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Noslēdzies
konkurss „Gada
skolēns 2019”

Izglītība

Ziņa
Konkursā atbalstu saņem
interesanti mūsu novada
projekti

N

oslēdzies Zemgales Plānošanas reģionā izsludinātais
un administrētais „Latvijas
Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales Kultūras programmas 2019” projektu
konkurss.
Konkursa mērķis ir veicināt Zemgales reģiona tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai,
tostarp veicināt zemgaļu un sēļu
materiālās un nemateriālās kultūras
daudzveidības saglabāšanu, vienota
Zemgales tēla veidošanu, atbalstīt
jaunrades un pētniecības procesus
kultūras jomā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē.
Šogad konkursam iesniegts 91
projektu pieteikums, kopējā pieprasītā summa pārsniedza 330 tūkstošus
eiro. Ekspertu komisija, kurā darbojās
Valsts Kultūrkapitāla fonda, ZPR un
NVO sektora pārstāvji, 25. aprīļa sēdē
nolēmuši atbalstīt 45 projektu īstenošanu par kopējo summu 76 000 eiro.
Atbalstītie mūsu novada projekti:
Bauskas Mūzikas un mākslas
skola - Koncertcikls „Dzimuši
Bauskai” - 1600,00 eiro;
Bauskas muzejs - unikāla 18.gs.
spēļu galdiņa restaurācija Bauskas
muzeja ekspozīcijai - 1500,00 eiro;
Bauskas muzejs - V.Plūdoņa muzeja ekspozīcijas mēbeļu restaurācija - 2000,00 eiro;
Gailīšu pagasta pārvalde - Brīvdabas izrāžu festivāls „Vezums
2019” - 1000,00 eiro;
Biedrība „Kalējs kala debesīs” „Ribbes dzirnavu 150 gadu jubileja” 1500,00 eiro;
Biedrība „Meistars Gothards” „ZIEDĒŠANA” - 2000,00 eiro.
Diemžēl lielās konkurences dēļ
daudz labu iniciatīvu atbalstu nesaņēma. Vairāki pieteikumi netika
atbalstīti, jo nebija ievērotas nolikumā noteiktās prasības.
Atbalstīto projektu ieviešana
Zemgalē ilgs no 2019. gada 1. maija
līdz 2019. gada 15.decembrim.

Sanita Larionova, Zemgales
Kultūras programmas 2019
koordinatore

Par Eiropas
Parlamenta
vēlēšanām

Apspriež ieceri apvienot divas izglītības iestādes

FOTO-Edgars Namiķis
15. maijā, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē
tika uzsāktas diskusijas par ieceri
apvienot Bauskas Valsts ģimnāziju
un Bauskas sākumskolu. Lēmumam
par skolu apvienošanu jābūt pamatotam, nepieciešama pārliecība, ka šis
risinājums ir labākais un ir patiešām
nepieciešams, tāpēc plānots izvērtēt abu izglītības iestāžu līdzšinējo
darbību, diskutēt par apvienošanas
ieguvumiem un iespējamajiem mīnusiem. Ja iecere konceptuāli tiks
atbalstīta, kādā no tuvākajiem mēnešiem varētu tikt skatīts lēmumprojekts par abu izglītības iestāžu
apvienošanu vienā izglītības iestādē
- Bauskas Valsts ģimnāzijā (1.-12.
kl.). Ieceres tālākas virzības gadījumā, jautājums tiks pārrunāts ar abu
izglītības iestāžu darbinieku kolektīviem, tiks organizēta arī tikšanās ar
izglītojamo vecākiem.
Pirms septiņiem 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.

Ko dos Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas apvienošana?
Izglītības sistēma šobrīd piedzīvo
lielas pārmaiņas un šajā pārmaiņu
laikā ļoti būtisks ir vienots skatījums,
vienotas prasības no 1.-12.klasei, tātad līdz vidējās izglītības iegūšanai.
Vienots mērķis gan mācību, gan audzināšanas darbā, vienoti noteikumi,
plašāka skolēnu un pedagogu līdzdalība, kas ir ļoti būtiski ieviešot jauno,
lietpratībā balstīto, izglītības saturu.
Mācības ģimnāzijā skolēni uzsāk ar
7. vai 10.klasi, ne visiem pielāgošanās ģimnāzijas prasībām norit bez
aizķeršanās. Reizēm nepieciešams
īsāks vai garāks adaptācijas periods
gan 7., gan 10.klasē. Vienotas prasības un nepārtraukta izglītības pēctecība no 1. līdz pat 12.klasei novērstu
šādas problēmas.

Arī skolēnu vecākiem tiek nodots
ļoti skaidrs un saprotams vēstījums,
ka viņu bērns konkrētajā skolā varēs
mācīties 12 gadus, un vecāki zināmā
izglītības posmā nebūs spiesti pieņemt lēmumu par to, kur viņu bērnam turpināt izglītošanos, lai iegūtu
pamata vai vidējo izglītību. Vēlme
kaut ko mainīt attiecībā uz bērna apmeklēto izglītības iestādi būs vecāku
brīva griba, nevis obligāta nepieciešamība.
Skolu apvienošana pedagogiem
sniedz lielākas iespējas strādāt ar
talantīgākajiem izglītojamajiem: iespējama agrīnāka diagnostika un specializācija, skolēnu zinātniski pētnieciskā darba veicināšana ilgtermiņā ar
pilnvērtīgāku pētāmo problēmu loku
un termiņu. Skolēniem, savukārt,
šādi tiktu nodrošināta iespēja mācīties interešu kopās. Dažāda vecuma
grupās ir plašākas iespējas skolēnam
mācīties no skolēna, apgūt ne tikai
pētnieciskā darba, bet arī grupas vadības prasmes: kopēju mērķu izvirzīšanu, pienākumus sadali, resursu,
laika plānošanu u.c.
Abu skolu apvienošana nozīmētu
arī pedagoģisko resursu efektīvāku
izmantošanu visplašākajā nozīmē.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai, t.i. izglītības procesa no-

