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Ziņa
Bauskas pilsētas
stadionā notiks
Ģimeņu sporta diena
Bauskas pilsētas stadionā
2. jūnijā no plkst. 12.00 norisināsies Ģimeņu sporta diena, kur
gaidāmas dažādas sportiskas, radošas un aizraujošas nodarbes.
Ģimeņu sporta diena Bauskā
tiek rīkota jau kopš 2011. gada, lai
pirmsskolas vecuma bērni kopā ar
vecākiem varētu piedalīties dažādās
sportiskās disciplīnās un ģimeniski
pavadīt laiku.
Ģimeņu sporta diena iesāksies
plkst. 12.00, kad Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds
Jātnieks kopā ar Bauskas novada
Dzimtsarakstu nodaļas speciālistiem sveiks jaundzimušos Bauskas
novada iedzīvotājus, dāvājot sudraba karotītes. Pēc jaundzimušo
godināšanas ar krāšņu priekšnesumu uzstāsies deju grupa „Lēra” un
sāksies iesildīšanās, lai sagatavotos
pasākuma disciplīnām.
Kā stāsta pasākuma rīkotāja Inga
Ūbele, sporta dienā paredzētas dažādas disciplīnas, kur pirmsskolnieki varēs startēt gan individuāli, gan
kopā ar vecākiem: „Šajā pasākumā
uzsvars ir uz kopā būšanu, tāpēc
tas tiek rīkots jūnijā – pavisam drīz
pēc Mātes un Ģimenes dienas. Vēlamies, lai uz sporta dienu ierodas
jaunās ģimenes un saturīgi pavada
laiku. Šogad gaidāmas arī ikgadējās
mazuļu rāpošanas sacensības, kas ir
sirsnīgs un jautrs pasākums gan vecākiem, gan mazajiem sportistiem.”
Līdztekus sportiskām aktivitātēm
gaidāmas arī dažādas radošas nodarbes.
Mazuļu rāpošanas čempionātam
jāpiesakās līdz 1. jūnija plkst. 22.00,
zvanot Ingai pa tālr. 25949709.
Dalība pasākumā ir bez maksas.

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciāliste

Neaizmirsīsim izkārt
karogu jūnijā
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 14.jūnijā – komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā
– 17.jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas dienā pie
iestādēm un dzīvojamām ēkām
jāizkar Latvijas valsts karogs
sēru noformējumā

Fotoieskats
Bauskas novada
svētkos

Pašvaldība atbalsta Eiropas autokrosa čempionātu

Bauskas novada svētki

Izskanējuši Bauskas novada svētki
Jaunsaulē - Mēmeles krastā

Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš pārņem Bauskas Novada svētku organizēšanas stafeti. Atzīmējot
Bauskas pilsētas 410 gadu jubileju, nākamgad novada svētki tiks rīkoti Bauskā un tos organizēs Bauskas Kultūras
centrs. FOTO: Edgars Namiķis
Ar saukli „Spīdēj’ saules vainadziņš deviņiem stariņiem” 26. maijā Vecsaules pagastā pie Jaunsaules
skolas saulaini un muzikāli pavadīti
Bauskas novada svētki.
Svētkus ieskandināja folkloras
kopa „Vecsaule”, un sanākušos sveica pasākuma vadītāji – Vecsaules pamatskolas skolnieks Aldis Lypnyks
ar skolotāju Agru Ķēniņu. Bauskas
novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks uzrunā akcentēja, ka
novada svētku nosaukums izvēlēts
zīmīgs, jo saule un zemes spēks dod
enerģiju ne tikai zemniekiem, bet
arī ikvienam iedzīvotājam. Tas bija
jaušams arī svētku norises laikā –
sanākušos sildīja saule un sniedza
enerģiju iesaistīties dažādajās svētku
norisēs.
Pēc priekšsēdētāja uzrunas Vec-

saules amatierteātra aktieri atklāja
rakstnieka Jāņa Sarmas redzējumu
par Vecsauli 19. gs. beigās no stāsta
par vecsauliešiem un lambārtiešiem.
Amatiermākslas koncertprogrammā
Bauskas novada kolektīvi izdejoja
un izdziedāja daļu no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku programmas. Svētku viesus
priecēja mūziķi Aija Andrejeva un
Igo Fomins, kā arī ar satīriski izklaidējošu muzikālu programmu uzstājās Valmieras drāmas teātra grupa
„Žerāri”.
Līdztekus minētajām norisēm
novada svētku apmeklētāji varēja
piedalīties biedrības „Prāta laiks”
dambretes turnīros, kā arī iesaistīties
dažādās interesantās nodarbēs. Uz
mazās skatuves muzicēja X-faktora
dalībnieks Roberts Eihe. Ar gaumīga
humora pilnu programmu apmek-

lētājus izklaidēja iluzionisti Edžus
un Ieva, aizraujošu priekšnesumu
demonstrēja jauniešu ritma grupa
„Radiridirī” no Limbažu novada,
uzstājās vokāli instrumentālā grupa „Bekars” un saksofona kvartets
„N[ex]t move”.
Oficiālajās svētku uzrunās tika
sveikti 12 konkursa „Mēs savam novadam” ideju autori, kuri īstenojuši
dažādas novada attīstībai nozīmīgus
projektus. Zviedrijas delegācijas
pārstāvis Ole Gilens, Hedemoras
komūnas priekšsēdētājs, pateicās
par novada iedzīvotāju viesmīlību
un pašvaldību sadarbību: „Mums ir
daudz ko vienam no otra mācīties,
kopā esam daudz strādājuši un ceru,
ka arī turpmāk Bauskai un Hedemorai būs veiksmīga sadarbība.”
Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja Līga Vasiļauska priecājās, ka

Latvijas simtgadi izdevies ieskandināt arī Vecsaules pagastā pasakainā
laikā, brīnišķīgā vietā un ar daudz
viesiem, bez kuriem svētki neizdotos.
Pasākuma noslēgumā uzstājās pūtēju orķestris „Bauska” un Bauskas
novada svētki izskanēja ballē kopā ar
grupu „Dakota”.
„Priecēja, ka bija daudz apmeklētāju, labs laiks un interesantas
mākslinieku uzstāšanās. Neskatoties
uz dažādiem sīkumiem un atgadījumiem, manuprāt, viss ir izdevies
veiksmīgi,” stāsta svētku rīkotāja,
Vecsaules pagasta kultūras pasākumu organizatore Rasma Maldute.
Bauskas Kultūras centra direktors Jānis Dūmiņš aizvadītos novada svētkus vērtē atzinīgi: „Novēr-
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Saistošie noteikumi
Bauskā 2018.gada 29.martā Nr.8

Izlaidumu laiks

(prot.Nr.4, 43.p.)

Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.8 „Grozījumi Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas
13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” šādus
grozījumus:

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 29.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Grozījumi Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izstrādāti
pamatojoties uz Bauskas novada
domes 2017.gada 28.decembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības policijas izveidošanu”.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar 2018.gada 28.februāri likvidēta Bauskas novada pašvaldības iestā-

des „Bauskas novada administrācija”
struktūrvienība Sabiedriskās kārtības
nodaļa, bet ar 2018.gada 1.martu darbu uzsāk Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” izveidota struktūrvienība
Bauskas novada pašvaldības policija.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”.
2. Izteikt 87.1.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„87.1. Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas;”.
3. Svītrot 87.2.apakšpunktu.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi līdzšinējo
kārtību neizmainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paziņojums

Par Bauskas novada teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu
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.

Bauskas novada izglītības iestāžu izlaidumi
jūnijā
Datums, laiks

Vieta

Pasākums

31.maijā
plkst.9.00

Bauskas sākumskolā

6.klašu skolas beigšanas svētki

1.jūnijā
plkst.15.00

Bauskas Kultūras
centrā

Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas izlaidums

2.jūnijā
plkst. 16.00

Īslīces Kultūras namā Īslīces vidusskolas 12.klases izlaidums

9.jūnijā
plkst. 13.00

Bauskas 2.vidusskolā Bauskas 2.vidusskolas 12.klašu
izlaidums

9.jūnijā
plkst. 14.00;
plkst.17.00

Bauskas Valsts
ģimnāzijā

15.jūnijā
plkst. 16.00

Īslīces Kultūras namā Īslīces vidusskolas 9.klašu izlaidums

15., 16.jūnijā
plkst. 16.00

Vecsaules
pamatskolā

15.jūnijā
plkst. 17.00

Bauskas 2.vidusskolā Bauskas 2.vidusskolas 9.klašu
izlaidums

15.jūnijā
plkst. 18.00

Griķu pamatskolā

Griķu pamatskolas 9.klases izlaidums

15.jūnijā
plkst. 16.00

Bauskas Kultūras
centrā

Bauskas pilsētas pamatskolas 9.klases
izlaidums

16.jūnijā
plkst. 13.00

Uzvaras vidusskolā

Uzvaras vidusskolas 9.klases izlaidums

16.jūnijā plkst.
15.00

Bauskas Valsts
ģimnāzijā

Bauskas Valsts ģimnāzijas 9. klašu
izlaidums

16.jūnijā

Mežgaļu pamatskolā

Mežgaļu pamatskolas 9.klases
izlaidums

16.jūnijā plkst.
16.00

Strēlnieku k/n

Mežotnes pamatskolas 9.klases
izlaidums

16.jūnijā

Uzvaras vidusskolā

Uzvaras vidusskolas 12.klases
izlaidums

Codes pamatskolā

Codes pamatskolas 9.klases izlaidums

plkst. 15.00

plkst. 17.00
16.jūnijā

Bauskas Valsts ģimnāzijas
12.a,12.b klases izlaidums;
12.c klases izlaidums

Vecsaules pamatskolas 9.klases
izlaidums Ozolainē un Vecsaulē

plkst. 17.00

Tas ir pie mums

Atkritumu kaudzes ceļa malā

Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 31.jūlijam, 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
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”.

Šādas atkritumu kaudzes vairākās vietās „grezno” Likvertenu dārziņu teritoriju. Kā atzina pagasta pārvaldes vadītāja Līga Vasiļauska - šī kaudze
nav tapusi Lielās talkas aktivitāšu rezultātā. Apkārtnes iedzīvotāji, kam nav
noslēgts līgums ar SIA „ Vides serviss” par atkritumu apsaimniekošanu, šādā
veidā atbrīvojas no sadzīves atkritumiem.
SIA „Vides serviss” speciāliste Aiva Avota-Zalstere skaidroja, ka pašreiz
Likvertenos noslēgti tikai 25 līgumi par atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldība aicina ne tikai Likvertenu, bet arī citu novada pagastu iedzīvotājus
noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

Bauskas Pašvaldības policija apzinās nesakoptos īpašumus
Bauskas novada pašvaldības policija šovasar īpašu uzmanību pievērsīs tam, kā nekustamo īpašumu
īpašnieki ievēro Bauskas novada
pašvaldības saistošo noteikumu
prasības par teritorijas kopšanu un
būvju uzturēšanu.
Bauskas novada pašvaldības policija regulāri apsekos novada teritoriju, lai apzinātu nekoptus īpašumus. Būtiskākie saistošo noteikumu
pārkāpumi saistīti ar to, ka īpašumu
teritorijā nav nopļauta zāle atbilsto-

ši noteikumu prasībām, gan arī tas,
ka īpašumā atrodas nesakoptas, sagruvušas un vidi degradējošas ēkas.
Bauskas novada pašvaldības policija informē, ka saskaņā ar 2011.
gada 30.jūnijā Bauskas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr. 11. „Saistošie noteikumi par
sabiedrisko kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā” paredz,
ka ikviena nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
ir pienākums pļaut zāli īpašumā

esošajā teritorijā. Par zāles nenopļaušanu īpašumā, lietojumā, kā arī
īpašumam piegulošajā teritorijā gadījumos, ja zāles garums pārsniedz
20 cm, uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz 35 eiro, juridiskām
personām līdz 70 eiro. Savukārt
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss” - par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai
novērstu kūlas veidošanos, uzliek

naudas sodu fiziskajām personām
no EUR 140 līdz 700, bet juridiskajām personām – no EUR 700 līdz
2900.
Bauskas novada pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus parūpēties par apkārtējās vides tīrību,
kā arī aicina iedzīvotājus nemest
atkritumus ceļa malās un grāvmalās, kā arī neievietot atkritumus citu
īpašumu atkritumu konteineros, bet
izmest atkritumus tiem paredzētās
vietās. Tāpat Bauskas novada paš-

valdības policija informē, ka uzsāks apzināt visus īpašumus, kuros
nav noslēgts līgumus ar SIA „Vides
serviss” par atkritumu apsaimniekošanu.
Jāuzsver, ka pašvaldības policijas mērķis nav sodīt, bet panākt, lai
novada teritorijā samazinātos nesakopto īpašumu skaits.

