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Fotoieskats:
Vivat Curlandia!
Kantrifestivāls

Sākas darbi Bauskas industriālajā
teritorijā

Bauska aicina

Bauska aicina uz
vērienīgāko vasaras
notikumu pilsētā –
festivālu
„Bauska TASTE”
„Bauska TASTE” ir mūzikas
un aktīvās atpūtas festivāls visai
ģimenei, kur divu dienu garumā
gaidāma Latvijā iecienītu mūziķu
uzstāšanās, sportiskas aktivitātes,
aizraujošas nodarbes un vienkārši
laba atpūta visai ģimenei.
Festivālā uz divām skatuvēm
uzstāsies tādi Latvijā pazīstami
mākslinieki kā „Labvēlīgais tips”,
„Astro’n’out”, Ozols un Tehnikums, Aija Andrejeva, „Satellites
LV”, Ralfs Eilands un Latvijas
Radio bigbends ar koncertprogrammu „Cits Pauls”, „Menuets”,
Chris Noah, „Sudden Lights”, Radio SWH raidījuma „Priekšnams”
jaunie izpildītāji, kā arī citi mākslinieki. Par enerģisku nakts mūziku
rūpēsies DJ née Stocka un DJ Artis
Dvarionas.
Festivāla laikā gaidāms arī īpašs
grupas „Triānas parks” albuma
„Alive” prezentācijas koncerts, kur
brīvā gaisotnē būs iespējams satikt
un parunāties ar grupas dalībniekiem, kā arī noklausīties jaunākos
apvienības singlus un jau zināmus
skaņdarbus.
„Bauska TASTE” otrajā dienā,
5. augustā „Skaņu takas” skatuvē
tiks atdzīvināta mūzika no platēm
un lentēm. „Tas ir jauninājums ar
mērķi veidot mūzikas dažādību festivālā, kur būs iespēja dzirdēt pagātni ietērptu 21. gadsimtā. Mūsuprāt,
svētdiena ir piemērota diena, kad
aiziet aprunāties ar „Skaņu takas”
māksliniekiem – Robertu Gobziņu,
DJ Raiti, DJ Trakais Mārtiņš, DJ
Sairam, kā arī DJ Big N & DJ F-Line un vērot, kā mūzika tiek radīta
skatītāju acu priekšā,” stāsta festivāla organizatore Līga Stankeviča.
Visas dienas garumā darbosies arī
vinila tirdziņš, kur mūzikas entuziasti varēs iegādāties dažādas vērtīgas plates un satikt domu biedrus.
Jau otro gadu festivālā „Bauska
TASTE” būs iespējams piedalīties
„Magnēts” rīkotajā rogainingā, kas
ir aizraujošs orientēšanās sacensību
paveids. Skrējiena dalībnieki varēs
izvēlēties dažāda garuma distances.
Organizētāji būs parūpējušies arī
par pašiem mazākajiem sportistiem.
Tāpat „Bauska TASTE” norises
vietā gaidāmas arī citas aktivitātes,
kas būs saistošas gan bērniem, gan
pieaugušajiem – pūķu darināšana,
sešu metru augsta klinšu siena,
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Paziņojums

Paziņojums par Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu

Informācija

Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par jauna Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids
nekustamajos īpašumos.
Bauskas novada pašvaldība aicina
Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus,
kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas
attiecas uz novada teritorijas attīstību
kopumā.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma
izstrādei lūdzam iesniegt Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē
vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901.
E-pasta adrese: planojums@bauska.lv
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS līdz 2018.gada 28.decembrim.
Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
•
nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
•
nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Pašvaldības īpašums

Paziņojums par izsoli

Bauskas novada dome 2018.gada 1.augustā pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007 0062,
kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,6 ha, kadastra apzīmējums 4046 007 0062 un dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4046 007 0062 001, atklātu, mutisku atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,- (divi tūkstoši astoņi simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
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 „Saulāji”, 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
„Saulāji”, Brunavas 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 2018.gada 1.augustā pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jāņsētas”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 008
0119, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,5190 ha, kadastra apzīmējums 4046 008 0119, atklātu, mutisku
atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1000,- (viens tūkstotis eiro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% eiro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita
Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods
UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Jāņsētas”, 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 „Jāņsētas”, Brunavas 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.

„Turies!” virvju trase, „Brain Games” labākās spēles, izlaušanās istabas
no „QuestLab”, kā arī virtuālā realitāte
un trīs dažādu video spēļu konsoļu turnīrs no „GoStation”. Tāpat apmeklētāji
būs aicināti aizraujošās aktivitātēs izglītoties par dzīvnieku aizsardzību biedrības „Dzīvnieku brīvība” teltī, kā arī par citām svarīgām tēmām pie biedrības „Papardes zieds”. Līdztekus festivālam notiks arī portāla draugiem.lv
organizētās auto orientēšanās sacensības „ZigZag”, kā arī „PanCars” piedzīvojumu brauciens „Pazust Zemgalē”.
„Bauska TASTE” organizatori parūpējušies arī par pašiem mazākajiem
festivāla apmeklētājiem – „Bella Baby Happy” teltī tiks pasniegtas dāvaniņas ar noderīgām higiēnas precēm, kā arī būs iespēja pārtīt mazulīti. Bērnu
zonā darbosies „Krāsu karuselis” – gaidāms košs ziepju burbuļu šovs, kurā
varēs piedalīties arī apmeklētāji, interaktīva zīmējumu izrāde kopā ar aktieri
Vari Klausītāju, skečs par trollīšiem, kuri nolēmuši atjaunot savu civilizāciju
tieši mājīgajā „Bauska TASTE” festivālā, kā arī citas aktivitātes.
Apmeklētāji maltīti varēs baudīt plašā un daudzveidīgā ēdināšanas zonā,
kur būs iespējams mieloties gan ar festivāla gaisotnei raksturīgiem ēdieniem,
gan nogaršot ko jaunu.
Festivāla teritorijā atradīsies arī telšu pilsētiņa un autostāvvieta.
Nakšņošana telšu pilsētiņā izmaksās vien 5 eiro no personas, automašīnas novietošana festivāla teritorijas stāvvietā – 10 eiro no auto par katru
iebraukšanas reizi. Pasākuma dienā uz vietas skaidrā naudā būs iespējams norēķināties gan par telts vietu, gan autostāvvietu.
Biļetes pieejamas Bauskas Kultūras centra kasē, „Biļešu paradīzes” kasēs
visā Latvijā, kā arī internetā. Biļetes cena 15,- eiro. Pensionāriem, uzrādot
apliecību, un jauniešiem no 12-18 gadiem cena nemainīga – 5 eiro, bērniem
līdz 11 gadu vecumam un personām ar I grupas invaliditāti ieeja bez maksas.
„Aicinām pēdējā vasaras mēneša pirmo nedēļas nogali pavadīt Bauskā
aizraujošā festivālā visai ģimenei. Šeit gleznainajā, upju ieskautajā Bauskas Pilskalna parkā būs brīnišķīgā atmosfērā un
fantastiski cilvēki. Tiekamies festivālā, kur satiekas, - „Bauska TASTE”,” aicina Bauskas Kultūras
centra direktors, festivāla „Bauska TASTE” organizators Jānis Dūmiņš.
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Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centrs

Svarīgi
„Bauskas Novada Vēstis”
lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs iznāks 10.augustā.
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Projektu aktualitātes