drošināšanai, ir atkarīga no izglītojamo skaita un izglītības programmu
piedāvājuma. Pie izglītības iestāžu
apvienošanas tā būs kopēja. Ja izglītības iestādes tiktu apvienotas,
būtu efektīvāka pedagogu noslodze
piedāvātajās izglītības programmās,
varētu ieviest mācību priekšmetu padziļinātu mācīšanu (deep learning),
plašāku jomu koordinēšanu, pedagogu sadarbību gan pa klašu grupām,
gan pa izglītības pakāpēm, u.c. Bauskas sākumskolā strādā 41 pedagogs,
Bauskas Valsts ģimnāzijā 47 pedagogi, 7 Bauskas Valsts ģimnāzijas pedagogi strādā Bauskas sākumskolā,
4 Bauskas sākumskolas pedagogi
strādā Bauskas Valsts ģimnāzijā. Kopējo darbu apgrūtina tas, ka atšķiras
izglītības iestāžu pārvaldība. Kopēja,
apjomā lielāka valsts mērķdotācija izglītības iestādēm dotu iespēju
izveidot efektīvāku izglītības iestādes pārvaldību, komplektēt atbalsta
personālu, ieviest vienotu pedagogu
darba kvalitātes izvērtēšanu un piemaksu noteikšanu, u.c.
Skolu apvienošana nodrošinātu
plašākas iespējas skolēnu individuālajam darbam, fakultatīvajām nodarbībām, interešu izglītībai, dalībai
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Aktuāli novadā
turpinājums no 1.lpp

projektos un izglītojošās aktivitātēs.
Pieaugtu pozitīva konkurence gan
izglītojamajiem, gan pedagogiem.
Skolēni plānveidīgāk tiktu sagatavoti pro-ģimnāzijai (7.-9.kl.) un ģimnāzijai (10.-12.kl.). Vidusskolas posmā
varētu piedāvāt konkurētspējīgāku
padziļināto mācību jomu apguvi.
Tāpat, apvienojot abas skolas, izglītības iestādei tiktu plānots viens
budžets, vienota grāmatvedība, kadru uzskaite, lietvedība, iespēja pilnu
slodžu nodrošināšanai no pašvaldības budžeta finansētajiem amatiem
u.c. novada līdzekļu racionālāka,
mērķtiecīgāka pārvaldība un lietderīgāka izmantošana.

Mēs savam novadam

Šobrīd sabiedrībā notiek plašas
diskusijas par reģionālo reformu.
Bauskas novada izglītības speciālistiem, izglītības iestāžu vadītājiem,
pedagogiem, arī Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas starpnovadu arodorganizācijai rūp, lai Bauskas novads
arī turpmāk būtu spēcīgs izglītības
reģionālais centrs un Bauskas Valsts
ģimnāzija - spēcīgs tuvāko pašvaldību reģionālais izglītības, metodiskā
darba un pedagogu tālākizglītības
centrs.

Māra Bauvare, Izglītības
nodaļas vadītāja
Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Projektu konkursā „MĒS SAVAM NOVADAM 2019” īstenos divpadsmit projektus
Bauskas novada pašvaldība šī
gada martā izsludināja projektu konkursu „Mēs savam novadam 2019”,
paredzētais finansējums projektu īstenošanai EUR 10 000. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu
un pasākumu īstenošanu Bauskas
novada teritorijā, uzlabojot dzīves
kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī
veicināt atbildību par savas dzīves
vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu
un attīstīt sadarbību starp pašvaldību,
nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Projektu konkursā iesniegti 17
projektu pieteikumi. Komisijai izvērtēšanas rezultātā izvirzot un Bauskas
novada domei pieņemot lēmumu
par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām, šogad
atbalstītas 12 dažādas projektu idejas.
Izvērtēšanas komisija informē, ka
sākotnēji viens no atbalstāmajiem
konkursa projektiem bija arī biedrības „Kopdaris” projekts „Audiogrāmata „Vilis Plūdons. Mazā Anduļa
pirmās bērnības atmiņas””, kurš
kopvērtējumā ierindojās 12. vietā un
nevarēja saņemt pieprasīto finansē-

ju pilnā apmērā. Šī apsvēruma dēļ,
biedrība no projekta īstenošanas atteicās, sniedzot iespēju saņemt biedrības piešķirto finansējumu nākamajam projektam ar augstāko punktu
skaitu. Līdz ar to atbalstāmo projektu
sarakstam pievienojas biedrība „Īslīces sieviešu klubs „Rītausma”” ar
pieteikto projektu „Aktīvā atpūta sakoptā vidē”.
Vēlam veiksmi projektu īstenošanā un atgādinām, ka projektu atskaites par izlietotajiem līdzekļiem
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2019.gada
20.decembrim.

Projektu konkursa “Mēs savam novadam 2019” atbalstīto projektu saraksts

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

Projekta
īstenošanas
vieta

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Projekta mērķis

Bauska

Projekts:
„Baznīcas dārzs”

Biedrība
„Bauskas vecpilsēta”

Mērķis ir sakopt Bauskas Sv.Gara
baznīcas dārzu un izstrādāt vienotu
Ieva Bronko-Pateritorijas labiekārtojuma un apstādījumu store
koncepciju.

