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Bauskas novada
svētki un
Bauskai 410

Autosports

Ziņa
Festivāls „Bauska TASTE”
izziņojis visus galvenās
skatuves māksliniekus

M

ūzikas un aktīvās atpūtas
festivāls „Bauska TASTE”,
kas 3. un 4. augustā norisināsies gleznainajā Bauskas Pilskalna parkā, izziņojis visus galvenās
skatuves māksliniekus.
Pirmajā augusta nedēļas nogalē
festivāls „Bauska TASTE” aicina
doties uz divu upju ieskauto Bauskas Pilskalna parku, kur jau trešo
gadu brīnišķīgā atmosfērā būs iespēja aizraujoši pavadīt laiku, piedzīvojot neaizmirstamas Latvijas
mākslinieku uzstāšanās.
Šajā festivāla gadā uz skatuves
kāps: MESA, The Sound Poets,
Autobuss debesīs, Dzelzs vilks,
Triānas parks, Otra puse, Pirmais
kurss, Latvian Blues Band, Kautkaili, Laika suns, Deniss Paskevich &
Funk Therapy Collective, Ingus Pētersons, Sigma, Gribam būt dīdžejas
un baušķenieki Without Borders.
Uz festivāla otras skatuves skanēs Kreisais krasts, Brīvrunu projekts, Nakts, kā arī jaunās apvienības no Radio SWH raidījuma
„Priekšnams.”
Jau trešo gadu festivāla „Bauska TASTE” ietvaros būs iespēja
piedalīties „Magnēts” rīkotajā rogainingā, kas ir aizraujošs orientēšanās sacensību paveids. Skrējiena
dalībnieki varēs izvēlēties dažāda
garuma distances, kā arī organizētāji
būs parūpējušies par pašiem mazākajiem sportistiem. Tāpat „Bauska
TASTE” norises vietā gaidāmas arī
citas radošas, aktīvas un aizraujošas
nodarbes.
Biļetes – visās „Biļešu paradīze”
kasēs. Līdz 30. jūnijam biļetes cena
20,- eiro, bet no 1. jūlija 25,- eiro.
Tāpat no 1. jūlija būs iespējams
iegādāties vienas dienas biļeti par
13,- eiro. Bērniem no 12 līdz 17
gadu vecumam (ieskaitot), kā arī
pensionāriem un 2. un 3. grupas
invalīdiem, uzrādot apliecību, biļetes cena nemainīga – 7,- eiro. Bezmaksas ieeja festivālā ir 1. grupas
invalīdiem un bērniem līdz 11 gadu
vecumam (ieskaitot). Latvijas Goda
ģimenes apliecības „3+ Ģimenes
kartes” īpašniekiem tiek piemērota
20% atlaide, iegādājoties biļetes iepriekšpārdošanā.
Pirmajā augusta nedēļas nogalē,
3. un 4. augustā, festivālā „Bauska
TASTE” baudi aktuālāko Latvijas
mākslinieku uzstāšanās, kā arī vienreizēju atpūtu brīnišķīgā gaisotnē!

Ilze Lujāne
sabiedrisko attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras centrs

Interesanti par
uzņēmējdarbību
novadā

Spraigas cīņas un skaistas uzvaras FIA Eiropas
autokrosa čempionāta 2.posmā Mūsas trasē

Sportisti ar savu sniegumu sagādāja skatītājiem elpu aizraujošus skatus un neaprakstāmas emocijas.
Skatītāju bija vairāk kā pagājušajā gadā, pilnas bija ne tikai tribīnes, bet arī vietējās pļavas.
Svētdien, 2.jūnijā, Bauskā noslēdzās FIA Eiropas Autokrosa
čempionāta 2. posms. Sacensību
karstumā sacentās vairāk nekā 100
sportisti no dažādām valstīm. Paralēli Eiropas čempionātam, divās
klasēs sacentās Lidostas „Rīga”
kausa braucēji, tai skaitā arī Latvijā
jau zināmi autosportisti - Beate Klipa un Reinis Nitišs.
Sacensību pirmajā dienā, uz starta stājās ap 100 sportistiem, kuri
tika sadalīti četrās dažādas ieskaites
klasēs - Junior Buggy, Buggy 1600,
Touring AX, Super Buggy. Kā norādīja Jānis Bergs, viens no Eiropas
Autokrosa čempionāta posma Latvijā organizatoriem: „Laikpstākļi
lieliski un trase ļoti labā stāvoklī,
sportisti jau paspējuši sajust Mūsas
trases burvību. Skatītāju šodien bija
daudz un domāju, ka ikvienam uzmetās zosāda brīžos, kad tika dots
starts kārtējam aizraujošajam brau-

cienam.”
Sacensību otrā diena bija spraiga.
Sportisti ar savu sniegumu sagādāja
skatītājiem elpu aizraujošus skatus
un neaprakstāmas emocijas.
Labākie Eiropas Autokrosa
čempionāta 2. posmā:
Junior Buggy 1. Bart Van Der PUTTEN;
2. Jakub NOVOTNY;
3. Styn JASPERS;
Buggy 1600 1. Vincent MERCIER;
2. Petr NIKODEM;
3. Markus WIBBELER;
Touring AX 1. Matvey FURAZHKIN;
2. Vaclav FEJFAR;
3. Jan BARTOS;
Super Buggy -

1. Bernd STUBBE;
2. Mike BARTELEN;
3. Jakub KUBICEK.
Paralēli Eiropas Autokrosa čempionāta posmam norisinājās arī
Lidostas „Rīga” kauss. Tajā divās
ieskaites klasēs goda pjedestālu dalīja - Xtreme 750 Buggy:
1. Andre KIIL;
2. Ronalds BALDIŅŠ;
3. Reinis NITIŠS.
National 2000:
1. Jānis DREIMANIS;
2. Edijs OŠS;
3. Raimonds MŪRNIEKS.
Raimonds Kisiels, Latvijas Automobiļu federācijas prezidents:
„Prieks atgriezties savā dzimtajā
pilsētā Bauskā. Domāju, ka FIA
Autokrosa komisija šīs sacensības
vērtēs augstu, jo organizatori bija
ņēmuši vērā ieteikumus pēc pagā-

jušā gada un krietni uzlabojuši savu
sniegumu. No Latvijas Automobiļu
federācijas gribu teikt paldies visiem sacensību atbalstītājiem!”
Ivo Traubergs, Eiropas Autokrosa čempionāta 2. posma organizators: „Eiropas Autokrosa čempionāta 2. posms ir aizvadīts - komanda
ir labi pastrādājusi, viss noritēja pēc
grafika kā labs Šveices pulkstenis.
Trasē ik uz stūra norisinājās spraigas cīņas. Visiem bija interesanti un
sacensības varēja izbaudīt. Skatītāju
bija vairāk kā pagājušajā gadā, pilnas bija ne tikai tribīnes, bet arī vietējās pļavas. Ja drīkstu vērtēt mūs
pašus, tad liktu 9+, jo vienmēr jau
var labāk. Paldies visiem, kuri bija
kopā ar mums visas nedēļas nogales
garumā.”

