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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
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Bauskas novadā „Stikla
šķiratlonā” sašķirotas 4,9
tonnas stikla
Noslēdzies Vislatvijas „Stikla
šķiratlons” Bauskas novadā, kura
laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu. Bauskas
novadā Vislatvijas „Stikla šķiratlonam” pieteicās 27 dalībnieki, kuri
sašķirojuši un pārstrādei nodevuši
4,9 tonnas stikla atkritumu – dažādas pašiem nevajadzīgās stikla pudeles un burkas.
Katrā pašvaldībā, kas piedalās
„Stikla šķiratlonā”, starp akcijai
pieteiktajām adresēm tiek izlozētas
veikalu „top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro
vērtībā, saņem tas dalībnieks, kurš
konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis
un nodevis visvairāk stikla pudeļu
un burku (kg). Stikla taras izvešanas laikā arī Bauskas novadā visas
pieteiktās adreses tika automātiski
reģistrēta dalībai loterijā.
Vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 730 kilogramus tukšās taras
sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva
Jānis, kas saņems veikalu „top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.
Savukārt veikalu „top!” dāvanu
kartes 20 eiro vērtībā izlozes rezul-

lasiet arī www.bauska.lv

Lemj par papildu finansējumu sporta
halles būvniecībai

Projekts „PROTI un DARI!”

Linda Tijone, SIA Vides serviss
valdes locekle

Par Bauskas Centrālās bibliotēkas darba
laika izmaiņām

Lūdzu atļaut izmainīt un saskaņot Bauskas Centrālās bibliotēkas darba
laiku (bibliotēka atvērta lietotājiem).
Pamatojums:
• Apkopoti statistikas dati par 2016., 2017., 2018.gada jūnija, jūlija un
augusta sestdienu bibliotēkas apmeklējumiem: bibliotēku vidēji dienā apmeklē 8-10 apmeklētāji, salīdzinot rudens ziemas periodā - 25-30 apmeklētāji sestdienā.
• Veikta bibliotēkas lietotāju aptauja par vasaras darba laika ieviešanu. No
aptaujātajiem 54 bibliotēkas lietotājiem 29% bibliotēku apmeklē ari sestdienā. Savukārt 62% no sestdienu apmeklētājiem atzīst, ka jūlija un augusta sestdienas būtiski neietekmē viņu ikdienu un var atrast laiku bibliotēkas
apmeklējumam citā piemērotā laikā. Šāda vasaras darba laika prakse tiek
ievērota ari citās Latvijas publiskajās bibliotēkās.
BCB		
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena

Esošais darba laiks		
11-18			
11-18			
11-18			
11-18			
11-18			
10-16			

Darba laiks pēc izmaiņām
11-18
11-18
11-18
11-18
11-18
Jūlijā, augustā slēgts

		
		

Mēneša pēdējais datums
spodrības diena		

Mēneša pēdējā piektdiena
spodrības diena

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.
Lūdzam savlaicīgi sakārtot īpašumus un uzturēt tos kārtībā.

Būvsapulce 17.jūnijā, uz kuru tika aicināti arī visi Bauskas novada domes deputāti.
FOTO- Artūrs Dulbe
Bauskas novada domes deputāti
20.jūnija Finanšu komitejas sēdē
diskutēja par grozījumiem 2017.
gada 3.maija līgumā Nr. BNA
2016/045 „Sporta halles izbūve
profesionālās ievirzes izglītības
iestādei” Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola””. Grozījumi
paredz papildu finansējuma piešķiršanu 1 187 447,95 eiro apmērā un
pagarināt būvdarbu izpildes termiņu
līdz 148 nedēļām.
Deputāti lēma „pret” papildu finansējuma piešķiršanu un noraidīja
lēmumprojekta izskatīšanu novada
domes sēdē.
Sākotnēji par papildu finansējumu 1 187 447,95 eiro apmērā un
pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 148 nedēļām, deputāti lēma
13.jūnija ārkārtas domes sēdē. Septiņiem deputātiem balsojot „par” un
tikpat „pret”, sagatavotais lēmua
projekts netika pieņemts.
Ņemot vērā situācijas sarežģītību
un autortiesību jautājuma risināšanas steidzamību, Bauskas novada administrācijas vadība nolēma
sasaukt sporta halles būvsapulci
17.jūnijā, uz kuru tika aicināti arī
visi Bauskas novada domes deputāti.
Būvsapulcē piedalījās būvuzņēmējs SIA „Selva Būve”, SIA „Baltex Group”, SIA „BM-Projekts”,
Bauskas novada administrācijas
speciālisti, domes vadība un vairāki
deputāti.
Būvsapulces laikā Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktore Biruta Grantiņa iepazīstināja ar līdz šim paveikto sporta
hallē, kopā ar būvsapulces dalībniekiem izstaigājot būvi. Pēc tam,
kad sporta halle tika apskatīta, uz
deputātu jautājumiem atbildēja SIA
„Selva Būve”, SIA „Baltex Group”,

SIA „BM-Projekts” pārstāvji.
Kā jau esam informējuši, būvdarbu izpildes laikā tika konstatētas
vairākas nepilnības būvprojektā.
Būvprojekta nepilnību novēršanas
rezultātā veidojies kavējums kopējam līguma izpildes termiņam.
Pamata problēma, kas radījusi kavējumu būvdarbu izpildē, ir tas, ka
projektētājs - SIA „Projektēšanas
birojs „Austrumi”” nav veicis darbus, kas nolīgti projektēšanas un autoruzraudzības līgumā, kā rezultātā
tika kavēts būvdarbu process.

Uzziņai:
• Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības
iestāde „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” 2017.gada
3.maijā noslēdza līgumu Nr. BNA
2016/045 „Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”” ar SIA „Selva
Būve”. Līguma summa par būvdarbu izpildi - 4 049 181 eiro, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
• Ar Bauskas novada domes
2018.gada 30.augusta lēmumu tika
piešķirts papildu finansējums 806
487,63 eiro apmērā.
• Būvuzņēmējs SIA „Selva
Būve”, uzsākot darbus, konstatēja nepilnības būvprojektā un lūdza
projektētāju veikt būvkonstrukciju
detalizāciju, lai būtu viennozīmīgs
un nepārprotams katra mezgla un
griezuma rasējums.
• Izskatot projektu un veicot nelielus lokālus (tikai konkrētai konstrukcijai, nevis visai ēkai kopumā)
kontroles aprēķinus, tika konstatētas vairākas nepilnības būvprojektā.
Būvprojekta nepilnību novēršanas
rezultātā ir kavējums kopējam līguma izpildes termiņam.
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tātā saņems Līga un Soņa. Ar dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies
individuāli.
SIA „Eco Baltia vide” un pārējie
akcijas organizētāji pateicas SIA
„Vides Serviss” un Bauskas novada iedzīvotājiem par aktīvo dalību
projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem.
Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco Baltia vide”
sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais
punkts” un veikaliem „top!” organizē Vislatvijas „Stikla šķiratlonu”
pašvaldībās. Projektā visa gada garumā ir aicināta piedalīties ikviena
Latvijas pašvaldība, lai tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez maksas stikla taras savākšanu savā adresē, ko
veiks SIA „Eco Baltia vide”. Savu
dalību Vislatvijas „Stikla šķiratlonā” pieteikušas jau 20 pašvaldības:
Tērvete, Vecumnieki, Salaspils, Sigulda, Bauska, Olaine, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils, Krustpils, Līvāni,
Saldus, Brocēni, Garkalne, Ludza,
Durbe, Madona, Riebiņi, Rēzekne
un Ādaži.
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• Secinot, ka projektētājs ilgstoši
ignorējis normāla darba organizāciju, kā to paredz noslēgtie līgumi,
Bauskas novada dome, Bērnu un
jaunatnes sporta skola un projektētājs 2019.gada 8.maijā noslēdza vienošanos par rīcību ar būvprojektu
un autoruzraudzību, saskaņā ar kuru
projektētājs atteicās no izstrādātā
būvprojekta autoruzraudzības, kā
arī atsakās no jebkurām autortiesībām uz būvprojektu, nododot autortiesības uz būvprojektu pasūtītājam.
• Ievērojot visus iepriekšminētos
apstākļus, šobrīd ir svarīgi turpināt
un pabeigt uzsāktos būvdarbus, darbu pie būvprojekta atsevišķu daļu
izmaiņu izstrādes un pabeigšanas
un ekspertīzes veikšanas un autoruzraudzības nodrošināšanas būvprojektā.
Būvuzņēmējs līdzšinējās sarunās
ir norādījis, ka ir gatavs uzņemties
atbildību par būvprojekta izmaiņu veikšanu un būvdarbu sekmīgu
paveikšanu. Ir iesniegts finanšu
piedāvājums būvprojekta izstrādes,
autoruzraudzības un būvdarbu veikšanas izmaksām.