Broņislavs Ostrovskis,
Bauskas Pašvaldības policijas
priekšnieks
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Aktuāla informācija

Mācās skolotāji un izglītības iestāžu vadības komandas
Mācību gads jau tuvojas noslēgumam,tas 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 komandas iesaistījās
ne tikai pasākumos kompetenču pieejas ieviešanas mācību saturā veidošanā un skaidrošanā, bet arī dalījās ar
kolēģiem savā pieredzē, jo projektā
gūtās atziņas, pēc ikvienas nodarbības, tika pielietotas ikdienas izglītības iestādes mācību procesā. 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 prast
izvērtēt sasniegto. Skolēns vairs tik
daudz savu darbu vērtējumus nesalīdzina ar citiem, bet katrs pats veido
savu izaugsmi, mācās sev.
Sākot ar 2018./2019. mācību
gadu, visās skolās un pirmsskolās
mūsu valstī uzsāks pakāpenisku pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un
tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai
rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21.
gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. 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 ļoti jāstrādā izglītības iestādes
vadības komandai, lai izmainītu darba plānojumu, izvirzītu prioritātes,
ieplānotu pedagogu sadarbības sanāksmes, risinātu virkni jautājumu,
kādi pašlaik nav. Ļoti nozīmīga loma
ir un būs sadarbībai, atgriezeniskajai
saitei, darba analīzei un jaunu mērķu
izvirzīšanai. Tāpēc Bauskas novada
Izglītības nodaļa, sadarbībā ar Valsts

izglītības satura centru un Latvijas
Universitāti, organizē mācības starpnovadu pirmsskolas vadības komandām, projekta Skola 2030 ietvaros.
Apmācības kursa otrā nodarbība
„Jaunā izglītības satura pirmskolā
ieviešanas principi” jau notika, vēl
priekšā nodarbības jūnijā un augustā.
Pamazām Bauskas novada pašvaldība veidojas kā reģionālais izglītības centrs. Tiks pabeigta reorganizācija novada izglītības iestādēs: ar
1.jūliju- „Mežotnes sākumskola”, ar
1.septembri- „Īslīces pamatskola”
un „Uzvaras pamatskola”. Visās reorganizētajās skolās darbu turpinās
un, cerams, ka paplašināsies pirmsskolas grupas, pedagogiem būs pieejams sociālais atbalsts. Reorganizēto skolu pedagogiem būs pieejams
sociālais atbalsts no valsts, ja 2018.
gadā būs mazāk par trim gadiem līdz
pensionēšanās vecumam, skat. 2018.
gada 17.aprīļa Ministru kabineta
noteikumus Nr. 216 „Kārtība, kādā
piešķir un administrē valsts sociālo
atbalstu pedagogiem”.
Šogad daudz paveikts gan pilnveidojot pedagogu kompetenci, gan uzlabojot mācību vidi. Visas izglītības
iestādes, īpaši Bauskas Valsts ģimnāzija, kas ir arī pedagogu tālākizglītības centrs, un Bauskas 2.vdusskola,
aicina izglītojamos visās izglītības
programmās. Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola- vidējās izglītības programmās. Abās
skolās plānots, Eiropas Savienības
projekta ietvaros pilnveidot mācību
vidi. Uzsākti darbi, lai ESF projektā sakārtotu trīs izglītības iestāžu
(Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas
pilsētas pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte)” sporta laukumu, kurā būs daudz vairāk iespēju
sportiskajām aktivitātēm, tiks uzlabota infrastruktūra, tā būs bērniem
draudzīga un droša.
Ilgstoša sadarbība izglītībā, pedagogu tālākizglītībā, skolēnu sadarbībā projektos un dažādās izglītojošās
aktivitātēs, metodiskajā darbā bija
ar Rundāles novadu. Tagad ir noslēgti savstarpējie sadarbības līgumi
izglītības jomā arī ar Iecavas un Vecumnieku pašvaldību. Šogad pirmo
reizi notika četru novadu, Bauskas,
Rundāles, Iecavas un Vecumnieku,
konkurss „Gada skolēns 2018”, kurā
piedalījās 30 konkursa dalībnieki.
Bauskas novada Izglītības nodaļa
uzsākusi sadarbību ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, nodibinājumu „Centrs Dardedze” un biedrību
„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, jo Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir noslēgusi līgumu ar
nodibinājumu „Centrs Dardedze”
un biedrību „Latvijas SOS bērnu
ciematu asociācija” par finansējuma
piešķiršanu programmas „Bērniem
drošs un draudzīgs bērnudārzs” īs-

tenošanas uzsākšanu nacionālā līmenī. Programmas „Bērniem drošs
un draudzīgs bērnudārzs” galvenais
mērķis ir pirmsskolas iestādēs veidot
vidi, kas ir bērniem droša un draudzīga, savlaicīgi atpazīstot un novēršot
bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā, kā
arī uzturot pozitīvu vidi, kurā bērna
intereses un vajadzības ir centrālās.
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
tiks īstenots programmas „Bērnam
drošs un draudzīgs bērnudārzs” pirmais posms „Džimbas deviņu soļu
drošības programma”, nodrošinot
viena darbinieka apmācību un metodiskā materiāla iegādi katrā novada pirmsskolas izglītības iestādē
vai izglītības iestādē, kura īsteno
pirmsskolas programmas. Starpnovadu nodarbības Bauskā notiks 4.
un 5. jūnijā. „Džimbas deviņu soļu
drošības programmas” mērķis ir
mācīt bērniem personiskās drošības
iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, rosināt bērnu spēju izvairīties
no viktimizācijas, 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. Diemžēl
Izglītības nodaļa bija spiesta griezties
dažādās valsts institūcijās, jo bērnu
tiesības uz izglītību tika pārkāptas
no vecāku puses. Mums visiem jāatceras, ka Bērnu tiesību aizsardzības
likumā ir ne tikai bērnu tiesības, bet
tur minēti arī bērnu pienākumi. Lai
mums visiem kopā izdodas veidot
Vasaras brīvlaikā vairākas izglītības iestādes rīko nometnes saviem
skolēniem. Tāpat Bauskas novadā
vasaras periodā notiks nometnes citu
izglītības iestāžu izglītojamajiem, jo
mūsu pašvaldībā ir nometņu darbībai
piemērota infrastruktūra.
Lai visiem droša, aktīva un darbīga vasara!

