ĪZĀKUS Bauskā
Imantu un Cerību GRĪNBERGUS Bauskā
Arnoldu un Anieli LEVEIKAS Codē

Dimanta kāzu jubilārus
Mihailu un Ludmilu VOLKOVUS Mežotnē
Laimonu un Veltu ŠULCUS Bauskā

lasiet arī www.bauska.lv

Nāc, piedalies!

VII Pagalmu svētki un
V Putras godēšana
„Pirms septiņiem gadiem tika radīti svētki ar ieceri pievērst sabiedrības uzmanību kultūrvēsturiskajam
mantojumam Bauskas vecpilsētā,
aizdomāties par tā saglabāšanas nozīmību, atgriezt vecpilsētā rosību.
Šodien ar prieku secinām, ka, pateicoties iedzīvotāju atsaucībai un vēlmei līdzdarboties, Pagalmu svētki un
Putras godēšana Bauskas vecpilsētā
ir kļuvusi par svētku dienu mums
visiem,” gandarījumā dalās svētku
organizatore, biedrības „Bauskas
vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja
Ieva Bronko - Pastore.
Baušķenieki un pilsētas viesi būs
aicināti apmeklēt 16 Bauskas vecpilsētas pagalmus. Šogad pagalmu
svētki sāksies jau plkst. 11.00, kad
Ev.Luteriskajā baznīcā uzstāsies koris “Canto”no Čehijas. Dienas gaitā
pagalmos notiks dažādas aktivitātes.
Bauskas Bērnu un jauniešu centra Dzeltenās mājas pagalmā plkst.
12.00 tiks atklās biedrības „Meistars Gothards” projekta „Uzziedam
kopā” izstāde. „Projekta ideja radās
pērn decembrī, kad manai mammai
palīdzējām izdekorēt uzņēmumu ar
rozēm, kuras noskatītas internetā,
bet pielāgotas latviešu pārliecībai, ka
materiāli jāizmanto otrreizēji. Daļai
cilvēku interese par krāšņumu ir pastiprināta, līdz ar to apsvērām, ka tā
būtu brīnišķīga dāvana – nevīstošas
rozes,” stāsta projekta „Uzziedam
kopā” idejas autore māksliniece Laura Ikerte. Projektu finansiāli atbalsta
LR Kultūras ministrija un Zemgales
NVO centrs.

Svētkos jau trešo gadu piedalās
arī SIA „Cortex” veterinārās klīnikas „Mums ir mājīgs pagalms, esam
vecpilsētas patrioti un mums ir idejas, ko parādīt. Dalība svētkos prasa
zināmus ieguldījumus, izdomu un
laiku, tiek iesaistīti arī draugi un radi.
Tomēr svētku dienā, kad pagalms ir
pilns ar smaidīgiem apmeklētajiem,
rātslaukums mutuļo un pa Plūdoņa
ielu nevar izbraukt automašīna, mani
piemeklē laimes sajūta – jā, tādai jābūt vecpilsētai,” stāsta SIA „Cortex”
valdes priekšsēdētāja Dace Balode.
Bauskas Biznesa bibliotēkas
vadītāja Ērika Pelcere informē, ka
bibliotēkas pagalmā viesus pārsteigs
noslēpumainais burvju zebenieks.
Piekto gadu svētku ietvaros notiks
arī putras godēšana. Plkst. 14.00 vairumā pagalmu varēs baudīt putras,
kas arī šogad pārsteigs garšu dažādībā. Līdztekus aktivitātēm Bauskas
rātslaukumā norisināsies „Zemgales
dižtirgus”, kur pulcēsies mājražotāji
un amatnieki no visas Latvijas.
Kā jau ierasts, svētku apmeklētāji
varēs piedalīties loterijā. Šogad gan
jāiegūst tikai „Latvijas toņi un pustoņi” izstādes apmeklējumu apliecinošs spiedoga nospiedums uz pasākuma kartes, kas līdz plkst. 15.00
jāiemet loterijas kastē Bauskas Tūrisma un informācijas centrā.
Izzināsim Bauskas vecpilsētu un
kopā radīsim svētkus pagalmos!

