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Uzņēmēju
KODOLS tiekas
12.aprīlī

Ziņa
Sācies tautas balsojums par Satversmes
papildināšanu – zaļais referendums

L

ai mainītu Latviju, lai mēs mainītos paši, lai Latvija būtu zaļa
valsts arī turpmāk, nepieciešama aktīva rīcība. Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme kopā ar idejas atbalstītājiem un domubiedriem
aicina cilvēkus Zaļajā referendumā
balsot par likumdošanas izmaiņām.

Nāc uz
„Vimbu svētkiem”
15.aprīlī

Svētki

Bauskā jau otro gadu norisināsies
„Vimbu svētki”

Zaļā referenduma ideja – rosināt
papildināt Satversmes 1.pantu un nostiprināt likumdošanas augstākajā līmenī, ka Latvija ir zaļa valsts. Kāpēc
Satversme? Ja izdotos zaļo ideju nostiprināt augstākajā līmenī, tad tā iezīmētu stingru apņemšanos un mūsu
valsts ceļu nākamajiem 100 gadiem.
Vita Jaunzeme: „Izmaiņas Satversmē? Kāpēc nē? Neiespējami tas
nav. Tas būtu ļoti emocionāls, fundamentāls un cerīgs pagrieziens Latvijas vēsturē, kuram sekotu, protams,
daudz nopietnāka likumdošanas izstrāde. Pats galvenais, ka mūsu valstij būtu skaidri iezīmēta prioritāte un
nākotnes uzdevumi, kuriem sekotu
jauna – zaļā ekonomika, pārmaiņas
lauksaimniecībā, nopietni ieguldījumi zinātnē un tehnoloģijās, viss, kas
saistīts ar ekoloģiju un jaunajām tehnoloģijām, zaļo ekonomiku – tas viss
varētu mainīt mūsu tautsaimniecību.
Mums ir jābūt nākotnes vīzijai un uz
to ir jātiecas.”
Zaļais referendums būs interneta
balsojums. Pēc tautas balsojuma sekos konkrētas likumdošanas iniciatīvas, kas tiks virzītas uz Manabalss.lv
vai līdzīgu platformu.
Zaļā referenduma uzdevums ir
veicināt diskusiju par to, kādas tieši
izmaiņas ir nepieciešamas likumdošanā, kāds ir jēdziena „zaļš” piepildījums. Referenduma platformā tiks
publicēti dažādu ekspertu viedokļi
par nepieciešamajām pārmaiņām.
Sākotnēji Zaļā referenduma aicinājumam pievienojušies kustības „Zaļā
brīvība” vadītājs Jānis Brizga, Latvijas Ārstu biedrības viceprezidente
Ilze Aizsilniece, Eiropas Parlamenta
deputāte Prof. Inese Vaidere, Eiropas
Latviešu apvienības vicepriekšsēde
Elīna Pinto, žurnālists Kārlis Streips,
rakstniece Nora Ikstena, žurnālists
Māris Olte, izdevniecības „Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija
Kilbloka, Latvijas Ārstu biedrības
prezidents Pēteris Apinis un citi.
Zaļais referendums nekādā veidā
nav un nebūs politisks projekts, tā ir
pilnībā pilsoniska iniciatīva.

Pasākuma galvenā iecere ir agrā pavasarī radīt svētkus visai ģimenei, lai kopīgi atpūstos un iesaistītos izglītojošās
nodarbēs. FOTO - Lelde Feldmane
Bauskā, vienā no populārākajām
vimbu makšķerēšanas pilsētām Latvijā, 15. aprīlī otro reizi norisināsies
pasākums visai ģimenei – „Vimbu
svētki”, kur laikā no 10.00 – 15.00
notiks labas gribas makšķerēšanas
sacensības, kā arī dažādas aktivitātes
dāmām un bērniem.
„Pasākuma galvenā iecere ir agrā
pavasarī radīt svētkus visai ģimenei,
lai kopīgi atpūstos un iesaistītos izglītojošās nodarbēs. Kamēr makšķerēšanas entuziasti dodas upē, tikmēr
dāmas un bērni varēs piedalīties citās aktivitātes, lai visa ģimene šajā
skrejošajā laikmetā varētu svētdienā
būt kopā,” stāsta „Vimbu svētku” organizētāja Līga Stankeviča.
Ikviens interesents, ievērojot saistošos noteikumus, varēs piedalīties
labas gribas makšķerēšanas sacensībās. Bauskas Kultūras centrs katram
makšķerēšanas entuziastam dāvās
bezmaksas licenci, kas būs derīga

pasākuma dienā, vietā un norises laikā. Ar licenci pieļaujamais nomakšķerēto zivju skaits paliek nemainīgs – astoņas vimbas. Atgādinām,
ka makšķerēšanai publiskos ūdeņos
nepieciešama derīga makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību karte, kas var nebūt personām, kas jaunākas par 16 un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.
Makšķerēšana atļauta gan ar gruntsmakšķeri, gan ar pludiņmakšķeri. Ar
pasākuma nolikumu var iepazīties
Bauskas Kultūras centra mājaslapā
sadaļā „Dokumenti”.
Sacensību uzvarētājiem un katram to dalībniekiem būs sarūpētas
vērtīgas balvas no „N-G mix” un citiem makšķernieku atzītiem specializētiem veikaliem. Tiks piešķirtas
arī veicināšanas balvas jaunākajam
un vecākajam labas gribas makšķerēšanas sacensību dalībniekam, kā arī
dāmai, kura būs noķērusi brangāko

lomu. Svētku iespaidīgākos lomus
palīdzēs noteikt pasākuma vadītājs –
makšķernieks un dabas pētnieks Māris
Olte. Lekcijās un individuālās sarunās
par zivsaimniecību, ekoloģiju, rekreāciju dabā, makšķerēšanu, kā arī citām
saistošām tēmām informēs pasaules
čempions makšķerēšanā Pēteris Lideris un zinātnieks Matīss Žagars.
Kamēr vīri būs aizņemti pierādot
savas prasmes labas gribas makšķerēšanas sacensībās, tikmēr biedrība
„Homo ecos” apsildāmā teltī vadīs
radošas un izglītojošas aktivitātes
jaunākajiem pasākuma apmeklētājiem. Bērni kopā ar darbnīcu vadītājiem mācīsies atpazīt dažādas zivju
sugas, vēros un iesaistīsies leļļu teātrī
par dabas aizsardzību, uzzinās vērtīgus faktus par ūdens piesārņojumu.
Dāmām pasākumā tiks piedāvātas lekcijas par „zero waste” (bezatkritumu
dzīvesveids), veselīgu uzturu, pārtikas
iegādes plānošanu, otrreizēju lietu

pārstrādi un citām saistošām tēmām.
Par muzikālo noformējumu rūpēsies dabas draugs un makšķernieks
Roberts Gobziņš, kā arī gaidāmas
apvienības „Very Cool People” un
grupas „Santehniķi” uzstāšanās.
Svētkos darbosies īpaši pielāgota
virtuve, kur makšķernieku noķertās
vimbas pēc tradicionālās Bauskas receptes tiks apstrādātas un sagatavotas kūpināšanai. Par zivju dūmošanu
atbildīgi būs sava amata lietpratēji –
kūpinātavas „ABAS.LV”.
Pasākumā būs iespēja iegādāties
dažādus gardumus un amatnieku
darinājumus mājražotāju tirdziņā,
piedalīties aizraujošās aktivitātēs,
copēt un baudīt uz vietas kūpinātas
vimbas. 15. aprīlī tiekamies Bauskā
– pasākumā visai ģimenei „Vimbu
svētki”!
Svētki tapuši ar Valsts zivju fonda
atbalstu.

Ilze Lujāne, BKC
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Pašvaldības nekustamais īpašums
Paziņojums par izsoli

Bauskas novada pašvaldība 2018.
gada 25.aprīlī plkst. 13.30 Bauskas
novada administrācijas telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma – Nameju iela
14, Ceraukste, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 009
0223, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 1,0225 ha, kadastra apzīmējums 4050 009 0223, pagraba ēkas,
kadastra apzīmējums 4050 009 0223
002, kūts ēkas, kadastra apzīmējums
4050 009 0223 003 un saimniecības
ēkas, kadastra apzīmējums 4050 009
0223 004 atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 4600,00
(četri tūkstoši seši simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
– Nameju iela 14, Ceraukstes pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,00

Paziņojums par izsoli
Bauskas novada pašvaldība
2018.gada 25.aprīlī Uzvaras ielā
1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli:
1.„Celtnieki”- 4, Bērzkalni,
Īslīces pag., 35,0 m², sākumcena EUR 1800,00, izsoles laiks plkst.
13.45.
2.„Lauktehnika 17”- 8, Rītausmas, Īslīces pag., 37,0 m², sākumcena - EUR 2600,00, izsoles laiks
plkst. 14.00.

