%$86.$6129$'$3$â9$/'Ʈ%$6/$,.5$.676

2019.gada 12.aprīlī

Ziņa
Bauskā – izklaidējoša erudīcijas spēle
„Prāta Spēles Latvijas kauss”

Bauskas novada iedzīvotāji aicināti pieteikties komandu turnīra
„Prāta Spēles Latvijas kauss” spēlei, kas notiks Bauskas Kultūras
centrā piektdien, 18. aprīlī, pulksten 18.00.
Turnīrs tiek organizēts ar mērķi attīstīt prāta spēļu kustību visā
Latvijā, aicinot ikvienu piedalīties,
pārbaudīt sevi un uzzināt ko jaunu
par savu zemi. Spēles norisināsies
visa gada garumā vairāk nekā 30
dažādās pilsētās un novados visā
Latvijā.
Latvijas kausā var piedalīties ikviens, kurš sevī jūt vajadzību meklēt atbildes uz mūžīgajiem un laicīgajiem jautājumiem un sacensties
ar citiem. Spēļu dalībniekiem nav
noteikts vecuma ierobežojums, un
dalība pasākumā ir bez maksas.
Prāta spēles ir izklaidējošs pasākums, kas neprasa vēstures profesora cienīgas zināšanas – galvenais
ir komandas darbs un labi pavadīts
laiks. Komandās, kuru nosaukumu
izvēlas paši dalībnieki, aicinātas apvienoties ģimenes, darba kolektīvi,
draugi vai kaimiņi – šī ir spēle visiem, lai stiprinātu latviskās piederības sajūtu.
Lai pieteiktos, nepieciešams apzināt 4-6 cilvēku komandu un pieteikt dalību mājas lapā www.prataspeles.lv. Dalība spēlē nešaubīgi
garantēs jums pozitīvas emocijas,
jaunas zināšanas un pavērs iespējas
laimēt arī dažādas turnīra atbalstītāju sarūpētās pārsteiguma balvas.
Atlases spēļu labākās komandas
vispirms tiksies reģiona pusfinālā
un labākās cīnīsies tālāk par unikāla
dizaina kausu turnīra lielajā finālā
novembrī Rīgā. Latvijas kausa uzvarētāji izcīnīto trofeju būs aicināti
novietot visiem pieejamā vietā pašvaldībā, tādejādi vairojot iedzīvotāju lepnumu par savu novadu un
līdzcilvēkiem.
Plašāku informāciju par spēles
noteikumiem, norises vietām un pieteikšanās iespējām meklējiet spēļu
mājas lapā internetā www.prataspeles.lv.
Piedalies turnīra spēlēs un pārbaudi savas zināšanas!
Tā ir lieliska iespēja interesanti
un aizraujoši pavadīt laiku, iesaistīties aizraujošās diskusijās kopā ar
saviem draugiem, kolēģiem vai ģimeni.
Organizē biedrība Prāta spēles sadarbībā ar Bauskas Kultūras centru.

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centrs
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Svētki

Bauskā atzīmēs trešos „Vimbu
svētkus” un Pirmās Lieldienas

Bauskā, vienā no populārākajām
vimbu makšķerēšanas pilsētām Latvijā, 21. aprīlī no pulksten 10.00 jau
trešo reizi norisināsies pasākums
visai ģimenei „Vimbu svētki”. Šajā
svētku gadā uzmanība tiks veltīta ne
tikai Labas gribas makšķerēšanas
sacensībām un izglītojošām nodarbēm, bet arī latviskām Lieldienu
tradīcijām.
Ikviens interesents, ievērojot
saistošos noteikumus, varēs piedalīties Labas gribas makšķerēšanas
sacensībās. Bauskas Kultūras centrs
sadarbībā ar Bauskas Mednieku un
makšķernieku biedrību katram sacensību dalībniekam, kurš makšķerēs pasākuma norises vietā, dāvās
bezmaksas makšķerēšanas licenci,
kas būs derīga pasākuma dienā, vietā un norises laikā. Tiem sacensību
dalībniekiem, kuri vēlēsies spēkus
izmēģināt citviet, makšķerēšanas
licence netiks piešķirta. Ar licenci
pieļaujamais nomakšķerēto zivju
skaits saglabājas nemainīgs – mak-

simums - astoņas vimbas. Lūdzam
ņemt vērā, ka makšķerēšanai publiskos ūdeņos nepieciešama derīga makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību karte. Karte var
nebūt makšķerēšanas entuziastiem,
kas jaunāki par 16 un vecāki par 65
gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Labas gribas makšķerēšanas sacensību laikā makšķerēšana atļauta
gan ar gruntsmakšķeri, gan pludiņmakšķeri.
Lai pretendētu uz balvām un
piemiņas veltēm, visu zonu makšķerniekiem obligāti jāreģistrējas
pasākuma norises vietā Krasta
ielā. Dalībnieku reģistrācija ilgs no
pulksten 07.30 līdz 12.00. Labas
gribas makšķerēšanas sacensības
norisināsies no pulksten 08.00 līdz
14.00, bet apbalvošana no 15.00.
Sacensību ievērojamākos lomus
sešās kategorijās palīdzēs noteikt
pasākuma vadītājs – makšķernieks
un dabas pētnieks Māris Olte. Brangāko lomu īpašnieki saņems vērtīgas balvas un piemiņas veltes, ko

sarūpēs zivju barības uzņēmums
„NG-Mix”. Līdztekus sacensību norisei Latvijā zināmi copes meistari
makšķerniekiem upes krastā sniegs
pamācošas meistarklases, bet par
nomakšķerētajām vimbām, pirms to
kūpināšanas, parūpēsies pavārs Atis
Zgirskis, kurš par godu svētkiem
ir izstrādājis īpašu Bauskas recepti
vimbu kūpināšanai.
Kamēr vieni būs aizņemti pierādot prasmes Labas gribas makšķerēšanas sacensībās, tikmēr viņu
ģimenes un pārējie „Vimbu svētku”
apmeklētāji varēs piedalīties dažādās Lieldienām veltītās norisēs, kā
arī citās tematiskās aktivitātēs.
Kopā ar teātri „3 māsas” mazākie svētku apmeklētāji varēs vērot
aizraujošas teatrālas un cirka ainas, piedalīties dažādās radošajās
darbnīcās, spēlēt jautras spēles un
izdejoties ar teātra tēliem. Savukārt
„Grila skola Marienbāde” un kulinārijas blogeris Rojs Puķe, kurš
labāk pazīstams kā Pipars, piedāvās
bērniem attīstīt pavāra dotības, pa-

gatavojot savu burgerīti.
Pirmo reizi svētkos piedalīsies
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
„BIOR”. Institūta pētnieki apmeklētājus izglītos par vimbu un citām
Latvijā sastopamām zivju sugām, to
dzīvi un resursiem. Svētku viesiem
būs iespēja uzzināt, kāpēc nepieciešama zivju resursu pētniecība,
aizsardzība un atjaunošana, kādi ir
galvenie pētniecības virzieni ihtioloģijā, kā arī piedalīties aktivitātēs
un pārbaudīt savas zināšanas. Savukārt „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” piedāvās
tematiskas izklaides ģimenei – zīmēšanas un origami zivtiņu stūrīti
mazākajiem pasākuma apmeklētājiem, zivju atpazīšanu no attēliem,
tematisku krustvārdu mīklu, kā arī
makšķerēšanas un korķīšu spēli.
Tāpat ikviens būs aicināts ielūkoties
jaunā pasaulē – apskatot aizraujošās
zemūdens planetārija ainavas.

turpinājums 3.lpp
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Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 2.aprīļa līdz 2019.gada 2.maijam.

5. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 429 391,27 eiro.
Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
– 1.1.rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte: – 70%;
– kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
– 50 000 eiro.
Projektu īstenošanas termiņi:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / „5.kārta”).
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

Pavasara akcija 2019
Spodrības mēnesī no 23.aprīļa
līdz 3.maijam SIA „Vides serviss”
sadarbībā ar Bauskas novada
pašvaldību organizē Lielgabarītu
atkritumu savākšanas akciju.
Lai neveidotos atkritumu kalni,
kas sastāv no visa veida sadzīves
atkritumiem, šogad ievērojami tiek
mainīta akcijas norise. Dalītie atkritumi ir jānogādā dalīto atkritumu
pieņemšanas laukumā Biržu ielā
8B, Bauskā vai individuāli jāpiesaka atkritumu izvešana.
Bauskā dalīto atkritumu pieņemšanas laukuma izmantošana
sniedz šādas priekšrocības:
1) pilsētā akcijas laikā tiek nodrošināta tīrība un kārtība, kas nebija iespējama iepriekšējos gadus;
2) akcija ļaus ietaupīt pašvaldības budžeta līdzekļus. Ietaupīto
finansējumu varēs izlietot dažādu
pilsētvides elementu papildus uzstādīšanā, piemēram, izveidot jaunus
dalīto atkritumu pieņemšanas punk-

tus, atkritumu saimniecības
infrastruktūras uzlabošanu, publiskās vietās jaunu atkritumu urnu
uzstādīšanu;
3) iespējams, turpmāk iedzīvotāji
izmantos dalīto atkritumu pieņemšanas laukumu arī ikdienā.
Bauskas novada Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie
noteikumi:
50.punkts „Lielgabarīta atkritumu
īslaicīga novietošana pie konteineriem
vai citur ir atļauta tikai ar atkritumu
apsaimniekotāju saskaņotā vietā un
laikā.”
70.2. pants „Aizliegts atkritumus
novietot vai izbērt blakus konteineriem,
uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos
dabas objektos vai vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta”.
Gan pirms akcijas, gan akcijas
laikā un pēc tās, tiks iesaistīta Pašvaldības policija, lai uzraudzītu akcijas norisi un bez atbildīgās personas nesankcionēti netiktu novietoti

atkritumi publiskās vietās.
Lai katrs atkritumu radītājs atbildētu par savu radīto sadzīves atkritumu apjomu, šogad tiek piemērota maksa par nodoto lielgabarīta
sadzīves atkritumu apjomu. Tāpat
katra daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku kopība ir atbildīga par
savā pieguļošajā teritorijā izvietoto
atkritumu apjomu.
Akcijas laikā nodot šķirotus
atkritumus ir iespējams divos veidos:
1) dalīto atkritumu pieņemšanas
laukumā, Biržu ielā 8B, lielgabarīta
atkritumiem tiek piemērota 70% atlaide. Par nodotiem atkritumiem var
norēķināties uz vietas laukumā;
2) pēc pieprasījuma, piesakot
konkrēto adresi, zvanot 639 22713
vai uz pagasta pārvaldi, maksa tiks
piemērota 50% apmērā no ikdienas
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turpinājums no 2.lpp
cenas, nododot lielgabarīta atkritumus.
Atgādinām, ka atbildīgs par teritorijas tīrību
ir nekustamā īpašuma īpašnieks.
Par velti
Sadzīvē nederīgas elektroiekārtas
Akumulatori, baterijas
Plastmasas iepakojums
Metāla iepakojums
Stikla iepakojums
70% atlaide – Laukumā Biržu 8B
Lielgabarīta sadzīves atkritumi
50% atlaide -izbraukumā
Lielgabarīta sadzīves atkritumi
Maksa pilnā apmērā
Nešķiroti sadzīves atkritumi

Informācija SIA „Vides serviss”

apsaimniekotiem daudzdzīvokļu
namiem
Akcijas laikā SIA „Vides serviss” apsaimniekotās daudzdzīvokļu mājās tiks veikta lielgabarītu atkritumu un pārstrādei derīgu atkritumu savākšana no konkrētā nama atkritumu savākšanas
laukuma, piemērojot 50% atlaidi.
Mājām ar ievērojamu pozitīvu bilanci lielgabarīta atkritumu savākšanas izmaksas 50% apmērā tiks segtas no mājas uzkrājumu.
Mājām ar negatīvu bilanci lielgabarīta atkritumu savākšanas izmaksas 50% apmērā tiks iekļautas nākamā mēneša apsaimniekošanas rēķinā.
Lūdzam lielgabarīta atkritumus novietot
līdz 23. aprīlim. Akcijas laikā Lielgabarīta atkritumu savākšana, piemērojot 50% no vienas adreses, tiks veikta vienu reizi.
Ja daudzdzīvokļu nams nevēlas iesaistīties
akcijā, lūdzam informēt Namu pārvaldnieku līdz
17.aprīlim.
Šajā gadījumā pakalpojumu var pieteikt dzīvokļa īpašnieks, kurš vēlas izmantot pakalpojumu un veikt individuālus norēķinus.

turpinājums no 1.lpp
Arī šajā „Vimbu svētku” gadā apmeklētāji būs aicināti pievērsties dabai draudzīgam
dzīvesveidam – kopā ar bloga „Seek the
simple” autoriem, Lauru un Andi Arnicāniem, būs iespēja ielūkoties kapsulas garderobes izveides aizkulisēs, kā arī izglītoties
par zero waste jeb beziepakojuma ikdienas
paradumiem.
Lieldienas „Vimbu svētkos” ieskandinās
Iecavas folkloras kopa „Tarkšķi”, bet par
svētku tradīcijām, mīklām, ticējumiem, rotaļām, olu ripināšanu un citām saulgriežu
izdarībām
rūpēsies
„Kašera sapņu fabrika”.
Par muzikālo noformējumu
visas dienas
garumā rūpēsies dabas

draugs un makšķernieks Roberts Gobziņš.
Svētku apmeklētājus priecēs arī viena no
Latvijas spilgtākajām jaunajām dziedātājām
– šarmantā Elza Rozentāle, muzikāli aizraujošu priekšnesumu sniegs multiinstrumentālists Gints Cālītis, kā arī uz skatuves kāps
pašmāju regeja apvienība „RIGA Reggae”.
Aicinām 21. aprīlī doties uz Bausku,
Mūsas upes krastu, lai ģimeniski, aktīvi un
izglītojoši pavadītu jau trešos „Vimbu svētkus”, kā arī atzīmētu Pirmās Lieldienas.
Vimbu svētkus” atbalsta Valsts zivju
fonds.