Māra Bauvare,
Bauskas novada administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja

Aicina apskatīt Latvijas un sabiedroto ekipējumu un tehniku, tikties ar
karavīriem
Sestdien, 2.jūnijā no plkst.11.00
līdz 13.00, Bauskā Rātslaukumā
norisināsies ASV jūras kājnieku un
Zemessardzes 53.kājnieku bataljona tehnikas un ekipējuma izstāde.
Pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja
tikties ar jūras kājniekiem, karavīriem un zemessargiem, uzzināt vai-

rāk par viņu dienesta pienākumiem
un dalību mācībās, kā arī apskatīt
tehniku, tai skaitā kājnieku kaujas
mašīnas, un ekipējumu.
ASV jūras kājnieki ir ieradušies
Latvijā, lai piedalītos starptautiskajās mācībās „Saber Strike 2018”,
kas no 3. līdz 15.jūnijam norisinās

Ādažos un Dienvidkurzemē.
Militārās tehnikas kolonnas pavadīs Militārā policija, Pārvietošanas
koordinācijas centrs un Valsts policija.
Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību,

Pilsētas nogāžu pļaušanu turpmāk veiks ar
modernu radiovadāmu pļaujmašīnu
Līdz šim Bauskas pilskalna un
citu nogāžu pļaušana bija izaicinājums SIA “Vides serviss” darbiniekiem, pat ievērojot stingrākās darba
drošības prasības. Tāpēc, rūpējoties
par darbinieku drošību un ieviešot
mūsdienu tehnoloģijas pilsētas teritoriju uzturēšanā, tika lemts par
jaunas nogāžu pļaujmašīnas iegādi.
“Jāatzīst, ka pēdējos gados saskaramies ar kvalificēta darbaspēka
trūkumu. Vasaras sezona ir ļoti intensīvs periods, jo jāpļauj lielas platības visā novadā. Lai spētu sniegt
pakalpojumu kvalitatīvi un ātri, lēmām par mūsdienīgas tehnikas iegādi,” pauž Linda Tijone, SIA “Vides
serviss” valdes locekle.
Ar jaudīgo 21 zirgspēka pļau-

iebraucot Bauskā no Rīgas puses.
Teritoriju pļaušana ar jauno mašīnu
ir daudz efektīvāka, jo to veic viens
darbinieks, kas to vada ar tālvadības
pulti. Salīdzinājumam – iepriekš to
pašu platību vienlaikus pļāva vismaz 3-5 trimmerētāji. Pļaujmašīna
var pļaut nogāzes slīpumā līdz 55
grādiem. Neskatoties uz izmēriem
un svaru (tā sver 367 kg), tā ir viegli
manevrējama arī slīpumā, ir iespējams regulēt pļaušanas augstumu.
Jaunā nogāžu pļaujmašīna SPIDER ILD02 SG tika iegādāta iepirkuma procedūrā, to piegādāja uzņēmums SIA “Anna Assistance”.

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

jmašīnu SPIDER ILD02 SG tiks
pļautas ne tikai Bauskas pilskalna
nogāzes, bet arī citas nogāzes pilsētā, piemēram, pie Mēmeles tilta,

Ūdenssaimniecības pakalpojumu klientu un
lietotāju informācijai
2017. gadā SIA „Bauskas ūdens”,
palielinot pamatkapitālu, iegādājās televīzijas inspekcijas iekārtas,
lai varētu precīzi apzināt pilsētas
ūdensvadu, kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīklu trasējumu.
Ar šīm iekārtām var izpētīt ūdensvada tīklus sākot ar diametru 32 mm
un lielākus, kā arī kanalizācijas tīklu
tehnisko stāvokli.
Galveno akcentu, lai samazinātu
ūdens zudumus, uzņēmums sākotnēji liek uz ūdensvadu izpēti, lai varētu atslēgt vecos ūdensvada tīklus
un atslēgt nelegālos pieslēgumus.
Neizpaliek arī kanalizācijas tīklu
izpēte neapzinātajās vietās. Pašreiz
notiek Strēlnieku ielas kanalizācijas
tīkla izpēte. Rezultātā tika atrastas
deviņas, līdz šim brīdim, nezināmas
kanalizācijas akas, kas ir bijušas atstātas zem asfalta seguma ilgus gadus atpakaļ. Pārbaudot kanalizācijas
tīklu šajā ielā, atklājām dzīvojamās
mājas Strēlnieku ielā Nr.2 kanalizācijas novadīšanas problēmas, kā
rezultātā īpašniekam būs iespēja
atjaunot kanalizācijas pieslēgumu.

Tomēr būtiskākais atklājums ir kāda
namīpašnieka nelegālais kanalizācijas pieslēgums.
Saskaņā ar „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likumu” un „Ministru
kabineta noteikumu Nr. 174” nosacījumiem, SIA „Bauskas ūdens” ir
tiesīga, bez iepriekšēja brīdinājuma,
pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un piemērot kompensācijas maksājumu par nelegālu
pieslēgumu. Vadoties no iepriekšējās pieredzes, mums ir pamats domāt, ka tas nav vienīgais nelegālais
pieslēgums Bauskas pilsētā. SIA
„Bauskas ūdens” aicina visus nelegālo pieslēgumu īpašniekus līdz
šā gada 22.jūnijam ierasties uzņēmumā, un bez soda sankciju piemērošanas, sakārtot līgumattiecības.
Visiem, kuri nebūs ieradušies SIA
„Bauskas ūdens” un kurus atklās kā
nelegālos lietotājus, tiks piemērota
kompensācijas maksa un atslēgti
ūdenssaimniecības pakalpojumi.

piemēram, mēģinot to apdzīt.
Iedzīvotāju ievērībai!
Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības
informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas
6.panta 1.punkta e) apakšpunktam.
Fotogrāfijas un video tiks publicēti aizsardzības nozares mājaslapās, militārajā portālā sargs.lv un
oficiālajos sociālo mediju kontos.

Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. Jums ir tiesības pieprasīt labot
vai dzēst, ja tas ir iespējams, fotogrāfijās un videomateriālos fiksēto
jūsu dalību šajā pasākumā.