3.„Kūdra 1”- 6, Kūdra, Vecsaules pag., 88,8 m², sākumcena - EUR
2200,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
4.„Ērgļi 6”- 9, Ērgļi, Brunavas pag., 71,3 m², sākumcena - EUR 1600,00, izsoles laiks
plkst. 14.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā
nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas
Bauskas novada pašvaldības, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV66UNLA0050019706571, AS

Aktuāla informācija

(divdesmit euro), kas jāieskaita
Bauskas novada pašvaldības, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – Nameju iela 14, Ceraukstes pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada pašvaldības
mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Uzvaras ielā
1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.
„SEB” banka, kods UNLALV2X
un reģistrācijas maksa – EUR 20.00
apmērā Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu
un reģistrēties izsolei var Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

Saistošie noteikumi
Bauskā 2018.gada 25.februārī Nr.6 (protokols Nr.3, 17.punkts)

Saistošie noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu speciālistiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”21.1 panta otro daļu,
21.2panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam (turpmāk –
speciālists).
2. Dome ar atsevišķu lēmumu
nosaka konkrētai dzīvojamai telpai
speciālistam izīrējamās dzīvojamās
telpas statusu.
3. Darbības nozares un ar valsts
vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu
jomas, kuru veikšanai nepieciešami
speciālisti:
3.1. veselības aprūpe;
3.2. izglītība;
3.3. kultūra;
3.4. inženierzinātņu nozare.
4. Darba devējs, kurš noslēdzis
darba līgumu ar speciālistu vai ir

uzaicinājis speciālistu dibināt darba
tiesiskās attiecības (ja darba līgums
vēl nav noslēgts), iesniedz Bauskas novada pašvaldībā iesniegumu,
kurā motivē nepieciešamību izīrēt
dzīvokli speciālistam. Iesniegumam
tiek pievienoti šādi dokumenti:
4.1. speciālista iesniegums, kurā
norādīts ģimenes sastāvs un pašreizējā dzīvesvieta;
4.2. darba līguma vai darba devēja uzaicinājuma dibināt darba tiesiskās attiecības kopija;
4.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija;
4.4. citi dokumenti, kas pamato
iesniegumā izteikto lūgumu.
5. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres līguma pagarināšanu pieņem Bauskas novada
dome pēc Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas atzinuma saņemšanas par speciālista
nepieciešamību.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada
22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē
dzīvojamo telpu speciālistam”
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” (turpmāk - likums) 21.1panta otrā daļa nosaka,
ka pašvaldība, izvērtējot attīstības
programmā ietvertās nozares (rīcības virzieni, jomas u.c.) un ar valsts
vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu
jomas, ar saistošajiem noteikumiem
nosaka darbības nozares un ar valsts
vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu
jomas, kuru veikšanai nepieciešami
speciālisti.
Likuma 21.2panta pirmā daļa
nosaka, ka lēmumu par dzīvojamās
telpas izīrēšanu speciālistam pieņem dome vai tās deleģēta institūcija.
Likuma 21.2panta otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā pašvaldība
izīrē dzīvojamo telpu speciālistam,
nosaka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos.
Bauskas novadā ir nepieciešami
kvalificēti speciālisti, kuriem izīrējamas dzīvojamās telpas, tāpēc izstrādāti saistošie noteikumi.
2.Īss projekta satura izklāsts
Izvērtējot Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.
gadam un Bauskas novada attīstības
programmā 2012.–2018. gadam
noteiktās attīstāmās nozares, kā arī

ar valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanu saistītu pārvaldes
uzdevumu jomas, kurās konstatēts
nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, tiek noteiktas tās
nozares un ar valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomas, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti.
Saistošajos noteikumos noteikta
kārtība, kādā darba devējs iesniedz
iesniegumu par nepieciešamību
izīrēt dzīvokli speciālistam un kārtība, kādā izskata iesniegumus un
pieņem lēmumus par dzīvokļa izīrēšanu.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Uzlabosies
uzņēmējdarbības
vide, jo tiks veicināta kvalificētu
speciālistu piesaiste Bauskas novadam
5.Informācija par ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nav ietekmes.
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Aprīlī
11.aprīlī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas sēde;
12. aprīlī plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas
sēde;
19. aprīlī plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
26.aprīlī plkst.14.00 – novada domes sēde.
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Aktuāla informācija
Paziņojums par Bauskas novada
„Enerģētikas rīcības plāna 2018. – 2025.
gadam” projekta publisko apspriešanu
Bauskas novada „Enerģētikas rīcības plāns 2018. – 2025.gadam” tiek
sagatavots projekta „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” ETS Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 ietvaros.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2018.gada 7.marta
līdz 2018.gada 20.aprīlim.
Kāpēc Bauskas novada pašvaldībai nepieciešams enerģētikas rīcības plāns?
– Nodrošina plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā;
– Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti;
– Rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā
un enerģijas patēriņa samazināšanā.

Paziņojums par rīcības plāna projekta trokšņu
samazināšanai publisko apspriešanu
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2002/49/EK „Par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību” paredz,
ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāizstrādā rīcības plāns vides trokšņa ietekmes samazināšanai valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā, kā arī ik pēc 5
gadiem ir jāveic iepriekš izstrādāto rīcības plānu pārskatīšana. Latvijas Republikas likums „Par piesārņojumu”
nosaka, ka rīcības plānu izstrādi autoceļiem nodrošina transporta infrastruktūras objekta pārvaldītājs – VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” nosaka kārtību rīcības plānu izstrādei.
Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp VAS „Latvijas Valsts ceļi” un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, rīcības plāna izstrādi autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni
transportlīdzekļu gadā, veica minētais uzņēmums.
Izstrādātais rīcības plāns ietver:
• Informāciju par autoceļu posmiem, kuriem izstrādāts šis rīcības plāns;
• Uz vides troksni attiecināmo normatīvo aktu aprakstu;
• Stratēģiskās trokšņu kartēšanas rezultātu apkopojumu;
• Informāciju par akustiskā diskomforta zonu noteikšanu un trokšņa radīto kaitīgo seku novērtēšanu;
• Pārskatu par iepriekš plānotajiem trokšņa samazināšanas pasākumiem un iepriekš izstrādātajiem rīcības plā
niem trokšņa samazināšanai;
• Rīcības plāna ietvaros vērtēto trokšņa samazināšanas pasākumu aprakstu;
• Vērtēto pasākumu izmaksu, efektivitātes un ieguvumu novērtējumu;
• Informāciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem, kurus plānots veikt nākamo 5 gadu laikā;
• Pārskatu par plānotajiem ilgtermiņa attīstības projektiem un pasākumiem trokšņa mazināšanai;
• Informāciju par rekomendācijām pašvaldībām un likumdevējam;
• Informāciju par rīcības plāna īstenošanas un rezultātu novērtēšanas kārtību;
• Pārskatu par sabiedrības informēšanu un par sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem.
Rīcības plāna trokšņa samazināšanai izstrādi nodrošinājusi Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”.
Trokšņa samaziņāšanas rīcības plāna projekts publicēts Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē https://lvceli.lv/
informacija-un-dati/#troksni, kā arī pieejams VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga), iepriekš piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis Grāveris).
Sabiedrība ir aicināta līdz 19.aprīlim iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu VAS „Latvijas Valsts ceļi” (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, fakss 67028171,
interneta mājaslapa: www.lvceli.lv).

Apsveikums

Enerģētikas rīcības plāna 1. nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas
un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums
ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales
plānošanas reģiona pašvaldībām. 2. nodaļā ir aprakstīta esošā situācija
pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām,
enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2016. gadam. 3. nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju,
bet 4.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 5. nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto
pasākumu un rīcību uzraudzību.
Ar Bauskas novada „Enerģētikas rīcības plānu 2018. – 2025.gadam”
projekta publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada
domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr. informācijai 63922238) pirmdienās
no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī
Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada administrācijā, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Aptaujas lapas pieejamas arī www.bauska.lv sadaļā „Līdzdalība”.
Ar drošu elektronisko parakstu parakstītas aptaujas lapas var iesniegt
arī elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@bauska.lv.
Tālrunis informācijai 63922238.

Bauskas novada iedzīvotājus aicina kļūt
par zemessargiem 53. kājnieku bataljonā

2018. gada
janvārī
stājās
spēkā
jaunā
Nacionālo bruņoto spēku un
Zemessardzes
struktūra, kurā
tagad ir četras
reģionāli izvietotas Zemessardzes
brigādes. Galvaspilsētā atrodas Zemessardzes 1. Rīgas brigāde, un pa
vienai brigādei - Kurzemē, Latgalē
un Vidzemē. 1.Rīgas brigādes sastāvā ir Studentu kājnieku bataljons,
17. kaujas atbalsta bataljons, 19.
kaujas nodrošinājuma bataljons, kā
arī divi jauni bataljoni - Rīgā (13.
kājnieku bataljons) un Bauskā (53.
kājnieku bataljons).
Zemessardzes 1. Rīgas brigāde
aicina Bauskas novada iedzīvotājus kļūt par zemessargiem savai
dzīvesvietai vistuvākajā - 53. kājnieku bataljonā, lai krīzes vai kara
gadījumā aizstāvētu savas ģimenes
locekļus un tuviniekus, savas mājas
un visu savu novadu.
Dienests Zemessardzē katram zemessargam dod iespēju pilnveidot
sevi, uzlabot fizisko sagatavotību,
aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt
domubiedrus un dibināt noderīgus
sadarbības kontaktus ar citiem zemessargiem. Zemessargi piedalās
mācībās ne tikai Latvijā, bet arī var
doties ārvalstu komandējumos, kur
mācās un trenējas kopā ar sabiedroto

valstu karavīriem un zemessargiem.
Dienesta laikā zemessargs par
valsts līdzekļiem apgūst dažādas
militārās specialitātes, piemēram,
sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora, sanitāra,
ložmetējnieka, militārā transporta
autovadītāja, spridzinātāja, radiostaciju operatora un citas. Zemessargi
arī apgūst kaujas iemaņas, topogrāfiju un orientēšanos, ieroču mācību
utt. Par dienesta pienākumu izpildi
un dalību mācībās katrs zemessargs
saņem kompensāciju - 36 eiro dienā.
Tā kā dienests Zemessardzē
un aizsardzības vajadzības ir ļoti
daudzveidīgi, katra zemessarga civilā izglītība un profesionālā pieredze
ir noderīga dažādu uzdevumu veikšanai. Tāpēc iestāties Zemessardzē
tiek aicināti jebkuras profesijas pārstāvji.
Zemessardzē uzņem 18 – 55
gadus vecus Latvijas Republikas
pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu.
Uz kandidātiem attiecas vairāki citi
ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājas lapā: www.
zs.mil. Vairāk informācijas par Zemessardzes 1.Rīgas brigādi: www.
zs.mil.lv > ZS vienības > Zemessardzes 1.Rīgas brigāde.
Lai iestātos Zemessardzes 1. Rīgas brigādē, zvaniet vai sūtiet īsziņu uz tālruni 25451299, rakstiet uz
e-pastu: stbn@mil.lv.
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Novada skolu ziņas

