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Aktuāls projekts

Sāk pārbūvēt Īslīces ielu

No

5. līdz 6. augustam
Bauskas Pilskalna
parka estrādē pirmo
reizi norisināsies mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei
– „Bauska TasTe”.

Festivālā „Bauska TasTe” uz divām
skatuvēm uzstāsies Latvijā pazīstami
mākslinieki kā „Skyforger”, Intars
Busulis un Abonementa orķestris,
„Carnival Youth”, Fēlikss Ķiģelis,
Normunds Rutulis, Pēteris Upelnieks,
„Pērkons”, „Jumprava”, „Dakota”,
„Franco Franco”, „AK69”, radio SWH
raidījuma „Priekšnams” muzikālās apvienības, kā arī citi mākslinieki.
„Bauska pamazām ir izaugusi
no pilsētas svētkiem, mums radās
ideja par pilsētas festivālu. Mūsu
mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes kultūras programmu dažādiem
vecumiem un interesēm, uzaicinot
māksliniekus, kas Bauskā vēl nav
uzstājušies. Vēlamies apmeklētājiem
sniegt Bauskā vēl nebijušu formātu
un aizraujošu programmu. Festivāls
„Bauska TasTe” ir viens no pirmajiem soļiem Bauskas kā festivālu
pilsētas ceļā,” stāsta festivāla organizatore, Bauskas Kultūras centra pasākumu producente Līga Stankeviča.
Bauskas Rātslaukumā notiks
„Ghetto Basket” ielu basketbola
posms, Bauskas pilī apmeklētāji
varēs vērot paukošanās turnīru, kā
arī izmēģināt spēkus orientēšanās
sacensību organizētāja „Magnēts”
rīkotajā rogainingā, kurā dalībnieki varēs iepazīt trīs piļu – Bauskas,
Rundāles un Mežotnes, kā arī trīs
upju – Mūsas, Mēmeles un Lielupes apkārtni. Rogainingā pieejamas
četras dažādas distances – divu, trīs
un sešu stundu ilgumā, kā arī bērnu
pārgājiens. Lai iepazītos ar Bausku,
ikviens būs aicināts izstaigāt Bauskas TIC sagatavoto maršrutu „Atklāj
Bausku no jauna”, kura uzdevumu
izpilde garantēs iespēju piedalīties
konkursā un saņemt Bauskas TIC
sarūpētu dāvanu.
„Bauska TasTe” apmeklētāji maltīti varēs baudīt festivāliem
neraksturīgā ēdināšanas zonā, kur
vienā virtuvē būs apvienojušies seši
Bauskas ēdinātāji, kas festivālam ir
izstrādājuši speciālu ēdienkarti. Tajā
ir iekļauts arī oficiālais „Bauska TasTe” burgers, kuru jau pirms festivāla varēs nogaršot dažādos Bauskas
restorānos un kafejnīcās. Ēdināšanas
zonā tiks pasniegti ne tikai festivāla
gaisotnes cienīgi ēdieni, bet norisināsies arī dažādas aktivitātes.

Pārbūves laikā iela transporta kustībai netiks slēgta. Darbi ritēs joslās pa posmiem. Darbu gaitā ir iespējami īslaicīgi
ierobežojumi un apgrūtinājumi piekļuvei objektiem un īpašumiem.
FOTO Zane Gorškova
Bauskā ir sākusies Īslīces ielas pārbūve, kuras turpinājumā ir valsts vietējās nozīmes autoceļš (V1028) Bauska-Bērzi - Ādžūni - Lietuvas Republika
(Žeime).
Pārbūves laikā iela transporta kustībai netiks slēgta. Darbi ritēs joslās pa
posmiem, tādēļ kustība tiks regulēta, un autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem.
Īslīces ielas pārbūvi saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veic
būvuzņēmums SIA “Lemminkainen Latvija” par 941 610,64 eiro bez PVN.
Līguma termiņš ir 38 nedēļas.
Iepirkumu procedūrā par būvuzraugu izraudzīts SIA „Jurēvičs un partneri”. Līgums noslēgts par 13 557 eiro bez PVN.
Darbu gaitā ir iespējami īslaicīgi ierobežojumi un apgrūtinājumi piekļuvei objektiem un īpašumiem. Sakarā ar Īslīces ielas pārbūves darbiem, lai
nodrošinātu piekļuvi „Neste” degvielas uzpildes stacijai, paredzēts atcelt
ceļa zīmes nr.401 darbības zonu, to demontējot vai aizsedzot uz laiku līdz
vienam mēnesim. Savukārt no Īslīces ielas degvielas uzpildes stacijai piekļūt
nevar. Tas nozīmē, ka, braucot pa Elejas ielu virzienā uz Rundāli, tiks atcelta

ceļa zīme, kas neļāva nogriezties pa kreisi uz degvielas uzpildes staciju.
Bauskas novada pašvaldība un būvuzņēmums aicina autovadītājus būt pacietīgiem un saprotošiem pārbūves laikā, ievērot izvietotās zīmes, lai transporta kustība netraucētu būvniekiem veikt savu darbu. Šobrīd objektā ir
nosprausta trase, par ko liecina visā pārbūvējamajā posmā izvietotie mietiņi.

Kontaktpersonas informācijai:
SIA „Lemminkainen” būvdarbu vadītājs Kalvis Margevičs tālr. 26456931;
Bauskas novada pašvaldības būvinženiere Agita Eglinska tālr. 26370202.
Iela tiek pārbūvēta specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” programmas
ietvaros.

Ilze Tijone, projekta vadītāja

Bauskas novada domes komitejās ievēl jaunus vadītājus
12. jūlijā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē deputāti ievēlēja jaunu komitejas vadītāju.
Deputāts Jānis Dūmiņš komitejas vadītājas amatam izvirzīja Initu Nagņibedu, kas vadīja komiteju arī iepriekšējā sasaukuma laikā. Savukārt deputāte
Rudīte Čakāne vadītājas amatam izvirzīja jauno deputāti Karīnu Andreiku.
Ar vienas balss pārsvaru deputāti lēma, ka nākamos četrus gadus komiteju

uzticēs vadīt Karīnai Andreikai.
13.jūlijā aizritēja Bauskas novada domes jaunā sasaukuma pirmā Vides
un attīstības komiteja. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs
Čačs komitejas vadītāja amatam virzīja deputātu Arnoldu Jātnieku. Citu
kandidātu nebija. Viņu ievēlēja ar četrām „PAR” balsīm un divām „PRET”.

Zane Gorškova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijā
iekļauj Bauskas novada Brunavas,
Ceraukstes un Gailīšu pagastu

Ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu Nr.104 Bauskas novada Brunavas, Ceraukstes un Gailīšu pagasta teritorijā noteikta Āfrikas cūku mēra skartās savvaļas teritorijas karantīna

Cūku turētājiem:
1.Aizliegts no novietnēm, kas
atrodas šajās teritorijās izvest cūkas, t.sk. nebrīvē audzētas savvaļas
cūkas) bez PVD izsniegtas atļaujas.
2.Aizliegts izvest no novietnēm,
kas atrodas šajās teritorijās teritorijā
uz citu Latvijas teritoriju vai ES dalībvalsti trešajām valstīm cūku spermu, olšūnas vai embrijus.
3. Šajās teritorijās esošajām novietnēm ievērot biodrošības prasības:
– turēt cūkas slēgtās novietnēs un
nepieļaut to kontaktu ar mežacūkām,
kā arī ierobežot mežacūku piekļuvi
materiāliem un priekšmetiem, kas
nonāk saskarsmē ar mājas cūkām;
– izvietot pie novietnes ieejām
un izejām ar piemērotu dezinfekcijas šķīdumu piesūcinātus paklājus;
– novietot blakusproduktu savākšanas un uzglabāšanas tvertnes,
konteinerus vai citus šim nolūkam
paredzētus priekšmetus ar blakusproduktiem pirms to savākšanas pārstrādei novietnes teritorijas
perifērijā, lai nodrošinātu, ka blakusproduktu savākšanas transports
to savākšanas laikā neiebrauc novietnes teritorijā;
– nedrīkst lietot pakaišus, ja ir
aizdomas, ka tiem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
– nedrīkst cūkām izbarot pārtikas atkritumus;
– kopjot dzīvniekus, jāizmanto
tikai šim darbam paredzēts apģērbs
un apavi, kuri netiek valkāti ārpus
novietnes;
– cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!),
termiski neapstrādātus kartupeļus,
sevišķi, ja cūku novietne atrodas
tuvu mežam;
– pie ieejas novietnē jānodrošina
apavu dezinfekcija, kā arī novietnē
jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi;
– ja cūkas izskatās neveselas vai
ir nobeigušās, nekavējoties jāizsauc
veterinārārsts.
Iedzīvotājiem:
1. Viesojoties saimniecībā, kur
tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie
tām kūtī;

2. Pēc sēņošanas, ogošanas vai
pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus;
3. Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās;
4. Informējiet PVD vai novada
pašvaldību par atrastām beigtām
mežacūkām;
Medniekiem:
1. Informēt PVD vai pašvaldību
par atrastiem mežacūku līķiem, norādot precīzu to atrašanās vietu un
informācijas sniedzēja kontaktus.
2. Visas nomedītās mežacūkas
jāizmeklē uz ĀCM vīrusu, jāņem
asins paraugs, jāiesniedz PVD laboratoriskai kontrolei (50-100 ml
asiņu). PVD struktūrvienībās ir iespējams saņemt trauciņus asins paraugu noņemšanai.
– Jānodrošina nomedītās mežacūkas identifikāciju un uzglabāšana
līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai.
– Iesniedzot paraugu, aizpilda
aktu par parauga no nomedītās meža
cūkas piegādi un meža cūkas liemeņa (iekšējo orgānu) uzglabāšanu līdz
laboratorisko izmeklējumu rezultātu
noskaidrošanai (skat. pielikumu),
norādot precīzu meža cūkas nomedīšanas vietu (Lat, Lon koordinātes).
– Iesniedzot paraugus laboratoriskai izmeklēšanai, uzrādīt aizpildītu
veidlapu “Informācija par izlietotajām medību atļaujām.”
3. Savvaļas cūku izcelsmes pārtikā neizmantojamo blakusproduktus (līķus, ādas, galvas, trofejas,
iekšējos orgānus u.c.) jāievieto blakusproduktu savākšanai paredzētajos konteineros PVD norādītajās
vietās vai iznīcināt, aprokot teritorijā, kurā iegūti dzīvnieku izcelsmes
blakusprodukti.
4. Visām personām, kurām bijusi
saskarsme ar savvaļas cūkām, veikt
higiēnas pasākumus (roku mazgāšana, apģērba maiņa, apavu dezinfekcija utt.) ĀCM ierosinātāja izplatīšanas samazināšanai.
5. Aizliegts veikt eviscerāciju,
ādas novilkšanu vai liemeņu sadalīšanu nomedītajām mežacūkām bez
saskaņošanas ar PVD.
6. Nodrošināt nomedīto meža-

cūku (ādu, galvu un diafragmu) un
blakusproduktu identificēšanu un
uzglabāšanu līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai;
7. Nodrošināt savvaļas cūku
ķermeņu, trofeju un subproduktu
iznīcināšanu saskaņā ar veterinārā
inspektora norādījumiem pēc pozitīvo ĀCM laboratorisko izmeklējumu
saņemšanas;
Pēc negatīvu laboratorisko rezultātu saņemšanas ir atļauts:
– svaigu savvaļas cūku gaļu izmantot savā uzturā produktu iegūšanai,
neizvedot to no šīm teritorijām vai
– savvaļas cūku ķermeni (ar ādu,
diafragmu un galvu) nosūtīt uz atzītu medījumu apstrādes uzņēmumu ar
PVD izsniegtu atļauju;
– iegūto savvaļas cūku liemeni nosūtīt ar PVD izsniegtu atļauju
gaļas produktu iegūšanai uz atzītiem
gaļas pārstrādes uzņēmumiem;
Paraugu pieņemšana no
medniekiem:
Bauskā
• Uzvaras iela 3, otrais stāvs,
PVD inspektoru kabinets:
• katru darba dienu no plkst.
9:00 - 10:00; tālrunis: 63960164;
63960314;
mob.27843873;
27841760.
ĀCM konteineri, kas izvietoti
PVD Dienvidzemgales pārvaldes
uzraudzības teritorijā:
1.Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Kauperkalna karjers.
Vasilijs Ņikiforovs, tālrunis
63976805; 29436875.
2.Iecavas novads, MK „Zirnieki”, Iecavas pagasts, Iecavas novads
Ēriks Upelnieks, tālr. 26594007
3. Bauskas novads, Vecsaules
pagasts, „Vecvilciņi” Diāna Kauneckaite, tālrunis 29324960
4. Bauskas novads, Dāviņu pagasts, „Siliņi” Jānis Ķerpis, tālrunis
29497797
Papildu informācija pieejama
PVD mājaslapā

Jānis Grosbārdis
Dienvidzemgales pārvaldes
vadītājs

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.