Jau trešo gadu Bauskas novadā
tiek realizēts projekts „PROTI un
DARI. Projektā līdz šim ir iesaistīti
62 jaunieši, kuri pašlaik nemācās,
nestrādā un neapgūst arodu. Šobrīd
darbojas 4 jaunieši.
Projektā jauniešiem joprojām ir
iespēja saņemt dažādus atbalsta pasākumus. Jaunieši saņem psihologa
atbalstu un konsultācijas, intensīvu
mentora un programmu vadītāju
emocionālu un informatīvu atbalstu,
kā arī profesionālu karjeras konsultāciju.
Projektā ietvaros jauniešiem tiek
sniegts atbalsts dažādu trūkstošo
prasmju apgūšanā un problēmu risināšanā. Tiek plānotas aktivitātes
un individuāli uzdevumi izvirzīto
mērķu sasniegšanai. Ļoti intensīvi
tiek strādāts pie bezdarba problēmu
risināšanas, tiek pārrunātas darba iespējas dažādās jomās. Intensīvi tiek

mācītas darba meklēšanas prasmes.
Šobrīd viena jauniete apmeklē kursus B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai. Cita jauniete pašreiz
apmeklē fotogrāfa kursus. Viens no
projekta dalībniekiem iepriekšējā
mēnesī ieguvis C un CE kategorijas
auto vadītāja apliecību.
Projekta ietvaros turpinām veidot sadarbību ar uzņēmējiem, lai
jauniešiem ir iespēja „ēnot” dažādu
profesiju pārstāvjus, ar mērķi iepazīt
un izprast profesiju jomas un specifiku. Tas palīdz jauniešiem izvēlēties
jomu, kuru vēlas apgūt padziļināti.
Projekta ietvaros jaunieši apgūst pa-

šaprūpes, mājsaimniecības un ēdiena
gatavošanas prasmes. Turpinās sadarbība ar Jauniešu organizāciju –
biedrību „Jaunatne smaidam”. Rīkojam galda spēļu pēcpusdienas, kuru
laikā jaunieši iepazīst viens otru un
sadraudzējas, kā arī lietderīgi pavada savu brīvo laiku. Jauniešiem ļoti
patīk radošās nodarbības. Jauniešiem
ir iespēja apmeklēt kultūrizglītojošos
pasākumus, kurus piedāvā Bauskas kultūras centrs. Ir izveidota un
veiksmīgi turpinās sadarbība arī ar
ģimenes uzņēmumu „GUSTO”, kurā
ar roku darbu top skaistumkopšanas
produkti.
Maijā notika tikšanās ar ģimenes
uzņēmuma „GUSTO” vienu no īpašniecēm Andru, kura dalījās ar savu
stāstu par biznesa ideju, sadarbību
ar biznesa inkubatoru, uzņēmuma
tapšanu, produktu tapšanu, produktu
daudzveidību. Tika organizēta kosmētikas produktu tapšanas meistarklase.
Atgādinu, ka projekta „PROTI
un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem
ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, un
veicināt viņu iesaisti izglītībā, darba
gaitās, kā arī nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā. Vienlaikus projektā tiks piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc iespējas
vispusīgāku un viņu individuālajām
vajadzībām piemērotāku atbalstu.
Bauskas novada pašvaldība šo
projektu plāno ieviest līdz 2020.gada
31.oktobrim. Projektā iesaistāmo
mērķa grupas jauniešu maksimālais
skaits – 103 jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161 112,60 eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu,
zvaniet programmas vadītājai Dinai Romanovskai, tel.63921802 vai
26351163.

Dina Romanovska, projekta
programmu vadītāja

Izmanto iespējas – kļūsti par uzņēmēju
Bauskas novadā!
Bauskas pilsētas dienvidu daļā
pagājušajā gadā uzsākta projekta
„Bauskas industriālās teritorijas at-

būve: 37.gab; ārējo elektrisko tīklu
izbūve 1300 m; sakaru kanalizācijas
cauruļu ieguldīšana tranšejā 2941

tīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” īstenošana. Projekta mērķis
ir revitalizēt (sakārtot) degradētās
teritorijas Bauskas dienvidaustrumu
daļā, lai veicinātu investoru piesaisti un nodrošinātu uzņēmējdarbības
aktivizēšanos.
Vērtējot Bauskas novadu, lielākās nozares pārstāv bioekonomiku
- lauksaimniecība un pārtikas ražošana, bet salīdzinoši maz ir inovāciju un augstas pievienotās vērtības
nozares uzņēmumu. Industriālās
teritorijas apkārtnē šobrīd nav pārāk
liela uzņēmējdarbības aktivitāte,
tāpēc, sadarbībā ar Bauskas sākumskolu, Bauskas Kultūras centru un
SIA „Sky Route Films”, tika izveidots interaktīvs video ar saukli:
„Izmanto iespējas – kļūsti par uzņēmēju Bauskas novadā!” Uzņēmējus
uzrunā paši jaunākie Bauskas novada iedzīvotāji, kas nākotnē uzņēmējdarbību plāno paši un aicina šo
iespēju izmantot arī citiem.
Projektā ir paredzēts šāds būvdarbu apjoms: auto ceļa A7 pilnas
ceļa segas konstrukcijas izbūve pie
Pūriņu ielas: 263 m garumā, Lidlauka ielas pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve: 1257,00 m; lietus
ūdens kanalizācijas maģistrālo vadu
izbūve: 440,90 m; apgaismojuma
balstu pamatu un apgaismojuma iz-

m; ūdensapgādes izbūve: 3477,3 m;
sadzīves kanalizācijas maģistrālo
vadu izbūve: 1435,50m; kanalizācijas spiedvads 969,80 m; sadales
gāzes vada izbūve 1611,50 m.
Projektā sasniedzamie rezultāti:
degradētās teritorijas attīstība 9 ha
apjomā, izveidotas 37 jaunas darbavietas un ieguldītas 1 829 561,07
eiro privātās investīcijas.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 245 396,15 eiro ar PVN
21%, tai skaitā, attiecināmās izmaksas ir 3 023 304,25 eiro un plānotais
ERAF līdzfinansējums ir 84,68%
no attiecināmām izmaksām ir 2 560
163,14 eiro.
Būvdarbus objektā veic SIA
„YIT Infra Latvija”, atbilstoši SIA
„Vertex projekti” izstrādātajam
būvprojektam, būvuzraudzība ir
SIA „Jurēvičs un partneri” pārziņā.
Projekta īstenošana ir plānota 24
mēnešus no 2018.gada 3.ceturkšņa
līdz 2020.gada 3.ceturksnim, tas ir
laiks, lai esošie un jaunie uzņēmēji pieņemtu lēmumus un izmantotu
piedāvātās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai tieši Bauskas novadā,
jo, kā saka interaktīvā video jaunie
uzņēmēji: „Bauska aug un attīstās!”

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

• Pašlaik būvdarbi objektā paveikti tuvu 60% apjomam, uz 2019.
gada 13.jūniju atbilstoši aktiem
par izpildītiem darbiem apmaksāti
49,69 %:
- līguma summa bez pievienotās
vērtības nodokļa 4 012 949,28 eiro;
- būvuzņēmējam izmaksātā summa bez pievienotās vērtības nodokļa
1 994 127,40 eiro;
- aizturētais garantijas maksājums 10 % bez pievienotās vērtības
nodokļa 199 412,74 eiro.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

Tava iespēja, jaunieti!
„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv

www.viaa.gov.lv
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Bauskas vēstures līkloči cauri gadsimtiem
Bauskas vēsture ir metusi dažādus līkločus, pilsēta ir piedzīvojusi gan uzplaukuma
un ziedu laiku gadus, gan posta un sabrukuma periodus. Bet šī ir mūsu pilsēta un
tās liktenis ir cieši savijies ar mūsu pašu, mūsu senču un visas latviešu tautas
likteni.
Šoreiz stāstā par Bauskas pagātni vairāk pievērsīšos tieši senākajam posmam, tam
laikam, kas nav atrodams mūsu pašu atmiņu apcirkņos un par kuru mums nestāstīja
ne vecāki, ne vecvecāki, jo paši tolaik vēl nebija dzimuši.

410 gadus atpakaļ Kurzemes un
Zemgales hercogs Frīdrihs (attēlā,
Imanta Lancmaņa glezna) Bauskai
dāvināja zīmogu ar lauvas attēlu,
tātad piešķīra vienu no pilsētas svarīgākajiem atribūtiem – ģerboni. Šo
dāvinājuma aktu var uzskatīt par
pilsētas tiesību piešķiršanu. Bet
lauvai heraldikā ir piešķirta īpaša nozīme, jo šis dzīvnieks taču ir
zvēru karalis un simbolizē spēku,
modrību un drosmi. To var uzskatīt
arī par karalisku simbolu, kuru izmantoja daudzu valdnieku un valstu
ģerboņos, tajā skaitā – Kurzemes un
Zemgales hercogistes ģerbonī. Šādu
hercoga Frīdriha labvēlību pret
mūsu pilsētu var izskaidrot ar vēlmi
Bausku padarīt par nozīmīgu hercogistes attīstības centru. Bauska
tolaik bija trešā nozīmīgākā pilsēta
Kurzemes un Zemgales hercogistē,
aiz Jelgavas un Kuldīgas.
Tā jau gluži nebija, ka tikai