Zelts par trīskāršu a’capella
Marta sākumā Bauskas MMS
kora meitenes un skolotājas Inga
Bukša un Ieva Ūdre izdzīvoja ļoti
piesātinātu dienu. Tā bija piedalīšanās 5. J. Vītola bērnu un jauniešu
koru un vokālo ansambļu konkursā „Lai skan!”, kas notika J.Vītola
LMA Lielajā zālē. Šim notikumam
gatavojoties, strādāts rūpīgi un ilgstoši, atbilstoši nolikumam apgūta
programma, kuras pamatā a’capella
dziedājums. Tajā bija trīs skaņdarbi – latviešu tautasdziesma J.Vītola
apdarē „Es uzgāju ganīdama”, J.
Mediņa „Ziedi, mana linu druva” ar
J.Grota vārdiem un R.Dubras „Jūras
māte” ar tautasdziesmas vārdiem. Ir
ļoti liels gandarījums, ka mūsu
meiteņu sniegums novērtēts
tik augstu – ar
Zelta diplomu
(86,8 punkti).
Kā joko I. Ūdre,
konkursa atzīmes
atgādina
bobsleju, vērtējumi vairākiem
koriem atšķiras
tikai par dažām
punkta desmitdaļām. 15 dažādu mūzikas un
vispārizglītojošo skolu kori
demonstrēja
ļoti augstvērtīgu

muzikālo sniegumu, tāpēc žūrijai
– diriģentiem Arvīdam Platperam
(žūrijas priekšsēdētājs), Romānam
Vanagam, Kasparam Ādamsonam,
J.Vītola LMA rektoram Guntaram
Prānim un komponistei Ilzei Arnei
nebija viegli. Pēc konkursa daļas
koristēm kopā ar pedagoģēm diena
nebeidzās, jo bija jāsagaida Lielās
balvas izcīņa un apbalvošana. Vakarā izskanēja arī koncerts, kurā
uzstājās Lienes Batņas un Edgara
Vītola vadītie kori. Noslēgumā visi
kopā dziedāja R. Kaupera „Manu
dziesmu”. Koristes pēc Lielās balvas izcīņas noklausīšanās neslēpa
emocijas - pārsteigumu par tik fan-

Sniega diena „Ķeram sniegu”

tastisku, skanīgu, tehnisku un tajā
pašā laikā dziļi izjustu dziedājumu.
Diriģentes atzīst, ka jauni mūzikas
elementi – kustības, atraktivitāte,
īpaša muzikāla atvērtība ir iezīmes,
uz ko tiekties, turpinot darbu ar kori.
Kora diriģentes uzteic meitenes par
izjusto muzicēšanu un koncentrēšanos konkursa dienā un mēģinājumu
darbu, kuru bieži vien traucēja slimošana, ārpusstundu aktivitātes.
Paldies arī meiteņu vecākiem par
atbalstu, sapratni un līdzi jušanu!
Prieks, ka kopīgais ikdienas darbs
pārvērties zeltā!

Inga Briede, Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas bibliotekāre

Marta sākumā Vecsaules pagasta
Ozolaines centrā notika pasākums
par godu sniegam – sniega diena
„Ķeram sniegu.”
Pasākums īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem, lai steidzīgajā ikdienā varētu pabūt visi kopā. Lieli
un mazi tika aicināti priecāties par
šajā ziemas periodā pēdējo sniegu.
Katrs tika aicināts radoši domāt,
ļaut vaļu fantāzijai un no sniega veidot to, ko sirsniņa ir vēlējusies. Tika
veidoti sniegavīri, dažādi dzīvnieki
– krokodils, suns, lācis, zaķis, bruņurupucis u.c. Lai izveidotās sniega
skulptūras būtu interesantākas, tika
piedāvātas guaša krāsas ar kurām
skulptūras padarīt dzīvīgākas.
Ģimene, kura piedalījās pasā-

kumā, bija uzcēlusi sniega valstību
„Sniega karalienes pili,” un tika
kronēta par sniega karalieni ar kroni, kurš bija veidots no sniega.
Pasākuma noslēgums norisinājās
centrā „Lilijas”. Pozitīvā gaisotnē
pie tējas tases baudījām Vecsaules
pagasta pārvaldes sarūpētos našķus
un minējām mīklas. Noslēgumā
katram dalībniekam tika pasniegta medaļa par piedalīšanos sniega
dienā.
Pasākums bija izdevies, paldies
visiem, kuri piedalījās un palīdzēja
pasākuma organizēšanā, tiksimies
atkal citu gadu.

Baiba Graudiņa, Vecsaules
pagasta Bērnu radošās
darbnīcas „Rūķīši” vadītāja

Codes pamatskolas bērni darbojas radošajā
nometnē
Pavasara brīvlaikā no 12.-14.
martam Codes pamatskolā norisinājās radošo dienu nometne „Pavasara sapnis”, kurā piedalījās skolēni
no 4.-7.klasei. Bērni šajā nometnē
izgatavoja dažādas Lieldienu dekorācijas, lai varētu pēc tam izgreznot

Salīdzina Lietuvas un Latvijas mācību metodes
Marta sākumā Bauskas pilsētas
pamatskolā notika starptautisks metodisks seminārs. Lietuvas pilsētas
Pasvales Levenas pamatskolas un
Bauskas pilsētas pamatskolas kolektīvu vieno piecus gadus ilga sadarbība, kas 2015.gadā tika nostiprināta ar
sadarbības līgumu starp skolām. Šo
gadu laikā sadarbības metodes bijušas visdažādākās – tikšanās skolu un
valstu nozīmīgās dienās, piedaloties
svētku koncertos, skolēnu piedalīšanās sporta aktivitātēs un mācību
priekšmetu konkursos gan Bauskā,
gan Pasvalē, skolotāju kopīgas ekskursijas abos novados.
Šoreiz skolu direktoru Linas Rauckienes un Jāņa Rumbas rosināti, pedagogi bija pulcējušies Bauskas pilsētas

Latvijā un Lietuvā tikšanās dalībnieki
varēja gūt no abu skolu pārstāvju sagatavotajiem stāstījumiem. Direktora
vietniece Anna Dupure vēstīja par
jauno mācību saturu un kompetenču
pieeju tā apguvei Latvijā, bet Linas
Rauckienes uzrunus tēma bija „Novitātes un pārmaiņas izglītības sistēmā Lietuvā”. Kā secina pedagogi,
abās valstīs izglītības sistēmā notiek
pārmaiņas, ar kurām pedagogiem jāsadzīvo, jāmainās līdzi, nemitīgi jāizglītojas. Tādēļ šādas tikšanās reizes ir
noderīgas.
Dienas gaitā skolotāji vienlaicīgi
strādāja 4 grupās, demonstrējot dažādas mācību metodes. Ieskatam šo
darba grupu tēmas – „Valodu, vēstures un informātikas skolotāju me-

pamatskolā uz izglītojošu metodisko
dienu „Pārmaiņu ieviešanas atslēga
ir mācību stundas efektivitāte”. Gatavojoties tai, skolu pedagogi izvērtēja savas darba metodes, lai viens
otram tās demonstrētu, salīdzinātu.
Priekštatu par izglītības aktualitātēm

todes saziņas prasmju veidošanā un
kultūras izpausmju daudzveidīguma
izzināšanā un apguvē”, „Informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana
dabaszinātņu un matemātikas stundās
labākai dabas parādību un procesu
izpratnei”, „Inovatīvas darba meto-

des izglītojamo pozitīvas sadarbības
veicināšanā vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, mūzikas, sporta
stundās”, „Sākumskolas skolotāju
izmantotās metodes mācību satura
integrācijā un caurviju principa ievērošanā”. Pēc saturīga darba visi
satikās noslēguma prezentācijā, kur
apkopoja gūtās atziņas, dalījās spilgtākajos iespaidos. Šīs dienas rezultāts
– jaunas testu iespējas matemātikā,
daudzveidīgākas metodes sporta, vizuālās mākslas un mūzikas stundām,
interesantas iespējas sākumskolas
stundās. Protams, ka ļoti svarīga
šādās tikšanās reizēs ir personisko
kontaktu veidošanās starp priekšmetu skolotājiem, kas turpinājās dienas
otrajā pusē.
Tikšanās neformālajā daļā viesi no
Levenas pamatskolas iepazina Bauskas Muzeja ekspozīciju, noklausījās
pilsētas pamatskolas zēnu ansambļa
priekšnesumus, izstaigāja pamatskolu. Lietuviešu kolēģi ar pārsteigumu un prieku noklausījās Jurgitas
Červinskas dziedātajās lietuviešu
dziesmās. Lietuviešu kolēģi atzina,
ka diena abu skolu pedagogiem bija
ļoti interesanta un noderīga. Tam piekrīt arī Bauskas pilsētas pamatskolas
direktors Jānis Rumba. Viņš saka
paldies visiem, kas palīdzēja viesus
uzņemt – Bauskas muzejam, Jurgitai
Červinskai, Raitim Sirmanim, Līgai
Druviņai, Bauskas pilsētas pamatskolas padagogiem, skolēniem un darbiniekiem.
Skolu dzīve turpinās, arī sadarbība
starp tām, jo jau marta beigās baušķenieki dosies uz Pasvali, lai piedalītos
Levenas pamatskolas organizētajās
sporta sacensībās.