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 28.jūlijā

3

Aktuāla informācija

Projekta ietvaros aicina veikt
daudzdzīvokļu māju atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldība un
SIA „Vides serviss” ir iesaistījušās
Eiropas Savienības projektā „Accelerate SUNShINE”, kas sniegs iespēju arī baušķeniekiem veikt savas
daudzdzīvokļu mājas visaptverošu
atjaunošanu, būtiski uzlabojot energoefektivitātes rādītājus un ar mājas
uzturēšanu saistītās izmaksas.
Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta
partneri ir četras Latvijas pašvaldības – Ādaži, Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī dažādi nozares eksperti – SIA „Ekodoma”, „Funding for
future” (Nīderlande) un nevalstiskā
organizācija „Ēku saglabāšanas un
energotaupības birojs”.
Jauna pieeja daudzdzīvokļu
māju atjaunošanā
Projekta ietvaros iedzīvotājiem
tiek piedāvāta iespēja veikt savas
daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot t.s.
energoefektivitātes pakalpojumu
līgumu (saīsinājumā EPC), kuru
piedāvās energoservisa uzņēmumi
(saīsinājumā ESKO). Dalība projektā nodrošinās juridisko atbalstu
un segs tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksas. Bauskas novadā
starpnieks starp iedzīvotājiem un
ESKO būs namu pārvaldnieks SIA
„Vides serviss”.
Galvenais princips energoefektivitātes pakalpojuma līgumam (EPC)
ir 20 gadu garantija, ka atjaunošanas procesa rezultātā būs sasniegti
enerģijas ietaupījumi un nodrošināts
nepieciešamais mājas komforta līmenis.
Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā – mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības.
Atjaunošanas (renovācijas) izmaksas un EPC izmaksas tiks apmaksātas no siltumenerģijas ietaupījumiem, kā arī papildus tiks piesaistīts
ALTUM līdzfinansējums.
No iedzīvotāju puses tas nozīmē,
ka būtiski nemainīsies līdzšinējās
komunālo pakalpojumu izmaksas,
taču tās būs atkarīgas no paredzamajiem ieguldījumiem un veicama-

jiem darbiem konkrētajā mājā. Tomēr ieguvums ir pilnībā atjaunota
un estētiski pievilcīga māja, kuras
uzturēšanā vairs nebūs jāiegulda
tik lieli līdzekļi kā līdz atjaunošanai.
Pirmais solis daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem ir lēmums par dalību
šajā projektā un savas mājas pilnvarotā pārstāvja izvēlēšana. Mājas
pilnvarotā persona projekta realizācijas laikā būs kontaktpersona starp
iedzīvotājiem, ESKO un nama pārvaldnieku. SIA „Vides serviss” nodrošinās mājas sapulču organizēšanu
un dokumentācijas sagatavošanu
dalībai projektā. Iedzīvotāji projekta
sagatavošanas procesā paši pieņems
lēmumu par to, kādi darbi un kādā
apjomā tiks veikti. Projekta sagatavošanas gaitā katrai mājai tiks veikts
ekonomiskais aprēķins par iespējamām izmaksām un piedāvāti vairāki
risinājumi.
Tā kā samaksa ESKO uzņēmumam lielā mērā būs atkarīga no
siltumenerģijas ietaupījumiem, tad,
slēdzot ilgtermiņa līgumu, pakalpojuma sniedzējs garantē ēkas ilgmūžību un ir ieinteresēts paveikt savu
darbu kvalitatīvi.
Svarīgi soļi dalībai projektā
„Accelerate SUNShINE”:
1. Dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas par vēlmi piedalīties projektā un
jāvēršas pie pārvaldnieka SIA „Vides serviss”.
2. Pārvaldnieks organizē mājas
sapulci, lai dzīvokļu īpašnieki lemtu
par dalību projektā un izvēlētu pilnvaroto personu (kontaktpersona projekta realizēšanas laikā).
3. Tiek veikta mājas energoaudita
izstrāde un tehniskā apsekošana.
4. Dzīvokļu īpašniekiem tiek
prezentēti vairāki iespējamie atjaunošanas varianti un ekonomiskais
aprēķins – paredzamie ikmēneša
maksājumi par mājas atjaunošanu un
komunālajiem pakalpojumiem.
5. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par tālāku dalību projektā.
– Mājas atjaunošanas projekta
sagatavošanas un realizēšanas gaitā dzīvokļu īpašnieki par katru no
soļiem pieņems attiecīgos lēmumus
kopsapulcē!

Noslēgusies apjomīga Bauskas novada
13 līdz 30 gadīgu jauniešu aptauja

Dzīvokļu īpašnieku ieguvumi:
• Atjaunota māja
• Estētiski patīkama un sakopta māja un apkārtējā vide
• Atjaunošanas projekta realizācijai nebūs jāpiesaista kredītlīdzekļi
• Juridiskais atbalsts un tehnisko dokumentu sagatavošanas
izmaksu segšana no projekta
īstenotājiem
• 20 gadu garantija veiktajiem
mājas atjaunošanas darbiem
Plānots, ka Bauskā projekta ietvaros tiks atjaunotas 12 daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas. Šobrīd no „Vides
serviss” pārvaldītajām ēkām iespējamai dalībai projektā ir izvirzītas
Dzīvokļu skaits
>40

Dzīvokļu
skaits <30

Pionieru iela 1

Zaļā iela 11/6

Salātu iela 33

Biržu iela 10

Vītolu iela 10/12

Mēmeles iela
3b

Salātu iela 16/1

Ceriņu iela 3

Salātu iela 18

Dārza iela 13

Vītolu iela 2

Dārza iela 21

Pilskalna iela 51

mājas, ņemot vērā to siltumenerģijas
patēriņu, kā arī dzīvokļu īpašnieku
maksātspēju. Pēc projekta īstenotāju
ieteikumiem, vislielākais paredzamais ieguvums no mājas atjaunošanas ir platības ziņā lielākām mājām,
tomēr tiek aicinātas iesaistīties arī
pēc platības mazākas mājas. Šo māju
atjaunošanai pēc dzīvokļu īpašnieku
izrādītās intereses tiks izvērtēti mājas rādītāji un sniegti priekšlikumi
veiksmīgai mājas atjaunošanas projekta realizēšanai.
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sakārtot savu māju ilgtermiņā
un izmantot projekta sniegtās priekšrocības! Ja jums ir interese par savas
mājas atjaunošanu, lūdzu, sazinieties
ar SIA „Vides serviss” projektu vadītāju Andri Tomkalnu (tālr. 22034557,
e-pasts: andris@videsserviss.lv).
Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas
„Apvārsnis 2020” granta līguma
nr.754080 ietvaros.
Vairāk informācijas par projektu
„SUNShINE” www.sharex.lv.

Aiva Avota-Zalstere,
SIA „Vides serviss”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kā viens no izaicinājumiem, ar ko
saskaras Bauskas novads, ir sabiedrības novecošanās un augstā demogrāfiskā slodze, kā rezultātā ir izteikts
jauniešu skaita samazinājums. Lielu
daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju,
t.sk. jauniešus, neapmierina darba
iespējas un darba samaksa novadā,
tādēļ viņi meklē darbu ārpus novada
un pārceļas uz dzīvi citviet.
Lai nodrošinātu pietiekamas un
kvalitatīvas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā,
š.g. maijā, jūnijā un jūlijā Bauskas
novada dome sadarbībā ar biedrību
„Apvienība JUMS” un jaunatnes jomas pētnieku Gintu Klāsonu īstenoja
apjomīgu Bauskas novada 13 līdz 30
gadīgo jauniešu aptauju. Tās ietvaros
noskaidrots jauniešu vērtējums par
Bauskas novadu kā dzīves, darba un
brīvā laika pavadīšanas vietu. Aptaujā piedalījušies un anketas aizpildījuši aptuveni 400 Bauskas novada
jauniešu (gan Bauskas pilsētā, gan arī
visos novada pagastos).
Maijs un jūnijs nav labākais laiks,
lai lūgtu kaut ko darīt skolēniem ārpus mācībām, tāpēc projekta sadarbības partnere – biedrība „Apvienība
JUMS” īstenoja dažādas aktivitātes,
lai iegūtu respondentu atbildes uz
anketā uzdotajiem jautājumiem. Mācību gada pēdējā mēnesī apmeklētas
skolas, kurās, sadarbībā ar skolēnu
pašpārvaldēm, izplatīta anketa.
Anketēšana veikta Bauskas novada skolās, kā arī sadarbojoties ar
Probācijas dienestu un Bauskas sociālo dienestu, aptverot šo iestāžu
klientus un mērķgrupas. Aptaujāti
arī tie Bauskas novada jaunieši, kuri
šobrīd mācās/strādā ārzemēs, bet,
kuri plāno atgriezties un kuru ģimenes dzīvo Bauskas novadā, viedoklis. Uzzināts arī jauniešu studentu/
strādājošo, kuriem ikdiena ir saistīta
ar Bauskas novadu viedoklis. Anketa izplatīta arī Nodarbinātības Valsts
aģentūras pasākumos iesaistītās
mērķauditorijas jauniešiem.
Izmantots facebook (t.sk. maksas
pakalpojumi) - kā instruments auditorijas sasniegšanai. Atlasīti Bauskas novada iedzīvotāji ar dažādām
interesēm vecumā 13 - 30 gadiem.
Īstenota akcija Bauskas novada
svētku ietvaros. Plakāti ar nedaudz
izaicinošu un pamanāmu aicinājumu
aizpildīt anketu izvietoti interaktīvajos info stendos t.c RIMI un Bauskas
autoostā.
Aptaujas datus šobrīd apstrādā un
analizē piesaistītais jaunatnes jomas
pētnieks, bet daži aptaujas rezultāti ir jau šobrīd zināmi. Dati liecina,
ka aptuveni 57% Bauskas novada
jauniešu ir apmierināti ar Bauskas
novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt
un pavadīt brīvo laiku, bet aptuveni 28% tomēr pauž pretēju viedokli
un ir neapmierināti. Lūgti novērtēt,
kur jaunieši plāno dzīvot tuvāko trīs

gadu laikā, 40% jauniešu apgalvo,
ka neplāno mainīt savu dzīvesvietu,
bet kopumā 25% plāno tuvāko trīs
gadu laikā pārcelties uz dzīvi citur
Latvijā (20%) vai ārvalstīs (5%).
Dati arī liecina, ka Bauskas novada
jauniešiem ir izteiktas funkcionālās
saiknes ar Latvijas galvaspilsētu 35% Bauskas novada jauniešu Rīgā
iepērkas, 30% pavada savu brīvo laiku, 58% apmeklē ārstus-speciālistus,
61% apmeklē kultūras un izklaides
pasākumus, un šī saikne ar Rīgu ir
izteiktāka kā ar citām apdzīvotām
vietām reģionā vai citur Latvijā. Aptaujā apzināts jauniešu viedoklis un
vērtējums arī par citiem jautājumiem
- jauniešu dalība dažādās brīvā laika
un interešu izglītības aktivitātēs, uzskati par novada pašvaldībai risināmajiem jautājumiem jauniešu sfērā,
vērtējumi par iespējām ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus, informācijas ieguves avoti u.c.
Pētījuma ietvaros analizēti dati
par uz ārvalstīm emigrējušajiem
Bauskas novada jauniešiem - iemesli aizbraukšanai no Latvijas, nodarbošanās ārvalstīs, uzturēšanās biežums Latvijā, vērtējumi par Latviju,
saikne ar Latviju un Bauskas novadu, atgriešanās plāni u.c. Šos datus
nodrošināja Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts,
kurš sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti 2014.2015.gadā īstenoja Eiropas Sociālā
Fonda projektu “Latvijas emigrantu
kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas
politika”.
Šobrīd notiek visu apkopoto datu
analīze un pētījuma rezultātus plāno
publiskot š.g. septembrī Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.
bauska.lv. Bauskas novada domes
septembra sēdē pētnieks jaunievēlētajiem deputātiem prezentēs pētījuma
rezultātus un izstrādātos priekšlikumus darba ar jaunatni pilnveidošanai
Bauskas novada pašvaldībā.
Projekta “Darba ar jaunatni
pilnveidošana Bauskas novadā”
mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni
sistēmas izveidi Bauskas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu,
atbilstoši jauniešu vajadzībām un
pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politikas
sasniedzamos rezultatīvos rādītājus.
Galvenā aktivitāte: pētījuma veikšana
par jauniešiem un viņu vajadzībām,
kas būs par pamatu institucionālās
sistēmas izveidošanai darbam ar jaunatni Bauskas novada pašvaldībā.
Projekts ir kā turpinājums 2016.gadā
uzsāktajām diskusijām izstrādātās
Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas
2017.-2024.gadam ietvaros.