Zane Lielkāja
Ieva Šomina

FOTOZaļaiskalns Photography
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Aktuāli pašvaldībā
Bauskas novada pašvaldības policija
informē
Atgādinām, ka pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” 14.3.punktu – par zāles nenopļaušanu
īpašumā, lietojumā, kā arī īpašumam piegulošajā teritorijā gadījumos, ja zāles garums pārsniedz 20 cm, Bauskas novada pašvaldības
policija var saukt pie administratīvās atbildības, kas paredz naudas sodu
fiziskām personām līdz 35 eiro, juridiskām personām līdz 70 eiro.

lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāli pašvaldībā

Sāk Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes
nostiprināšanu

Lūdzam savlaicīgi sakārtot īpašumus un uzturēt tos kārtībā.

Pēc lietusgāzes 2001. gada 23.
jūnijā Mēmeles stāvkrastā pie Bauskas pils trīs vietās izveidojās noslīdējumi, radās draudi pils pamatu
stabilitātei. Pilskalna ziemeļu nogāzē noslīd būvgruži un kultūrslānis,
kas atrodas virs stabilas morēnas
pamatnes. Šī problēma pastāvējusi
jau 200 gadus atpakaļ, par ko liecina K.G.Reča 1828. gadā gleznotais akvarelis muzeja ekspozīcijā.
Redzams, ka noslīdeņi veidojušies
aptuveni tajās pašās vietās, kur pašreiz. Tas izskaidrojams ar gruntsūdeņu izplūdes vietām. Uzbērtā
masa piemirkst, izskalojas un no
pašsvara noslīd. Salīdzinot minēto
akvareli, nogāzes 20.gs. sākuma
fotogrāfijas un pašreizējo situāciju,

redzams, ka grunts līmenis pie pils
pamatiem ir pazeminājies apmēram
par vienu metru, kas pierāda, ka
erozijas procesi turpinās. Ir veikta
nogāzes pagaidu nostiprināšana,
pilskalna ģeoloģiskā izpēte, nostiprināta nogāzes pamatne - dolomīta
klints.
Nogāzes nostiprināšanas projekts
paredz gar tās pamatni izbūvēt gabionu atbalsta sienu ar slīpu ārmalu.
Atkarībā no virsmas reljefa, nogāzi

paredzēts noplanēt vai piebērt ar
filtrējošu grunti. Noturībai morēnas
pamatslānī ieurbs grunts enkurus
un pie tiem pieskrūvēs ģeomatraci.
Gar pils ziemeļu sienu Mēmeles
upes ielejas un pilsdrupu apskatei paredzēts izbūvēt uz ieurbtiem
metāla pāļiem balstītu, apgaismotu
tūristu taku. Lietus ūdeņus ar gruntī
enkurotām notekcaurulēm novadīs
uz upi. Visas iebūvētās konstrukcijas būs neredzamas - pārsegtas ar
augsnes-zāļu sēklu maisījumu un
biodegradablu paklāju. Atbilstoši
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem
būvdarbu laikā tiks veikta rakšanas
un grunts planēšanas darbu arheoloģiskā uzraudzība. Būvdarbus divu
sezonu laikā par EUR 375 990 bez
pievienotās vērtības nodokļa veiks
SIA „Vidzemes Būvnieks”. Darbus
finansēs ERAF projekta „Nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros.

Māris Skanis, Bauskas pils
muzeja direktors

Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Bauskas sākumskolas pedagogiem
un vecākiem, lai pārrunātu izglītības iestāžu apvienošanas ieceri

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 6.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 notiek no 2019.gada 13.maija līdz
2019.gada 13.jūnijam.
6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 266 478,99 eiro.
1. Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
– 1.2.rīcībā „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”
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– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem - 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” / „6.kārta”).
Kontaktinformācija: Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@
inbox.lv, Inese Bramane tel. 26752200, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

4.jūnijā domes vadība, Bauskas
novada administrācijas vadība, Izglītības nodaļas pārstāvji un Bauskas sākumskola kopīgi organizēja
tikšanos ar Bauskas sākumskolas
pedagogiem, skolas padomi un vecākiem, lai pārrunātu ieceri pievienot Bauskas sākumskolu Bauskas
Valsts ģimnāzijai.
Pirms astoņiem gadiem toreizējā
Bauskas 1.vidusskola ieguva Valsts
ģimnāzijas statusu. Tobrīd normatīvie akti neparedzēja Valsts ģimnāzijai tiesības īstenot pilnu pamatizglītības programmu, tādēļ blakus,
vienā ēkā, vienā adresē Uzvaras
ielā 10, Bauskā, sāka pastāvēt divas
izglītības iestādes: Bauskas Valsts
ģimnāzija (7.-12.kl.) un no jauna
izveidotā Bauskas sākumskola (1.6.kl.). 2018.gada 18.jūlijā, stājās
spēkā Grozījumi Vispārējās izglītības likuma 40.panta ceturtajā daļā,
nosakot, ka Valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī pilnu pamatizglītības
programmu, tādejādi abu izglītības
iestāžu apvienošana vienā – Bauskas Valsts ģimnāzijā - ir kļuvusi
iespējama.
Jūnijā deputāti komiteju sēdēs
skatīs lēmumprojektu par Bauskas
sākumskolas pievienošanu Bauskas
Valsts ģimnāzijai. Lēmumprojektā
noteikts, ka Bauskas sākumskola Bauskas Valsts ģimnāzijai tiek
pievienota ar 2020.gada 1.janvāri.
Šāds termiņš piemērots tāpēc, ka
Izglītības likuma 23.panta 5.punkts
nosaka, ka par izglītības iestādes
likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš. Taču, raugoties arī no
budžeta plānošanas viedokļa, šis ir