1609.gadā
taptu mūsu
pilsēta. Apdzīvotība šeit
pastāvēja jau
vairākus gadu
tūkstošus, bet
par pilsētveida
apmetni
tagadējā Bauskas teritorijā
var runāt pēc
1443.gada,
kad
pirmo
reizi vēstures
avotos pieminēta pils celtniecība. Visticamāk, ka šī
apmetne, kuru
dēvēja
par
Vairogmiestu,
tagadējā Pilskalna
parka
teritorijā
ap
estrādi
sāka
veidoties jau
pils būvniecības laikā. Daudzas pilsētas savus
dzīves gadus sāk skaitīt no tā brīža,
kad tā pirmo reizi pieminēta kādā
dokumentā, un kādreiz arī Bauskā to
darīja. Ne velti vecākie baušķenieki
vēl atceras ar ironiju, ka reiz vērienīgi nosvinējuši Bauskas pilsētas 500
gadu jubileju - tālajā 1943.gadā... Ja
turpinātu šādu gadu skaitīšanas tradīciju, tad šogad Bauskai būtu jau
576 gadi. Bet tradīcija mainījās, jo
padomju okupācijas laikā šķita nepiedienīgi turpināt vācu okupācijas
laikā lietoto pilsētas vecuma noteikšanas metodiku.
Senākā pilsētveida apmetne
atradās drošā vietā – to aizsargāja upes no trijām pusēm un Bauskas pils no ceturtās puses. Pilsētiņā
bija uzcelti apkārtnes muižniekiem
piederoši nami, baznīca ar kapsētu,
krogi un citas sabiedriskas ēkas.
Vairogmiests pastāvēja aptuveni
divarpus gadsimtus, līdz 1584.gadā

pirmais Kurzemes un Zemgales
hercogs Gothards Ketlers izdeva
rīkojumu, kas paredzēja likvidēt
apbūvi pils tuvumā un izveidot
jaunu pilsētveida apmetni tagadējās vecpilsētas vietā. Protams,
ka tas nenotika īsā laikā, tam vajadzēja daudzus gadus. Rodas loģisks
jautājums: kamdēļ tapa šāds rīkojums? Tam bija divi iemesli. Pirmkārt, Vairogmiests atradās ierobežotā teritorijā un tur vairs nebija vietas
priekš tālākas paplašināšanās, bez
tam – hercogam Gothardam bija lieli plāni mūsu pilsētas attīstīšanai un
viņa laikā Bauska kādu laiku bija
faktiskā hercogistes galvaspilsēta. Respektīvi, tolaik galvaspilsēta
bija tur, kur mitinājās valdnieks, bet
Gothards Ketlers ilglaicīgi dzīvoja
Bauskas pilī ar visu savu galmu,
pilī vairākas reizes notika arī jaunās
hercogistes landtāga (parlamenta)
sēdes. Otrkārt, Vairogmiesta apbūve
neļāva modernizēt pils aizsardzības sistēmu, jo jauno ugunsieroču
pielietošanai pret uzbrucējiem vajadzēja brīvu šaujamlauku, tur nedrīkstēja atrasties ne ēkas, ne koki
un krūmi, ne citi uzbrucēju aizsegam izmantojami objekti.
Jaunajā pilsētas atrašanās
vietā vispirms tika izveidots tam
laikam moderns un renesanses periodam raksturīgs ielu tīkls ar divām paralēlām galvenajām ielām
un perpendikulārām šķērsielām, kas
veidoja regulārus kvartālus. Centrālajā kvartālā izvietojās tirgus laukums, vēlāk tā centrā tika uzbūvēts
rātsnams. Uz austrumpusi no tā atradās viens dzīvojamo māju, tirgotavu
un amatnieku darbnīcu kvartāls, bet
nākamajā kvartālā aiz tā – 1573.gadā
uzceltā luterāņu latviešu draudzes Sv.
Trīsvienības baznīca ar kapsētu ap to.
Bet no tirguslaukuma uz rietumu pusi
līdzīgā izvietojumā atradās viens cits
dzīvojamo māju, tirgotavu un amatnieku darbnīcu kvartāls, aiz kura kapsētas vidū atradās 1594.gadā pabeigtā
(bez zvanu torņa) luterāņu vācu drau-

dzes Sv. Gara baznīca. Tātad, var
teikt, ka caur tagadējo Rātslaukumu ir gājusi iedomāta simetrijas
ass un Bauska savos pirmsākumos
veidota kā renesanses laikmeta ideālā pilsēta.
Pēc šī izklāsta redzams, ka pirms
410 gadiem Bauska jau varēja lepoties ar izveidotu ielu tīklu, divām
baznīcām un daudzām citām ēkām,
par kurām mūsdienās ir pavisam
nedaudz informācijas. Par pilsētas
straujo attīstību liecina arī hercoga
Frīdriha 1615.gadā piešķirtā privilēģija būvēt rātsnamu. Nav zināms
precīzs gads, kad šis nams tika pabeigts, bet līdz 1743.gadam, kad Jelgavā uzcēla jaunu rātsnamu, tā bija
otra lielākā šāda veida ēka Latvijā,
aiz Rīgas. Toreizējiem ceļotājiem
Bauskas trīs torņu smailes jau no
attāluma liecināja par drīzu nonākšanu ievērojamā pilsētā. Arī
Kurzemes un Zemgales hercogistes
galvaspilsētai Jelgavai tolaik bija 3
torņu smailes, bet citām hercogistes
pilsētām to bija mazāk.
17.gadsimts Bauskai, neskatoties
uz diviem postošiem kariem starp
Zviedriju un apvienoto Polijas-Lietuvas valsti, bija uzplaukuma laiks
un iedzīvotāju skaits sasniedza nepilnus divus tūkstošus. Pilsētā rosīgi darbojās vairākas amatnieku
cunftes, par kalēju amata meistaru
darbnīcām un dzīvesvietām joprojām liecina Kalēju ielas nosaukums.
Bauskā bija arī zeltkaļu cunfte, un
tā liecina par pilsētnieku turīgumu.
Tāpat pilsētā strādāja arī profesionāli greznu mēbeļu izgatavotāji un
gleznotāji, kā arī daudzu citu izplatītāku amatu meistari.
Ar saistošu leģendu par Krievijas cara Pētera I un Polijas-Lietuvas karaļa Augusta II Stiprā piknikošanu uz liela akmens Bauskas
nomalē sākās 18.gadsimts. Realitātē gan viņi mūsu pilsētā savu kāju
nav spēruši, taču abu valdnieku izraisītais Lielais Ziemeļu karš Bauskai atnesa pamatīgu ciešanu biķeri.
Jāpiebilst, ka šeit pabija vienīgi
viņu pretinieks – Zviedrijas karalis
Kārlis XII, kurš personīgi vadīja
uzbrukumu mūsu pilij un vēlāk, pēc
ieņemšanas bez kaujas, pavēlēja to
pamatīgāk nocietināt. To paveica
zviedru kara inženieris Karls Magnuss Stjuarts, kurš 1701.gadā arī
uzzīmēja Bauskas panorāmu ar
pili priekšplānā (attēlā). Ja zviedri
pili nocietināja, tad krievi dažus gadus vēlāk to uzspridzināja. Pilsētas

iedzīvotāji cieta no visu karojošo
pušu uzliktajām ārkārtas nodevām,
kara klaušām un citām neērtībām,
bet vislielākā nelaime bija ievazātā
sērga, ko dēvēja par Lielo mēri.
Šajā epidēmijā gāja bojā aptuveni
divas trešdaļas pilsētnieku. No šiem
zaudējumiem pilsēta sāka atkopties
tikai nākamā gadsimta vidū. 1733.
gadā ļaunprātīgi izraisītā ugunsgrēkā nodega Sv. Trīsvienības baznīca
un vairs netika atjaunota. Bauska
pazaudēja vienu no trijām arhitektoniskajām dominantēm – torņu smailēm, bet senās baznīcas un kapsētas
vietā tagad atrodas Saules dārzs.
1795.gadā beidza pastāvēt
Kurzemes un Zemgales hercogiste, līdz ar to Bauska tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā
un turpmāk bija apriņķa centrs
Kurzemes guberņā. 1797.gadā pilsētā bija reģistrēti tikai 937 iedzīvotāji, no tiem lielākā daļa bija vācieši. Tolaik pilsētā bija 108 apbūvēti
gruntsgabali, uz kuriem atradās līdz
pat sešām ēkām. Dominēja koka
mājas, jo mūra ēkas varēja saskaitīt
uz vienas rokas pirkstiem.
1812.gadā Bauska cieta Napoleona karagājiena uz Krieviju laikā,
bet nākamajā gadā Sv. Gara baznīca pazaudēja savu iespaidīgo torņa
smaili, kas bija cietusi no zibens
šautras. Toreiz baznīcas tornim uzlika nelielu teltsveida pagaidu jumtu, kāds tas ir saglabājies līdz pat
mūsdienām. Jāpiebilst, ka senākā
torņa smailes gals atradās aptuveni
divreiz augstāk par tagadējo.
1817.gadā tika atcelta dzimtbūšana Kurzemes guberņā un tas
pēc vairākiem gadiem veicināja
latviešu pieplūdumu Bauskas
pilsētā. 19.gadsimta gaitā vāciešu
īpatsvars pilsētā krietni samazinājās, lai gan tiem joprojām saglabājās
politiskā vara. Gadsimta vidū Bauskā uz dzīvi apmetās daudzi ebreji
jeb žīdi un viņu īpatsvars vairākās
desmitgadēs sasniedza turpat vai
divas trešdaļas no visiem iedzīvotājiem. Savukārt latviešu skaits pilsētā visstraujāk pieauga 19.gadsimta
beigās. Ja gadsimta sākumā latvieši
veidoja mazāk kā 10% no Bauskas
iedzīvotājiem, tad pēc 1897.gada
tautas skaitīšanas datiem mūsu tautieši jau veidoja 45,6% no visiem
baušķeniekiem, un tā bija skaitliski
lielākā etniskā grupa, otrajā vietā atstājot ebrejus un trešajā - vāciešus.
Tajā gadā pilsētas iedzīvotāju skaits
pārsniedza jau 6500 atzīmi.
19.gadsimta vidū kādreiz staltais
Bauskas rātsnams vispirms pazaudēja savu torni, pēc tam – arī otro
stāvu. Tajā pat laikā pilsētā seno
koka apbūvi pamazām nomainīja
daudzi jauni mūra nami. Tika uzbūvēti pirmie tilti: kopš 1874.gada
Mēmeli no pavasara līdz vēlam
rudenim varēja šķērsot pa Plosta
tiltu, kura pamatni veidoja uz
ūdens peldoši baļķi, bet no 1888.
gada pāri Mūsai varēja tikt pa
visu gadu lietojamu koka tiltu
uz mūrētiem akmens balstiem
(šie balsti saglabājušies līdz mūsdienām un tagad tie stutē atjaunoto
dzelzsbetona tiltu). Līdz šo abu tiltu
atklāšanai upes varēja šķērsot vai
nu pārbrienot pa brasliem, vai izmantojot pārceltuves. Protams, ka