Egija Stapkēviča,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja
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Projektu konkursa
„MĒS SAVAM NOVADAM 2017”
ietvaros īstenos divpadsmit projektus
Bauskas novada pašvaldība šī
gada martā izsludināja projektu
konkursu „Mēs savam novadam
2017”, paredzētais finansējums projektu īstenošanai 10 000 EUR.
Kopumā tika iesniegti 20 projektu pieteikumi. Komisijai izvērtēšanas rezultātā izvirzot un Bauskas
novada domei pieņemot lēmumu
par finanšu līdzekļu piešķiršanu
nevalstiskajām organizācijām, šajā
gadā tiks piešķirts finansējums 12
projektu īstenošanai.
Īslīcē tiks aprīkota Rītausmu trenažieru zāle ar fitnesa trenažieriem
un popularizēts veselīgs, aktīvs dzīvesveids.
Bauskā biedrība „Jaunatne smaidam” organizēs brīvprātīgā darba,
jaunatnes politikas un neformālās
izglītības aktivitātes Bauskas novada jauniešiem, biedrība „Ābulis” organizēs kopīgas nodarbības, lai veicinātu jauniešu, bērnu invalīdu un
viņu ģimeņu komunikāciju. Biedrība „BM Studio” veidos multimedi-

ālo forumu „Pa Zemgales krieviņu
pēdām!”, turpretī, biedrība „Vecāki
skolai” veiks skolas teritorijas labiekārtošanu skolēnu konkursa „Mūsu
– Bauskas valsts ģimnāzijas ceļš uz
simtgadi” ietvaros. Invalīdu sporta
rehabilitācijas biedrība „Bauska”
veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām fizisko un garīgo rehabilitāciju
organizējot pasākumu „Sporto ar
prieku!”, savukārt biedrība „Prāta
laiks” organizēs Dambretes dienas
Bauskas novadā.
Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā
draudze ierīkos pandusu Jaunsaules
Evaņģēliski luteriskajai baznīcai.
Biedrība „Lauku sieviešu klubs
„Mikslis”” šūs jaunus tērpus vidējās
paaudzes deju kolektīvam „Dzirnavnieki”.
Vecsaulē biedrība „Domāsim,
darīsim” veiks skatuves tērpu izgatavošanu pirmsskolas grupas bērniņiem Vecsaules pamatskolā.
Organizācija
„Dzīvotprieks
Bauskas novada pierobežā” Bruna-

vas pagastā iegādāsies aktīvā sporta
inventāru, lai varētu organizēt dažādus sporta pasākumus.
Gailīšu pagasta Pācē biedrība
„Sadarbības tilts” veiks Pāces tiltiņa
atjaunošanas darbus.
Projektu īstenošanas un atskaišu
par izlietotajiem līdzekļiem iesniegšanas laiks ir ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 30.decembrim.

Iveta Balcere,
projektu vadītāja

Biedrība īsteno projektu
„Uzziedam kopā”

Biedrība „Meistars Gothards”
ir guvusi atbalstu un īsteno Zemgales NVO projektu programmas
starpkultūru dialoga projektu „Uzziedam kopā”. Projekta mērķis ir
Latvijas simtgadi gaidot, izveidot
pilsētvides objektu, radošajās aktivitātēs iesaistot dažādu tautību un
paaudžu pārstāvjus, tādejādi veicinot latviešu un cittautiešu starpkultūru dialogu, stiprinot piederības

sajūtu savai valstij un dzīves vietai.
Izmantojot otrreizējās pārstrādes
materiālus un kopā strādājot, tiks
izveidots dabai draudzīgs vides ob-

jekts – rožu dekori, kuri Bauskā izdaiļos Rīgas ielas namus posmā no
Kalna līdz Baznīcas ielai un būs kā
simboliska iedzīvotāju dāvana savai pilsētai, kā arī vienlaikus kalpos
kā rožu aleja ceļā uz Rundāles rožu
dārzu. Vides objektā Roze ir kā
vienojošais elements, jo tas ir nozīmīgs simbols dažādu tautu kultūrā.
Plānots kopā izgatavot vismaz
30 m2 rožu dekoru, darbos iesaistot
ap 100 Bauskas apkārtnes iedzīvotāju. Bauskā,
visos pagastu centros,
Iecavā un Rundālē kopskaitā jau ir notikušas 20
rožu dekoru darināšanas
meistarklases. Daļa dekoru jau ir gatavi, daļa
vēl tiek darināti un būs
gatavi augusta beigās.
Projekta
noslēgums
ar pilsētvidē izvietoto dekoru atklāšanu un
visu dalībnieku kopā
sanākšanu notiks 9.septembrī „Pagalmu un
putras godēšanas svētku” pasākuma ietvaros.
Vides objekta autore un
meistarklašu vadītāja ir
māksliniece Laura Matilde Ikerte. Projekta budžets ir 1000,00 eiro, to
finansē LR Kultūras ministrija un
Zemgales NVO centrs.

Inga Krolle, biedrības
„Meistars Gothards” pārstāve

Tiks pētīts un apkopots vietējo
mākslinieku veikums

Otrs biedrības īstenojamais projekts ir „Pētījums – vizuālās mākslas
mākslinieki Bauskas apkārtnē no
19.gs.sākuma līdz mūsdienām”. Ar
tā palīdzību tiks apzināti Bauskas,
Rundāles, Iecavas un Vecumnieku
novada mākslinieki, kuru darbi ir
nozīmīgi gan vietējā kontekstā, gan
Latvijas mākslas kopainā, tiks izveidots mākslinieku saraksts, apkopota informācija, fotoattēli un darbu
attēli. Iegūtā informācija glabāsies
un būs pieejama Bauskas muzejā.
Tā paredzēta mākslinieku digitāla
kataloga izveidei, kas būs nākamais
biedrības plānotais projekts.

Projekts būs ieguldījums nacionālās kultūras apzināšanā un
veltījums Latvijas simtgadei. Šis
pētījums ir sākums ilgtermiņa ieguldījumam kultūrvides attīstībā un
saglabāšanā, mākslas pārmantojamības turpināšanā.
Pētījums noslēgsies šā gada decembra vidū. Projekta kopējais budžets ir 1645,00 eiro, no kura 70%
finansē VKKF, ZPR , AS Latvijas
Valsts meži un 30% Bauskas novada dome.

Inga Krolle, biedrības
”Meistars Gothards” pārstāve

Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā uzlabos
ūdenssaimniecības infrastruktūru
Bauskas novada Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā plānots izbūvēt
jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas iekārtu
dzeramajam ūdenim. Iepirkuma (ID
Nr.BNA 2017/039) procedūrā izvēlēts būvnieks SIA „Siltumkomforts”
par kopējo summu 73 353,04 EUR
bez PVN (88 757,18 EUR ar PVN).
Būvdarbu uzsākšana plānota au-

gusta mēnesī un darbus plānots pabeigt līdz oktobrim. Būvdarbu laikā
tiks plānoti ūdensapgādes pārtraukumi. Lūdzam iedzīvotājus sekot
informācijai, kas tiks izvietota sociālajos tīklos, pagasta mājas lapā, kā
arī ciema informatīvajā stendā.

Aleksandrs Gurkovskis,
Gailīšu pagasta pārvaldes
vadītājs
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Pašvaldība lepojas ar māsu Tarvidu
panākumiem Pasaules čempionātā
Jūlija sākumā Bauskā uz dažām
dienām bija atgriezušās māsas Tarvidas, kas Bauskas un Latvijas vārdu
iznesušas pasaulē vēl nebijušos augstumos.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks svinīgā pieņemšanā sveica abas Latvijas spožās
taekvando cīkstones Inesi un Jolantu
kopā ar vecākiem.
Jūnija izskaņā Inese Tarvida Dienvidkorejā notiekošajā pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļu. Šī
ir pirmā godalga Latvijai šajā sporta

veidā tik prestižās sacensībās. Jolantai Tarvidai, startējot svara kategorijā
līdz 57 kilogramiem, neizdevās sasniegt pasaules čempionāta astotdaļfinālu.
Pašlaik meitenes dzīvo un trenējas
Vācijā. Viņas gada sākumā sacensībās startēja ar Vācijas izsniegtām
licencēm, jo Latvijas Taekvondo
federācija savstarpēju konfliktu dēļ
talantīgajām māsām Latvijas licences dalībai starptautiskās sacensībās
neizsniedza. Pēc Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) iejaukšanās

šajā pavasarī māsas Tarvidas tika pie
Latvijas Taekvondo federācijas (LTF)
izsniegtām licencēm, kas viņām ļāva
Pasaules čempionātā Dienvidkorejā
startēt starptautiskās sacensībās zem
Latvijas karoga.
Tomēr māsas neslēpj, ka saņēmušas piedāvājumus mainīt pasi un pārstāvēt citas valstis. G.Tarvids atzīst,
ja abas māsas savā starpā konkurēs
un gribēs startēt pasaules līmenī, var
nākties kādai paņemt citu pilsonību.

Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Noķert vasaru!
Ideju par pārgājienu ierosināja
Ivanda Bite. Daudzi Bauskas novada iedzīvotāji, īpaši ģimenes ar
bērniem, par Ivandu un Andri Bitēm
ir gan dzirdējuši, gan piedzīvojuši
kādu kopīgu izbraukumu vai saņēmuši atbalstu krīzes situācijā.
Jau astoto gadu Bites ģimene
brīvprātīgi atbalsta ģimenes ar bērniem, sagādājot tādas nepieciešamas
lietas, kā medikamentus, pārtiku, apģērbu, u.c. Kāda daudzbērnu ģimene
tika pie velosipēda un skrituļslidām
bērniem. Pārsvarā ģimene ir organi-

un interesanti pavadīt brīvo laiku pie
dabas.
Iesaistītie speciālisti bija sagatavojuši daudzveidīgu pārgājiena
programmu ar uzdevumiem turpceļā, ar pienākumiem, kas jāpaveic
katrai komandai, ar sportiskām aktivitātēm un atgriezenisko saiti pēc
uzdevumu izpildīšanas. SOS ģimeņu
atbalsta centrs dāvāja iespēju bērniem izveidot savu lidmašīnu, kas
jāsaliek no papīra detaļām.
Paldies „Mega cirks grand final”
vadībai, kura uzdāvināja bērniem

zējusi izglītojošus pasākumus, ekskursijas un veicinājusi bērnu iekļaušanos sabiedrībā. Ivandas un Andra
ģimene audzina 5 meitas, un viņu
prioritāte ir palīdzēt bērniem attīstīt
talantus, iedrošināt tos jauniem atklājumiem un savu mērķu izvirzīšanai (savulaik ģimene sponsorēja ģitārspēles apmācību kādai meitenei).
Bauskas SOS ģimeņu atbalsta
centra sociālā darbiniece sadarbībā
ar Ivandu Biti, šā gada 14.jūlijā organizēja pārgājienu uz „Lejeniekiem”.
Tika apzinātas ģimenes, uzaicināti
20 bērni, un, ar labu noskaņojumu,
priekā par brīnišķīgo dienu, pārgājiens varēja sākties. Pārgājiena mērķis bija dot iespēju bērniem saturīgi

bezmaksas izrādi.
Paldies „Hesburger” vadībai, kas
katram bērnam dāvināja gardu saldējumu.
Galapunktā visiem bija gardas
pusdienas. Pirmās vietas ieguvēju
sumināšana tika organizēta ar cienastu un dāvanām, kā arī veicināšanas balvām ikvienam bērnam par
aktīvu piedalīšanos.
Paldies visiem brīvprātīgajiem,
kas iesaistījās pārgājiena organizēšanā un palīdzēja bērniem garantēt
drošību šī pasākuma laikā!

Preventīvais darbs veicinājis pārkāpumu
skaita mazināšanos
2017.gada pirmajā pusgadā
Kārtības nodaļa sastādījusi 41 administratīvā pārkāpuma protokolu. No tiem:
• 15 par atrašanos sabiedriskās
vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
iepakojumu;
• 11 protokolus par zāles nenopļaušanu īpašumā, lietojumā, kā arī
īpašumam piegulošajā teritorijā gadījumos, ja zāles garums pārsniedz 20
centimetrus;
• 4 par pilsētas teritorijā esoša
zemesgabala neuzturēšanu tīrībā un
kārtībā;
• 3 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu;
• 2 par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku
kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos, pagalmos, uz ielām un citur ārpus tam
speciāli paredzētām vietām;
• 2 par neattīrīto šķidro sadzīves
atkritumu novadīšana dabā vai to noplūšana;
• 2 par nešķiroto atkritumu ievietošanu konteineros, kas paredzēti cita
nekustamā īpašuma apkalpošanai;
• 1 par ugunskuru kurināšanu,
naktsmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim mērķim speciāli
ierīkotām vietām;
• 1 par atkritumu novietošanu vai
izbēršanu blakus konteineriem, uz
ielām, skvēros, parkos, mežos, citos
dabas objektos vai vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta.