ļoti loģisks risinājums, jo apvienotā
izglītības iestāde sāks savu darbu ar
jaunu budžeta gadu.
Tikšanās laikā pašvaldības vadība ar pedagogiem un vecākiem
pārrunāja izglītības iestāžu apvienošanas iemeslus. Visemocionālākā
izvērtās tikšanās ar sākumskolas
pedagogiem. „Šo astoņu gadu laikā mēs esam uzbūvējuši brīnišķīgu
izglītības iestādi, kuras vārdu pazīst un novērtē visā Latvijā. Līdz
ar skolas likvidēšanu, no Latvijas
izglītības sistēmas pazudīs brīnišķīga izglītības iestāde un par to ir
ļoti, ļoti žēl,” savu viedokli pauda
Bauskas sākumskolas direktores
vietniece Inita Nagņibeda. Pārdomu
pilna bija arī skolas direktore Linuta
Ģerģe: „Manī ir ļoti daudz jautājumu un pārdomu, vai šis lēmums ir
pareizs. Tikai pirms astoņiem gadiem mēs sadalījām vienu izglītības
iestādi divās, tagad izrādās, ka šis
lēmums ir bijis nepareizs. Vai, apvienojot skolas, pēc kāda laika atkal neizrādīsies, ka tā bijusi kļūda?
Nepārprotiet, mēs nebaidāmies no
izaicinājumiem un nebaidāmies no
pārmaiņām, ir tikai šaubas, vai rīkojamies pareizi.” Kā I.Nagņibeda,
tā L.Ģerģe arī pauda viedokli, ka
vecāku nostāja noteikti būs pozitīva
attiecībā uz iestāžu apvienošanu.
Tikšanās ar skolas padomi un vecākiem apstiprināja šo pieņēmumu.
No vairākiem desmitiem vecāku,
kas bija atsaukušies un atnākuši uz
tikšanos, tikai daži izteica šaubas
par lēmuma pareizību.
Viens no jautājumiem, kas raisīja visvairāk debašu, bija jautājums
par nākamo, jau apvienotās skolas
direktoru. Gan pedagogu komanda,

gan vecāki pauda nedalītu atbalstu
Linutas Ģerģes kļūšanai par Bauskas Valsts ģimnāzijas direktori. Kā
norādīja pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka, šobrīd direktora
pienākumu izpildītāja ģimnāzijā ir
direktora vietniece Terēzija Pundure. Šos pienākumu viņa uzņēmusies
veikt līdz 31.jūlijam. „Lēmumprojektā, kuru deputāti skatīs jūnija
komiteju sēdēs ir iekļauts punkts,
ka Bauskas Valsts ģimnāzijā no
2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada
1.janvārim direktora pienākumus
veic Bauskas sākumskolas direktore
Linuta Ģerģe. Šādi pašvaldība pauž
savu atbalstu Linutas Ģerģes kandidatūrai Bauskas Valsts ģimnāzijas
direktora amatam. Iepazīstoties ar
normatīvajiem aktiem, šobrīd viss
liecina par to, ka uz vakanto Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora
amata vietu ir jārīko atklāts konkurss, tomēr pašvaldība vēl lūgs
skaidrojumu Izglītības un zinātnes
ministrijai, vai šajā gadījumā nav
piemērojams izņēmums,” skaidroja pašvaldības izpilddirektors Jānis
Kalinka.
Tikšanās noslēgumā viens no
vecākiem direktorei uzdeva jautājumu, vai viņa būtu gatava uzņemties
Bauskas Valsts ģimnāzijas vadību,
uz ko Linuta Ģerģe atbildēja apstiprinoši.
Drīzumā tikšanās par skolu apvienošanu plānota arī ar Bauskas
Valsts ģimnāzijas pedagogu saimi.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

lasiet arī www.bauska.lv
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Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un Ģimeņu sports
adoptētājiem Zemgalē turpinās

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 jau otrais pusgads. Turpinās Zemgalē dzīvojošo audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju aptauja
par viņu vēlmēm un vajadzībām. No
plānotajiem 100 anketējamiem, 79 ir
izteikuši savu viedokli un vēlmi pēc
aktīvākas sadarbības un nepieciešamību pēc speciālistu (jo īpaši psihologa) atbalsta. Darbu Centrā veic
divi speciālisti – sociālais darbinieks
un psihologs, kas nodrošina ģimeņu
konsultāciju, nepieciešamā atbalsta
piesaisti. Lielākais pieprasījums ir
pēc bērnu psihiatra, logopēda, speciālā pedagoga, mūzikas un Montesori terapijas speciālistiem.
Pagājušā gada nogalē uzsākās
AIRI vecākiem (Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecākiem)
pirms pakalpojuma (PRE-serviss)
apmācību pirmā grupa. Apliecinājumu par 9 nodarbību (27 stundas)
apmeklējumu ieguva 12 audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji no Iecavas novada. Šā gada 10.aprīlī apliecinājumus par šo pašu apmācības
kursu ieguva arī viena grupa Bauskā
(12 dalībnieki) un viena grupa Vecumniekos (13 dalībnieki). Līdz ar
to projektā plānotās PRE-serviss ap-

mācības ir beigušās.
Decembrī un janvārī Bauskas novadā esošās audžuģimenes, aizbildņi
un adoptētāji apmeklēja IN-serviss
grupas nodarbības, kas deva iespēju padziļināt jau esošās zināšanas.
IN-serviss apmācības (2 grupas) plānotas arī Iecavas un Vecumnieku novadoā šā gada septembrī un oktobrī.
Pavasarī, par ārpusģimenes aprūpi tika informēti arī četru sadarbības novadu (Bauskas, Vecumnieku,
Iecavas un Rundāles) 16 speciālisti,
kuri trīs pilnas dienas iepazinās ar šo
izglītojošo programmu un šī bija jau
otrā speciālistu grupa, kas izglītojās
projektā. Speciālisti apliecinājumus
par 24 stundu kursa apguvi saņēma
9.maijā. Taujāti par guvumiem speciālisti atzina, ka svarīgi ir atsvaidzināt zināšanas ik pa laikam un, ka trīs
dienas bija par maz tik plašam materiālam. Apmācību apmeklētāji izteica vēlmi vairāk praktisku nodarbību
nekā teoriju, kā arī padziļināti apgūt
kādu no moduļiem. Tika izteikta arī
doma, ka varētu pieaicināt personu,
kas uzaugusi audžuģimenē, lai pastāstītu par savu pieredzi, nepilnībām sistēmā un vajadzībām. Iespēju
robežās būtu vēlams piedāvāt šāda
veida apmācības profesionāļiem, lai

viņi var darboties saliedētāk, pārdomātāk
un profesionālāk. Tika
izteikta pateicība ļoti
erudītajām kursa vadītājām Ilzei Naguravičai un Dailai Balcerei,
kā arī novēlēja viņām
pacietību un izturību
turpmāk šajā atbildīgajā darbā.
28.maijā audžuģimenes un adoptētāji
no Lietuvas, Šauļiem,
kopskaitā 37 dalībnieki un trīs projekta
speciālisti, apmeklēja Bausku. Tikšanās
notika viesu namā
Bērzkalni, kur mūsu audžuģimenes
– Rita Laika un Sanita Kožeņevska
dalījās pieredzē par šo tik nozīmīgo
misiju, domājot par mūsu bērnu nākotni. Viesi iepazinās ar Īslīces SOS
bērnu ciemata darbu un ikdienu,
apmeklēja Zemgales ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centru un tikās ar
speciālistiem. Pēcpusdienā viesi devās apskatīt Rundāles pili un krāšņo
Franču dārzu.
Projekts turpinās līdz šā gada
31.decembrim un nākamajos mēnešos turpināsies gan apmācības
IN-serviss grupām Iecavā un Vecumniekos, gan turpināsies atbalsta
sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem četros sadarbības novados. Tāpat arī projekta
speciālisti no Latvijas puses dosies
viesos pie Lietuvas SOS kolēģiem
un arī sagaidīsim šeit – Bauskā, kolēģus no Lietuvas.
Atgādināšu vēl to, ka ikviens,
kam ir kāds nepieciešams atbalsts
saistībā ar minēto pakalpojumu, projekta komanda strādā Īslīces SOS
Bērnu ciemata telpās, kur variet saņemt sīkāku informāciju arī zvanot
pa tālruni 27880031.