Vecsaule

Projekts:
„Novērtē,
izbaudi un izjūti
dabas skaistumu
Mednieku mājā
“Gulbji””

Biedrība „Vecsaules
pagasta mednieku
klubs”

Mērķis - vieta dabas baudīšanai, kopā
būšanai, saliedētības pasākumi, vēstures
mantojuma baudīšana, miera un klusuma
baudīšana

Ivars Brazauskis

Bauska

Projekts:
„Uzplaukšana”

Biedrība „Meistars
Gothards”

Mērķis - izveidot lielformāta vides
objektu “Rožu sienu” kā dāvanu savai
pilsētai Bauskai 410.gadskārtā.

Lolita Zelča

Bauska

Projekts: „Krieviņu Saieti „Ražas
svētki Bauskas
pilī 2019”

Biedrība „BM studio”

Mērķis ir iedibināt jaunu tradīciju-Krieviņu kultūras atdzimšanai un
tradīciju stiprināšanai veltītu festivālu ar
kultūr-atropoloģisko ievirzi-neliels lasījumu bloks, tradīciju izkopšanas bloks
un gastronomiskais bloks.

Dmitrijs
Ščegoļevs

Diāna Siliņa

Rasma Maldute

Bauska

Projekts: „Pirmā
pirmdiena”

Biedrība „Bauskai un
mūzikai”

Mērķis ir nodrošināt iespēju saturīgi
un izzinoši pavadīt pirmo skolas dienu,
izjust tās nozīmību katrā ģimenē,
piedalīties muzikāli mākslinieciskā
mijiedarbības procesā, akcentējot mūsu
pilsētas Bauskas 410 gadi un novada
bagātā un daudzveidīgā vēsturiskā mantojuma dažādību.

Vecsaule

Projekts: „Teritoriju labiekārtošana-Tualetes
un informācijas
stendi Vecsaules
Ev.Lut. draudzes
kapos”

Vecsaules Evaņģēliski
Luteriskā draudze

Mērķis ir labiekārtot publiski pieejamas teritorijas, sabiedriski nozīmīgu
aktivitāšu īstenošanai Vecsaules Ev.Lut.
draudzes kapos.

Projekta vadītājs

Īslīce

Projekts: „Darīsim
kopā!”

Biedrība „Stīgas ED”

Mērķis - veicināt skolas darbinieku,
vecāku un bērnu aktivitāti un atbildību
par savas dzīves vides kvalitāšu uzlaboša- Egita Dreimane
nu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā,
labiekārtojot apkārtējo vidi.

Gailīši

Projekts: „Piknika
galdiņu izveidošana Uzvaras “„Akmens parkā””

Biedrība „Veselīga
dzīvesveida skola”

Mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas un
drošas brīvā laika pavadīšanas iespējas,
rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un
ievērot veselīgu, pilnvērtīgu dzīvesveidu.

Eva Mustermane

Bauska

Projekts: „Foto
rāmis „PASTKARTE NO
BAUSKAS””

Biedrība „Bauskas
sākumskolas padome”

Mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas veidu ar iespēju uzņemt foto
īpašā “Pastkarte no Bauskas” rāmī, kas
būtu lieliska dāvana Bauskai tās 410.
gades jubilejā.

Sanita Slaktere

Biedrība „Latvijas
attīstības institūts”

Mērķis ir radīt koptu un labiekārtotu vidi
Bauskas Pilskalna apkārtnes iedzīvotājiem Mūsas upes labajā krastā - ar pontona palīdzību labiekārtojot peldvietu un
Ansis Bogustovs
nodrošinot arī regulāru sadzīves gružu
savākšanu un šķirošanu Mūsas peldvietās šajā rajonā.

Bauska

Projekts: „Trejupes tramvajs”

Vecsaule

Projekts: „Zaļā dz- NVO Biedrība „Domāīvesveida ABC”
sim, darīsim”

Mērķis - āra intelektuālo un kustību spēļu inventāra izgatavošana, lai
veicinātu āra pieredzes izglītību un
piedzīvojumu terapiju.

Sarmīte Zandere

Īslīce

Projekts: „Aktīvā
atpūta sakoptā
vidē”

Mērķis - uzstādīt trīs āra tenažierus
un popularizēt sporta nodarbības
svaigā gaisā, sadarbojoties ar vietējiem
iedzīvotājiem.

Aiga Baltalksne

Biedrība „Īslīces sieviešu klubs “Rītausma””
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Saistošie noteikumi
Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2019.gada 28.februārī
Nr. 5 (protokols Nr. 2, 12. punkts)
Precizēti ar Bauskas novada domes 25.04.2019. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 4, 24.p.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Pa pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 43.panta trešo daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu un
Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.727 „Darbības
programmas “Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.
gada plānošanas periodā” īstenošanas
noteikumi” un nav tiesību saņemt
pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus un sociālos pakalpojumus maznodrošinātām personām”

