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Kā pilnveidot
darbu ar jaunatni
novadā?

Bauska kļūst
par Latvijas
spēcīgāko pilsētu

Vizīte

Draudzība, kas balstīta misijas apziņā – Bauskas
novada pašvaldības delegācijas vizīte Hašuri
21.septembrī Bauskas novada
pašvaldības pārstāvji - domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, domes
deputāts Andris Arcimovičs, pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta
Ruhocka un Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja Ieva Šomina - devās darba vizītē uz Hašuri, Bauskas
novada sadarbības pašvaldību Gruzijas Republikā. Vizītes mērķis - no
22.septembra līdz 24.septembrim
ar savu klātbūtni pagodināt ikgadējo Hašuri festivālu – pašvaldības
svētkus –„Zelta rudens 2017”. Uz
svētkiem Hašuri bija ieradušies arī
pārstāvji no Hedemoras pašvaldības
Zviedrijā, Radvilišķu rajona pašvaldības Lietuvā, kā arī delegācija
no Novohradas – Volinskas pilsētas
Ukrainā.
22.septembris bija plānota kā oficiālā delegāciju ierašanās diena. Arī
baušķenieki savu galamērķi sasniedza vien agrā rīta stundā 22.septembrī. Oficiālajā Hašuri pašvaldības
svētku – „Zelta rudens 2017” - norises dienā, 23. septembrī, viesiem
bija plānotas dažādas aktivitātes. Delegāciju pārstāvji piedalījās Hašuri
pašvaldības priekšsēdētāja Georgija
Guraspašvili kunga oficiālajā pieņemšanā. Svinīgajām uzrunām sekoja tradicionālā dāvanu apmaiņa.
Bauskas novada pašvaldība Gruzijas draugiem dāvināja lielformāta
fotogrāfiju - kanvu, kurā redzama
gleznaina Bauskas ziemas ainava,
grāmatu ar Latvijas aerofotogrāfijām, kā arī tradicionālos vietējos
saldumus.
Pēc oficiālās pieņemšanas viesi
devās uz koncertu, kas bija svētku
svarīgākā daļa. Tajā Hašuri iedzīvotāji demonstrēja gruzīnu tautas
amatnieku prasmes un elpu aizraujošus tautas mākslas priekšnesumus.
Pašvaldība svētkos pasniedza apbalvojumus iedzīvotājiem par ievērojamiem sasniegumiem dažādās jomās
– sportā, kultūrā, izglītībā. Koncertā
Hašuri iedzīvotājus uzrunāja arī ārvalstu delegāciju vadītāji.
Svētdiena, bija veltīta izcilajai
ukraiņu dzejniecei Lesjai Ukrainkai.
Lesja Ukrainka, īstajā vārdā Larisa
Kosača-Kvitka, ir viena no Ukrainas
20.gadsimta sākuma inteliģences leģendām. Ukraiņu dzejniece, dramaturģe, rakstniece, tulkotāja, publiciste un sabiedriskā darbiniece dzimusi

Gruzīni ir tauta, kas mīl savu zemi un lepojas ar tās vēsturi. Viņu kareivīgums, kaislība un spēks spilgti izpaužas arī
tradicionālajās tautas dejās.
Ukrainā, bet lielu daļu mūža, līdz
pat savai nāvei, aizvadījusi Gruzijā,
Surami pilsētā, kas ir Hašuri kaimiņu pašvaldība. Godinot izcilo ukrainieti, Hašuri un Surami pašvaldības
ik gadu organizē svētkus, kuros izrāda īpašu godu ukraiņu kultūrai un
tradīcijām. 24.septembrī delegācijas
apmeklēja dzejnieces vārdā nosaukto izglītības iestādi, kur koncertu
sniedza skolas skolēni, piedalījās
svinīgā sarīkojumā pie dzejniecei
veltīta pieminekļa, kā arī apskatīja
Lesjas Ukrainkas muzeju. Mājup
Bauskas delegācija devās 24.septembra vakarā.
Bauskas novada pašvaldības
draudzība ar Hašuri pašvaldību aizsākās 2011.gadā. Gruzija, līdzīgi kā
Moldova, ir viena no valstīm, kuru
sadarbības līgumā īpaši atbalsta arī

Latvijas Republika. Abu valstu starpā notiek intensīvs politiskais dialogs un Latvija sniedz atbalstu Gruzijai tās reformu procesā. Gruzijā un
arī Hašuri pilsētā, lēni, tomēr mērķtiecīgi, tiek veidota tāda pārvaldes
sistēma, kādu to zinām Eiropā, tostarp arī Latvijā. Ierobežotie finanšu
resursi liedz gruzīniem ātri sasniegt
rezultātus - sakārtotu infrastruktūru,
sakoptu vidi, attīstītas un aprīkotas
iestādes. Tomēr vēl vairāk par sakārtotu infrastruktūru pārmaiņu procesā
nepieciešamas zināšanas un pieredze, kā organizēt šos pārmaiņu procesus. Šādu pieredzi Latvija, tostarp
Bauska, var piedāvāt. Hašuri pašvaldība novērtē tai izrādīto uzmanību,
jo, kā uzsver viņi paši, tas nozīmē,
ka Eiropa viņus atzīst kā sadarbības
partneri un izprot viņu attīstības un
reformu centienus.

Hašuri redzētais rosina citādām
acīm paskatīties uz to, ko ikdienā
uzskatām par pašsaprotamu. Mūsu
valstī un arī vietējā pašvaldībā sakārtotas ietves un ielas, labiekārtotas teritorijas, vides pieejamība, sakārtota
izglītības iestāžu infrastruktūra tiek
uzskatīta par normu. Tur iedzīvotāji
uz šādu lietu kārtību pagaidām var
tikai cerēt, jo pieejamais finanšu apjoms pašvaldībai liedz īstenot šādas
aktivitātes. Bauskas novada pašvaldība turpinās attīstīt sadraudzību ar
Hašuri. Ir svarīgi rast iespēju nodot
Gruzijas draugiem savu pieredzi, un
to vislabāk darīt praktiskos semināros un konferencēs. Šim mērķim
līdzekļus būtu svarīgi piesaistīt no
ārējiem finansēšanas avotiem. Ja
vietējie uzņēmēji Gruzijā saskata
iespējas sava uzņēmuma darbības
attīstībai, nav nekādu traucēkļu kon-

taktu apmaiņai.
Sadraudzība ar Hašuri ir balstīta
uz misijas apziņu – atbalstīt un palīdzēt. Šai draudzībā ieguvumi ir arī
Latvijas pusei. Tā ir lieliska iespēja
iepazīties ar Gruzijas bagātīgo un
daudzveidīgo kultūras mantojumu,
kā arī iespēja gruzīnus iepazīstināt
ar savām kultūras un vēstures bagātībām.
Gruzīni un latvieši ir atšķirīgi tās ir dažādas mentalitātes, atšķirīgs
skatījums uz lietām un norisēm, un
tieši tādēļ draudzība ir tik interesanta, tomēr abām tautām ir arī kopīgais
– attīstības centieni, cieņa pret tādām
vērtībām, kā brīvība un miers, vēlme
dzīvot sakārtotā un drošā valstī!

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Vizīte - fotoieskats

Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī plkst. 13.30 Bauskas novada
domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma
„Asniņi”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0160, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 0,4352 ha, kadastra apzīmējums 4072
004 0160 un katlu mājas, būves kadastra apzīmējums 4072 004 0160 001,
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5300,(pieci tūkstoši trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Asniņi”, 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 „Asniņi”,
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.

Dižajai ukraiņu dzejniecei Lesjai Ukrainkai veltītajā koncertā pie monumenta uzstājās
arī ukraiņu diasporas Gruzijā ansamblis - cilvēki, kas dažādu motīvu vadīti un dažādus
ceļus iedami, nu par savām mājām sauc Gruziju.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī plkst. 13.45 Bauskas novada
domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Garozas lauki”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 001
0156, kas sastāv no trim zemes vienībām kopējo platību ar platību 3,8445
ha, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 16200,(sešpadsmit tūkstoši divi 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 „Garozas lauki”,
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 „Garozas lauki”, 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

Centrālais laukums sadraudzības pilsētā Hašuri, kur atrodams arī sadraudzības pilsētām uzstādītais virzienu rādītājs.

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 003 0090,
kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,7 ha, kadastra apzīmējums 4092
003 0090, dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums 4092 003 0090 001
un pagraba būves kadastra apzīmējums 4072 003 0090 002, atklātu mutisku
izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 8200,(astoņi tūkstoši divi 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 „Stikliņi”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Stikliņi”, Vecsaules 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

Gruzīni ļoti lepojas ar savu tradīcijām bagāto kultūru, tostarp – tautas daiļamatnieku
veikumu.

Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 006
0207, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 1,95 ha, kadastra
apzīmējums 4052 006 0207, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 9100,(deviņi tūkstoši viens simts 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.
turpinājums 3.lpp
LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”

lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāla informācija
turpinājums no 2.lpp

drošinājuma 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 – „Mazciņu lauks”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā
www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 11.oktobrī plkst. 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 019
0025, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 2,76 ha, kadastra
apzīmējums 4046 019 0055, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 6300,(seši tūkstoši trīs simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Domnieki 1”,
Brunavas 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 – „Domnieki 1”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles
reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā
www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.
Bauskas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošo noteikumu
Nr.4 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Bauskas novada pašvaldība pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās”

paskaidrojuma raksts

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 201., 21.,
22.pantu un 26.panta pirmo daļu.
Saistošie noteikumi nosaka, ka
vecāki var reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi, aizpildot
reģistrēšanās pieteikumu un nosūtot
to uz e-pasta adresi: dome@bauska.
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Saistošie noteikumi

banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „
Nekustamā īpašuma – „Mazciņu lauks”,
Codes pag., Bauskas nov., izsoles no-

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi „Grozījumi
Bauskas novada domes 2011.gada
30.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.13 „Par bērnu reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās” paredz bērnu reģistrēšanu rindā pirmsskolas
izglītības iestādē, vecākam neierodoties Izglītības nodaļā vai Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Saistošajos noteikumos ietverti
nosacījumi, kas atvieglo vecākiem
reģistrēšanas kārtību, kuri vēlās
reģistrēt savu bērnu rindā pirmsskolas izglītības iestādēs „Zīlīte” un
„Pasaulīte” attālināti, neierodoties
Izglītības nodaļā vai neierodoties
citās Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kuras īsteno
pirmsskolas izglītības programmas.