Pašvaldība atbalsta teritorijas, kurās realizēti
uzņēmēju daudzmiljonu projekti. Ar ERAF
līdzfinansējumu pārbūvēti autoceļu posmi 2,1
miljona eiro apmērā.
Autoceļa „A7-Rotkalni-A7 šoseja” pārbūvi pabeigs augustā

Sākoties ražas novākšanas sezonai, autoceļa „A7-Rotkalni-A7 šoseja” posms no šosejas A7 uz LPKS
„Saimnieks V” kaltēm ir klāts ar

melno segumu. Projektā ceļu būves kompānija SIA „Ceļinieks
01” pārbūvē autoceļa
„A7-Rotkalni-A7 šoseja” posmu no A7
šosejas. Galvenās projektā īstenotās aktivitātes ir posma 1,081
km garumā pārbūve,
būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Darbus uzrauga SIA
„Jurēvičs un partneri”,
projekta autoruzraudzību veic SIA „Projekts EAE”. Sadarbībā ar projekta autoru
novērstas būvprojekta
neprecizitātes, ko norādīja autoceļa lietotāji
un piegulošo zemju
īpašnieki. Visus pārbūves darbus pabeigs
augustā.
Autoceļa pārbūves kopējās izmaksas 449 979,83 eiro. ERAF finansējums 289 568,31 eiro, valsts budžeta
finansējums 12 775,07 eiro, savukārt

pašvaldības līdzfinansējums 147
636,45 eiro.
Projektā plānotie rezultāti ir ne
tikai autoceļu kvalitātes uzlabošanās
Codes pagastā un posma pārbūve,
bet arī uzņēmējdarbības attīstība. Investīcijas teritorijā pieaug, jo kooperatīvs „Saimnieks-V” un ZS „Dzenīši” 2018.gadā iegulda 0,5 miljonu
privātās investīcijas teritorijas attīstībā, paplašina graudu pirmapstrādes kompleksu Ciņos, būvē papildu
graudu torņus, tostarp trīs graudu
uzglabāšanas torņus, vienu graudu
pieņemšanas torni un vienu graudu
izdošanas torni, kā arī izbūvē asfaltētu laukumu un paplašina graudu pirmapstrādes bāzi, z/s „Dzenīši” būvē
arī graudu novietni-angāru. Rezultātā
tiek nodrošināta 2,7 ha lielas privātās
teritorijas attīstība un radītas iespējas
jaunām darbavietām nākotnē.
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Uzsākta Bauskas industriālās teritorijas attīstība
Projekta „Bauskas industriālās
teritorijas attīstība, reģenerējot
degradētās teritorijas” mērķis ir
palielināt privāto investīciju apjomu Bauskas novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai
nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā.
Projekta mērķis ir industriālās zonas
izveide, kur projektā tiks izveidota
pieslēguma infratruktūra un izbūvēta jauna Lidlauka iela. Jaunas industriālas zonas izveide ietver ceļu,
komunikāciju izbūvi (ūdensvads,
kanalizācija, gāze u.c.) un meliorāciju. Industriālās zonas izveide ietvers valsts un pašvaldības finanšu
līdzekļu ieguldījumu infrastruktūrā.
Vērtējot Bauskas novadu, lielākās nozares pārstāv bioekonomiku
- lauksaimniecība un pārtikas ražošana, bet salīdzinoši maz ir inovāciju un augstas pievienotās vērtības

1257,00 m, lietusūdens kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve 440,90
m, apgaismojuma balstu pamatu un
apgaismojuma izbūve, ārējo elektrisko tīklu izbūve 1300 m; sakaru
kanalizācijas cauruļu ieguldīšana
tranšejā 2941 m. Ūdensapgādes
izbūve: 3477,30 m, sadzīves kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve
1435,50 m, kanalizācijas spiedvads
969,80 m un sadales gāzes vada izbūve 1611,50 m.
Bauskas industriālā zona pie Lidlauka ielas pēc izbūves veida būs
jaunveidojamais (jeb angliski t.s.
„green–field”) industriālais parks
vai zona un tas top uz vēl industriāli
neapbūvētas zemes, kas prasa ievērojamus ieguldījumus infrastruktūrā. Bauskas industriālā zona pie
Lidlauka ielas tiek veidota saskaņā
ar pašvaldības teritorijas plānojumu, kur komersanti ir tiesīgi veikt

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Atjaunots autoceļa posms no Kaulbriežu kapiem līdz atpūtas kompleksam
„Miķelis”
Šomēnes pabeigti 1,1 km autoceļa pārbūves darbi. Tas palielina ar
melno segumu klāto autoceļu platību
Gailīšu pagastā. Darbus veica SIA
„Ceļu pārvalde”, uzraudzīja SIA
„BaltLine Globe”, autoruzraudzība
bija SIA „Projekts EAE” pārziņā.
Autoceļa posms pārbūvēts specifiskā
atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” otrajā kārtā.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, ir 440

268,70 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 350 000,00 eiro. Projekta
realizācijai pašvaldība Valsts kasē
aizņēmās 108 868,70 eiro.
Posma attīstība bija iespējama
pateicoties SIA „Uzvara lauks” veiktajām investīcijām vairāk kā viena
miljona eiro apmērā, jaunu darbavietu radīšanai, tūrisma nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai. Atpūtas komplekss „Miķelis”
Baltijas valstīs ir atpazīstams kā lielākās antīko automobiļu kolekcijas
īpašnieks. Zemnieku sēta, restorāns

un jaunbūvētā viesnīca ir nozīmīga
tūristu, iedzīvotāju un korporatīvo
pasākumu rīkotāju piesaistes magnēts. Atpūtas kompleksa vadītājs
aktīvi darbojas arī Bauskas novada
pašvaldības uzņēmējdarbības padomē, pārstāvot tūrisma uzņēmējus.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Īslīces iela jaunā veidolā piesaista Bauskas pilsētas un
Īslīces pagasta iedzīvotāju uzmanību

Pārbūves darbi Īslīces ielā tika
plānoti, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi. Gan Īslīces ielas tiešā
tuvumā, gan arī pa to pārvietojas
Īslīces pagasta uzņēmēji. Tādējādi Bauskas novada pašvaldība
3.3.1.specifiskajā atbalsta mērķī
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai” pieejamos
ERAF līdzekļus 473855.61 eiro
ieplānoja Īslīces un Ziedoņu ielas
posma pārbūvei.
Jau izstrādājot būvprojektu, ko
paveica SIA „BM-projekts”, tika
nolemts sakārtot arī degradēto
apkārtni. Pēc veloceliņu Bauska-Bērzkalni, Bauska- Rītausmas
izbūves, pilsētas un tuvējo ciemu
iedzīvotāji izmanto teritoriju kā
aktīvās atpūtas maršrutu. Tas ir nozīmīgi arī tāpēc, ka šeit nav jūtama
šosejas A7 negatīvā ietekme, ir mazāka transporta plūsma un labāka