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centrs

Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstāde
Līdz 28.aprīlim Bauskas muzeja izstāžu zālē būs apskatāma jauna, bet jau populāra Alžīras gleznotāja Hasena Drisi personālizstāde.
Hasens Drisi (Hacen Drici) dzimis 1982. gada 14. decembrī. Viņš ir berberu pēctecis, Ziemeļāfrikas pamatiedzīvotājs. Viņa interesi par mākslu rosinājusi māte, kura pati bijusi aizrautīga
māksliniece, kas pārzināja berberu māla trauku un gobelēnu izgatavošanas noslēpumus.
2009.gadā Hasens Drisi absolvējis Alžīras Daiļo mākslu augstskolu un no 2004.gada piedalās grupu izstādēs. Hasena darbus var raksturot kā arhitektūras abstrakcionismu, kuros saskatāma
dziļa filozofija.
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Kāpēc nepietiek tikai ar daudzdzīvokļu
ēku siltināšanu?
Šobrīd sabiedrībā ir dzirdami dažādi termini un skaidrojumi saistībā ar ēku atjaunošanu, un katrs šos
terminus interpretē atbilstoši savām
zināšanām. Iepriekšējos rakstos
runājām par to, ka daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja ir kopīpašums, par
kuru katram dzīvokļa īpašniekam
vajadzētu rūpēties gluži tāpat, kā par
jebkuru citu īpašumu. Tagad, 30-40
gadus kopš daudzdzīvokļu ēku nodošanas ekspluatācijā, ir laiks sākt
domāt par savas ēkas atjaunošanu
un dot mājai otru dzīvi. Šajā rakstā
sniegsim nelielu ieskatu par soļiem,
kas jāveic lai veiksmīgi iesāktu savas ēkas atjaunošanu.
Bieži vien, runājot par ēku atjaunošanu, izmantojam tādus jēdzienus
kā ēku siltināšana, renovācija un visaptveroša atjaunošana. Ar ko tie atšķiras? Neatkarīgi no tā, kuru terminu lietojam, pēc ēkas visaptverošas
atjaunošanas, siltināšanas vai renovācijas, iedzīvotājs sagaida pozitīvu gala rezultātu - skaistu, drošu un
ekonomisku mājokli. Tomēr, kā rāda
pieredze, ne vienmēr tas izdodas.
Svarīgi izprast, ka ēku siltināšana un renovācija nav viens un tas
pats. Siltināšana ir tikai viena daļa
no plašā renovācijas procesa, kuru
visbiežāk saprotam kā ar ēkas fasādes atjaunošanu saistītus darbus un
ārsienu siltināšanu, kā rezultātā tiek
uzlabots mājas vizuālais izskats un
tiek panākts enerģijas ietaupījums.
Tomēr tas neuzlabo ēkas
tehnisko stāvokli, un, ļoti
iespējams, mājai jau pēc
10 gadiem būs nepieciešams veikt atkārtotu

renovāciju, par kuru iedzīvotājiem
būs savā starpā jāvienojas un jāmeklē jauni līdzekļi tās īstenošanai. Ja
siltināšanas gadījumā mēs iegūstam
no ārpuses vizuāli pievilcīgu ēku,
kas notiek ar iekšējām inženierkomunikācijām, t.i. ūdens apgādes
un kanalizācijas caurulēm pēc ēkas
siltināšanas? Kad tās pēdējo reizi ir
mainītas? Kas notiek ar ēkas ventilāciju un jumta kvalitāti? Ēkas visaptveroša atjaunošana palīdz atrisināt
laika gaitā izveidojušās problēmas
ar ēkas konstrukcijām un inženiertīkliem. Visaptverošas atjaunošanas
ietvaros tiek veikti gan ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, gan ēkas tehniskā stāvokļa
uzlabošanas pasākumi, tādējādi nodrošinot ēkas saglabāšanu ilgtermiņā
- vismaz 20 gadu garumā.
Laiks atjaunot mūsu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas! Tā rezultātā
tajās būs mazāks enerģijas patēriņš,
un dzīvokļu īpašniekiem un iedzīvotājiem - labāki dzīves apstākļi un
komforts. Turklāt, energoefektivitātes projektu īstenošanas rezultātā
uzlabotie iekštelpu klimata apstākļi ievērojami samazina veselības
aprūpes izdevumus. Savukārt pēc
visaptverošas atjaunošanas ēkas iedzīvotājiem nebūs jāuztraucas par
negaidītiem tēriņiem, jo kvalitatīvi
atjaunotai un pēc tam atbilstoši uzturētai ēkai nav nepieciešami papildu
ieguldījumi neplānotiem remont-

darbiem. Būtiski minēt to, ka pēc
daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas
dzīvokļa vērtība pieaug par 20 - 40
procentiem. Atsaucoties uz iepriekšminēto, šie ir tikai daži ieguvumi
dzīvokļu īpašniekiem, sakot jāvārdu
savas ēkas visaptverošai atjaunošanai.
Izejiet laukā un palūkojieties uz
savu māju! Novērtējiet, kāds ir tās
stāvoklis, un seciniet, vai tas ir tuvu,
vai tālu no vēlamā rezultāta? Lai
uzsāktu organizēt ēkas atjaunošanas projektu, dzīvokļu īpašniekiem
ir savstarpēji jāvienojas par vēlmi
sakopt savu kopīpašumu, t.i., jāpieņem kopīgs lēmums par ēkas
atjaunošanu, pēc tam jāveic ēkas
tehniskās dokumentācijas izstrāde
u.c. organizatoriskie darbi, bet vēlāk
jābūt nedaudz pacietīgiem, kamēr
norit ēkas būvdarbi, lai pēc tam dzīvotu sakoptā vidē!
Raksts, tapis projekta „Accelerate
SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma
„Apvārsnis 2020”, projekta līguma
Nr. 754080.
Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties
ar Bauskas novada domes energopārvaldnieku
Raiti Ignatjevu, raitis.ignatjevs@
bauska.lv vai apmeklēt mājaslapu
http://sharex.lv/wp/bauska/.

BAUSKAS MUZEJĀ
Piektdien, 12.aprīlī plkst.16.30
tikšanās ar ANDRI GEIDĀNU
„Impro ceļojumi” gidu un grupu vadītāju
Hasena Drisi / Alžīrija/ gleznu izstādes ietvaros
NENOTIKS!
Atvainojamies par neērtībām
www.bauskasmuzejs.lv
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Aktuāli novadā

Divus Bauskas novada objektus apbalvo ar trešo vietu
konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2018”
2019.gada 28.martā Starptautiskajā tirdzniecības centrā „Rīga”
noslēdzās Latvijas Būvnieku aso-

ciācijas un Latvijas Būvinženieru
savienības sadarbībā ar vēl 24 būvindustrijas lielajām sabiedriskajām
organizācijām, publiskās pārvaldes
institūcijām un augstskolām orga-

nizētā valsts mēroga skate „Gada
labākā būve Latvijā 2018”.
Bauskas novada pašvaldība konkursam bija izvirzījusi divus pagājušajā gadā novadā īstenotos projektus – Bauskas muzeja fasādes un
jumta restaurācija nominācijā „Restaurācija” un Bauskas 2.vidusskolas
multifunkcionālo sporta laukumu
nominācijā „Ainava”. Lepojamies,
ka abi objekti novērtēti ļoti atzinīgi
un, ievērojamas konkurences apstākļos, ieguva augstās 3.vietas.
No visiem konkursā „Gada labākā būve Latvijā 2018” pieteiktajiem objektiem uz konkursa 2.kārtu
tika virzītas 79 būves: nominācijā
„Publiskā jaunbūve” - 9 būves, nominācijā „Dzīvojamā jaunbūve” – 6
būves, nominācijā „Pārbūve” – 13
būves, nominācijā „Atjaunošana”
– 7 būves, nominācijā „Restaurācija” – 5 būves, nominācijā „Inženierbūve” – 11 būves, nominācijā

