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Fotoieskats Latvijas simtgades
svinībās Bauskā

Ziņa
Pirmo reizi durvis
vērs notikumu māja
„Baltais briedis”
15. decembrī, Bauskas rātslaukumā iemirdzēsies pilsētas galvenā
egle un pirmo reizi vērsies notikumu
mājas „Baltais briedis” durvis. 16.
decembrī „Baltais briedis” uzņems
Bauskā deklarētos pirmsskolniekus
jautrā Ziemassvētku pasākumā.
Sestdien, 15. decembrī, jau no
plkst. 14.00 Bauskas Rātslaukumā
mājražotāji un amatnieki rosīsies
svētku tirdziņā, kur pasākuma apmeklētāji varēs iegādāties dažādus
gardumus, kā arī laikus sarūpēt Ziemassvētku dāvanas.
No plkst. 15.00 Rātslaukumā folkloras kopas uzburs muzikālu svētku
noskaņu, un šajā pašā laikā sāksies
Liepājas ceļojošā cirka „BezTemata”
svētku izrāde „Sniegbaltīte un septiņi
rūķīsi” un jautrās cirka darbnīcas notikumu mājā „Baltais briedis”. Plkst.
18.00 radoši cilvēki no apvienības
„Sapņu fabrika” kopā ar mazākajiem pasākuma apmeklētājiem iedegs
svētku egli.
Notikumu māja „Baltais briedis”
izveidota ar ieceri Bauskas centrālajā
laukumā radīt siltu un patīkamu vietu,
kurā gaidīt svētkus. „Baltais briedis”
Bauskas Rātslaukumā atradīsies no
15. līdz 31. decembrim, kad tiks sagaidīts Jaunais, 2019. gads. Šajā laikā
notikumu mājā teju katru dienu norisināsies kāds interesants notikums,
un viens no tiem ir Ziemassvētku
pasākums Bauskā deklarētajiem
pirmsskolas vecuma bērniem 16.
decembrī.
Šis ir jau septītais gads, kad tiek
turpināta tradīcija sveikt bērnus, kuri
vēl nav uzsākuši skolas gaitas. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, mazie
novadnieki tiks gaidīti Ziemassvētku
sarīkojumā Bauskā vai kādā no pagastiem atbilstoši bērna deklarētajai
dzīves vietai. Šoreiz ar mazajiem
baušķeniekiem tiksimies 16. decembrī notikumu mājā „Baltais briedis”,
kur palīdzēsim Ziemeļbriežiem Todim un Rodim sameklēt Ziemassvētku vecīti.
Laika sadalījums:
– plkst. 11.00 – 12.00; vecums 0-1
gads; – plkst. 12.00 – 13.00; vecums
2-3 gadi; – plkst. 13.00 – 14.00; vecums 4-5 gadi;
– plkst. 14.00 – 15.00– pārtraukums;
– plkst. 15.00 – 16.00; vecums 6-7
gadi.
Uz pasākumu nepieciešams līdzi
jāņem bērna dzimšanas apliecība vai
cits personu apliecinošs dokuments.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Lūkos Bauskas
novada Ziemassvētku rotu

Lepojamies

Bauskas novada biedrība „Ābulis” saņem
galveno balvu nominācijā „Bērnu atbalsts”

Inga Ūbele – Bauskas novada nevalstiskās organizācijas „Ābulis” – Bauskas novada biedrības ģimenēm, kurās ir
cilvēki ar īpašām vajadzībām vadītāja no Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones saņem augsto novērtējumu biedrības darbam
Bauskas novada nevalstiskā
organizācija „Ābulis” – Bauskas
novada biedrība ģimenēm, kurās
ir cilvēki ar īpašām vajadzībām
Labklājības ministrijas un Latvijas
Tiesībsarga organizētajā konkursā
organizācijām un cilvēkiem, kas iegulda darbu cilvēkiem ar invaliditāti atbalstam, saņēma galveno balvu
nominācijā „Bērnu atbalsts”.
Pasākums notika 27.novembrī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur
bija pulcējušies konkursa dalībnieki
un nominanti. Kopumā konkursam
izvērtēšanai tika iesniegti 43 pieteikumi.
Bauskas novada pašvaldība sagatavoja pieteikumu un virzīja šim
konkursam nevalstisko organizāciju
„Ābulis”, kuras dibinātāja un vadītāja ir Inga Ūbele. Pašreiz biedrībā
„Ābulis” apvienojušās 25 ģimenes,
kurās audzina un aprūpē dažāda vecuma bērnus un jauniešus ar īpašām
vajadzībām. Biedrības dibinātājas
ir bērnu un jauniešu ar invaliditāti

mammas. Biedrībā aktīvi iesaistījušies ap 60 cilvēku.
Biedrības „Ābulis” galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu ģimenēm,
kuras aprūpē bērnu vai jaunieti ar
intelektuālās attīstības traucējumiem, psihiskām saslimšanām un
fiziskiem traucējumiem, lai tās varētu izrauties no ikdienas rūpēm, lai
mācītos kopā pavadīt brīvo laiku, lai
šo ģimeņu bērni un jaunieši iepazītu citu vidi, mācītos draudzēties un
komunicēt, iegūtu jaunas prasmes
un iemaņas, lai iespēju robežās gūtu
jaunas, pozitīvas emocijas un paplašinātu savu redzesloku.
Šogad „Ābulis” svin savu piecu
gadu pastāvēšanas jubileju. Aizvadītajā periodā ieguldīts liels darbs
Bauskas un kaimiņu novadu jauniešu un bērnu invalīdu un viņu vecāku
dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī
organizēti pasākumi mammu atelpas brīžu nodrošināšanai. Vadītas
ekskursijas un semināri, praktiskās
nodarbības un svētku brīži, gūtas

jaunas zināšanas un prasmes, tādejādi dodot ģimenēm ticību par savu
vietu sabiedrībā.
Biedrības „Ābulis” vadītāja un
dibinātāja Inga Ūbele stāsta: „Iesaistoties Bauskas novada projektu
konkursā „Mēs savam novadam”
esam guvuši jaunas iemaņas, pārliecību par savu varēšanu, kaut nedaudz, bet nostiprinājuši arī savu
pašapziņu. Jaunieši ikdienā, Sociālā
dienesta dienas centrā un biedrības
kopīgajos pasākumos, turpina gūt
neatsveramu pieredzi savstarpējo
attiecību veidošanā un komunikācijā”.
Ikmēneša tikšanās reizēs Bauskas novada Sociālajā dienestā valda emocionāla gaisotne, jo savos
pārdzīvojumos dalās gan mammas,
kuras audzina jauniešus ar ļoti smagiem, neatgriezeniskiem funkcionāliem traucējumiem, gan ģimenes,
kurās ir fiziski veseli puiši un meitenes, bet garīgās atpalicības diagno-

ze ir lēmusi šos jauniešus izolācijai
no sabiedriski aktīvās dzīves un brīvā darba tirgus iespējām. Patiesībā
šie jaunieši būtu nolemti dzīvošanai
„četrās” sienās.
„Pateicoties NVO „Ābulis” ciešai sadarbībai ar Bauskas novada nevalstiskajām organizācijām,
Bauskas novada Sociālo dienestu
un izmantojot Bauskas novada domes sniegto atbalstu sociālo projektu realizēšanai, mūsu jauniešiem un
bērniem ir iespēja iesaistīties fiziskajās aktivitātēs, turpināt mākslas
terapijas nodarbības, izmantot
piedāvātos sociālās rehabilitācijas
pasākumus, apgūt jaunas prasmes
un pieredzi, ceļot, iepazīt Latvijas
kultūrvēsturisko un kulināro mantojumu. Esam saņēmuši atbalstu no
vietējiem uzņēmējiem, kuri ziedojuši līdzekļus biedrības aktivitātēm
un atbalstījuši mūs svētku brīžos”,
atzina I.Ūbele.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2018.
gada 12.decembrī Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu), atklātas
mutiskas izsoles ar augšupejošu
soli:
1. Rīgas iela 11B-1, Bauska, 35,7
m², sākumcena - EUR 2500,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. Rīgas iela 30-7, Bauska, 54,9
m², sākumcena - EUR 3000,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. Baznīcas iela 12-8, Bauska,

57,3 m², sākumcena - EUR 2500,00,
izsoles laiks plkst. 14.00.
4. Upes iela 3-10, Bauska, 28,5
m², sākumcena - EUR 700,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
– 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un re-

ģistrācijas 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.

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.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma
izstrādei lūdzam iesniegt Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē
vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901.
E-pasta adrese: planojums@bauska.lv
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS līdz 2018.gada 28.decembrim.
Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
•
nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
•
nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Komitejas un domes sēde
Decembrī
12. decembrī plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja;
13. decembrī plkst.14.00 – Vides un attīstības komiteja;
20. decembrī plkst.14.00 – Finanšu komiteja;
27. decembrī plkst.14.00 – novada domes sēde.

Iedzīvotāji atkal var nodot sadzīves atkritumus
poligonā „Grantiņi”
Informējam, ka no 06.09.2018. SIA „Vides serviss” atjauno sadzīves atkritumu pieņemšanu no fiziskām
personām (iedzīvotājiem) poligonā „Grantiņi”.
Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem par maksu tiks pieņemti tikai vienu reizi nedēļā – ceturtdienās.
Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00).
Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Grantiņi” ir 69,54 eiro (t.sk. PVN) par vienu tonnu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanu
Bauskas novada dome atgādina,
ka ir spēkā Bauskas novada domes
2013.gada 29.augusta saistošie
noteikumu Nr.12 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Bauskas novadā”, kas paredz 7
nekustamā īpašuma īpašnieku kategorijām nodokļa atvieglojumus
25-70% apmērā.
Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi?
- 50% apmērā no taksācijas gadā
aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa par zemes zem ēkām un
ēkām summas saņems fiziskas personas, kas ir pirmās un nestrādājoši
otrās grupas invalīdi, Černobiļas
AES avārijas seku likvidatori un
personas, kurām ir bērns ar īpašām
vajadzībām vai personas, kuras
aprūpē pilngadīgu 1. un 2.grupas
nestrādājošu personu ar invaliditāti
kopš bērnības. Šīm nodokļa maksātāja kategorijām Bauskas novada
domē jāsniedz iesniegums (noteikta
parauga veidlapa) par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu un
dokuments, kas apliecina personas
statusa atbilstību attiecīgai nodokļa maksātāju kategorijai, bet otrās
grupas invalīdiem izziņa no Valsts
ieņēmumu dienesta par ienākumu
neesamību
- 25-70% apmērā no taksācijas

gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
summas saņems saimnieciskās darbības veicēji, kas no saviem finanšu
līdzekļiem investējuši novada infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas
vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā arī
radījuši jaunas darba vietas
Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir
parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem.
Nodokļu atvieglojumus piešķir
par to taksācijas gadu, kurā iesniegts
nodokļa maksātāja iesniegums. Lai
atvieglojumu par taksācijas gadu
saņemtu pilnā apmērā, nodokļu
maksātājam iesniegums jāiesniedz
līdz aktuālā gada 1.februārim.
Bauskas novada dome aicina
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem un izvērtēt atbilstību
saistošo noteikumu prasībām un iespēju saņemt atvieglojumus.
Katrai nodokļu kategorijai ir
sagatavota iesnieguma veidlapa.
Iesniedzamo dokumentu saraksts
un iesniegumu veidlapa pieejama
novada mājas lapā bauska.lv – pakalpojumi – veidlapas - nekustamā
īpašuma nodoklis vai pie nodokļu
inspektoriem.