gaisa kvalitāte. Pēc teritorijas sakārtošanas, siltajos vasaras vakaros
teritorija kļuvusi par iedzīvotāju
iecienītu uzturēšanās vietu. Jūlija
pasākumi Bauskas pilī pierādīja,
ka atstāt auto Mūsas upes kreisajā
krastā ir ērti un nepieciešamas mazāk kā desmit minūtes, lai nokļūtu
pasākuma vietā. Papildus veiktajiem labiekārtošanas darbiem, SIA
„Vides serviss” uzstādītā strūklaka iztīrītajā un sakārtotajā dīķī ir
izpelnījusies nedalītu iedzīvotāju
ievērību un atzinību.
Lai nodrošinātu graudu piegādi kooperatīva LPKS „Latraps”
kaltei, ražas novākšanas laikā Īslīces ielā ievērojamu slodzi rada
smagā tehnika. Kaut arī piekļuve
uzņēmumam ir uzlabojusies, turpmāk jādomā par labāku satiksmes
organizācijas modeli un iespējām
novirzīt iespējamās rindas. Lielo
plānoto autoceļa noslodzi ņēma
vērā gan būvuzraugi SIA „Jurēvičs
un partneri”, gan būvdarbu veicēji
SIA „YIT INFRA Latvija”, veicot

papildu pārbaudes. Ceram, ka izbūvējot autoceļu, būsim atrisinājuši vairākas problēmas, saistītas ar
virsūdeņu atvadi šajā rajonā.
Laukuma pārbūve un labiekārtošana Īslīces ielā 1, kā arī citas
projekta izmaksas, kas pārsniedza
pieejamo līdzfinansējumu, tiek
finansētas no aizņēmuma Valsts
kasē. Projekta budžeta sadalījums:
ERAF finansējums 473855,61 eiro,
valsts budžeta dotācija 20 905,39
eiro, Bauskas novada pašvaldība
finansējums attiecināmām izmaksām 62 716,19 eiro un 599 231,09
eiro neattiecināmām izmaksām.
Aicinām iedzīvotājus nebojāt un
nepiemēslot labi sakārtotās teritorijas, kas īstenota gan uzņēmēju un
autobraucēju ērtībām, gan iedzīvotāju un tūristu komfortam.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

nozares uzņēmumu. Tāpēc industriālās zonas uzdevums būtu ieguldījumu sekmēšana inovācijās un jaunās
tehnoloģijās. Šajā teritorijā varētu
strādāt gan progresīvās rūpniecības
tehnoloģijas uzņēmumi, gan arī svarīgās pamattehnoloģijas uzņēmumi,
kas ir svarīgs nosacījums depopulācijas (iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī) apturēšanai. Uzņēmumi,
kuri izteikuši vēlmi uzsākt sadarbību teritorijā, ir arī nozīmīgi darba devēji reģionā. Projektā plānoti
tādu uzņēmumu ieguldījumi kā SIA
„Lielzeltiņi”, SIA„Vissa Baltic transit”, SIA „Spectrum Baltic” un SIA
„Cactus”. Šo uzņēmumu investīcijas pierāda ekonomiskās izaugsmes
potenciālu. Varētu veidoties enerģētikas klāsteris. Projektā plānota
Lidlauka ielas un pieslēguma A7
maģistrālei būvniecība, ūdensapgādes, kanalizācijas, ārējo elektrisko
tīklu apgaismojumam izbūve, sakaru kanalizācijas un sadales gāzes
vada izbūve. Projekta teritorija atrodas Bauskas pilsētas dienvidu daļā.
Tās apkārtnē šobrīd nav pārāk liela
uzņēmējdarbības aktivitāte, bet netālu atrodas lielais komersants SIA
„Lielzeltiņi”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 245 396,15 eiro
ar PVN 21%, tai skaitā, attiecināmās
izmaksas ir 3 023 304,25 eiro un
plānotais ERAF līdzfinansējums ir
84,68% no attiecināmām izmaksām
ir 2 560 163,14 eiro.
Projektā paredzētais būvdarbu
apjoms: autoceļa A7 pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve pie Pūriņu
ielas 263 m, Lidlauka ielas pilnas
ceļa segas konstrukcijas izbūve

rūpnīcu ēku izbūvi un nodarboties
ar ražošanu.
Bauskas industriālajā zonā pašvaldība piedāvā tikai publiskos pakalpojumus – transporta infrastruktūru, ūdensapgādes un kanalizācijas
infrastruktūru, kā arī nodrošinās
pamata gāzes tīklu un ielas apgaismojumu infrastruktūras izbūvi.
2016.gada 25.aprīļa līgums
Nr.BNA2016/024/A „Lidlauka ielas un pieslēguma A7 būvniecība
Bauskā” autoruzraudzības veikšana
ar SIA „Vertex projekti”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli, ir 2178,00 eiro.
2018.gada 18.jūlijā ir noslēgts
līgums
Nr.BNA2018/088/ERAF
„Lidlauka ielas un pieslēguma A7
būvniecība Bauskā” ar SIA „YIT
Infra Latvija”, par kopējo līguma
summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 3 208 829,79 eiro.
2018.gada 18.jūlijā noslēgts līgums
Nr.BNA2018/089/ERAF
„Lidlauka ielas un pieslēguma A7
būvniecība Bauskā” būvuzraudzība” ar SIA „Jurēvičs un partneri”, par kopējo līguma summu 34
243,00 eiro.
Projekta īstenošana ir plānota 24
mēnešus no 2018.gada 3.ceturkšņa
līdz 2020.gada 3.ceturksnim.

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja
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XX Kantrimūzikas festivāls, fotoieskats				
Šo gadu laikā festivālā ir piedalījušās 26 Latvijas grupas un 47
ārvalstu grupas no ASV, Kanādas,
Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Polijas, Slovākijas,
Beļģijas, Norvēģijas, Nīderlandes,
Luksemburgas, Dānijas, Krievijas,
Igaunijas un Lietuvas. Īpaši lepojamies, ka festivālā viesojušās tādas

kantrimūzikas zvaigznes kā The
Bellamy Brothers un Asleep At The
Wheels.
Katru gadu festivāls pulcē tūkstošiem kantrimūzikas cienītāju gan no
Latvijas, gan no tuvākām un tālākām
ārvalstīm. Arī šogad festivāla laikā
apmeklētajiem tika piedāvāts plašas
izklaides iespējas gan bērniem, gan

pieaugušajiem, iespēja nobaudīt gan
tradicionālos latviešu virtuves ēdienus, gan citus gardumus un, protams,
leģendāro Bauskas alu.
Nakšņot gribētājiem bija pieejama telšu pilsētiņa Mēmeles un Mūsas krastā. Jāpiebilst, ka tā savulaik
bija pirmā telšu pilsētiņa Latvijas
festivālu vēsturē. Nu jau vairākus

Foto: Edgars Namiķis

gadus festivāla otrā diena sākas ar
bezmaksas koncertu pilsētas centrā
un līnijdejotāju priekšnesumiem, kas
notika arī šogad.
Pasākuma Goda viesis bija Sāra
Džorija (Sarah Jory). Kantrimūzikas
leģenda - dziedātāja un stīlģitāriste.
Sāra Džorija (UK) ir neaizmirstama ar savu atraktivitāti uz skatuves.