Inga Briede, Bauskas pilsētas
pamatskolas skolotāja

skolu Lieldienu noskaņās. Strādājot
radošajās darbnīcās, izgatavojām
katrs sev atslēgu piekariņu un fotorāmīti. Vienu pēcpusdienu pēc nodarbībām pavadījām, relaksējoties
baseinā.
Nometnes pēdējā dienā kopā ar
skolotājām devāmies ekskursijā uz
ražotni „Bauskas alus”, kur redzējām, kā pagatavo alkoholiskos un
bezalkoholiskos dzērienus. Ražotnē
top piecu veidu dažādi bezalkoholiskie dzērieni, kurus visus pēc tam
varēja nogaršot. Man vislabāk garšoja „Bauskas kvass”. Mums arī
vajadzēja aizpildīt testu par ražotnē dzirdēto un redzēto. Vēlāk mēs
braucām uz Bauskas muzeju, kurā
iepazinām leļļu izstādi, mums bija
iespēja strādāt radošajā darbnīcā un
katram izgatavot savu lelli. Nometnes noslēgumā visi saņēmām sertifikātus par aktīvu un radošu darbību
šajās trīs dienās.

Sandija Spundiņa, Codes
pamatskolas 7.klases skolniece

Pirmsskolas bērni piedalās „Krāsu dienā”
Katram somā krāsu krava un sirdī liels satraukums, lai gan blakus
mamma, tētis vai skolotāja – tādi
bija 27 Bauskas un Rundāles novada 5-6 gadīgie bērni, kas marta
sākumā ieradās Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas Mākslas nodaļā,
lai piedalītos zīmēšanas konkursā
„Krāsu diena”.
Gaidot Latvijas 100.dzimšanas
dienu, bērni bija sagatavojuši mājas
darbu – zīmējumu par tēmu „Skaista mana tēvu zeme”. Konkursa laikā
bērni zīmēja pavasara svētkus – Lieldienas. Darbos parādījās mazo mākslinieku dzīves pieredze un emocijas –
dažiem tie bija zaķi un krāsainas olas,
citiem pūpoli un pavasara ziedi.
Katrs darbiņš bija īpašs un neatkārtojams, kas padarīja izvērtēšanas
mirkli saspringtu. Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas Mākslas nodaļas
skolotājas Mārīte Šulce un Iveta Līdere piešķīra šādas nominācijas:
• Gleznieciskākais darbs – Paula
Rūta Ose (Griķu pamatsk.struktūrv.
PII „Dzirnaviņas”);
• Akvarelīgākais darbs – Rinalds
Galvons (Griķu pamatsk.struktūrv. PII
„Dzirnaviņas”);
• Līdzsvarotākais darbs – Sabīne
Klīģere (PII „Pasaulīte”);
• Ekspresīvākais darbs – Amēlija
Kanašķe (PII „Pasaulīte”);
• Mākoņainākais darbs – Eidens
Jakovļevs (SPII „Saulespuķe”);

• Piesātinātākais darbs – Amanda Lazdiņa (Mežotnes pamatsk.psk.
grupa);
• Pavasarīgākais darbs – Jānis Jašinskis (Mežgaļu pamatsk.psk.grupa);
• Smalkākais darbs – Kate Balgalve (Vecsaules pamatsk.psk.grupa);
• Līksmākais darbs – Anete Neidere (Uzvaras vsk.psk.grupa);
• Vējainākais darbs – Simona Jansone (Uzvaras vsk.psk.grupa);
• Tonālākais darbs – Evelīna Neilande (Pilsrundāles vsk.struktūrv.Svitenes sk.).
Pārējie dalībnieki saņēma diplomus
par veiksmīgu piedalīšanos.
Kopīgi spēlējuši spēles, rotaļājušies, baudījuši cienastu un saņēmuši
pārsteiguma balvas, bērni, vecāku pavadīti devās mājās.
Paldies Bauskas Mūzikas un
mākslas skolas kolektīvam par atsaucību un sadarbību.
Paldies Rundāles novada PII „Mārpuķīte” pirmsskolas skolotājām Ingai
Šastakovičai un Dacei Ziemelei par
atbalstu, lai „Krāsu diena” mazajiem
māksliniekiem būtu patiesi darbīga un
krāsaina.
Ceru, ka šī diena kā patīkams mirklis paliks katra dalībnieka atmiņā,
un katrs būs kļuvis par kripatiņu bagātāks!

Ieva Jaunzeme, Pirmsskolas
pedagogu metodiskās
apvienības vadītāja
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SIA „Vides serviss” informācija
Apskata māju Rīgā, kas atjaunota
pēc jaunās pieejas

Baušķenieki sāk aktīvāk domāt
par māju atjaunošanu
Jau iepriekš esam rakstījuši,
ka Bauskas novada pašvaldība un
lielākais Bauskas namu pārvaldnieks SIA „Vides serviss” ir iesaistījušies Eiropas Savienības projektā „Accelerate SUNShINE”, lai
veicinātu daudzdzīvokļu māju visaptverošu atjaunošanu. Projekta
ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna pieeja namu atjaunošanā – izmantojot energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPC),
kuru noslēdz ar kompāniju, kas
veic kompleksu mājas atjaunošanu, nodrošinot līdz 20 gadu garantiju veiktajiem darbiem.
Līdz šim Bauskā notikušas jau
piecas daudzdzīvokļu māju dzī-

vokļu īpašnieku sapulces par mājas
iespējamu atjaunošanu. Pirmais lēmums, kas jāpieņem iedzīvotājiem,
ir energoaudita veikšana, kas palīdz
saprast, kur mājā rodas siltuma zudumi un kādus pasākumus veikt, lai
uzlabotu mājas energoefektivitāti.
Divām mājām jau veikts energoaudits – Vītolu ielā 2 un Salātu ielā 33,
drīzumā šajās mājās tiks veikta tehniskā apsekošana. Vēl dažās mājās
šobrīd notiek aptauja, lai pieņemtu
lēmumu par energoaudita veikšanu.
Pēc energoaudita un tehniskās apsekošanas tiek aprēķinātas aptuvenās
mājas atjaunošana izmaksas. Tas
ir brīdis, kad dzīvokļu īpašniekiem
jāpieņem svarīgākais lēmums – vai

uzsākt mājas atjaunošanas projektu.
Ja tas ir pozitīvs, seko dokumentācijas sakārtošana un sagatavošanās
darbi būvniecības uzsākšanai.
Projekta pilotmājām energoaudits un tehniskā apsekošana tiek
veikta bez maksas, savukārt citām
daudzdzīvokļu mājām ir iespēja
izmantot Bauskas novada pašvaldības atbalstu. Saistošie noteikumi
„Par Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” paredz, ka energoaudita un
tehniskās apsekošanas veikšanai var
saņemt atbalstu līdz 80% apmērā no
izmaksām, bet ne vairāk kā 900 eiro.
Atbalsta finansējumu var saņemt, ja
realizē energoefektivitātes pasākumus, kas minēti energoauditā.

16. martā vairāku Bauskas daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji devās pieredzes braucienā uz Rīgu, kur apskatīja ēku Mastu ielā 8/1, kurā veikta
kompleksa mājas atjaunošana ar
energoefektivitātes pakalpojumu līgumu. Ar Mastu ielas mājas projektu
un veiktajiem atjaunošanas darbiem
iepazīstināja Arnis Lelītis, „Ēku
saglabāšanas un energotaupības biroja” līdzdirektors, kas ir arī aktīvs
šīs mājas iedzīvotājs un iesaistījās
atjaunošanas projekta realizācijā no
dzīvokļu īpašnieku puses.

un Vītolu ielā 2. Galvenie jautājumi, protams, bija par atjaunošanas
darbu izmaksām un to, kādus darbus iekļaut projektā. Kā skaidroja A.
Lelītis, tad dzīvokļu īpašnieki paši
pieņem lēmumu par veicamajiem
darbiem un to apjomu, kas attiecīgi
ietekmē izmaksas. Būtiskākais ieteikums ir izvērtēt ieguvumus ilgtermiņā, lai nodrošinātu mājai pēc iespējas
ilgāku mūžu un radītu komfortablus
dzīves apstākļus iedzīvotājiem. Ja
reiz mājas atjaunošanu veic, jācenšas
iegūt maksimāls ieguvums no tā.