Pilskalna ielas iedzīvotāju ievērībai
Bauskas novada pašvaldība informē, ka 2019.gadā tiks veikta Pilskalna ielas rekonstrukcija visā ielas garumā. Vienlaicīgi ar ielas rekonstrukciju A/S „Gaso” izbūvēs jaunu gāzes vadu posmā no Mūsas tilta līdz
Skolas ielai. Ja šajā posmā dzīvojošie māju īpašnieki vēlas ierīkot
gāzesvada pievadus saviem īpašumiem, lūgums par to informēt A/S
„Gaso”, (e-pasts: igors.savko@gaso.lv, tel.29177187). Pēc Pilskalna ielas rekonstrukcijas darbu pabeigšanas iespēja pieslēgties maģistrālajam
gāzesvadam nebūs iespējama vismaz piecus gadus. Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju.
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Konkurences padome uzdod „mājas darbus” Bauskas novada pašvaldībai tirgus situācijas uzlabošanai zobārstniecības jomā novadā
pats sevi un situācija uzlabojas. Ja
būs redzamas izmaiņas un mazo pacientu skaits ZMVC samazināsies,
bet privātajā sektorā palielināsies,
tas būs signāls, ka, iespējams, pēc
zināma laika perioda ZMVC pakalpojumi vairs nebūs nepieciešami,
savukārt, ja tirgus pārdale nenotiks,
tas nozīmē, ka ZMVC darbība ir pamatota un pieļaujama. „Pašvaldībai
arī nevajadzētu paļauties uz uzņēmēju solījumiem, tikai tad, kad būs
redzamas pozitīvas tirgus izmaiņas
var runāt par ZMVC likvidāciju,”
sacīja D.Dzērviniece.
Deputāts Aleksandrs Novickis
aicināja visus klātesošos uz konstruktīvām sarunām, Viņš uzsvēra,
ka pašvaldībai vajadzētu nodrošināt finansējumu arī privātajām zobārstniecības praksēm tieši tādā pat
apmērā kā ZMVC. Viņš arī uzsvēra
nepieciešamību nodrošināt zobārstniecības pakalpojuma pieejamību
bērniem ne vien Bauskas pilsētā, bet
arī lauku pagastos.

NVD līgums privātajām
zobārstniecībām nav
izdevīgs

22.novembrī uz kopīgo tikšanos
Bauskas novada domē bija ieradušies Konkurences padomes pārstāvji, Veselības ministrijas pārstāvis un
Latvijas Zobārstniecības asociācijas
valdes priekšsēdētājs Andis Paeglītis, pašvaldības pārstāvji, Bauskas
novada domes deputāti, SIA „Zemgales mutes veselības centrs” un
SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekles un privātie zobārstniecības
pakalpojumu sniedzēji. Tikšanās
iniciators bija Bauskas novada pašvaldība un tās mērķis - pārrunāt iespējamos konkurences pārkāpumus
zobārstniecības nozarē Bauskas
novadā.
Konkurences padome situāciju
Bauskas novadā izvērtēja pēc SIA
„Indent” īpašnieka I.Blažēvica ierosinājuma, kura uzņēmums Bauskā sniedz zobārstniecības pakalpojumus pieaugušajiem. Bauskas
novada pašvaldībai pieder kapitālsabiedrība SIA „Zemgales mutes
veselības centrs” (turpmāk ZMVC),
kuram ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk NVD) par
zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu bērniem. ZMVC šobrīd
apkalpo 81% Bauskas novada mazo
pacientu. No kopējās pakalpojuma summas, kuru noteikusi Valsts,
tā pakalpojuma sniedzējam šobrīd
maksā 61%, savukārt radušos starpību no budžeta līdzekļiem kapitālsabiedrībai sedz Bauskas novada
pašvaldība. Šī gada pirmajos 9 mēnešos pašvaldības līdzfinansējums
ZMVC sastādījis 9468,67 eiro, kuru
pašvaldība ZMVC piešķīrusi pēc
pakalpojuma sniegšanas un atskaišu
saņemšanas. Atskaitēs detalizēti atspoguļots apkalpoto mazo pacientu
skaits un veiktās manipulācijas. Līdzās bērnu zobārstniecībai ZMVC
piedāvā zobārstniecības maksas
pakalpojumus arī pieaugušajiem
un tieši šis apstāklis ir kļuvis par
galveno strīdus ābolu. Privātās zobārstniecības īpašnieks I.Blažēvics

uzskata, ka šādā veidā, pašvaldības
atbalstītā kapitālsabiedrība rada
negodīgas konkurences apstākļus
pieaugušo zobārstniecības pakalpojumu tirgū un uzsver, ka ZMVC
būtu jānodarbojas tikai ar bērnu zobārstniecību.

Bērnu zobārstniecībā
Bauskā viena no labākajām situācijām valstī
Sarunas ievadā SIA „Bauskas
slimnīca” valdes locekle un arī
pārstāvis pašvaldības sadarbībai ar
NVD Mirdza Brazovska iepazīstināja klātesošos ar situāciju, kāpēc
vispār tika izveidots ZMVC. „1996.
gadā skolās likvidēja zobārstniecības kabinetus un bija svarīgi, lai
kāds pārņemtu un saglabātu valsts
sniegto pakalpojumu kā pilsētās, tā
laukos. Tas radīja ļoti lielas problēmas. 2006./2007.gadā tika izveidots
ZMVC, kas savā pārziņā pārņēma
bērnu zobārstniecību Bauska novadā un, tikai pateicoties tam, mums
joprojām ir iespēja nodrošināt bērniem savlaicīgu iespēju saņemt
zobārstniecības
pakalpojumus,”
stāstīja M.Brazovska. Viņas teikto
apliecināja arī A. Paeglītis: „Vispirms gribu sacīt paldies Bauskas
novada pašvaldībai, jo šī, būtībā, ir
vienīgā vieta Latvijā, kurā situācija
bērnu zobārstniecībā vēl ir labā stāvoklī. Lielākas vai mazākas problēmas mums ir visur.” To apliecināja
arī klātesošā Bauskas novada deputāte Aivija Kursīte: „Vakar zvanīju
uz Stomatoloģijas institūtu, kur
noskaidroju, ka rinda uz bērnu zobārstniecības pakalpojuma saņemšanu ir divi gadi”. Bauskas novadā
bērniem, kuriem nepieciešamas tikt
pie zobārsta rindā jāgaida aptuveni
mēnesi. A.Paeglītis uzsvēra, ka tā
NVD izpratnē ir normāla situācija
zobārstniecībā attiecībā uz plānveida pakalpojumu sniegšanu. Jāpiebilst gan, ka akūtos gadījumos, kad

zobiņš apsāpējies negaidīti, ZMVC
ir pretimnākošs un savu iespēju robežās mēģina nodrošināt iespējami
drīzāku pakalpojuma saņemšanu.

Pašvaldības līdzfinansējums- tikai bērnu
zobārstniecībai
ZMVC valdes locekle Mirdza
Lazda norādīja, ka pašvaldības piešķirtie līdzekļi nekādā veidā neietekmē cenas veidošanos pieaugušajiem,
tādejādi radot iespēju cenu mākslīgi
samazināt: „Pašvaldības piešķirtā
nauda pilnībā tiek novirzīta ārstu atalgojumam, lai motivētu viņus vispār
uzņemties sniegt bērnu zobārstniecības pakalpojumus. Maksas pakalpojumi pieaugušajiem nepieciešami
tieši to pašu iemeslu dēļ, kādēļ strādā
privātuzņēmējs – iestādei ir jāattīstās,
jāiegādājas jaunas iekārtas kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanai, jo arī
bezmaksas mazais pacients ir pelnījis
kvalitatīva pakalpojuma saņemšanu.
Par valsts un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem tas nebūtu iespējams.” Arī M.Brazovska norādīja, ka
SIA „Bauskas slimnīca” tieši tā pat
kā jebkura valsts ārstniecības iestāde
sniedz maksas pakalpojumus. „Valsts
piešķirtās kvotas bezmaksas pacientu
ārstēšanai ir nepietiekamas, iestādes budžetā veidojas iztrūkums. Lai
to nosegtu, slimnīcas piedāvā maksas pakalpojumus. Šeit nav runa par
peļņu tradicionālā izpratnē, tie ir ienākumi, kurus novirzām iestādes attīstībai,” skaidroja M.Brazovska. Arī
maksas pakalpojumu cenas ZMVC
nav būtiski atšķirīgas. „Ja ZMVC
sniegtu zobārstniecības pakalpojumus tikai mazajiem pacientiem, par
iestādes attīstību vispār nevarētu runāt, bet mazais pacients taču ir pelnījis, lai viņu ārstētu ar kvalitatīvām
ierīcēm,” sacīja M.Lazda.