Šajā periodā sastādīti arī 157
administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi, par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.
Preventīvais darbs veikts ar 469
transportlīdzekļu vadītājiem, kuri
neievēroja apstāšanās un stāvēšanas
noteikumus.
Kopā ar biedrības “DzP Mežavairogi” darbiniekiem izķerti 22
klaiņojoši suņi un 33 klaiņojoši, bezsaimnieku kaķi. Patversmei nodoti 8
miruši, nobraukti dzīvnieki. Preventīvais darbs veikts ar 13 suņu saimniekiem, par dzīvnieku labturības
noteikumu neievērošanu.
Preventīvais darbs veikts arī ar:
• 85 personām, kuras sabiedriskā
vietā atradās alkoholisko dzērienu
ietekmē, vai grasījās lietot alkoholiskos dzērienus;
• 33 jauniešiem par smēķēšanu
skolas teritorijā vai tuvējā apkārtnē;
• 110 īpašniekiem par nekustamam īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus;
• 178 nekustamā īpašuma īpašniekiem par zemesgabalu neuzturēšanu
kārtībā un tam piegulošās teritorijas
neuzkopšanu, kā arī par pilsētas teritorijā esoša zemesgabala neuzturēšanu tīrībā un kārtībā.
Kopā izbraukumi uz novada pagastiem notikuši 152 reizes. Savukārt
iedzīvotāju sūdzības un iesniegumi
saņemti 248 reizes. Telefoniski un

mutiski 210 reizes, rakstiski 38 reizes, bet sadarbībā ar Valsts policiju,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Ugunsdzēsējiem, Pārtikas un veterinārā dienesta un Gāzes
dienesta strādāts 32 reizes. Tikpat
– 32 reizes izbraukts kopā ar bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem, HIV
atkarības centru un izglītības nodaļu.
Sabiedriskā kārtība nodrošināta 29 pašvaldības rīkotajos un citos
masu pasākumos.
Pozitīvi, ka gadu no gada samazinās to nekustamo īpašnieku skaits,
kuri savlaicīgi nenopļauj zāli savos
īpašumos, kā arī neuztur to tīrībā un
kārtībā.
Tāpat krasi samazinājies ir transportlīdzekļu vadītāju skaits, kuri
pārkāpj apstāšanās un stāvēšanas
noteikumus. Transportlīdzekļu vadītāji bieži grēko, novietojot savus
transportlīdzekļus vietās, kur tas
traucē citiem transportlīdzekļiem vai
gājējiem.
Atgādinām dzīvnieku īpašniekiem, ka pilsētas un ciematu teritorijā ir jāsavāc sava dzīvnieka ekskrementi. Krasta ielas māju iedzīvotāji
ir pauduši neapmierinātību par suņu
saimniekiem, kuri pēc pastaigas gar
upes krastu un mājdzīvnieku ķemmēšanas atstāj ekskrementus un suņu
apmatojuma paliekas. Cienīsim apkārtējos un nepiemēslosim dabu!

Dzintars Lenbergs, Sabiedriskās
kārtības nodaļas vadītājs

Liene Lapsa, Bauskas SOS
ģimeņu atbalsta centra sociālā
darbiniece

Apsveikums
Sirsnīgi sveicam mūsu novada
Zelta kāzu jubilārus
Antanu ANCJONI un
Gaļinu ANCJONIENI Īslīcē
Aloizu un Skaidrīti PUISĀNUS Īslīcē
Jāni un Aldonu KRIŠNAIŠUS Vecsaulē
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Ieskats Bauskas novada svētkos FOTO Edgars Namiķis

Sirsnīgi aizvadīti Bauskas novada svētki
2.jūlijā Ceraukstes pagasta atpūtas kompleksā „Rožmalas” tika
atzīmēti Bauskas novada svētki.
Ar skanīgu un norises vietai atbilstošu saukli „Dzirnaviņas priecājas, nāk deviņi malējiņi” līdzās
Ribbes dzirnavām tika ieskandināti
un tā noskaņās atzīmēti Bauskas
novada svētki. „Man ir liels prieks,
ka cilvēki nenobijās no šaubīgajiem
laikapstākļiem – lai gan lija, saulīte
mūs arī priecēja. Svētkos visi apmeklētāji bija smaidīgi – gan lieli,
gan mazi,” priecājas Ceraukstes
pagasta kultūras pasākumu organizatore, Bauskas novada svētku rīkotāja Inita Gilberte.
Kā amatiermākslas kolektīvu
koncertprogrammā pierādīja deju
kopas „Vēlreiz” dāmas, ne mainīgie
laikapstākļi, ne pārsteidzošās lietusgāzes netraucēja svētku norisei,
– viņu deju solis bija nemainīgi lustīgs. Amatiermākslas kolektīvu koncertprogrammu ieskandināja pūtēju
orķestris „Bauska”, atraktīvi izdejoja VPDK „Biguļi”, SDK „SenBiguļi”, Ceraukstes SDK „Sendienas”,
deju kopa „Rota”, Īslīces VPDK
„Līdums”, Īslīces JDK, Codes JDK
„Code”, „Dance fusion” vēderdejotājas, Gailīšu pagasta vēderdeju
grupa „Nazira”, EDG „Jasmīna”,
VPDK „Dzirnava”, SDK „Vēlreiz”,
VPDK „Ducis”, kā arī Vecsaules, Gailīšu, Mežotnes pagastu un
Bauskas līnijdejotāji. Deju kolektīvi
„Dzirnavnieki” un „Jandāls” dejoja

izrādē „Īsa pamācība mīlēšanā”. Ar
muzikāliem priekšnesumiem novada svētku apmeklētājus priecēja VA
„Eliksīrs”, Ceraukstes bērnu vokālais ansamblis „Sākumiņš”, Aprīļa
pilienu studijas „Sapnītis” un „DoReMi”, Codes vokālais ansamblis
„Mežrozītes”, Vecsaules senioru
sieviešu vokālais ansamblis „Uguntiņas”, VA „Mēs”, Arianda Puriņa
un Daiga Vīlipa, kā arī novada kori
– „Kamarde”, „Grenctāle”, „Mēmele”, „Mežotne”, Īslīces „Skalve” un „Četri vēji”, kā arī „Dzīle”
un „Sarma” no Bauskas. Novada
svētkos piedalījās arī Codes, Īslīces,
Vecsaules, Gailīšu un Mežotnes pagasta amatierteātri, pie kuriem apmeklētāji varēja piedalīties dažādās
aktivitātēs un radošajās darbnīcās.
Svētkos bija apskatāma arī krāšņa
„Meistara Gotharda” Bauskas studijas gleznu izstāde.
Pēc amatiermākslas kolektīvu
koncertprogrammas uzstājās Rīgas
teātru aktieri ar muzikālo izrādi „Īsa
pamācība mīlēšanā”. Bērnus aizrāva „Pārsteigumu karuselis”, sanākušos ar dziesmām un humoristiskiem
konkursiem izklaidēja Dailes teātra
dziedošo aktieru grupa „Ilga”, kuras
sastāvā uzstājās Lauris Subatnieks,
Gundars Silakaktiņš un Aldis Siliņš. Svētkus noslēdza kantrī grupa
„Klaidonis”.
Par ilggadēju darbu Bauskas
novada lauksaimniecības nozares
attīstībā un par aktīvu iesaisti sociālajā uzņēmējdarbībā un terito-

rijas sakopšanā Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” saņēma zemnieku saimniecības „Kaigari” dibinātājs Jānis
Dzelzkalējs.
Par tradīciju ir kļuvusi nākamā
gada novada svētku norises vietas
izloze. Šogad veiksmīgā loze nonāca pie tā pagasta, kura pārvaldes
vadītājs izvilka kliņģera gabaliņu
ar ieceptu svētku monētu. Pie īpašā kliņģera gabaliņa tika Vecsaules
pagasta pārvaldes vadītāja Līga
Vasiļauska. „Man tik ļoti neveicas
loterijās, ka es nemaz neiedomājos,
ka nākamā gada svētku norises vieta
varētu būt Vecsaule. Tā kā nākamgad ierastais Bauskas novada svētku
laiks sakrīt ar Latvijas valsts simtgadi, Dziesmu un deju svētkiem, arī
folkloras festivālu „Baltica”, mums
ir jāizvēlas vispiemērotākais datums
svētku norisei. Pašlaik prioritāte ir
izvēlēties norises vietu, jo Vecsaulē
nav kur uzņemt viesus tādā apjomā.
Šobrīd domājam par Vecsaules un
Jaunsaules skolu teritorijām,” stāsta
L. Vasiļauska. Šī gada Bauskas novada svētku organizētāja Inita Gilberte nākamā gada rīkotājiem vēl
uzcītību: „Lai svētki Vecsaule sākas
jau tagad – darbi ir jāsāk laicīgi, un
tad viss būs kārtī bā. Novēlu Vecsaules pagasta Kultūras pasākumu
organizatorei Rasmai Maldutei un
kolēģiem spēku un izturību.”

Ilze Lujāne, Sabiedrisko
attiecību speciāliste, Bauskas
Kultūras centrs

Svētku viesus priecēju folkloras kopu sniegums

Daudzajās aktivitātēs katrs varēja atrast sev piemērotāko

Svētku
dienas rīts
bija lietains,
bet tas
netraucēja
priecāties un
piedalīties
aktivitātēs

Atraktīvi un krāšņi bija novada deju kopu sniegumi

Amatiermākslas
kolektīvu
koncertprogrammu
ieskandināja
pūtēju orķestris „Bauska”

Novada kori – „Kamarde”, „Grenctāle”, „Mēmele”, „Mežotne”, Īslīces „Skalve” un „Četri vēji”, kā arī „Dzīle” un
„Sarma”

turpinājums 7.lpp
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turpinājums no 6.lpp

Svētku viesus priecēja
novada senioru raitais
dejas solis

Ar dziesmām un humoristiskiem konkursiem izklaidēja
Dailes teātra dziedošo aktieru grupa „Ilga”, kuras sastāvā
uzstājās Lauris Subatnieks, Gundars Silakaktiņš

Radošās
prasmes
svētkos
rādīja
arī paši
jaunākie
pašdarbnieki
Pašvaldības sadraudzības pilsētu delegāciju pārstāvji
uzrunāja svētku dalībniekus

Bērni labprāt
piedalījās
dažādās spēlēs
un atrakcijās

Uzstājas Rīgas
teātru aktieri ar
muzikālo izrādi
„Īsa pamācība
mīlēšanā”.

Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” saņēma zemnieku saimniecības „Kaigari” dibinātājs Jānis Dzelzkalējs.

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

Amatiermākslas kolektīviem bijis
darbīgs gads
Aizvadītā sezona Bauskas Kultūras centra amatierkolektīviem ir
bijusi aizņemta ar mēģinājumiem,
koncertiem un konkursiem, kuros
kolektīvi godam nesuši savu un novada vārdu. Saimei pievienojušies
jauni kolektīvi, veiksmīgi turpinās
iesāktie darbi, kā arī izveidotas jaunas tradīcijas.
Priecājamies, ka amatierkolektīvu skaits aug – pirmo sezonu
Bauskas Kultūras centrā aizvadījusi gleznošanas studija “Meistars
Gothards” Ingas Krolles vadībā un
Diānas Siliņas vadītais vokālais
ansamblis “Adoramus”. Novēlam
šiem kolektīviem ilgu un veiksmīgu
darbību – gluži kā līnijdeju grupai
“Hot Boots”, kas 22. oktobrī nosvinēja 15. pastāvēšanas gadskārtu, un
jauktajam korim “Mežotne”, kas 4.
martā lielkoncertā “Mums 40” atzīmēja 40 muzikālus gadus.
Atskatoties uz paveikto, lepojamies ar mūsu kolektīvu sniegumu
konkursos, kur tie godam nesuši
savu un Bauskas vārdu. Novembrī
Bauskas amatierteātru skatē Vec-

saules amatierteātri un Bauskas
Tautas teātri žūrija novērtēja ar I pakāpi un izvirzīja Zemgales reģiona
amatierteātru skatei. Senioru deju
kopa “Vēlreiz” 4. maijā pierādīja
savas prasmes un ieguva pirmo vietu konkursā “Brocēnu ūdensroze”.
Šogad jau otro gadu no 19.-21.
maijam veiksmīgi notika “Foto dienas Bauskā”, kur pulcējās fotogrāfi
no visas Latvijas. Foto dienu dalībniekus šogad gaidīja īpašs pārsteigums – iespēja lidot virs Bauskas
un fotografēt no putna lidojuma. Savukārt 10. jūnijā Bauskas Pilskalna
parka estrādē norisinājās Zemgales
deju kolektīvu dižkoncerts “Lielais
rits”, kur vairāk nekā 1000 dejotāju 30 dejās izdejoja lielo dzīves
ritējumu. Tajā pašā dienā Bauskas
koru apriņķa jauktie un sieviešu
kori devās uz Jēkabpils Krustpils
brīvdabas estrādi, lai piedalītos Latvijas simtgadei veltīto XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju
svētku modelēšanas koncertā, kurā
tika izdziedāts viss noslēguma koncertam „Zvaigžņu ceļš” paredzētais
repertuārs.

Arī 18. jūnijs bija īpašs datums
diviem Bauskas Kultūras centra kolektīviem – Senioru deju kolektīvs
“SenBiguļi” piedalījās XXI Senioru
deju dienā “Četri vēji” Ventspilī, savukārt Senioru koris “Sarma” devās
uz Senioru koru svētkiem “Trejdeviņi Tēvu zemē” Siguldā.
Mūsu kolektīvi neatpūšas iekštelpu sezonai beidzoties, bet gan
alkst turpināt pierādīt savas prasmes
arī ārpus Latvijas robežām. Bauskas
Kultūras centra vokālais ansamblis
“Adoramus” 25. jūnijā devās koncertbraucienā uz Zviedrijas pilsētām Hedemoru un Noru. Savukārt
no 27. jūnija līdz 3. jūlijam VPDK
“Mēmele” pārstāv Bausku Starptautiskā festivālā Slovākijā.
Lepojamies ar amatiermākslas
kolektīvu vadītāju un dalībnieku
sniegumu, tāpēc pateicamies par ieguldīto darbu aizvadītajā sezonā un
novēlam tik pat veiksmīgi turpināt
iesākto!