2017.gada 29.septembrī

lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Reģistrējot bērnu rindā uz citām Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm, kuras īsteno
pirmsskolas izglītības programmas,
reģistrēšanās pieteikumu nosūta uz
izvēlētās izglītības iestādes e-pasta
adresi.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošie noteikumi finansiāli neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu piemērošanā
privātpersona, kas atbilst saistošajos noteikumos nodefinētai mērķgrupai, var vērsties Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Izglītības
nodaļā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas laikā ar sabiedrības pārstāvjiem nav veiktas konsultācijas.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

2017.gada 31.augustā Nr.4

(protokols Nr.5, 12.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.13 “Par bērnu reģistrācijas
un uzņemšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu un
Vispārējās izglītības likuma 201
pantu un 26.panta pirmo daļu
1.
Izdarīt Bauskas novada
domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 „Par bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās”
šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 7.21.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„7.21. elektroniski reģistrē bērnu
uzņemšanai pirmsskolas izglītības
iestādē vai pirmsskolas grupā Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas
izglītības programmas ārpus Bauskas pilsētas (turpmāk – izglītības

iestāde), šādā kārtībā:
7.21.1. reģistrējot bērnu uzņemšanai Bauskas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs „Pasaulīte” vai
„Zīlīte”, bērna likumiskais pārstāvis
nosūta pieteikumu (saistošo noteikumu pielikums) uz e-pasta adresi:
dome@bauska.lv, parakstot to ar
drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu. Reģistrējot bērnu rindā uz
citām Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, pieteikumu nosūta
uz izvēlētās izglītības iestādes e-pasta
adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
7.21.2. Bauskas novada administrācijas Kancelejas darbinieks vai
izglītības iestādes darbinieks izdrukā elektroniski saņemto pieteikumu, izdara uz tā atzīmi par saņemšanas datumu, laiku un reģistrācijas
numuru un nodod to Izglītības nodaļai/ izglītības iestādes atbildīga-

jam darbiniekam bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības iestādes/
izglītības iestādes rindā;
7.21.3. ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtajā pieteikumā nav
norādīta visa pieprasītā informācija
vai tā ir kļūdaina, Izglītības nodaļas
darbinieks/izglītības iestādes darbinieks par to informē bērna likumisko pārstāvi rakstiski, nosūtot vēstuli
bērna likumiskajam pārstāvim uz
iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
7.21.4. Izglītības nodaļas/izglītības iestādes darbinieks 5 darba dienu laikā veic bērna reģistrāciju rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi/
grupu, par to informējot bērna likumisko pārstāvi e-pasta vēstulē.”.
1.2. aizstāt 10.punktā vārdu
„pārvaldes” ar vārdu „nodaļas”;
1.3. aizstāt 16.un 27.punktā
vārdu „pārvaldē” ar vārdu „nodaļā”;
1.4. aizstāt 20. un 21.punktā
vārdus „var tikt” ar vārdu „tiek”.
2.
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks
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Par projektiem novadā

Noslēdz projektu par darba ar jaunatni pilnveidošanu Bauskas novadā

Projekta “Darba ar jaunatni
pilnveidošana Bauskas novadā”
noslēguma seminārā Bauskā tika
izvērtēti projekta rezultāti, apskatīti
anketēšanā iegūtie dati un formulēti
turpmāk veicamie darbi.
Galvenais darbs šajā projektā
bija pētījums par Bauskas novada
jauniešiem un viņu vajadzībām.
Šie dati būs pamats institucionālās
sistēmas pilnveidošanai darbam ar
jaunatni Bauskas novada pašvaldībā
vidējā laika periodā un ilgtermiņā.
Aptaujā izzināts 439 jauniešu viedoklis.
2017. gada sākumā Bauskas novadā dzīvo 3 331 jaunietis vecumā
no 13 līdz 25 gadiem. Pēdējo trīs
gadu laikā jauniešu skaits novadā
samazinājies par 17% jeb 679 personām. Vidēji gadā novads “zaudē”
220 jauniešus.
Jauniešu īpatsvars Bauskas novada iedzīvotāju kopskaitā ir 14%, kas
ir par 2% mazāk nekā 2014. gadā.
Konkrētu apdzīvotu vietu dalījumā novērojams,
ka visstraujākais jauniešu
īpatsvara
samazinājums
pēdējos trīs gados noticis
Dāviņu pagastā (-27%) un
Gailīšu pagastā (-22%).
Savukārt salīdzinoši lēnāk
jauniešu īpatsvars sarūk
Ceraukstes un Mežotnes
pagastos (-14%), kā arī
Bauskas pilsētā (-15%).
Ikdienas aktivitātes absolūtajam
vairākumam
jauniešu notiek Bauskas
novadā un ārpus novada
jaunieši dodas parasti tikai uz kultūras un izklaides pasākumiem, kā arī,
ja nepieciešama vizīte pie
ārsta-speciālista. Abos minētajos aspektos Rīga ir izteikts
Bauskas novada jauniešu “magnēts”
- 59% novada jauniešu galvaspilsētā
bauda kultūru un izklaidi, 58% apmeklē ārstus, un vēl 36% dodas arī
iepirkties, bet 28% - vienkārši pavadīt brīvo laiku jeb “tusēt”.
Lai gan vairākums - 60% - jauniešu ir apmierināti ar Bauskas novadu kā vietu, kur dzīvot, strādāt un
pavadīt brīvo laiku, tomēr 28% pauž
negatīvus novērtējumus.

Kā pamatojums kritiskiem vērtējumiem par Bauskas novadu izteikti
bieži tiek norādīts uz brīvā laika, atpūtas un izklaides iespēju trūkumu
(to minējuši 73% no jauniešiem,
kuri nav apmierināti ar Bauskas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika
pavadīšanas vietu). Otra visbiežāk
minētā atbilde ir - darba iespēju trūkums (to min 40% jauniešu).
Kopumā 54% jauniešu norāda,
ka brīvā laika pavadīšanas iespējas
ir tas jautājums, ko Bauskas novada
pašvaldībai jārisina kā vienu no aktuālākajiem. Dažādas citas atbildes
min ievērojami mazāks īpatsvars
jauniešu. Uz nodarbinātības jautājumu risināšanas nepieciešamību norāda 21% jauniešu, sporta aktivitāšu
nodrošināšanu - 17%, neformālās
izglītības iespējām - 8%.

paredzēt izmaiņu tālākas attīstības
dinamiku vidējā un ilgtermiņā.

Projekta “Darba ar jaunatni pilnveidošana Bauskas novadā” mērķis bija attīstīt darba ar jaunatni
sistēmas izveidi novadā un sekmēt
plānveida ilgtermiņa uzdevumu īstenošanu. Projekts īstenots laika periodā no 2017. gada maija līdz septembrim Jaunatnes politikas valsts
programmas 2017. gadam ietvaros.
Pētījuma ietvaros tika īstenotas
vairākas aktivitātes:
1. Apkopoti statistikas dati par
jauniešu skaita dinamiku Bauskas novadā. Izmantojot Centrālās
statistikas pārvaldes datus, sniegts
pārskats par Bauskas novadā dzīvojošo jauniešu skaita izmaiņām pēdējo trīs gadu laikā, tai skaitā vecuma
grupu dalījumā un konkrētu apdzīvoto vietu dalījumā (pagasti, Bauskas pilsēta). Statistikas dati ļauj
vērtēt notikušās izmaiņas Bauskas
novada iedzīvotāju struktūrā, kā arī

natnes politikas monitoringa, kuru
regulāri īsteno Izglītības un zinātnes
ministrija (jaunākais monitoringa
ziņojums pieejams par 2015. gadu).
No monitoringa aizgūtajos jautājumos bija iespējams Bauskas novada
jauniešu viedokļus un vērtējumus
salīdzināt ar visu Latvijas jauniešu
viedokļiem, tādējādi identificējot
Bauskas novadam specifiskās atšķirības. Ziņojuma pielikumos pievienota aptaujas anketa un aptaujas
tehniskā informācija.

maņi - Ķirķeļu kapi” posma pārbūve 2,762km garumā, grants ceļa
„Saulītes – Lobgale” posma pārbūve
2,734km garumā, grants ceļa „Ķirķeļu kapi – Silenieki” posma pārbūve 1,163km garumā, ceļa „Ezeriņi
– Zītari” posma pārbūve 0,952km
garumā, uzklājot arī asfalta segumu,
un grants ceļa “Ērgļi – Saules” posma pārbūve 1,639km garumā.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir 1 245 938,21 EUR, ELFLA finansējums – 1 060 090,99 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums – 185 847,22 EUR. Būvdarbus

veiks SIA „STRABAG”.
Šoruden būvdarbus veiks trijos
ceļu posmos „Saulītes – Lobgale”,
„Ezeriņi – Zītari” un „Ērgļi – Saules”, savukārt pavasarī pārbūvēs ceļu
„Stūrmaņi - Ķirķeļu kapi” un „Ķirķeļu kapi – Silenieki” posmus.
Otrā projektā „Bauskas novada
pašvaldības grants ceļu pārbūve Gailīšu pagastā” plānota grants ceļa „Īslīces „Mazanniņas” pagrieziens uz
Pāci” posma pārbūve 1,682 km garu-

2. Kvantitatīva Bauskas novadā dzīvojošo jauniešu aptauja.
Tās ietvaros laika periodā no 2017.
gada maija līdz jūlijam tika sasniegta 439 respondentu izlase, izmantojot pašaizpildāmo anketu metodi
(anketa tika programmēta e-vidē).
Aptaujas lauka darbu organizēja
un koordinēja biedrība “Apvienība
JUMS”, informējot Bauskas novada
jauniešus par aptaujas norisi un aicinot sniegt savu viedokli un vērtējumus. Daļa no aptaujā izmantotajiem
jautājumiem tika adaptēti no jau-

VIAA/040), ko 2014. gadā realizēja
LU Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, sniegts
pārskats par to jauniešu viedokļiem
un vērtējumiem, kuri emigrējuši uz
ārvalstīm no Bauskas novada un
šobrīd dzīvo citās valstīs. Šīs datu
analīzes ietvaros iekļauti arī dati par
visu no Bauskas novada emigrējušo
iedzīvotāju viedokļiem un vērtējumiem, tādējādi sniedzot iespējas salīdzināt visu emigrējušo iedzīvotāju
un tieši jauniešu viedokļus.
4. Sagatavots izvērtējums par
Bauskas novada pašvaldības jau-

22. septembrī noslēguma seminārā piedalījās projekta īstenotāji,
bija ieradušies pārstāvji no Valsts
policijas, probācijas dienesta, Vec-

saules un Uzvaras pagasta pārvalžu
vadītāji. Viedokli pauda arī Bauskas
novada jaunieši un deputāti Karīna
Andreika un Artūrs Toms Plešs.
Apkopojot darba grupās apspriesto, tika formulēta būtiskākā
atziņa: “Ir jāuzticas jauniešiem un
jāatbalsta jauniešu iniciatīvas.” Tāpat klātesošie vienojās, ka darba
efektivitātes paaugstināšanai novadā vajadzētu izveidot jaunatnes lietu speciālista amata vietu. Jaunatnes

Piešķirts Eiropas Savienības finansējums
grants ceļu pārbūvei Brunavas un Gailīšu
pagastā
Saņemts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums divu projektu īstenošanai Brunavas un Gailīšu pagastā.
Projektu mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.
Abos projektos pārbūvējamie ceļa
posmi ir ļoti sliktā stāvoklī, daudzviet izveidojušies iesēdumi un bed-

lietu speciālisti vai jaunatnes darbinieki ir nepieciešami arī pagastos.
Valsts policijas un probācijas
dienesta pārstāvji apliecināja, ka ir
gatavi nodrošināt preventīvo darbu
audzināšanas stundās, sadarbībā
ar Biznesa bibliotēku tiks izglītoti
jaunie uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas novadā stiprinās jauniešu
informēšanas platformu, rīkos jauniešu forumus un realizēs ilgtermiņa sadarbības projektus.
Pētījums un projekta laikā gūtās
atziņas, ierosinājumi tiks prezentēti
novada domes deputātiem 28.septembrī.

res. Ceļa segums zaudējis nestspēju.
Mainīga biezuma apaugums nomalēs traucē ūdens atvadi no ceļa, nav
nodrošināts seguma šķērsslīpums.
Esošā grāvju sistēma daudzviet ir
aizaugusi ar krūmiem. Nav veidotas
piemērotas nobrauktuves uz piegulstošajiem īpašumiem, caurtekas ir vizuāli sliktā stāvoklī, funkcionē daļēji.
Projektā „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas
pagastā” plānota grants ceļa „Stūr-

3. Sagatavota pārskata analīze
par emigrējušajiem jauniešiem no
Bauskas novada. Izmantojot datus,
kas iegūti ar Eiropas Sociālā Fonda
atbalstu realizētā projekta “Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā
identitāte, transnacionālās attiecības
un diasporas politika” ietvaros (Nr.
2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/

natnes politikas attīstības stratēģiju 2017.-2024. gadam. Izvērtējumā sniegts vispārējs vērtējums par
tā atbilstību plānošanas dokumentu
izstrādes labās prakses principiem,
kā arī normatīvajam regulējumam.
Papildus sniegti arī komentāri par
konkrētiem jaunatnes politikas plānošanas aspektiem dotā dokumenta
kontekstā.
5. Izstrādāti ieteikumi darba ar
jaunatni institucionālās sistēmas
un monitoringa sistēmas pilnveidošanai.
6. Projekta īstenošanas laikā notika arī pieredzes apmaiņas seminārs, kurā bija iespēja iepazīties ar
Jelgavas novada pieredzi darba ar
jaunatni jomā