4.1.3.3.apakšpunktu
Izdarīt Bauskas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 12.1.apakšpunktu jaunā
redakcijā:
“12.1. ja laulātajiem, personām,
kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi
dzīvojošas personas ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 188 EUR;
2. Papildināt ar 12.2.1 un 12.2.2
punktiem šādā redakcijā:
„12.2.1 ja laulātajiem, personām,
kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mi-

tinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu
laikā ir no 188 euro līdz 242 euro.
12.2.2 Personām ar šo ienākumu
līmeni ir tiesības tikai uz pārtikas un
pamata materiālās palīdzības saņemšanu un dalību papildpasākumos atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada
25.novembra noteikumiem Nr.727
„Darbības programmas „Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām
personām
2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” un nav
tiesību saņemt pašvaldības noteiktos
sociālās palīdzības pabalstus un sociālos pakalpojumus maznodrošinātām personām”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu””
1. Projekta nepieciešamības padība saistošajos noteikumos noteikusi
Labota 12.1. apakšpunkta redakcija.
matojums
labvēlīgākus nosacījumus fonda at3. Informācija par plānoto projekta
Plānotie grozījumi saistošajos nobalsta saņemšanai nekā šo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4.1.3.2. apakšpunktā minētie (trūcīgās
Nav ietekmes uz 2019.gada buteikumos saistīti ar Labklājības minispersonas, maznodrošinātās personas,
trijas ierosinājumu papildināt Eiropas
džetu.
personas krīzes situācijā). IepriekšēSavienības finansēto pārtikas, higiē4. Informācija par plānoto pronas, saimniecības preču un mācību piejais ienākumu līmenis bija 188 eiro,
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
kas tiek saglabāts un šīs personas kā
vidi pašvaldības teritorijā
derumu saņēmēju loku. 18.12.2018.
pieņemti grozījumi Ministru kabineta
maznodrošinātas var pretendēt arī uz
Ietekmes nav
5. Informācija par administratī2014.gada 25.novembra noteikumos
pašvaldības noteiktajiem sociālajiem
Nr.727 “Darbības programmas “Pārpabalstiem un sociālajiem pakalpojuvajām procedūrām
tikas un pamata materiālās palīdzības
miem.
Saistošie noteikumi jāsaskaņo ar
sniegšana vistrūcīgākajām personām
2. Īss projekta satura izklāsts
Vides aizsardzības un reģionālās at2014.–2020.gada plānošanas periodā”
Noteikumi papildināti ar 12.2.1
tīstības ministriju.
īstenošanas noteikumi”, kur 4.punktā
apakšpunktu, kas definē personu par
6. Informācija par konsultāciuzskaitīti kritēriji uz tiesībām saņemt
maznodrošinātu ar ienākumu līmeni
jām ar privātpersonām.
ES atbalstu vistrūcīgākajām perso242 eiro mēnesī, bet nosaka tiesības
Konsultācijas nav notikušas
tikai uz pārtikas un pamata materiānām. 4.1.3.3.apakšpunkts paredz
Domes priekšsēdētājs
ienākumu līmeni 242 euro, ja pašvalA.Jātnieks
lās palīdzības saņemšanu.

Bauskas novada domes 2019.gada 28.marta saistošie noteikumi
Nr.7 „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā”
SAISTOŠIE
NOTEIKUMI
Bauskā 2019.gada 28.martā Nr. 7
(protokols Nr.3, 23.punkts)
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma

22.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai visā Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.

2. Ar saistošajiem noteikumiem
noteiktā aizlieguma termiņš ir 10
(desmit) gadi.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Saistošie noteikumi par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Bauskas novadā”
1. Projekta nepieciešamības pa2. Īss projekta satura izklāsts
ietekmētas.
Saistošie noteikumi nosaka 10 gadu
6. Informācija par konsultācimatojums
aizliegumu Bauskas novada admiĢenētiski modificēto organismu
jām ar privātpersonām
nistratīvajā teritorijā audzēt jebkādus
aprites likuma 22.panta otrā un trešā
Atbilstoši Bauskas novada dome
ģenētiski modificētus kultūraugus.
daļa nosaka, ka pašvaldības ar saisto2019.gada 31.janvāra lēmumam
šajiem noteikumiem var noteikt aizlie3. Informācija par plānoto pro„Par publiskās apspriešanas rīkošagumu ģenētiski modificēto kultūraugu
jekta ietekmi uz pašvaldības bunu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai attiecīgajā administratīvadžetu
audzēšanas aizliegumam Bauskas
jā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas
Pašvaldības budžetu neietekmē.
novada administratīvajā teritorijā”
nav īsāks par pieciem gadiem.
4. Informācija par plānoto prolaikā no 2019.gada 18.februāra līdz
Saistošie noteikumi tiek pieņemti,
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
2019.gada 19.martam norisinājās
lai nodrošinātu ģenētiski modificēto
vidi pašvaldības teritorijā
publiskā apspriešana (viedokļu,
organismu drošu apriti, novērstu neAizliegums audzēt noteiktas laukpriekšlikumu un iebildumu iegatīvo ietekmi uz cilvēku veselību,
saimniecības kultūras ir uzņēmējdarsniegšana) par ģenētiski modificēto
saglabātu bioloģisko daudzveidību
bības ierobežojums. Savukārt uzņēmēkultūraugu audzēšanas aizlieguma
un veicinātu ilgspējīgas lauksaimniejiem, kas nodarbojas ar konvenciālo,
noteikšanu visā Bauskas novada adcības attīstību.
integrēto vai bioloģisko lauksaimnieministratīvajā teritorijā.
Ģenētiski modificēto kultūraugu
cību, tiek uzlabota konkurētspēja. ViePubliskajā apspriešanā par ģenēaudzēšana mazinātu bioloģisko kultējiem uzņēmējiem, kas ražo bioloģistiski modificēto kultūraugu audzētūraugu audzētāju konkurētspēju.
ko lauksaimniecības produkciju var
šanas aizlieguma noteikšanu visā
Audzējot ģenētiski modificētos kulrasties ievērojami finansiālie zaudējuBauskas novada administratīvajā
tūraugus, to izplatība blakus esošajās
mi ja tiek atļauta ģenētiski modificēto
teritorijā piedalījušies 2 cilvēki,
teritorijās ir neizbēgama. Bioloģiskā
kultūraugu audzēšana.
kuri izteikuši atbalstu aizlieguma
lauksaimniecība nevar pastāvēt lī5. Informācija par administratīnoteikšanai.
dzās ģenētiski modificēto kultūraugu
vajām procedūrām
Domes priekšsēdētājs
audzēšanai.
Administratīvās procedūras netiks
A.Jātnieks