„Ainava” – 19 būves, nominācijā
„Būve ārzemēs – 1 būve, nominācijā „Koka būve” – 4 būves, nominā-

cijā „Inovācijas būvniecībā” (BIM
izmantošana) – 4 būves. Skates ģeogrāfija ir ļoti plaša. 32 būves atrodas
Vidzemē, 18 – Rīgā, 11 – Kurzemē,
8 – Latgalē un 9 – Zemgalē, bet vie-

na – Zviedrijā. Lai novērtētu otrās
kārtas objektus, žūrija devās astoņu
dienu braucienos, un apmeklēja katru no būvēm, tikās ar būvniekiem,
arhitektiem, pasūtītājiem un vietējiem iedzīvotājiem. Žūrijas sastāvā
ir 49 augsta līmeņa eksperti no 26
nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām un augstskolām.
Rezultātā uz konkursa pēdējo,
trešo kārtu – finālu - tika virzīti 44
būves. 20.martā RTU Arhitektūras
fakultātē finālā iekļuvušās būves
prezentēja to būvētāji vai pasūtītāji, stāstīja par būves tapšanas gaitu
un pamatoja, kādēļ būve pretendē
uz nosaukumu „Gada labākā būve
Latvijā 2018”, protams, atbildēja
uz žūrijas un interesentu uzdotajiem
jautājumiem.
Lai aicinātu arī skolēnus novērtēt
Latvijas jaunās būves, norisinājās
bērnu zīmējumu konkurss. Sirsnīgi
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Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

sveicam Bauskas pamatskolas skolnieci Beāti Līgotni, kura par savu
Bauska 2.vidusskolas sporta lauku-

ma attēlojumu 4.-6.klašu grupā ierindojās 2.vietā.
Lepojamies, ka Bauskas novada
īstenotie projekti atkal ierindojušies
starp Latvijas labākajiem veiku-

miem. Gada labākā būve Latvijā notiek jau 22 gadus. Pagājušajā gadā
Bauskas novada pašvaldība šajā
konkursā saņēma atzinību par Viļa
Plūdoņa muzeja ratnīcas un klēts
restaurāciju.
Līdztekus šim konkursam, norit
arī otrs konkurss – „Latvijas būvniecības Gada balva”. Arī šajā konkursā Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas
un klēts restaurācija saņēma atzinību nominācijā „Restaurācija.” „Latvijas būvniecības Gada balva 2016”
nominācijā „Inženierbūve” pirmo
vietu ieguva gājēju tiltiņš pār Mūsas
upi, savukārt „Latvijas būvniecības
Gada balva 2014” bija īpaši veiksmīga - nominācijā „Inženierbūve”
pirmā vieta tiltam pār Mūsas upi, un
nominācijā „Restaurācija” - pirmā
vieta Bauskas pils jaunajai daļai.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

27. martā Bauskas Kultūras centrā norisinājās Bauskas Centrālās
bibliotēkas un Bauskas Bērnu bibliotēkas organizēto „Nacionālās
Skaļās lasīšanas sacensību” Bauskas
reģiona fināls, pulcējot dalībniekus
no astoņām reģiona izglītības iestādēm, kuri sacentās par ceļazīmi uz
valsts mēroga konkursu.
Pateicoties Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centra
iniciatīvai, Skaļās lasīšanas sacensība Latvijā norisinās jau otro gadu un
tajā piedalās 11 līdz 12 gadus veci
5. – 6. klašu skolēni. Tās mērķis ir
veicināt bērnu interesi lasīt, saliedēt
bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.
Kopumā Bauskas reģiona finālā
piedalījās 15 dalībnieki, kuri pārstāvēja – Bauskas pilsētas pamatskolu,
Bauskas sākumskolu, Codes, Vecsaules un Īslīces pamatskolu, Iecavas vidusskolu, Iecavas internātpamatskolu un Misas vidusskolu, kur,
sadarbībā ar bibliotēkām, notika
konkursa atlases kārtas. Bauskas reģiona skaļās lasīšanas atlases kārtās
kopā piedalījās 334 dalībnieki.

Par Bauskas reģiona Skaļās lasīšanas karali tika kronēts Pēteris
Vinogradovs no Bauskas pilsētas
pamatskolas 6.klases. Viņš lasīja
fragmentu no Džanni Rodāri „Sīpoliņa piedzīvojumi”. Pārējiem dalībniekiem tika piešķirtas dažādas nominācijas, piemēram, mistiskākais,
steidzīgākais,
pārliecinošākais,
emocijām bagātākais, artistiskākais,
nopietnākais lasītājs u.c.
Jāpiebilst, ka sacensības dalībniekus vērtēja žūrija, kuras sastāvā
bija trīs eksperti. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija dalībnieku nesamākslots, dabisks lasījums, mērens
lasīšanas temps, piemērota intonācija, iekļaušanās trīs minūtēs un
prasme ieinteresēt klausītājus izlasīt
izvēlēto grāmatu.
Pēteris kopā ar saviem atbalstītājiem šī gada maijā dosies uz Rīgu,
kur Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
pārstāvēs Bauskas reģionu Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensības
finālā. Uzvarētājs iegūs ceļojošo
kausu, kā arī uz gadu tiks iecelts par
LNB Bērnu direktoru.

Santa Gudža

Bauskas muzejs aicina apskatīt
– Līdz 14.aprīlim - AIJA BAUMANE UN STUDENTI.
Tekstila un šķiedras māksla
Latvijas Mākslas akadēmijā www.bauskasmuzejs.lv
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Aktuāli novadā
Veterānu sports
No 24. – 30.martam Polijas pilsētā
Toruņā, vienā no lielākajām sporta
manēžām Eiropā, notika 8.Pasaules
veterānu čempionāts (PČ) vieglatlētikā telpās. Šogad PČ vieglatlētikā
vecmeistariem telpās kopvērtējumā
Latvijai 10.vieta. Izcīnītas 29 medaļas: 11 zelta, 11 sudraba, 7 bronzas
medaļas. 1.vietā ierindojās Vācija ar
262 medaļām (100 zelta, 79 sudraba,
83 bronzas), 2.vietā - ASV ar 159 medaļām (62 zelta, 48 sudraba, 49 bronzas), 3.vietā - Polija ar 182 medaļām
(60 zelta, 64 sudraba, 58 bronzas).
Bauskas novada veterānu vieglatlētikas komandu šajā nozīmīgajā forumā pārstāvēja VELTA BRUCE un
INTA LIEPA. V.Bruce savā vecuma
grupā 75+ 6km krosā izcīnīja 6.vietu,
10 km soļošanā 7.vietu, bet pusmaratonā mūsu Veltai bronzas godalga!
Lai arī pēc finiša Velta nonāca ārstu
aprūpē, prieks par savu varējumu un
izcīnīto godalgu ir neizmērojams.
I.Liepai 70+ vecuma grupā 6km
krosā 10.vieta. Apsveicam un lepojamies ar mūsu vecmeistarēm. Baušķeniekam Ilmāram Saulgriezim,
kas pārstāv Rīgas veterānu komandu, augstā 6.vieta 10km soļošanā un
sudraba medaļa 10km soļošanā komandu vērtējuma (komandā 3 vienas
valsts dalībnieki).