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

mā un grants ceļa „Dzeltenais krogs
- Pāce” posma pārbūve 4,272 km.
Projekta kopējās izmaksas 332
805,32 EUR ar pievienotās vērtības
nodokli (turpmāk– PVN), t.sk. ELFLA 276 107,36 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 56
697,96 EUR.
Būvdarbi plānoti 2018.gada pavasarī, tos veiks SIA „VIONA”.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja
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Projektā „PROTI un DARI!” atbalstu
saņem arvien jauni dalībnieki
Ar 2016.gada decembri Bauskas
novada pašvaldība iesaista projektā
„PROTI un DARI” jauniešus, kuri
pašlaik nemācās, nestrādā un neapgūst arodu.
Uz 1.septembri projektā iesaistīti 24
jaunieši. No tiem 15 jaunieši darbību
projektā ir sekmīgi pabeiguši. Pašreiz
aktīvi darbojas deviņi. Projektā jaunieši saņem dažādus atbalsta pasākumus,
apmeklē radošās nodarbības, apgūst
mājsaimniecības un ēdiena gatavošanas prasmes. Ņemot vērā katra jaunieša
individuālās vajadzības, tiek piedāvātas
psihologa konsultācijas, sadarbībā ar
NVA, jaunieši saņem karjeras konsultācijas. Mentori kopā ar jauniešiem
apmeklē Bauskas Kultūras centra piedāvātos pasākumus un izstādes, motivē viņus lietderīgi un pozitīvi pavadīt
brīvo laiku, sniedz atbalstu pašvērtības
stiprināšanai, māca plānot personīgo
budžetu, palīdz nospraust reālus mērķus un soli, pa solim tos piepildīt.
Piecas jaunietes mācību centrā
„BUTS” ir apguvušas viesmīļa darba
tehnoloģijas kursus. Pēc kursu pabeigšanas jaunietēm bija iespēja „ēnot”
viesmīlības darba speciālistus vairākās
Bauskas ēdināšanas iestādēs. Viena
jauniete ieguva viesmīļa pieredzi ēdināšanas zonā Bauskas pilskalna parka
estrādē notikušajā mūzikas un aktīvās
atpūtas festivālā „Bauska TasTe”.
Jūnijā notikusi projekta kvalitātes
novērtēšanas pirmā vizīte, piedaloties
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras struktūrfondu daļas projektu vadītājai Kristīnei Šiļūnei un
aģentūras projektu vadītājai Ingai
Adamovičai. Vizītes laikā tika pārbaudīta projekta dokumentācija, notika pārrunas ar jauniešiem par projektā
gūto atbalstu un pieredzi.
Bauskā 12.septembrī Latvijas
Valsts prezidenta vizītes laikā prezi-

denta kundze Iveta Vējone apmeklēja
arī Bauskas novada Sociālo dienestu.
Vizītē tika prezentēts projekts „PROTI un DARI!”. Prezidenta kundze to
atzinīgi novērtēja un pateicās par ieguldījumu darbā ar šiem jauniešiem.
Programmas projektā iesaistītie
darbinieki piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņas pasākumā Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā. Pasākumā informēja par jaunumiem un izmaiņām
projekta „PROTI un DARI!” ieviešanā, kā arī bija iespēja tikties ar citu pašvaldību kolēģiem un apspriest dažādus
ar projekta aktivitātēm saistītus jautājumus. Šāda veida pieredzes apmaiņa
ir ļoti nozīmīga projekta aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai.
Atgādinu, ka projekta „PROTI un
DARI!” mērķis ir attīstīt jauniešu
(vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, kā arī
veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba
gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā. Vienlaikus projektā tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc iespējas
vispusīgāku un viņu individuālajām
vajadzībām piemērotāku atbalstu.
Bauskas novada pašvaldība šo
projektu plāno ieviest līdz 2018.gada
31.decembrim. Projektā iesaistāmo
mērķa grupas jauniešu maksimālais
skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161 112,60 eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi
par šo programmu, lūdzu, zvaniet
programmas vadītājai Dinai Romanosvskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Piešķirts Eiropas Savienības finansējums
divu sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanai
Saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums divu projektu īstenošanai, lai uzlabotu Īslīces un Ceraukstes kultūras namu pieejamību
un kvalitāti.
Kā viens no nozīmīgākajiem
kultūras infrastruktūras objektiem
Bauskas novadā tiek izmantots Īslīces kultūras nams. Tas ir viens
no lielākajiem un noslogotākajiem
kultūras namiem. Tajā notiek gan
vietējās nozīmes koncerti un pasākumi, gan Bauskas novada pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi
un konkursi, pieaugušo un skolēnu
deju skates un starptautiski mūzikas
festivāli. Gada laikā Īslīces kultūras
namā notiek 46 pasākumi, no kuriem
28 ir Īslīces kultūras nama organizēti
pasākumi, bet 18 – citu organizāciju pasākumi, deju konkursi un teātru skates. Ikdienā tajā darbojas 14
pulciņi (257 dalībnieki), kā arī šajā
ēkā 2.stāva telpās tiek nodrošināta Īslīces vidusskolas 5-gadīgo un
6-gadīgo skolēnu apmācība. Gada
laikā pasākumus apmeklē vairāk kā
11 tūkstoši apmeklētāji. Amatierkolektīvu dalībnieki aktīvi iesaistās
dažādu pasākumu norisē, ar ļoti
augstiem rezultātiem startē skatēs.
Šis ir kultūrvēsturiski un sabiedriski
nozīmīgs objekts (jo iestādes darbība
nodrošina nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu) un ir publiski
pieejams.
Īslīces kultūras nams uzbūvēts
pirms vairāk kā četrdesmit gadiem.
Pēdējos gados, pēc tā iegūšanas pašvaldības īpašumā 2007.gadā, veikti
dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, gazifikācija, fasādes
apdare, daļēja aprīkojuma atjaunošana. 2017.gada vasarā veikta kultūras nama esošo laukumu un celiņu
seguma nomaiņa, kā arī stāvlaukuma
paplašināšana, jo laukumu un celiņu
segums bija kritiskā stāvoklī, betona
plāksnes deformējušās un sadrupušas, vietām bija redzams armatūras
siets. Taču tā nav vienīgā problēma,
kas saistīta ar ēkas ekspluatāciju.
2016.gada nogalē Būvniecības valsts
kontroles birojs veica šīs publiskās
ēkas ekspluatācijas pārbaudi un konstatēja trūkumus, kas ietekmē ēkas
lietošanas drošumu vai neatbilstību
mūsdienu normatīvo aktu prasībām
(jo ēka celta pirms pusgadsimta) un
uzdeva novērst konstatēto bīstamību.
Atbilstoši atzinumā norādītajam,
daļa no būvinspektora norādījumiem
tika novērsti līdz 2017.gada 1.martam. Lai uzlabotu iekštelpu vizuālo
stāvokli, ir nepieciešami ievērojami

ieguldījumi. Tādēļ tika izstrādāts
projekts „Īslīces kultūras nama
1.stāva atjaunošana” un iesniegts
biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu
konkursā. Augustā saņemts Lauku
atbalsta dienesta (LAD) lēmums par
projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
Projekta mērķis ir veikt Īslīces
kultūras nama 1.stāva telpu grupu
vienkāršoto atjaunošanu, lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un
veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Projektā paredzētās aktivitātes un
investīcijas: kāpņu telpas remonts,
durvju nomaiņa; vestibila/ vējtvera
pārbūve; jumtiņa virs terases izveide; gaiteņu un kabineta remontdarbi;
lielās zāles grīdas atjaunošana un
radiatoru koka aizsargrežģu izgatavošana, nomaiņa; skatuves sienu
atjaunošana; tualešu atjaunošana un
izveide vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši LVS standartiem.
Kopējās projekta izmaksas 69
140,09 EUR, publiskais finansējums 45 000,00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 24
140,09 EUR. Būvdarbi plānoti 2018.
gada janvārī un februārī.
Otra projekta „Ceraukstes Tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu nodrošināšanai” mērķis ir veikt Ceraukstes Tautas nama
fasādes atjaunošanu, lai nodrošinātu
Ceraukstes pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kultūras pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību
un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Arī šis projekts iesniegts biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā un
septembrī saņemts LAD lēmums par
projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
Šajā ēkā iedzīvotājiem ir iespēja
saņemt sociālā darbinieka, bāriņtiesas locekļa, nekustamā īpašuma speciālista pakalpojumus, ģimenes ārsta
pakalpojumus, pieteikt santehniķa
pakalpojumus, veikt nekustamā īpašuma nodokļa un komunālos maksājumus, iesniegt dokumentus pašvaldībai vai vērsties pie Ceraukstes
pagasta pārvaldes vadītāja dažādu
jautājumu risināšanā. Ēkas pirmajā

stāvā tiek nodrošināti bibliotēkas
un kultūras pakalpojumi, pieejama
aprīkota Tautas nama zāle un skatuve. Tautas namā darbojās 4 amatieru
mākslas kolektīvi: vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Dzirnavnieki”, folkloras kopa „Laukam pāri”, senioru deju kopa „Sendienas” un bērnu
vokālais ansamblis „Sākumiņš”.
Biedrība „Lauku sieviešu klubs
„Mikslis”” šeit organizē dažādus
pasākumus, nodarbības. Pateicoties
biedrībai, kultūras darba uzlabošanai
un pilnveidošanai ir īstenoti vairāki
projekti.
Ceraukstes Tautas nams uzbūvēts
pirms vairāk kā simts gadiem. Ēkas
apsaimniekošana ir apmierinoša,
pēdējos gados ir veikti dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, fasādes krāsošana, daļēja aprīkojuma atjaunošana, logu nomaiņa
un kosmētiskais remonts, taču ēkas
nesiltināšana var paātrināt norobežojošo konstrukciju bojāšanos, samazināsies ēkas un inženiersistēmu
kalpošanas laiks. Ēku ķieģeļu mūris
raksturojas ar zemu siltuma pretestību, kā rezultātā aizplūst daudz siltumenerģijas. Īpaši paaugstināta siltumenerģijas plūsma konstatēta caur
ēkas cokola daļu un ārsienām. Ārsienu konstrukcijas ir ar zemu siltuma
pretestību. Ēka ir energoneefektīva,
siltumenerģijas patēriņš un izmaksas
augstas. Ēkai ir liels siltumenerģijas
ietaupījuma potenciāls. Plānoto energoefektivitātes pasākumu realizācijas rezultātā siltuma enerģijas patēriņa samazinājums sasniegs 68,96%.
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem
kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu, pilnvērtīgu kultūras
pasākumu organizēšanu, veicinātu
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu ir nepieciešams
veikt administratīvās ēkas cokola
atjaunošanu, pamatu siltināšanu,
fasādes atjaunošanu un siltināšanu,
lietus ūdens noteku uzstādīšanu,
vēja kastes uzstādīšanu, ēkas bēniņu pārseguma siltināšanu, skatuves
grīdas daļas pārseguma siltināšanu
no pagraba telpas puses un būvdarbu
noslēgumā labiekārtošanas darbus.
Kopējās projekta izmaksas 87
280,71 EUR, publiskais finansējums 45 000,00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 42
280,71 EUR.
Minētie būvdarbi tiks veikti 2018.
gada pavasarī.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Bauskas Mūzikas skolai Spāru svētki
Bauskas Mūzikas skola pašlaik
piedzīvo ievērojamas pārvērtības –
tiek siltināta fasāde, nomainīts jumts
un logi, notiek siltuma sistēmas pārbūve un pagrabstāva remonts, tiek
iekārtotas trīs jaunas mācību telpas
un izremontēta telpa topošajai ierakstu studijai. 27.septembrī nosvinēti
Spāru svētki.
Būvniecību nodrošina SIA “Kvintets M” par 543 757,02 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Būvuzraudzību nodrošina SIA
„Būvētika”. Kopējā līguma summa,
ieskaitot pievienotās vērtības nodok-

li, ir 11 422,40 eiro.
Autoruzraudzības līgums noslēgts ar SIA „Komunālprojekts
Jelgava”. Kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir 1 966,25 eiro. Tajā skaitā rekonstrukcijas 1.kārtas autoruzraudzība
500,00 eiro, rekonstrukcijas 2.kārtas
autoruzraudzība 1 466,25 eiro.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
ir 556 645,67 eiro. Projekta termiņš
ir 1.janvāris.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

„Bauskas
Novada Vēstis”
lasāmas arī
Bauskas novada
mājas lapā
www.bauska.lv
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Skolai Mežgaļos 75
Skaista jubileja nosvinēta Mežgaļu pamatskolā, kas savas durvis
bērniem pirmo reizi vēra 1942.
gadā. Tādējādi šogad Brunavas pagasta izglītības iestāde svinēja savas
pastāvēšanas 75 gadu jubileju.

dambretes spēles sacensībās. Tas
nepārprotami ir skolotājas K. Malankas nopelns.
Piecēlušies kājās, aplausiem
skanot, sanākušie sveica ilggadējo skolas direktori Jaņinu Kursišu.