turpinājums 5.lpp.
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ziemā upes varēja šķērsot pa ledu.
Lielākie rūpniecības uzņēmumi
bija 19.gadsimta sākumā uzceltās
divas ūdensdzirnavas un 1873.
gadā dibinātā alus fabrika.
20.gadsimts iesālās ar tādu lielu
satricinājumu, kā 1905.gada revolūcija. Starp baušķeniekiem bija gan
revolūcijas atbalstītāji, gan pretinieki. Sākotnējie miermīlīgie mītiņi
pamazām kļuva agresīvāki, daži revolucionāri veica vardarbīgus uzbrukumus mantīgajiem, bet vēlāk soda
ekspedīcija izrēķinājās ar revolucionāriem, vairākus no tiem nošaujot.
Nepagāja ne desmit gadi, kad Bausku skāra 1.pasaules kara notikumi.
1915.gada jūlija beigās Bauska nonāca vācu okupācijā, pirms tam lielākā
daļa pilsētnieku bija devusies prom
bēgļu gaitās. Vairāk kā trīs gadus
ilgajā vācu okupācijas laikā baušķeniekiem viegli neklājās, tomēr

pilsēta ieguva arī dažus turpmāk
noderīgus jauninājumus: elektrisko apgaismojumu, jaunu visu gadu
izmantojamu tiltu pāri Mēmelei un
šaursliežu dzelzceļa līniju no Bauskas līdz Elejai.
1.pasaules kara izskaņā Latvijai pavērās iespēja iegūt neatkarību un baušķenieki mūsu valsts
veidošanas gaitā bija vieni no
aktīvākajiem. Vienu dienu pirms
Latvijas neatkarības pasludināšanas, 1918.gada 17.novembrī Bauskā notika iedzīvotāju kopsapulce,
kurā demokrātiski ievēlēja pilsētas
pagaidu domi. Tajā bija 21 latvietis,
5 vācieši, pieci ebreji un viens lietuvietis. Nedaudz vēlāk pirmo reizi
Bauskas vēsturē par pilsētas vadītāju kļuva latvietis Jānis Kļaviņš un
latviešu valoda pirmo reizi kļuva
par lietvedības valodu mūsu pilsētā. Latvijas Republikas izveide
saskārās ar ne mazums grūtībām.
Jaunajai valstij vajadzēja izcīnīt
neatkarību ar ieročiem rokās. 1919.
gada janvāra sākumā Bausku ieņēma Sarkanā armija un te divarpus
mēnešus saimniekoja lielinieku
(komunistu) asiņainais režīms. To
savukārt padzina vācu karaspēks,
nomainot „sarkano” teroru ar „balto” teroru, respektīvi – izrēķinoties
ar lielinieku režīmam simpatizējošiem baušķeniekiem. Tajā laikā patriotiski noskaņotie latvieši izveidoja
savu karaspēka vienību – Atsevišķo
Bauskas bataljonu, kurš piedalījās
Latvijas Atbrīvošanas karā (Brīvī-

bas cīņās) un daudzi šī bataljona
cīnītāji vēlāk saņēma augstāko militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kara
ordeni. 1919.gada 17.novembrī,
dienu pirms Latvijas Republikas
pirmās jubilejas, Bauska tika atbrīvota otrreiz, šoreiz no bermontiešiem.
1920. – 1930.gados pilsētas teritorija paplašinājās un izveidojās
„Jaunā Bauska”, teritorijā ap Uzvaras, Pilskalna, Skolas un Krasta
ielu, kā arī Brīvības bulvāra vienā
pusē. Lielākā jaunceltne bija 1930.
gadā atklātais Bauskas pilsētas pamatskolas nams, kurā dažus gadus
vēlāk iemājoja arī Valsts Bauskas
ģimnāzija. Otra jaunbūve, kas radīja
pievilcīgu akcentu pilsētas sejā, bija
jaunā Mēmeles tilta trīs dzelzsbetona laidumi. Kā trešo jauno objektu,
svarīguma ziņā, var ierindot elevatora būvi pie kādreizējās Bauskas
dzelzceļa stacijas. 1930.gados latviešu īpatsvars pilsētā bija sasniedzis 75%.

Īsu brīdi pirms Latvijas neatkarības likvidācijas, 1939.gada rudenī, Bausku atstāja vācu minoritātes
pārstāvji un devās prom uz Vāciju.
1940.gada jūnijā sākās padomju okupācijas režīms, kas izraisīja
jaunu vardarbības ķēdi. 1941.gada
14.jūnijā tika izsūtīti uz Sibīriju 88
pilsētas iedzīvotāji. Pāris nedēļas
vēlāk Sarkano armiju no Bauskas
padzina vācu karaspēks un sākās
vācu okupācijas režīms, kurš vērsās
pret iepriekšējo okupantu atbalstītājiem, visiem ebrejiem un čigāniem,
tos fiziski iznīcinot. Tā beidza pastāvēt kādreiz tik ietekmīgā Bauskas ebreju kopiena.
1944.gada vasarā, kad mūsu pilsētai atkal tuvojās Sarkanā armija,
Bauskas apriņķa priekšnieks Jānis
Uļuks neevakuējās prom no tuvojošās frontes līnijas, kā to darīja
viņa amata brāļi citās pilsētās, bet
gan aicināja policistus, aizsargus
un citus brīvprātīgos aizstāvēt savu
pilsētu. Tāpat kā 1919.gada pavasarī, izveidojās aptuveni 300 vīru
liels Atsevišķais Bauskas bataljons,
kurš iesaistījās pilsētas aizstāvēšanā pret uzbrūkošo Sarkano armiju.
Plecu pie pleca ar latviešu leģionāriem, policijas bataljonu kareivjiem
un vācu vienībām, Bausku izdevās
nosargāt pusotru mēnesi, līdz 1944.
gada 14.septembrim. Cīņas te bija
ļoti smagas, daudz kritušo bija abās
pusēs un tika nopostīta aptuveni trešā daļa no pilsētas ēkām.
Atjaunotais padomju okupācijas
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režīms atkal izrēķinājās gan ar tiem,
kas sadarbojās ar vācu okupācijas

režīma darboņiem. Protams, ka čekisti meklēja šos drosminiekus, ja

stāvētu Latvijas brīvību uz barikādēm, Bauskas miliči bija tie, kas

varu, gan visiem neatkarīgas Latvijas idejas nesējiem. Pēckara gados
Bauskā darbojās vairākas jauniešu
nacionālās pretošanās organizācijas, kuru dalībnieki tika arestēti
un uz ilgiem gadiem nokļuva spaidu darbu nometnēs tālu prom no
Latvijas. Arī vēlāk pilsētā šad un
tad tika izkārti sarkanbaltsarkanie
karogi simboliski parādot, ka brīvas Latvijas ideja nav zudusi, un
radot galvassāpes komunistiskā

sameklēja, tad tos represēja. Jaunā
vara pārdēvēja daudzas ielas, ielu
nosaukumu plāksnītes bija latviešu
un krievu valodā. Pilsētā samazinājās latviešu, bet palielinājās krievu
īpatsvars. Ja 20.gadsimta sākumā
krievi veidoja tikai 0,5%, tad 1980.
gadu beigās sasniedza aptuveni
17% no baušķenieku kopskaita.
Tajā laikā pilsētā dzīvoja nepilni
12 000 iedzīvotāju. Bauskas centrā
uzcēla Ļeņina pieminekli (vispirms
bijušajā Tirgus laukumā, vēlāk pie
rajona padomes ēkas). Padomju
okupācijas gados uzceltas jaunas
administratīvās ēkas, vairāki daudzdzīvokļu namu kvartāli, kinoteātris,
universālveikals, 2.vidusskolas ēka,
vairāki bērnudārzi, autoosta, jaunas
pasta un viesnīcas ēkas, kā arī dažādas ražotnes.
Atmodas gados Bauskā izveidojās nodaļas vairākām patriotiskām
organizācijām – Vides aizsardzības
klubam, Latvijas Nacionālās Neatkarības kustībai un Latvijas Tautas
frontei, kas iezīmēja ceļu uz neatkarības atjaunošanu un piedalījās tās
atjaunošanā. 1989.gada 23.augustā
cauri mūsu pilsētai vijās „Baltijas
ceļš”, kurā dzīvā ķēdē rokās sadevās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
iedzīvotāji, lai visai pasaulei parādītu triju tautu vēlmi pēc neatkarības. 1991.gada janvārī ļoti daudzi
baušķenieki devās uz Rīgu, lai aiz-