Ilze Lujāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās
Bauskā
Jūnija beigās Erasmus+
starptautiskā
projekta Book trailers and Video
storytelling ietvaros Bauskas 2.vidusskolā tikās projekta sadarbības
partneri no Itālijas, Spānijas, Grieķijas, Apvienotās Karalistes un Rumānijas. Šis ir divu gadu sadarbības
projekts, kā ietvaros mācāmies gatavot video stāstus, izmantojot mācību
literatūru.
Pirmajā tikšanās dienā, t.i., 26.jūnijā, projekta sadarbības partneri iepazina Bauskas 2.vidusskolu.
Viesiem bija arī iespēja apskatīt
Rātslaukumu, Sv.Gara evaņģēliski
luterisko baznīcu, Bauskas pili, kā
arī Tērvetes dabas parku un mūsu
slavenās rakstnieces un dramaturģes Annas Brigaderes Sprīdīšus, kur
tapis arī viņas ievērojamais darbs luga Sprīdītis, kas pagājušajā gadā
tika iestudēta un filmēta, kā viens no

šī projekta gala rezultātiem.
Otrā projekta partneru tikšanās
diena veltīta projekta darbam un
rezultātu pārskatam, apspriešanai,
lēmumu pieņemšanai. Partneri no
Apvienotās Karalistes un Itālijas
demonstrēja sagatavotās filmas par
to, kā skolēniem veidot video stāstus
un grāmatu treilerus, kā tās pielietot
mācību procesā. Savukārt Spānijas
partneris vadīja pārrunas par jau
trešo – noslēdzošo – MEET (Filma
izglītībai un apmācībai Eiropā) festivālu projekta ietvaros, kas notiks
Sersedā, Spānijā, šā gada septembrī.
MEET festivāls ir visu eiropiešu audio vizuālo materiālu tikšanās vieta,
kas saistīti ar izglītību, treniņu un
jaunatni. Tas ir ikgadējs un ceļojošs
pasākums, kurā piedalās vietējās
pašvaldības, dažādas kultūras un izglītības asociācijas un iestādes, un,
protams, arī iedzīvotāji.
Projektā izstrādāti četri grāmatu

treileri un to video stāsti, kas – kā
literatūras skolotāja Daila Simsone
uzsver – ir vērtīgs mācību materiāls
literatūras stundām. Pirmajā projekta
gadā tika sagatavoti divi treileri un
video stāsti: jau iepriekš pieminētais Sprīdītis un Ziedoņa Dzeltenā
pasaka. Pagājušā mācību gada laikā
sagatavoti vēl divi treileri un video
stāsti: Ziedoņa Zilā pasaka un Māra
Runguļa Gliemežvāks. „Tas ir darba
un laikietilpīgs process, bet nenoliedzami vērtīgs un skolēnu motivējošs,” atzīst skolotāja. Skolēni paši
gatavoja rekvizītus un tērpus. Filmu
galvenais operators un montāžas
režisors ir mūsu skolas audzēknis –
šobrīd jau vidusskolnieks – Aigars
Miķelsons.
Projekta partneri atzinīgi novērtēja mūsdienīgi un pārdomāti aprīkoto
Bauskas 2.vidusskolas sporta zāli.
Pārsteigumu izraisīja arī sakoptā pilsēta un ziedu krāšņums tās fonā, pārsteidza Tērvetes dabas parka ideju un
plašo aktivitāšu pieejamība bērniem
un jauniešiem, kā arī aizkustināja
pastaiga pa Rundāles pili un dārzu.
Atvadoties sadarbības partneri izteica pateicību skolas direktorei Verai
Grigorjevai par silto uzņemšanu un
interesantajām ekskursijām. Informācija par projektu un sagatavotajām
filmām pieejama izglītības iestādes
mājas lapā.

Irēna Kalniņa,
Bauskas 2.vidusskolas skolotāja
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Informācija, paziņojumi

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS SEPTEMBRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

2. septembrī plkst. 13.00

Bauskas muzejā

Ērikas Kumerovas gleznu izstāde “Intuitīvās spēles”
(Izstāde apskatāma: 02.09- 26.09)

6.septembris – 1.oktobris

Bauskas muzejā

Bauskas muzeja tematiskā izstāde “Sabiedriskā kārtība Bauskā
20.gadsimta 1.pusē”

9.septembrī plkst. 11.00

Bauskas vecpilsētā

VII Pagalmu svētki un V Putras godēšana

9. septembrī
plkst. 11.00-15.00

Bauskas Rātslaukumā

Zemgales Dižtirgus

9. septembrī plkst. 19.00

Bauskas pils muzejā

“Sus Dungo” brīvdabas koncerts Biļetes: 7 EUR

10. septembrī plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

Ivara Žinduļa jubilejas koncerts “Saruna ar Mēmeli”
Ieeja bez maksas.