Par Bauskas novada domes 2010.gada
27.maija saistošo noteikumu Nr. 15 „Par
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)” atcelšanu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā 2019.gada 28.martā Nr.
6 (protokols Nr.3, 22.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Autopārvadājumu
likuma 35.panta pirmo daļu

Atcelt Bauskas novada domes
2010.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr. 15 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.6
„Par Bauskas novada domes 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu
Nr.15 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem) atcelšanu”
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošie noteikumi paredz atcelt Bauskas novada domes 2010.
gada 27.maija saistošos noteikumus
Nr.15 „Par pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un pārvadājumu
maksimālo maksu (tarifiem)” jo
Autopārvadājumu likuma 35.panta
pirmajā daļā noteikts, ka pasažieru
komercpārvadājumus ar taksometru
drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci). Speciālās atļaujas (licences) izsniedz
republikas pilsētu pašvaldības un
plānošanas reģioni.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz atcelt
Bauskas novada domes 2010.gada
27.maija saistošos noteikumus
Nr.15 „Par pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un pārvadājumu maksimālo maksu (tarifiem)” jo

Autopārvadājumu
likuma
35.panta pirmajā daļā noteikts, ka
pasažieru komercpārvadājumus ar
taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci). Speciālās atļaujas (licences)
izsniedz republikas pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekmes nav
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Ietekmes nav
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi jāsaskaņo ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks
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2019.gada 17.maijā

Aktuāli novadā
Jonišķos atklāta tūrisma akcijas „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
trešā sezona
pierobežas reģionā un popularizēt
tūrisma apskates objektus un pasākumus. Akcija norisinās no 1. maija
līdz 30. septembrim.

3. maijā Jonišķos, Lietuvā, tikās Latvijas un Lietuvas pierobežu
pašvaldību vadītāji, lai atklātu trešo
tūrisma akcijas „Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē 2019” sezonu, iepazītos
ar jaunievēlētajiem Biržu, Pakrojas
un Jonišķu mēriem, kā arī apskatītu tikko atklāto Mūšas tīreļa dabas
taku. Bauskas novadu pasākumā
pārstāvēja novada domes priekšēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs un
TIC vadītāja Inese Turkupole-Zilpure.
Akciju un tūrisma maršrutu organizē Bauskas, Vecumnieku, Iecavas,
Rundāles novada pašvaldība Latvijā
un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldība Lietuvā.
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latvijas – Lietuvas

Akcijā aicināti piedalīties Latvijas un Lietuvas zinātkārie iedzīvotāji gan ar savām ģimenēm, gan draugiem un klasesbiedriem. Piedalīties
akcijā var jebkurš Latvijas un Lietuvas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 12
gadu vecumu.
Šogad nedaudz mainīta ierastā
kārtība - lai saņemtu zīmogu, akcijas dalībniekam ir jānofotografējas pie akcijas objekta - jāuztaisa
pašbilde (selfijs) vai jāpalūdz, lai
kāds nofotografē. Visi maršrutā
iekļautie objekti ir pieejami jebkurā diennakts laikā un bez maksas.
Savukārt, akcijas zīmogu varēsiet
saņemt Bauskas, Biržu, Pasvales,
Pakrojas, Jonišķu Tūrisma informācijas centrā, uzrādot fotogrāfijas (telefonā vai fotoaparātā), kurās jābūt
redzamam akcijas dalībniekam un
akcijas objektam. Svarīgi, lai bilde
būtu fotografēta akcijas norises laikā (būs jāuzrāda laika zīmogs – datums, laiks).

Maršruta un akcijas brošūrā pieejama informācija par 24 akcijas
objektiem, pasākumiem un papildu
apskates vietām kopīgajā maršrutā.
Akcijas norises laikā dalībniekiem
jāapmeklē vismaz 16 akcijas objekti (2 katrā pašvaldībā). Tie, kuri
lieto mobilās aplikācijas, maija vidū
varēs lejuplādēt aplikāciju Kaimiņizemgale un bildes augšuplādēt tajā.

Līdz 20.maijam iedzīvotāji aicināti pieteikt stikla iepakojuma izvešanu pa tālr. 26154123 vai e-pastā:
stikls@ecobaltiavide.lv. Piesakot
pakalpojumu, jānorāda adrese, aptuvenais stikla iepakojuma apjoms
un sava kontaktinformācija. Stikla
iepakojuma izvešana notiks 31.maijā, kad speciālais transports izvedīs
stikla iepakojumu, adresi automātiski reģistrējot dalībai loterijai.
Starp dalībniekiem 5.jūnijā tiks
izlozētas divas veikalu „top!”

dāvanu kartes 20 eiro vērtībā.
Veikala „top!” dāvanu karti 30 eiro
vērtībā saņems arī akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk
stikla pudeļu un burku (kg).
Pašvaldībai, kurā šogad iedzīvotāji projekta laikā nodos visvairāk
stikla pudeļu un burku, būs iespēja
savā pašvaldībā novadīt Vislatvijas
šķiratlona aktivitātes kopā ar treneri
Viktoriju.
Stikla iepakojums ir smagākā
frakcija sadzīves atkritumos, ko
var veiksmīgi pārstrādāt, saudzējot
dabas resursus jauna iepakojuma ražošanai. Kopumā Latvijā tirgū gada
laikā nonāk gandrīz 55 000 tonnas
stikla pudeļu un burku, bet tikai 36
000 tonnas tiek sašķirotas un nonāk
pārstrādē.
Saskaņā ar Eiropas Savienības
(ES) izvirzītajiem mērķiem Latvi-