Vienādi noteikumi visiem

Konkurences padomes pārstāvji

atzina, ka situācija nav viennozīmīga.
Šāds pašvaldības atbalsts kapitālsabiedrībai, protams, rada bažas par
godīgas konkurences apstākļu apdraudējumu. „Mēs nerunājam – būt
vai nebūt ZMVC. Redzot rādītājus,
ir signāli, ka bērnu zobārstniecībā
Bauskas novadā ir tirgus nepilnība.
Nebūtu prātīgi likvidēt ZMVC bez
pārliecības, ka novadā patiešām būs
pakalpojuma sniedzēji, kas spēs nodrošināt savlaicīgus zobārstniecības
pakalpojumus bērniem. Risinājums
būtu sekojošs – pašvaldībai būtu jānodrošina līdzvērtīgs atbalsts arī tiem
privātajiem zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir un būs gatavi slēgt līgumu ar NVD par zobārstniecības pakalpojuma nodrošināšanu
bērniem. Tāpat būtu jāizvērtē pieaugušo zobārstniecības pakalpojumu
apmērs ZMVC, „KP viedokli pauda
padomniece konkurences politikas
jomā Dita Dzērviniece. Tāpat viņa
norādīja, ka būtu jāizvērtē apstākļi
kādos veidojas zobārstniecības cenas
ZMVC. Vai tiek ņemtas vērā visas
tās pašas komponentes, kas sastāda
pakalpojuma cenu privātajam pakalpojuma sniedzējam. Vienīgā atšķirība
drīkstētu būt peļņas faktors, kas privātajā sektorā, protams, ir izteiktāks
nekā valsts un pašvaldību sektorā. A
Paeglīti norādīja, ka ZMVC gluži tāpat kā jebkurš uzņēmējs maksā visus
maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, iegulda savus līdzekļus
iestādes attīstībā un maksas pakalpojuma cenas pieaugušajiem veidošanos nekādi neietekmē pašvaldības
atbalsts bērnu zobārstniecībai. Par to
liecina arī salīdzinoši nelielā cenu atšķirība ZMVC un privātajās zobārstniecībās, ko varētu sastādīt tieši vēlme pēc lielākas peļņas, kas ir normāla
parādība privātajā sektorā. D.Dzērviniece uzsvēra - pēc tam, kad pašvaldība uzsāks līdzfinansējuma piešķiršanu arī privātā sektora dalībniekiem,
regulāri būtu jāveic tirgus izvērtēšana, kas ļautu secināt vai tirgus ārstē

Sarunā piedalījās arī citu privāto
zobārstniecības prakšu īpašnieki.
Eva Žaugre, kas pārstāv SIA „EvaMar” informēja, ka viņas zobārstniecībai ir līgums ar NVD, taču tā
apjoms ir neliels un pamatā tie ir
higiēnista pakalpojumi. Viņa arī
norādīja, ka „EvaMar” zobārstniecībā tikai viens ārsts ir apliecinājis
gatavību strādāt ar bērniem. „Ja
pašvaldība piedāvās līdzfinansējumu, es, protams, no tā neatteikšos,
taču apšaubu vai palielināšu līguma
apmēru,” sacīja E.Žaugre. Savukārt
Ievai Bērziņai, „Bauskas Jaunās
zobārstniecības” īpašniecei, nav
līguma ar NVD, un viņa arī apliecināja savu nostāju, neslēgt šādu
līgumu. „Bērni ir ļoti īpaši pacienti.
Ar viņiem strādāt nav viegli. Mani
zobārsti nav izteikuši vēlmi strādāt
ar bērniem NVD līguma ietvaros.
Visa pamatā tomēr ir jautājums par
atalgojumu.”
Tikšanās noslēgumā pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta
Ruhocka rezumēja pašvaldības veicamos uzdevumus. Pirmkārt, rast
modeli, kā nodrošinātu līdzvērtīgu
pašvaldības atbalstu arī privātajiem zobārstniecības pakalpojumu
sniedzējiem, kuri izlems vai jau ir
izlēmuši slēgt līgumu ar NVD par
bērnu zobārstniecības nodrošināšanu, otrkārt, izvērtēt pieaugušo
maksas pakalpojumu daļu ZMVC
un, treškārt, veikt regulāru tirgus
monitoringu, lai novērtētu tirgus
izmaiņas un izvērtētu ZMVC nepieciešamību.
Pašvaldība arī norāda, ka tās
mērķis nav uzturēt ZMVC darbību, tas ietver daudz procedūru un
faktiski ir apgrūtinājums, tomēr, ja
citā veidā nav iespējams nodrošināt
savlaicīga zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu Bauskas novada
bērniem, ZMVC likvidēt nedrīkst.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem
un adoptētājiem Zemgalē

Projektā “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm,
aizbildņiem un adoptētājiem, lai
stiprinātu viņu spēju aizsargāt un
audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (LLI- 405), kas tiek finansēts
no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020.gadam līdzekļiem, ir
aizvadīts pirmais pusgads. Šajā laikā īstenotas vairākas aktivitātes. Kā
pirmā bija ieplānota Zemgalē dzīvojošo audžuģimeņu, aizbildņu un
adoptētāju aptauja par viņu vēlmēm
un vajadzībām, kā arī lai apzinātu
viņiem nepieciešamo atbalstu. No
plānotajiem 100 aptaujājamajiem,
62 ir snieguši savu viedokli un izteikuši nepieciešamību pēc aktīvākas sadarbības savā starpā un nepieciešamību pēc speciālistu (jo īpaši
psihologa) atbalsta. Darbu Centrā
veic divi speciālisti – sociālais darbinieks un psihologs, kas nodrošina
ģimeņu konsultāciju, nepieciešamo
atbalstu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti speciālisti: bērnu
psihiatrs, logopēds, speciālais pedagogs, u.c.
Oktobra mēnesī uzsākās AIRI
vecākiem (Attīstība, Informācija,
Resursi, Izglītība vecākiem) pirms
pakalpojuma (PRE-serviss) apmācības, kas ir ASV izstrādāta ap-

Par biedrības „Bauskas sākumskolas padome” projektu „Izzini Bausku bērna acīm”

pārtrauktas vai atņemtas apgādības
tiesības. Tāpat arī izskanēja atziņa,
ka speciālisti (soc.darbinieki, psihologi, bāriņtiesu darbinieki) varētu
tikties 1 x mēnesī, lai kopīgi risinātu
jautājumus par šo tēmu.
Rudens sākumā, 27.septembrī
projekta mērķa grupas ģimenes,
kopskaitā 37 dalībnieki, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz projekta partnera Lietuvas SOS Šauļu
SOS bērnu ciematu.
Pasākuma dalībnieki atzina, ka
šī ir bijusi brīnišķīga, pārdomām
un iespaidiem bagāta diena, kad
bija iespēja iepazīties ar jauniem
domubiedriem, gūt pieredzi klausoties viņu stāstos. Pasākums bija
sadalīts divās daļās: pirmajā daļā
pieredzē dalījās Lietuvas kolēģi un
audžuvecāki par savu darbu un to,
kā sistēma strādā Lietuvā. Otrā daļa
bija vairāk izklaidējoša, kad bija iespēja neformālā gaisotnē baudīt domubiedru sabiedrību un redzēt kaimiņzemes ievērojamās vietas. Īpaši
patika Pakrojas muiža un Krusta
kalns – sen biju vēlējusies atelpu
vienatnē ar izziņas materiālu, atzina
viena no audžumammām. Daudzi
atzina, ka pasākums sagādāja daudz
patīkamu emociju; kopā būšana ar
līdzīgi domājošiem, kam ir kopīgs
darbs, būtu vēlama vairāk.

mācības programma kā strādāt ar
ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu/
jaunieti, lai nodrošinātu maksimāli veiksmīgu atbalstu. Apmācībās
piedalās Iecavas novada 12 audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji un
apmācības, kas kopumā sastāv no
9 nodarbībām, noslēgsies decembra sākumā. Decembra sākumā arī
uzsāksies IN-serviss grupa Bauskā,
kas paredzēta personām, kuras ir
nolēmušas padziļināt savas zināšanas.
Par ārpusģimenes aprūpi paralēli tika izglītoti arī četru sadarbības
novadu (Bauskas, Vecumnieku,
Iecavas un Rundāles) speciālisti,
kuri trīs pilnas dienas iepazinās ar
šo izglītojošo programmu. Jautāti
par apmācību aktualitāti un nozīmīgumu, speciālisti atzina, ka patīkami ir strādāt komandā ar zinošiem
speciālistiem un pasniedzējiem.
Ikviens dalībnieks saņēma vērtīgu
izdales materiālu – grāmatu “AIRI
vecākiem”. Ikvienu uzrunāja patiesi
atspoguļotie stāsti-situācijas mācību
filmās. Dalībieki atzina, ka apmācības būtu jāturpina-jāatkārto pēc
kāda laika, kā arī tās būtu vēlamas
bioloģiskajiem vecākiem, kuriem

Nākamajos sešos mēnešos turpināsies apmācības gan PRE-serviss,
gan IN-serviss grupām Bauskā un
Vecumniekos, kā arī plānojam uzņemt audžuģimenes, aizbildņus un
adoptētājus no Lietuvas pieredzes
apmaiņai. Vēl tikai atgādināšu, ka
ikviens, kam ir kāds nepieciešams
atbalsts šajā jautājumā, projekta
komanda strādā Īslīces SOS Bērnu
ciemata telpās, kur variet saņemt sīkāku informāciju, zvanot pa tālruni
27880031.

Irēna Kalniņa, projekta
koordinatore Latvijā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā
Pamatojoties uz dabas resursa nodokļa palielinājumu no 35.00EUR
uz 43.00EUR , informējam Jūs , ka ar 2019.gada 1.janvāri maksa par
1.0 m3 (vienu kubikmetru) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā , tiek noteikta 16.93EUR/m3 (bez pievienotā vērtības nodokļa).

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā „Grantiņi”
Spēkā esošais tarifs , (EUR/t)

No 01.01.-31.12.2019(EUR/t)

57.47 bez PVN

65.47 bez PVN

69.54 t.sk. PVN

79.22 t.sk. PVN

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bauskas
novada administratīvajā teritorijā
Maksas veidi
1.0 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa (EUR/m3)

0.24 m3 sadzīves atkritumu konteinera apsaimniekošanas maksa
(EUR/m3)

Spēkā esošā maksa
15.81 bez PVN

19.13 t.sk.
PVN

No 01.01.-31.12.2019
16.93 bez
PVN

Izmaiņas

20.49 t.sk.
PVN

4.59 t.sk.
PVN

4.06 bez
PVN

4.91 t.sk.
PVN

un tie atradīsies arī Bauskas Tūrisma informācijas centrā. Savukārt
informatīvajos stendos, līdzās informācijai par konkrēto vietu, ir interesanti nostāsti un leģendas par dažādiem notikumiem un cilvēkiem.
Ceļveža mākslinieks un maketa
autors ir Bruno Bahs, fotogrāfs Jānis Laicāns, vēsturiskos faktus precizēja Raitis Ābelnieks, informāciju
un leģendas par apskates vietām
apkopoja Bauskas sākumskolas
padomes vecāki, konsultējoties ar
vēsturnieku Aigaru Urtānu. Paldies
par sadarbību sakām arī Aināram
Pastoram, SIA „MAK BŪVE”, SIA
„Baltic Packaging trading”, bet vislielākais paldies biedrības „Bauskas
sākumskolas padome” vadītājai
Lindai Tijonei.
Izzini Bausku bērna acīm arī tu
un atrod katrā vietā ko jaunu un neparastu!