Kopš 11 gadu vecuma māksliniece
ir izdevusi 37 solo albumus un piedalījusies vairāk nekā 200 dažādos
ierakstu projektos. Atzīta par labāko sievieti - stīlģitāristi (Pedal Steel
Guitarist) pasaulē.
Organizatori: Uldis Ozoliņš (Latvijas Kantrimūzikas asociācijas prezidents) un mūziķis Mārtiņš Jātnieks.
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„Vivat Curlandia!” festivāls, fotoieskats					
Trešo gadu divu dienu garumā
jūlijā Kurzemes hercogu Ketleru
laika mūzikas un mākslas festivāls
„Vivat Curlandia!” aicina uz Bausku, lai vēsturiskā gaisotnē priecētu
mūzikas mākslas un vēstures mīļotājus. Šogad festivāla pirmās dienas noslēgumā, gandrīz nakts melnumā, seno deju grupa „Galms”
aicināja sev līdzi pa Bauskas pils

vēstures līkločiem un caur deju
parādīja uguns straujo un zīmīgo
dabu.
Festivāla „Vivat Curlandia!”
divās dienās notika seši koncerti
vairākās Bauskas pils muzeja zālēs,
kurās skanēja viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka mūzika, ko
atskaņoja mūziķi no Latvijas, Austrijas, Vācijas, Itālijas, Apvieno-

tās Karalistes un Krievijas. Kā arī
festivāla programmu paspilgtināja
divu Claudio Monteverdi operu
uzvedumi Bauskas Kultūras centrā.
Festivāla otrajā dienā Bauskas
pilī jau piekto gadu sadarbībā ar
Latvijas Paukošanas federāciju notika floretes un špagas paukošanas
turnīrs „Ius gladii” jeb Zobena tiesības.
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Paukošanas turnīrs „Ius gladii”
ir prezentācijas sacensības, kurās
mijiedarbojas mūsdienu sporta cīņa
ar vēsturisko vidi, radot apmeklētājiem priekšstatu, gan par mūsdienu
paukošanas sporta veidu, gan parāda vēsturisko turnīru būtību.
Bauskas pils muzeja turnīra uzvarētāji ik gadu saņem ceļojošās
balvas (zobenu un ķiveri), kurās

katru gadu iegravē uzvarētāju vārdus. Visu gadu līdz pat nākamajām
sacensībām balva glabājas pie uzvarētāja.
Turnīra apmeklētājus sagaidīja
pilskungs un par īpašu atmosfēru
rūpējās galma āksts.
Pārsteidzoša un brīnišķīga bija
arī akrobāta un triku meistara uzstāšanās.
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Aktualitātes novadā

Brunavieši pulcējas Vasaras sporta svētkos
Kamēr daudzi mūsu tautieši pulcējās XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos, kas
notika Rīgā no 2018. gada 30. jūnija
līdz 8. jūlijam, mājās palicēji gatavojās un piedalījās Brunavas pagasta
Vasaras sporta svētkos. 7.jūlija rītā
ar Brunavas pagasta pārvaldes vadītājas Baibas Marčenkovas uzrunu tika atklāts sporta pasākums pie
Grenctāles kultūras nama.
Sporta svētku programmu sākām
ar skrējienu apkārt Grenctāles
kultūras namam. Vismazākie skrējēji veica vienu apli. Pašam mazākajam dalībniekam Rubīnam Kalniņam bija nepilni 3 gadiņi. Viņam
uzdevumu palīdzēja veikt mamma,
kura pati tikko kā bija veikusi savu
distanci – 3 apļus apkārt kultūras
namam. Ātrākie skrējēji bija – Karīna Kondore, Keita Kondore, Sintija Jurka, Valters Krafts, Edijs Tenis
un Linards Iļjins. Visvairāk skrējēju
bija jauniešu vecuma grupā no 11
līdz 17 gadiem.
Traktora vilkšanā vislabāk veicās komandai „Real Brunava”.

Tā kā komandu nebija daudz, bet
sportot gribējās, tika nolemts, ka
futbolā spēlēs divus apļus. Pārliecinoša uzvara komandai „Rainis”.
Volejbolā labāk veicās komandai
„Real Brunava”, kuri bija spēcīgākie
arī virves vilkšanā. Līdz ar to par
komandu pieccīņas uzvarētājiem un
Brunavas Vasaras sporta svētku
laureātiem kļuva komanda „Real
Brunava”, kura saņēma ceļojošo
kausu, kas ceļo jau no 2001.gada.
Komandas dalībnieki – Edijs Tenis,
Oskars Brauhbārs, Linards Iļjins, Jānis Ingulēvičs, Ģirts Frišmanis, Arnis Kārkliņš un komandas kapteinis
Staņislavs Bulīga. Visās disciplīnās
startēja arī komanda „Jaunatne Rainis”, bet viņiem uzvaras vēl priekšā.
Prieks par to, ka laukos ir sportot griboša jaunatne.
Tie, kas nebija iesaistījušies komandās, bet vēlējās aktīvi pavadīt šo
skaisto, saulaino dienu, varēja piedalīties dažādās draugu stafetēs,
kurās varēja piedalīties vairākas reizes, tikai katru reizi ar citu draugu.
Vislielāko interesi un atsaucību guva

aktivitāte, kurā vienam dalībniekam
ir aizsietas acis. Viņam norobežotā
laukumā jāatrod 10 mantiņas sava
drauga vadībā. Norādījumus drīkstēja izteikt mutiski, stāvot ārpus
laukuma. Bija jāprot dod precīzus un
pareizus norādījumus, lai partneris
spētu ātri orientēties un virzītos pareizā virzienā. Nereti varēja novērot,
ka dodot norādījumus, sajūk labā un
kreisā roka. Līdz ar to partneris aiziet nepareizajā virzienā. Vairākkārtīgi izmēģinot gan vienu, gan otru
lomu ar dažādiem draugiem, rekordu uzstādīt izdevās Renātei Šumilai,
kura vadīja Reini Briedi.
Līkloču skrējienā visātrākie
bija Adrians Hildebrants un Ričards
Kalniņš, legomānijā vislabāk veicās
Keitai Kondorei un Emīlam Zvirbulim, bet lielajā stafetē nepārspēti
palika Marta Kursiša un Oskars Kursišs. Katrs, ja vien vēlējās, varēja atrast sev piemērotāko disciplīnu.
Nobeigumā ātrākie, stiprākie un
veiklākie saņēma dažādas balvas,
par kurām parūpējās s.c. Mēmele,
Brunavas pagasta pārvalde, SIA
„NVD” un z/s
Krišjāņi.
Dalībnieki atzina, ka diena bija izdevusies. Gaidīsim
nākamo gadu, kad
tiksimies Brunavas pagasta Vasaras sporta svētkos
Ērgļos. Jauki, ka
pagasta iedzīvotāji pulcējas kopā,
aktīvi un veselīgi
pavadot savas brīvdienas. Lai visiem
sportiskām
aktivitātēm bagāta šī
vasara!