X Ziemas/Pavasara sporta
spēles

Divu mēnešu garumā, lai noskaidrotu 2019.gada Ziemas/Pavasara
sporta spēļu uzvarētājus, Bauskas novada pagastu ļaudis mērojās spēkiem
deviņos sporta veidos. Šīs sacensības
ir kā atskaites punkts par pagastu
sporta pasākumu organizatoru darbu
rudens-ziemas posmā. Iesildīšanās,
gatavošanās novada svarīgākajām
sacensībām, vispirms, notiek pagastos, vietējos turnīros un čempionātos.
Šogad pirmie sacensību ciklu 23.februārī uzsāka novusisti, turpināja badmintonisti, galda tenisisti, šahisti,
dambretisti, šautriņu metēji, zolmaņi, bočia spēlētāji, marta pēdējā sestdienā, kā noslēdzošais posms, notika
peldētāju sacensības. Šajā, jubilejas
gadā, vairāk kā divi simti Bauskas un
Rundāles novada aktīvākie sportotgribētāji atsaucās sporta pasākumu
organizētāju aicinājumam un cīnījās
par sava pagasta vietu kopvērtējumā.
Atbilstoši sporta spēļu nolikumam,
kopvērtējumā tika vērtēti augstvērtīgākie rezultāti 7 sporta veidos. Bauskas novada pašvaldības
X Ziemas/Pavasara sporta spēļu
rezultāti:
1. Bauska
2. Gailīšu pag. – sporta pasākumu
organizators Kaspars Priedols
3. Īslīces pag. – sporta pasākumu
organizatore Silga Ose
4. Mežotnes pag. – sporta pasākumu organizators Guntis Mašinskis
5. Brunavas pag. – sporta pasākumu organizatore Dace Kalniņa
6. Ceraukstes pag. – sporta pasākumu organizators Artūrs Dulbe
7.Vecsaules pag. – sporta pasākumu organizators Jānis Skrējāns
8. Rundāles novads – Sporta nodaļas vadītāja Ieva Kirkila
9. Codes pag. – sporta pasākumu
organizators Jānis Rotbergs
10. Dāviņu pagasts
Novuss 23.02.2019
1.Īslīces pag.– Anita Krastiņa, Eduards Lauks, Staņislavs Bednarčiks
2. Bauska – Marina Rīna, Vilnis

Pelcers, Pēteris Simsons
3.Mežotnes pag. – Māra Pavilone,
Aldis Pavilons, Raimonds Smalkais
4. Brunavas pag. – Ligita Kapele,
Ringolds Kaross, Viktors Folkmanis
5. Ceraukstes pag. – Inese Jakoba,
Dainis Pavilons, Dainis Fikss
6. Vecsaules pag. – Diāna Kirčenko, Matīss Noviks, Egons Brazauskis
7. Codes pag. – Jānis Salna,
Oskars Sirmelis
8. Rundāles nov. – Ieva Kirkila,
Jānis Kirkils, Agris Segliņš
Galda teniss 24.02.2019
1. Bauska – Daniela Kučinska, Terēze Druviņa, Aleksandrs Šutka
2. Īslīces pag. – Karīna Gailiša,
Valērijs Bobrovņikovs, Zigmants
Gulbis
3. Gailīšu pag. – Lauma Černauska, Ieva Mazjāne, Nauris Mazjānis
4. Mežotnes pag. – Ludmila Bulaha, Rolands Linejs, Jānis Breiers
5. Rundāles nov. – Ivonna Baufale, Aivars Kamols, Ivars Štelmahers
6. Ceraukstes pag. – Amanda Zariņa, Ansis Pavilons, Nauris Dumbrovskis
7. Vecsaules pag. – Līga Juškevica, Aldis Karļuks, Kristaps Karļuks
8. Codes pag. – Sanita Markeviča,
Yang Wei, Andris Milēvičs
Badmintons 24.02.2019
1. Gailīšu pag. – Iva Gintere, Egils
Buls
2. Ceraukstes pag. – Kitija Kizne,
Alberts Bajārs
3. Bauska – Elīna Ķirķele, Aivars
Andreika
4. Vecsaules pag. – Rita Lejniece,
Kristaps Mednis
5. Mežotnes pag. – Līga Irmane,
Vladislavs Kuraševics
6. Rundāles nov. – Ieva Kirkila,
Harijs Celms
7. Īslīces pag. – Maruta Gasaite,
Aksels Griba
8. Codes pag. - Linda Rotberga,
Normunds Krjukovs
Dambrete 9.03.2019
1. Bauska – Keita Enija Platā,
Mārtiņš Junkurēns, Reinis Štāls
2. Gailīšu pag. – Elīna Barone,
Guntis Paegle, Kaspars Priedols
3. Brunavas pag. – Anete Putele,
Arnolds Žilvinskis, Vilnis Grīvstāns
4. Ceraukstes pag. – Arta Andreļūna, Kristaps Maskalis, Toms Brigmanis
5. Mežotnes pag. – Valda Ņekrasova, Oskars Lamberts, Andis Veidemanis
6. Vecsaules pag. – Oksana Paegle, Ardis Māskis, Jānis Skrējāns
Šahs 9.03.2019
1. Bauska – Ilga Kļaviņa, Didzis
Briedis, Nikolajs Serpiļins
2. Rundāles nov. – Aija Elksnīte,
Vilnis Pureniņš, Uldis Bušs
3. Mežotnes pag. – Una Mašinska.
Jānis Slaidiņš, Dzintars Ķērpis
4. Ceraukstes pag. – Vineta Petrova, Maigonis Avotiņš, Andris Zomerovskis
5. Vecsaules pag. – Silvija Skrējāne, Leo Jonikāns, Aivars Ezis
6. Gailīšu pag. – Ieva Vaivare, Jānis Skuja, Leons Supjevs
7. Brunavas pag. – Kristīne Anna
Pātaga, Dāvis Kursišs, Normunds
Zalgauckis
Zole 16.03.2019
1. Īslīces pag. – Andris Loginovs,
Jānis Miglinieks