Inita Nagņibeda, Bauskas
sākumskolas direktora
vietniece

Bauskas un Rundāles novada pirmsskolu
pedagogi pilnveido savu profesionālo darbu
2018.gada 21.novembrī Bauskas
novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē „Pasaulīte” notika Bauskas un Rundāles novada
pirmsskolas speciālistu tiksānās,
kurā piedalījās 25 pirmsskolas pedagogi.
Tika analizētas aktualitātes
mācību jomā pirmsskolā. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” vadītāja
Daina Kadiševska iepazīstināja ar
2018./2019.mācību gada piedāvājumiem, izaicinājumiem, netradicionāliem zināšanu apguves risinājumiem bērniem un jauniešiem.
Apspriedām pārmaiņas pirmsskolas izglītībā, akcentējot to, ka
jāmaina attieksme, izpratne par to,
kas būtu jādara savādāk – rosinot
maksimāli darboties pašiem bērniem. Pedagogi iepazinās ar Valsts
izglītības satura centra, projekta
„Skola 2030” prezentācijām par

akcentiem jaunajā izglītības saturā, izglītības standartu projektiem,
obligāto mācību satura ietvaru un
vērtēšanas lomas maiņu – no mācīšanās novērtēšanas – uz vērtēšanu
kā mācīšanos, nodrošinot savlaicīgu un pamatotu atgriezenisko saiti.
D. Kadiševska dalījās ar projekta konferencē gūtajām atziņām par
bērniem, kuriem ir novērojamas
saskarsmes grūtības un uzvedības
traucējumi. Pedagogi analizēja,
kāpēc rodas šādas situācijas, kā tās
veiksmīgāk risināt, dalījās ar labās
prakses piemēriem.
Noslēgumā katra izglītības iestāde saņēma pirmsskolas mācību
programmu (šobrīd vēl nesaskaņotā- projekta variantā), lai veidotu
darbības plānu turpmākajai rīcībai,
ieviešot jauno mācību saturu.

Ieva Jaunzeme, Bauskas un
Rundāles pirmsskolas jomas
pedagogu vadītāja

Tautas lietišķās mākslas studija „BAUSKA”
– piedāvā apgūt un pilnveidot aušanas un rokdarbu prasmes
– radošās meistardarbnīcas
– iespēju iegādāties lietišķās mākslas izstrādājumus pie studijas
meistarēm (lakatus, segas, galdautus, dvieļus, tautastērpus).
Būsiet laipni gaidīti:
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 10.00 – 16.00
– Individuālās konsultācijas iepriekš piesakoties.

7%
3.79 bez PVN

Latvijas valsts simtgades priekšvakarā, 14.novembrī, Bauskas
sākumskolā tika atklāts ceļvedis
„Izzini Bausku bērna acīm”, kas ir
Bauskas Bauskas novada pašvaldības konkursa „MĒS SAVAM NOVADAM 2018” realizētais projekts.
Par šajā projektu konkursā iegūto finansējumu izdoti 500 bukleti „Izzini Bausku bērna acīm” un izveidoti
15 informatīvie stendi, kas izvietoti
dažādās Bauskas vietās, piemēram,
pie Pētera I akmens Kalēju un Rūpniecības ielas stūrī, pie Mūsas tilta
apļa strūklakas u.c. Pie Bauskas
sākumskolas ir novietoti 2 informatīvie stendi, kuros vēstīts par skolu
un var izlasīt 3.B klases sacerēto
leģendu. 14.novembrī skolēni kopā
ar skolotājiem un vecākiem ar jaunajiem ceļvežiem rokās devās izzināt Bausku. Pie apskates objektiem
šī ceļveža idejas iniciatori- 3.B klase- bija sagatavojuši uzdevumus.
Ceļveži tiks dāvināti arī visām
Bauskas novada izglītības iestādēm,

Studijas vadītāja: Sanita Behmane Baibakova, tālr. 29279516
Meistare:
Ieva Bronko-Pastore, tālr. 26432887
www.bauskasmuzejs.lv
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Bauskas Bērnu un jauniešu centra gada Arī mazā „Pasaulītē” svin
skolotājs Aigars Voitišķis
lielus svētkus
Bauskas vecpilsētas ielās pirmdienās un trešdienās vairāk kā citkārt
redzami bērni un jaunieši ar ģitārām
rokās. Viņi dodas uz Bauskas Bērnu
un jauniešu centra Dzelteno māju,
Rīgas ielā 8, lai skolotāja Aigara Voitišķa vadībā apgūtu ģitārspēli. Viens
no pamatnoteikumiem, sākot apgūt
jaunu mūzikas instrumentu, ir pacietība. Bez tās, kā arī bez mērķtiecības,
ir grūti sasniegt labus rezultātus.
Kopš 2014.gada Aigars cenšas padarīt mūziku saprotamu un pieejamu
ikvienam Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā. Pacietīgi un neatlaidīgi viņš
ierāda ģitārspēles pamatus un dažādus citus „knifiņus”, kurus pašmācības ceļā būtu ļoti grūti apgūt.
Viņš pats ir mūziķis, arī patīkamas
balss īpašnieks, producents, AKKA/
LAA ir reģistrējis teju 400 dziesmas,
ierakstījis 40 albumus kopā ar vadošajiem Latvijas mūziķiem, ir veidojis kopdarbus ar Latvijas radio kori,
„Kamēr”, „Ave Sol!”. Jau ilgus gadus Aigars Voitišķis darbojas mūzikas un dabas zinātņu projektā „Dabas
Koncertzāle”, bērnu mūzikas projektā
„Brīnumskapis”, ir rakstījis mūziku
teātra izrādēm un dokumentālajām filmām, kā arī koncertē kopā ar A.Mielavu un grupu „Pārcēlāji”, piedalās
vairākos citos muzikālos projektos.
Kopā ar dziedātāju Ingu Ulmani 1987.
gadā Aigars Voitišķis izveidoja savu
grupu „Lādezers”, kas ar lielākiem un
mazākiem darbības pārtraukumiem
pastāv joprojām. Viņš ir pievērsies arī
mūzikas izglītotāja darbam, iegūstot
pedagoga kvalifikāciju.
Ik gadus Ģitārspēles pulciņā darbojas ap 40 -50 audzēkņi. Te ir iespēja atnākt, pamēģināt, vēl neiegādājoties savu ģitāru, saklausīt ģitāras
dvēseli. Ir arī jaunieši, kuri labi muzicē, bet to dara tikai savam priekam un
plašākam redzeslokam, taču nekādi
nav pierunājami kāpt uz skatuves vai
piedalīties konkursos. Tā ir interešu
izglītības būtība: pamēģināt, saprast,
uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu.
Aigars to ļoti labi saprot un priecājas
par ikvienu, kuram interesē mūzika.
Pateicoties Aigara atpazīstamībai
mūziķu aprindās, šo četru gadu laikā
mūsu audzēkņiem un mums pašiem
ir bijusi lieliska izdevība tikties ģitārspēles meistarklasēs ar izciliem Latvijas ģitārspēles virtuoziem: Kasparu Zemīti, Rihardu Lībieti, Andri

Jeziku, Valdi Indrišonoku, Arnoldu
Kārkli, Aivaru Rakovski u.c. Tas ne
tikai paplašina audzēkņu izpratni par
ģitāru kā mūzikas instrumentu, bet
ļauj arī saprast, cik liela neatlaidība
un regulāra vingrināšanās nepieciešama, lai gūtu panākumus.
Tos, kuriem ir vēlme uzstāties,
kuri neatlaidīgi trenējas, Aigars prot
motivēt un atrast iespējas piedalīties
koncertos, konkursos, festivālos. Ģitārspēles pulciņa grupu „M158” ar
sajūsmu uzņēma arī mākslas pulciņu
audzēkņi no visas Latvijas 2018.gada
17.maijā festivālā „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” Mazmežotnes
muižā. 2017.gada 21.martā Valsts
izglītības satura centra rīkotajā konkursā „No baroka līdz rokam” Bauskas Bērnu un jauniešu centra vokāli
instrumentālais ansamblis „Brothers
of Man Kind” ieguva 1.pakāpi. Mūsu
ģitārspēles pulciņa audzēkņi regulāri
ar labiem panākumiem piedalās Latvijas ģitārspēles ansambļu un solistu
konkursā „Es un mūzika”, ko rīko
Bērnu un jauniešu centrs „Kurzeme”.
Bauskas BJC skolotājs A.Voitišķis
ir ieviesis jaunu tradīciju: ik aprīli
rīkot ģitārspēles pulciņa muzikālas
performances „Pavasara ritmi”, kur
audzēkņi vecākiem un BJC pedagogiem sniedz priekšnesumus, ko iemācījušies gada laikā, un muzicē kopā.
Aigara Voitišķa vadītā Bauskas
BJC ģitārspēles audzēkņu grupa
„M158” ir pazīstama arī Lietuvā,
jo puiši ir piedalījušies jauno grupu
festivālā „Palete” Utenā 2018.gada
24.augustā un jauno grupu festivālā
„Lemmy” Kauņā 2018.gada 22.septembrī. Pēc dalības šajos festivālos
grupa ir saņēmusi ielūgumu piedalīties Pasvales pilsētas svētkos 2019.
gada maijā. Grupas dalībnieks Mikus
Sīlis stāsta: „Aigars nav tikai skolotājs, kurš māca spēlēt ģitāru. Viņš ir
pieredzējis mūziķis, dziesmu autors,
viņa pieredze dod pilnīgi citu kvalitāti apmācībai. Viņš palīdz mūsu
izveidotajai grupai, meklē iespējas
uzstāties, brauc līdzi, atbalsta un galvenais - tic mums.”
Jau ceturto gadu skolēnu rudens
brīvlaikā Bauskas BJC piedalās „Ģitāristu sesijā” un jauno grupu konkursā „Praulienas Ritmi” Madonas
novada Praulienas skolā. Arī šogad
no ģitārspēles pulciņa piedalījās četri
audzēkņi: Angelina Ļisicka, Baiba