Konkrētajā mājā tika veikta kompleksa atjaunošana, ietverot gan siltināšanu un logu maiņu, gan ventilācijas
sistēmas renovāciju, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukciju un apkures sistēmas renovāciju. Tas būtiski
ir uzlabojis mikroklimatu dzīvokļos,
kā arī uzlabojis karstā ūdens apgādi.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā – mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības.
Atjaunošanas izmaksas tiks segtas
no siltumenerģijas ietaupījumiem.
No iedzīvotāju puses tas nozīmē, ka
līdzšinējās komunālo pakalpojumu

Jāmin, ka šajā mājā pēc atjaunošanas
karstā ūdens skaitītāji ir izvietoti kāpņu
telpā un tiek nolasīti attālināti.
No Bauskas pieredzes braucienā
piedalījās Bauskas novada pašvaldības pārstāvji, SIA „Vides serviss” darbinieki un vairāku Bauskas
daudzdzīvokļu māju aktīvākie iedzīvotāji – no mājām Pionieru ielā
1, Mēmeles ielā 3B, Salātu ielā 33

izmaksas būtiski nemainīsies vai
palielināsies robežās 10-15%. Atjaunojot ēku ar EPC līgumu, arī ir iespējams saņemt programmas ALTUM
sniegto atbalstu līdz 50% apmērā no
attiecināmajām izmaksām.

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

Plašāku informāciju par mājas atjaunošanu
varat uzzināt www.sharex.lv vai
sazinoties ar:
• SIA „Vides serviss” projektu vadītāju Andri Tomkalnu
(tel. 22034557, e-pasts andris@videsserviss.lv).
Aicinām sazināties arī citu namu pārvaldītāju māju iedzīvotājus un
pašus pārvaldniekus, ja ir interese par mājas atjaunošanu.
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Novada IX Ziemas/Pavasara sporta spēles
Dažādās Bauskas novada sporta
bāzēs joprojām turpinās pašvaldības
IX Ziemas un Pavasara sporta spēles.
Līdz šim notikušas sacensības badmintonā, galda tenisā, novusā, zolē,
šautriņu mešanā, šahā un dambretē.
Šautriņu mešana
1. Codes pagasts – Arnis Vents,
Raimonds Jankūns, Anita Venta,
Olga Kaņepa.
2. Īslīces pagasts – Anita Māldere,
Biruta Skvirecka, Dainis Fikss, Viktors Klemantovičs.
3. Bauska – Ilva Kalniņa, Areta
Kovaļevska, Oskars Kovaļevskis,
Aleksandrs Kalderauskis.
4. Ceraukstes pagasts – Mārtiņš
Rumba, Roberts Čekšs, Dita Čekša,
Agita Čekša
5. Vecsaules pagasts – Ivars Zanders, Mārtiņš Zanders, Līga Elmane,
Sarmīte Zandere.
6. Gailīšu pagasts – Kristīne
Patmalniece, Elīna Ķirķele, Vilnis
Turks, Andris Rācenis.
7.
Brunavas pagasts – Ģirts
Indāns, Kristers Šumila, Renāte Šumila, Marta Pātaga.
Zole
1. Gailīšu pagasts – Agris Bergmanis, Māris Ikaunieks.
2. Rundāles novads – Guntars
Ābele, Ints Briedis.
3. Codes pagasts – Valdis Arcimovičs, Gatis Ozols.
4. Bauska – Ričards Gailītis, Ilgonis Dzendoleto.
5. Vecsaules pagasts – Āris Jaunzems, Aļģis Kavaļauskis.
6. Ceraukstes pagasts – Andris Arcimovičs, Raitis Čekšs.
7. Īslīces pagasts – Andris Loginovs, Uldis Ķibilds.

8. Brunavas pagasts – Ruslans
Višķeris, Lainings Metenis.
9. Mežotnes pagasts – Virgīnijs
Grigs, Jānis Greiers.
10. Dāviņu pagasts – Aina Slucka,
Aivars Vancāns.
Novuss
1. Bauska – Marina Rīna, Vilnis
Pelcers, Pēteris Simsons.
2. Codes pagasts – Santa Gudža,
Jānis Salna, Oskars Sirmelis.
3. Mežotnes pagasts – Māra Pavilone, Aldis Pavilons, Raimonds Smalkais
4. Īslīces pagasts–Anita Krastiņa,
Eduards Lauks, Staņislavs Bednarčiks
5. Brunavas pagasts – Ligita Kapele, Ringolds Kaross, Juris Naglis.
6. Ceraukstes pagasts – Klinta
Kononova, Dainis Pavilons, Aigars
Francis.
7. Gailīšu pagasts – Lija Bulāne,
Guntis Paegle, Viktors Klimantovičs
8. Vecsaules pagasts – Evija Kutra, Jānis Jegorovs, Agris Kvedars.
9. Rundāles novads – Ieva Kirkila,
Agris Segliņš, Gatis Ūdris.
Šahs
1. Bauska – Ilga Kļaviņa, Nikolajs
Serpiļins, Laimonis Katiļavičs.
2. Mežotnes pagasts – Una Mašinska, Normunds Zalgauckis, Dzintars
Ķērpis.
3. Gailīšu pagasts – Inga Razalinska, Jānis Skuja, Guntis Paegle.
4. Brunavas pagasts – Megija Purviņa, Jānis Straģis, Dāvis Kursišs.
5. Vecsaules pagasts – Leo Jonikāns, Renārs Goldbergs.
6. Mežotnes pagasts – Jānis Slaidiņš, Austris Otersons.
Dambrete
1. Bauska – Keita Enija Platā,

Ceraukstes pagasta turnīrā uzvar bijušā
Latvijas hokeja izlases spēlētāja
Gunta Džeriņa komanda
18. martā, sporta namā „Mēmele”
notika trešais starptautiskais telpu
futbola turnīrs „Ceraukstes pagasta
atklātā kausa izcīņa”.
Šogad, tāpat kā pērn, piedalījās 12
komandas no Bauskas un Jelgavas
novada. Debitantu vidū bija vienība
no Aizkraukles novada un Lietuvas
komandas no Panevēžas un Kauņas.
Trešo gadu turnīrā piedalās lietuvieši. Visus trīs gadus uz Bausku ciemos brauc „Linksmakalnis”
spēlētāji, kuri mēro 220 kilometrus
tālu ceļu. Pirmo reizi turnīrā spēlēja
„Nadruvis” no Kauņas un FC „2000”
no Panevēžas. Vēl debitantu lomā
Aizkraukles novada „Pļaviņas”.
Pirmo reizi telpu futbola čempionātā spēlēja Jelgavas novada vienība
„Bastions”, kura pērn ļoti veiksmīgi
izmēģināja spēkus 7x7 āra futbola
čempionātā, izcīnot otro vietu.
A grupā pārliecinoši uzvaras laurus plūca FC „2000”, B grupā labākie
„Nadruvis”, C – „Rainis”, D – „Pļaviņas”.
Astotdaļfinālos uzvarēja favorīti
– „Partizāns” ar 4:2 pārspēja „Cerauksti”, „Sesava” atstāja „sausā”
„Ozolaini” ar 3:0. Savukārt mačā pret
„Linksmakalni” vārtus nespēja gūt
„Policija” – 6:0, bet pēdējā cīņā „Bastions” uzvarēja „Brunavu” ar 3:0.
Ceturtdaļfinālā sākās nopietnas
cīņas. Spēļu kvalitāte bija augsta, un
komandas rādīja ātru un baudāmu
futbolu, demonstrējot ļoti agresīvu,
fizisku un tehnisku spēli. Pirmo reizi

laukumā ceturtdaļfinālā savā starpā
tikās Lietuvas komandas. Pamatlaiks
starp „Linksmakalni” un „Nadruvi”
noslēdzās 2:2, bet pēcspēles soda
sitienu sērijā uzvarēja otrie, „izsitot”
no tālākās cīņas par medaļām vienus
no galvenajiem turnīra favorītiem.
„Bastions” no Jelgavas novada uzvaru izrāva divdesmit sekundes pirms
spēles beigām. Jelgavnieki ar 1:0
pārspēja lietuviešu FC „2000”. Pērnā gada čempioni „Rainis” viegli apspēlēja „Sesavu” ar 3:1, bet par īstu
drāmu izvērtās pēdējā ceturtdaļfināla
spēle. „Partizāns” bija vadībā ar 2:0,
bet „Pļaviņas” rezultātu prata izlīdzināt. Spēles pēdējā minūtē vienība
„Partizāns” neizmantoja praktiski
simt procentu vārtu gūšanas iespēju,
par ko tā tika sodīta. Nākamajā uzbrukumā 15 sekundes pirms spēles

Mārtiņš Junkurēns, Reinis Štāls.
2. Ceraukstes pagasts – Arta
Andreļūna, Toms Brigmanis, Denijs
Vilhelms Krauklis.
3. Gailīšu pagasts – Zane Zāle,
Elīna Barone, Kaspars Priedols.
4. Rundāles novads – Dace Degole, Gatis Artimovičs, Aivars Muižzemnieks.
5. Vecsaules pagasts – Gita Brigmane, Elza Zandere, Jānis Jegorovs
6. Brunavas pagasts – Anete Putele, Kristīne Anna Pātaga, Gustavs
Pļevoks.
7. Mežotnes pagasts –Valda
Ņekrāsova, Oskars Lamberts, Artūrs
Žilinskis.
8. Īslīces pagasts – Denisija Šteinberga, Edgars Gurčenko, Dāvids
Burmistrovs.
Slēpošana
Lai gan šī gada ziema, vismaz pāris nedēļas, ļāva baudīt ziemas sporta
veidu priekus, slēpotājiem gan iespēju bija mazāk. Tomēr pateicoties
Herberta Mucenieka neatlaidībai, arī
sporta centram „Mēmele” izdevās
organizēt novada slēpošanas sacensības. Ap 40 dažāda vecuma dalībnieku no Bauskas, Rundāles, Iecavas un
Vecumnieku novada, devās Vecsaules sila baltajā trasē. Sporta centra
„Mēmele” slēpošanas sacīkšu brīvajā
stilā uzvarētāji dažādās vecuma grupās: Egils Kaupe, Alberts Straģis,
Klāvs Kampuss, Inga Pīlādze, Marika Liepiņa, Ingrīda Šēnere, Ligija
Kampuse, Raitis Alksnis, Abreks Ibragimovs, Toms Kampuss, Kaspars
Kampuss, Skaidrīte Šnitka.