Projekta „Publisko ūdeņu vides
pieejamības nodrošināšana Bauskas
pilsētā” mērķis ir esošās infrastruktūras atjaunošana un teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides
pieejamības nodrošināšanai Dambja
ielā, lai veicinātu nozīmīga dabas

jums jaunlaulāto piekaramo atslēgu
pieslēgšanas vietai.
Vasarā atpūtas laukums tiks papildināts ar gabiona elementiem soliem un galdiem, tas ir ar metāla
armatūras metinātām konstrukcijām,
kas pildītas ar akmens šķembām.

mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību Bauskas novadā.
Teritorija Dambja ielā 2, Bauskā
tika labiekārtota, nodrošinot vides
pieejamību cilvēkiem ar īpašam vajadzībām atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Izbūvēta ērta
atpūtas vieta ar dažādu aktivitāšu
iespējām iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem, kā arī izveidota ērta un droša piekļūšana pie Mēmeles upes, ar
laipu uz laivu piestātni-pontonu. Projektā uzlabota atpūtas vietas funkcionalitāte, labiekārtotas esošās un izveidotas jaunas funkcionālās zonas,
uzlabots skatu laukums virzienā uz
Bauskas pili, bērnu rotaļu laukums,
radot labvēlīgus apstākļus Bauskas
iedzīvotājiem un viesiem brīvā laika pavadīšanai. Gar skatu laukumu
un rotaļu laukumu uzstādīts norobežojums, kas pēc arhitektes Sandras
Smolijas ieceres būtu labs piedāvā-

Iedzīvotāji ir aicināti atpūtas laukumu lietot saudzīgi un atbildīgi, lai
kopīgiem spēkiem paveiktais kalpotu
ilgāk un priecētu gan pašu cilvēkus,
gan viesus.
Būvdarbi laukuma labiekārtošanai tika uzsākti 2018.gada oktobrī.
Būvdarbus veica SIA „UNI RL”,
reģ.Nr.40003387899. Būvuzraudzību veica SIA „BaltLine Globe”, reģ.
Nr.40003780856.
Projekta kopējās izmaksas ir 131
043 eiro, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 38 885
eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 92 158 eiro.

Iesniedzot apzīmogotās akcijas
kartes Bauskas, Biržu, Pakrojas,
Pasvales vai Jonišķu Tūrisma informācijas centrā līdz 1. oktobrim,
būs iespēja pretendēt uz kādu no
balvām – velosipēdu vai dāvanu
karti romantiskām pusdienām vai
nakšņošanai.
Apceļošanas akcijas noslēgums
ar dāvanu pasniegšanu tās ieguvējiem tiks organizēts 12. oktobrī Iecavā, līdz ar to simboliski noslēdzot
aktīvo tūrisma sezonu.

Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja

Bauskas novada iedzīvotājus aicina pieteikties stikla iepakojuma
izvešanai dzīvesvietā

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco Baltia vide” sadarbībā AS „Latvijas Zaļais punkts” organizē „Stikla šķiratlonu” Bauskas
novadā, kurā ar speciālo transportu
no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietā
pieņems izlietoto stikla iepakojumu (burkas un pudeles). Projekta
dalībnieki varēs laimēt veikalu tīkla
„top!” dāvanu kartes.

Dambja ielā labiekārtota atpūtas vieta un
uzlabots skatu laukums

jai tāpat kā citām ES valstīm līdz
2020. gadam ir jāsavāc un jānodod
pārstrādei 68% no Latvijā novietotā stikla. Nereti stikla savākšanas
konteineru trūkuma dēļ stikls nonāk
kopējos sadzīves atkritumu konteineros, kas apgrūtina to atlasīšanu
un nodošanu atkārtotai pārstrādei.
Tāpēc SIA „Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts”
piedāvā pašvaldībām iespēju pieteikties bez maksas stikla šķirošanas konteineriem, kā arī piedāvā
alternatīvus centralizētus risinājumus, lai pārstrādei derīgie atkritumi
nenogultu šķūnīšos, netiktu aprakti
kopā ar sadzīves atkritumiem un nenonāktu mežos vai grāvmalās.
Iniciatīvu „Stikla šķiratlons” SIA
„Eco Baltia vide” īsteno sadarbībā
ar AS „Latvijas Zaļais punkts” un
vietējo veikalu tīklu „top!”. Plašāka
informācija www.ecobaltiavide.lv .

Ilze Munda, projektu vadītāja

lasiet arī www.bauska.lv

Aktuāli novadā

Rundāles pilī sveic konkursa
„Gada skolēns” finālistus

2019.gada 17.maijā

Darbs ar jaunatni
Bauskas novadā

Bauskas novadā darbs ar jaunatni
noris pilnā sparā. Notikumu un aktivitāšu dažādība tiek nodrošināta
katrā Bauskas novada pagastā, kur
jaunatnes darbinieki cītīgi strādā
ar katru jaunieti un viņu interesēm.
Papildus ikdienas darbam ar jauniešiem un notiekošajam projektam
„Mobilā darba ar jaunatni sistēmas
attīstīšana Bauskas novadā”, feb-