Priekšplānā sēž Jaņina Kursiša, Katrīna Malanka un
Ināra Birzniece
Meža ielokā koku ieskauta skola
savas darbības 75 gados izauklējusi
simtiem skolēnu likteņus. Te savas
pedagoģiskās prasmes apliecinājuši
desmitiem pedagogu, vairums no
kuriem paši savulaik Mežgaļos mācījušies. Viņu vidū esmu arī
es, kas vēra šīs skolas durvis
septiņu gadu vecumā un joprojām esmu te.
Jubilejas reizē tika godināti ilggadējie skolotāji. Īpašu atzinību izpelnījās Ināra
Birzniece, kolēģu un skolēnu
mīļi dēvētā par Birzīti. Tagad
jau pensionētā skolotāja Mežgaļos nostrādāja līdz savai
70. dzimšanas dienai. Tādēļ
jubilejas reizē I. Birzniece
varēja pilntiesīgi apgalvot:
„Mans mūžs ir Mežgaļu skolas mūžs.”
Ziedu klēpis sagūla pensionētās skolotājas Katrīnas
Malankas rokās. Viņai daudzi
Mežgaļu bērni ir pateicīgi par
dambretes spēles prasmju iemācīšanu. Vēl tagad mūsu skolas
audzēkņi gūst labus panākumus

Viņa Mežgaļos bija nostrādājusi 37
gadus. „Es uzturēju šo skolu un sargāju savus skolotājus. Tagad es nedzirdu un neredzu, ka amatpersonas
gādā par manas skolas pedagogiem,
ka viņi sargā šo mācību iestādi. Tā-

dēļ tas jādara mums pašiem,” pauda
J. Kursiša.
Bijusī direktore uzteica pašreizējo skolas vadītāju, savu bijušo
audzēkni Solvitu Puteli par viņas
uzņēmību, enerģiju, vadot mācību
iestādi skolai tik grūtā laikā.
Asaras runātāju, kā arī pedagogu
acīs mirdzēja daudz vairāk, nekā
šādā jubilejas reizē pienāktos. Īpaši
skumji emocionāls bija 8. klases audzēkņu Martas Pātagas un Megijas
Purviņas domrakstu lasījums. Meitenes savus sacerējumus veltīja ozolam, kas pie skolas iestādīts pirms
75 gadiem.
Skolnieču pārdomas izskanēja ar
lūgumu ozolam sasparoties, plest
jo platas savas zaru rokas un sargāt
skolu. Ar labām domām un vēlējumiem bijušie absolventi pie skolas
iestādīja pīlādzi. Arī tam tika dots
uzdevums – sargāt un neļaut īstenoties ļauniem nodomiem.
Skolas jubilejā audzēkņus un pedagogu saimi sveica novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs
Čačs. Līdz ar sveicieniem jubilejā
viņš pauda cerību, ka skolai Mežgaļos ir nākotne. Apsveikuma runu
bija atsūtījusi novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra
Bauvare. Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Marčenkova skolai jubilejā dāvāja torti.

Sandra Auzāne,
Mežgaļu pamatskolas
skolotāja

Skolas valsī visi – arī ilggadējā skolas direktore Jaņina
Kursiša

Nosvinēta Īslīces skolas
130.gadskārta
23.septembrī Īslīces vidusskola
svinīgi atzīmēja savas pastāvēšanas
130.dzimšanas dienu. Tagadējā skolas saime cītīgi gatavojās jubilejas
svinībām, lai skola sagaidītu viesus
sakopta un izgreznota. Skolas telpās tika iekārtotas mūsu absolventu
darbu izstādes – Aivas Linkevičas
gleznas un Jāņa Paļuļa fotogrāfijas.
Skolas muzejā, kur tiek vākti un
glabāti atmiņu mirkļi par ikvienu,
kurš kādā savas dzīves posmā ir
bijis skolai piederīgs, tika izveidota
ekspozīcija „Absolventu gaitas dzīvē”. Mēs varam lepoties ar saviem
audzēkņiem, kuru vidū ir izcili ārsti,
pedagogi, finanšu speciālisti, dažādu nozaru zinātnieki, kuģu kapteiņi,
mūziķi, restaurators, militārā dienesta, kultūras un pašvaldību darbinieki u.c. Mēs lepojamies ar visiem
saviem audzēkņiem, kuri ir izauguši
par labiem cilvēkiem, ir sasnieguši
savus mērķus un atraduši savu vietu
dzīvē.
Jubilejas svinīgais pasākums tika
atklāts ar skolas himnu, kurai melodiju ir komponējusi absolvente
Evita Dūra-Andersone, pasākumu
vadīja mūsu skolas bijusī skolotāja Inita Nagņibeda un absolvents
Gints Feders. Svētku koncertu
caurvija balto stārķu motīvs, kas
jau pirms vairākiem gadiem ir novijuši ligzdu uz mūsu skolas jumta,
tādējādi kļūstot par skolas simbolu.
Koncertā priekšnesumus sniedza
gan pašreizējie, gan bijušie skolēni
un skolotāji, kas radīja emocionāli
aizkustinošu kopības sajūtu un vēlreiz apliecināja, ka skola spēj vienot
vairākas paaudzes un sasaukt kopā
pasaulē aizceļojušos putnēnus – savus skolēnus. Mēs ticam, ka baltie
stārķi nesīs mūsu skolai svētību un
ļaus izauklēt savā ligzdā vēl daudzas skolas bērnu paaudzes.

Svinīgajā pasākumā, visiem klātesošajiem kājās stāvot, ar aplausiem
tika sumināti mūsu skolēni-seniori:
1946.gada absolventes Velta Gludiņa, Mirdza Ruķere, Rasma Kārkliņa
un 1948.gada absolventi Imants Kālis, Imants Narkevics.
Pašvaldības vārdā skolu sveica
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs un
pasniedza apbalvojumu skolotājai
Guntai Čonkai par mūža ieguldījumu (attēlā), atzinības rakstus ilggadējiem skolas pedagogiem – Inetai
Rozentālei, Gunai Krūmai, Skaidrītei Bulei, Inetai Kālei un Laimai
Oborunei un skolas darbiniekam un
Pranam Gaižutim. Pateicības rakstus saņēma arī trīs skolas darbinieki – Inita Zentele, Ilze Rozentāle un
Marta Gaižute (attēlā).
Savu audzinātāju Veltu Balodi
sirsnīgi apsveica viņas pirmās izlaiduma klases skolēni, kas skolas
gaitas uzsāka tieši pirms 50 gadiem,
1967.gadā, un uz skolas jubilejas svinībām bija ieradušies kuplā skaitā.
Svinīgā pasākuma izskaņā visi
klātesošie vienojās kopīgā dziesmā „Veltījums skolai”, kuras vārdu
autors ir mūsu skolas kādreizējais
skolnieks – dzejnieks Ziedonis
Purvs. Pēc svinīgā pasākuma absolventi tikās ar audzinātājiem, skolotājiem un kopā ar skolasbiedriem
varēja kavēties atmiņās par skolas
laiku.
Apsveikt savu skolu 130.gadadienā bija ieradušies 360 ciemiņi
– 330 absolventi un 30 bijušie darbinieki. Paldies visiem, kas piedalījās svinību organizēšanā un ar savu
klātbūtni pagodināja mūsu skolu
dzimšanas dienā. Uz tikšanos!

Vaira Dundure, Īslīces
vidusskolas skolotāja
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„Saruna ar Mēmeli” vieno
baušķeniekus kopīgā
dziesmā

Klausītāju piepildītā Bauskas
Kultūras centra zālē 10.septembrī izskanēja kārtējais koncerts Zemgales
plānošanas reģiona un AS „Latvijas
valsts meži” atbalstītajā projektā
„Dzimuši Bauskai”.
Koncertā „Saruna ar Mēmeli”
tuvāk iepazinām vienu no Bauskas
vecākās paaudzes talantīgajiem mūziķiem - komponistu, aranžētāju,
trompetistu un dziesmu vārdu autoru Ivaru Žinduli. Vienkāršā, nesamākslotā sarunā ar klausītājiem viņš
ļāva ielūkoties savas daiļrades pūrā.
Skaistajās melodijās ievīts viss cilvēka mūžā svarīgākais – mīlestība,
attiecības ar Dievu, mātes mīlestība,
mīlestība pret savu dzimto vietu un
tās dabas skaistumu. Aizkustinoša
bija Ivara Žinduļa muzicēšana kopā
ar mazmeitu Keitu Artu Kūmiņu, kā
arī citiem jaunajiem dziedātājiem Elīnu Poli, Armandu Rutkovski, Keitu Mucenieci, kurus visus viņš mīļi
sauca par zvaigznēm. Duets „Uzmini
nu” atmiņā atsauca populāro dziesmu
„Savij gadus”, bet publikas lielāko
sajūsmu izraisīja I.Žinduļa jaundarbs
„Es tevi saucu” Ulda Šteinberga izpildījumā. Pārsteidzoša bija arī ritmu
daudzveidība I.Žinduļa skaņdarbos
- no „Jasmīnu valša” Evas Strazdiņas dziedājumā līdz blūza ritmiem

instrumentālajā
mūzikā,
tautasdziesmu
noskaņām
dziesmās „Kur sudraba upi
rast” un „Gailis”. Koncerta beigu daļā skanējumu
kuplināja koris „Grenctāle”, kuram I.Žindulis gan
rakstījis dziesmas, gan bijis
tā dziedātājs. Emocionāli
spēcīgi izskanēja solistu un
kora kopīgi dziedātā „Labā
māmiņas sirds”. Neizpalika
arī pati populārākā dziesma
„Sapņu bites”. To kopīgi
dziedāja gan solisti, gan koris, gan klausītāji. Šī dziesma ir zināma daudzu paaudžu ļaudīm, tomēr I.Žinduļa
daiļradē ir daudz skaņdarbu,
kas arī būtu pelnījuši lielāku
publicitāti. Ne velti vairākas
dziesmas klausītāji lūdza atkārtot.
Komponists
pateicās
mūziķiem, kas, lai kopā
muzicētu, bija mērojuši tālus ceļus- Uldim Šteinbergam, Vilnim Boltmanim, Aivaram Šimiņam,
Raivim Stašānam un pianistei Ainai
Grīnbergai. Mūziķis pateicās Bauskas Mūzikas skolai par koncerta
ideju un atbalstu. Anita Velmunska,
Bauskas Mūzikas skolas direktore, sveica I.Žinduli, vēlot radīt vēl
daudz melodiju, un dāvāja ierāmētu
šī koncerta afišu I.Žinduļa kolekcijai. Paldies vārdi izskanēja arī šī
koncerta labvēļiem - Valsts Kultūrkapitāla fondam, Bauskas Mūzikas
skolai, Bauskas Kultūras centram,
Latvijas Valsts simtgades birojam,
SIA „Bauskas alus”, AS „Latvijas
valsts meži” un Zemgales plānošanas
reģionam.
Publikas mīlestība, pozitīvās emocijas un daudzo apsveicēju ziedi bija
lieliska dāvana talantīgajam mūziķim 70 gadu jubilejā, ko I.Žindulis
atzīmēja 5.septembrī.

Klāt oktobra pirmā svētdiena –
Skolotāju diena!
5.oktobrī - Pasaules Skolotāju
diena! Skolotājs – tā ir viena no
radošākajām, atbildīgākajām, pacietīgākajām un skaistākajām profesijām pasaulē! Bauskas novada
administrācijas Izglītības nodaļa
lepojas ar jums, skolotāji!
Skolotājs ir tas cilvēks, kurš
ar savu darbu ik brīdi, ik dienu ietekmē skolēnu un visu, ap skolēnu
esošo, cilvēku dzīvi. Skolotājs ir
dzīvespriecīgs, emocionāls, ar labu
humora izjūtu, godīgs, aizrautīgs,
ar lielu gribasspēku, tāds, kurš spēj
vest skolēnu sev līdzi, aicināt uz aktīvu darbību. Skolotājs ir ceļvedis,
atbalsts un palīgs mācīšanās procesā.