Marta raibumi

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā
Tuvojoties pavasarim, Bauskas
Bērnu un jauniešu centra interešu
izglītības pulciņu audzēkņi ne tikai
turpina apgūt jaunas prasmes, bet arī
mācību gada laikā apgūtās iemaņas
demonstrē skatēs, konkursos, koncertos, sacensībās.
Šis gads ir ražīgs robotikas jomā.
19. maijā Latvijas Starptautiskajā
skolā Piņķos notiks FIRST LEGO
League Jr. izstāde. Skolotājas Ilzes
Krieviņas vadībā Lego pulciņš jau
gatavijas šim pasākumam. Tā tēma ir
ūdens piedzīvojums. Galvenais modelis ir ūdens pumpis. Mūsu komanda ir ķērusies klāt ūdens piliena ceļojuma izzināšanai un pētīšanai, lai maijā
savā pieredzē varētu dalīties ar citiem.
Sarkanajā mājā 6.martā rūca, dūca
mazi motoriņi un švīkstēja riepas. Te
vairāk kā 50 zēni tikās trases automodelistu sacensībās „Bauskas aplis”. No BBJC četrās modeļu klasēs
startēja Kārlis Čakšs, Matīss Čakšs,
Toms Dzelzkalējs, Artūrs Grantiņš,
Markuss Jākobsons, Daniēls Junkurēns, Krists Kārkliņš, Andrejs Lī-

novada apkārtni. Prieks mijās ar nogurumu, lauku ceļi prasīja braucēju veiklību un izturību. Dalībniekus noslēgumā uzmundrināja kopīgs pikniks.
Mūsdienu deju grupu audzēkņi
ar savu skolotāju Kitiju Zosu 10.
un 11.martā piedalījās starptautiskās
deju sacensībās „TUKUMS CUP
2018”. Puiši pirmo reizi piedalījās
„breika batlos”, kad divi breikotāji
sacenšas viens ar otru. Esam lepni
par Rainera Bortkeviča sasniegumiem, viņam starp 40 konkurentiem
– 7.vieta. Meitenes ar šova deju „Atrast sevi pūlī”, kuras horeogrāfijas
autore ir skolotāja Kitija Zosa, ieguva 4.vietu.
Kopā ar skolotāju Ievu Bronko
- Pastori Ādas plastikas darbnīcas
audzēkņi 14. martā devās izbraukumā uz Rīgu, lai iepazītu ar ādas
priekšmetu izgatavošanu un poligrāfiju saistītās profesijas,izmantojamās iekārtas un tehnoloģijas. Rīgas
Valsts tehnikumā audzēkņi iepazinās
ar grāmatas tapšanas ceļu: ar pusautomātisko šujamo mašīnu burtnīcas

daka, Emīls Ripa, Ralfs Romanovs,
Krišjānis Šēpers, Ernests Šomins un
Ronalds Tauriņš. Viņi sacenstās ar
automodelistiem no Rīgas un Jelgavas. Mūsu trasē ir seši dažāda garuma celiņi, pa katru no tiem ikvienam
sacensību dalībniekam ar savu modeli ir jāveic 2 minūšu brauciens.
Uzvarētāji ir tie, kuri šajā laikā veic
pēc iespējas lielāku attālumu. Vietu
sadalījumu izšķir pat daži centimetri. Mūsu pulciņa skolotājs Kristaps
Asītis atzīst, ka šoreiz veiksmīgākie
baušķenieki bija Ralfs Romanovs
(3.vieta), Krists Kārkliņš (4.vieta),
Markuss Jākobsons (6.vieta), bet
sezonas kopvērtējumā 3.vietu ieņem
Krists Kārkliņš. Pirms Lieldienām
zēni paši mērosies spēkiem, bet tad
gatavosies sacensībām 17.aprīlī un
23.maijā Rīgā.
Velopulciņa dalībnieki skolotāja
Ģirta Donerblica vadībā ziemas mēnešos uzlabojuši savus braucamos un
saules un sala zīmē 18. martā atklāja
riteņbraukšanas sezonu. Jānis Juškevics, Ingmārs Ritvars Kļava, Artis
Mašinskis, Markuss Novikovs, Ņikita Ņikitins, Alens Pacvičs un Tomass
Pīrāgs kopā ar citiem „Pepijas velomānijas” entuziastiem veica 30 km
maršrutu pa Jelgavas un Ozolnieku

sašūt blokā, uzzināt, kā notiek brošēšana un redzēt grāmatas apgriešanu. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
audzēkņi redzēja mūsdienīgās poligrāfijas radīto grāmatu priekštečus ar
seši simti gadu senu vēsturi. Rīgas
Dizaina un mākslas vidusskolā uzzināja, kā sagatavo jaunos dizainerus.
„Daiļrade RC” profesionālā līmenī
nodarbojas ar ādas priekšmetu izgatavošanu, kad zināšanas, prasmes un
meistarība pārvēršas mūsdienīgos,
augstas kvalitātes darbos. Tas bija
noderīgs brauciens audzēkņu lietpratības veicināšanā.
Esam gandarīti, ka vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbi līdz ar pieaugušo amatnieku darinājumiem no 17.marta līdz
17.aprīlim atrodas izstādē Biržu pilī.
Lietuvieši pauda prieku par mūsu
audzēkņu keramikas, ādas, zīda, rokdarbu, gleznošanas, stikla un enkaustikas veidojumiem, uzsverot iemaņu
un prasmju pārmantojamības nozīmi.
Brauciet, lūkojiet!

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste

beigām „Pļaviņas” komandas sportisti
realizēja savu pēdējo uzbrukumu un
iesoļoja pusfinālā.
Pusfinālos uzvarētāji savus pretiniekus atstāja „sausā”. „Bastions” ar
2:0 pieveica „Nadruvi”, bet „Pļaviņas” ar 3:0 apspēlēja „Raini”. Cīņā
par trešo vietu ”Rainis” „nokoda”
lietuviešu „Nadruvi” ar 3:0, bet finālā ”Pļaviņas” ar 3:1 pārspēja „Bastiona” komandas spēlētājus.
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs
ar pieciem vārtiem – Mārcis Rūtiņš,
„Pļaviņas”. Vērtīgākais spēlētājs –
Gatis Vārne, „Bastions”. Labākais
vārtsargs – Artūrs Reidzāns, „Pļaviņas”.

Artūrs Dulbe

FOTO- Labākās komandas.
No kreisās – 2. vietas ieguvēji „Bastions”, uzvarētāji „Pļaviņas” un 3. vietas
komanda „Rainis”.

Informāciju sagatavoja Ieva
Bronko – Pastore, Ilze Krieviņa,
Kitija Zosa, Kristaps Asītis,
Ģirts Donerblics, Katrīna
Rimševica, Veronika Puķe
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Aktualitātes novadā
Politiķi diskutē ar jauniešiem Īslīcē
„Kafija ar politiķiem” ir speciāli
izstrādāta metode, ar kuras palīdzību
tiek veicināta jauniešu un lēmumu
pieņēmēju (deputātu, pašvaldības
darbinieku, kultūras un citu iestāžu
vadītāju) savstarpējā komunikācija
dialoga veidā neformālā vidē. Tās
mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un izpratni par jaunatnes politiku.
Šāda iespēja tika dota arī Īslīces pagasta jauniešiem.
21.marta pēcpusdienā Īslīces
pagasta Bērzu ciema pakalpojumu
centrā pulcējās 13 pagasta jaunieši
un 5 deputāti: Inita Nagņibeda, Voldemārs Čačs, Gatis Skurba, Jānis
Dūmiņš, kā arī domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks. Bija prieks redzēt
Izglītības nodaļas vadītāju Māru
Bauvari un Īslīces pagasta pārvaldes
vadītāju Sandru Ķiseli.
Diskusija norisinājās 4 posmos,
kur jauniešiem kopā ar deputātiem
un organizāciju pārstāvjiem, sadaloties mazākās grupiņās, bija jādiskutē
un jāizstrādā rekomendācijas 4 jautājumos:
• kādas telpas nepieciešamas jauniešiem viņu personisko, kultūras un
politikas attīstībai;
• kam jāmainās, lai padarītu lauku
reģionus pievilcīgākus jauniešiem?
• kas palīdzētu jauniešiem attīstīt

kritisko domāšanu un mediju pratību;
• kas palīdzētu jauniešiem izvirzīt
nākotnes mērķus?
Jaunieši bija ieinteresēti un izteica
vēlmi noteikti rīkot šādus pasākumus
arī turpmāk.
Diskusijas dalībnieks Raivo Mediņš atzīst, ka „šī noteikti ir viena
no interesantākajām lietām, ko esmu
darījis. Joprojām esmu „starā” par
šodienu, bija fantastiski beidzot izpausties un izkratīt prātu ar visām
idejām un domām, kuras bija sakrājušās. Jutos labi kopā ar politiķiem.
Pārsteidza tas, ka viņi tiešām uzklausīja mūs. Uzskatu, ka ir izdevies