9.maija pēcpusdienā Rundāles pilī
norisinājās Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada konkursa „Gada skolēns 2019” noslēguma
pasākums. Kopumā tika apbalvoti
un sveikti 29 jaunieši. Titulu „Gada
skolēns” ieguva divi skolēni – pamatskolas un vidusskolas grupā.
Izglītības iestādēs konkursa novadu posmam tika izvirzīti erudītākie
izglītojamie no visām novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm.
Skolēni tika vērtēti trīs jomās - mācību darbs, pašizpausmes un radošā aktivitāte, iekšējās pasaules izkopšana.
Individuāli pēc kritērijiem:
• sasniegumi mācību programmas
apguvē;
• zināšanas par savu novadu, valsti;
• sasniegumi skolas, novada un
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs;
• radošo un fizisko spēju attīstīšana un sasniegumi interešu izglītības
grupās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;
• izpratne par augstākajām morā-

les vērtībām, spēja novērtēt un izjust
skaisto (eseja);
• radošās izpausmes un sevis prezentēšana (prasmju demonstrējumi
un vizītkarte);
• iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē
un labdarībā.
Katrā no šiem pārbaudījumiem
konkursa dalībnieki spoži demonstrēja savas zināšanas visdažādākajos
mācību priekšmetos, talantus, spējas,
radošumu, savas dvēseles bagātību
un gaišumu.
Katra skolēna īpašie viesi šajā pasākumā bija viņa mīļākais skolotājs
un vecāki. Sumināti tika konkursa
nomināciju „Par vispusīgām zināšanām” un „Par talantu daudzpusību”
un titula „Gada skolēns” ieguvēji
pamatskolas un vidusskolas posmā.
Visi finālisti saņēma piemiņas veltes
un naudas balvas.
Sarīkojuma viesi „TirkizBand” no
Jelgavas, kuru izpildītie skaņdarbi
izskanēja kā veltījums visiem klātesošajiem.

Konkursa laureātiem piemiņas
veltes un apliecinājumus par piedalīšanos pasniedza Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks,
Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve, Iecavas
izpilddirektora vietnieks Normunds
Vāvers, Vecumnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals, Bauskas novada administrācijas
izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka un Izglītības nodaļas vadītāja
Māra Bauvare.
Titulu „Gada skolēns” pamatskolas klašu grupā ieguva Valles vidusskolas 8.klases skolniece Lolita Griškeviča.
Titulu „Gada skolēns” vidusskolu
klašu grupā ieguva Iecavas vidusskola 10.a klases skolniece - Renāte
Estere Liepiņa. J

Baiba Stūre, Bauskas novada
administrācijas Izglītības
nodaļas metodiķe
Foto:Artūrs Dulbe, Sabiedrisko attiecību speciālists

Mēs lepojamies ar konkursa „Gada skolēns 2019” finālistiem:
Izglītības iestāde

Vārds, uzvārds

Rezultāts

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas Valsts
ģimnāzija”

Matīss Čakšs

Nominācijas „Par vispusīgām zināšanām”
ieguvējs

Katrīna Kazlauska

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Kārlis Banis

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Kaspars Kalējs

Nominācijas „Par talantu daudzpusību” ieguvējs

Emīls Upenieks

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Marika Čehoviča

Nominācijas „Par vispusīgām zināšanām”
ieguvēja

Samanta Bosakova

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā
„Gada skolēns”

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces pamatskola”

Ance Šastakoviča

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā
„Gada skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāde
„Uzvaras pamatskola”

Elvīra Kresa

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā
„Gada skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas pilsētas
pamatskola”

Klēra Kuļikauska

Nominācijas „Par talantu daudzpusību” ieguvēja

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Griķu pamatskola”

Paula Šumina

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā
„Gada skolēns”

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Codes pamatskola”

Dita Dārzniece

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā
„Gada skolēns”

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Vecsaules pamatskola”

Viktorija Buhbindere

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā
„Gada skolēns”

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Mežgaļu pamatskola”

Marta Pātaga

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā
„Gada skolēns”

Attēlā

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas 2.vidusskola”
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ruāra domes sēdē tika apstiprināts
Bauskas novada jauniešu domes nolikums un notikusi Jauniešu domes
sastāva pieteikšanās un atlase. Drīz
vien Bauskas novada Jauniešu dome
uzsāks savu darbu. Maksimālais jauniešu skaits domē 25 jaunieši, kuri
piedalīsies jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analīzē, izstrādās
priekšlikumus pašvaldības jauniešu
dzīves kvalitātes uzlabošanai, veicinās pašvaldības jauniešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu,
jauniešu sadarbību ar pašvaldību,
citām jauniešu domēm, institūcijām
un organizācijām. Izplatīs informāciju par jauniešiem piedāvātajām
iespējām un iesaistīsies pašvaldības
darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un
programmās.
Paralēli tiek realizēti arī PuMPuRS jauniešu projekti, kuros divas

jauniešu organizācijas Bauskas novada jauniešiem organizē dažādas
aktivitātes un informatīvos pasākumus jauniešu līdzdalības veicināšanai sabiedriskajā dzīvē. Martā
notika Piedzīvojuma Gars nometne
„LEC Bauska”, kurā piedalījās arī
11 Bauskas novada jaunieši, tāpat
šobrīd jaunieši šajā projektā realizē
paši savus trīs sociālos projektus,
tādejādi ieguldot savu darbu novada
dzīves uzlabošanā.
Martā notika Bauskas novada
jauniešu forums 2019 „Komandas
spēks”, kuru organizēja Bauskas
novada administrācija un Bauskas
Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde. Forumu apmeklēja apmēram
100 jaunieši, ar kuriem darbojās gan

motivators Aleksis Daume, improvizācijas grupa „Spiediens” un Bauskas novada jauniete Kristiāna Paula
Lībiete.
Darbs ar jaunatni neapsīks arī
turpmāk. Jaunieši piedalīsies Bauskas novada svētkos, organizējot
aktivitātes, Erasmus+ apmaiņas
projektā, dodoties uz Čehiju un citās aktivitātēs, kurās paši darbosies
un organizēs savu darbu kopā ar
jaunatnes darbiniekiem. Tāpat turpināsies arī abu projektu realizācija un
uzsāksies novada Jauniešu domes
darbs, lai jau vasarā jaunieši var plānot jauniešu domes darbu turpmākajam un nākošajam gadam, lai piedalītos jauniešu dzīves uzlabošanā un
jauniešu aktivitātes veicināšanā.