Mežgaļu mazpulcēni
piedalās vasaras
nometnē Jaunpilī
Mazpulcēnu lieliskākais piedzīvojums ir vasaras nometne
„Visu daru es ar prieku”. Šogad
nometne Jaunpilī pulcēja vairāk
kā 200 mazpulcēnus no visas Latvijas. Arī mūsu novada vienīgā
mazpulka astoņi dalībnieki devās
šajā piedzīvojumā.
Zaļos krekliņos, kurus rotāja šai
vasarai tik svarīgs uzraksts „Ar sauli sirdī”, Jaunpils vidusskolas pagalmā bijām sastājušies, lai kopā ar

km garu ceļu, kontrolpunktos izpildot dažādus uzdevumus un nedaudz
iestiprinoties. Bija ļoti interesanti
ēst ceļmalā ceptas pankūkas. Nosaucot paroli, tikām cauri Elles kalnam.
Talantu vakarā mazpulcēni rādīja
citiem, ko katrs spēj - dziedāt, dejot
un muzicēt.
Mājās braucot, katrs gribēja dalīties ar piedzīvoto. Regija Slavinska apgalvoja, ka šī bija vislabākā
nometne. Pārgājiens bija tik inte-

Ilze Lujāne
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Bauskas Kultūras centrs

Bauskā aizritējuši sestie „Annas danči”
Bauskā, Saules dārzā un Pilskalna parka estrādē, 22. jūlijā
noritēja jau sestais senioru deju
festivāls „Annas danči”, kurā piedalījās 13 deju kolektīvi no visas
Latvijas.
Kā jau Bauskas senioru deju
festivālā ierasts, arī šogad „Annas
danči” apmeklētājus un dalībniekus
priecēja silts un saulains laiks. Jau
otro gadu, šoreiz Saules dārzā, norisinājās arī festivāla iedancis, kuru
tā organizatore un Bauskas Kultūras
centra senioru deju kopas „Vēlreiz”
vadītāja Inese Smilškalne vēlas uzturēt kā festivāla tradīciju. „Dienas
koncertā festivāla dalībnieki jūtas
ļoti labi – viņiem ir iespēja dejot
solo dejas, kuru laikā kolektīvi var
parādīt savu raksturiņu”, stāsta I.
Smilškalne.
Pēc festivāla iedanča dejotāji
pulcējās pie Bauskas pils, lai dotos
svinīgajā svētku gājienā uz estrādi
un lai iesāktu koncertu ar kopīgu
deju „Vīnes maršs”. Koncertā krāšņus tērpus un līksmu deju soli izrādīja “Dzīves virpulī” no Vārkavas,
“Vīzija” no Jaunjelgavas, “Astras”
no Ogres, “Sidraba pavediens” no Alūksnes,
“Dāmītes” no Mores
pagasta, “Magdalēna”
no Rīgas, “Madaras”
no Lielauces, “Randiņš” no Auces, “Vēl
aizvien” no Bikstu
pagasta, “Ābeļzieds”
no Baložiem, “Veldze”
no Jaunolaines, “Saulessvece” no Lielvircavas, kā arī Bauskas
Kultūras centra senioru deju kopa “Vēlreiz”.
Deju
kolektīvs
„Astras” darbojas jau
15 gadus, un tā dalībnieces aktīvi piedalās

dažādos senioru deju pasākumos
– Bauskā viņas viesojušās arī iepriekš. „Mūs visus vieno deja, tāpēc
arī šurp dodamies. Es ļoti lepojos ar
savām kolektīva dāmām – viņas ir
pierādījušas, ka kustībā ir veselība,”
atzīst deju kolektīva „Astras” vadītāja Māra Gulbe. Līdzīgās domās
ir senioru deju kopas „Magdalēna”
vadītāja Antra Zūkere. Viņa pauž,
ka dejošana dāmām sniedz iespēju
piepildīt sapni, kas dažādu iemeslu
dēļ ticis nesasniegts: „Dažkārt deju
kolektīvos jauni dalībnieki nevar
iekļauties, jo nepieciešamas priekšzināšanas, bet senioru deju kopām
šādu prasību nav – mēs piemērojam
dejas kolektīva spējām. Dāmām tā
ir iespēja sapucēties un dejot pie
skaistas mūzikas, kas viņām sniedz
emocionālu gandarījumu.”
Brigita Ripa un Mirdza Ķīle no
„Magdalēna” atklāj, ka senioru deju
kopa nav vienīgais viņu brīvā laika
pavadīšanas veids: „Mēs dejojam līnijdejas, vingrojam, arī ejam nūjot.”
Deju kopas „Saulessvece” vadītājs
Ilgvars Pauniņš atklāj, ka strādāt ar
sieviešu kolektīvu nemaz neesot tik
viegli: „Man ir jābūt džentelmenim,

nedrīkstu dāmas aizvainot. Reizēm,
ja pasprūk kāds asumiņš, tad viņas
mani pa jokam rāj.” Tomēr I. Pauniņš atzīst, ka deja ir viņa sirdslieta,
turklāt „Saulessvece” kundzes viņam esot ārkārtīgi mīļas. „Saulessvece” esot bieži festivāla viesi un
viņiem liels prieks, ka festivāls aug
un gūst arvien lielāku atpazīstamību: „Kad 12 gadus atpakaļ uzsāku
strādāt kā senioru deju kopas vadītājs, es nekad nebūtu iedomājies, ka
šī kustība izaugs tādā plašumā.”
Festivāla noslēgumā visi kolektīvi atkal vienojās kopīgā dejā. Šoreiz
tā bija pie skaņdarba „Pie Dieviņa
gari galdi”. „Annas danči” organizatore I. Smilškalne atzina, ka viņa
par paveikto ir gandarīta: „Jūtos it
kā lidotu metru virs zemes. Nākamgad festivāls noteikti būs.”

Ilze Lujāne
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Bauskas Kultūras centrs
FOTO Ivars Bogdanovs
„Bauskas Dzīve”

citiem mazpulkiem varētu izbaudīt
vasaras piedzīvojumus. Pēc mūsu
organizācijas himnas nodziedāšanas
uzklausījām uzmundrinājuma vārdus no Mazpulku padomes priekšsēdētājas Randas Ķeņģes, Jaunpils
novada domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres, Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītāja Normunda
Reča, Jaunpils visusskolas direktora Jāņa Liepiņa, kā arī no Latvijas
Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ringolda Arnīša.
Pēc svinīgajām uzrunām devāmies
gājienā uz Jaunpils pili, kur līdz
ar pils lielgabala zalvi mazpulcēni
saņēma pirmos uzdevumus. Bērni
uzsāka fotoorientēšanos, savukārt
padagogi devās uz diskusijām par
darba prasmju un iemaņu apgūšanu
mazpulkos.
Mežgaļu pamatskolas mazpulks
bija viens no 37 mazpulkiem, kas
piedalījās nometnē. Visi nometnes
dalībnieki tika sadalīti 16 „muižiņās”- katrā pa 15-16 bērniem.
Ekskursiju dienā apbraukājām
tuvāko apkārtni. Džūkstes pasaku
muzejā mūs sagaidīja aktīva darbošanās grupās, Jaunmoku pilī mācījāmies vākt zāļu tājas, Slampes
pagastā viesojāmies kino pilsētiņā
Cinevilla, kur tika uzņemta filma
„Rīgas sargi” un šobrīd tiek uzņemta filma „Nameja gredzens”, apskatījām dižāko ozolu Baltijā - Kaives
ozolu, savu cieņu parādījām kritušajiem latviešu karavīriem Lestenes
Brāļu kapos.
Pārgājienā veicām vairāk kā 13

resants, ka nevarēja just tik daudz
noietos kilometrus. Viņai ļoti patika grupiņa, kurā viņa darbojās
šīs piecas dienas. Iepazinās ar jauniem draugiem, piektdienā bija žēl
šķirties. Martai Pātagai šī bija jau
ceturtā Latvijas Mazpulku nometne. Viņa atzīst, ka ši bija viena no
vislabākajām nometnēm - „Es jautri
pavadīju laiku ejot pārgājienā, dejojot viduslaiku ballē un vēl citos
pasākumos. Pēc šīs nometnes esmu
ieguvusi jaunus draugus, esmu iemācījusies daudz ko jaunu un lietderīgi pavadījusi savu laiku. Iesaku
visiem piedalīties kaut vai vienā
mazpulku nometnē, jo var iegūt
daudz labus iespaidus un atmiņas.”
Ralfam, Sandijai un Annai šī bija
pirmā nometne. Viņi ļoti ātri iejutās,
sadraudzējās ar citiem mazpulcēniem. Lai gan gulēšana teltīs un nometnes aktivitātes bija interesantas
un saistošas, Anna atzina, ka nekur
nav tik labi kā mājās.
Piektdienas pēcpusdienā mazpulcēni devās mājup, lai turpinātu savu
darbu pie mazpulku projektiem. Rudenī jādodas uz forumu un tie jāaizstāv. Vairums mūsu mazpulka dalībnieki šogad dodas meža pētījumos,
daži pēta sīpolus, kāds audzē zirņus,
kāds veido tautasdziesmu vācelīti.
Tikai strādājot un aktīvi darbojoties
cilvēks aug un izveidojas stiprs miesā un garā.

Dace Kalniņa,
Mežgaļu pamatskolas
mazpulka vadītāja

Kapu svētki Ceraukstes pagastā notiks
26.augustā (sestdienā)
Ķīķerkalna kapos- plkst. 10.00
Plūdoņa kapos - plkst. 11.00
Danes kapos - plkst. 12.00
Skultēnu kapos - plkst. 13.00
Zaķīšu kapos - plkst. 15.00
Ķivuļu kapos - plkst. 16.00, Ņuku kapos - plkst. 17.00
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Īslīces pagasta pašdarbnieki piedalās
Dziesmu svētkos Uulu, Igaunijā
Īslīces jauktais koris „Četri vēji”
un VPDK „Līdums” jūnijā viesojās
Igaunijā, Pērnavas apriņķa, Uulu
pašvaldībā piedaloties Dziesmu
svētkos, vietā kurā reiz 1867.gadā
notika pirmie igauņu Dziesmu svētki. Koru dziedātāji šo vietu salīdzina
ar dziesmu dienu Dikļos, kur 1864.
gada trešajos Vasarsvētkos pulcējās
Vidzemes dziedošie kolektīvi.

Svētki sākās ar dalībnieku gājienu pūtēju orķestra pavadījumā.
Svētku dalībnieki virzījās uz parku,
kurā skanot dziesmām un viesu uzrunām tika atklāts un iesvētīts piemiņas akmens par godu pirmajiem
Dziesmu svētkiem Igaunijā, kas notika pirms 150 gadiem.
Koncertā divu stundu garumā
tika izdziedāts plašs igauņu dzies-

dziedāt vēlreiz. Līdzi dziedāja visi
skatītāji un kori, tas patiesi bija
ļoti aizkustinoši. Savukārt VPDK
„Līdums” ar azartiskām un jautrām
dejām kuplināja koncerta programmu. Tik daudz paldies un labu vārdu
mūsu kolektīviem par izpildījumu
sen nebijām saņēmuši.
Pēc svētku koncerta vērojām
saulrietu jūras krastā un par piemiņu

„Tas ir liels brīnums, ka mums
ir iespēja piedalīties tik svarīgā un
igauņu tautai nozīmīgā pasākumā,”
saka Uģis Matvejs jauktā kora „Četri vēji” diriģents.

mu repertuārs. Mūsu jauktais koris
„Četri vēji” speciāli šim pasākumam bija sagatavojis dziesmu igauņu valodā, pēc kuras izpildījuma ar
vētrainām skatītāju ovācijām nācās

no Latvijas kolektīviem iestādījām
rozi Uulu pašvaldības parkā izveidotajā rožu dārzā.