Līna Kirilko, Toms un Mikus Sīļi.
Sesijā notika meistarklases, koncerti, „jam sesion” – tas viss veicināja
jauno ģitāristu izaugsmi un motivēja
pilnveidot un attīstīt savas prasmes.
Sesijas noslēgumā bija koncerts, kurā
uzstājās audzēkņi gan individuāli,
gan dažādos sastāvos ar pasniedzējiem. Koncertu noslēdza kopdziesma,
kurā spēlēja un dziedāja visi sesijas
dalībnieki. Dalībnieki šo pasākumu
vērtē kā kolosālu, iedvesmojošu atspērienu turpmākai darbībai.
Konkursā „Praulienas ritmi”
Bauskas BJC pārstāvēja grupa
„M158”, kura spēlēja metālu - mūzikas žanru, kas ļoti atšķīrās uz pārējo
grupu fona. Tā bija vienīgā grupa,
kura spēlēja tikai un vienīgi savas
dziesmas, par ko arī pelnīti saņēma
balvu par labāko autordarbu un speciālu balvu, kura saucās „Mīlestība
uz mūziku”. Tieši šādu balvu mūsu
ģitārspēles pulciņa audzēkņi ir gatavi piešķirt savam skolotājam, viņu
raksturojot tikai pozitīvi: „Aigars
vienmēr ir gatavs iesaistīties skolēnu
pilnveidē arī ārpus saviem skolotāja
pienākumiem. Labākais skolotājs un
ģitārspēlētājs! Ar degsmi acīs vēro
savu skolēnu izaugsmi. Lielisks skolotājs! Zinošs, pretimnākošs! Viņa
attieksme un pacietība liek mums,
audzēkņiem, justies labi. Viņš mums
iemāca dažādus skaņdarbus, respektē
mūs un ciena tāpat, ja reizēm mums
kaut kas neizdodas. Skolotājs Aigars ir
sirsnīgs un labsirdīgs. Savu mīlestību
pret mūziku viņš izrāda, mācot mūs!”
Visos pasākumos skolotājs Aigars
Voitišķis ir līdzās saviem audzēkņiem, it kā nemanāmi palīdzot sakārtot aparatūru, noskaņoties priekšnesumam un ar savu klātbūtni atbalstot
uzstāšanās laikā. Ikdienā, vadot pulciņu, viņš rūpējas arī par instrumentiem un aparatūru, kas nodota interešu izglītības darba veikšanai, precīzi
un savlaicīgi izstrādā darbā nepieciešamos dokumentus.
Aigars ir vienmēr rosīgs, atsaucīgs, pozitīvs kolēģis ar labu humora
izjūtu, palīdz ar padomu un idejām
pasākumu scenāriju veidošanā un
realizēšanā.
Bauskas BJC kolektīvs no sirds
priecājas par Aigara sasniegumiem
un vēl realizēt daudz skanīgu sapņu!

Benita Svareniece, Bauskas
BJC direktore

Svētki nav tikai viena diena – tā
ir mūsu pārliecība pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte”.
Svētki -tas galvenokārt ir gaidīšanas prieks, savas mājas, savas pilsētas un zemes iepazīšana, daudzveidīgas svētku svinības, cienījamu
cilvēku godināšana, kas devuši ieguldījumu savas valsts izaugsmei.
Liela gaidīšana ir lieli svētki - arī
šogad sagaidītie 100 gadi Latvijai.
Katru mēnesi, kaut brīdi, bet kopā
ceļojām uz svētkiem. Šo gadu esam
dzīvojuši mūsu tautas gara bagātību - tautas dziesmu un spēka zīmju
gaisotnē.
Jau gadu iestādes darbinieki krāja „Mūsu 100 tautas dziesmas Latvijai”. Katru mēnesi, izvēloties gadalaikam atbilstošāko četrrindi un
to papildinot ar latvju spēka zīmi,
esam sakrājuši košas un krāsainas
visas simts. Tā mēs gaidījām svētku
dienu un tautasdziesmu siena tagad
rotā bērnudārzu, priecējot mūs pašus un viesus. Bija jau arī jubilejas
taka, tautisko rakstu josta cauri visai iestādei ar moto „Mēs katrs esam
dzīpars Latvijas simtgades rakstā”
/V.Vīķe-Freiberga/, viens gads Latvijas dabā 5 minūtēs utt.
Iepriekšējā ziema gan nobirdinājusi tautas dziesmu lapas katras bērnu grupiņas dižozoliem. Šīs, savas
ģimenes mīļākās tautas dziesmas,

rudens lapās krāja audzēkņu vecāki.
„Mana tautas dziesma” sākās ar dažām ozollapām un izvērtās par dižozola cienīgu lapkriti, rādot to, cik un
kādas četrrindes ir populārākas un
mīlētākas mūsu ģimenēs.
„Latvija esam mēs paši”. Jā! Arī
mēs – mazie un lielie „Pasaulītē”
esam Latvija! Mīlēt valsti pirmsskolas vecumā ir mīlēt savu ģimeni
un māju, savu bērnudārzu un pilsētu. Tā radusies ideja orientēties savā
pilsētā Bauskā. Izstrādātie maršruti
katru bērnu grupu ved pie dažādiem
pilsētvides objektiem pēc dotā uzdevuma. Beigās ir tikšanās un kopīga rotaļāšanās Mūsas krastā vai
pilskalnā. Tā bērni pēta pilsētu, tās
vēsturi un dabas objektus, veidojot
ne tikai zināšanas un izziņas prieku,
bet arī nostiprinot veselību.
Mūsu iestādes rotaļlaukumi piedāvā lielisku iespēju bērniem darboties dabā, „jo savu visskaistāko
zemi Dievs ir atdevis mums…”/L.
Vāczemnieks/. Mums apkārt ir daba

visos četros gadalaikos. Rotaļnodarbības dabā - pētniecība, gadalaiku svinēšana, sportiskas aktivitātes,
tas viss mūsu zināšanām un priekam
un, ekoskolu programmā, to popularizējam Latvijā un Pasaulē.
Miķeļdienas tirgus, Ziemsvētku
godināšana, Meteņi, Lieldienas, lielais pavasara sējas prieks, Ģimenes
diena, izlaidumi – katri notikums
mūs tuvināja lielajai Latvijas jubilejai. Marta mēnesis pagāja Saules
un mūspuses dzejnieka Viļa Plūdoņa zīmē. Ja dzīvojam blakus Saules
dārzam, ir tikai loģiski, ka Sauli
sveicinājām tieši šeit. Un tikām sadzirdēti?! Kāda saulaina vasara.
Lielais koncerts Tautas namā
agrā pavasarī tika organizēts par
prieku vecākiem un ar to apliecinājām „Arī mēs esam Latvija!”. Mēs
stāstījām par savu piederību savam
bērnudārzam, pilsētai un valstij. Ar
katru dziesmu un dzejas rindu no
vismazākā līdz pieaugušajiem zālē
vēlējām daudz saules gadu Latvijai,
…un novembrī Latvijas 100 gadu
pasākums vadīja mūs caur visiem
gadalaikiem.
Svētki beigušies? Nē – mums
tie turpinās, svētki Latvijai jaunajā
gadu simtā!
Un pirmais lielais pasākums
1.decembrī – iestādes audzēkņu

Vecāku sporta diena. Mēs bērnudārzā esam liela saime. Bet vēl vairāk
mūsu bērnudārzā ir audzēkņu vecāku, kurus aicinām kopā sportot, būt
aktīviem, kustīgiem, sportiski radošiem, jo kopā ir jautrāk! Būs sacensības gars, būs prieks un dusmas,
panākumi un zaudējumi, būs balvas uzvarētājiem un kopā būšanas
prieks visiem, visiem. Lai izdodas!
Ar godīgi un no sirds padarītu
darbu, ar rūpēm par vidi, domājot
„zaļi”, dzīvojot aktīvi un veselīgi –
turpināsim celt savu valsti Latviju!
„Un tas nekas, ja mēs no skata esam
mazi. Mūs lielus dara mūsu kopā
gūtais prieks.” /G.Račs/

Daiga Krūmiņa, PII
„Pasaulīte” skolotāja

„Bauskas
Novada Vēstis”
lasāmas arī
Bauskas novada
mājas lapā
www.bauska.lv
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Latvijas simtgades svinības Bauskā fotoieskats		

Saullēkta sagaidīšana simtgades rītā Mežotnes pilskalnā

FOTO:Edgars Namiķis

Saules gaidīšana

Vienoti roku rokā

Svinīgā pieņemšana pie domes priekšsēdētāja Bauskas Rātsnamā

Paldies fotogrāfam Edgaram Namiķim par devumu 2019.gada
Bauskas kalendāra izveidē (foto Artūrs Dulbe)

Svinīgais pasākums Bauskas Kultūras centrā

Balvu par Mūža ieguldījumu kultūrā saņem ilggadējā kultūras
darbiniece Nora Trasūne

Goda raksts par profesionālo devumu lauksaimniecības attīstībā –
agronomei Eleonorai Maisakai

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 30.novembrī

Latvijas simtgades svinības Bauskā fotoieskats		

Uz svinīgo pasākumu tika aicināti un godināti iepriekšējo gadu
pašvaldības augstāko apbalvojumu saņēmēji
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FOTO:Edgars Namiķis

Ministru prezidenta Pateicības raksts pediatrei Inai Mortukānei

Simtgades sadziedāšanās Rātslaukumā

Simtgades sadziedāšanās Rātslaukumā kopā ar Mežotnes kori

Simtiem baušķenieku svin Latvijas simtgadi

Skaistais simtgades salūts kā svētku kulminācijas brīdis, ko varēja baudīt noraugoties no Mēmeles tilta. Uz divdesmit minūtēm tika slēgta satiksme
un cilvēki brīvi varēja vērot skaisto uguņošanu
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Starptautiskā Solidaritātes nedēļa Bauskā
Latvijas Valsts simtgades nedēļā
no 12. – 19.novembrim Bauskas novadā Eiropas Vietējās Solidaritātes
dienās uzturējās delegācija no Bauskas novada pašvaldības sadraudzības
pilsētas Hašuri (Gruzija) un Sorokas

(Moldova). 15 speciālisti vienu nedēļu iepazinās ar Bauskas novada pašvaldības pieredzi izglītības, sociālo
jautājumu un uzņēmējdarbības jomā,
kā arī sabiedrības līdzdalības veicināšanas aktivitāšu īstenošanā.

Viesi pabija gan pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Vides serviss” un
„ Bauskas siltums”, apmeklēja izglītības un sociālās aprūpes iestādes.
Baudīja svētku nedēļas iespaidus
Rīgā, Jūrmalā un Rundālē, bija goda

viesi visos mūsu novada Valsts simgades pasākumos.
Gruzīnu mākslinieks Otars Kurdadze novadam uzgleznoja un dāvāja
gleznu, kas veltīta sadraudzībai.