Pārmaiņu laiks
Pasaulē pārmaiņas notiek nepārtraukti, strauji. Pārmaiņas izglītībā,
tas ir process, kurā būtiska loma
ir izglītības iestāžu autonomijai,
katras izglītības iestādes kultūrai,
skolotāju sadarbībai un visu kopdarbībai ikkatra skolēna individuālajai izaugsmei. Tas nebūs viegli,
jo katram skolotājam ir sava pieeja,
idejas, kā organizēt mācību procesu. Katrs skolotājs izmanto savas
zināšanas, paņēmienus, iespējas,
iemaņas un prasmes, lai palīdzētu
skolēnam kļūt ne tikai par izglītotu
cilvēku, bet arī par spēcīgu personību. Būs ikdienas darbā soli pa solim
jārod sadarbības un kopdarbības
iespējas, lai konkrētu zināšanu un
prasmju mācīšana notiktu saskaņoti, pēctecīgi.
Jau šajā mācību gadā ir plānots
turpināt mācību satura pilnveidi,
izstrādājot un pakāpeniski ieviešot
kompetenču (lietpratības) pieejā
veidoto mācību saturu, galveno

uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.
Ir, bija un būs nepieciešamas zināšanas, lasītprasme, rakstītprasme,
sadarbība ar vecākiem un arī mājasdarbi, pārbaudes darbi, t.i. atgriezeniskā saite. Attīstāma attieksme,
domāšana, zināšanu un prasmju
pārnesuma veidošana uz rīcību
kompleksā situācijā, jo skolēnam
jāspēj risināt problēmas, tai skaitā
neskaidri formulētas, un tādas, kas
ir vai tikai būs sastopamas reālajā
dzīvē.

Mācāmies mācīties
Oktobrī izstrādātais jaunais mācību saturs pirmsskolas izglītībā,
pamatizglītībā un vispārējā vidējā
izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ārējo ekspertu vērtēšanai, kurā mācīšanās mācīties ir galvenā attīstāmā lietpratība. Nākotnes
cilvēkam tā būs nepieciešama visa
mūža garumā, jo to pieprasa laiks,
kurā dzīvojam, un straujā tehnoloģiju, zinātnes attīstība. Plānota konference, kas būs veltīta pirmskolas
izglītībai. Turpināsies arī metodisko
līdzekļu izstrāde, lai nodrošinātu
metodisku atbalstu jaunā mācību
satura pakāpeniskai ieviešanai.
Izglītības un zinātnes ministrija
izstrādājusi grozījumus vairākos
Ministru kabineta noteikumos, kas
sakārto un precizē prasības saistībā
ar pedagogu algu likmēm un darba slodzi, mazinot darba samaksas
nevienlīdzību starp vienādu darbu
strādājošiem skolotājiem. Grozījumi arī palielina izglītības iestāžu
autonomiju un nosaka stingrāku
finanšu disciplīnu saistībā ar valsts
mērķdotācijas izlietojumu. Visam
valsts piešķirtajam finansējumam

jānodrošina mācību process, un
tam pilnā apmērā jāatspoguļojas
tarifikācijā, ko izglītības iestādes
vadītājs veiks vienu reizi gadā – uz
1.septembri. Savukārt, ja mainās
pedagoga mēneša darba samaksas
nosacījumi, piecu darbdienu laikā
pēc izmaiņām veicama pedagoga
darba pārtarifikācija.

Nozīmīgi pasākumi
Tuvojas Latvijas valsts simtgade.
Tai veltīto pasākumu ciklu „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu
maratons” kontekstā tiks organizētas radošās darbnīcas skolēnu pašpārvaldēm, lai veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību Veicinot bērnu
un jauniešu nacionālās identitātes
veidošanos, tiks uzsākts mērķtiecīgs un plānveidīgs darbs gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un svētkiem 2020.gadā.
Nākamā gada 1.februārī Bauskā
notiks latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei
“Lakstīgala 2018” Zemgalē.
5.oktobrī Bauskas Rātsnamā godināsim novada Skolotājus- seniorus, kuriem šogad ir kāds nozīmīgs
dzīves notikums. Paldies, ka jūs
mums esat! Jūsu dzīvesprieks, mundrums, humors un viedums palīdz
mums ikdienas darbā, jo katra tikšanās reize sniedz kādu atziņu, spēku
un sirds siltumu. Skolotājs- tā nav
tikai profesija, tas ir dzīvesveids un
aicinājums. Skolotāju dienā sveicam visus skolotājus un visus, kas
mācās!

Bauskas novada
administrācijas Izglītības
nodaļas vārdāvadītāja Māra Bauvare

Apsveikums

Inga Briede, Bauskas Mūzikas
skolas bibliotekāre

Izsludināts konkurss
„Latvijas lauki gadsimtu griežos”
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu
Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi 2017. gada 5.septembrī izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu un tā
attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena
mākslinieka acīm.
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt savus albūmus un izveidot divu
fotogrāfiju salikumu, parādot lauksaimniecības un lauku pagātni un tagadni,
vai attēlot zīmējumos vai gleznojumos skaistākās Latvijas lauku ainavas.
Konkursam ir jāiesūta divu fotogrāfiju salikums tēmās “Zemnieka darbs
cauri gadsimtiem” un/vai “Lauku sēta cauri gadsimtiem”, kurā viena fotogrāfija uzņemta šajā gadsimtā un otra – iepriekšējā gadsimta sākumā. Savukārt par tēmu “Latvijas lauku ainava” māksliniekiem jāiesūta pašu zīmēti
vai gleznoti darbi.
Darbus konkursam var iesūtīt no 2017.gada 5.septembra līdz 2017.gada

5.decembrim. No konkursa labākajiem darbiem tiks veidota izstāde Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā
ēkā, kuras atklāšana notiks 2018. gada 4.maijā.
Katras nominācijas trīs labāko darbu autori iegūs iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada rudenī,
bet autoram, kura darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāšanas pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiks piešķirta simpātiju balva – mākslinieces Džemmas Skulmes glezna.
Ar konkursa “Latvijas lauki gadsimtu griežos” nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties biedrības Latvijas
Zemnieku federācija mājas lapā www.lzf.lv.
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Palīdzi noskaidrot ģimenei draudzīgāko
pašvaldību un laimē vērtīgas balvas
savai ģimenei

Mūsu pašvaldība piedalās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
organizētajā konkursā “Ģimenei
draudzīga pašvaldība”. Šajā konkursā svarīgs ir arī jūsu viedoklis,
jo tas var palīdzēt mums uzvarēt!
Balsot par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem ģimenēm varēs no
2. līdz 31.oktobrim jaunajā vietnē
www.vietagimenei.lv.
Lai noteiktu pašvaldības, kas
nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem,
VARAM šogad pirmo reizi rīko
konkursu „Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm vērtē gan konkursa
komisija, balstoties uz pašvaldību
iesniegto informāciju, gan ikviens
Latvijas iedzīvotājs, kuru viedoklis
tiks ņemts vērā, izvēloties konkursa uzvarētājus.
Laikā no 2017. gada 2. oktobra
līdz 31. oktobrim ikviens var novērtēt vienas, divu vai pat trīs pašvaldī-

bu sniegto atbalstu ģimenēm dažādās jomās. Priecāsimies arī par jūsu
ierosinājumiem par to, kādu atbalstu
ģimenēm no mūsu pašvaldības vēlaties vēl saņemt. To varēsiet ierakstīt
balsojuma anketā.
Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams reģistrēties ar savu Facebook vai Draugiem profilu vai e-pasta
adresi. Balsot var ne tikai par tām 55
pašvaldībām, kas piedalās konkursā, bet arī par jebkuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan netiks ņemts
vērā konkursā, bet noderēs pašvaldībām atbalsta pasākumu plānošanā
ģimenēm ar bērniem.
Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet sev un savai pašvaldībai tikt pie
jauna rotaļu laukuma. To, papildus
VARAM balvai, iegūs kāda no tām
četrām pašvaldībām, kas tiks atzītas
par ģimenei draudzīgākajām, un kuras iedzīvotāju - balsotāju īpatsvars
būs lielāks pret kopējo pašvaldības
iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai tikai jāpiemeklē bērniem drošu un
piemērotu vidi rotaļu laukuma ierī-

košanai. Rotaļu laukumu
dāvinās SIA “Jūrmalas
Mežaparki”, kas kā ģimenes uzņēmumus augstu
vērtē ģimeniskās vērtības
sabiedrībā un savos produktos.
Tāpat katrs, kas sniegs
vērtējumu kaut vai par
vienu pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā katru
nedēļu var laimēt dāvanu
karti 50 eiro vērtībā ģimenes izklaidei un citas
jaukas balvas. Piemēram,
katru nedēļu izlozēs trīs
mobilo sakaru operatora laimīgām ģimenēm
Amigo dāvātās mobilo
tālruņu uzlādes baterijas
un starptautiskās izstādes
Baltic Beauty 2017 divas
ieejas biļetes (katra 2 cilvēkiem), kas notiks 3.-5. novembrī Rīgā, Ķīpsalas hallē kā arī trīs
Rimi dāvanu kartes katru 10 EUR
vērtībā.
Vietnē www.vietagimenei.lv atradīsiet informāciju gan par mūsu,
gan citu pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm - ne tikai pabalstiem,
sabiedrisko transportu skolēniem,
ēdināšanu skolās, bet arī interešu
izglītību, rotaļu laukumiem, pasākumiem ģimenēm pašvaldībās,
ēku pieejamību un citām pašvaldību iniciatīvām ģimeņu atbalstam.
Pagaidām, vietnē ir pieejama informācija tikai par tām 85 pašvaldībām, kas ir iesniegušas datus,
tomēr informācija tiek regulāri papildināta.
Konkursa norisi atbalsta: Konkursa lieldraugs - SIA “Jūrmalas
Mežaparki”, mobilo sakaru operators laimīgām ģimenēm Amigo, SIA
“Rimi Latvia”, SIA “ZAAO”, starptautiskā izstāde Baltic Beauty, “Māmiņu klubs”, Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”.

Ūdens izraisīta
saslimšana – legioneloze.
Kā sevi pasargāt?
kļūst dzīvokļos esošās caurules un krāni.