Aiga Baltalksne, Īslīces
kultūras nama vadītāja

Bauskas pils IV paukošanas turnīrs
„Ius gladii”
Svētdien, 6. augustā no plkst.
12.00 līdz 14.30 Bauskas pilī jau
ceturto gadu sadarbībā ar Latvijas
Paukošanas federāciju notiks floretes un špagas paukošanas turnīrs
„Ius gladii” jeb Zobena tiesības.
Cīņu starplaikā skatītāji varēs vērot
Bauskas pils muzeja seno deju grupas „Galms” dejas, klausīties seno
mūzikas ansambli „Artemisia Absinthium” un vērot triku meistaru „Fire
Spirit” priekšnesumus.
12.30 līdz 14.00 jau piekto gadu
pēc kārtas, Bauskas Livonijas ordeņpils teritorijā norisināsies turnīrs
„Šaušana ar arbaletu”, kurā var piedalīties visi 16 gadu vecumu sasnieguši interesenti.
12.30-14.00 bērni varēs apmeklēt
seno spēļu un rotaļu stūrīti.
10.00-18.00 – pagrabā darbosies
Vinotēka, kur varēs nobaudīt un iegādāties Jāņa Kugrēna mājās darinā-

tos vīnus.
Paukošanas turnīrā piedalīsies 8
sportisti. Lai gan paukošanas turnīra laikā notiekošā cīņa nav iekļauta
oficiālo paukošanas sacensību grafikā, tās ir prezentāciju sacensības,
kur mijiedarbojas mūsdienu sporta
cīņa ar vēsturisko vidi, sniedzot apmeklētājiem ieskatu gan mūsdienu
paukošanas sporta veidā, gan parāda
vēsturisko turnīru būtību.
Turnīru sākotnējais uzdevums
bija pierādīt bruņinieka prasmes un
pārākumu. Vēlāk turnīri kļuva ceremoniālāki, mainījās cīņas uzdevumi.
12.-13. gs. turnīru uzvarētājiem dāvināja kādu dzīvnieku- lāci, lauvu
vai cūku. Papildus šai balvai uzvarētājs ieguva zaudētāja bruņinieka
cīņas aprīkojumu.
Bauskas pils muzeja turnīra uzvarētāji saņem ceļojošās balvas (zobenu un ķiveri), kurās katru gadu

iegravē uzvarētāju vārdus. Visu gadu
balva glabājas pie uzvarētāja. Cīņā
ar floreti jau divus gadus pēc kārtas
uzvarējis Lūkass Edmunds Teteris,
kurš cer uzvarēt arī šogad.
Paukošanas cīņas piesaka Herolds, kurš vēsturiski bija valdnieku
un bruņinieku pavadonis, ģerboņu
pazinējs, sūtnis un tulkotājs. Cīņu
laikā, lai pieklusinātu skatītājus, Heroldi pūta ragā un paziņoja turnīra
sākumu, dalībnieku vārdus, titulus
un ģerboņus. Bruņinieki cīnīsies par
godu dāmām, kuras tos atbalstīs cīņu
laikā ar skaļiem aplausiem un uzvaras gadījumā izrādīs īpašu labvēlību
– dāvinās savam drošsirdīgajam bruņiniekam kādu balvu – deju, muzikālu priekšnesumu vai „Fire Spirit”
trikus.
Iepriekšējo gadu paukošanas turnīra „Ius gladii” uzvarētāji:
Špaga (balvā ceļojošais zobens no
Bauskas pils)
2014. g. – Mihails Jefremenko,
2015. g. – Gints Baķis, 2016. g. –
Anatolijs Naumčiks
Florete (balvā ceļojošā ķivere no
Bauskas pils)
2014.g. – Renārs Blūmentāls,
2015., 2016. g. – Lūkass Edmunds
Teteris
Dalība pasākumā bezmaksas. Par
atsevišķu samaksu iespēja apmeklēt
muzeja ekspozīcijas un Livonijas
ordeņpils centrālo torni ar skatu platformu.

Ilva Neimane, Bauskas pils
muzeja sabiedrisko attiecību un
klientu apkalpošanas vadītāja

Jaunatnes sporta aktivitātes vasaras
sezonā
No 7. – 9.jūlijam Baltkrievijā,
Brestā risinājās Baltijas valstu jūras spēles vieglatlētikā. Sacensībās
startēja 2002.un 2003.g. dzimušie
jaunie vieglatlēti no Baltkrievijas,
Vācijas (Brandenburgas un Meklenburgas), Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Krievijas (Leņingradas apg.) un
Latvijas. Latviju Brestā pārstāvēja
16 U16 vecuma grupas zēni un meitenes (visi dzimuši 2003.g.).
Sacensības notika 28 disciplīnās.
Komandu cīņā ar 765 punktiem uzvarēja Baltkrievijas jaunieši, sekoja
divas Vācijas komandas: Brandenburgas jauniešiem – 318 p., bet
Meklenburgas – 280 p., ceturtie –
Latvijas zēni un meitenes – 231 p.
Tika izcīnīta viena otrā vieta, trīs
trešās, divas ceturtās, trīs piektās,
un divas sestās vietas. Latvijas izlases krāsas pārstāvēja mūsu novada
jaunais vieglatlēts, pilsrundālietis
Ralfs Strioga (treneris Vilnis Zariņš). Ralfs startēja 80m barjerskrējienā un izcīnīja 6.vietu ar rezultātu
12.37s.
12. – 13.jūlijā Valmierā norisinājās starptautiskās sacensības
„Valmieras spēles 2017”. Sacensībās piedalījās jaunie vieglatlēti
no Latvijas, Igaunijas un Somijas.
Šajās sacensībās veiksmīgi startēja
mūsu sporta skolas jaunie vieglatlēti. Tāllēkšanā 3.vietu U16 vecuma
grupā izcīnīja Emīls Artis Elmanis
(treneris R.Maķevics), ar rezultātu 5.33m, Emīls izcīnīja arī 3.vietu
šķēpa mešanā ar jaunu personīgo rekordu 42.03m. 2.vietu šajā vecuma
grupā 110m barjerkrējienā izcīnīja
Aksels Griba (treneri R.Maķevics,
I.Ladusāne), ar rezultātu 16.15s.
U20 vecuma grupā 1.vietu 110m/b
skrējienā izcīnīja Emīls Rūgums
(treneris R.Maķevics), ar rezultātu
14.62s. Šajā vecuma grupā juniorēm
2.vietu diska mešanā izcīnīja Elīza
Puķāne (trenere V.Smoča), rezultāts
41.92m.
Paralēli individuālajām sacensībām, notika sacensības daudzcīņā.

Jaunākajā grupā, U16 vecuma grupā, startējot pie divu gadu vecākām
meitenēm, 2.vietu 7-cīņā izcīnīja
Gerda Kerija Dreimane (treneri R.
Maķevics, I.Dramačonoka). Gerdas
rezultāti pa disciplīnām: 100m/b 16.53s, a/l - 1.45m, lode - 8.19m,
200m – 28.84m, t/l – 4.97m, šķēps
– 25.95m, 800m – 2:47.04s, summā
3641pts. U16 vecuma grupā pirmo vietu 10-cīņā izcīnīja Kristaps
Sunteiks (treneris R.Maķevics),
Kristapa rezultāti pa disciplīnām:
100m – 12.45s, t/l – 5.62m, lode –
11.04m, a/l – 1.61m, 400m- 57.72s,
110m/b – 16.63s, disks – 32.23m,
k/l – 2.40m, šķēps – 34.05m, 1500m
– 5:33.70s, summa 4716pts. U18
vecuma grupā 1.vietu 7-cīņā izcīnīja
Amanda Savicka (treneris R.Maķevics), Amandas rezultāti pa disciplīnām: 100m/b – 15.08s, a/l – 1.60m,
lode – 11.74m, 200m – 27.40s, t/l –
4.98m, šķēps - 38.20s, 800m – 2:38,
13s, summā 4671pts.
15.jūlijā Viļņā ar Latvijas jauno
vieglatlētu uzvaru beidzās astotais
(kopš 2010.g.) triju Baltijas valstu
jauno vieglatlētu (U16) mačs. 26
disciplīnu konkurencē mūsu zēni un
meitenes savāca 209 p. (Igaunijai –
194 p., bet mājiniekiem – tikai 156
p.). Tika svinētas 13 uzvaras, izcīnītas 11 otrās un piecas trešās vietas.
13 disciplīnās mūsu jaunieši sasniedza šovasar labāko rezultātus savā
vecuma grupā Latvijā.
Tagad pēc septiņu gadu divām otrajām (2014. un 2015.g.) un piecām
trešajām vietām komandu cīņā esam
labākie Baltijā - mūsu nākotnes izlases mačā. Šajās sacensības piedalījās un savu ieguldījumu komandas
uzvarā deva Aksels Griba (treneri
R.Maķevics, I.Ladusāne). Aksels
Latvijas krāsas pārstāvēja 110m
barjerskrējienā un izcīnīja 2.vietu
Baltijā, rezultāts 15.43s, piekāpjoties tikai otram Latvijas jaunajam
vieglatlētam.

Raivis Maķevics, vieglatlētikas
nodaļas vecākais treneris

Mūsu novada soļotājs Raivo
Saulgriezis uzrāda labus rezultātus
Bauskas novada pašvaldība sveic
mūsu novada studējošo vieglatlētu
Raivo Saulgriezi ar izcīnītajām godalgām Latvijas čempionāta soļošanā 20 kilometru distancē un Valsts
prezidenta balvas izcīņā vieglatlētikā 10 kilometru soļojumā.
Par Latvijas čempionu soļošanā 20 kilometru distancē 9.jūnijā,
Alītas pilsētā Lietuvā, kļuva Raivo
Saulgriezis, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS). Vīru konkurencē Saulgriezis finišēja pēc
stundas, 30 minūtēm un 22 sekun-

dēm. Aprīlī, kad Ogrē tika noskaidroti Latvijas čempioni 10 000 metru
distancē, arī uzvarēja Saulgriezis,
tiekot pie pirmā titula karjerā.
Savukārt 11.jūnijā, Valmierā,
notikušajā Valsts prezidenta balvas
vieglatlētikā izcīņā Raivo Saulgriezis ar rezultātu (43:45.37) finišā iesoļoja trešais.
Novēlam panākumus un sportisko rezultātu izaugsmi arī turpmāk.

Informāciju apkopoja Andra
Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Sports novadā
Novada Vasaras sporta
spēles
Jau astoto reizi pēc teritoriālās reformas un divdesmit astoto kopumā,
1.jūlijā Bauskas stadionā un Valsts
ģimnāzijas futbola laukumā pulcējās
ap 300 dažāda gada gājuma sportot
gribētāji no Bauskas un Rundāles
novada. Atklāšanas parādes dalībniekus uzrunāja Bauskas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Vodemārs Čačs un sporta centra „Mēmele” direktore Līga Rimševica.
Sporta spēles iesākās ar Lielo
stafeti, kuras elementus dalībnieki nezināja līdz pašam sacensību
sākumam. Uzdevumus bija sagatavojis Pēteris Rājevs. Veiksmīgākie
šajā disciplīnā izrādījās Mežotnes
jaunieši- Iļja Artemjevs, Ruslans
Kuraševics, Eduards Kirčenko,
Kristiāna Greijere, Una Mašinska,
otrie codieši - Liene Rotberga, Linda
Rotberga, Gatis Pelēķis, Artūrs Žilinskis, Oskars Švāgers, trešajā vietā
Vecsaules pagasta komanda - Jānis
Ozoliņš, Ieva Eida, Maija Driķe,
Kristaps Kļaviņš, Mārtiņš Neibauers. Tālākās vietas sadalīja Gailīši,
Rundāle, Īslīce, Bauska un Brunava.
Notika sacensības ielu basketbolā, minifutbolā, svara stieņa spiešanā
guļus, šaušanā ar pneimatisko šauteni, volejbolā.
Ielu basketbolā sievietēm piedalījās 6 vienības no Bauskas, Vecsaules, Codes, Gailīšiem, Brunavas un
Rundāles. Šajā reizē zelta medaļas
izcīnīja Vecsaules meitenes - Ieva
Eida, Lāsma Bērziņa, Maija Driķe,
otrajā vietā Bauskas komanda – Līga
Rimševica, Inga Ūbele, Kitija Kizne,
bet bronzas godalgas rundālietēm –
Inai Stāmerei, Dacei Čapai un Ievai
Kirkilai. Ceturtajā vietā Codes meitenes, piektās Gailīšu pagasta basketbolistes un sestajā vietā Brunavas
jaunās spēlētājas. Vīru konkurencē
par uzvarētājiem kļuva baušķenieki Arnis Simsons, Roberts Cers, Toms
Vilks, Aleks Simsons, otrie Īslīces
pieredzējušie basketbolisti - Rodions Kotenkovs, Aleksandrs Ivanovs,
Artjoms Kotenkovs, Elvis Simanovičs, bronza Vecsaules II komandai
- Miks Cepure, Matīss Gulbis, Konstantīns Dibets, Reinis Kirilko. Tālākais vietu sadalījums – Vecsaules I,
Code, Gailīši, Bauska II, Rundāle,
Dāviņi, Mežotne.
Minifutbola sacensības risinājās
Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta laukumā. 8 komandas izspēlēja
apakšgrupu turnīrus. Par uzvarētājiem kļuva Bauskas puiši - Raivis
Miļūns, Māris Akmentiņš, Juris
Kopilovs, Jānis Akmentiņš, Artūrs
Kupčiuns, Ingus Šekavs, Ģirts Laugalis, otrie codieši - Jānis Apsītis,
Vairis Velme, Mārtiņš, Dubro, Elvis
Mālmanis, Pēteris Zeltiņš, Gatis Pelēķis, Oskars Švāgers, Artūrs Žilinskis, bronza Ceraukstes vīru vienībai
- Aivis Barkovskis, Nauris Dumbrovskis, Jānis Kuķalks, Kristaps
Maskalis, Artūrs Dulbe, Lotārs Melderis, Rihards Dervins. Tālākās vietas – Īslīce, Gailīši, Brunava, Vecsaule un Mežotne.
Volejbolā medaļu komplektu
sadalīja četras dāmu vienības. Nepārspētas palika Bauskas meitenes Inese Skrēbena, Rita Lejniece, Laura
Pumpute, Jolanta Ignataviča, Rovena Ignataviča, Aiga Graudiņa, Ilze
Grudule, sudrabs Mežotnei - Helēnai
Pahomovai, Unai Mašinskai, Diānai
Kirčenko, Kristiānai Greijerei, Signei Dzīlei, Olgai Stankovskai, treša-