Dace Kalniņa,
Brunavas
pagasta sporta
pasākumu
organizatore

Izglītība

SAKNES UN SPĀRNI
Bārbeles Zēnu pamatskola
(ar interešu izglītību vieglās aviācijas jomā)

Kalna svētību kopiena dibinājusi zēnu skolu, kas darbu uzsāks
2018.gada 1.septembrī un gaidīs skolēnus 1.–3.klasē. Zēnu skolas ideju ir izlolojis priesteris Andrejs Mediņš, lai
radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personībām.
Skolā „Saknes un spārni” tiks īstenotas:
• pilnas dienas pirmsskolas izglītības programma bērniem vecumā no 2 gadiem līdz skolas gaitu uzsākšanai;
• pamatizglītības 1.posma (1.–6.klase) programma (11011111);
• pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) programma (23011114), kuru varēs apgūt tālmācībā, tādējādi vairāk
laika veltot vieglās aviācijas apmācībai un dzīves prasmju un iemaņu ieguvei.
– Mācības notiks tikko renovētās, mājīgās telpās un labiekārtotā skolas saimniecībā Bārbeles pagastā,
Vecumnieku novadā.
– Skolā tiks nodrošināta interešu izglītība vieglās aviācijas jomā – droni, lidmodelisms, gaisa pūķu modelisms
un H–400 planieru konstruēšana.
– Mācību procesā tiks izmantoti Montesori pedagoģiskie principi, metodes, materiāli un dzīvesveids.
– Skolā tiks nodrošināta individuāla pieeja katram bērnam – klasēs būs ne vairāk par 10 skolēniem.
– Vecāki, īpaši tēvi, tiks iesaistīti skolas dzīvē un mācību procesā.
– Skolēniem būs iespēja dzīvot skolā ģimeniskā vidē.
Skolas maksa 50 eiro (par otro bērnu 25 eiro) mēnesī. Bērnudārza maksa 100 eiro (par otro bērnu 50 eiro) mēnesī. Skolas un bērnudārza maksā iekļauta arī ēdināšana un nodarbības. Par pašvaldības līdzfinansējuma iespējām
interesēties savā pašvaldībā.
Iespējama skolas maksas individuāla izskatīšana, lai katram bērnam, kurš vēlas mācīties mūsu skolā, ir dota tāda
iespēja.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie skolas direktores Ilonas Blūmas
tālruņa nr. +371 29 264 639, e– pasts: skola@barbele.lv

Energoefektivitātes uzlabošana ar
EPC līgumu - ieguvumi un izaicinājumi

Latvijā aptuveni 85% daudzdzīvokļu ēku neatbilst mūsdienu siltumtehnisko īpašību standartiem,
un daudzos gadījumos to tehniskais
stāvoklis ir slikts vai pat kritisks.
Šādos gadījumos ir nepieciešama
visaptveroša ēkas atjaunošana, kas
ietver gan vispārēju kapitālo ēkas
remontu, gan arī energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus. Ar EPC
jeb energoefektivitātes pakalpojuma līguma atbalstu ēkā tiek veikta
visaptveroša atjaunošana, kā rezultātā ir iespējams iegūt ne tikai lielākus enerģijas ietaupījumus, bet arī
vislabāko rezultātu, padarot ēku ne
tikai energoefektīvu, bet arī vizuāli
pievilcīgu. Turklāt, energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs visā
līguma darbības laikā garantē sasniegtā enerģijas ietaupījuma uzturēšanu, kā arī ēkas regulāru apkopi,
lai tā arī pēc 15 vai 20 gadiem pēc
atjaunošanas izskatītos kā jauna.
Lai uzlabotu ēku energoefektivitāti un saglabātu mājokļus, liela
loma ēku visaptverošā atjaunošanā
ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un dzīvokļu īpašniekiem.
Tieši dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas
pieņem lēmumu par ēkas atjaunošanu. Tāpēc ar jautājumu “Vai ēkas
atjaunošana un energoefektivitātes
uzlabošana ar EPC līgumu ir neizmantota izdevība vai jau zināma un
augoša tendence Latvijā?” vērsāmies pie sabiedrības cienījamākās
daļas - pensionāriem, kas šobrīd lielā mērā nosaka balsošanas lēmumu
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs,
vidēji veidojot 40% no kopējā ēku
iedzīvotāju skaita. Pensionāru viedokļi tika apkopoti iedzīvotāju pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros
uz visaptveroši atjaunoto ēku Rīgā,
Mastu 8/1.

EPC līguma priekšrocības
no iedzīvotāju skatupunkta
Kā svarīgākās EPC līguma
priekšrocības iedzīvotājiem, pensionāre Lite Lukše min gala rezultātu - visaptveroši atjaunotu ēku, kurā
ir veikti gan energoefektivitātes
pasākumi, gan kvalitatīvs kosmētiskais remonts. Savukārt, sarunā ar
Antru Ozoliņu, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja par priekšrocībām
min ne tikai pagarinātu ēkas mūžu
un enerģijas ietaupījumu, bet arī nodrošinātus komfortablus un drošus
dzīves apstākļus iedzīvotājiem.
Salīdzinot iedzīvotāju viedokļus
ar 2014.gadā veiktajiem Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja
(ESEB) pētījuma rezultātiem, varam secināt, ka nodrošināts komforts un uzlaboti dzīves apstākļi ir
lielākā priekšrocība, ko sniedz EPC
līgums daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un iedzīvotājiem. Kosmētiskais remonts un sakārtota apkārtne ir otrais iedzīvotāju ieguvums,
veicot visaptverošu atjaunošanu ar
EPC līgumu. Tādā veidā tiek piešķirta vērtība ne vien īpašumam, bet
arī apkārtnei.
Papildus visam iepriekšminētajam, EPC līgums nodrošina iedzīvotājiem samazinātu risku, jo
energoefektivitātes
pakalpojuma
sniedzējs veic visus līgumā atrunātos projekta īstenošanas pakalpojumus un uzņemas visus ar tiem sais-

tītos riskus, kā arī garantē enerģijas
ietaupījumu 15-20 gadu garumā,
kopš EPC līguma slēgšanas brīža.

Lielākie EPC līguma
izaicinājumi
Pēc pensionāru domām, tieši
zema informētība un tehnisko zināšanu trūkums sabiedrībā ir lielākie šķēršļi, kas attur iedzīvotājus
no pozitīva lēmuma pieņemšanas
par ēkas visaptverošu atjaunošanu
ar EPC līgumu. Sarunā Lita Lukše
min, ka tieši informācijas trūkums
rada iedzīvotājiem bailes iesaistīties
projektā, un, secina, ka, ja iedzīvotāji vairāk apzināsies EPC līguma
priekšrocības, tad arī sabiedrība
kļūs drošāka un gatava vairāk iesaistīties šādos ēku atjaunošanas
projektos.
Atsaucoties uz 2014.gada pētījuma rezultātiem, kā lielāko izaicinājumu ēku visaptverošai atjaunošanai ar EPC līgumu iedzīvotāji min
neuzticību pašu ēkas iedzīvotāju
starpā, tādā veidā nespējot uzņemties kopīgus pienākumus. Arī zināšanu trūkums un neskaidrība par to,
ko ietver jēdziens atjaunošana un
siltināšana ir iemesls, kas attur iedzīvotājus no lēmuma pieņemšanas
veikt ēkas visaptverošo atjaunošanu
ar EPC līgumu.

EPC līguma pieprasījums
tuvākajā nākotnē
Uz jautājumu “Vai EPC līguma popularitāte pieaugs tuvākajā
nākotnē?” saņēmām no respondentiem pozitīvu atbildi, minot, ka
informācijas pieejamība sabiedrībā
turpmāk ļoti ietekmēs iedzīvotāju
interesi visaptverošas ēkas atjaunošanā ar EPC līguma atbalstu.
Antra Ozoliņa min, ka popularitātes pieaugums ir atkarīgs ne tikai
no informācijas pieejamības sabiedrībā, bet arī no cilvēciskā faktora
- iedzīvotājiem esot pozitīvi noskaņotiem pārmaiņām un sniedzot
atbalstu idejai.
Salīdzinot respondentu atbildes
ar 2014.gada pētījuma rezultātiem,
secinām, ka personīgās vajadzības
ir noteicošais faktors iedzīvotāju
lēmumam ēkas visaptverošā atjaunošanā ar EPC līgumu. Līdz ar to
rezultāti liecina, ka pieprasījums
pēc EPC līguma pieaugs gadījumos,
ja māju iedzīvotāji pirms atjaunošanas izjutīs ēkas defektu ietekmi
savā dzīvoklī un būs motivēti uzlabot dzīves apstākļus.
Raksts, tapis projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Apvārsnis 2020”, projekta
līguma Nr.754080.
Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties
ar Bauskas pašvaldības speciālistu:
Andri Tomkalnu, tel.:63960827,
andris@videsserviss.lv.