„Vides serviss” ir saņēmis informāciju no Slimību profilakses un
kontroles centra par iespējamu saslimšanas gadījumu ar legionelozi
Bauskā. Iespējams, tas noticis vienā
no SIA „Vides serviss” pārvaldāmajām daudzdzīvokļu mājām Salātu ielā. 18. septembrī tika paņemti
ūdens paraugi šajā mājā, lai pārbaudītu baktērijas legionella klātbūtni.
Analīžu rezultāti vēl nav zināmi,
taču konkrētās mājas iedzīvotāji ir
informēti par esošo situāciju.
„Leģionāru slimība” jeb legioneloze ir reta, potenciāli nāvējoša
bakteriāla infekcija, kas cilvēka organismā nonāk, ieelpojot inficētas
ūdens daļiņas aerosola veidā dušā,
vannas istabā, pirtī, mazgājot traukus u.tml.
Lai izvairītos no cilvēka veselībai bīstamu baktēriju izplatības,
„Vides serviss” savās pārvaldāmajās daudzdzīvokļu mājās nodrošina
nepieciešamo ūdens temperatūru
gan karstā, gan aukstā ūdens apgādes sistēmā. Aukstā ūdens temperatūru nodrošina zem +200C (konkrētās mājas cauruļvados pārbaudes
laikā 18.09.2107. tā bija 150C), bet
karstā ūdens – virs +500C (konkrētās mājas cauruļvados pārbaudes
laikā 18.09.2107. tā bija 550C).
Tomēr, lai izvairītos no bīstamās
legionella baktērijas savairošanās,
iedzīvotājiem pašiem savā dzīvoklī
ir jārūpējas par to, lai tas nenotiktu,
jo visbiežāk baktērijas savairojas
tieši dušas galviņā un ūdens maisītājā (krānā), kur sastāvas ūdens.
Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc
vispārēja mājas ūdens apgādes sistēmas dezinfekcija nedod vēlamo
rezultātu, jo par baktēriju perēkli

Aicinām
Bauskas
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus ievērot dažas vienkāršas, bet efektīvas darbības, kas var
pasargāt no legionellu savairošanās
un izplatības.
Legioneloze jeb leģionāru slimība ir baktērijas izraisīta infekcijas
slimība, kas bieži norit kā pneimonija jeb plaušu karsonis. Tāpēc šī
slimība ir uzskatāma par smagu.
Slimība sākas ļoti strauji. Tās
simptomi ir:
• drudzis (ķermeņa temperatūras
paaugstināšanās līdz 39-40,50C)
• vispārējas intoksikācijas pazīmes – galvassāpes, slikta pašsajūta
• sauss klepus, vēlāk arī sāpes
krūtīs, elpošanas traucējumi.
Slimība ir ārstējama ar antibiotikām, tāpēc svarīgi nenodarboties
ar pašārstēšanos, bet, ja ir aizdomas
par saslimšanu, nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu!
Ne katrs cilvēks, kura organisms
ir uzņēmis legionellas baktēriju, saslimst.
Paaugstināta riska grupas ir:
• cilvēki ar novājinātu imunitāti;
• cilvēki ar hroniskām slimībām,
piemēram, elpceļu slimībām;
• gados vecāki cilvēki, īpaši vīrieši;
• smēķētāji;
• karstā ūdens taupītāji, kuri ūdeni pirms lietošanas nenotecina;
• iedzīvotāji, kuri neveic pareizu
krānu un dušas ūdenspadeves apkopi.

Aiva Avota-Zalstere,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Skanīga un priecīga aizrit „Zīlītes”
40.dzimšanas diena

Tāpat kā dziesmā ,,Cāļus skaita
rudenī” mūsu iestāde katru rudeni
skaita vienu gadiņu klāt. Tā nu šogad
mums ir apaļi 40.

Paldies visiem, kas ar savu klātbūtni, piederību un darbu ir spodrinājuši „Zīlītes” 40 darba gadus.
Mūsu iestādi kā bērnudārzu dibi-

nāja 1977.gada 27.septembrī. Tolaik pirmā
vadītāja bija Biruta Dzene, kas ap sevi pulcēja
jaunu kolektīvu gan ar
audzinātājām, gan tehniskajiem darbiniekiem.
Gaišajā ēkā atvēra 9
grupiņas. Aktīvi tika iekārtotas iestādes telpas,
ar milzīgu Sadzīves pakalpojumu kombināta
direktora, cienījamā Nikolaja Dzeņa atbalstu.
Iestādi vadīt palīdzēja
metodiķe Anita Šalkovska. Tas bija laiks,
par kuru iestādes kolektīva darba veterāni labprāt dalās atmiņās.
1994.gadā
savas
darba gaitas uzsāka otrā iestādes
vadītāja Ilga Butule. Kolektīvs ir
pateicīgs Ilgai par vērtīgām idejām,
uzticēšanos un iestādes attīstības

veicināšanu. Kopā ar Ilgu, daudzus
gadus par iestādes kopējo tēlu rūpējās metodiķe Dzintra Matuzone, kura
bija enerģijas un asprātības pilna, uzmundrinot darbiniekus gan ikdienā,
gan svētku reizēs.
2010.gadā tika atvērta „Zīlītes’’
struktūrvienība, par kuras vadītāju
izvēlējās iestādes metodiķi Dz.Matuzoni, savukārt kā vadītājas vietniece
izglītības jomā, darbu uzsāka ilggadējā pirmsskolas skolotāja Ginta Trubača. Pēcāk struktūrvienības vadītājas vietu ieņēma Irina Kalle un šobrīd
nepilnu mēnesi struktūrvienības vadību pārņēmusi Daira Peltmane.
Iestādē strādā 75 darbinieki un
visi tie ir cilvēki, kuriem patīk bēr-

ni un darbs ar viņiem. Nav neviena
darbinieka, kuram būtu vienaldzīgs
mums uzticēto bērnu liktenis.
Iestādes 40 gadu jubilejā gribam
sapņot un cerēt, ka mēs vēl joprojām
neesam pabeigti un ikvienam ir un
būs iespēja piedalīties pilnveidošanas procesā.
Paldies atraktīvajiem Bauskas
Valsts ģimnāzijas Skolēnu domes
jauniešiem un Kristīnai Kuzmičai
par sagatavoto dzimšanas dienas
pārsteigumu – dejām, dziesmām,
rotaļām, sejiņu apgleznošanu un kopējās dāvanas- Gleznas – veidošanu!
Mazuļi ar sajūsmu vēroja un piedalījās!

Nora Vilaua, iestādes vadītāja
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Meža dienas Īslīcē
Moto: „Kopā nākotnes mežam!”
Septembra pēdējā nedēļa Īslīcē
iesākusies ar ļoti jauku projekta Meža dienas 2017 „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”
noslēgumu.
Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpina tradīciju (20162018) - padarīt Latviju krāšņāku ar
koku stādījumiem. Projektu konkursā, ko organizē biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” tika gūts
atbalsts 500.00 EUR, no kuriem izlietojām 496.21 EUR.
Piedaloties šajā projektā jau otro
gadu stādam kokus un veidojam
parku pie Īslīces kultūras nama. Šogad parka teritorija tika papildināta
ar 28 jauniem kociņiem – egli, liepām, kļavām un ozoliem.
Jau septembra sākumā, pieaicinot ainavu arhitekti Sanitu Behmani – Baibakovu, tika apskatīta parka teritorija, modelēts parka plāns,
Zaļenieku kokaudzētavā tika atlasīti
koku stādi. Tie augot veidos dažādu

augstumu, formu un krāsu salikumus organiski iekļaujoties ainavā.
Koku stādīšanā piedalījās Īslīces
vidusskolas 12.klases audzēkņi un
skolotājas Skaidrīte Bule un Dina
Šnēberga. Jau nākošgad viņu ceļi
vedīs tos tālākās mācību un dzīves
gaitās, bet iestāītie koki tos vienmēr
gaidīs atgriežoties Īslīcē. Pirmsskolas piecgadīgie un sešgadīgie bērni
kopā ar audzinātājām Ilzi Jasoni,
Zandu Žeglovu, Inesi Dāboliņu,
Ilgu Ukstiņu un Ivetu Kilbloku izstaigāja topošo parku un iepazinās
ar dažādajiem kociņiem, mācoties
atpazīt kļavas, liepas un ozolus.
Aktīvi iesaistijās arī sabiedriskās
organizācijas – biedrība “Rītausmu
mani” un biedrība Īslīces sieviešu
klubs “Rītausma”. Vietējie iedzīvotāji labprāt piedalās koku stādīšanas
aktivitātēs un ar nepacietību gaida
pavasari, kad tiks uzsākts LAD un
Bauskas novada domes atbalstītais
projekts parka celiņu, atpūtas zonu,

rotaļu laukumu izveidošanai un
sporta zonas sakārtošanai.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem
– lieliem un maziem, kas iesaistījās
mūsu topošā parka zaļās rotas veidošanā. Īpašs paldies vietējajam uzņēmumam SIA “Kvēle” un personīgi Ģirtam Karpovičam par tehnisko
atbalstu.

Sandra Ķisele, Īslīces pagasta
pārvaldes vadītāja

Bauskas Kultūras centra
amatiermākslas kolektīvi
uzsāk jauno sezonu
Bauskas un apkārtnes vasaras
sezonas pārskats
Bauskas TIC apkopojis Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada lielāko apskates objektu iesūtītos statistikas datus par laiku no
maija līdz augustam un salīdzinājis
tos ar pagājušo gadu.
Aptaujāti 12 lielākie tūrisma objekti. Pēc Bauskas TIC apkopotajiem datiem redzams, ka būtiski ir
pieaudzis atpūtas kompleksa „Miķelis” muzeja apmeklētāju skaits.
Tas varētu būt saistīts ar kompleksa
paplašināšanos un izmaiņām darba
laikā. Tūristu skaits audzis Rundāles pils muzejā un Bauskas Motormuzejā. Četros objektos (Mežotnes
pils, atpūtas komplekss „Rožmalas”,
„Dobuļi”, „Ausekļu dzirnavas”)
apmeklējums saglabājies pagājušajā gada līmenī, pārējos 5 objektos
(Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs, Bauskas rātsnams, V.Plūdoņa
muzejs, atrakciju parks „Labirinti”)
apmeklētāju skaits ir krities. Bauskas rātsnamārā apmeklētāju skaits
sarucis par 35%. Ekspozīcijas „Sver
un mēri Bauskā” apskate samazinājusies par 5%, Rātsnama interjeru
apskate grupām – uz pusi. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka pagājušajā gadā interjeru ekspozīcija bija
jaunums, kuru visi vēlējās redzēt,
bet šogad jau nāk mērķtiecīgi, iepriekš piesakoties. Bez tam reizēm
nācās grupām ekskursiju atteikt, jo
būtiski palielinājies kāzu ceremoni-

ju skaits Rātsnamā.
Var secināt, ka gandrīz visos apskates objektos vērojams būtisks
apmeklētāju skaita samazinājums
maijā. Iespējams – vēsās vasaras
dēļ. Maijā tiek organizētas skolnieku ekskursijas. Daži objekti kritumu
skaidro ar jaunu apskates objektu,
atvēršanu. Savukārt apmeklētāju
pieaugums vērojams objektos, kur
tiek attīstīti jauni pakalpojumi vai
piedāvājumi.
Visos objektos pieaudzis ārzemju tūristu skaits (Bauskas TIC tas
palielinājies par 5%). Ārzemnieku
TOP 5 visos 12 objektos ir - Lietuva, Vācija, Igaunija, Krievija un Somija. Daudzi brauca ļoti mērķtiecīgi
akcijas „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” ietvaros. Pēc Igaunijas žurnālistu vizītes un vairākām publikācijām
lielākajos laikrakstos, kā arī vairāku
gadu darba tūrisma gadatirgū Tallinā, jūtami pieaugusi igauņu interese
par mūsu puses tūrisma objektiem.
Daudz igauņu tūristu apmeklējuši
tādus objektus, kā Mežotnes pils,
Bauskas pils muzejs, atpūtas komplekss „Miķelis”, Dobuļi, Bauskas
Motormuzejs, līdz ar to iekļaujoties
šo apskates objektu TOP 5. Pēc
Bauskas TIC, Bauskas Motormuzeja un Rundāles pils muzeja datiem
jūlijā un augustā izteikti daudz bija
grupas no Spānijas. Tūrisma informācijas centrā tika novērota tenden-

ce, ka Rātslaukumā apstājas autobuss ar spāņu tūristiem, viņiem tiek
dots brīvais laiks 2 – 3stundas, kas
bieži tiek izmantots tuvāku un tālāku muzeju apmeklēšanai. Pagājušā
gada rudenī Bauskā viesojās žurnāliste no Izraēlas. Pēc viņas vizītes
Bauskā un sagatavotās publikācijas palielinājies viesu skaits no šīs
valsts. Bauskas TICā tas pieaudzis
2,4 reizes un ļoti bieži viņi interesējās par sinagogu un ar ebrejiem saistītām vietām Bauskā un apkārtnē.
Tūrisma informācijas centrs ir
vieta, kur ceļotāji iegriežas ar visdažādākajiem jautājumiem. Visbiežāk
tie ir: ko var redzēt, kur var paēst,
kur var palikt pa nakti? Vislielākās
problēmas ir rīta pusē atbildēt uz
jautājumu – kur Bauskā var padzert
kafiju un pabrokastot. Tādas vietas
praktiski nav, jo vairums kafejnīcu
atvērtas no plkst. 11.00.
Sezonā problemātiska ir pusdienu
ieturēšana Bauskā, jo kafejnīcas visai
bieži ir ar nelielu kapacitāti un tāpēc
ir ļoti noslogotas.
Taču precīzu statistiku par sezonu
kopumā varēs izvērtēt tikai janvārī,
jo septembris un oktobris ir skolēnu
mēnesis, kad daudzos objektos būtiski pieaug apmeklētāju skaits.