jā vietā īslīcietes - Signija Dimitrijeva, Alīna Ivanova, Maruta Gasaite,
Liāna Čužinska, Simona Savicka,
Karīna Gailiša, ceturtajā vietā Vecsaules komanda.
Volejbolā vīriešiem gada sporta
spēlēs sacentās sešas vienības. Par
čempioniem kļuva Codes spēcīgā
vienība - Edmunds Lauva, Oskars
Lauva, Jānis Sirmelis, Guntis Sirmelis, Aleksandrs Kudrjašovs, Igors
Kozičs, otrajā vietā Mežotnes kungi - Valērijs Makarovs, Uģis Dombrovskis, Igors Šersts, Guntis Mašinskis, Gunārs Šteinhards, Guntars
Liekne, Raimonds Ušvils, bet bronza
īslīciešiem - Gediminam Ignatavičam, Jānim Vastlāvim, Valdim Cīrulim, Kasparam Dumpim, Ritvaram
Pančenko, Viesturam Mazūdrim,
Laurim Ikauniekam. Ceturtie Gailīšu komanda, piektie baušķenieki, bet
sestie šajā reizē Vecsaules vīri.
Šaušanas sacensībās kārtējo
čempionu titulu izcīnīja Rundāles
novada „snaiperi” - Aldis Klemme, Aivars Kamols, Ruta Klemme,
Ieva Kirkila, sudrabs vecsauliešiem
- Ivaram Brazauskim, Viesturam
Brazauskim, Mārtiņam Erdmanim,
Laurai Ozolai, bronza Īslīces otrajai komandai - Marutai Gasaitei,
Brunim Gasaitim, Gedeminam Ignatavičam, Viktoram Klimantovičam,
tālākās vietas sadalīja – Gailīši, Code,
Īslīce I, Bauska, Brunava un Mežotne.
Svara stieņa spiešanā guļus
sacensības notika stadiona smagatlētikas zālē. Piedalījās astoņas komandas. Spēcīgākie bija Bauskas atlēti - Andžejs Riba, Māris Barovskis,
Ivars Rigasts, Juris Ručkanovs,
Vladimirs Ponamarjovs, Līga Gaurilka, Felikss Žieds, Renārs Vītoliņš,
Kaspars Vītoliņš, otrie īslīcieši Dainis Zaķis, Juris Biķernieks, Andris Ķikurs, bet bronzu izcīnīja Vecsaules dalībnieki - Maija Driķe, Ieva
Eida, Jānis Ozoliņš, Raitis Gabrāns,
Reinis Kaspars. Tālākais vietu sadalījums – Mežotne, Code, Rundāle,
Brunava un Gailīši.
Kopvērtējumā Bauskas novada pašvaldību Vasaras sporta spēļu
vietu sadalījums – BAUSKA, VECSAULE, CODE, ĪSLĪCE, MEŽOTNE, RUNDĀLE, GAILĪŠI, BRUNAVA, CERAUKSTE, DĀVIŅI.
Par uzvarētājiem vieglatlētikas stafetes skrējienā kļuva Ceraukstes jaunie vieglatlēti - Renārs
Rumbenieks, Kristiāns Lauva, Daiga
Bergmane, Adriana Broliša, 100m
distancē savās vecuma grupās uzvarēja – Sanija Maskale, Keita Kūmiņa, Adriana Broliša, Krista Skrējāne,
Marika Klimantoviča, Dace Skrējāne. Vīriešu konkurencē ātrākie
– Jānis Smans, Aksels Griba, Toms
Kampuss, Armands Lauva, Jānis
Geidāns, Gedimins Ignatavičs, Bronis Gasaitis, Pēteris Rājevs. Šķēpa
mešanā, kas allaž piesaista daudz interesentus, uzvarēja – Loreta Ozola,
Rovena Ignataviča, Marika Klimantoviča, Maruta Gasaite, Rita Lejniece, Sanita Simsone. Kungu vērtējumā – Emīls Elmanis, Arvis Sūna,
Gatis Pelēķis, Gediminas Novickas,
Ģirts Skoboļevs, Gedimins Ignatavičs, Arnis Simsons, Uldis Tomsons,
Juris Biķernieks, Jānis Vastlāvis, Aivars Vancāns un Leons Supjevs. Tāllēkšanas disciplīnā nepārspēti palika
– Aksels Griba, Renārs Goldbergs,
Rinalds Nerets, Guntars Šumila,
Gedimins Ignatavičs, Andris Luņevs
un Pēteris Rājevs. Dāmām - Adriana
Broliša, Maruta Gasaite un Dzintra
Luņeva. Lodes grūšanas sacensībās

zelta godalgas izcīnīja - Aksels Griba, Ģirts Skoboļevs, Arnis Simsons,
Edijs Jakubonis, Gedimins Ignatavičs, Ivars Rigasts un Leons Supjevs.
Spēcīgākās no dāmām – Elīza Kupča, Rovena Ignataviča, Laura Pumpute, Dace Kalniņa un Rita Lejniece.
Basketbola soda metienu turnīrā
nepārspēti palika Aleks Simsons un
Lāsma Bērziņa. Pievilkšanos pie
vingrošanas stieņa visvairāk reižu
veica Māris Barovskis, šajā disciplīnā jāatzīmē Hevija Trībera varējums,
jo zēnam ir tikai 10 gadu, bet šo vingrinājumu veica 10 reizes.
Šautriņu mešana vislabāk padevās Rimantam Velmunskim un Lindai Rotbergai.
Jau otro gadu sporta spēļu dalībnieki varēja pārbaudīt savus spēkus
preses vingrinājumos, kur uz īpaša,
Pētera Rājeva izstrādāta trenažiera,
divu minūšu laikā jāveic maksimālais preses vingrinājumu skaits.
Spēcīgākais visās vecuma grupās ir
pats Pēteris, kurš iespēja 97 reizes,
Tomam Kampusam 91 reize, bet jau
pieminētais Hevijs Trībers vingrinājumu veica 88! reizes, dāmām medaļu sadalījums nedaudz sīkās – spēcīgākās pa vecuma grupām – Linda
Tarvida un Dace Kalniņa – abām pa
76 reizēm.
Kārtējie novada vasaras sporta
svētki aizvadīti. Dalībniekiem gandarījums par izcīnītajām vietām un
lepnums par sava pagasta, novada un
pilsētas stiprajiem un sportiskajiem
ļaudīm. Ikvienam prieks par savu
varējumu gan cīnoties komandā,
gan pārbaudot savus spēkus individuālajos sporta veidos. Silts un sirsnīgs paldies visiem sporta pasākumu
organizatoriem, mediķim Regīnai
Bāliņai, sacensību tiesnešiem Indriksona ģimenei, Luņeva ģimenei,
A.Kamolam, Iļņicku ģimenei, P.Rājevam, A.Kovaļevskai un I.Kalniņai,
Simsonu ģimenei, J.Červidam un
F.Žiedam, A.Grandovskim, I.Panteļejevam, stadiona darbiniekiem un
SIA „Demora”.

Veterānu sports
No 15.līdz 16.jūlijam Valkā un
Valgā risinājās Latvijas sporta veterānu savienības 54.sporta spēļu finālsacensības volejbolā, basketbolā,
minifutbolā, rokasbumbā un vieglatlētikā. Jau ierasts, ka Bauskas novads šajā sporta forumā ir pārstāvēts
ar vienu no lielākajām delegācijām.
Šajā gadā uz sporta spēlēm devās
Bauskas novada minifutbola izlases
35+, 45+ un 50+ vecuma grupās,
kungu rokasbumbas vienība un septiņpadsmit vieglatlēti.
Diemžēl, dalībnieku skaits bija
mazāks, kā tas ierasts veterānu sporta spēlēs. Atsevišķās sporta spēļu
vecuma grupās bija tikai pāris komandas, kā minifutbolā 40+ vecuma
grupā un basketbolā kungiem 35+
vecuma grupā. Bet tas neietekmēja
cīņas sparu. Bauskas futbolisti, jau
pirms sacensībām tika nepatīkami
pārsteigti ar izmaiņām sacensību
kārtībā, kad 7 spēlētāju vietā, laukumā bija jādodas astoņiem futbolistiem, kas nav atbilstoši klasiskajai
minifutbola spēlei, bet izziņotajā
spēļu kalendārā bija izdarītas izmaiņas, nebrīdinot visus dalībniekus. Tomēr puiši cīnījās, par spīti sāncenšu
protestiem un problēmām ar sastāvu
un spēlētāju traumām.
35+ vecuma grupā izcīnīta uzvara
pār Ludzas novada un ar rezultātu 1:
3 gūts zaudējums pret spēcīgajiem

liepājniekiem un sudraba medaļas
rokās, vienībā spēlēja Māris Akmentiņš, Gatis Feldmanis, Sindijs Smalkais, Saladins Dems, Jānis Munda,
Mareks Matuzonis, Arnis Korņenkovs un Pēteris Maziks.
Smagākas cīņas bija jāizcīna 45+
vecuma grupas kungiem, jo sacensību gaitā traumu guva A.Grandovskis, bet divi komandas spēlētāji
I.Panteļejevs un A.Alekšūns netālajā
sporta zālē spēlēja novada rokasbumbas vienībā. Pirmajā spēlē mūsu
puses futbolisti pārspēja Aizkraukles
komandu, kuri, savukārt, neapmierināti ar to, ka Bauskas komandai,
sakarā ar neparedzētajām izmaiņām
komandas skaitliskajā sastāvā, palīgos nāca Česlavs Kadiševskis un
Nikolajs Udalovs no 50+ vienības,
iesniedza protestu, kuru iesākumā
galvenais tiesnesis apstiprināja. Tomēr, iesaistot sporta spēļu rīcības
komitejas atbildīgās personas, protests tika noraidīts un Bauskas vīri
varēja turpināt sacensības. Tālākajā
dienas gaitā gan gūtie zaudējumi ar
minimālu rezultātu 1:2 pret Liepājas
futbola klubu un Kandavas vienaudžiem, tomēr deva trešo vietu un
bronzas godalgas, vienībā spēlēja
Agris Grandovskis, Dainis Maskalis,
Andis Maskalis, Ingus Panteļejevs,
Andris Alekšūns, Aleksandrs Barkovs,
Sindijs Smalkais, Pēteris Maziks, Āris
Rotbergs un Aivars Samsons.
Pavisam neveiksmīgas šīs sacensības izvērtās 50+ vecuma grupas
futbolistiem. Vīri cīnījās, bet labāka
pretinieku fiziskā sagatavotība un
tehniskā meistarība bija par iemeslu zaudējumiem visās trīs spēlēs.
Komandā spēlēja – Didzis Bergmanis, Nikolajs Udalovs, Česlavs
Kadiševskis, Andris Latišs, Aivars
Zeltiņš, Vilnis Gailums, Jānis Zauers, Andrejs Fokins un, pēc ilgāka
pārtraukuma laukumā atgriezās Raimonds Žabovs.
Rokasbumbas sacensību zālē
valdīja īsta svelme gan tiešā, gan
pārnestā nozīmē. Kungu vienības
tika apvienotas vienā vecuma grupā, līdz ar to mūs, Bauskas novada
rokasbumbas meistariem, kuru sastāvu pamatā veido vīri pēc piecdesmit, bija jāsacenšas ar desmit gadus
jaunākiem sāncenšiem no Ludzas.
Tomēr, pateicoties lieliskai vārtsarga
N.Reipa darbībai, komanda izturēja pretinieku spiedienu un izcīnīja
neizšķirtu. Savukārt pretiniekus no
Ogres izdevās pārspēt negaidīti viegli, un līdz ar to izcīnīt kārtējās zelta
medaļas. Vienībā spēlēja - Normunds Reips, Armands Melderis, Ingus
Panteļejevs, Juris Baldiņš, Gints
Korzāns, Andris Alekšūns, Andrejs
Lazdiņš, Ivita Asare, Andris Skapsts,
Uldis Zujevs un Pēteris Tervids.