Raksta autors: NVO
„Ēku saglabāšanas un
energotaupības birojs” (ESEB)
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Aktualitātes novadā

Uz sadarbību un pašplānošanu vērsta
izglītība
Aizvadītais mācību gads bijis
darbīgs, bet īpašs tas bija ESF projektā „Kompetenču pieejā balstīta
vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” iesaistītajām
mūsu novada skolām: Bauskas 2.vidusskolai, Bauskas sākumskolai un
Codes pamatskolai. Projekta nodarbībās, semināros, konferencēs, u.c.
pasākumos aktīvi darbojās gan izglītības iestāžu vadības komandas,
gan pedagogu komandas. Izglītības
iestādes veica jaunā mācību satura
aprobāciju sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posmos. Pedagogu un vadības komanda iesaistījās
ne tikai pasākumos kompetenču
pieejas ieviešanas mācību saturā
veidošanā un skaidrošanā, bet arī
dalījās ar kolēģiem savā pieredzē.
Projektā gūtās atziņas, pēc ikvienas
nodarbības, tika pielietotas ikdienā
izglītības iestādes mācību procesā.

Jaunā pieeja
Mainīt mācīšanas pieeju nebūt
nav viegli. Jaunajā pieejā jāļauj skolēnam pašam atbildēt par sava darba
procesu un rezultātu. Pedagogam
maksimāli jācenšas radīt vidi, apstākļus, izvēlēties un pielāgot mācību
materiālus vadīt mācību procesu tā,
lai skolēns pats mācītos, aktīvi darbotos un prastu izvērtēt sasniegto.
Skolēns vairs tik daudz savu darbu
vērtējumus nesalīdzina ar citiem,
bet veido savu izaugsmi, mācās sev.
Pavisam drīz, visās skolās un
pirmsskolās mūsu valstī tiks uzsākta pakāpeniska pāreja uz jauno
mācību saturu un tam atbilstoši
mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21.
gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Pasaules ekonomikas forums paredz, ka 65% no
jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban
sāk skolu, strādās profesijās, kādas šodien neeksistē. Visā pasaulē
mainās izglītības loma. Zināšanām
joprojām būs būtiska nozīme. Taču
līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās
cilvēka darbības jomās (kā valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras
izpratnes un mākslas, matemātikas
un datorzinātnes, dabaszinātņu un
inženierzinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes), lai spētu orientēties
jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst
starpdisciplinārās prasmes, dažādas
personības īpašības, attieksme un
noteiktu vērtību sistēma.
Mūsu bērniem nākotnē pašiem
būs jārada līdz šim nepieredzēta
un mums nezināma ekonomiskā,
politiskā, sociālā un kultūras vide.
Mācību satura maiņa notiks pakāpeniski, izvērtējot katras izglītības
iestādes kapacitāti. Būs intensīvi
jāstrādā izglītības iestādes vadības
komandai, lai izmainītu darba plānojumu (jau tagad mācību stunda
nav vienīgā mācību darba organizācijas forma), izvirzītu prioritātes,
plānotu laiku pedagogu savstarpējās sadarbības sanāksmēm, risinātu
virkni jautājumu, kādi pašlaik nav
izglītības iestādes darbībā.
Ļoti nozīmīga loma ir un būs
sadarbībai, atgriezeniskajai saitei,
darba analīzei un izvērtējumam, kā
arī, uz analīžu rezultātiem balstītu,
jaunu mērķu izvirzīšanai. Tāpēc
Bauskas novada Izglītības nodaļa

maijā un jūnijā, sadarbībā ar Valsts
izglītības satura centru un Latvijas
Universitāti, organizēja mācības
starpnovadu pirmsskolas izglītības
iestāžu un izglītības iestāžu, kurās
realizē pirmsskolas izglītību, vadības komandām, projekta Skola 2030
ietvaros.

Starpnovadu sadarbība
Pamazām Bauskas novada pašvaldība veidojas kā reģionālais
izglītības centrs. Notiek ilgstoša
sadarbība izglītībā, pedagogu tālākizglītībā, skolēnu sadarbībā projektos, dažādās izglītojošās aktivitātēs, metodiskajā darbā ar Rundāles
novadu. Ir noslēgti savstarpējie sadarbības līgumi izglītībā arī ar Iecavas un Vecumnieku pašvaldību, kas
ietver aktivitātes vispārējās izglītības jomā, pedagogu tālākizglītībā,
metodiskajā darbā, konkursa „Gada
skolēns” norisē. Šogad pirmo reizi
notika četru novadu, Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku starpnovadu konkurss „Gada skolēns
2018”, kurā piedalījās un iepazina
viens otru 30 konkursa dalībnieki.

Džimbas deviņi soļi
Bauskā notika programmas „Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”
ievadseminārs, kurā piedalījās Zemgales reģiona pašvaldību izglītības
un sociālās jomas politikas veidotāji
un īstenotāji, t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, novadu izglītības speciālisti, pašvaldības deputāti
no izglītības un sociālo jautājumu
komitejām, sociālā dienesta vadība
un speciālisti. Seminārā Bauskā piedalījās novadu pārstāvji no Bauskas,
Jaunjelgavas, Vecumniekiem, Iecavas, Neretas, Viesītes, Ķeguma un
Baldones. Sadarbībā ar nodibinājumu „Centrs Dardedze”, Bauskas
novadā tika īstenots programmas
„Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” pirmais posms „Džimbas
deviņu soļu drošības programma”,
nodrošinot viena darbinieka apmācību un metodisko materiālu katrā
novada pirmsskolas izglītības iestādē vai izglītības iestādē, kura īsteno
pirmsskolas izglītības programmas.
„Džimbas deviņu soļu drošības
programmas” mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem,
rosināt bērnu spēju izvairīties no
viktimizācijas (vardarbības pieredze), veicināt adekvātas pašapziņas
veidošanos un pāridarījumu atklāšanu, stimulēt komunikāciju starp
vecākiem, pedagogiem un bērniem
par personisko drošību attiecībās un
rīcību apdraudošās situācijās. Bērnu
drošība ir primārais jautājums ikvienā izglītības iestādē, tāpat kā bērnu
tiesību aizsardzība.