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 30.novembrī
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Aktuāli novadā

Bauskas novada Dāviņu pagastā maina Teņu pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Bauskas novada Dāviņu
pagastā no 2018.gada 19.decembra tiek mainīts Teņu pasta nodaļas
darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Dāviņu pagasta
Teņos visi pasta pakalpojumi katru
darbdienu no plkst.10 līdz 11 tiks
nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Raiņa ielā 1, Dāviņos,
vai arī iedzīvotāji varēs tos saņemt
pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Teņu pasta nodaļā, kur vidēji dienā tiek
noformēti tikai trīs pasta sūtījumi,
kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus 3700 eiro apmērā,
tiek mainīts pasta nodaļas darbības
modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami
visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim, Teņu pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pa-

sta pakalpojumi un arī citi pasta
pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu
pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde,
preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS)
kontā, naudas pārvedumu izmaksa,
komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde
mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas
saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši
savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta
dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un
aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes
pieteikšanu mājās, preses izdevumu
abonēšanu, naudas pārvedumu un
pensijas saņemšanu, komunālo un
citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS
kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Dāviņu pagasta iedzīvotājiem iespējams
saņemt arī skaidras naudas izmaksu
no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni
27892759, 67608486 vai 67608488.
Pārējos pastnieka pakalpojumus
savā dzīvesvietā Dāviņu iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni
23281223.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma
bezmaksas saņemšanu Teņu pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 25700090
un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Iecavas pasta nodaļu Rīgas
ielā 12a, sūtījumu saņemšana bez
iepriekšēja pieteikuma iespējama
pirmdienās no plkst.8 līdz 18, pārējās darbdienās no plkst.8 līdz 17 un
sestdienās no plkst.9 līdz 13.

Gundega Vārpa, Ārējo
komunikāciju vadības daļa

Ansamblis „Brokastis četratā” ielūdz uz koncertu
Sestdien, 8. decembrī plkst. 18.00
Bauskas pilī izskanēs ansambļa „Brokastis četratā” koncerts.
Koncerta programma veidota galvenokārt kā improvizācija par deju
un tās muzikālo atspoguļojumu cauri
laikmetiem un tautām, ļaujot klausītājam vaļu iztēlei. Šeit ir gan Bolero,
gan Menuets, gan Balets un polovciešu dejas. Programmas dažādībai tajā
iekļautas arī latviešu tautasdziesmu
apdares, kas ar savu daudzveidīgo
skanējumu rada īpašu programmas
noskaņu. Visi skaņdarbi ir ansambļa
dalībnieku aranžēti īpaši šim sastāvam un šādā veidā Bauskā tiks atskaņoti pirmoreiz. Iepriekšējo reizi mūziķi Bauskas pilī viesojās 2012.gada
decembrī.

„Brokastis četratā” dalībnieki
katrs pazīstami kā mūzikas profesionāļi. Četri akadēmiski izglītoti mūziķi, kuriem patīk rast prieku mūzikā
– pianists Mārtiņš Zilberts, kontrabasists Jānis Stafeckis, flautists Andis
Klučnieks un sitaminstrumentālists
Aivars Krastiņš.
Ikdienā katrs no ansambļa dalībniekiem darbojas atšķirīgās akadēmiskās mūzikas nozarēs - opera,
kamermūzika, džezs, kora mūzika,
baroka mūzikas atskaņošana u.c. Šajās atšķirīgajās profesionālajās pieredzēs pilnveidotā individuālā meistarība, ansambļa dalībnieku akadēmiskā
izglītība un vienlaikus intelektuālais
un humorpilnais dzīves skatījums
veido unikālo muzikālo materiālu, ko

ansamblis piedāvā publikai.
Ansamblis „Brokastis četratā”
savu pirmo koncertu sniedza 2005.
gada 9. oktobrī. Kopš tā laika sniegti
vairāki desmiti koncertu visā Latvijā.
Gandrīz katru gadu top kāda jauna
koncertprogramma.
Konerta apmeklējumam jāiegādājas biļete Bauskas pils muzeja kasē.
Biļetes var rezervēt pa tālr. 63923793,
63922280 vai e-pastu: bauskaspils@
bauska.lv. Rezervētās biļetes jāizpērk
ne vēlāk kā 30 min. pirms pasākuma,
kā arī „Biļešu Paradīze” kasēs.
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.bauskaspils.lv.

Elīna Jegorova,
Bauskas pils muzeja speciāliste

Aicinām kļūt par Puķu draugu gidiem
Jau vēstījām, ka nākamā gada
6.jūlijā Bauskas novadā pulcēsies
visas Latvijas puķu draugi, jo Bauskā notiks tradicionālais dārzkopības
profesionāļu, amatieru, visa skaistā
cienītāju salidojums – 42. Latvijas
Puķu draugu saiets.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu
Puķu draugu aktivitāti, plānots, ka
Bauskas novadu apmeklēs aptuveni 1500 – 2000 puķu draugi. Visas
dienas garumā reģistrētie pasākuma dalībnieki viesosies pie puķu
mīļiem privātīpašumos, zemnieku
saimniecībās un apskatīs labiekārtotos puķu dārzus un speciāli veidotas
ziedu kompozīcijas un elementus
arī Bauskas pilsētā.
Puķu draugu pasākuma epicentrs
būs Korfa dārza teritorija Bauskā,
kur notiks dalībnieku reģistrēšana
un ēdināšana, būs tirdziņš, aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, bet
vakarā paredzēts pasākuma noslēguma koncerts.
Plānots, ka reģistrētos saieta
dalībniekus visas dienas garumā
no objekta uz objektu nogādās apmēram 40 autobusi. Dalībniekiem
būs iespēja pabūt apskates objektos
Bauskas novada pagastos un pilsētā.
Lai „Puķu draugu saiets 2018”
noritētu veiksmīgi un augstā līmenī,
mums nepieciešami palīgi – jaunieši, pieaugušie vai pensionāri, kuri

ir aktīvi un sabiedriski Bauskas
novada un pagastu patrioti, cilvēki,
kuri visas dienas garumā būs kopā
ar Puķu draugiem no visas Latvijas.
Kas tev būs jādara?
Katru viesu grupu būs jāsagaida,
un visas dienas garumā par viņiem
„jāparūpējas”, bet vissvarīgākais
– jāpavada ceļojumā pa Bauskas
novadu un jāiepazīstina ar to. Un
nebaidies, ja domā, ka neesi gids!
Tiem, kuri būs nolēmuši pievienoties mūsu komandai, mēs nodrošināsim divu dienu bezmaksas apmācības tepat Bauskā, piedāvāsim
apgūt ekskursiju vadīšanas metodiku pie Latvijā pazīstamā tūrisma
speciālista Andra Klepera. Andris
ir Vidzemes Augstskolas lektors un
bakalaura studiju programmas „Tūristu gids” direktors. Viņš ir studējis
Vācijā, Dānijā, sniedzis vieslekcijas
Ungārijā. Andris ir arī praktiķis, jo
pats strādā par ekskursiju vadītāju.
Par apgūtajām gida prasmēm saņemsiet apliecību, ko varēsiet pievienot savam CV.
Ikviens, kurš kļūs par „Puķu
draugu saieta 2018” gidu un pieliks
savu palīdzīgo roku, saņems īpašo
Puķu drauga dāvaniņu, pusdienas,
vakariņas un arī pašvaldības pateicību par nostrādāto dienu, kā arī specbalvu. Kādu – to mēs paziņosim
nedaudz vēlāk.

Kamēr top pasākuma programma
un koncepcijas, aicinām būt drosmīgiem, nebīties un pieteikties par
„Puķu draugu saiets 2018” gidiem.
Pieteikties līdz šā gada 16.decembrim var zvanot Tūrisma informācijas centra vadītājai Inesei Turkupolei-Zilpurei pa tālr. 63923797
vai 27746484, vai rakstot uz e-pastu: inese.turkupole.zilpure@bauska.lv.
Šis drosmīgais piedāvājums pieņemts, jo zinām, ka mūsu novadā ir
daudz īpašumu – lielāku un mazāku,
ko pavisam droši ar lepnumu varam
rādīt ciemiņiem.
Joprojām aicinām pieteikties arī
tos, kuri vēlētos plašākai publikai
ļaut apskatīt savu labiekārtoto puķu
dārzu, ziedu kolekcijas vai daiļdārzu. Ja esat jau izlēmuši, varat
mums piezvanīt un pieteikties pa
tālr.63963975.
Iecerēts, ka šajā pasākumā būs
arī Stādu tirgus un daudzveidīga
kultūras programma. Puķu draugu
saiets lieliski papildinās Bauskas
pilsētas 410 gades pasākumus. Jūlija sākumā viss mūsu novads un
Bauskas pilsēta kļūs par milzīgu apskates objektu.

Artūrs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists

Bauskas muzejs aicina un piedāvā
apskatīt

– Muzeja izstādi „DEVIŅDESMITIE NO SIMTS”
– Latvijas Tekstilmozaīkas biedrības darbu izstādi „MANA LATVIJA”
– JAUNUMS - „PASAKU NAMIŅŠ”
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv

V.Plūdoņa muzejā
sestdien, 15.decembrī no plkst. 12.00 līdz 14.00
ZIEMAS SAULGRIEŽU DARBNĪCA
Gatavosim pēc izvēles puzurus, pīnītes vai Ziemassvētku kartiņas.
Ieejas maksa € 1.40 no personas.
Lūdzam iepriekš pieteikt dalību pa tālr. 26184631, 27612064

BAUSKAS MUZEJĀ tradicionālais ziemassvētku ieskaņas pasākums „AK, EGLĪTE”
Pirmssvētku laikā 14. un 15.decembrī Bauskas muzejs tradicionāli rīko
pasākumu ģimenēm „AK, EGLĪTE”.
14.decembrī plkst.10.00 un plkst.12.00 aicinām uz pasākumu pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņus. Savus viesus gaidīsim muzeja pagalmā ar siltu tēju un pankūkām. Šajā dienā aicinām ņemt līdzi pašu
darinātus eglīšu rotājumus, lai greznotu egles muzeja pagalmā.
Kopā ar muzeja darbiniekiem un Tautas lietišķās mākslas studijas
„BAUSKA” dalībniekiem rotaļās un dziesmās tiks izstāstīts grauda ceļš - no
vārpas līdz baltiem miltiem, zeltainām pankūkām un svētku pīrāgiem.
Dalību grupām 14.decembrī lūdzam pieteikt pa tālruni 26432887.
Bet - 15. decembrī no plkst.12.00 līdz 15.00 aicinām bērnus, ģimenes un
individuālus apmeklētājus uz radošo darbnīcu. Kopīgi gatavosim Ziemassvētku apsveikumus un eglīšu rotājumus, lasīsim pasakas, dzersim tēju un
patērzēsim.
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Aktuāli novadā
Galda teniss
Novembra pirmajās brīvdienās
Uzvaras pamatskolas sporta zāli
piepildīja dažāda vecuma un meistarības galda tenisa cienītāji. Jau
vairāk kā desmit gadus, Bauskas
novadā notiek galda tenisa sacensības gan iesācējiem, gan Augstākajai līgai, kurā startē pieredzējuši
spēlētāji. Sporta centra „Mēmele”
balvu izcīņas pirmajā kārtā sacensībās iesaistījās 38 jaunie tenisisti
un 29 meistari no Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Iecavas novada, no Rīgas, Jūrmalas, Dobeles,
Skrundas, Jelgavas un Jonišķiem.
Spraigās cīņās, mijoties uzvaras
priekam ar zaudējuma asarām, savu
sacensību kārtu aizvadīja jaunākā
paaudze. Lielisku spēli demonstrēja
Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas trenera Aleksandra Šutkas
audzēknes Elīza Kučinska un Elī-

za Manavicka. Tradicionāli spēcīgi
galda tenisisti vienmēr pārstāv Iecavas sporta skolu. Treneris Egmonts
Cildermanis gatavo stipru jauno paaudzi, kuriem arī šajā reizē vairākas
godalgas. Pieaugušo konkurencē
lielisku spēli demonstrēja jaunie
galda tenisa meistari no Lietuvas.
Ņemot vērā ilggadējo sadarbību ar
Jonišķu galda tenisa entuziastu un
treneri Romualdu Franckaiti, kaimiņu republikas sportisti, ikreiz,
kuplina SC Mēmele galda tenisa
sacensības, rādot augstu meistarību,
rada veselīgu konkurenci un allaž
izcīna godalgotās vietas. Šoreiz pie
godalgām tika lietuvieši Simona
Rimkevičute un Marius Jučinskas.
Baušķenieks A.Šutka, savu audzēkņu atbalstīts, izcīnīja zelta godalgu
vīriešu konkurencē. Nākošā sacensību kārta iecerēta 15.-16.decembrī.