Vija Grūbe, Bauskas TIC
tūrisma organizatore,
www.visit.bauska.lv

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

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

Ilze Lujāne
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Bauskas Kultūras centrs
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Bauska kļūst par 2017. gada Latvijas
spēcīgāko pilsētu
Līdz ar Daugavpils posmu 24.
septembrī noslēdzās šīs vasaras sacensības svaru stieņa spiešanā guļus
uz reižu skaitu „Latvijas spēcīgākā
pilsēta 2017”.
Bauska izcīna 1. vietu ar rezultātu 277 200 kg. 2. vietā ierindojas
Daugavpils ar 233 950 kg un 3. vietu ieņem Jēkabpils ar 223 740 kg.
Šovasar sacensību dalībnieki mūs
pārsteidza ar savu spēka izturību,
pārspējot projekta rekordus visās
grupās.
Sākot no maija līdz pat septembrim Latvijā jau ceturto gadu notika sacensības svaru stieņa spiešanā
guļus uz reižu skaitu „Latvijas spēcīgākā pilsēta”. Šovasar par spēcīgākās pilsētas titulu cīnījās 15
Latvijas pilsētas. Katrā sacensību

augstu pilsētas rezultātu. Savukārt
Daugavpils iedzīvotāji šīs vasaras
sacensības noslēdza ar 2. vietu, rekordlielu dalībnieku skaitu un kopā
paceltajiem 233 950 kg. Jēkabpils
šovasar sacensībās startēja kā trešā
pilsēta, un tai izdevās noturēt savas
līderpozīcijas ar rezultātu 223 740 kg
un 3. vietu Latvijas kopvērtējumā.
Tālāk seko 4. vietā Valmiera 212 560 kg, 5. vietā Ludza - 174
770 kg, 6. vietā Ventspils - 171 560
kg, 7. vietā Rēzekne - 166 280 kg, 8.
vietā Gulbene - 157 460 kg, 9. vietā
Sigulda – 137 250 kg, 10. vietā Cēsis - 133 620 kg, 11. vietā Saulkrasti - 126 940 kg, 12. vietā Rīga - 122
210 kg, 13. vietā Dagda - 118 310
kg, 14. vietā Ape – 107 750 kg un
15. vietā Līvāni - 105 960 kg.

sību dalībnieku sniegums līdz 18
gadu vecumam gan sieviešu, gan
vīriešu grupā. Pēc 15 sacensību posmiem 1. vietu izcīnīja Apes jaunieši,
aiz sevis 2. vietā atstājot Rēzeknes
jauniešus, bet 3. vietā ierindojās
Ventspils jaunieši. Tālāk seko 4.
vietā Cēsis, 5. vietā Jēkabpils, 6.
vietā Valmiera, 7. vietā Ludza, 8.
vietā Dagda, 9. vietā Gulbene, 10.
vietā Daugavpils, 11. vietā Līvāni,
12. vietā Bauska, 13. vietā Sigulda,
14. vietā Saulkrasti un 15. vietā Rīgas jaunieši.
Projekta „Latvijas spēcīgākā pilsēta 2017” rezultāti pieejami: www.
specigakapilseta.lv.
Uz tikšanos 2018. gadā, kad projekts „Latvijas spēcīgākā pilsēta”
svinēs savu 5. dzimšanas dienu!

Uzvaras vidusskolas 1.klases
audzēkņi apgūst dambretes pamatus
Biedrības „Prāta laiks” rīkotās
dambretes popularizēšanas aktivitātes „Bauskas novada dambretes dienas 2017” pirmais pasākums notika
Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolā
25. septembrī. Pasākumā piedalījās
19 sākumskolas skolēni.
Viens no Latvijas labākajiem
dambretistiem, biedrības „Prāta
laiks” valdes loceklis Jānis Štāls
iepazīstināja bērnus ar dambretes
spēles pamatiem un noteikumiem.
Turpinājumā aizvadīja vienu turnīru, pēc kura J. Štāls ar bērniem uzspēlēja simultānspēli.
Projektu biedrība „Prāta laiks”
īsteno ar Bauskas novada atbalstu
konkursā „Mēs savam novadam”.
Tāpat dambretes aktivitātes atbalsta
Bauskas veikals „Apavu namiņš”.
Balvās bērniem bija konfektes, uzlīmes, magnēti, kā arī divi „vidžeti” no „Apavu namiņa”. Par viena
„vidžeta” laimīgo īpašnieku kļuva
spēles turnīra uzvarētājs no trešās

klases Andris Liks, savukārt otra
likteni noteica Jānis Štāls, novērtējot jauniešu spēles aizvadītajā
simultānspēlē. Vislabāk nospēlēja
Rainers Ginters un viņam tika otrs
„Apavu namiņa” „vidžets”.
Bērni bija iepriecināti par aizvadīto turnīru un vaicāja, kad sacensības būs vēl. Pagaidām gan Uzvaras
vidusskolā citi turnīri nav plānoti,
bet seši labākie 1. klases audzēkņi
piedalīsies lielajā finālā novembrī.
Fināla laiks gan vēl nav zināms,
jo jāgaida, kad beigsies visi astoņi
turnīri. Tiesības spēlēt lielajā finālā ieguva Rainers Ginters, Kitija
Valmunska, Emīls Belickis, Enija
Būmeistare, Anda Briede, Aleksis
Melgailis.
Divi nākamie pasākumi jau ir
zināmi – 3. oktobrī „Bauskas novada Dambretes dienas 2017” notiks
Bauskas pilsētas pamatskolā, savukārt 10. oktobrī – Griķu pamatskolā.

Uldis Varnevičs

Gaidīti vasaras sporta svētki

Mūsu stiprās meitenes: Līga Gaurilka, Alise Babra un Kitija Ruža

pilsētā iedzīvotājiem tika dotas trīs
stundas, kuru laikā ikviens pilsētas
atbalstītājs varēja uzspiest svaru
stieni uz reižu skaitu. Jauniešiem
līdz 18 gadiem un sievietēm svaru
stienis svēra 20 kg, bet vīriem 50
kg. Dalībnieku kopā paveiktais veidoja katras pilsētas rezultātu.
Bauska ik gadu ļoti neatlaidīgi
cīnījās par spēcīgākās pilsētas titulu
un pat ir bijusi pavisam tuvu šim godam, taču ne reizi 1. vietā. Šovasar
Bauskas iedzīvotāji kopā uzspieda
fantastisku rezultātu 277 200 kg
un kļuva par visa projekta spēcīgāko pilsētu. Iepriekšējos trīs gadus
spēcīgākās pilsētas laurus plūca
Valmiera, kuras labākais rezultāts
bija 2016. gadā kopā uzspiestie 265
650 kg. Taču šogad Bauska atklāja
sevī vēl nebijušu spēku, uzrādot tik

Katrā sacensību posmā ar medaļām tika apbalvoti arī individuāli
spēcīgākie jaunieši, dāmas un vīri,
kuri sacentās par 2017. gada spēkā
izturīgākā dalībnieka godu. Šovasar
sacensībās tika uzrādīti fenomenāli rezultāti katrā grupā un pārspēti
projekta „Latvijas spēcīgākā pilsēta” rekordi. Latvijas spēkā izturīgākais jaunietis ir Edžus Mazulis,
kurš Apes posmā 20 kg uzspieda 1
017 reizes. Spēkā izturīgākā dāma
ir Dagnija Dalibo, kura Ludzas posmā 20 kg svaru stieni uzspieda 340
reizes. Vīru grupā spēkā izturīgākā
gods pieder Uldim Velikam, kurš
Siguldas posmā 50 kg uzspieda 240
reizes.
2016. gadā tika ieviests Latvijas
spēcīgākās pilsētas Jauniešu vērtējums, kurā tiek ņemts vērā sacen-

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

Projekta „Latvijas spēcīgākā pilsēta 2017” posmus atbalstīja Latvijas Pauerliftinga federācija, pilsētu
pašvaldības un novadu domes, pilsētu sporta organizācijas, Ghetto
Games, Eiropas Sporta nedēļa BeActive, Latvijas augļu un dārzeņu
pārstrādes uzņēmums „Rosība”
un interneta veikals http://veikals.
sp.lv/. Projektu līdzfinansē Latvijas Sporta federāciju padome un
Izglītības un zinātnes ministrija kā
sabiedriski nozīmīgu tautas sporta
pasākumu.
Nāc, piedalies un aizstāvi savu
pilsētu!

Baiba Norberte, projekta
„Latvijas spēcīgākā pilsēta
2017”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pilsētas stadionā aizvadīti Bauskas novada Vasaras sporta svētki
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Piedalījās 14 vienības, tai
skaitā četras no Lietuvas pilsētām.
Sadarbība ar Lietuvas pilsētām
invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrībai (ISRB) „Bauska” šogad izvērsusies plaša. Mūsu pilsētā rīkotās
sacīkstes ir vienas no populārākajām
visā Latvijā ar kaimiņu valsts dalībnieku piedalīšanos. „Mūsu pasākumā bija vienības no Šauļiem, Kuršēniem, Radvilišķiem un Pasvales,”
stāsta ISRB „Bauska” valdes priekšsēdētāja Maira Kalada.
Kopumā piedalījās 120 sportistu
ar invaliditāti. Daudzi ISRB „Bauska” pārstāvji nevis startēja, bet gan
pildīja tiesnešu un organizatoriskos
pienākumus.
Sacensību organizatore Inga Ūbele pastāstīja, ka no viesi bija arī no
Rīgas, Krāslavas un Rundāles novada, kā arī vairākas Bauskas novada
vienības. Laikapstākļu dēļ sacensības ritēja stadiona manēžā.

Tribīnēs notika pildbumbas grūšana, bumbiņu mešana mērķī, lidojošo šķīvīšu ķeršana, florbola metieni
un futbola sitieni. Savukārt dalībniekiem ratiņkrēslos bija 30 metru brauciens, neliela stafete un „Boccia”
turnīrs.
„Jaunums bija „Boccia” spēle.
Biedrība ir iegādājusies divus jaunus komplektus. Uzaicinājām palīgā
Pamūšas speciālās internātpamatskolas jauniešus, jo viņi ar sporta
skolotāju Ivo Petrokaiti piedalās sacensībās šajā sporta veidā,” stāsta I.
Ūbele. „Mums vēl daudz jāstrādā un
jāmācās. Nemākam vēl tiesāt. Lietuvieši mūs daudz pielaboja – viņi jau
sen spēlē „Boccia”, teic M. Kalada.
„Boccia” spēlēs uzvaru guva Radvilišķu vienība. No mūsējiem labākie bija Pamūšas internātpamatskolas jaunieši.
„Man šķiet, ka, pateicoties kopīgai izdomai, svētki izdevās,” saka I.
Ūbele.

Uldis Varnevičs
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Aktualitātes novadā

Nāc, piedalies!

Centrālās bibliotēkas aktivitātes–
daudzveidīgas un kulpli apmeklētas
Lietainais un pelēcīgais rudens
atnācis ar spilgti krāsainiem Bauskas Centrālās bibliotēkas un tās
sadarbības partneru veidotajiem
daudzveidīgajiem
tematiskajiem
pasākumiem.

Pagalmu svētki
9. septembrī šogad aizskanēja
jau VII Pagalmu svētki. Bauskas
vecpilsētas VII Pagalmu svētkos
piedalījās arī Bauskas CB Biznesa bibliotēka. Dažādas atrakcijas
bija sagatavotas kā lieliem, tā maziem. Viņi varēja iejusties atjautīgā
pircēja lomā, pierādīja savu meistarību kā veiklie celtnieki, kā arī visus
pārsteidza ar savām novērošanas
spējām. Ja kādam tuva bija skaitļu
pasaule, tad varēja minēt ciparus.
Bērni un pieaugušie piedalījās arī
fiziskajās aktivitātēs, lecot klasītes.
Bija iespēja uzspēlēt ciparu spēli,
sagatavot sev biznesa brokastis un
nozvejot biznesa haizivi. Pagalmu
svētkos ar mums kopā bija arī Gailīšu, Ozolaines un Jaunsaules biznesa
atbalsta bibliotēkas, kā arī skolēnu
mācību uzņēmums no Īslīces vidusskolas „Gudrais kamolītis”, kurš
piedāvāja savu produkciju – pašgatavotas grāmatzīmes ar apdzīvoto
vietu nosaukumiem, rokassprādzes, dažādas tamborētas lietas no
dzijas. Visus pārsteidza arī burvju
zebenieks. Pateicamies pagalma
apmeklētājiem par ieinteresētību un
atsaucību.