2. Brunavas pag. – Pēteris Anžāns,
Rihards Gailītis
3. Rundāles nov. – Ints Briedis,
Guntars Ābele
4. Bauska – Jānis Slaidiņš, Vilnis
Pelcers
5. Dāviņu pag. – Andris Markovs,
Artūrs Paškēvičs
6. Codes pag. – Gatis Ozols, Valdis Arcimovičs
7. Mežotnes pag. – Virgus Grigs,
Aigars Mediņš
8. Gailīšu pag. – Andris Bergmanis, Māris Ikaunieks
9. Vecsaules pag. – Kaspars Kolbergs, Aļģis Kavaļausks
10. Ceraukstes pag. – Raitis
Čekšs, Vladimirs Bunkevičs
Šautriņu mešana 16.03.2019
1. Bauska - Areta Kovaļevska,
Ilva Kalniņa, Aleksandrs Kalderauskis, Viktors Kļemantovičs
2. Gailīšu pag. – Evija Liepa,
Kristīne Patmalniece, Kārlis Kapelis,
Rihards Kalada
3. Īslīces pag. – Biruta Skvirecka,
Anita Māldere, Inguss Bušs, Zintis
Konovs
4. Codes pag. – Olga Kaņepa,
Anita Venta, Arnis Vents, Raimonds
Jankūns
5. Ceraukstes pag. – Agita Čekša, Dita Čekša, Roberts Čekšs, Artis
Ķerpis
6. Brunavas pag. – Renāte Šumila, Ksenija Jovaiša, Guntars Šumila,
Sandis Noviks
7. Vecsaules pag. – Līga Elmane,
Sarmīte Zandere, Ivars Zanders, Jānis Skrējāns
8. Mežotnes pag. – Līva Marčenko, Tīna Zariņa, Jānis Puriņš, Jurijs
Grīslītis
Peldēšana 30.03.2019
1. Codes pag. – Nikola Staļūne,
Marta Kārkla, Oskars Jakutavičus,
Gatis Ozols
2. Gailīšu pag. – Marta Biele, Arta
Fridrihsone, Artūrs Brūvers, Mārtiņš
Priedols
3. Bauska – Ineta Rapševiča, Adrija Megre, Ingus Panteļejevs, Ģirts
Dubinskis
4. Īslīces pag. – Linda Lakstīgala,
Gerda Veršinska, Jānis Baltušs, Jurģis Karuls
5. Mežotnes pag. – Līga Irmane,
Madara Katkovska, Lauma Laurinoviča, Reinis Tropiņš, Kārlis Macpāns
6.
Brunavas pag. – Santa Lorence, Elīna Austra Siliņa, Ralfs Konovs, Elvis Zukulis
7. Vecsaules pag. – Žanete Brazauska, Lidija Nereta, Reinis Lodītis,
Aivars Zariņš
8. Rundāles nov. – Ieva Kirkila,
Gita Muceniece, Dmitrijs Čabaņenko, Lauris Dūna
Boccia 30.03.2019
1. Brunavas pag. – Renāte Šumila,
Kristers Šumila, Guntars Šumila
2. Mežotnes pag. – Kitija Bogdanova, Līva Marčenko, Ruslans Kuraševics
3. Bauska – Dace Čapa, Aina
Slucka, Aivars Vancāns
4. Vecsaules pag. – Viktorija
Buhbindere, Artūrs Skrējāns, Māris
Kravkovs
5. Gailīšu pag. – Madara Zīverse,
Rihards Kalada, Andris Rācenis
6. Īslīces pag. – Niks Alpēns, Liene Bokmane, Santa Šarka
7. Rundāles nov. – Estere Turova,
Santa Švāģere, Daiga Kirkila
Sporta spēļu rīkotāji, sporta centrs

„Mēmele”, saka milzīgu paldies par
atsaucību gan novada iedzīvotājiem,
gan sacensību tiesnešiem – Modrim Indriksonam, Aldim Pavilonam,
Aretai Kovaļevskai, Jānim Štālam,
Uldim Varnevičam, Mārim Ikauniekam, Tatjanai Duklavai, Herbertam
Muceniekam un Bauskas peldbaseina kolektīvam.

VOLEJBOLS
Aprīļa pirmajās brīvdienās noslēdzās Bauskas novada sporta centra
„Mēmele” kausa izcīņa volejbolā
veterāniem un sievietēm. Tradicionālo volejbola sacensību pirmais
posms notika pagājušā gada oktobrī, vienu reizi mēnesi vīri un dāmas
tikās turnīros, kas noslēdzās 6. un
7.aprīlī. Pirmie finālspēles izspēlēja
kungi. Ja čempionu titula un sudraba
medaļu ieguvēji bija noskaidroti jau
vairākas kārtas pirms fināla, tad par
bronzas godalgām notika cīņa līdz
pat pēdējam posmam. Šajā sezonā,
nepiedzīvojot zaudējuma rūgtumu,
zelta medaļas izcīnīja Mežotnes vīri,
par sudraba godalgām atzīstami cīnījās Jāņa Kalēja vienība, savukārt
vecsauliešus, kas šosezon kļuvuši
ievērojami spēcīgāki, finālā tomēr
pārspēja Īslīces vecmeistari – izcīnot
bronzu. Sacensību sākuma posmā
Bauskas novada volejbola aktivitātes atbalstīja arī Vecumnieku kungi,
taču, ņemot vērā kaimiņu novada
jauno volejbolistu sasniegumus šī
gada Latvijas čempionāta Nacionālās līgas sacensībās, bija saprotama
pieredzējušo kolēģu vēlme atbalstīt
savējos svarīgajās finālsacensībās.
Sporta centra „Mēmele” kausa
izcīņa volejbolā veterāniem:
1. Mežotne – G.Mašinskis,
G.Šteinhards, A.Āns, R.Ušvils, J.
Jirgensons, R.Gumbelis, G.Liekne,
A.Andreika, N.Jubelis
2. Jānis Kalējs – J.Kalējs, V.Balodis, A.Ļitvins, Dz.Dzenis, S.Blumbergs, A.Pirogs, R.Kinstlers, G.Skrulis
3. Īslīce – A.Ukstiņš, V.Tijons,
A.Staļmačenoks, J.Vastlāvis, K.
Dumpis, J.Dubinskis, V.Zariņš,
A.Solzemnieks, G.Alhimovičs, B.
Kohanovskis
4. Vecsaule – A.Mucenieks,
A.Kvedars, J.Skrējāns, I.Brazauskis,

V.Brazauskis, A.Mucenieks, D.Konrāds, S.Norkus, M.Goldbergs
5. Vecumnieki – I.Sproģis, J.Kovals, G.Kalniņš, A.Tupiņš, M.Plēsnieks, R.Melgailis, J.Bračka, J.Lukjaņins, E.Gulbis, E.Grīnfelds
Sieviešu turnīrā šajā kausa izcīņā
piedalījās 5 komandas. Jau ar pirmajiem posmiem labu spēli demonstrēja
Bauskas vienības pieredzējušās dāmas, tikai pēdējā sacensību posmā,
iztrūkstot pāris vadošajām spēlētājām, baušķenieces zaudēja Studentu
komandai un ierindojās otrajā vietā,
bet kopvērtējumā pārliecinoša pirmā
vieta. Pēdējā kārtā izšķīrās sudraba
un bronzas godalgu liktenis, jo iespējas izcīnīt augstāku vietu bija gan
Mežotnes pirmajai, gan Studentu komandām. Šoreiz spēcīgākas izrādījās
studentes un viņas arī ieguva sudraba
medaļas. Ceturtajā vietā Īslīces meitenes, bet piektās Mežotnes jaunās
volejbolistes, kas ar katru sacensību
kārtu demonstrēja arvien labāku volejbola spēli. Ja jaunie talanti turpinās trenēties, sagaidāms, ka nākošajā
sezonā pieredzējušākās spēlētājas iegūs vērā ņemamas konkurentes!
Sporta centra „Mēmele” kausa
izcīņa volejbolā sievietēm:
1. Bauska – R.Lejniece, L.Pumpute, J.Ignataviča, I.Ruhocka, R.Ignataviča, O.Stankovska, L.Čužinska
2. Studentes – B.Kima, A.Ivanova,
L.Zariņa, L.Meimere, S.Ose, G.Šnitcere, D.Gātere, K.Sāviča, L.Pirvite
3. Mežotne – U.Mašinska, D.Kirčenko, L.Irmane, T.Zariņa, V.Ņekrasova, S.Tuča, S.Dzīle, E.Domokejeva
4. Īslīce – M.Gasaite, M.Luņģe, J.
Voronova, A.Bernharde, B.Bušmane,
M.Drunka, L.Jegorova, K.Skrējāne,
T.Pesecka, A.Savicka, S.Bosakova,
D.Skrējāne, A.Solzemniece
5. Mežotne II – J.Āne, E.Arsentjeva, E.Pluta, L.Gulbe, E.Nagliša,
N.Zariņa, D.Šteinharde, S.Burneika,
E.Briede
Sezona klasiskajā volejbolā ir
noslēgusies. Maija otrā pusē, ja laika apstākļi ļaus, visi tiks aicināti uz
Vecsaules pagasta, Zvaigzni, lai sāktu vasaras posma sacensības smilšu
volejbolā.