aizstāvēja Iekšlietu ministriju pret
„omoniešu” uzbrukumu, vairāki no
viņiem tika ievainoti.
Bauskas pilsēta līdz 2009.gadam
bija rajona, pēc tam novada centrs.
29 neatkarības gados izdarīts daudz
un pilsētas sejā parādījušies jauni
vaibsti. Vispirms jau jāpiemin, ka
Bauska ir atguvusi savu vēsturisko
centru, kopš Rātslaukumā slejas atjaunotais rātsnams visā savā godībā.
Sakārtota mācību iestāžu infrastruktūra, atjaunota Bauskas pils jaunākā
daļa un tilti, beidzot uzcelts arī ilgi
gaidītais peldbaseins. Satiksmes
artērija “Via Baltica” ar joprojām
pieaugošu braucamrīku daudzumu
pilsētu pārgriež uz pusēm un rada
daudz neērtību iedzīvotājiem, jācer, ka līdz nākamajai ievērojamai
Bauskas jubilejai beidzot tiks uzbūvēts apvedceļš. Gājēji un riteņbraucēji ieguvuši apgaismotus celiņus
no pilsētas uz Mūsas, Bērzkalnu un
Rītausmu ciemiem. Bauska ir kļuvusi par iecienītu kultūras baudītāju
apmeklējuma vietu, it sevišķi vasarā, kad mūsu pilsētā notiek dažāda
veida festivāli un cita veida sarīkojumi.
Daudz baltu dieniņu Bauskai
un baušķeniekiem!

Raitis Ābelnieks
FOTO no Bauskas muzeja
arhīva
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Bauskas pilsētai 410 un Bauskas novada svētkos – daudzveidīga programma
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Svētki

Aktuāli izglītībā

Satiksmes ierobežojumi
„Bauskai 410” svētkos

Izglītības jaunā satura ieviešana sāksies
ar jauno mācību gadu

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 pilsētai 410 un Bauskas
novada svētku „Kad Bauska 410
svin!” svinību nedēļā norisināsies
daudzveidīgi amatiermākslas kolektīvu un mūziķu koncerti, dažādi notikumi bērniem un pieaugušajiem,
kā arī vērienīgs svinību noslēgums
ar uzvedumu „Starp trijām upēm un
debesīm” un balli kopā ar „Jauno
Jāņu orķestri”, „Tautumeitas” un
„Lauku muzikanti”.
„Kad Bauskai 410 svin!” ieskanējās jau 18. jūnijā, kad Saules dārzā notika vokālo ansambļu koncerts
„Kad Bauska 410 svin, Saules dārzā
dziedāsim un Plūdoni mēs lasīsim”,
kur uzstājās Bauskas Kultūras centra vokālie ansambļi „Adoramus”
un „Eliksīrs”, Vecsaules pagasta
senioru vokālais ansamblis „Uguntiņas”, Mežotnes pagasta jauktais
vokālais ansamblis „Mēs” un Codes
pagasta sieviešu vokālais ansamblis
„Mežrozītes”.
19. jūnijā, RIMI laukumā uz
skatuves norisinājās Bauskas pilsētas un novada svētku dižvainaga
pīšanas atklāšanas pasākums „Kad
Bauska 410 svin, tad svētku vainags
jāuzpin”. Svētku apmeklētāji nāca
ar ozolu lapām, pļavas veltēm un
citām Jāņu zālēm, ko ievija svētku
vainagā. Šajā dienā koncertā „Tu
tikai skudru nesamin, kad Bauska
410 svin” uzstājās kantrimūzikas
grupa „Klaidonis” un novada līnijdeju kolektīvi – „Hot Boots” no
Bauskas, „Dream Dance” no Gailīšu pagasta, „Country Way” no
Mežotnes pagasta, kā arī Jaunsaules
līnijdejotāji. Savukārt Bauskas Kultūras centra romantiskajā pagalmā
notika Bauskas mūziķu koncerts
„Mūzika mums dzīslās rit, kad
Bauska 410 svin”.
20. jūnijā, Korfa dārzā notika
vokālās studijas „Pigoriņi” un deju
kopas „Mēmelīte” koncerts „Dziedāt, dejot bērni zin, kad Bauska 410

svin”, bet RIMI laukuma skatuvē
dāmu deju koncerts „Kad Bauska
410 svin, stāstu deju atklāsim”, kurā
piedalījās deju grupa „Nazira”, deju
grupas „Rota” un „Lēras Dievietes”,
Eiropas deju kolektīvs „Vēlreiz”, kā
arī Uzvaras amatierteātris ar jautriem skečiem. Šajā dienā Bauskas
Kultūras centra pagalmā tika dots
arī starts aizraujošām orientēšanās
sacensībām „Īsto ceļu meklēsim,
kad Bauska 410 svin”.
Šodiena, 21. jūnijs, iesāksies ar
jautrām atrakcijām bērniem Korfa
dārzā notikumā „Kad Bauska 410
svin, smiesimies un līksmosim”.
Savukārt pēcpusdienā Mēmeles upē
pie gājēju tiltiņa norisināsies ūdensvelosipēdu sacensības „Mēmeles
regate”. Par enerģisku mūzikas lādiņu gādās DJ apvienība „Funky
Gang”, bet muzikālu priekšnesumu
sniegs ritma grupa „Pulsa efekts”.
Tāpat notikumiem bagāta būs
Bauskas pilsētai 410 un Bauskas
novada svētku noslēdzošā diena –
sestdiena, 22. jūnijs. RIMI laukuma
skatuvē notiks Bauskas novada tautas deju kolektīvu koncerts „Krāšņos tērpos dejosim, kad Bauska 410
svin”, kur uzstāsies viesu kolektīvi
no Ukrainas, kā arī Bauskas novada
deju kolektīvi – VPDK „Mēmele”,
TDA „Jandāls” studija, VPDK „Līdums”, kā arī citi dejotāji. Bauskas
novada domes laukumā norisināsies
3x3 turnīrs basketbolā un būs apskatāma foto izstāde „100 Latvijas
izcilāko sportistu portretu galerija”.
Bauskas muzeja pagalmā pasākumā
„Vasaras Saulgrieži Latvijā 1920.30. gados” būs apskatāma Ērenpreisa velosipēdu izstāde, 20. un 30.
gados darinātu rokdarbu izstāde no
Bauskas muzeja krājuma, kā arī būs
iespēja uzzināt un līdzpaņemt starpkaru perioda ēdienu receptes, apgūt
30. gados populāru angļu deju lambetvoku un baudīt improvizētu modes paraugdemonstrējumu. Tikmēr

„Fotomiks” pagalmā Codes pagasta
amatierteātris demonstrēs „Tobiass
ir miris, lai dzīvo Tobiass”, bet Vecsaules amatierteātris ļaus ielūkoties
Bauskas tirgus etīdēs. Līdztekus
šīm norisēm Bauskas rātslaukumā
darbosies mājražotāji un amatnieki
svētku gadatirgū, bet Korfa dārzā
būs līksmas atrakcijas un aktivitātes
bērniem, jaundzimušo sveikšana un
burbuļu ballīte. Savukārt pievakarē
no Korfa dārza uz Bauskas Pilskalna parku vedīs svētku gājiens „Kad
Bauska 410 svin, tās atspulgos mēs
uzplauksim”. Šeit, Bauskas Pilskalna parkā, izskanēs svētku oficiālā
daļa, kā arī īpaši pilsētas un novada svētkiem radīts laikmetīgās dejas multimediāls uzvedums „Starp
trijām upēm un debesīm”. Svētki
turpināsies kopā ar folkmūzikas
apvienību „Jauno Jāņu orķestris”
un „Tautumeitas” muzikālajām dāmām, bet par svētku balles mūziku
rūpēsies „Lauku muzikanti”.
Nākamajā dienā pie TC „RIMI”
baušķenieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt Līgo svētku rītu kopā
ar folkloras kopām, kā arī pievienoties grandiozām Līgo svētku svinībām – LR2 un LNT dižkoncertam
„Līgojam Bauskā!”, kur uzstāsies
labākie Bauskas novada amatiermākslas kolektīvi, Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Olga Rajecka,
Ivo Grīsniņš-Grīslis, Samanta Tīna,
Ieva Sutugova, Artūrs Biķernieks,
Jānis Buķelis, Normunds Rutulis,
kā arī pavadošais sastāvs – MC Orķestris. Biļetes nopērkamas „Biļešu
paradīze” kasēs visās Latvijā, kā arī
internetā.
Tiksimies daudzveidīgajos Bauskas pilsētai 410 un Bauskas novada
svētkiem veltītajos pasākumos!