Starptautiskajā Bērnu aizsardzības
dienā, 1.jūnijā, devīto reizi, Bauskas
novada pašvaldības sporta bāzē sporta centrs „Mēmele”, sadarbībā ar
Bauskas Kultūras centru, organizēja
Ģimeņu sporta dienu un mazuļu rāpošanas čempionātu. Vienkopus pulcējās vairāki desmiti aktīvu ģimeņu
un mazo sportotgribētāju. Šajā reizē
sporta svētkus vadīja cūciņa PEPA
un Vienacis. Ar krāsainiem tērpiem
un atraktīvām dejām klātesošos priecēja mūsdienu deju grupa „Lēra”, ar
savu skanīgo dziedājumu dalībniekus sveica popgrupa „Aprīļa pilieni”.
Mazie sporta dienas dalībnieki, savu
vecāku atbalstīti, iesaistījās dažādās
sportiskajās aktivitātēs - brauca ar riteņiem, skrejriteņiem, skrituļdēļiem,
skrēja Olimpisko apli, lēca tālumā
un „makšķerēja” paši un sauca līdzi
tētus un mammas. Svētku dalībnieki
izmantoja iespēju bez maksas izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, spēlēt
lielo dambreti, brīnīties par iluzionista Edžus veiklajiem trikiem. Radošajās darbnīcās varēja apgleznot
sejiņas un aizraujoši piedalīties zinātniskās darbnīcas „Laboratorium”
eksperimentos. Paši mazākie dalīb-

nieki, vecāku un radu uzmundrināti
un visādos veidos atbalstīti, piedalījās savā pirmajā čempionātā. Četri
mūsu puses drosmīgākie mazuļi piedalījās rāpošanas čempionātā. Katrs
veica trasi un saņēma pirmo medaļu
un Pestīšanas armijas sporta grupas
dāvātās balvas. Šī atraktīvā sporta
svētku daļa vienmēr izraisa vissirsnīgākās emocijas un prieku par mazajiem dalībniekiem. Tradicionāli,
katra ģimene, pasākuma noslēgumā,
saņēma Rimanta un Anitas Velmunsku audzētos ziedus, svētku dalībnieki
varēja mieloties ar veikala Elvi dāvātajiem augļiem, par to organizatori
saka paldies uzņēmuma īpašniekiem.
Par profesionālu mazo braucēju,
skrējēju un lēcēju organizēšanu pateicība sporta pedagoģei Solvitai
Dzilnavai un talantīgajām Bauskas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknēm Tīnai Jakubonei un Rebekai
Krekšinai. Pateicoties sadarbībai ar
Bauskas Kultūras centra speciālistiem, no vienkāršas sporta dienas, šis
pasākums kļuvis par svētkiem!

Inga Ūbele, SC „Mēmele”
sporta darba organizatore
Foto-Uldis Varnevičs

Ģimeņu svētki „Zīlītē”

Irēna Kalniņa,
projekta koordinatore Latvijā

Izlaidumu laiks
Izlaidumu norises laiki novada izglītības iestādēs
Izglītības iestāde
Vecsaules pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Griķu pamatskola
Codes pamatskola.
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas pilsētas
pamatskola
Uzvaras pamatskola
Īslīces pamatskola
Bauskas 2.vsk.

Izlaiduma datums
15.jūnijā plkst. 15.00
15.jūnijā plkst.18.00
13.jūnijā plkst.17.00

Norises vieta
Skolas zālē Ozolainē
Skolā
Skolā

PII 24.maijā
15.jūnijā plkst. 17.00
9.kl.-15.jūnijā plkst. 15.00,18.00

Skolā
Skolā

14.jūnijā plkst.16.00

Skolā

15.jūnijā plkst.14.00
15.jūnijā plkst.16.00
9.kl.-14.jūnijā plkst. 16.00

Skolā
Īslīces Kultūras namā
Skolā

12.kl.- 8.jūnijā plkst.13.00

1.jūnijā – Starptautiskajā Bērnu
aizsardzības dienā – pirmsskolas
izglītības iestādē „Zīlīte” notika Ģimeņu svētku pasākums.
Šajos svētkos svarīgākais bija
kopā būšana un lietderīga brīvā
laika pavadīšana vecākiem kopā ar
bērniem. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Bauskas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas metodiķe Baiba Šumina un PII „Zīlīte” vadītāja
Olita Strazdiņa. Vecāki kopā ar bērniem devās izzināt Bausku. Komandu uzdevums bija pēc fotogrāfijām
sameklēt 12 nozīmīgus objektus izglītības iestādes tuvākajā apkārtnē,
nofotografēties pie norādītā objekta,
un iesūtīt fotogrāfiju pasākuma organizētājiem.
Svētki turpinājās bērnudārza teritorijā. Vecāki ar bērniem varēja nofotografēties jauki iekārtotajā foto

stūrītī, bet vislielāko prieku bērniem sagādāja teātra „Tims” varoņi: ēzelītis, Šreks un Juris. Bērniem
bija iespēja iesaistīties aktīvā kopā
dziedāšanā un dejošanā ar pasaku
tēliem. Pasākuma noslēgumā bērnus priecēja vizināšanās ar poniju
meiteni Jotu, par ko īpašu paldies
vēlamies teikt Velgai Marčenkovai no biedrības „Mēmeles jāšanas
sporta klubs”.
Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs.
Paldies pasākuma dalībniekiem.
Esam priecīgi par iespēju parādīt
bērniem, ka svētkus svinēt kopā ir
jauki. Nenoliedzami, ka ikdienā
veltītais laiks bērniem ir ilgtermiņa
ieguldījums mūsu bērnu nākotnē.