Ar cieņu uz Jūsu sapratni
Imants Svētiņš, SIA „Bauskas
ūdens” valdes loceklis

Pārzinis personas datu apstrādei
ir Aizsardzības ministrija. Tālrunis:
67335113, e-pasts: kanceleja@mod.
gov.lv. Datu speciālista kontakttālrunis: 67335253.
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Bauskas novada svētki Jaunsaulē						
turpinājums no 1.lpp
tējam Vecsaules pagasta pārvaldes
darbu, jo bez lielas pieredzes šādu
apjomīgu pasākumu organizēšanā pirmajā reizē vecsaulieši tikuši
galā veiksmīgi, uzņemot tik daudz
cilvēku un izveidojot interesantu, kvalitatīvu programmu visām
paaudzēm. Raugoties nākotnē, šī
vieta ir ļoti perspektīva dažādu pasākumu norisei.”

Atzīmējot Bauskas pilsētas 410
gadu jubileju, nākamgad novada
svētki tiks rīkoti Bauskā, un tos organizēs Bauskas Kultūras centrs. Jānis
Dūmiņš atklāj ieceri svētkus svinēt
Saulgriežu laikā: „Tā kā Bauskai
nākamgad ir nozīmīga jubileja, tad
arī svētkiem jābūt vērienīgiem. Vēlamies, lai svētkos piedalās viss Bauskas novads un ir novadnieku gājiens,
kurā piedalās ne tikai amatiermākslas
kolektīvi, bet arī visi Bauskas novada
iedzīvotāji. Svētkus vēlamies veidot

plašus, atzīmējot gan Bauskas 410
gadus, gan Saulgriežu laiku novadā.”
Rasma Maldute nākamā gada novada svētku rīkotājiem vēl izturību:
„Svētkos jāiegulda liels darbs, tāpēc
izturība noteikti ir nepieciešama. Tāpat novēlu arī labu un saulainu laiku,
bet tas gan vairs nav no mums pašiem
vai mūsu ieguldītā darba atkarīgs.”

FOTO:Edgars Namiķis

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciāliste

Daudz interesentu pulcēja zemessardzes telts, kur varēja
aplūkot tehniku un ieročus

Novada svētku oficiciālajā pieņemšanā piedalījās sadraudzības pašvaldības, kaimiņovadu vadītāji, pagastu pārvalžu vadītāji, deputāti un sadarbības partneri

Svētku īpašais akcents - vietējo ražotāju produkcija

Uz svētkiem - pāri Mēmelei

Par īstenotu projektu pateicību saņēma 12 novada aktīvākās organizācijas. Attēlā
A.Gurkovskis, Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 31.maijā

Bauskas novada svētki Jaunsaulē						

FOTO:Edgars Namiķis

Uz jauniešu skatuves viesus priecēja grupa „Bekars”

Minigolfa spēlei svētkos bija daudz piekritēju

Neizpalika arī svētku kliņģeris. Šoreiz- saules formā

Svētku viesiem muzicēja mākslinieki Aija Andrejeva un Igo Fomins

Bauskas novada svētki izskanēja ballē kopā ar grupu „Dakota”

Saulains „balonu sveiciens” nākamajiem svētkiem
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Sports novadā
Bokss

5.un 6.maijā, sporta namā „Mēmele” risinājās Bauskas novada atklātais čempionāts un Valērija Hrustaļova jubilejas kausa izcīņa boksā.
Treneris V.Hrustaļovs neatlaidīgi,
jau gandrīz desmit gadus ir atjaunojis un stiprinājis Bauskas boksa tradīcijas. Viņa audzēkņi pratuši izcīnīt
gan Latvijas čempionu titulu, gan ieguvuši Latvijas Olimpiādes sudraba
godalgu, gan piedalījušies Pasaules
čempionātā. Pateicoties Bauskas
2.vidusskolas vadības atbalstam,
ir izveidota pielāgota sporta bāze.
Ar Bauskas novada sporta centra
„Mēmele” atbalstu bokseri piedalās
starpnovadu, valsts un starptautiskās
sacensībās.
Šajā reizē Bauskā pulcējās jaunie bokseri no Jelgavas cīņas sporta
veidu centra, no sporta klubiem „Jelgavas rings” un „Latvijas cimdi”,
no Lietuvas pilsētas Telšai. Kopumā aizvadītas 27 aizraujošas cīņas.
Gandrīz simts skatītāju un līdzjutēju
skanīgi atbalstīja savus bokserus.
Sacensības tiesāja AIBA (Starptautiskā Boksa asociācija) trīszvaigžņu
kategorijas tiesnesis Leonīds Haņevičs, un Valērijs Hrustaļovs. Bauskā
nebijis gadījums bija meiteņu boksa
cīņas, kurās piedalījās arī Bauskas
pārstāves Elīna Majauska un Paula
Rāzna. Klātesošie speciālisti augstu
novērtēja Bauskas jauno bokseru
Aleksa Blažēvica un Kristapa Grosa
sniegumu.
Bauskas novada atklātajā čempionātā boksā no Bauskas pārstāvjiem
zelta medaļas izcīnīja Alekss Blažēvics un Edgars Kozlovskis.
Turnīrā cīnījās arī baušķenieki
Rolands Dirmants, Andris Skukausks, Daniels Tjuševs, Lauris
Dūra, Lauris Timofejevs.
Sacensību noslēgumā ringā tika
aicināti galvenie tiesneši
L.Haņevičs un N. Tabunovs, komandu treneri
S.Soldatjonoks, V.Korovins, A.Knohs, A.Nosovas.
V.Hrustaļovs viņiem pasniedza piemiņas kausus.
Nākošajā gadā Bauskas
novada atklātais čempionāts tiks rīkots arī kā Bauskas Boksa kluba 10 gadu
jubilejas turnīrs.

Pludmales
volejbols
Šī gada lieliskais pavasaris ļāvis pludmales
volejbola cienītājiem savu
sezonu uzsākt nedēļu ātrāk
kā ierasts. 19.maijā Vecsaules pagasta Zvaigznē
risinājās Bauskas novada
sporta centra „Mēmele”
kausa izcīņas pirmā posma
sacensības smilšu volejbolā „Vecsaules kauss 2018”.
Šīs sezonas sacensību nolikums paredz četras pludmales volejbola sacensību
kārtas, kurās noskaidros
spēcīgākos spēlētājus sieviešu, vīriešu un veterānu
grupās. Kopvērtējumā tiks
vērtēti katra dalībnieka individuālie rezultāti visos
posmos. Vecsaules kausa
izcīņa pulcēja nepieredzēti lielu dalībnieku skaitu,
vairāk kā 70 dažāda vecuma sportisti iesaistījās
cīņā par medaļām un arī