KONKURSA LAUREĀTI
1.-4.klašu grupā
• 1.vieta - Estere Gudone „Latvijā
ražotās rotaļlietas”, Bauskas sākumskolas 4.klases skolniece
• 2.vieta - Kārlis Jansons „Nauda
kokos”, Bauskas pilsētas pamatsko-

Keita Luīza Muceniece, Īslīces
pagasta jaunatnes darbiniece
Foto: Laura Žuhovska

Šķīdoņa laikā uzturētāju galvenais
uzdevums – nodrošināt ceļu caurbraucamību
Uz grants ceļiem reģionos dažviet jau iestājies šķīdonis, un, tuvojoties atkusnim, sagaidāma šķīdoņa
iestāšanās uz grants autoceļiem visā
valsts teritorijā. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) atgādina,
ka šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem būtiski pasliktināsies, jo ceļa segas būs pārmitrinātas, zaudēs nestspēju, kā rezultātā
veidosies bedres un iesēdumi. Greiderēšanas darbus šķīdoņa laikā nav
iespējams veikt, lai ceļus neatgriezeniski nesabojātu.
Šķīdonis uz grants ceļiem veidojas, kad uz autoceļa nonāk liels apjoms ūdens nokrišņu veidā vai kūstot sniegam, izteikti tas ir pavasarī
un rudenī. Latvijas īpatnība ir tā, ka
ceļi ar grants segumu ir vairāk nekā
puse no visa valsts pārziņā esošā
autoceļu tīkla. Līdz šinējā pieredze
liecina, ka šķīdoņa laikā masas ierobežojumi tiek noteikti uz 90% valsts
autoceļu ar grants segumu.

Skolēni biznesa ideju konkursā radījuši mūsdienīgas grāmatas par biznesa attīstību Latvijā
Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Bauskas novada Izglītības
nodaļu šogad rīkoja biznesa ideju
konkursu skolēniem „Mana grāmata
par biznesu: No senču pūra līdz mūsdienām ”.
20.martā Bauskas Kultūras centrā notika konkursa noslēgums, kurā
skolēni prezentēja savas idejas žūrijai un labākie tika apbalvoti.

pasākums, kas liek aizdomāties gan
politiķiem, gan mums jauniešiem.”
Arī citi jaunieši atzīst, ka ir apmierināti ar padarīto darbu un šādas
sarunas raisa uzticību un vēlmi sadarboties arī turpmāk.
Pasākuma beigās tika dota iespēja
izteikt savu vērtējumu un visi piekrita, ka Īslīces pagastā dzīvo ar dzīvi
apmierināti jaunieši, kuri darīs visu,
lai vēl vairāk uzlabotu dzīvi savā
pagastā. Inita Nagņibeda atzina, ka
lepojas ar to, ka šeit dzīvo tik inteliģenti un darbīgi jaunieši!

las 4.klases skolnieks
• 2.vieta - Kristaps Zviedris „Latvijas naudas un Ērenpreisa velosipēdu vēsturiskais attīstības ceļš”, Bauskas sākumskolas 4.klases skolnieks
• Specbalva par grāmatas dizainu - Kristīne Anna Pātaga „Nauda
un tirdzniecība Latvijā”, Mežgaļu
pamatskolas 4.klases skolniece
• Specbalva par izcilām oratora
spējām - Deivids Reinieks „Bizness
Latvijā no 1918.-2018.”, Īslīces vidusskolas 2.klases skolnieks
5.-9. klašu grupā
• 1.vieta - Dārta Esīte „100 gadi
Latvijā un tēta dzimtā”, Īslīces vidusskolas 5.klases skolniece
• 2.vieta – Keita Kondore „Es -

100% biznesa pasaulē”, Bauskas sākumskolas 6.klases skolniece
• 3.vieta – Kate Esīte „100 gadi
Latvijā un mammas dzimtā”, Īslīces
vidusskolas 6.klases skolniece
Konkurss norisinājās no 10.janvāra līdz 19.februārim. Tajā bija aicināti piedalīties Bauskas novada skolu
skolēni, kuri vēlējās radīt kreatīvu,
praktisku un mūsdienīgu grāmatu par
biznesa attīstību Latvijā.
Konkursa mērķis bija veicināt
skolēnos radošu domāšanu par uzņēmējdarbības jomu, radot grāmatu par
biznesa attīstību, kas iekļautu ne tikai tradicionālo skatījumu uz minēto
tēmu, bet arī sasaistītu to ar Latvijas
simtgadi.

Zane Gorškova, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Apsveikumi

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus

Pranu PAŠKONI Mežotnē
Agotu TARVIDIENI Brunavā
Matildi ZAUERI Bauskā

Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu jubilārus
Jāni un Antoņinu MAĻECKUS Bauskā
Raimondu un Inu CIPKAIŠUS Codē
Antonu un Danutu PANTELEIKO Bauskā
Pēteri un Antoņinu KAUSINIEKUS Ceraukstē
Jāni un Sarmīti OZOLUS Bauskā
Edmundu un Mariju BAĻČŪNUS Bauskā
Alfrēdu un Anastasiju BERGMAŅUS Mežotnē

Satiec savu meistaru TLMS „Bauska” 6.aprīlī plkst.10.00
Adatu spilventiņš ir katras rokdarbnieces nepieciešamība. Šogad darbnīca, TLMS ,,Bauska” aicina izšūt katrai
savu adatu spilventiņu. Plānots:
• ieskats spilventiņu darināšanas vēsturē un tehnikās
• sava raksta izvēle izšūšanai un spilventiņa darināšana.
Galamērķis – katram savs adatu spilventiņš un skaidrība, kā izgatavot nākošo.
Darbnīcā varēs piedalīties līdz 20 cilvēku. Maksa par materiāliem 2 eiro.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa mob.tālr.29279516
Pasākuma norises vieta un adrese: Bauskas muzejs (TLMS „Bauska” telpas) Kalna iela 6A, Bauska.

Iestājoties šķīdonim, LAU galvenais uzdevums būs nodrošināt
valsts grantēto autoceļu caurbraucamību. Šķīdoņa laikā ceļu lietotājiem
jārēķinās, ka uz grants ceļiem strauji veidosies bedres un iesēdumi, kurus pārmitrinātās segas konstrukcijas dēļ nebūs iespējams kvalitatīvi
novērst ar autoceļu greiderēšanu
un jauna materiāla iestrādi, tādēļ
braukšanas apstākļi būs apgrūtināti.
Greiderēšanas darbi šķīdoņa
laikā netiks veikti. Greiderēšanu,
iesēdumu, bedru vai citu defektu
novēršana ir iespējama pie optimāla mitruma grants seguma, tas
nedrīkst būt pārmitrināts. Šķīdoņa
laikā LAU pēc valsts ceļu pārvaldītāja „Latvijas Valsts ceļi” norādēm
uzstādīs masas ierobežojuma zīmes,
kas liedz pārvietoties transportam,
kas smagāks par 10 tonnām, kā arī

veiks avārijas posmu remontdarbus vietās, kur būs apdraudēta ceļa
caurbraucamība.
LAU sekos līdzi situācijai uz
valsts autoceļiem un tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst grants seguma kondīcijai, kad autoceļu nevar
sabojāt ar remontdarbos iesaistāmo
tehniku, kā arī greiderēšanas darbu
veikšanai, darbi tiks uzsākti. Masveida greiderēšanas darbi, lai uzlabotu braukšanas apstākļus pa grants
ceļiem, tiks uzsākti, kad ceļa segumi būs apžuvuši. Līdz tam LAU aicina ceļu lietotājus izturēties ar sapratni un braucieniem ceļu posmos
ar grants segumu maršrutā ieplānot
ilgāku laiku.
LAU vērsusies pie Latvijas Meža
īpašnieku biedrības, Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas
un autopārvadātāju asociācijas Latvijas Auto, aicinot pārvadājumus ar
smago kravas tehniku veikt, kamēr
gaisa temperatūra ir zem nulles un
visi ceļa segumi vēl nav atkusuši.
Nepieciešamības gadījumā pārvadājumu veikšanai varētu izmantot
nakts sasalumu, vai arī atteikties no
pārvadājumiem uz brīdi, kamēr ceļi
apžūst.
LAU veic gandrīz 200 dažādus
ikdienas uzturēšanas darbus uz
valsts autoceļiem. Uzturamo valsts
autoceļu kopgarums ir vairāk nekā
20 000 km, no tiem vairāk nekā 8
000 km autoceļu ir ar melno segumu un gandrīz 12 000 km ir grants
autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā
900 tiltiem.