Inga Ūbele, SC „Mēmele”
sporta darba organizatore
Attēlā- uzvarētājkomandu
balvu saņēmēji
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Aktuāli novadā

Mazie pianisti viesojas „Saldumu pasaulē”

Krāsainais pavasaris Bauskas Bērnu un
jauniešu centrā

Tradicionālais Zemgales reģiona mūzikas skolu 2. klavierspēles
klases audzēkņu festivāls 5.aprīlī
notika Skrīveros. To katru gadu rīko

Martā un aprīlī Bauskas BJC bija
apskatāma unikāla izglītojoša izstāde „Daba krāso”. Rokdarbu studijas
„Kamolītis” audzēknes iepazinās
ar izstādes materiāliem un skolotājas Ilzes Krieviņas vadībā nolēma
pašas izmēģināt audumu krāsošanu
ar virtuvē pieejamiem produktiem
– tējām, sīpolu mizām un saldētām
ogām. Krāsas kodināšanai tika izmantots etiķis un citronskābe. Rezultātā iegūti sārti audumi, no kuriem šūs šahtas rozes.
Deju kopas „Mēmelīte” koncerts
„No vasaras līdz vasarai” Bauskas
Kultūras centrā notika 29.martā. Tas
bija stāsts par to, kā paiet dejotāju
gads: mēģinājumi, koncerti tepat
Bauskā, tālākos un tuvākos Latvijas

kāda no mūzikas skolām. „Saldumu
pasaulē” – tādu tēmu un nosaukumu
bija izvēlējušies šī gada festivāla – koncerta saimnieki - Skrīveru

MMS. Ar daudzveidīgiem skaņdarbu „cepumiem” pūrā Skrīveros pulcējās 11 Zemgales mūzikas skolu
klavierspēles otrklasnieki. Bauskas
MMS pārstāvēja Ligitas Kārkliņas,
Līgas Jaunliniņas un Annas Ivanovas audzēkņi Annija Lauva, Anna
Drobiļenko, Sabīne Misa, Roberta Elza Stīrija, Amanda Gailīte un
Lote Skuja. Uzstāšanās pieredze un
redzesloka paplašināšana, sastapšanās ar saviem vienaudžiem – to visu
guva mazie pianisti. Organizatori
bija parūpējušies ne tikai par koncerta raitu norisi, bet arī par saldām
izklaidēm koncerta dalībniekiem.
Viņiem bija iespēja paviesoties
„Gotiņu” tapšanas vietā Skrīveru
saldumu ražotnē un uz brīdi pašiem
kļūt par konfekšu meistariem. Pedagogi tikmēr risināja metodiskas
sarunas par pedagoģiskiem jautājumiem.

Inga Briede, BMMS

Kur tad tu nu biji? Mārupē!
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā 5.aprīlī septīto reizi norisinājās A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur tad tu nu biji?”. Tā mērķis
ir attīstīt latviešu ģitārspēli. Konkurss veltīts latviešu antropologam,
ģitāristam, dziesminiekam, dzejniekam, lugu autoram un komponistam Andrim Kārkliņam, savukārt
konkursa repertuāru galvenokārt
veido Andra Grīnberga latviešu tautasdziesmu apdares. Bauskas MMS
tajā pārstāvēja Rinalds Jānis Leitāns
un Maikls Burmistrovs. Konkursā
Rinaldam bija jāizpilda obligātais
skaņdarbs „Bērīt’s manis kumeliņš”.
Skolotājs Lauris Krasņikovs priecājas, ka Rinalda sniegums novērtēts
ar 2.pakāpes diplomu. Viņš stāsta,
ka konkurss norisinājās vairāk nekā
12 stundas. Žūrijā bija ievērojami
ģitārspēles meistari no Latvijas, Če-

hijas, Baltkrievijas.
Dalībnieki - no Latvijas, Čehijas, Krievijas, Baltkrievija.
1. klasē, kurā uzstājās Rinalds, bija
14 dalībnieki. Tika
spēlēti solo skaņdarbi, dueti, trio,
muzicēts jauktos
sastāvos. Konkursa
noslēgumā pirms
apbalvošanas tā dalībniekiem koncertu sniedza Čehijas
ģitārspēles virtuozs
Vladislavs Blaha.
Sveicam pedagogu
un audzēkni ar nozīmīgo panākumu!

Simpozijs „Interešu izglītība 21.gadsimtā.
Radošums – Personība - Karjera ”

Inga Briede,
BMMS

Sadraudzības koncertā muzicē Rīgas
un Bauskas dziedātāji

6.aprīļa pusdienlaikā Bauskas
MMS zālē Upmalas ielā skanēja
kormūzika, muzicēja koklētājas un
valdīja pavasarīga noskaņa. Tik pavasarīga, kā bērzu sulas, ko šogad
dāsni dāvā bērzs Bauskas mūzikas
mājas pagalmā. Sagaidījām ciemiņus no Rīgas – A.Dombrovska
mūzikas skolas kori „Strautiņš”
(vad. A.Hilo – Lukševica un L.Ivu-

le) un kora klases ansambli, kā arī
koklētāju ansambli „Pūt, vējiņi”
(vad.G.Andersone).
Šāds koncerts, protams, nenotiek
nejauši, jo koru diriģentes Ievu Ūdri
un Andželu Hilo-Lukševicu saista
kopīgs studiju laiks Mūzikas akadēmijā, tādēļ vienmēr ir interesanti
satikties - nu jau kopā ar saviem vadītajiem dziedošajiem kolektīviem.

novados un ārzemēs. Vasaras sākumā „Mēmelītes” dalībnieki nodod
tautas tērpus, bet nepaiet brīvlaiks,
kad atkal ir kāds jauns uzaicinājums
uzstāties, viss atkal sākas no jauna
vai, precīzāk sakot, turpinās… Koncertu apmeklēja ne tikai vecāki un
pedagogi, bet arī bijušie dejotāji,
kuriem bija dīvaina izjūta būt šoreiz
skatītāju rindās, nevis uz skatuves.
Koncerts bija jautrs un atraktīvs,
tika izpildītas arī kolektīva vadītājas
Ligitas Irbītes četras veidotās dejas
„Turku pupa”, „Še tev dālderis”,
„Ak, mīļo lācīt”, „Vientak, divtak”.
Deju kopa „Mēmelīte” arī pēc koncerta turpina aktīvi darboties, gatavojoties braucieniem uz festivāliem
Turcijā un Talsos.

Koncertā piedalījās Bauskas MMS koris (vad. I.Bukša
un I.Ūdre, kcm. E.Bonāte),
1.-2.kora klašu ansamblis.
Tikšanās reizē atskaņotie
skaņdarbi bija pārsteigumu
pilni. Tā viesu kora atskaņotajā I. Arnes dziesmā „Vilcieniņš” izrādījās, ka tas dodas
uz Bausku. Emocionāli un
jaudīgi izskanēja koklētāju
izpildītais A.Virgas skaņdarbs
„Dzimtā valoda”. Koru izpildījumā skanēja mūzika no
kinofilmām, latviešu autoru
oriģināldziesmas un tautasdziesmu apdares.
Koncerta noslēgumā notika muzicēšana kopkorī kopā
ar koklētājām un vijolnieci
Daci Bukšu.
Dziedātājiem un koklētājām no
Rīgas ceļasomā iegūla gan direktores Anitas Velmunskas dāvātās bērzu sulas, gan iespaidi no ekskursijas
pa Bauskas pili. Viešņas sacīja, ka
pilī skanot lieliski, jo tika dziedāts
arī tur. Paldies viesiem un mājiniekiem par šo muzikālo dienu!