Dažāda informācija
kopvērtējuma ieskaites punktiem.
Rīta pusē smilšu laukumos sacentās
četras jauniešu, piecas veterānu un
8(!) sieviešu komandas. Diemžēl,
nolikumā paredzētais izspēles laiks,
bija jāmaina, kaut arī, neraugoties
uz to, sacensības ieilga un 12 vīriešu
komandas savu startu uzsāka tikai
ap četriem pēcpusdienā, kas neļāva
noskaidrot visu komandu izcīnītās
vietas. Konsultējoties ar komandupārstāvjiem, tika pieņemts lēmums,
turpmākos sacensību posmus rīkot
divās dienās.
Pirmās sporta centra „Mēmele”
kausa izcīņas „Vecsaules kauss”
1.-3.vietu ieguvēji:
Sievietēm
1. Una Mašinska, Līga Irmane
2. Laura Pumpute, Rita Lejniece,
Jolanta Ignataviča
3. Maruta Gasaite, Silga Ose,
Laura Janone
Jauniešiem (sakarā ar to, ka uzvarētāju noskaidrošana 19.05 tika
atlikta, finālsacensības notika 22.05)
1. Armands Pudulis, Emīls Elmanis
2. Kristers Mangins, Gatis Drieks
3. Reinis Inževatkins, Jēkabs Līdaka
Veterāniem
1. Aivis Āns, Renārs Gumbelis,
Jānis Jirgensons
2. Didzis Domokejevs, Māris
Caune, Raivis Melgailis
3. Guntis Mašinskis, Gunārs
Šteinhards, Raimonds Ušvils
Vīriešiem
1. Nauris Artimovičs, Artūrs Zaķis
2. Jānis Kuļikauskis, Andrejs
Rumjancevs
3. Aivis Āns, Guntis Mašinskis
Pēc sacensībām dalībnieki atgādināja organizatoriem, ka joprojām
aktuāla ir smilšu laukuma izveide
Bauskas stadiona teritorijā. Iecere

par pludmales volejbola laukumu
izbūvi bijušā rokas bumbas laukuma vietā joprojām ir sporta centra
„Mēmele” dienas kārtībā. Nākošās
sacensības smilšu laukumos notiks
2.jūnijā, kad zemnieku saimniecības
„Līdumnieki” pludmales volejbola
laukumos risināsies Mihaila Gorškova piemiņas kausa izcīņa vīriešiem
un veterāniem.

Ģimeņu sports
Maijs un vasaras sākums vienmēr ir skaistu svētku laiks – Mātes
diena, Starptautiskā Ģimenes diena,
Bērnu aizsardzības diena. Bauskas
novadā, it kā apvienojot šīs nozīmīgās dienas, jau vairākus gadus, tiek
rīkoti novada Ģimeņu sporta svētki.
Lai dotu ģimenēm iespēju ar jaunākā
vecuma bērniem pabūt kopā sportiskās aktivitātēs, arī šogad 2.jūnijā visas aktīvās ģimenes tiek aicinātas uz
Bauskas stadionu. Plkst. 12.00 pasākuma dalībniekus sveiks Bauskas
novada domes priekšsēdētājs A.Jātnieks. Paši jaunākie novadnieki saņems novada pašvaldības piemiņas
dāvanas. Dalībniekus sveiks deju
grupa „Lēra”. Visu dienu būs pieejamas bezmaksas atrakcijas, spēles un
radošās darbnīcas. Skrejceļā savas
iemaņas varēs rādīt dažāda pirmsskolas vecuma skrējēji, riteņbraucēji, Dip Dap braucēji, skrejriteņu
vadītāji, u.c., līdzi jāņem savs braucamais.
Savukārt pašiem mazākajiem pirmā iepazīšanās ar sportošanu sāksies
plkst.13.00, kad „trasē” dosies mazie
rāpotāji, lai, jau astoto reizi, piedalītos novada rāpošanas čempionātā.
Uz tikšanos Bauskā, Zemgales skaistākajā stadionā.

Ierīkos Simtgades stādījumus
Dāviņu pagastā
Apstiprināts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2018.gada
projekts „PAŠVALDĪBU LABIE
DARBI PARKOS LATVIJAS
SIMTGADEI”.
Latvijas pašvaldības „Meža dienās 2018” turpina tradīciju (20162018) - padarīt Latviju krāšņāku
ar koku stādījumiem un/vai mazo
koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas
simtgadei.
Vairākus gadus projektā iesaistās arī Bauskas novads.
Šogad minētā projekta ietvaros Dāviņu

pagasta Dāviņu ciemā pie kultūras
centra „Dāvis” tiks ierīkoti apstādījumi. Stādīsim galvenokārt zemo
formu kokus un košumkrūmus.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2018. gada 1. oktobrim.
Projekta finansētājs – Meža attīstības fonds.

Līvija Šarķe, Dāviņu pagasta
pārvaldes vadītāja

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Austru BLAUDUMU Mežotnē
Valentīnu GEORGIJEVSKU Bauskā
Dzidru GŪTMANI Vecsaulē
Pēteri JANKŪNU Bauskā
Cildiju MEĻĶIZEDEKU
Bauskā
Emmu DOMBROVSKU
Mežotnē
Veltu SIRMELI Codē

Sirsnīgi sveicam mūsu
novada Zelta kāzu jubilārus
Juri un Leokadiju TAURIŅUS Ceraukstē
Māri un Laimu STRAUMAŅUS Ceraukstē

Bauskas novada pašvaldības izdevuma
„Bauskas Novada Vēstis” nākamais numurs
iznāks 15.jūnijā.

lasiet arī www.bauska.lv

Dažāda informācija

Sociālais dienests pirmo reizi rīko
Ģimenes dienu
Bauskas novada Sociālais dienests, sadarbībā ar SOS Ģimeņu
atbalsta centru, 2018.gada 16.maijā
pirmo reizi rīkoja Ģimenes dienas
pasākumu „Mēs esam ģimene” ar
moto „Priecāties par šo mirkli, par
šo dzīvi, ko pavadu ar ģimeni - ik
brīdi!”.
Klātesošās 20 ģimenes ar teju 50
bērniem svinīgajā svētku daļā uzrunāja Sociālā dienesta vadītājs Aivars
Melderis, norādot, ka katra ģimene ir
sabiedrības pamats un balsts. Vadītājs uzsvēra - lai cik tālu mēs dzīvē
aizietu no mājām, mūsu ģimene vienmēr paliek mums vistuvākie cilvēki.
Lielus aplausus saņēma vienīgais tētis, kurš bija ieradies, lai būtu kopā ar
savu kuplo ģimeni.
Sociālā darbiniece Aleta Ozoliņa
uzrunā vecākiem atgādināja, ka tieši
ģimenē iesākas katra mazā cilvēkbērna ceļš lielajā dzīvē un sākas bērna
attīstība. Labākais veids kā iedvesmot savus bērnus un kļūt par tādiem
cilvēkiem, par kādiem sapņo kļūt, ir