15.septembrī plkst. 10.00

Bauskas Kultūras centrā

Novadu 16. Grāmatu svētki Bauskā
(rīko Bauskas Centrālā bibliotēka)

16. septembrī Plkst. 12.00

Bauskā

Bauskas Velo Rudens 2017 (starts Bauskas Rātslaukumā)

16. septembrī plkst. 17.00

Ceraukstes Kultūras namā

Codes amatierteātra izrāde “Godīgi un izdevīgi, ērti un interesanti’
(I.Salgrāve)

19. septembrī plkst.17.00

Grenctāles bibliotēkā

Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena

Bauskas muzejā

Tematisks pasākums “Sabiedriskā kārtība Bauskā 20.gadsimta
1.pusē”

20.septembrī plkst.18.00
29. septembrī plkst. 16.00

Bauskas muzejā

Arņa Indrika jubilejas fotoizstāde.Apskatāma: 29.09 – 22.10)

29. septembrī plkst. 19:00

Bauskas pils muzejā

Kino vakars, pasaku filma pieaugušajiem “Baisās pasakas” (16+)

30. septembrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Senioru dienai veltīts atpūtas vakars Ieeja bez maksas, galdiņa
rezervācija pa tālr. 63923291.

30. septembrī plkst.18.00

Grenctāles kultūras namā

Grenctāles kultūras nama 35 gadu jubilejas un amatiermākslas
kolektīvu sezonas atklāšanas sarīkojums

Dar man tēv(i)s pastaliņas, Skolā iet(i) man gribas...
23.septembrī Īslīces skola svinēs savu 130 gadu jubileju. Šo gadu laikā daudzas skolēnu un skolotāju paaudzes
šo skolu saukuši par savējo. Tiek mīļi gaidīti absolventi, skolotāji un darbinieki uz tikšanos, lai ritinātu atmiņu kamolīti...
Tagadējās vecās skolas ēkas celtniecība tika pabeigta 1887. gada septembra beigās. Ar skolēniem tā piepildījās
tikai oktobra pašā nogalē, jo tolaik mācību gads sākās līdz ar ganu gaitu beigām. 38 gadus šo mācību iestādi vadījis
Andrejs Neilands. Par ilggadēju pedagoģisko un sabiedrisko darbu A.Neilands saņēma Latvijas valsts atzinību – Triju Zvaigžņu ordeni. Skolēnu atmiņās viņš palicis kā visbargākais un
Īslīces skolai daudzkārt mainīts nosaukums. Skolas nosaukuma maiņas liecina par pārmaiņām izglītības ieguvē.
1999. gadā skola kļuva par vidusskolu, kuru līdz 2017. gadam ir beiguši 266 vidusskolnieki. Diemžēl šajā mācību
gadā skolu absolvēs pēdējā 12. klase ar 18 jauniešiem. Arī turpmāk skola gaidīs jaunus, zinātkārus skolēnus, kuru
jautrās čalas piepildīs klases un gaiteņus.

Gunta Čonka, Īslīces vidusskolas skolotāja

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

Dzimtsarakstu ziņas no 25.07.2017. līdz 28.08.2017.
Reģistrēti dzimušie 27,t.sk. 10 meitenes un 17 zēni
Reģistrēti mirušie 37, t.sk. 20 sievietes un 17 vīrieši
Reģistrētas laulības 43, t.sk. baznīcā - 5
Bērniem doti vārdi: Olivers, Roberts, Alvins, Sebastians, Rihards, Mārtiņš, Kevins, Marsels, Rolands, Rinalds,
Gustavs, Marats, Tomass (3 ģimenēs), Alisters Aleksandrs, Alekss Dilans un Karolaina, Katrīna, Elīza, Kellija,
Justīne, Sofija, Karlīna, Eva, Matilde Grieta, Alise Daniela.

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.