Ginta Trubača, PII „Zīlīte”
vadītāja vietniece
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Uzņēmējdarbība novadā

Jaunākie dati par uzņēmējdarbību
Bauskas novadā
Uzņēmējdarbības jomā Bauskas novads vietējiem iedzīvotājiem
un viesiem visvairāk asociējas ar
zemkopību. Jāpiekrīt, ka lauksaimniecības nozares attīstība novadā ir
būtisks priekšnoteikums teritorijas
ilgtspējīgai izaugsmei, tomēr, līdztekus tradicionālajai lauksaimniecībai, novadā veiksmīgi darbojas gan
ražošanas, būvniecības, transporta
un pakalpojumu, gan mazumtirdzniecības uzņēmumi.
Esošo situāciju uzņēmējdarbības
jomā mūsu novadā lielā mērā raksturo publiski pieejamie Lursoft statistikas dati un fakti par 2018.gadu.
Kopumā Bauskas novadā reģistrēti 2 004 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, no kuriem 41% ir sabiedrības
ar ierobežotu atbildību, 38% – zemnieku saimniecības, 9% biedrības,
6% individuālie komersanti un 4%
individuālie uzņēmumi.
Izvērtējot informāciju par mūsu
novada uzņēmumiem 2018.gadā,
secināms, ka vadošās novada nozares pērn ir bijušas:
1. Graudaugu, pākšaugu un eļļas
augu sēklu audzēšana, ar ko nodarbojas 51 uzņēmums (lielākie nozarē: SIA „UZVARA-LAUKS”, SIA
„PS LĪDUMS”, Grantiņa Andra

„A.V.A”);
4.Auto transporta apkope un remonts – 22 uzņēmumi (lielākie SIA
„EVA Autonams”, SIA „TEIKSMAS AUTO”);
5. Dzīvojamo un nedzīvojamo
ēku būvniecība – 21 uzņēmums
(SIA „Dekors+”, SIA „Agrobūve”,
SIA „IN GRUPA”);
6.Restorānu un mobilo ēstuvju
pakalpojumi –18 uzņēmumi (lielākie SIA „JURBAS”, SIA „Pilger”,
SIA „ABC Food”).

Bauskas novada uzņēmumi
pēc apgrozījuma
2018. gadā lielāko apgrozījumu
novadā uzrādīja kombinētās lopbarības ražotājs SIA „LRS MŪSA”,
sasniedzot 10,66 milj. eiro.
Alus ražotājs SIA „BAUSKAS
ALUS” 2018.gadā uzrādījis otru
lielāko apgrozījumu starp novadā
reģistrētajiem uzņēmumiem. Pagājušajā gadā ražotājs apgrozījis 7,42
milj. eiro.
Trešajā vietā ierindojas SIA
„UZVARA-LAUKS” ar 6,78 milj.
EUR lielu apgrozījumu. Uzņēmums
audzē graudus un rapsi, kā arī lauku
pupas, zirņus un graudaugu sēklas

tīvā sabiedrība „SAIMNIEKS-V”,
kas aizvadītajā gadā apgrozījusi
4,21 milj. eiro.

Atbalsts uzņēmējdarbībai
Lai palielinātu novada izaugsmes tempus, ir jāaktivizē uzņēmējdarbība un jārada labvēlīga vide,
kas atbalsta uzņēmumu veidošanās
priekšnoteikumus.
Bauskas novadā jau pašreiz ir
pieejama virkne instrumentu, kas
būtiski atvieglo un sekmē jaunu uzņēmumu veidošanos, kā arī atbalsta
esošos.
Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi 25% - 75% apmērā.
Bauskas novadā ir spēkā Saistošie
noteikumi Nr. 12 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Bauskas novadā”, kas nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus atsevišķām
nodokļa maksātāju kategorijām par
Bauskas novada administratīvajā
teritorijā esošo nekustamo īpašumu– zemi, ēkām un būvēm (t.sk.
dzīvokļu īpašumu).

62
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Lai sekmētu uzņēmējdarbības
attīstību Bauskas novadā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un
vietējiem uzņēmējiem ir dibināta
Bauskas Uzņēmēju konsultatīvā
padome.
Uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt
savu saimniecisko darbību, ir iespēja saņemt atbalstu Bauskas biznesa
inkubatorā – Katoļu ielā 3.
Gailīšu pagastā izveidotajā
Biznesa dārzā ar ievērojamiem
atvieglotiem nosacījumiem, jaunie
uzņēmēji var nomāt biroja telpas un
vieglās ražošanas telpas, kur veidot
un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Sīkāku informāciju par uzņemšanas
nosacījumiem „Biznesa dārzā” iespējams iepazīties Gailīšu pagasta
pārvaldē vai zvanot Tālr.: 25422393
(Aleksandram Gurkovskim, Gailīšu
pagasta pārvaldes vadītājam.)
Saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī par valsts
iestāžu pakalpojumiem un valsts
iestāžu e-pakalpojumu lietošanu
uzņēmēji aicināti Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Uzvaras
ielā 1. Šeit var pieteikt noteiktus
Valsts ieņēmumu dienesta (VID),
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA), Valsts zemes
dienesta (VZD), Lauksaimniecības
datu centra (LDC) Lauku atbalsta
dienesta (LAD) pakalpojumus, saņemt konsultācijas par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP),
Valsts darba inspekcijas (VDI), VID
un VSAA e-pakalpojumiem, kā arī
saņemt informāciju un praktisku
palīdzību darbā ar datoru, internetu,
eID viedkaršu lasītāju.

21
.
0%

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

5%

Inga Pinne, sabiedrisko
attiecību speciāliste

9%

materiālus. Sabiedrībai pieder arī
muzejs un kafejnīca atpūtas kompleksā „Miķelis”.
2018.gadā ceturto lielāko apgrozījumu ir uzrādījis energobūvniecības uzņēmums SIA „KVĒLE”,
sasniedzot 5,56 milj. eiro.
TOP 5 sarakstu noslēdz lauksaimniecības pakalpojumu koopera-

15
.

zemnieku saimniecība „ERIŅI”);
2. Kravu pārvadājumu pakalpojumi- ar ko nodarbojas 27 uzņēmumi (lielākie: SIA „IR AUTO”, SIA
„VILAG”, SIA „KORN”);
3. Pārtikas preču, dzērienu un
tabakas mazumtirdzniecība – 23 uzņēmumi (lielākie: SIA „BAUSKAS
TIRGOTĀJS, SIA „D.M.I.”, SIA

Lai e-pakalpojums būtu pieejams ikvienam
Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji,
kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir
izstrādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums.
Viss, kas jādara – jāņem savs personu
apliecinošais dokuments (pase vai personas
apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un
jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes –
pilnvarojuma nokārtošanā. Pēc pilnvarojuma
parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta
vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu
un informēs klientu par pakalpojuma plānoto
izpildes laiku un atbildes saņemšanas iespējām.