pašiem rādīt vislabāko piemēru ikdienā. Stipra ģimene tika salīdzināta
ar plaukstu, kur lielie sargā un mazie
jūtas droši. Briesmu brīdī plauksta
savelkas dūrē un visi ir cieši, cieši
kopā, tā cits citu sargājot. Mums jāmācās saviem mīļajiem pateikt: „Tu
esi man svarīgs!”, „Es tevi mīlu!”.
Tie ir tie stiprie „ķieģeļi”, ko mēs ieliekam vai arī neieliekam savas mājas (savstarpējās attiecības ģimenē)
būvniecībā. Bērni ir vissvētīgākā un
visvērtīgākā dāvana pasaulē, kas ir
dota katram vecākam, un kopā pavadīts laiks ir vērtīgākais, ko vecāki var
sniegt savam bērnam.
Ar atraktīviem priekšnesumiem
klātesošos priecēja Bauskas Bērnu
un jauniešu centra deju kopas „Mēmelīte” dejotāji. Paldies mazajiem un
viņu vecākiem, kā arī vadītājai Ligitai Irbītei par veltīto laiku.
Lielu jautrību izraisīja atjautības uzdevumi ģimenēm. Pasākuma
otrajā daļā tika pārbaudīta ģimeņu
vienotība četrās pārbaudījumu staci-

jās – puzles likšanā, „purva” brišanā,
ģimenes portreta zīmēšanā un labirintos. Pārbaudījuma izpildē nebija
svarīgs ātrums, bet gan ģimenes saliedētība. Pēc kopīgi paveiktā darba
visus sagaidīja runcis Toms, kas kopā
ar bērniem veidoja lielos burbuļus un
piedalījās ģimenes foto iemūžināšanā. Sociālā dienesta darbinieki ģimenēm bija sagatavojuši svētku maltīti
brīvā dabā.
Par piedalīšanos Ģimenes dienas
pasākumā katra ģimene saņēma pateicības rakstu un sponsoru sagādātu
kliņģeri, lai svētki ģimenes lokā varētu turpināties arī mājās.
Pateicamies par iespēju ģimenēm
sagādāt svētkus: SIA „Demora”,
SIA „Enhars”, biedrībai „Jaunatne
smaidam”, biedrībai „Enģeļu sirds”,
nodibinājumam „Palīdzēsim.lv” un
Kitijai Kiznei.

Aleta Ozoliņa, Inguna
Sevastjanova, Arta Manuša
un Gunita Ūdre, pasākuma
organizatores

2018.gada 31.maijā
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Aktualitātes novadā
Noslēdzies biznesa ideju konkurss bērniem
un jauniešiem
Projektā „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (Nr.LLI155) Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Pasvales rajona (Lietuva)
pašvaldību organizēja biznesa ideju
konkursu „YOUNG ENTREPRENEURS WITHOUT BORDERS
(JAUNIE UZŅĒMĒJI PĀRI ROBEŽĀM)” bērniem un jauniešiem, kas
bija piedalījušies biznesa simulācijas programmas 1. posma pasākumā
„CATCH UP OF CROSS BORDER
BUSINESS IDEAS”.
Konkurss notika trīs vecuma grupās: 6-10 g.v. sagatavojot aprakstu
par savu biznesa ideju un ilustrējot
to zīmējumā, kolāžā vai citā tehnikā,
kas palīdz labāk izprast biznesa ideju.
Jauniešu komandas vecumā no 1115 gadiem un 16-19 gadiem biznesa
ideju noformēja angļu valodā, raksturojot biznesa ideju, modeli, komandu
un tās kompetencēm.
Vairākās komandās bija starptautisks sastāvs – dalībnieki gan no
Bauskas, gan Pasvales skolām.
Konkursa noslēgums notika aprīļa nogalē Bauskas Kultūras centrā,
kur, vienuviet pulcējot vairāk kā 100
dalībnieku. Konkursa žūrija, vērtējot
biznesa idejas, uzsvēra jauniešu spēju pamatot, kādu problēmu konkrētā
biznesa ideja atrisina vai ko jaunu
piedāvā klientiem un ar ko ideja ir
unikāla un atšķiras no šobrīd tirgū
atrodamajām līdzīgajām precēm vai
pakalpojumiem. Komandām, aizstāvot savas biznesa idejas, bija jāsniedz
detalizēts biznesa modeļa izklāsts:
klientu raksturojums, izmaksas, ienākumi, resursi, partneri u.c. Vairākas
komandas bija sagatavojušas arī savu
biznesa idejas prototipu, produkcijas
paraugus.
Jaunieši veiksmīgi spēja raksturot izstrādāto produktu attīstības
iespējas, cenas un idejas dzīvotspēju, pārrobežas aspektus, komandas
kompetenci. Īpaši interesanti bija
skolēnu izstrādātie produktu prototipi
vai vizualizācijas. Ne mazāk svarīga
bija arī skolēnu prezentācijas prasme,
angļu valodas zināšanas un spēja argumentēt un atbildēt uz jautājumiem.
Četrdesmit biznesa ideju konkursa
laureāti – Bauskas un Pasvales pašvaldības jaunieši vecumā no 11-19
gadiem, kuru biznesa idejas ieguva
augstāko novērtējumu atbilstoši saņemto punktu daudzumam, saņēma
konkursa galveno balvu – septiņu
dienu dalību uz biznesu orientētā vasaras nometnē Lietuvā šī gada vasarā.
No 6-10 gadus veco skolēnu veidotajām biznesa ideju ilustrācijām
tika izveidota ceļojošā izstāde.
Kopā konkursā izstrādātas 39 bēr-