Badmintons
19.novembrī, Uzvaras pamatskolā
notika Bauskas novada atklātais čempionāts badmintonā. Sieviešu un vīriešu vienspēlē, dubultspēlēs un jauktajās
dubultspēlēs sacentās pašmāju sportisti un viesi no Emburgas. Četras dāmas
un vienpadsmit kungi sadalīja uzvarētāju kausus un medaļas. Interesantās
un meistarīgās izspēles piesaistīja arī
līdzjutēju interesi. Individuāli spēcīgākais šoreiz Egils Buls. Viņš kopā ar
dēlu Marku palika arī nepārspēts vīriešu dubultspēlēs. Savukārt sieviešu
vienspēlēs, dubultspēlēs, kopā ar Eviju Valteri un jauktajās dubultspēlēs,
pārī ar Kristapu Medni, par uzvarētāju

Novuss

24.novembrī, Bauskas novada sporta bāzes manēžā risinājās
Superkausa izcīņa novusā, kurā
piedalījās 16 labākie novusisti. Finālsacensību dalībnieku sastāvs
tika noskaidrots, rudens mēnešos,
izspēlējot vairākas kausu izcīņas –
Īslīces, Codes, Kurmenes, Viesturu,
R.Lineja un J.Pelcera. Par šī gada
Superkausa ieguvēju kļuva sporta
meistars Eduards Lauks, otrais Roberts Čudars, trešajā vietā vecmeistars Staņislavs Bednarčiks, ceturtais

kļuva uzvariete Elīna Ķirķele. Vīru
konkurencē sudraba godalga K.Mednim, bet bronza K.Priedolam. Sievietēm otrajā vietā Laila Falaļejeva, bet
bronzas medaļa Vitai Tarabanovai.
Sieviešu dubultspēlēs sudrabs L.Falaļejevai un V.Tarabanovai. Kungiem
otrie K.Mednis un K.Priedols, savukārt bronzas godalgas emburgiešiem –
Edgaram Bulam un Andrim Valteram.
Jauktajās dubultspēlēs sudrabs V.Tarabanovai un Egilam Bulam, bet bronza
L.Falaļejevai un Edgaram Bulam. Par
veiksmīgu sacensību norises nodrošināšanu, paldies Egilam Bulam un
Modrim Indriksonam.

Aldis Pavilons, piektajā pozīcijā
Ainis Bilinskis, olimpisko sešinieku
noslēdza Ringolds Kaross.
Novusa sezona turpinās. 26.decembrī šīs spēles cienītāji tiek aicināti uz Bauskas novada kausa
izcīņu. Jāatzīmē, ka 2018.gads bija
veiksmīgs mūsu puses novusistiem
– E.Laukam un S.Bednarčikam,
kuri Pasaules kausa izcīņas Latvijas posma sacensībās izcīnīja zelta
godalgas.

Volejbols
Ar interesantām un saistošām spēlēm turpinās Sporta centra „Mēmele” 2018.-2019.gada kausa izcīņas
sacensības volejbolā sievietēm un
veterāniem. No iecerētajiem sešiem
posmiem izspēlētas 2 kārtas. Dāmu
konkurencē sacenšas 5 vienības –
Bauska, Īslīce, Mežotne I, Studentes un Mežotne II. Pēc pirmajām
kārtām veiksmīgākas ir Studentu
un Bauskas komandas. Nākošā kārta 9.decembrī. Arī kungu komandas
turpina reizi mēnesī mēroties spēkiem. 25.novembrī bija volejbola
svētki, jo Griķu pamatskolas sporta
zālē ieradās sešas veterānu vienības.
Izspēlējot turnīru, pēc apļa sistēmas,
tika noskaidroti uzvarētāji. Mežotne,
Jānis Kalējs un Vecumnieku komanda „ROŅI” ierindojās pirmajās trīs

vietās, savukārt ceturtajā pozīcijā
Kurmenes būvnieks/Apvienotā komanda, kurā, kopā ar Vecumnieku
novada vecmeistariem, spēlēja Mežotnes volejbolisti, piektie īslīcieši,
kuri rādīja atzīstamu spēli un izturību, neskatoties uz atsevišķu spēlētāju „solīdo” vecuma grupu, metās
„līdaciņā”, un līdzvērtīgi cīnījās ar
gados jaunākiem pretiniekiem. Sestajā vietā vecsaulieši, kuri ar katru
kārtu demonstrē arvien labāku spēli,
un šajā kārtā, pat pamanījās pārspēt
Īslīces vienību. Arī vīriem nākošā
kārta 9.decembrī. Paldies komandu
„motoriem” – Aldim Ukstiņam, Ivaram Sproģim, Guntim Mašinskim,
Jānim Kalējam un Jānim Skrējānam.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” galvenā speciāliste

Neaizmirsīsim izkārt karogu decembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 2.decembrī – pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā
režīma upuru piemiņas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts karogs sēru noformējumā

Latvijas ūdens motosporta jaunatnes izlase izcīna trešo vietu Pasaules čempionātā
Latvijas ūdens motosporta jaunatnes izlase pagājušās nedēlas nogalē
izcīnīja trešo vietu Apvienoto Arābu
Emirātu pilsētā Fudžeirā notikušajās
pasaules jauniešu čempionāta „Formula Future” sacensībās kopvērtējumā un zelta medaļu individuālajos
braucienos.
Pasaules čempiones titulu individuālajos braucienos 3. laivu klasē
izcīnīja Elīza Lakoviča-Lakovica, bet
Niklāvs Rimeicāns otro vietu. 1. laivu
klasē Miks Lazarenoks izcīnīja trešo
vietu. Savukārt 4. laivu klasē Laura
Lakoviča-Lakovica izcīnīja otro vietu, bet Kristers Mangins trešo.
Medaļas jaunieši saņēma arī atsevišķajās disciplīnās. Delfīnu klasē
manevrēšanā Jēkabs Kornis izcīnīja
bronzas medaļu. Kopvērtējumā individuālajos braucienos Jēkabs Kornis
bija 5.vietā, Alise Bundzinska 6.vietā, Emīlija Korne 9.vietā.
1.laivu klasē manevrēšanā Ardis
Slakteris izcīnīja sudraba medaļu,
Miks Lazarenoks bronzas medaļu
gan manevrēšanā, gan paralēlajā slalomā. Kopvērtējumā Ardis Slakteris
4.vietā.

2.laivu klasē Ralfam Zaharčenokam 7.vieta, Anaisai Žuravļai 9.vieta,
Ivanam Astramovičam 12. vieta.
3.laivu klasē Elīzai Lakovičai-Lakovicai zelta medaļa paralēlajā slalomā, Niklāvam Rimeicānam zelta
medaļa manevrēšanā. Kopvērtējumā
Robertam Katkovskim 10.vieta.
4.laivu klasē Laurai Lakovičai-Lakovicai sudraba medaļa manevrēšanā, Kristeram Manginam sudraba
medaļa, bet Uvim Lazarenokam
bronzas medaļa paralēlajā slalomā.
Kopvērtējumā Uvim Lazarenokam
4.vieta, Nilam Slakterim 9.vieta, Tomam Bundzinskim 12.vieta.
5. laivu klasē kopvērtējumā Mikam Zaharčenokam 7.vieta, Niklāvam Parolim 8. vieta, Montai Melzobai 10. vieta.
Komandu cīņā par Latviju stiprākas bija tikai ūdensmotosporta lielvalstis. Pirmo vietu izcīnīja Krievijas
izlase, otro Vācijas izlase.
Pasākuma nozīmīgumu pasvītroja
tas, ka apbalvošanas ceremonijā medaļas pasniedza pats Fudžeiras kroņprincis H.H. Sheikh Mohammed Bin
Hamad Bin Mohammed Al Sharqi.