medaļām netika. Vairāki mūsu puses
vieglatlētikas vecmeistari, kuri varētu pacīnīties par augstākā kaluma
godalgām, šoreiz dažādu iemeslu,
dēļ palika mājās. Godalgotās vietas
izcīnīja –
Jānis Buks - lodes grūšana - 2.v.,
diska mešana - 4.v.;
Alberts Pešiks - tāllēkšana - 4.v.,
trīssoļlēkšana - 3.v., diska mešana 8.v.;
Dace Šķirus - 800m skrējiens 2.v., 3000m skrējiens - 4.v.;
Jeļena Kriščūne - vesera mešana - 2.v., diska mešana - 2.v., lodes
grūšana - 6.v.;
Līga Valnere - vesera mešana 3.v., diska mešana - 3.v., lodes grūšana - 5.v.;
Guntars Šumila - vesera mešana - 3.v., diska mešana - 4.v., lodes
grūšana - 3.v.;
Inta Liepa - 3000m skrējiens 2.v., 5000m skrējens - 2.v.;
Velta Bruce - 3000m skrējiens3.v., 5000m skrējiens - 3.v.;
Skaidrīte Šnitka - 800m skrējiens - 2.v., 3000m skrējiens - 2.v.;
Jānis Mesters - 1500m skrējiens
- 4.v., 5000m skrējiens - 5.v.;
Juris Jevsins - 1500m skrējiens 2.v., 5000m skrējiens - 3.v.;
Broņislavs Buls - 100m skrējiens
- 3.v., augstlēkšana - 3.v.;
Jānis Jaunzems - lodes grūšana 4.v., diska mešana - 5.v.;
Normunds Širins - augstlēkšana
- 4.v.;
Dace Kalniņa, Skaidrīte Šnitka,
Jānis Mesters, Juris Jevsins - Jauktā Zviedru stafete - 6.v.
Sporta spēļu atklāšanā piedalījās
Valkas novada mērs Armands Vents
Krauklis, kurš skanīgi, kopā ar sportistu apvienoto kori a capella dziedāja valsts himnu un sirsnīgi sveica
klātesošos, atzīmēdams, ka tieši valcēnieši bija iniciatori veterānu sporta
spēļu sarīkošanai divās valstīs. Par
abu valstu robežu pilsētā atgādina
tikai bijušo robežpunktu vietas un
abu valstu uzraksti, bet citādi šajā
vietā abu valstu iedzīvotāju dzīves ir
saplūdušas gan darbos, gan sportā un
kultūrā, gan ikdienā. Bauskas sportisti izbaudīja igauņu viesmīlību, jo
naktsmājas atradās Valgas arodskolas dienesta viesnīcā, bet turpat pāri
ielai varēja baudīt maltīti Latvijā,
vietējo uzņēmēju atvērtajā kafejnīcā.
Paldies par ieguldījumu un atbalstu komandu organizēšanā Dacei
Kalniņai, Normundam Reipam, Andim Maskalim, Didzim Bergmanim
un trenerim Viktoram Folkmanim.
Nākošajā gadā Latvijas veterānu savienības 55. sporta spēles un
Latvijas 100gades spēles notiks vairākās Latvijas pašvaldībās. Finālsacensības iecerētas Jelgavas sporta
bāzēs.

Vieglatlētikas senioriem sacensību vietas atradās divu valstu teritorijā. Vesera un diska metēji startēja
Valgas stadionā, bet pārējās disciplīnas risinājās Valkas pusē. Jāatzīmē,
ka organizatori bija parūpējušies, lai
tas neradītu diskomfortu dalībniekiem un ik pa pusstundai no Valkas
stadiona kursēja autobuss uz Valgas
sporta bāzi. Laika apstākļi bija lieliski un sacensības noritēja sirsnīgā
atmosfērā, kā tas raksturīgi sporta
veterāniem. Daudzi priecājās par
sen nesatiktiem draugiem. Atsevišķā
programmā tika dota iespēja iesaistīties jaunākajai paaudzei, ko aktīvi
izmantoja līdzi atbraukušie bērni un
mazbērni. Mūsu vieglatlēti nostartēja labi, lai gan šajā reizē pie zelta

Spēcīgākā pilsēta
Jau vairākus gadus Latvijā risinās cīņa par „Spēcīgākās Latvijas
pilsētas” nosaukumu, kad pilsētas
un novada iedzīvotāji kopīgiem spēkiem vienojas sacensībā svara stieņa
spiešanā guļus, un ar savu varējumu veido kopīgi pacelto kilogramu
skaitu. Šogad TAS TE Bauskas svētkiem, mums kopīgi ir iespēja beidzot
izcīnīt stiprākās pilsētas godu. Tiekamies 5.augustā plkst. 18.00 Bauskas Rātslaukumā, kas vienlaicīgi
ar Ghetto Games rīkoto basketbola
turnīru varēsim pacelt savas pilsētas
godu!

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste
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Svētki
Biļetes pieejamas Bauskas Kultūras centra kasē, „Biļešu paradīzes”
kasēs visā Latvijā, kā arī internetā.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā –
10 EUR, festivāla dienā biļetes uz
vietas būs dārgākas.
Pensionāriem, uzrādot apliecību,
cena nemainīga – 5 EUR, bērniem
līdz 14 gadu vecumam un personām
ar invaliditāti ieeja bez maksas.

Baušķenieki aicināti
pieteikties rogaininga
sacensībām

Pirmā Bauskas pilsētas mūzikas un aktīvās atpūtas festivāla “Bauska TasTe” ietvaros norisināsies orientēšanās sacensību rīkotāja “Magnēts”
organizētas rogaininga sacensības.
Rogainings ir orientēšanās sacensību paveids,
kur startē komandas 2-5 cilvēku sastāvā. Sacensību
sākumā dalībniekiem tiek izsniegtas kartes, kurās
atzīmēti kontrolpunkti dažādās punktu vērtībās. Komandas var izvēlēties sev piemērotāko laika posmu
– divas, trīs vai sešas stundas. Pirms sacensību uzsākšanas komandām tiek dots laiks, lai iepazītos ar
karti un izplānotu maršrutu, lai iegūtu pēc iespējas
lielāku punktu skaitu. “Pieredzējušākajiem rogaineriem ir sava metode, kā tie plāno skrējienu – viņi
izvēlētajos kontrolpunktos sasprauž spraudītes un ar
noteikta izmēra diegu savelk plānoto maršrutu. Ja
diegs neaizsniedzas līdz finišam, tad dalībnieki zina,
ka laikā nepagūs un plānotais ceļš jāmaina,” stāsta
Henrijs Freimanis, galvenais sacensību organizators.
Pārsvarā rogaininga kartēs ir atzīmēti 50 kontrolpunkti. Šāds skaits ir elektronisko čipu dēļ, kuriem
lielākoties ir 50 punktu ietilpība. Tomēr sacensībās,
kuras ilgst diennakti, čipa ietilpība mēdz būt lielāka.
Čipā saglabājas dažāda informācija – kuros kontrolpunktos dalībnieki bijuši, cikos, ar kādu ātrumu pārvietojušies – pēc šīs informācijas var nolasīt arī izvēlēto maršrutu. Komandām galvenais uzdevums ir
izplānot savu skrējienu tā, lai laicīgi nokļūtu finišā.
Ja laiks tiek pārsniegts, tad attiecīgi tiek samazināts
iegūto punktu skaits. Līdz ar to komandu izvēlētie
maršruti ievērojami atšķiras. “Sacensību sāls ir tā, ka
rogainings ir komandu sporta veids. Komandai kontrolpunktā jānokļūst vienlaicīgi – dalībnieku starpā
maksimālais ir vienas minūtes intervāls. Komandu
nedrīkst dalīt un kontrolpunktā nedrīkst atzīmēties
tikai viens dalībnieks. Tāpēc komandai ir jāstrādā
kopā – jāsaprot savas spējas, jāpagaida, arī jāuzmundrina biedri,” norāda H. Freimanis. Sacensībās uzvar
tā komanda, kas ieguvusi vislielāko punktu skaitu.
To, ka Bauska atšķiras no citām pilsētām, organizētāji esot ātri nopratuši. Bauskā upju dēļ teritorija
esot visai pāršķelta, tāpēc organizētājiem kontrolpunkti bija jāplāno tā, lai tie piekļautos tiltiem. Rogainings ļauj iepazīties ar vēl neapmeklētām vietām,
par kuru esamību dažkārt nenojauš pat vietējie iedzīvotāji.
Iepazīsties ar šo aizraujošo sporta veidu, piedaloties Bauskas rogaininga sacensībās festivāla “Bauska TasTe” ietvaros! Detalizētāku informāciju vari
uzzināt orientēšanās sacensību rīkotāja “Magnēts”
mājaslapā www.magnets.lv.

Ilze Lujāne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras centrs
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Informācija, paziņojumi

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS AUGUSTAM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

no 27.07-05.08

Bauskā

Gleznošanas plenērs “Bauskas vasara 2017”

5.-6. augustā

Bauskā

FESTIVĀLS “BAUSKA TASTE”

5.augustā plkst.11.00

Bauskas muzejā

Kopgrupas ekskursija – interaktīvs pasākums
“Laiks spēlēties” (pieteikties līdz 4.augusta plkst.15.00)

6. augustā plkst. 12.00

Bauskas pils muzejā

Bauskas pils muzeja IV paukošanas turnīrs “Ius Gladii - zobena
tiesības”

12.augustā plkst. 16.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

TOBĀGO! Jubilejas izrāde M.Zālītei 65, U.Marhilevičam 60

13. augustā plkst.14.00

Budbergas parka estrādē

Ikgadējā cikla “Budberga laikmeta griežos” sarīkojums (novadnieku
satikšanās)

14. augustā plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Izstādes „Mīlestība kurpju kastē” atklāšana (izstāde apskatāma līdz
20. augustam)

26. augustā plkst. 14.30

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Koncertballe “Lecam pa vecam Bauskā”

līdz 30.augustam

Bauskas muzejā

Tamāras Čudnovskas darbu retrospekcijas “Manām lellēm 25”

līdz 3.septembrim

Bauskas muzejā

Gleznotāju plenēra “Bauskas vasara” dalībnieku darbu izstāde

BAUSKAS MUZEJĀ
* Līdz 30.augustam
Tamāras Čudnovskas darbu retrospekcijas
“MANĀM LELLĒM 25”
* Līdz 3.septembrim
gleznotāju
“BAUSKAS VASARA”
dalībnieku darbu izstāde.
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv

Sirsnīgi sveicam
mūsu novada dižos
jubilārus

UZŅEMŠANA LATVIJAS UNIVERSITĀTES
BAUSKAS FILIĀLĒ 2017./2018. STUDIJU GADĀ
LU pārņemtajās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju programmās

Leokādiju GRUNDŠTEINU
Bauskā
Arturu KLĀVIŅU Gailīšos
Ritu LOGINU Īslīcē
Ausmu NAKTIŅU Bauskā
Ausmu TURKU Gailīšos

Nepilna laika klātienes studijās
PEDAGOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMĀS:
• Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs, profesionālā bakalaura studiju
programma;
• Skolotājs - apakšprogramma Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. - 12. klasē, otrā līmeņa īsā profesionālās augstākās
izglītības studiju programma;
• Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas izglītības skolotājs,
profesionālā bakalaura studiju programma;
• Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, profesionālā bakalaura studiju programma;
• Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā, profesionālā bakalaura studiju programma;
• Pedagoģija ar kvalifikāciju, profesionālā maģistra studiju programma
• KOMERCDARBĪBAS UN UZŅĒMUMA VADĪBAS STUDIJU
PROGRAMMĀS:
• Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists/ Mārketinga un tirdzniecības speciālists vai Uzņēmējdarbības speciālists, pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmma;
• Cilvēkresursu/ Biroja administrēšana ar specializācijas virzienu
Personāla speciālists, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmma;
• Komercdarbība un uzņēmuma vadība, profesionālā bakalaura studiju programma
PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM līdz š.g.14. augustam LU Bauskas filiālē – Dārza ielā 9, 206. kabinetā (Bauskas 2. vidusskolā); Informācija pa
tālr.: 67808130; 80002002; 63928351; 20286032
E-pasts: uznemsana@rpiva.lv; bauska@rpiva.lv, Mājaslapa: http://
www.gribustudet.lv/ka-pieteikties/#rpiva; www.rpiva.lv
STUDIJAS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ – TAVU PANĀKUMU
ATSLĒGA!

Augustā

BAUSKAS MUZEJS AICINA
sestdien, 5.augustā plkst. 11.00
uz kopgrupas ekskursiju – interaktīvu
pasākumu „LAIKS SPĒLĒTIES”.
Pasākums ar rotaļām un kartiņu izgatavošanu 3 D tehnikā ģimenēm ar bērniem un
visiem interesentiem.
Pieteikties līdz 4.augusta līdz plkst.15.00.

• 16.augustā
plkst.15.00
– Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde
• 17.augustā plkst.14.00 –
Vides un attīstības komitejas sēde;
• 24.augustā plkst.14.00 –
Finanšu komitejas sēde;
• 31.augustā plkst.14.00 –
novada domes sēde.

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 26.06.2017. līdz 24.07.2017.
Reģistrēti dzimušie 18,t.sk. 8 meitenes un 10 zēni
Reģistrēti mirušie 29, t.sk. 16 sievietes un 13 vīrieši
Reģistrētas laulības 39, t.sk. baznīcā - 6
Bērniem doti vārdi: Raiens, Matīss, Helmuts, Niks, Marks, Arturs, Mareks, Arnolds, Kristofers, Armands un
Viktorija, Adriana, Anastasija, Elizabete, Annija, Katrīna, Veronika, Patrīcija Paula.

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.