Pabeigta reorganizācija
Bauskas novadā tiek pabeigta
uzsāktā reorganizācija novada izglītības iestādēs: no 1.jūlija darbu
uzsākusi Mežotnes sākumskola,
kas realizē pamatizglītības 1.posma
un pirmsskolas izglītības programmas, kā arī no 31.augusta - Īslīces
un Uzvaras pamatskola, lai jaunajā
mācību gadā mācības uzsāktu pa-

matizglītības un pirmsskolas izglītības pakāpē.
Aizvadītajā mācību gadā novadā
daudz paveikts gan pilnveidojot pedagogu kompetenci, gan uzlabojot
mācību vidi. Visas novada izglītības
iestādes aicina izglītojamos visās izglītības programmās. Īpaši-Bauskas
Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola- vidējās izglītības programmās. Eiropas projekta ietvaros
abās skolās plānots papildināt un
pilnveidot mācību vidi. Tāpat darbi rit pilnā sparā, lai radītu sporta
laukumu trim izglītības iestādēm:
Bauskas 2.vidusskolai, Bauskas
pilsētas pamatskolai, pirmsskolas
izglītības iestādei „Zīlīte”. Tajā būs
daudz vairāk iespēju sportiskajām
aktivitātēm, tiks uzlabota infrastruktūra, kas būs bērniem draudzīga un droša, vakaros pieejama
iedzīvotājiem.
Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centrs jau
no 2016.gada nogales īsteno ESF
projektu 8.3.2.1./16/i/002 „Nacionāla un starptautiska mēroga
pasākumu īstenošana izglītojamo
talantu attīstībai”. Šī projekta ietvaros 2018./2019.mācību gadā notiks
pedagogu profesionālās pilnveides
programmas „Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības
iestādē” īstenošana. Šīs programmas apguve tiks uzsākta augusta
otrajā pusē, tā nodrošinās, ka katrā
Bauskas novada vispārizglītojošā
izglītības iestādē, pirmsskolā, interešu izglītības iestādē būs kvalificēts pedagogs, kas izpratīs ne tikai
talantīga pedagoga kompetenci,
tās pilnveides iespējas, bet arī pratīs izglītības iestādē izstādāt bērnu
talantu potenciāla identificēšanas
stratēģiju, būs ieguvis prasmi plānot
pedagoģisko potenciālu, atbalstu
izglītojamo talanta attīstībai. Tāpat
tiks apgūta prasme analizēt savas
pedagoģiskās darbības bērnu talantu veicināšanā, pilnveidē, kā arī
plānot un īstenot sadarbību ar citiem
pedagogiem, izglītojamo ģimenēm.
Darbs ar talantīgajiem bērniem un
jauniešiem, izcilības veicināšana, tā
ir izglītības procesa nepieciešamība,
viena no prioritātēm novadā, valsts
mērogā. Saskatīt, atpazīt, katra izglītojamā spējas un prast tās plānoti attīstīt ir jaunā izglītības satura
būtība- saglabājot fundamentālās
zināšanas un pamatprasmes daudzveidīgās cilvēka darbības jomās,
saturs tiek papildināts ar caurviju
prasmēm un ieradumiem, kas balstīti vērtībās, lai skolēns iemācītos
mācīties visa mūža garumā, ikdienā
rīkotos saskaņā ar savām vērtībām.
Vasarā, izglītojamo brīvlaikā,
vairākas izglītības iestādes rīko
nometnes saviem skolēniem. Tāpat notiks nometnes citu izglītības
iestāžu izglītojamajiem, jo mūsu
pašvaldībā ir nometņu darbībai piemērota infrastruktūra. Lai visiem
droša, aktīva un darbīga vasara! Uz
tikšanos!

Māra Bauvare, Bauskas
novada administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja

Jaunieši veido īsfilmas par
Bausku
Mācību gads ir aizvadīts, skolēnu vasaras brīvlaiks jau pusceļā, kas
nozīmē, ka ir notikušas Foto, kino,
video studijas multimediju radošās
filmēšanas dienas „Tu! Es! Bauska!”, kad Bauskas Bērnu un jauniešu centra Foto, kino, video studijas
jaunieši nedēļas garumā filmēja un
montēja savu īsfilmu. Šī bija fantastiska iespēja jauniešiem iejusties
operatora, aktiera un režisora lomā.
Multimediju radošo dienu „Tu! Es!
Bauska!” mērķis bija iedrošināt jauniešus veidot savus video projektus
un stāstus, sniegt jauniešiem zināšanas un tehnisko atbalstu savu ideju
realizēšanai, ko nodrošina Bauskas
Bērnu un jauniešu centra multimediju studija.
Pateicoties Bauskas Bērnu un jauniešu centra multimediju studijā pieejamajam aprīkojumam, jauniešiem
bija iespēja ne tikai veikt filmēšanas

nijā. Filma tiks izvietota sociālajos
tīklos. Īsfilma balstotīta uz katra jaunieša personību, vērtībām un vietām
Bauskas novadā, kuras tiem ir svarīgas. Īsfilmas stāsts risinās jauniešiem mērojot ceļu no mācību gada
noslēguma līdz vasaras sākumam,
kā viņu prātā notiek šī pāreja, kā viņi
to redz un uztver. Viss sižets ietverts
īsfilmā ar muzikālu fonu. Foto, kino,
video, studijai šis bija fantastisks un
darbīgs gads ar vairākām izstādēm,
plenēriem, dalību konkursos un
darbu pie multimediju materiāliem,
kuru rezultātā tapušas īsfilmas. Līdz
septembrim, Bauskas Autoostā ir iespēja apskatīt Foto, kino, video studijas audzēkņu izstādi „Es dzīvoju
Bauskā!”.
Kopš pagājušā mācību gada
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā ir
paveikts daudz. Apbrīnoju ne tikai
Bauskas Bērnu un jauniešu centra

procesu, bet arī īsfilmas veidošanas
laikā apgūt aprīkojuma dažādības
nozīmi un ieguvumus filmēšanas laikā. Dalībnieki ar Bauskas Bērnu un
jauniešu centra Jaunatnes lietu speciālistes Katrīnas Rimševicas atbalstu strādāja pie savas otrās īsfilmas
mācību gada laikā. Pirmā īsfilma
„Kas meklē, tas atrod!” tika veidota sadarbībā ar režisoru, dramaturgu
un producentu Pāvelu Gumennikovu
pagājušā gada septembrī, iekļaujot
filmas kadros Bauskā labi pazīstamas vietas un apskates objektus.
Filma pirmizrādi piedzīvoja 9. septembrī VII Pagalmu svētkos Bauskas
BJC „Rožu pagalmā” un guva atzinīgu vērtējumu no skatītājiem.
Bauskas Bērnu un jauniešu centra
Foto, kino, video studijas jaunieši
kopā ar Jaunatnes lietu speciālisti
Katrīnu Rimševicu arī šo filmu bija
iecerējuši veidot iedvesmu gūstot
no skaistākajām vietām un ainavām
Bauskas pilsētā un Bauskas novadā.
darbs pie īsfilmas noslēdzās 15. jū-

audzēkņus, bet arī pedagogus un
tehniskos darbiniekus, kuri veido
brīnišķīgu un entuziasma, ideju, radošuma, enerģijas pilnu kolektīvu.
Pateicoties kolēģu atbalstam,pagājušajā mācību gadā man bija iespēja
īstenot dažāda veida pasākumus jauniešiem, veidot radošās darbnīcas un
īstenot darba ar jaunatni plānošanas
pasākumus, lai uzlabotu darbu ar
jaunatni. Patiesi priecājos un novērtēju sniegto atbalstu no audzēkņiem,
vecākiem, kolēģiem un vēlos pateikties Bauskas Bērnu un jauniešu
centra direktorei Benitai Svareniecei
un direktores vietniecei Veronikai
Puķei par sniegto iespēju strādāt tik
iedvesmojošā kolektīvā. Jūs ar sirdi
un dvēseli cīnāties par Bauskas Bērnu un jauniešu centru un es, kā jaunais profesionālis varu tikai mācīties
no jūsu enerģijas un paveiktā darba.
Turpiniet iedvesmot!