Dzejas dienas
11. septembrī Saules dārzā pie
Plūdoņa pieminekļa norisinājās 4.
Dzejas dienas. Šoreiz Eduarda
Veidenbauma zīmē, par moto ņemot dzejnieka vārsmu “Kāda gan

tur kādam daļa, kad man patīk dzīve
zaļa…” Saules dārzā izskanēja arī
latviešu jaunās paaudzes dzejnieku
dzeja. Visi kopā meklējām kopīgās un atšķirīgās Veidenbauma un
mūsdienīgās latviešu dzejas nianses
novada skolu jauniešu un pedagogu
interpretācijā. Šajās Dzejas dienās
Bauskā viesojās dzejnieks, daudzu
pēdējos gados tapušu grupas „Prāta
Vētra” dziesmu tekstu autors Emīls
Buiķis, kurš patīkami pārsteidza
ar mūsdienīgajiem un skanīgajiem
dzejas pantiem. Lielu paldies sakām visam kuplajam pasākuma apmeklētāju pulkam, bet jo īpaši liels
paldies pasākuma dalībniekiem,
mūsu talantīgajiem un atraktīvajiem
skolu jauniešiem no Bauskas Valsts
ģimnāzijas, Bauskas pamatskolas
un Bauskas 2. vidusskolas un viņu
literatūras skolotājām Vijai Cerusai,
Inārai Graudiņai, Ievai Mašalei, Dinai Almanei un Rutai Dābolai par
savdabīgajiem un interesantajiem
priekšnesumiem, un pasākuma attālākajiem viesiem no Codes pamatskolas, Misas vidusskolas un Zālītes
speciālās internātpamatskolas. Kā
vienmēr prieks par mūsu atsaucīgajiem un sirdīs jaunajiem senioriem,
kuri regulāri apmeklē bibliotēkas un
skolas kopīgi veidotos pasākumus.

Grāmatu svētki
15. septembrī norisinājās ikgadējie Bauskas novada Grāmatu svētki, kurus ievadīja jaunāko grāmatu
komercizstāde un publiskā diskusija “Nodokļi apģērbj vai izģērbj”,
kurā piedalījās FM parlamentārais
sekretārs Edgars Putra, LTRK valdes loceklis Jānis Endziņš un citi.
Diskusiju vadīja žurnālists Ivars
Bušmanis.

Pēc sātīgām pusdienām pie putras katla KC un bibliotēkas pagalmā
sākās tikšanās ar rakstnieku Māri
Bērziņu, kuru vadīja Liega Piešiņa.
Svētki noslēdzās ar “saldo ēdienu”
literāri muzikālu tikšanos ar Guntaru Raču ar draugiem, kad skanēja gan Guntara Rača jaunākā dzeja
viņa lasījumā, gan kopā ar zāli tika
dziedātas populārākās dziesmas ar
dzejnieka un muzikanta vārdiem.
Grāmatu svētki norisinājās arī novada skolās un Bauskas Bērnu bibliotēkā.
Bauskas Centrālā bibliotēka
pateicas visiem atbalstītājiem –
Bauskas novada domei, Bauskas
Kultūras centram, Bauskas Valsts
ģimnāzijai, Bauskas sākumskolai,
Īslīces vidusskolai, Bauskas pamatskolai un visiem labajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja
šo Grāmatu svētku organizēšanā.

Kopā ar
Jāni Jaunsudrabiņu
Bet jau 18.oktobrī plkst. 14.00
gaidām interesentus Bauskas Kultūras centra Lielajā zālē literāri tematiskajā pēcpusdienā „UN DEBESS
UN ZEME UN SAULE MŪŽAM
MANA” kura veltīta tautā iemīļotā rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. gadskārtai. Pasākums
tiek veidots kopā ar Bauskas Valsts
ģimnāzijas audzēkņiem, tajā jauniešu priekšnesumi mīsies ar stāstījumiem par Jaunsudrabiņa dzīvi un
daiļradi un muzikāliem priekšnesumiem. Tiksimies literāri tematiskajos pasākumos.

Laimdota Ozoliņa
Bauskas CB galvenā
bibliogrāfe

Bauskas pilī skanēs Francijas
galma mūzika
21. oktobrī plkst. 18.00 Bauskas
pilī ar koncertprogrammu „Air de
cour” jeb „Galma dziesma” uzstāsies Senās mūzikas ansamblis „The
Royal Blue”. Koncertā skanēs franču
galma ārijas jeb „Air de cour”, ko
spēlēja Francijas galmā no 1550. līdz
1650. gadam karaļa Luija (Louis)
XIII valdīšanas laikā.
Vairākas galma ārijas iekļautas arī
Bandenburgas princeses Luīzes Šarlotes (Louise Charlotte, 1617-1676)
dziesmu grāmatā jeb tabulatūru grāmatā (1632), kas, acīmredzot, pēc
Luīzes Šarlotes un Kurzemes hercoga Jēkaba kāzām 1645. gadā Kēnigsbergā, abiem pārceļoties uz Mītavu (šobrīd Jelgavu), atceļojusi līdzi
un bijusi Luīzei Šarlotei kā mācību
līdzeklis mūzikā. Tā ietver dažādu
17. gs. franču, vācu un angļu komponistu, kā, piemēram, A. Boesset, F.
Richard, T. Campian u.c. dziesmas.
Šobrīd grāmatas manuskripts atrodas
Pēterburgā, un tas sniedz interesantu
ieskatu 17. gs. pirmās puses mūzikas teorijas apmācībā un skološanā
Brandenburgas galmā.
Koncertā skanēs arī Pjēra Ataiņanta (Pierre Attaignant, ap
1494-1551/52) un Kloda Žervēza
(Claude Gervaise, darbojies Parīzē
1540-1560) franču deju mūzika, kas

apkopoti krājumos.
P. Ataiņants bija oficiālais Francijas karaļnama mūzikas izdevējs un
bibliotekārs. Viņa izdevniecībā izdotas K. Žervēza rediģētās un komponētās deju svītas.
„The Royal Blue” ir senās mūzikas ansamblis, kurā apvienojušies 4
mūziķi – Aija Veismane/balss, Anita Romanova/fidele/vijole, Ainārs
Paukšēns/viola da gamba un Mārtiņš
Garkevičs/balss/teorba.
Nosaukums „The Royal
Blue” ansamblim dots par
godu karaliski zilajam krāsu
tonim, kas ir kā greznības,
tumšo un gaišo ēnu attiecību un emociju simbols, kam
ir neskaitāmas nokrāsas,
gluži kā mūzikai, kuru dzirdēsiet koncertā. Karstasinīgi deju ritmi vai saldsērīgas melodijas, ko dziedāja,
spēlēja, dejoja un klausījās
Francijas galmā no 16. gs.
nogales līdz 17. gs. vidum.
Teorba jeb kitarone ir
lautas klases instruments ar
ko pārsvarā pavadīja melodijas un solo balsi. Tās aizsākumi meklējami Itālijā 16.
gs. beigu posmā.
Biļetes iepriekš pārdoša-

nā var iegādāties Biļešu Paradīzes,
Bauskas pils muzeja kasē un rezervēt pa tālr. 63923793, vai e-pastu:
bauskaspils@bauska.lv. Rezervētās
biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 min.
pirms pasākuma.
Sīkāka informācija pieejama mājas lapā: www.bauskaspils.lv.

Ilva Neimane, Bauskas
pils muzeja sabiedrisko
attiecību speciāliste – klientu
apkalpošanas vadītāja
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BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS OKTOBRIM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 22.oktobrim

Bauskas muzejā

Arņa Indrika jubilejas fotoizstāde

5. oktobris – 31.oktobris

Bauskas muzejā

LMA tekstilmākslas katedras studentu darbu izstāde

1.oktobrī plkst. 13.00

DFC „Strēlnieki”

Mežotnes pagasta senioru pasākums un ziedu, augļu, dārzeņu
izstāde „Rudens krāšņums”

1.oktobris plkst.16.00

Ceraukstes tautas namā

Ceraukstes pagasta senioru vakars

1.oktobrī plkst. 12.00

Codē atpūtas vietā „Ciema
dārzs” aiz galdniecības

Miķeļdienas pasākums „Rudens brauc – uz tirgu sauc!”

7.oktobrī plkst.14.00

Grenctāles kultūras namā

„Latgolys vakars”

8. oktobrī

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas Tautas teātra pirmizrāde „Toms Džimboms”

10.oktobrī plkst. 11.00

Bauskas Kultūras centrā

„Teātris un Es” izrāde bērniem „Kā kļūt par varoni?”

13. oktobrī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

SEZONAS ATKLĀŠANA!Vestards Šimkus, Kristaps Ķeselis
koncertizrādē „Novecento”

13.oktobrī plkst. 19.00

Grenctāles kultūras namā

Baložu Tautas teātra izrāde Oto Eskins „Duets. Grēksūdze”.

14. oktobrī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

Foto plenēra izstādes atklāšana

14.oktobrī plkst.18.00

Īslīces kultūras namā

Amatierteātris „Dadži” aicina uz PIRMIZRĀDI pēc K.Skalbes
pasakas motīviem izrāde „Kaķīša dzirnaviņas”

19.oktobrī plkst. 18.00

Interešu centrā „Mežotne”

Interešu centra „Mežotne” atklāšana

21.oktobrī, plkst.18.00

Īslīces kultūras namā

Kultūras sezonas atklāšanas pasākums „Aprīļa Pilieniem-20”

22.oktobrī plkst.14.00

Grenctāles kultūras namā

Senioru atpūtas pēcpusdiena

22. oktobrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Valmieras dramas Teātra izrāde „Rudenīgais blūzs”

22.oktobrī plkst. 15.00

DFC „Strēlnieki”

Codes amatierteātra „Spēlētprieks” Ivetas Salgrāves luga „Godīgi un izdevīgi, ērti un interesanti”

22.oktobrī plkst. 13.00

DFC „Strēlnieki”

24.oktobrī plkst.17.00

Grenctāles bibliotēkā

Dokumentālais kino vakars par godu kinorežisoram Ansim
Epneram - 80

24.oktobris – 26.novembris

Bauskas muzejā

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

oktobrī (sekot reklāmai)

Codes pamatskolā

Rundāles novada Svitenes pagasta amatierteātra izrāde
„Šurumburums”

Iepazīsim viens otru tuvāk pasākumā - izstādē „Es un mans
vaļasprieks”

Oktobrī
• 10.oktobrī plkst.14.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēde
• 12.oktobrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas sēde;
• 19.oktobrī plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
• 27.oktobrī plkst.14.00 – novada domes sēde.
BAUSKAS MUZEJĀ
• Līdz 22. oktobrim ARŅA INDRIKA jubilejas fotoizstāde
• INGA JURĀNE „Atmiņas un sapņi”. Gleznas, zīmējumi un grafikas (24.10. – 26.11.)
• LMA tekstilmākslas katedras studentu darbu izstāde (5.10.- 31.10.)
• LMA metāla dizaina katedras studentu darbu izstāde (3.11. – 3.12.)

Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv

Apsveikums
Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu jubilārus
Oļģertu un Mēriju KALNIŅUS Bauskā
Raimondu un Ainu VĒJUS Ceraukstē

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

Dzimtsarakstu ziņas no 29.08.2017. līdz 25.09.2017.
Reģistrēti dzimušie 14,t.sk. 10 meitenes un 4 zēni
Reģistrēti mirušie 19, t.sk. 9 sievietes un 10 vīrieši
Reģistrētas laulības 14, t.sk. baznīcā - 2
Bērniem doti vārdi: Kristers, Dominiks, Roberts (2 ģimenēs) un Lauma, Olīvija, Kristīne, Viktorija, Sofija, Laura,
Elizabete, Letīcija, Marta, Loreta

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.