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

Trio „Art - i - Shock” koncerts

Izskanējis Bauskas Mūzikas un
mākslas skolas organizētais trio
„Art-i-Shock” koncerts projektā
„KoLekcijas koncerti” Bauskas
Kultūras centrā. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas atbalstu turpinās
Bauskas sabiedrības kultūrizglītošana, iepazīstinot ar mūsdienu izpildītājmāksliniekiem.
Savā radošajā CV jaunās mūziķes (kas ir mūzikas skolasbiedrenes)
raksturo sevi asprātīgi un nedaudz
ironiski ne tikai no muzikālā viedokļa. „Skaidrs, ka šādai vienībai
– klavieres, čells un sitaminstrumenti – pasaulē vēl nebija daudz
nošu makulatūras (no kuras šis tas
vērtīgs tomēr tika izvilkts), tāpēc
meitenes lika lietā savu burvību
un pārliecību, un iedvesmoja mūsu
pašu mīļos komponistus ko radīt.
Tā rezultātā Latvijā jau tapuši turpat 20 skaņdarbi, tai skaitā koncerti
trio ar orķestri un vairākas aranžijas
tieši šim trio, un top vēl un vēl. Arti-Shock – māksla un šoks, radošā
uzdrīkstēšanās kā izejas punkts jaunām idejām,” – tā par sevi savā CV
teic mūziķes. Par koncertdarbību tur

teikts, ka Latvijas ceļus viņas jau
kārtīgi izvagojušas, bet savu Eiropas
pielabināšanu Art-i-Shock iesāka ne
vairāk, ne mazāk kā ar Eiropas tālāko punktu, Gibraltāru, turpinot ar
koncertiem Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā un Albānijā. Nu arī Bauskas
publikai, pateicoties Bauskas MMS
direktores A.Velmunskas iniciatīvai,
bija iespēja dzirdēt šo emocionālo,
ugunīgo trio. Tajā spēlē Guna Šnē
(čells), Agnese Elksniņa (klavieres)
un Elīna Endzele (sitaminstrumenti). Koncertā Bauskā tika izpildīti
trīs apjomīgi skaņdarbi - Rodiona
Ščedrina „Alvenisu atdarinot”, Jāņa
Lūsēna speciāli šim trio radītais
„Neti, neti ...” un Astora Pjacollas
„Četri gadalaiki Buenosairesā”.
Publika bija sajūsmā gan par skaņdarbiem, gan ekspresīvo, pārsteidzoši atvērto un emocionālo izpildījuma
manieri. Koncertā skanēja ne tikai
mūzika, bet arī
vēstījums par
komponistiem,
viņu mūzikas
rokrakstu, instrumentiem, to
vēsturi. Uzzi-

nājām, ka līdzās marimbai, kuru virtuozi pārvaldīja Elīna Endzele, koncertos tiek izmantots arī parastais
trijstūris un instruments ar prozaisku
nosaukumu – gurķis. Koncertu vadīja pianiste Agnese Elksniņa, viņa
izteica cerību, ka arī Bauskas MMS
tiks apgūta čella spēle. Laimīga sagadīšanās bija, ka zālē atradās vēl
viena Latvijā un ārpus tās pazīstama
Bauskas MMS absolvente – klavesīniste Ieva Saleniece. Ļoti emocionāla bija viņas tikšanās ar savu pirmo
klavieru skolotāju Ligitu Kārkliņu.
Pēc koncerta sastaptie baušķenieki un audzēkņu vecāki ļoti augstu
novērtēja iespēju šādos koncertos
klātienē baudīt ievērojamu mūziķu
sniegumu un izteica cerību, ka šādi
koncerti turpināsies.

Inga Briede, Bauskas Mūzikas
un mākslas skola

Ceraukste otro gadu pēc kārtas uzvar Bauskas novada florbola
čempionātā
8:6 pārspēja „Uzvara” florbolistus,
savukārt finālā ceraukstieši ar rezultātu 9:8 apspēlēja „Labi Būs”.
Turnīra tabula, spēļu rezultāti
ar protokoliem, spēlētāju statistika
pieejami mājaslapā sportsbauska.lv.

Uzziņai:

Turnīra MVP jeb vērtīgākais
spēlētājs – Rolands Kovaļevskis
(„Ceraukste”)

Otro gadu pēc kārtas un trešo reizi pēdējos četros gados par Bauskas
novada florbola čempionāta uzvarētājiem kļuva komanda „Ceraukste”.
Kopumā turnīrā spēlēja septiņas
komandas. Pēc regulārā turnīra beigām, pirmajā vietā ierindojās „Labi
Būs”, otrie - „Ceraukste”. Abas šīs
komandas uzreiz nodrošināja spēlēšanu pusfinālā. Turnīrā ceturtdaļfinālā neiekļuva un septītajā vietā
ierindojās Bauskas novada jauno
florbolistu komanda „BJSS”. Zīmīgi, ka jaunieši savu vienīgo panākumu sešās aizvadītajās spēlēs

guva pret topošajiem čempioniem
„Cerauksti”.
Ceturtdaļfināla pirmajā duelī „Uzvara” ar 3:2 pārspēja „Vecā
Bauska” spēlētājus, savukārt otrajā
ceturtdaļfināla cīņa „Code” izglābās
un, gūstot divus vārtus spēles pēdējās 30 sekundēs, nodrošināja sev
panākumu ar 2:1 pret „Tērveti”.
Pirmajā pusfināla cīņā „Labi
Būs” ar 14:5 pārspēja „Codi”, bet
„Ceraukste” tikpat viegli tika galā
ar „Uzvaru” izcīnot panākumu ar
12:2.
Cīņā par trešo vietu „Code” ar

Turnīra rezultatīvākais spēlētājs Pēteris Zeltiņš (26 vārti + 13 rezultatīvas piespēles) („Labi Būs”)
Turnīra labākais vārtsargs - Artis
Barkovs („Ceraukste”)
Turnīra labākais aizsargs - Jānis
Akmentiņš („Labi Būs”)
Foto: sportsbauska.lv