Ilze Lujāne, Sabiedrisko
attiecību speciāliste
Bauskas Kultūras centrs

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā www.bauska.lv
nākamais numurs 26.jūlijā
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Bauskā viesojas ukraiņu tautas deju
kolektīvs „Kiev-Polit”
Bauskas pilsētas un novada svētkos viesojas Bauskas Kultūras centra Vidējās paaudzes deju kolektīva
„Mēmele” sadraudzības kolektīvs
„Kiev-Polit” no Kijevas.
VPDK „Mēmele” ar „Kiev-Polit” iepazinās Lietuvā, tautas deju
festivālā Pluņģē. Cits citam iepatikušies un nolēmuši kļūt par draugiem – jūnijā ukraiņu dejotāji viesojas Latvijā, bet augustā baušķenieki
dosies uz Kijevu, lai atzīmētu Ukrainas Neatkarības svētkus.
„Kiev-Polit” pārstāvjus paredzēts iepazīstināt ar latviešu tautas
tradīcijām un pirts rituāliem, Bauskas pilsētu, Rundāles un Bauskas
pili, kā arī Vecrīgu, jo Latvijā viesojušies vien divi kolektīva dejotāji.
Plānota ne tikai atpūta – 22. jūnijā
plkst. 11.00 tautas deju koncertā
„Krāšņos tērpos dejosim, kad Bauska 410 svin” pie tirdzniecības centra
„Rimi” ukraiņu deju kolektīvs izpildīs piecas dejas – katru citā tērpā.
Tāpat ukraiņu dejotāji uzstāsies arī
23. jūnijā dižkoncertā „Līgojam

Bauskā!” Pilskalna parka estrādē.
VPDK „Mēmele” vadītāja Ligita Irbīte aicina apmeklēt šos koncertus,
lai iepazītos ar ukraiņu tautas deju
temperamentu un atbalstītu Bauskas
novada dejotājus.
„Kiev-Polit” darbojas jau kopš
1965. gada, kad pirmie dejotāji bija
Nacionālās Aviācijas universitātes

studenti. Darbības laikā kolektīvs ir
nopelnījis ievērojamas godalgas, kā
arī viesojies ASV, Francijā, Polijā,
Spānijā, Turcijā un citās valstīs. Šogad pirmo reizi kolektīvs iepazīsies
ar Latviju.

Ilze Lujāne
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

2018./2019.mācību gads ir izskaņā. Vēl tikai mazliet jāpagaida, lai
jūnija noslēgumā vidusskolēni saņemtu atestātus par vidējo izglītību,
centralizēto eksāmenu sertifikātus
ar novērtējumu. Novada 12 vispārējās izglītības, divās profesionālās
ievirzes un vienā speciālās izglītības
iestādē aizvadīti izlaidumi. Skolēni
un viņu vecāki var atskatīties uz paveikto un tiekties nākotnes mērķu
piepildīšanai.
Jaunā izglītības satura projekts
„Skola 2030” jau divus mācību
gadus strādā ar vairāk nekā 1700
skolotājiem no 100 pirmsskolām un
skolām visā Latvijā, sniedzot tām
atbalstu pilnveidotā mācību satura
un pieejas pakāpeniskā īstenošanā
un aprobējot mācību saturu un tā
ieviešanu. Šajā projektā, kā pilotskolas, aktīvi piedalās trīs mūsu
novada izglītības iestādes: Bauskas
sākumskola, Bauskas 2.vidusskola
un Codes pamatskola. Šajās skolās
izveidotas skolotāju komandas no
skolotājiem, kuri turpmākos divus
gadus strādās ar vieniem un tiem
pašiem skolēniem. Šo skolotāju komandu uzdevumi ir izvirzīti katram
mācību gadam. Pedagogi regulāri
tiekas darba grupās, ir ieplānots noteikts laiks, kad visa mācību gada
garumā dažādām skolotāju grupām
ir iespēja tikties, pārrunāt un īstenot
ar mācību darba pilnveidi saistītus
mērķus. Šādām sadarbības grupām
ir uzdevumi – tās var būt mācīšanās grupas, kas darbojas kā atbalsts
konkrētiem skolotājiem kāda mācīšanas aspekta uzlabošanai; tās var
būt darba grupas, lai koordinētu
kādu mācīšanas paņēmienu īstenošanu, pedagogs palīdz pedagogam,
veidojot sadarbības komandas, lai
visi kopīgi, cits citu atbalstot, strādātu pie izglītības iestādes noteiktā
mērķa.
Kopā ar Bauskas Valsts ģimnāziju projektā „Skola 2030” apmācītas visas novada izglītības iestāžu
vadības komandas, jo arvien vairāk
pieaug katras izglītības iestādes patstāvība un arī atbildība izglītības
procesa norisē, kur katrs izglītības
iestādes pedagogs, katrs skolas
darbinieks ir atbildīgs par iestādes
kopējo mācību procesu. Ikvienas
izglītības iestādes pasākums vai
aktivitāte ir vērtējama ar vienu mērauklu- ko tas dod skolēnam, katram
izglītības iestādes izglītojamajam
viņa tālākā izaugsmē. Izglītības

iestāžu darbā pārmaiņas ir un būs
daudz, jo, lai pakāpeniski attīstītu
bērnu un jauniešu pašvadītas mācīšanās prasmes, skolēniem vajag
skaidrus mācību procesa norises
noteikumus, iespēju pašiem pieņemt lēmumus, lai tos ievērotu, un
iedrošinājumu vingrināties dažādos
darba paveikšanas paņēmienos jeb
stratēģijās. Skolotājiem jācenšas padarīt mācīšanos visiem ieraugāmu.
Jābūt skaidriem mācīšanās noteikumiem: kas man šeit būs jāiemācās,
par ko esmu atbildīgs, kas raksturīgs
kvalitatīvam darbam, kādi ir iespējamie soļi, lai nonāktu pie mērķa,
kā konkrētais, pašlaik veicamais
uzdevums man to palīdzēs sasniegt.
Šāda caurspīdīga klases sistēma ļauj
skolēniem kļūt arvien patstāvīgākiem, uzņemties atbildību par savu
sniegumu, aizvien vairāk iesaistīties
lēmumu pieņemšanā par savu mācīšanos, kas arī ir jaunā izglītības satura mērķis. Jau par ikdienu pedagogiem kļūst kolēģu stundu vērošana
un kopīga plāna noteikšana mācību
darba uzlabošanai, pilnveidei.
Paralēli izglītības jaunā satura ieviešanai, kas tiek uzsākts pirmsskolā ar 2019.gada 1.septembri, ir plānotas un notiek izmaiņas vairākos
normatīvajos aktos, kas skar izglītības jomu, kā arī notiek pārmaiņas
izglītības iestāžu tīklā.
Mūsu novadā 2019.gada 1.jūlijā
darbu sāks „Mežgaļu sākumskola”.
Tiek rosināts stiprināt nepārtrauktu
izglītības pakāpju apguvi apvienojot Bauskas sākumskolu un Bauskas
Valsts ģimnāziju. Skolu apvienošanas mērķis: integrēt abu izglītības
iestāžu labo pieredzi un tradīcijas,
racionāli un efektīvi izmantojot finanšu līdzekļus, materiāltehniskos
un personāla resursus, nodrošināt
Bauskas Valsts ģimnāzijā pilnu pamatizglītības un vidējās izglītības
ieguvi no 1. līdz 12.klasei. Protams,
ka tas ir izaicinājums, paldies visiem, kas saredz attīstības iespējas!
Smelsimies spēku karstajā vasarā, ieklausīsimies un atbalstīsim
viens otru! Uz tikšanos, pedagogi,
Bauskas novada Pedagogu augusta
konferencē Bauskas Kultūras centrā
26.augustā plkst. 10.00!

Māra Bauvare,
Bauskas novada
administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja
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Kādreizējā Sudmalu iela pie Inas Kļaviņas zēnu proģimnāzijas.
Ap 1910.gadu. FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Rīgas iela pie Bauskas pilsētas pamatskolas mūsdienās.

Bauskas pilsdrupas un Mēmele 20.gadsimta sākumā.
FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Bauskas pils un Mēmele mūsdienās.

Skats no Bauskas ģimnāzijas tornīša Pilskalna virzienā. 1930.gadi.
FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Skats no Bauskas Valsts ģimnāzijas tornīša Pilskalna virzienā.
Mūsdienas.

Kādreizējā Sudmalu iela ar Bauskas pilsētas skolu. 20.gadsimta
sākums. FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Tagadējā Rīgas iela ar Bērnu un jauniešu centra „Dzelteno māju”.
Mūsdienas.

Uzvaras iela un jauniesaukto kolona. 1940.gadu otrā puse.
FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Uzvaras iela mūsdienās.

Skats uz Baznīcas ielu no toreizējās Sudmalu ielas. 20.gadsimta
sākums. FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Skats uz Baznīcas ielu no Rīgas ielas. Mūsdienas.

1928.gada plūdos sagrautais Mēmeles tilta posms un Kalna ielas
sākums. FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Mēmeles tilta gals un Kalna ielas sākums mūsdienās.

Nabagmājas iela 20.gadsimta sākumā. FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Rūpniecības iela mūsdienās.
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Pēterburgas viesnīca un Sudmalu ielas posms 20.gadsimta sākumā
FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Toreizējā Sudmalu iela un Tirgus laukums 20. gadsimta sākumā.
FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

Skats uz Bauskas Kultūras namu 1960.gados.
FOTO-Bauskas muzeja arhīvs
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Bauskas muzejs un Rīgas ielas posms mūsdienās.

Rīgas iela un Rātslaukums mūsdienās.