Inga Briede, BMMS

2.aprīlī Tehniskās jaunrades
nams „Annas 2” savas 30 gadu jubilejas ietvaros sadarbībā ar Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentu un Eiropas Bērnu un
jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociāciju rīkoja simpoziju par
interešu izglītības izaicinājumiem
un iespējām 21.gadsimtā. Tajā
Bauskas Bērnu un jauniešu centram
bija iespēja prezentēt bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes vides ilgtspējību Latvijas mainīgajos
apstākļos.
Lai palīdzētu skolēniem gūt dzīvei nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, izglītības sistēma
Latvijā šobrīd piedzīvo pārmaiņas.
Aizvien grūtāk ir paredzēt, kāda
būs ekonomiskā, sociālā, politiskā
un kultūras vide nākotnē, jo strauji

attīstās tehnoloģijas, informācijas
pārbagātība un vērtību daudzveidība nereti ir mulsinoša. Kā tajā visā
orientēties, ko izvēlēties… Kādi ir
izaicinājumi un iespējas interešu
izglītībai 21.gadsimtā? Kā interešu
izglītība spēj palīdzēt veiksmīgai
bērnu un jauniešu nākotnes veidošanai? Par šiem jautājumiem tika
spriests visas dienas garumā.
Simpozijs iepazīstināja ar dažādiem vietējo un ārzemju ekspertu
viedokļiem par interešu izglītības
būtisko lomu bērnu un jauniešu ikdienā, tā fokusā bija interešu izglītība kā nozīmīgs instruments bērnu
un jauniešu radošuma izkopšanā,
personības attīstībā un nākotnes
karjeras izvēlē.

Benita Svareniece,
Bauskas BJC direktore
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Bauskas pilī rādīs filmu „Robins Huds”.
Nostāsts par meistarīgo angļu lokšāvēju un paukotāju, Robinu Hudu,
līdz mūsdienu literatūrai, filmām,
seriāliem un mūzikliem atceļojis
no viduslaikiem. Balādes par Robinu Hudu pirmo reizi minētas 14.
gadsimta angļu dzejnieka Viljama
Lenglanda poēmā „Pērs Zemkopis”.
Šoreiz Robina Huda lomā ir Tarons Egertons.
Bauskas pils muzejs aicina noskatīties jaunāko šī stāsta ekranizā-

ciju, 2018.gada ASV filmu. Šī filma
ir pārsteidzoša ar tās režisora Oto
Batērsta 21.gadsimta redzējumu un
interpretāciju par leģendāro un daudziem zināmo stāstu.
Filmas sižets: karā rūdījies krustnesis Robins no Lokslijas un viņa komandieris sarīko pārdrošu sacelšanos
pret korumpēto Anglijas monarhiju.
Skatītājus aicinām ierasties laicīgi,
lai izmantotu iespēju iepazīties ar
kaujas ieročiem Bauskas pils muzeja
ekspozīcijās.

Novada kultūras pasākumu plāns aprīlim
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

12.aprīlī plkst.18.00

Bauskas pils muzejā

*Piedzīvojumu filma „Robins Huds”

līdz 14.aprīlim

Bauskas muzejā

Aija Baumane un studenti. Tekstila un šķiedras māksla Latvijas
Mākslas akadēmijā.

17.aprīlis - 22.maijs

Bauskas muzejā

Gleznotājas Īras Rozentāles jubilejas izstāde „Simfonija”.
Izstādes atklāšanas pasākums plkst.15.00

līdz 28.aprīlim

Bauskas muzejā

Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstāde

aprīlī

Kultūras centrā „Kamarde”

Ivetas Kūlas foto personālizstāde „Es dzīvoju tepat starp jums”

1.aprīlī plkst. 11.00

Interešu centrā „Mežotne”

Psiholoģes Ilzes Ābelnieces lekcija

3.aprīlī plkst. 18.00

Interešu centrā „Mežotne”

Psiholoģes Ilzes Ābelnieces lekcija

6. aprīlī plkst. 21.00

Īslīces Kultūras namā

*Pavasara balle

7. aprīlī plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

*Iepazīšanās komēdija ar trillera elementiem „Viņi melo labāk”
(Ģ.Ķesteris, A.Siliņš)

12. aprīlī plkst. 18.00

Bauskas pils muzejā

Kinovakars „Robins Huds” (2018. gada filma)

13. aprīlī plkst. 14.00

DFC „Strēlnieki”

Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki „13. pavasara mirklis”

13. aprīlī plkst.16.00

Bauskas Kultūras centrā

Bauskas koru apriņķa parāde Melngaiļa taktīs

15. aprīlī plkst. 18.00

Codes bibliotēkā

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

16. aprīlī plkst. 18.00

Jauncodes bibliotēkā

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

18. aprīlī plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

„Prāta Spēles Latvijas kauss 2019” (vairāk informācijas un
pieteikšanās: www.prataspeles.lv)

20. aprīlī 14.00-16.00

Grenctāles kultūras nams

„Lieldienu iešūpošana”

21. aprīlī plkst. 16.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Bauskas Tautas teātra pirmizrāde „Pildspalva”

21. aprīlī 10.00-16.00

Pie Bauskas stadiona, Mūsas upes krastā

Vimbu svētki un Lieldienu svinēšana (Reģistrācija Labas gribas
makšķerēšanas sacensībām sākas no plkst. 7.30)

21.aprīlis plkst.11.00

Vecsaules saietu namā

Lieldienu pasākums

22. aprīlī plkst. 15.00

Codes pamatskolā

Lieldienu Jampadracis

21. aprīlī plkst. 15.00

Kultūras centrā „Dāvis”

Lieldienu pasākums.Apvienība „Brīnumu Kalēji” piedāvās spēles
un rotaļas visai ģimenei

22.aprīlī plkst. 12.00

Līgo dārza estrādē
(Mežotnes pag.)

Lieldienu Jampadracis bērniem un ģimenēm

22. aprīlī plkst.12.00

Īslīces Kultūras namā

Lieldienu pasākums kopā ar „Pārsteigumu karuseli”

22.aprīlī plkst. 13.00

Kultūras centrā „Kamarde”

Lieldienu rotaļas ģimenēm

22. aprīlī plkst. 16.00

Kultūras centrā „Kamarde”

*Animācijas filmas „Lote un pazudušie pūķi” demonstrācija

22. aprīlī plkst. 16.00

Ceraukstes Tautas namā

Lieldienu pēcpusdiena

26 - 28.aprīlis

Īslīces Kultūras namā

XII Starptautiskais populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls
„Aprīļa pilieni 2019”

27. aprīlī plkst. 12.00

Grenctāles Kultūras namā

Bauskas deju apriņķa koncertskate „Zemgaliešu danči dun”
(plkst.12.00 dejo I grupas kolektīvi, plkst.16.00 dejo II grupas
kolektīvi)

28. aprīlī plkst. 13.00

Bauskas Kultūras centrā

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

28. aprīlī plkst. 19.00

Kultūras centrā „Kamarde”

*Filmas „Blakus” demonstrācija (rež. Alise Zariņa)

*- maksas pasākums

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
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