Attēlā no kreisās stāv –
Artūrs Dulbe, Toms Mengots, Rinalds Smilga, Matīss Dulbe, Artūrs Breijers,
Reinis Kirilko,
Rolands Kovaļevskis, Aivis
Barkovskis, Artūrs Nerets,
Artis Barkovs. Komandā
vēl spēlēja – Valts Smilga,
Emīls Dzenis, Reinis Paegle un Dinārs Vaitaitis.
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Mākslas skolas absolventi izpaužas
teicamos diplomdarbos
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas (BMMS) Mākslas nodaļā 31.maijā notika izlaidums. Apliecības par
profesionālās ievirzes skolas beigšanu vizuāli plastiskās mākslas prog-

darbs, kurā viņa attēloja Latvijas
valdības triju ministru - dāmu - portretus. Savukārt Voldemārs Ezeriņš
noslēguma darbu (vadītāja Aina
Putniņa) izstrādāja datorgrafikā. Ab-

rammā saņēma 18 audzēkņi.
Vispirms viņi publiski prezentēja
savus diplomdarbus. Auditorijā bija
absolventu vecāki, citi ģimenes locekļi, radi, draugi un skolotāji, kā arī
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs un Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare.
Diplomdarbu ekspozīcija skolas zālē
patiesi ir iespaidīga.
Prasmīgo pedagogu Olitas Dzelzkalējas, Laimas Grigones, Ivetas
Līderes, Mārītes Šulces un Ainas
Putniņas vadībā jaunieši izstrādāja
noslēguma darbus vairākās jomās veidošanā, zīmēšanā, tekstilā, audumu mākslā, datorgrafikā. Tam tika
veltīts šī mācību gada otrais semestris. Daži diplomdarbi ir tik izcili, ka
būtu pielīdzināmi mākslas vidusskolas absolventa veikumam. To uzsvēra
veidošanas skolotāja - jaunā, Latvijā
un arī pasaulē pazīstamā keramiķe
Laima Grigone -, minēdama savu
diplomandu Betijas Upelnieces un
Mikusa Kampusa veikumu. Īpašu
atzinību viņa veltīja arī Nikolasa Jansona filigrānajam darinājumam - ar
rokām veidotai un apgleznotai pūces
figūrai.
Apbrīnojami šķita skolotājas
Ivetas Līderes diplomandu Lauras
Lakovičas - Lakovicas un Kristiānas Jasurēvičas funkcionālie objekti
šūpuļtīkls un šūpuļkrēsls, kuros ļoti
veiksmīgi izpaudās audumu dažādu
struktūru, konstrukcijas un dekoratīvo elementu vienotība. Savukārt stila
un modes sintēze bija pārliecinoši
apvienota skolotājas Olitas Dzelzkalējas diplomandu darbos. Tie bija autoru darināti nelieli manekeni ar pašu
konstruētiem un šūtiem tērpiem.
Divas absolventes (diplomdarba vadītāja Mārīte Šulce) zīmēja portretus.
Uzslavas vērts ir Kristiānas Kalles

solventu vecāki ļoti uzmanīgi sekoja prezentācijām, bet vēlāk sevišķi
rūpīgi aplūkoja savu bērnu un viņu
klasesbiedru diplomdarbus.
Skolas beigšanas apliecību ar
sirsnīgu, personisku novēlējumu katram absolventam pasniedza BMMS
direktore Anita Velmunska, bet tējas
krūzītes, ko rotā izglītības iestādes
logo, dāvināja direktores vietnieks,
mākslas programmas vadītājs Ainārs
Pastors. Labākie audzēkņi saņēma
pateicības rakstus par sasniegumiem
mācībās un dažādos mākslas konkursos. Skolotājus aizkustināja 6.a klases absolventu kopīgais apsveikums
un katram pedagogam sirsnībā pasniegtas rožu buķetes visdažādākajās
krāsās.
Izlaiduma vakarā stipri lija, tāpēc
nācās mainīt tradīciju un fotografēties skolas zālē. Fotosesija noritēja
lieliski. Prieks, ka daudzi absolventi
vecākiem un radiem pēc tam ieinteresēti rādīja ne vien savus, bet arī klasesbiedru diplomdarbus, bet skolotāji
neformālā gaisotnē varēja vēl plašāk
pastāstīt par jauniešu nopietno attieksmi noslēguma darbu tapšanas gaitā.
Šī gada diplomdarbus Mākslas
nodaļas zālē Dārza ielā 9 kādu laiku
vēl var aplūkot ikviens, taču drīz tie
nokļūs autoru īpašumā. Skolā saglabāsies fotoattēli un procesa fiksācijas
materiāli.
Paldies ģimenēm par interesi,
pacietību, jauniešu mērķa apziņas
stiprināšanu un uzmundrinājumu
visos sešos mācību gados! BMMS
Mākslas nodaļas beidzēji, kuriem ne
vairāk kā 15, 16 gadu, ir inteliģenti,
smalkjūtīgi, domājoši un radoši nākotnes sabiedrības locekļi.

Pedagogu kolektīva vārdā Anita
Velmunska, Bauskas Mūzikas
un mākslas skolas direktore

Mūsā un Mēmelē
peldēties var droši

Divās Bauskas peldvietās – Mūsā pie Bauskas stadiona un Mēmelē pie gājēju tiltiņa, aizvadītajā nedēļā
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” paņēma ūdens paraugus, lai
veiktu kvalitātes testu.
Pirmdien, 27.maijā saņemti testa rezultāti, kuri apliecina, ka ūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts.
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Svētki

Satiksmes ierobežojumi
„Bauskai 410” svētkos
21. jūnijā
no plkst. 08.00 līdz 23.00 - slēgts Rīgas ielas posms no
Biržu ielas līdz Rīgas ielai 79
22. jūnijā
no plkst. 06.00 līdz 17.00 slēgts Pasta ielas posms no
Plūdoņa līdz Rīgas ielai
no plkst. 19.30 līdz 19.50 slēgts Zaļā ielas (A7) posms
no Dārza līdz Kalna ielai
no plkst 19.50 līdz 20.20 slēgts Uzvaras ielas posms
no Kalna ielas līdz Mūsas tiltam

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ
APSKATĪT

* Līdz 18.jūnijam Yang Chuanxi un Yang Zhao (baušķenieku) gleznu izstāde „Mēs dzīvojam Bauskā”
* Līdz 3.jūlijam TLMS „BAUSKA” tekstiliju un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja TLMS „KLŪGA” pinumu darbu izstāde

22.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 13.00
muzeja pagalmā

„VASARAS SAULGRIEŽI LATVIJĀ
1920.- 30.GADOS”:
– Ērenpreisa velosipēdu izstāde
– 20.,30.gados darinātu rokdarbu izstāde no muzeja krājuma
– improvizēti 20.,30.gadu modes paraugdemonstrējumi (ap plkst.11.30)
– starpkaru perioda ēdienu receptes, kas Līgo svētkos tika likti galdā
– siera siešanas meistarklase
– iespēja pasniedzēja vadībā apgūt 30.gados populāru angļu deju –
lambetvoku (plkst.12.00 – 12.30)
– izstāde „BAUSKA BILDĒS”, veltīta Bauskai – 410.
Gaidīsim Jūs! www.bauskasmuzejs.lv

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs 21.jūnijā

lasiet arī www.bauska.lv

Svētki
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Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns jūnijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

7.-9. jūnijā

Bauskas Pilskalna parka estrādē

*Mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls „Zobens un
lemess”

8.jūnijā
plkst.12.00

Ceraukstes parkā

Bērnu svētki „Roku rokā visi kopā!”