Skats uz Bauskas Kultūras centru mūsdienās.
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Svētki

„Vainagi renesansē”
Sestdien, 6. jūlijā plkst. 16.00
Bauskas pils muzejs aicina uz Senā
dzīvesveida skolas nodarbību „Vainagi renesansē”. Senā dzīvesveida skolas nodarbības Bauskas pils
muzejā notiek kopš 2010. gada. To
laikā apmeklētājiem ir iespēja apgūt
dažādas seno amatu prasmes un gūt
priekšstatu par 15. – 17. gs. cilvēku
dzīvesveidu, sadzīves kultūru, zinātni un atklājumiem.
Renesansē vainagu darināšanai
pievērsa daudz lielāku uzmanību
nekā mūsdienās, uzskatot tos ne
tikai par skaistiem, dekoratīviem
tērpa aksesuāriem, bet piešķīra simbolisku jēgu un ticēja to labvēlīgai
iedarbībai. Tradicionāli vainags
saistīts kā meiteņu un jaunavu galvas rota, taču toreiz greznojās arī
jauni puiši un vīrieši.
Vainags bija ne tikai būtiska apģērba sastāvdaļa, bet svarīgs svētku
vai rituāla atribūts gadskārtu, kar-

rituālos, mīlas maģijas nolūkos un
dažādās svinībās.
Skatītājiem būs iespēja redzēt
nelielu izstādi, kurā eksponēti renesanses laika dievību un alegoriju vainagi un apgūt prasmes tā
laika vainagu darināšanā Bulduru
dārzkopības vidusskolas floristikas
meistares Inetas Skrūzmanes- Ozoliņas vadībā.
Tos, kuri vēlās piedalīties vainagu darināšanā, aicinām pieteikties
savlaicīgi, kā arī, uz nodarbību ņemt
līdzi šķēres, diegu un dabas materiālus vainaga veidošanai.
Nodarbības ilgums ~ 2 h .
Biļetes var iegādāties Bauskas
pils muzeja kasē un rezervēt pa tālr.
63923793, 63922280 vai e-pastu:
bauskaspils@bauska.lv. Rezervētās
biļetes jāizpērk ne vēlāk kā 30 min.
pirms pasākuma.

Elīna Jegorova,
Bauskas pils muzejs
T. +371 63923793

Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 28.05.2019. līdz 18.06.2019.
Reģistrēti dzimušie 11,t.sk. 7 meitenes un 4 zēni
Reģistrēti mirušie 32, t.sk. 14 sievietes un 18 vīrieši
Reģistrētas laulības, 18 t.sk. baznīcā Bērniem doti vārdi: Ralfs, Dominiks, Maikls, Oskars Braiens un Helma, Dāmiana, Matilde, Marta, Petra, Karolīna, Amanda Rūta.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
Rasmu Bajāri Bauskā
Inesi Dūmiņu Bauskā
Valdu Kļaviņu Dāviņos
Anatoliju Maslakovu Gailīšos
Ernestu Rudzrogu Codē
Jautru Rukeri Ceraukstē

100 gadu jubilejā
Alisi Kaklēnu Bauskā

Sirsnīgi sveicam Dimanta kāzās
Andreju un Albīni BAŅUS Bauskā

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās

20. un 21. jūlijā jau ceturto gadu
Bauskas pilī, Bauskas Kultūras centrā un Bauskas Sv. Gara baznīcā
notiks Kurzemes-Zemgales hercogu
Ketleru laika mūzikas un mākslas
festivāls „Vivat Curlandia!”. Festivālā izskanēs viduslaiku, renesanses
un agrīnā baroka mūzika, ko atskaņos mūziķi no Latvijas, Lietuvas,
Šveices, Korejas, Austrijas, Spānijas,
Itālijas, Krievijas, Nīderlandes un
Lielbritānijas. Festivāla epicentrā Marco da Gagliano operas „La Dafne” (1608) uzvedums vēsturiskajā
sveču apgaismojumā!

Lepojamies

Senā mūzika tiks atskaņota uz
vēsturiskajiem instrumentiem, mūziķi būs tērpušies vēsturiskajos tērpos
un koncertu norises vietās tiks radīta
īpaša gaisotne. Divas festivāla dienas
Bauskā būs krāšņi senās mūzikas
svētki, klausītājus priecējot ar 11
muzikāliem pasākumiem, akcentējot
viduslaiku mūzikas bagātības, kas
apgāž mītus par „tumšajiem viduslaikiem”. Festivālu organizē Latvijā
zinošākais senās mūzikas pētnieks
– diriģents Māris Kupčs – sadarbībā
ar Bauskas pils muzeju un Bauskas
Kultūras centru.

Festivālu „Vivat Curlandia!” 20.
jūlijā atklās viens no šobrīd Eiropā
atzītākajiem jaunās paaudzes viduslaiku mūzikas ansambļiem - Rumorum no Šveices, kurš starptautiskā
projekta Eeemerging (Emerging European Ensembles) ietvaros Latvijā
rezidēs jau nedēļu pirms gaidāmā
festivāla koncerta un Bauskā iestudēs īpaši „Vivat Curlandia!” radītu viduslaiku mūzikas programmu
„Tenperantia”.

Skats uz Sv. Georgija pareizticīgo baznīcu mūsdienās.

nevālu, nozīmīgu baznīcas notikumu, kristību, iesvētību, bet jo īpaši
- kāzu tradīciju svinībās. Renesanses laikā augstdzimušām personām
vainagi gatavoti no metāla, dārgakmeņiem, pērlītēm, stieplītēm,
dažādiem smalkiem audumiem, kā
arī no dzīviem ziediem un augiem.
Zemnieki un pilsētnieki nevarēja atļauties greznas lietas vainagu pīšanai, tamdēļ izmantoja to, ko sniedza
daba no agra pavasara līdz vēlam
rudenim. Renesansē plašas zināšanas par puķu nozīmi, ārstniecisko
augu iedarbību bija ne tikai dārzniekiem, ārstiem, zāļu sievām, bet arī
māksliniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, galminiekiem.
Nodarbības laikā apmeklētāji gūs
ieskatu par Floras pasaules bagātībām, ko apjūsmoja dzejdari sonetos
un ziedu vilinājuma atspulgu galma
dejā, kā arī uzzinās kādas puķes un
augus vija vainagos dziedniecības

Festivālā gaidāms pārsteigums:
Latvijā atgriezīsies viduslaiku mūzikas grupa Eloqventia (Spānija).
Festivāla mākslinieciskais vadītājs
Māris Kupčs saka: „Grupa, kura pierāda, ka viduslaiku mūzika var būt
tik ļoti mūsdienīga, temperamentīga

un aizraujoša. Tie klausītāji, kuriem
laimējās pirms diviem gadiem festivālā „Vivat Curlandia!” apmeklēt
Eloqventia koncertu, ilgi nevarēja
atgūt elpu pēc pārdzīvojuma un runāja tikai sakāpinātās emocijās. Esmu
gandarīts, ka varēsim viņus dzirdēt
atkal.” Tam sekos ne mazāk spoža
dueta koncerts. Eiropā plaši zināmā
dziedātāja, mecosoprāns Romina
Basso un virtuozais, daudzas godalgas ieguvušais ģitārists Alberto Mesirca (Itālija) Latvijā viesosies pirmo
reizi.
Festivāla gaidītākais notikums
– Marco da Gagliano operas „La
Dafne” uzvedums vēsturiskajā sveču
apgaismojumā ikvienam klausītājam
ļaus ar visām maņām izjust 17. gadsimta operas, mūzikas, režijas, tērpu
un tā laika cilvēku estētiskos ideālus.
Festivāla pirmo dienu noslēgs
Bauskas pils rīkotais koncertuzvedums „Zaudētā Paradīze”, kuru atskaņos Bauskas pils seno deju grupa
Galms, ansamblis Trakula un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris Via Stella. Šā gada
festivāls piedāvā arī kādu jaunumu
– plkst. 12.00 (pirms festivāla atklāšanas koncerta) ģimenes ar bērniem
tiek aicinātas uz muzikālu stāstu par
senajiem instrumentiem, kura laikā
mazie klausītāji varēs saistoši uzzināt
par simtiem gadus senu pagātni, kad
radās tādi instrumenti kā fidele, vijole, blokflauta, klavesīns, lauta u.c.
Rūpējoties par ikvienam pieejamiem pasākumiem, visos festivāla
otrās dienas koncertos un pasākumos
ieeja būs bez maksas. 21. jūlijā Bauskas Sv. Gara baznīcā ikviens interesents aicināts apmeklēt jauno, daudzsološo soprānu Anetes Viļumas un
Ievas Pļaviņas 17. gadsimta mūzikai
veltīto programmu. Festivālā norisināsies arī VI Paukošanās turnīrs „Ius
Gladii” jeb Zobena tiesības, kura
laikā varēs vērot bruņinieku cīņas,
kā arī pašiem apmeklētājiem būs iespēja piedalīties sacensībās šaušanā
ar arbaletu. Turpinājumā – soprāna
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Dzimtsarakstu ziņas

IV Kurzemes-Zemgales hercogu
Ketleru laika mūzikas un mākslas
festivāls „Vivat Curlandia!”