Bauskas muzejā

Katrīna Rimševica, Bauskas
Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste

„Jautrie zvērēni un draugi” 28.07. – 30.09.2018.

Irina Hmarževska, pēc profesijas inženiere, filcēšanas tehniku apguvusi pašmācības ceļā. Baltijas Autorleļļu un rotaļlietu meistaru ģildes biedre,
piedalījusies starptautiskās izstādēs Latvijā, Krievijā, Baltkrievijā, Somijā,
2018.gadā starptautiskā leļļu festivālā Daugavpilī. Sausajā filcēšanas tehnikā darbojas no 2000.gada.
Meistare no dabīgās vilnas veido komiskus dzīvnieku tēlus, kas ir apveltīti ar lielisku humora izjūtu. I.Hmarževskai izveidojies tikai viņai raksturīgs
mākslinieciskais stils, un viņas filcēšanas tehnika izkopta ļoti augstā līmenī.
Irinas Hmarževskas darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā, Krievijā,
ASV, Izraēlā, Šveicē.
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns augustam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 8. augustam

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Izstāde „Stāstu sega Latvijai”

līdz 8.augustam

Bauskas muzejā

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

līdz 30.septembrim

Bauskas muzejā

Irina Hmarževska. „Jautrie zvērēni un draugi”

4. augustā plkst. 11.00

Pie Kultūras centra „Dāvis”

Dāviņu pagasta sporta svētki, sadarbībā ar Bauskas sporta skolas
kolektīvu. Darbosies piepūšamās atrakcijas, sejiņu apgleznošana,
popkorns, cukurvate.

4.-5. augustā

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls „BAUSKA TASTE”
Jāiegādājas biļete.

9. augustā plkst. 12.00

Jauncodes bibliotēkā

Prāta spēļu turnīrs jauniešiem

11.augusts – 6.septembris

Bauskas muzejā

Alberta Franciska Pauliņa jubilejas izstāde „Retrospekcija”
Izstādes laikā demonstrēs dokumentālu filmu „Tukuma Van Gogs”
(rež.V.Helmanis ) par A.F.Pauliņu

11. augustā plkst. 20.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Eduarda Rozenštrauha 100 gadu jubilejas dižkoncerts „Rozenštrauha gadsimts” Jāiegādājas biļete.

11. augustā plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

#LV100 Lielnotikums Latvijas simtgades zaļumballe
Ivo Grīsniņš Grīslis un MC orķestris Ieeja bezmaksas.

11. augustā plkst. 22.00

Budbergas parkā

#LV100 Lielnotikums Latvijas simtgades zaļumballe
„Budberga laikmeta griežos”

18. augustā plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Erudīcijas spēle „Prāta spēles: Simtgades kauss”. Plašāku informāciju par spēles noteikumiem, norises vietām un pieteikšanās
iespējām meklējiet spēles mājas lapā internetā lv100.prataspeles.lv.

25.augustā plkst.12.00

Mežotnes centrā

2.Pagalmu svētki Mežotnē „Vasaras garšas kokteilis”

25.augustā plkst. 20.00

Mežotnes pagasta Līgo dārza
Pagalmu svētku noslēgums – apbalvošana un zaļumballe
estrādē

26.augustā plkst.12.00

V.Plūdoņa muzejā

Maizes diena

30. augustā plkst. 18.30

Codes ciema dārzā

Vasaras atvadu pasākums Codes jauniešiem

Dzimtsarakstu ziņas

Dzimtsarakstu ziņas no 26.06.2018. līdz 23.07.2018.
Reģistrēti dzimušie 18,t.sk. 7 meitenes un 11 zēni
Reģistrēti mirušie 35, t.sk. 16 sievietes un 19 vīrieši
Reģistrētas laulības 27, t.sk. baznīcā - 3
Bērniem doti vārdi: Gabriels, Raivo, Matijs, Oskars, Deniels, Matīss, Deivids, Aksels, Stefans, Everts,
Domeniks un Aleksa, Nellija, Amanda, Alise, Elza, Stefānija, Adrija.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus

Marinu ASONI Mežotnē
Veroniku BATAREVSKU Īslīcē
Birutu KINSTLERI Ceraukstē
Elvīru TARVIDI Gailīšos
Lūciju ZIMKU Īslīcē
Mihalīnu SUPI Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu jubilārus
Gunti un Viju PILDAVUS Bauskā
Arvīdu un Irēnu VADAPĀLUS Bauskā
Robertu un Ainu ANUSĀNUS Īslīcē

Alberta Franciska Pauliņa jubilejas izstāde „RETROSPEKCIJA” Bauskas muzejā

Bauskas muzejs piedāvā
– Līdz 8.augustam JĀZEPA PĪGOŽŅA BALVAS
„Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā” konkursa darbu izstādi
– No 11.augusta – 6.septembrim ALBERTA FRANCISKA PAULIŅA
jubilejas izstādi „RETROSPEKCIJA”. Izstādes laikā tiks demonstrēta
dokumentāla filma „TUKUMA VAN GOGS” (režisors V.Helmanis) par
gleznotāju A.F.Pauliņu.
www.bauskasmuzejs.lv

11.augusts – 6.septembris
Albertam Franciskam Pauliņam
šis ir jubilejas gads. Augustā viņš
svinēs septiņdesmito dzimšanas dienu. Jubilejai Alberts ir sagatavojis
izstādi „Retrospekcija”, kas 11.augustā tiks atklāta Bauskas muzejā.
Alberts Pauliņš ir ainavists -viens
no lielākajiem krāsu meistariem.
Viņš strādā arī klusās dabas žanrā,
glezno portretus un aktus. Mākslinieks strādā īpašā vietā, darbnīcā,
ko kādreiz cēla Kārlis Neilis, vēlāk
darbnīcā strādāja Ansis Artums. Šajā
radošajā vietā tapuši darbi arī šai jubilejas izstādei.
Savas dvēseles stāstu Alberts iz-

stāsta gleznās. Stāsta par gaismu un
par tumsu, par debess skaistumu, kas
visiem pieejama bez maksas, un arī
par tumšām bedrēm, kurās mīt ēnas,
bēdas un dzīves grūtības, bet pāri
visam viņa dzīvē ir zīme, kas piesprausta pie viņa molberta: „Jēzus ir
Kungs.”
Glezniecība māksliniekam ir tāda
kā cīņa starp mieru un nemieru.
Spilgtu gaismu un dziļām ēnām, un
tas viss kopā rada dzīves pilnības izjūtu. „Es gleznoju to, ko vislabāk pazīstu, to, ar ko es dzīvoju un kas man
ir dārgs, savu pasauli caur savām
sajūtām”, saka mākslinieks. Dzīvot
savam sapnim, īstenot to audeklos

un kartonos, gleznot un gleznot A.F.Pauliņam tas ir dzīvesveids, un
to spēj ne katrs mākslinieks.
Reizē ar izstādes atklāšanu skatītājiem tiks piedāvāta Jāņa Valdemāra Helmaņa veidota dokumentāla
filma par Albertu Pauliņu „Tukuma
van Gogs”, kurā daudzos tuvplānos
būs iespēja līdz sīkām detaļām pētīt
gleznu tapšanu un iepazīt arī pašu
mākslinieku. Interesanti, ka tukumnieki tā arī iesaukuši savas pilsētas
gleznotāju, saskatot būtiskas līdzības abu gleznotāju likteņos.

Ilga Balode,
Bauskas muzeja speciāliste
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