8. jūnijā
plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Pūtēju orķestra „Bauska” koncerts Viesi - PO „Cēsis”, PO „Lemisele”

8. jūnijā
plkst.18.00

Īslīces pagasta „Bērzos”

Koncertuzvedums „Reiz zaļā pļavā..”

8. jūnijā
plkst. 21.00

Īslīces pagasta „Bērzos”

Zaļumballe kopā ar grupu „Dvinskas muzikanti”

13. jūnijā
plkst.17.00

Codes pamatskolā

Popiela „Zvaigznes ir dzimušas”

14. jūnijs
plkst. 16.30

Pie represēto piemiņas
ansambļa Brīvības bulvārī

Komunistiskās genocīdu upuru dienas piemiņas brīdis

14. jūnijā
plkst. 18.00

Budbergas Svētā Pāvila baznīcas parkā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietas atklāšana

16. jūnijā
plkst. 18.30

Jauncodē, Draudzības ielā,
daudzdzīvokļu māju pagalmā

Ielīgošanas koncerts

16. jūnijā
plkst. 20.00

Codē atpūtas vietā
„Ciema dārzs”

Ielīgošanas koncerts

18.-22. jūnijā

Pilsētā

Bauskas novada un pilsētas svētki „Kad Bauska 410 svin…”
Svētku programma - www.kultura.bauska.lv

23. jūnijā
plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka estrādē

*LR2 un LNT dižkoncerts „Līgojam Bauskā” Viktors Lapčenoks,
Žoržs Siksna, Olga Rajecka, Ivo Grīsniņš Grīslis, Samanta Tīna, Ieva
Sutugova, Artūrs Biķernieks, Jānis Buķelis, Normunds Rutulis, Laima
Miltiņa, pavadošais sastāvs MC Orķestris

22.jūnijā
11.00 -13.00

Bauskas muzeja pagalmā

„Vasaras Saulgrieži Latvijā 1920.-30.gados”

22.jūnijs –
3.septembris

Bauskas muzejā

„Bauska bildēs”. Bauskai – 410.

28. jūnijā
plkst. 21.00

Budbergas parka estrādē

Pēterdienas zaļumballe

* - maksas pasākums

Bauskā šogad gaidāmi koši kultūras notikumi
Festivāls „Country Bauska Festival” 12. un 13. jūlijā piedāvās divas dienas ar lielisku kantrimūzikas
programmu un tematiskām izklaides
iespējām Bauskas Pilskalna parkā.
Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls „Vivat Curlandia!”, kas norisināsies 20. un 21. jūlijā, ir vienīgais
festivāls Latvijā, kurā iespējams dzirdēt ne tikai ārzemju viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka mūzikas grupas, iepazīt pašmāju senās mūzikas
meistarus un uzlecošās zvaigznes, bet
arī piedzīvot autentisku 17. gadsimta
operas uzvedumu vēsturiskajā sveču
apgaismojumā.
Senioru deju festivāls „Annas
danči”, kas norisināsies jau astoto
reizi, šogad dejotājus pulcēs 27. jūlijā Bauskas Pilskalna parka estrādē.
Kā ierasts, arī šogad elegantās Eiropas dejas izpildīs aizrautīgi senioru
deju kolektīvi no Latvijas.
Īpaši jāizceļ 3. un 4. augusts, kad

Bauskas Pilskalna parka estrādē jau
trešo reizi norisināsies gaidītākais
vasaras notikums Bauskā – mūzikas
un aktīvās atpūtas festivāls „Bauska TASTE”. Arī šogad apmeklētājus
gaidīs Latvijā iecienītu mūziķu uzstāšanās, sportiskas aktivitātes, aizraujošas nodarbes un vienkārši laba atpūta
brīnišķīgā atmosfērā.
Bauskas Pilskalna parka estrādē
11. augustā būs skatāma īsti latviska
un visiem pazīstama Rūdolfa Blaumaņa joku luga „No saldenās pudeles”. Izrādē piedalās Daiga Gaismiņa,
Zane Daudziņa, Madara Melne-Tomsone, Ivars Kļavinskis, Ģirts Ķesteris
(vai Juris Lisners), Līga Zeļģe, Aldis
Siliņš (vai Mārtiņš Počs), Māris Bezmers un Ainārs Ančevskis.
Baltijas ceļš, akcija, kas pulcēja
vairāk nekā miljonu Baltijas valstu
iedzīvotāju un kas šķērsoja arī Bauskas novada robežas, šogad atzīmē 30.
gadadienu, kuru 23. augustā svinīgi
pieminēs arī Bauskas Pilskalna parka

estrādē īpašā lieluzvedumā „Čikāgas
piecīši – atgriešanās”. Izrādē piedalās Artūrs Skrastiņš (vai Mārtiņš
Egliens), Mārtiņš Brūveris, Rolands
Beķeris, Inita Dzelme-Sondore, Ieva
Sutugova, Ginta Krievkalna un Marģers Eglinskis.
Vasaras sezonas izskaņu Bauskas
vecpilsētas pagalmu un putras godēšanas svētkos atzīmēs 7. septembrī.
IX Pagalmu svētkos un VII Putras
godēšanā varēs iepazīties ar vēl svētkos neredzētiem Bauskas vecpilsētas
pagalmiem, iesaistīties aizraujošās aktivitātēs, iepirkties Zemgales dižtirgū,
kā arī nobaudīt dažādu garšu putras.
Decembrī Bauskas rātslaukumā
notikumu mājā „Baltais briedis”
gaidāmas daudzveidīgas meistarklases, muzikāli notikumi, svētku tirdziņi, kā arī dažādi tematiski pasākumi,
ieskandinot Ziemassvētkus un sagaidot Jauno gadu.

Ilze Lujāne,
Bauskas Kultūras centrs

Codes pagastā deklarētos pensionārus aicinām
EKSKURSIJĀ 11.jūlijā
Ekskursijā būs iespēja iepazīt, apmeklēt un baudīt:

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

• Dundagu no senlaikiem līdz mūsdienām;
• Dundagas pils vēsturi un viesmīlību;
• Pāces vilnas pārstrādes fabriku;
• Piramīdu parku;
• Liepniekvalka (Peldangas) alas;
• Kolkasragu;
• Kolkas Lībiešu saieta namu;
• Zivju kūpināšanu pie Andra, Pitragā.
• Par izbraukšanas laiku un vietu, par ieejas maksām un citiem
jautājumiem interesēties pa tālruni 28373144
• Vietu skaits ierobežots.

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.