„Esmu priecīgs, ka Latvijas izlase, neskatoties uz tālo lidojumu, laika
zonas maiņām un mums neraksturīgo
klimatu, pat vairāk kā 30 ᴼC karstumu, spēja parādīt izcilu sniegumu un
saliedētību. Par godu Latvijas simtgadei noslēguma ceremonijā tika
atskaņota Latvijas himna, ko papildināja mūsu komandas patriotiskais
dziedājums. Esmu gandarīts par
to, ka mūsu jaunieši veido pozitīvu
priekšstatu par Latviju. Mums ir izcili jaunieši! Tas ļauj pamatoti cerēt
uz vēl izcilākiem rezultātiem nākotnē
gan sportā, gan citās jomās. Paldies
visiem iesaistītajiem par ieguldījuma Latvijas sporta nākotnē”, teica
LŪMSF prezidents Atis Slakteris.
Komandu veiksmīgam startam
sagatavoja treneri Reinis Paegle,
Aldis Lakovičs-Lakovics, Viesturs
Lācis un asistente Elīna Mazule,
finansiālu atbalstu sniedza Bauskas novada dome, „Riga Powerboat
Team” un „Aquashelf Racing”. Papildus informācija:

Atis Slakteris, LŪMF

lasiet arī www.bauska.lv
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Pašvaldības policijas informācija
Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2018.gada
novembri (pārskata periods 23.10.2018.-26.11.2018.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

27

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

19

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas
novada administratīvajā teritorijā” neievērošanu

8

Saņemti personu iesniegumi

4

Izskatīti personu iesniegumi

8

Administratīvās lietvedības uzsākšana

20

Atteikt uzsākt administratīvo lietvedību

2

Administratīvās lietvedības izbeigšana

7

Atlikumā materiāli

19

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

51

Patruļas laikā pārbaudītas aizdomīgas personas un transportlīdzekļu vadītāji

31

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

8

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

6

Sadarbība ar Valsts policiju

18

Sadarbība ar Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienestu

1

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

2

Sadarbība ar VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldi

1

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

1

Personu nogādāšana dzīvesvietā

46

Personu nogādāšana naktspatversmē “Gaiziņš”

7

Personu nogādāšana slimnīcā “Ģintermuiža”

1

Administratīvā kārtā aizturētas personas

9

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu, mirušu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

16

Pašvaldības policija atgādina un savlaicīgi
informē
• Iestājoties Ziemas periodam,
aicinām māju īpašniekus, tiesiskos
valdītājus vai apsaimniekotājus
rūpēties par ēku jumtu, karnīžu,
notekcauruļu attīrīšanu no sniega,
ledus un lāstekām vietās, kur tās var
apdraudēt personu drošību un nodarīt kaitējumu viņu veselībai; par
nekustamam īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas
attīrīšanu no sniega un ledus un pretslīdes materiālu izkaisīšanu ziemas
periodā katru dienu līdz plkst. 8.00.
• Savlaicīgi informējam un dodam pārejas periodu līdz 2019.
gada 15.martam visiem Bauskas
novada iedzīvotājiem, kuru aprūpē
atrodas mājdzīvnieks (suns) nodrošināt, lai sunim tiktu implantēta
mikroshēma un tas tiktu reģistrēts
datubāzē līdz sešu mēnešu vecuma
sasniegšanai, kā to nosaka Latvijas
Republikas likumdošana. 2019.gada

marta un aprīļa mēnešos Bauskas
novada pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību, kā suņu
īpašnieki ievēro Ministru kabineta
Noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” prasības. Laika periodā
no 2019.gada 1. marta līdz 15. martam suņu īpašniekus brīdināsim par
izdarītajiem pārkāpumiem, bet no
15. marta tiks sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, uzliekot
paredzēto sodu.
• Bauskas novada pašvaldības
policija turpinās kontrolēt, kā Bauskas novada iedzīvotāji ievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma
normas un Bauskas novada Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
saistošos noteikumus.

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 155 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

81

no juridiskām personām

5

no Valsts policijas

69

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

87

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, mirušiem dzīvniekiem

18

par sabiedriskās vietās guļošām personām

27

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās

33

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

9

par konfliktiem

13

par sīko huligānismu

4

par agresīvu, neadekvātu personu

24

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

20

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

5

par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa

2

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu

10

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā

5

par kautiņiem

2

par nesaskaņotu tirdzniecību

1

par īpašuma bojāšanu

3

par nesakārtotu īpašumu

18

par būvgružiem

1

par smakām

1

par nesprāgušu munīciju

2

par zāles, atkritumu dedzināšanu

5

par karoga neizkāršanu

2

par sadzīves atkritumiem

7

par palīdzības sniegšanu

17

par pussagruvušu ēku

5

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

3

par bezpajumtniekiem

1

par atstātām mantām

1

par sakostu cilvēku

1

Sagatavoja I.Mincenberga

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 23.10.2018. līdz 27.11.2018.
Reģistrēti dzimušie 16,t.sk. 5 meitenes un 11 zēni
Reģistrēti mirušie 24, t.sk. 20 sievietes un 4 vīrieši
Reģistrētas laulības 5, t.sk. baznīcā - 1
Bērniem doti vārdi: Reinis, Renārs, Markuss, Artūrs, Ārons, Jēkabs,
Alekss, Bruno, Marsels, Ralfs-2ģimenēs un Megana, Alise, Katalina,
Amēlija, Marta.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
Broņislavu ZAREMBO Bauskā
Ievu LINDI Īslīces pagastā

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās
Daini un Nadeždu HIRŠFELDUS Codē
Jāni un Valiju ČUŽINSKUS Īslīcē
Jāni un Laimu Mirdzu VĪTOLIŅUS Bauskā

Sirsnīgi sveicam Dimanta kāzās
Ivanu un Marijonu ZAREMBO Codē

12

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 30.novembrī

Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns decembrim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 13.janvārim

Bauskas muzejā

Muzeja izstāde „Deviņdesmitie no simts”

līdz 15.janvārim

Bauskas muzejā

Latvijas Tekstilmozaīkas biedrības darbu izstāde „Mana Latvija”

2. decembrī plkst. 16.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Vecsaules amatierteātra izrāde „Stāvu starp Jums un klausos, kā mani
vārdi skan”

3. decembrī plkst. 13.15

Codes pamatskolā

Cirka izrāde

8. decembrī plkst. 10.30

Īslīces Kultūras namā

Jauniešu deju kolektīvu konkurss „Ziemassvētku kauss 2018”

8. decembrī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Jauktā kora „Mēmele” 40 gadu jubilejas koncerts

9. decembrī plkst.17.00

Kultūras centrā „Kamarde”

R.Stiebras animācijas filma ģimenei „Saule brauca debesīs”
Jāiegādājas biļete.

10. decembrī plkst. 13.20

Pie Codes pagasta pārvaldes

Lielās pagasta egles iedegšana

13. decembrī plkst.19.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Īslīces pagasta pensionāriem

14. decembrī plkst. 12.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Atpūtas vakars senioriem. Spēlēs – Gunārs Kaupužs

14.-15. decembrī

Bauskas muzeja pagalmā

Ziemassvētku ieskaņas pasākums „Ak, Eglīte”
14.12-bērnudārzu un sākumskolu audzēkņiem
15.12-decembrī bērniem, ģimenēm un individuāliem interesentiem

15. decembrī

V.Plūdoņa muzejā

Ziemas Saulgriežu darbnīca

15. decembrī plkst. 15.00

Bauskas Rātslaukumā

Notikumu mājas „Baltais briedis” atklāšana un galvenās pilsētas
egles iedegšana (Gardumu un dāvanu tirdziņš sāks darboties no
plkst. 14.00)

15. decembrī plkst.14.00

Jaunsaules skolā

Bārbeles amatierteātra „Bārbelīši” izrāde „Ādams un Ieva”

16. decembrī

Bauskas Rātslaukumā,
notikumu mājā „Baltais
briedis”

Ziemassvētku pasākums Bauskā deklarētiem bērniem
plkst. 11.00 – 12.00; vecums 0-1 gads
plkst. 12.00 – 13.00; vecums 2-3 gadi
plkst. 13.00 – 14.00; vecums 4-5 gadi
pārtraukums: 14.00-15.00
plkst. 15.00 - 16.00; vecums 6-7 gadi

16. decembrī plkst.13.00

Vecsaules saietu namā

Pasākums Vecsaules pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām

19. decembrī plkst. 14.00

Bauskas Kultūras centrā

Literāri tematiska pēcpusdiena „Ziemassvētki Zemgalē”

20. decembrī plkst.17.00

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas bērniem kopā ar leļļu teātri „Tims”,
pasākuma gaitā izrāde „Pirmssvētku atgadījums” un rotaļas
Kultūras centrā „Kamarde”
Gailīšu pagastā deklarēto bērnu pieteikšana paciņām e-pastā kamarde@gmail.com vai zvanot pa tālr.27004151

21. decembrī plkst.16.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Ziemassvētku jampadracis kopā ar Uzvaras amatierteātri un bērnu
teātri. Ierašanās maskās!

21. decembrī plkst. 19.00

DFC „Strēlnieki”

Ziemassvētku koncerts

22. decembrī plkst.11.00

Ceraukstes Tautas namā

Ziemassvētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

22. decembrī plkst.12.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku eglīte Īslīces pagastā deklarētajiem bērniem

22. decembrī plkst. 13.00

DFC „Strēlnieki”

Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem

22. decembrī plkst. 14.00

Grenctāles kultūras namā

Svētku eglīte Brunavas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

22. decembrī plkst.14.00

Vecsaules saietu namā

Pasākums Vecsaules pagastā deklarētajiem pirmskolas vecuma
bērniem

22. decembrī plkst. 17.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Ziemassvētku eglīte kopā ar „Pārsteiguma karuselis” pasaku tēliem
pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem

22. decembrī plkst.21.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku balle kopā ar grupu „Bruģis”

25. decembrī plkst. 15.00

Budbergas Sv. Pāvila
evaņģēliski luteriskajā
baznīcā

Ziemassvētku dievkalpojums un svētku koncerts

25. decembrī plkst. 22.00

Ozolaines klubā

Ziemassvētku balle

26. decembrī plkst. 12.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums „Baltā lāča Ziemassvētki” Codes pirmsskolas vecuma bērniem

26. decembrī plkst. 16.00

Codes pamatskolā

Ziemassvētku pasākums Codes pagasta pensionāriem

26. decembrī plkst. 16.00

Bauskas Kultūras centrā

Igo un Ērika Upenieka Ziemassvētku koncertprogramma „Mēnessnakts”. Jāiegādājas biļete.

27. decembrī plkst.18.00

Kultūras centrā „Kamarde” Romantiska kino komēdija „Jaungada taksometrs” Jāiegādājas biļete.

29. decembrī plkst.18.00

Īslīces kultūras namā

Ziemassvētku koncerts „Lai sapņi piepildās!”

29. decembris plkst. 20.00

Codes pamatskolā

Vecgada balle Jāiegādājas biļete.

29. decembrī plkst 21.00

Ceraukstes tautas namā

Vecgada atpūtas vakars pie galdiņiem Spēlē Kaspars Kārkliņš (Rīga)
Jāiegādājas biļete.

1.janvārī. plkst.1.00

Īslīces kultūras namā

Jaungada nakts balle

Jauniešu deju kolektīvu konkursam
“Ziemassvētku kauss” šogad apritēs
20 gadi
8. decembrī Īslīces pagasta kultūras namā un Īslīces pamatskolā notiks jau 20. jauniešu deju kolektīvu konkurss “Ziemassvētku kauss 2018”, kurā piedalīsies dejotāji no visas Latvijas. Kā ierasts, arī šogad konkurss norisināsies divās daļās,
no kurām pirmā ir deju programma, kuru vērtēs žūrijas komisija bet otrajā daļā plānotas sportiskās aktivitātes.
Iegūtie punkti tiks iekļauti konkursa kopvērtējumā. Summējot abu konkursa daļu rezultātus, tiks noteikts 2018. gada
Ziemassvētku kausa ieguvējs.
Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk divas reizes mēnesī. 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.