nu un jauniešu biznesa idejas.
Godalgoto vietu ieguvēji:
6-10 gadus veco bērnu grupā:
1.vieta - Rustė Treikauskaitė, Biznesa ideja „Lego Robots”, Pasvale,
Lietuva
2.vieta – Everita Kampiņa, Biznesa ideja „Atrakciju parks”, Bauska,
Latvija
3.vieta - Tajus Simonavičius, Biznesa ideja „Rokassprādzes”, Pasvale,
Lietuva.
11-15 gadus vecu jauniešu grupā:
1.vieta –Keita Arta Kūmiņa, Arnita Sīle, Rimante Gaurilkaite, Biznesa ideja „Wooden key pendants with
characters”
2.vieta - Gints Abacis, Paulis Narkevics, Ivo Gailis, Biznesa ideja „Bee
wax candles”, Bauska, Latvija.
3.vieta – Dārta Esīte, Melānija Purva, Kate Esīte, Biznesa ideja
„Yarn Products, products with false
flowers”. Bauska Latvija
16-19 gadus vecu jauniešu grupā:
1.vieta – Simona Stuogyte, Enrika
Lazickaite, Ovidija Šataite, Biznesa
ideja „Quickly prepared herbal tea
with honey on the stick”, Pasvale,
Lietuva.
2.vieta – Samanta Cielava, Roberts Rēbuks, Biznesa ideja „Latvian ethnic patterns and the symbolic
of them in our daily lives”, Bauska,
Latvija.
3.vieta – Anželika Grybaite, Migle
Vadapalaite, Rugile Izabele Ogintaite, Biznesa ideja „Lithuania in the
box”, Pasvale, Lietuva.
Pateicība Bauskas novada pašvaldība pateicas Bauskas sākumskolas, Īslīces
vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēniem par dalību projektā,
skolotājām Agitai Barkovai, Ritai
Straumītei un Intai Bankai par atbalstu skolēniem biznesa ideju radīšanā,
SIA „Project Net” par biznesa ideju
konkursa organizēšanu, žūrijas komisijai – Īslīces pagasta Rītausmu
bibliotēkas vadītājai Santai Šarkai,
Bauskas Biznesa bibliotēkas vadītājai Ērikai Pelcerei, atpūtas kompleksa
„Miķelis” direktoram Jānim Strazdiņam, kā arī Bauskas Kultūras centra
kolektīvam par atsaucību un tehnisko
nodrošinājumu.

Verners Jānis Trokšs, Attīstības
un plānošanas nodaļas
praktikants, Biznesa augstskolas
„Turība” 2.kursa students
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns jūnijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

1. jūnijā plkst 16.00

Pie Grenctāles kultūras nama Bērnu svētki un Ģimenes diena

1.jūnijā plkst. 20.00

Codes pamatskolas zālē

Codes amatierteātra pirmizrāde „Sonāte vijolei un klavierēm”
(V.Pumpure)

2.jūnijs – 3.jūlijs
izstādes atklāšana 2.jūnijā
plkst.15.00

Bauskas muzejā

Ligitas Caunes gleznu izstāde
„Te un tālumā”

2. jūnijā plkst. 12.00

Bauskas stadionā

Ģimeņu sporta diena

2. jūnijā no plkst. 12.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Starptautiskais motociklistu saiets - motokluba „Bucefals” 20
gadu jubilejas pasākums

2.jūnijā plkst. 12.00

Atpūtas kompleksā
„Miķelis”

Pūtēju orķestra koncerts Uggiate Trevano (Itālija)
Ieeja bez maksas

4. jūnijā plkst. 15.00

Jauncodes bibliotēkā

Velobrauciens „Ar ričuku uz...”

9. jūnijā plkst. 12.00

Ceraukstes tautas namā,
parkā

Bērnu svētki „Lidosim kopā ar Mārīti un Biti!”

9.jūnijā plkst. 14.00

Īslīces pag. Ādžūnos

Koncertuzvedums „Reiz zaļā pļavā…” „Ceļā uz Dziesmu un
Deju svētkiem”

9.jūnijā plkst.18.00

Īslīces pag.
Bērzos

Koncertuzvedums „Reiz zaļā pļavā…” „Ceļā uz Dziesmu un
Deju svētkiem”

9.jūnijā plkst. 21.00

Īslīces pag.
Bērzos

Zaļumballe kopā ar Gunti Veitu no grupas „Credo”

10. jūnijā plkst. 12.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

LaCrown galvas ziedu rotu meistarklase
Iepriekšēja pieteikšanās: lacrown.info@gmail.com
Dalības maksa.

11. jūnijā plkst. 15.00

Jauncodes bibliotēkā

Anekdošu pēcpusdiena

14. jūnijā plkst. 17.30

Pie represēto piemiņas ansambļa Brīvības bulvārī

Komunistiskās genocīdu upuru dienas piemiņas brīdis

15.jūnijā

Codes pagastā

Ielīgošanas koncerti plkst.18.30 Jauncodē pie Draudzības ielas
daudzdzīvokļu mājām plkst. 20.00 Codē atpūtas vietā aiz galdniecības

15.-17. jūnijā

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls „Zobens un
Lemess” Jāiegādājas biļete.

18. jūnijā plkst. 15.00

Jauncodes bibliotēka, Jauncodes teritorijā

Vasaras sporta spēles

19. jūnijā plkst. 19.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Brīvdabas izrāde - jauniestudējums I.Rešetina režijā „Skroderdienas Silmačos” Jāiegādājas biļete.

21. jūnijā

Informācija sekos

Latvijas valsts simtgades svinību lielnotikums „Izgaismo Latviju”
Informācija sekos.

22.jūnijā plkst. 19.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Uzvaras amatierteātra pirmizrāde „Annele” (A.Brigadere), rež. U.
Donerblics

22. jūnijā plkst. 21.30

Pie bērzu birzs (lietus gadījumā Kultūras centra zālē)

Ielīgošanas zaļumballe

23.jūnijā plkst. 12.00

Līgo dārza estrādē

Pagalmu svētki Mežotnē

23.jūnijā plkst. 23.00

Līgo dārza estrāde

Līgo nakts zaļumballe

23. jūnijā plkst. 23.00

Budbergā

Līgo nakts zaļumballe

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 24.04.2018. līdz 25.05.2018.
Reģistrēti dzimušie 12,t.sk. 5 meitenes un 7 zēni
Reģistrēti mirušie 36, t.sk. 19 sievietes un 17 vīrieši
Reģistrētas laulības 14, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Kristiāns, Marks, Kristofers, Roberts, Olivers, Mareks, Martins un Stefānija, Rianna,
		
Evelīna, Annija, Keita.

Jūnijā

Bauskas muzejā sestdien, 2.jūnijā plkst.15.00
atklās Ligitas Caunes darbu izstādi
„TE UN TĀLUMĀ”.
Izstāde apskatāma no 2.jūnija līdz 3.jūlijam
Atklāšanas pasākumā piedalīsies un dziedās
Žoržs Siksna

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

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