Miks Lūsis,
VAS Latvijas autoceļu
uzturētājs,
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis: 28682038
www.lau.lv
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Ikvienam no mums ir bijis
savs sapnis

21. martā Bauskas Centrālajā
bibliotēkā aizritēja tikšanās ar Zigurdu Beinertu, grāmatas „Ikvienam no mums ir bijis savs sapnis”
autoru. Zigurds Beinerts ir vecsaulietis un pārstāv dižu zemgaliešu
dzimtu. Apjomīgā grāmata ir tapusi
vairāk kā piecu gadu laikā un izdota
gan latviešu, gan angļu valodā.
Zigurda Beinerta darbs ir pētījums par Beinertu dzimtu un ar to
saistītām dzimtām no 18. gadsimta
sākuma. Darbā izmantoti citu dzimtu un radinieku sastādītie ciltskoki,
kas precizēti baznīcu arhīvos un
citās datu bāzēs. Kopā aprakstītas
37 dzimtas, galvenokārt no Zemgales (Bauskas apvidus) un Vidzemes (Vecpiebalgas apvidus). Šis ir
Zigurda Beinerta sievas dzimtais
novads. Dzimtu savstarpējā saistība
ir pārsteidzoša — gan radnieciski,
gan arī darbos. Viena no Bauskas

puses ievērojamākajām
personām Vilis Olavs,
dzimis Plutte, visu dzīvi
turpināja attīstīt Vecpiebalgas jaunlatviešu ideju
par Latvijas kā neatkarīgas valsts dibināšanu.
Iespējams, ka Vilis Olavs
būtu kļuvis par pirmo
Latvijas prezidentu, ja
vien 1917. gadā nebūtu
aizgājis aizsaulē. Grāmatā
iekļauti arī Plūdons, viens
no ievērojamākajiem šīs
dzimtas pārstāvjiem, arī
dzejnieks Edvarts Virza
un viņa mazmeita Anna
Žīgure pārstāv šo kuplo
dzimtu. Kopā grāmatā
minēts ap 8000 personu.
Atsevišķi izdalīti Latvijas
valsts augstākos apbalvojumus saņēmušo, kā arī Staļina represijās cietušo saraksti.
Grāmatas atklāšanu papildināja arī cita diža zemgaliešu dzimtas
pārstāve – aktrise Lāsma Kugrēna, kura ar grāmatas fragmentu un
Beinertu dzimtas pārstāvju dzejoļu
lasījumiem šo tikšanos padarīja vēl
daudzkrāsaināku un interesantāku.
Daudzas novada bibliotēkas saņēma šo novadam nozīmīgo grāmatu dāvinājumā.
Šī pēcpusdiena parādīja, cik patiesībā mūsu Zemgale un visa Latvija ir bagāta ar interesantiem ļaudīm,
neatkārtojamiem likteņstāstiem un
piesātinātu vēsturi. Paldies, par šo
atklāsmi grāmatas autoram Zigurdam Beinertam.

Laimdota Ozoliņa,
Bauskas CB galvenā
bibliogrāfe

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns aprīlim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 25.aprīlim

Bauskas muzejā

Paņevežu /Lietuva/ mākslinieku grupas darbu izstāde

līdz 31.maijam

Bauskas muzejā

„Laikmetīgā bronza”. Anatolijs Nazarenko. Rotaslietu izstāde.

1. aprīlī plkst.12.00-14.00

Bauskas Kultūras centra
pagalmā (sliktu laikapstākļu
gadījumā - iekštelpās)

1.aprīlī plkst. 20.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Filmas „Kriminālās ekselences fonds” demonstrācija.
Jāiegādājas biļete.

2.aprīlī plkst.10.30

Vecsaules saietu namā

Koncertuzvedums „Lieldienas Čučumuižā”

2.aprīlī plkst. 12.00

Līgo dārza estrādē (sliktos
laika apstākļos sporta zālē)

Lieldienu lustes bērniem, jauniešiem un ģimenēm

2. aprīlī plkst. 13.30

Codes pamatskolā

Lieldienu Jampadracis

2.aprīlī plkst. 15.00

Pie Grenctāles kultūras nama

Lieldienu sarīkojums ģimenēm

2.aprīlī plkst. 15.00

Mežotnes pamatskolā

Filmas „Paradīze 89” demonstrācija. Jāiegādājas biļete.

2. aprīlī plkst. 16.30

Kultūras centrā „Dāvis”

Koncertuzvedums „Lieldienas Čučumuižā”. Svinēsim kopā ar
Lieldienu zaķi, rūķīšu krustmāmiņu Kristīni, rūķīti Kikī un rūķi
Taustiņu.

2.aprīlī plkst. 18.00

DFC „Strēlnieki”

Filmas „Paradīze 89” demonstrācija. Jāiegādājas biļete.

3.aprīlī plkst. 17.00

Grenctāles bibliotēkā

Izglītojoši radošā pēcpusdiena „Putnu dienas” kopā ar Gintu
Bētiņu

6.aprīlis plkst.10.00

Bauskas muzejā,
TLMS „Bauska”

„Satiec savu meistaru”. Adatu spilventiņa izšūšanas darbnīca,
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumā „Satiec
savu meistaru!”

6. aprīlī plkst. 19.00

Grenctāles kultūras namā

Filmas „Paradīze 89” demonstrācija. Jāiegādājas biļete.

7. aprīlī plkst.14.00

Grenctāles kultūras namā

Zemgales pēcpusdiena Grenctālē

7. aprīlī plkst. 17.30

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas apriņķa koru skate

8. aprīlī plkst. 10.00

Bauskas Kultūras centrā

#LV100 Pastalu darināšanas meistarklase Uz meistarklasi ir
jāreģistrējas iepriekš zvanot uz Bauskas Kulūras centra kases nr.
63923291 (dalības maksa, vietu skaits ierobežots)

10. aprīlī plkst. 12.00

Interešu centrā „Mežotne”

Radošās darbnīcas

10. aprīlī plkst. 16.00

Jauncodes bibliotēkā

Tematiskais pasākums „Iepazīsti Jaunocodi”

14. aprīlī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

Līnijdeju grupas „Hot Boots” koncerts

14. aprīlī plkst. 18.00

Grenctāles kultūras namā

Deju kopas „Rota” ikgadējais sadraudzības koncerts „Es varēju
sadejot”

14.aprīlī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki”

Pašdarbnieku koncerts „Kā toreiz, kolhoza laikos”

14.aprīlī plkst. 21.00

DFC „Strēlnieki”

Pavasara balle. Jāiegādājas biļete.

15. aprīlī plkst. 10.00

Mūsas krastā, pie stadiona

VIMBU SVĒTKI 2018

15.aprīlī plkst. 14.00

Codes pagasta pārvaldes ēkā

Codes pagasta jauniešu tikšanās „Izstāsti savu stāstu!” ar viesi
vai viesiem

17. aprīlī plkst. 16.00

Jauncodes bibliotēkā

Konkurss „Codes pagasta ļaužu vērtīgākās atmiņas Latvijas
simtgadei” (17.04-31.10)

20.-22. aprīlī

Īslīces kultūras namā

XI Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls „Aprīļa pilieni 2018”

22. aprīlī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Guntars Račs un grupa „Saldās sejas” grāmatas 365 svētku koncerts. Jāiegādājas biļete.

24. aprīlī plkst. 16.00

Bauskas novads

Foto konkurss „Mosties ar dabu” (24.04.-17.05)

25.aprīlī plkst.14.00

Bauskas Kultūras centra
Izstāžu zālē

Literāra pēcpusdiena „Medījot dzīvi”. Tikšanās ar dzejnieci –
novadnieci Kristu Annu Belševicu

27.aprīlis – 30.maijs

Bauskas muzejā

„Atkal Bauskā pēc 90 gadiem”
Gleznu izstāde. Arnolds Nulītis, Vilis Linga, Pēteris Zutis (1928)

27. aprīlī plkst. 19.00

Bauskas Kultūras centrā

Improvizācijas teātra izrāde „SPIEDIENS”. Jāiegādājas biļete.

27. aprīlī plkst 19.00

Bauskas pils muzejā

Kino vakars – vampīru komēdija „Kas notiek krēslā”

28. aprīlī plkst. 12.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas deju apriņķa skate

28. aprīlī plkst. 15.00

DFC „Strēlnieki”

#LV100 8. Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki
Mežotnē „Sadziedam Latvijai – Mežotnē”

28. aprīlī plkst. 18.00

Codes pamatskolā

Joku dienas pasākums

29. aprīlī plkst. 13.00

Bauskas Kultūras centrā

TFS „Bauska” 60 gadu jubilejas izstādes atklāšana

29. aprīlī plkst. 16.00

Grenctāles kultūras namā

Balošu tautas teātra viesizrāde „Duets. Grēksūdze.”

Lieldienu svinēšana „Viesošanās zaķa alā”

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 26.02.2018. līdz 23.03.2018.
Reģistrēti dzimušie 16,t.sk. 8 meitenes un 8 zēni
Reģistrēti mirušie 41, t.sk. 25 sievietes un 16 vīrietis
Reģistrētas laulības 5, t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Olivers, Evans, Artūrs, Ernests, Ralfs, Alekss (2 ģimenēs),
Gabriels Sebastians un Elife, Greisa, Enija, Anna, Maija, Karmena, Sofija, Rūta.

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk divas reizes mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Veidotāja Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, izdevums publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