Festivāla programmā

Skats uz Sv. Georgija pareizticīgo baznīcu 20.gadsimta sākumā.
FOTO-Bauskas muzeja arhīvs

2019.gada 21.jūnijā

Ilzes Grēveles-Skaraines veidotā
kamermūzikas programma „La Donna”, kurā līdz ar dziedātāju muzicēs
baroka vijolniece Agnese Kanniņa,
baroka čelliste Māra Botmane, teorbiste Talitha Cumi Witmer no Nīderlandes, kā ar klavesīniste Liene Madern-Stradiņa. Drīz pēc tam izskanēs
pieklusinātas noskaņas koncerts ar
aktrisi un dziedātāju Elīnu Avotiņu
un blokflautisti Ievu Nīmani. Bet
vienpadsmit pasākumu maratonu ar
programmu „Vibes of Purcell” noslēgs senās mūzikas ansamblis Neymann Ensemble (Latvija, Austrija,
Itālija). Turpinot tradīciju un veltot
koncertu kādam Latvijā maz atskaņotam baroka laika komponistam, šā
gada festivālā Neymann Ensemble
piedāvās muzikālu stāstu par - Henriju Pērselu, kuram šogad aprit 360
gadu jubileja.
Par festivāla norises vietu ir izvēlēta Bauska, jo Kurzemes hercogu
Ketleru Zemgalē celtās pilis bija pirmās, kas Latvijas teritorijā reprezentēja ziemeļu renesanses laicīgās arhitektūras un profesionālās mākslas
izpausmes, atnesa līdzi renesanses
laikmeta Eiropas domāšanu, kultūru
un mākslas dīgļus, kas, neapšaubāmi,
ietekmēja kultūras procesu attīstību
ne tikai Zemgalē. Savukārt mūsdienās Bauskas pils ir vienīgais renesanses un manierisma perioda laicīgās
arhitektūras mantojums, ko 17. - 18.
gs. kari nespēja iznīcināt pilnībā un
kas materiāli pārstāv minēto periodu
Latvijas kultūras vēsturē.
Biļetes uz festivāla „Vivat Curlandia!” pirmās dienas pasākumiem
pieejamas „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās visā Latvijā, kā arī
Bauskas pils muzeja kasē. Ieeja otrās
dienas koncertos – bez maksas.
Festivāla norisi atbalsta Bauskas
pilsētas pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Bauskas pils muzejs,
Musica Baltica.

Laura Šarova, festivāla „Vivat
Curlandia!” producente, Rīgas
Senās Mūzikas centrs

Pjotru un Jevgeniju PEČENIJUS Gailīšos
Valeriju un Līgu ZOJEVUS Bauskā
Jāni un Veroniku ŠERENUS Mežotnē
Māri un Gaidu SĪMAŅUS Bauskā

Bauskas novada svētku pasākumā 22.jūnijā
plkst.20.00 Bauskas pilskalna estrādē tiks
pasniegti šādi pašvaldības apbalvojumi:
ATZINĪBAS RAKSTS
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” vecākajam
speciālistam Raitim Ābelniekam par ieguldījumu un radošu darbu Bauskas
novada vēstures izpētē un popularizēšanā.
2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” Vēstures nodaļas vadītājam Aigaram Urtānam par ieguldījumu un radošu darbu Bauskas novada vēstures izpētē un popularizēšanā.
GODA RAKSTS
1. Bauskas novada sporta veterānei un sabiedriskās dzīves aktīvistei Dainai Sunteikai par labiem rezultātiem veterānu sporta spēlēs un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs.
2. Bauskas novada sporta veterānam un ilggadējam aktīvam Īslīces pagasta sporta dzīves organizatoram Aleksandram Rimševicam par labiem
rezultātiem veterānu sporta spēlēs un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs.
Tituls „BAUSKAS NOVADA GODA PILSONIS”
1. SIA „Bauskas slimnīca” ārstei radioloģei Sandrai Dzīvītei par godprātīgu un profesionālu darbu, pildot ārsta pienākumus, un par ieguldījumu
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā novadā un Latvijā.
2. Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Bauskas nodaļas vadītājai Ženijai Stundai par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā.
Pašvaldības apbalvojums „MŪŽA IEGULDĪJUMS”
1. Bauskas pils muzeja speciālistei Taigai Skanei par ilggadēju profesionālu darbu un ieguldījumu Bauskas pils atjaunošanā un renesanses laikmeta
sadzīves kultūras mantojuma iedzīvināšanā.

Tuvākie pasākumi
Festivāls „Country Bauska Festival” 12. un 13. jūlijā
piedāvās divas dienas ar lielisku kantrimūzikas programmu un tematiskām izklaides iespējām Bauskas Pilskalna
parkā.
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.
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Informācija, paziņojumi
Codes pagastā deklarētos pensionārus
aicinām
EKSKURSIJĀ 11.jūlijā
Ekskursijā būs iespēja iepazīt, apmeklēt un baudīt:

• 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.

„Novada Garša” aicina –
atnāc, atklāj, iemīli!
Lai mudinātu iedzīvotājus atklāt
fantastiskas saimnieces, šefpavārus
un to virtuves arī ārpus lielajām pilsētām, Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra (LLKC) radītais
un cilvēku jau iemīļotais zīmols
„Novada Garša” ar devīzi „Atnāc.
Atklāj. Iemīli!” šogad ikvienu aicina apmeklēt aizraujošus garšas
svētkus katrā Latvijas novadā, kuri
ar grandiozu pasākumu septembra
beigās noslēgsies Rīgā.
Zemgalē Novadu Garša piestās
6.jūlijā – Ribbes dzirnavu 150
gadu jubilejas svinībās, kas sāksies jau pulksten 11.00 un ilgs līdz
vēlam vakaram.
„Ziniet, kādēļ visā Latvijā ir tik
līdzīgi ēdieni? Tādēļ, ka slavenajā
mājturības skolā Kaucmindē jau no
20.gadiem mācījās saimnieces no
visas Latvijas, tur gūtās zināšanas
aiznesot uz savu dzimto pusi,” saka
šefpavārs Ingmārs Ladigs, kurš, godinot Ribbes dzirnavas 150. jubilejā, atklās arī to, kas ir viņa Zemgales
garša.
Aktieris Normunds Laizāns „Nogaršo Latviju Zemgalē” pasākuma
ietvaros visas dienas garumā palīdzēs izgaršot pavāru meistarklases,
kurās taps tāds interesants ēdiens

Novada kultūras pasākumu plāns jūlijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

6. jūlijā plkst. 16.00

Bauskas pils muzejā

Senā dzīvesveida skola „Vainagi renesansē”

11.jūlijā

Dundaga, Kolka

Codes pagasta pensionāru ekskursija uz Dundagu un Kolku

12.-13. jūlijā

Bauskas pilskalna parka
estrādē

*Festivāls „Country Bauska 2019”

13.jūlijā plkst. 10.00

Līgo dārza estrādē

Pagalmu svētki Mežotnē

13.jūlijā plkst. 21.00

Līgo dārza estrādē

Zaļumballe

20.-21. jūlijā

Bauskas pils muzejā

*IV Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas
festivāls „Vivat Curlandia!”

20. jūlijā plkst 22.00

Bauskas pils muzejā

*Koncertuzvedums „Zaudētā Paradīze” Piedalās: Seno deju grupa
„Galms”, Senās mūzikas ansamblis „Trakula”, Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas bērnu koris „Via Stella”

21.jūlijā plkst. 12.00

Bauskas pils muzejā

VI paukošanas turnīrs „Ius gladii” jeb Zobena tiesības

18. jūlijā 17.00

Bauskas Kultūras centrā

Izstādes „Bauskas bibliotēkā modē grāmatas” atklāšana

27. jūlijā

Bauskas pilskalna parka
estrādē

Eiropas deju festivāls „Annas danči”

Uzvaras centrā

Brīvdabas izrāžu festivāls „Vezums 2019” (27. jūlijā plkst. 23.00
Zaļļumballe kopā ar grupas „Credo”dalībniekiem Gunti Veitu un
Gunti Branci)

27.jūlijā plkst. 9.00
28.jūlijā plkst. 10.00

* - maksas pasākums

kā virteņi, ar pieredzējušo maiznieku Normundu Skauģi varēs iepazīt
arī maizes daudzveidību. Savukārt
mazo pavāru skoliņā šoreiz piedalīsies SOS bērnu ciemata audzēkņi,
gaviļniecei – Ribbes dzirnavām, cepot svētku kliņģeri.
Ikviens apmeklētājs aicināts izgaršot Zemgales mājražotāju piedāvājumu un nobalsot par sev tīkamāko konkursā „Tautas garša”. Šī
konkursa uzvarētāji saņems brīvbiļeti uz Novadu Garša Latvija noslēguma festivālu septembra beigās
Rīgā, jaunajā Hanzas peronā.
Ribbes dzirnavu 150 gadu svinību kulminācija būs deju lieluzdevums „Saule rudzu laukā”, kurā
gadskārtu ritumu izdejos teju 1000
dejotāju no visas Zemgales. Pēc
pusnakts visus priecēs arī kārtīga
zaļumballe.
Nākamie „Novada Garša” pasākumi plānoti šādos laikos un vietās:
20.07. Krāslavas pilsētas svētku
ietvaros (Latgale);
27.09.-28.09. Rīgā, Hanzas peronā.
Pasākuma aktualitātēm seko arī:
https://www.facebook.com/NovadaGarsa/

Svarīgi
Neaizmirsīsim izkārt karogu jūlijā

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts karogu”
– 4.jūlijā – ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar
Latvijas valsts karogs sēru noformējumā

Jūlijā
10. jūlijā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta lietu komitejas sēde;
11. jūlijā plkst.14.00 – Vides un attīstības komitejas
sēde;
18. jūlijā plkst.14.00 – Finanšu komitejas sēde;
25. jūlijā plkst.14.00 – novada domes sēde.

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

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.