Liene Rotberga, Bauskas
novada jaunatnes lietu
speciāliste

Bauskas novada pašvaldības policija
informē

• pilsētas un ciemu teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 30.oktobrim un no 1.aprīļa līdz 15.maijam no plkst.8.00 līdz plkst.17.00;
• lauku teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un
dedzināšanas iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 15.maijam.
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Aktuāli novadā

„Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv
Nākamais izdevums iznāks 31.maijā

lasiet arī www.bauska.lv

lasiet arī www.bauska.lv
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Muzeju nakts Bauskas novadā

Aklā Valentīna varoņdarbi Bauskas pilī
Muzeju naktī

skuķes no Aklā Valentīna vezumniecēm, neņemot vērā
ne viņu zemo kārtu,
ne vienkāršās, kara
gaitās saburzītās drēbes. Tiesa mielasts
kara laikos ļoti pieticīgs – maize, putraimi un sāls. Tāpēc
tika teikts „dzīres
bada laikos”.

„Gambijas brīnums”

2019. gads, kad atzīmējam Brīvības cīņu simtgadi, ir īstais brīdis
pieminēt gan karalauka varonību,
gan novērtēt tos, kuru cīņas ierocis ir vārds un taure, spalva un ota.
Sestdien, 18. maijā Muzeju naktī
cels godā visu laikmetu un visu
novadu varoņus un izdzīvos viņu
varoņstāstus. Bauskas pils muzejs
ir sagatavojis programmu „Aklā Valentīna varoņdarbi”.
Mūsdienās mazpazīstamo, bet
17. gadsimta otrajā pusē Kurzemes
hercogistē un citās Eiropas valstīs
slaveno karotāju Johanu Lībeku pazina pēc iesaukas Aklais Valentīns,
kas iegūta tādēļ, ka viņš bijis vienacis un tukšo acs dobumu vienmēr
sedzis ar garu matu šķipsnu. Aklais
Valentīns ar savu drosmi un karavadoņa talantu piedalījās Kurzemes
hercogistes cīņās ar tālaika spēcīgāko Baltijas jūras reģiona lielvalsti - Zviedriju. Savu ievērojamāko
uzvaru Aklais Valentīns izcīnīja ap
1659. gada jūniju Bauskas apkaimē, netālu no Lietuvas robežas, kur
Aklais Valentīns un viņa vadītie pulki ievilināja slazdos no Vidzemes
atvesto ap 1000 vīru lielo Zviedrijas
armijas korpusu ģenerāļa Fabiana
fon Aderkasa vadībā. Kaujā krita
ap 300 zviedru kareivju, aptuveni
tikpat krita gūstā. Cīņa tika uzvarēta un rezultātā 1660. gada 9. jūlijā
hercogs Jēkabs varēja atgriezties
Kurzemes hercogistē pēc trīs gūstā
pavadītiem gadiem. Aklais Valen-

tīns krita 1664. gada maijā kaujā pie
Polockas. 1669. gadā viņa mirstīgās
atliekas tika pārapbedītas Bauskas
baznīcā.
Par Aklā Valentīna varoņdarbiem
ir daudz nostāstu un leģendu. Viens
no spilgtākajiem apcerējumiem ir
Rutku Tēva romāns „Aklais Valentīns”. Muzeju naktī no plkst. 19:00
līdz 22:30 ikviens varēs sajust mazu
daļu no daudzajiem piedzīvojumiem, vērojot dažādas vides ainas,
kas veidotas pēc Rutku Tēva romāna sižetiem.

„Pilskungs cietumā”

Cietuma kambaris tika saukts par
Grolla kambari – pilskunga vārdā.
Grolls bija Aklā Valentīna līgavas
Magdas tēvs. Zviedri, iekarojot pilis, to pilskungus ieslodzīja cietumā,
kas šajā gadījumā notika ar Grollu.
Grollu apmeklētāji varēs sastapt visai neglaimojošā vidē un paskatā –
kā cietumnieku uz cisu maisiem un
ļoti labi apsargātu.

„Dzīres bada laikos”

Lai atgūtu no zviedriem hercogisti un panāktu hercoga Jēkaba
atgriešanos no gūsta, tika apvienoti
vairāki pulki, tostarp arī Kurzemes
hercogistes muižkungu pulki. Tā
tika izveidots dažādu sociālo slāņu
karotāju pulks, kuri ne vien kopā
karoja, bet arī dzīroja. Jaunākie
muižnieki un namnieki nekautrējās
aicināt uz dančiem arī zemnieku

Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas laikā hercogistei
bija divas kolonijas
– Tobago un Gambija. Stāsti vēsta, ka
laikā, kad hercogs
tika turēts gūstā, no
Gambijas uz Kurzemi ar kuģi veda zelta naudu. Kuģis ar
visu bagātību netālu
no Kurzemes krasta
gāja bojā, bet dažiem
ļaudīm palaimējās
izglābties, kā arī izglāba dažus maisus
ar Gambijas zeltu.
Nolēma, ka zeltu
izlietos hercoga Jēkaba glābšanai no
gūsta. Par šo Gambijas zeltu sagādāja
bruņojumu Aklā Valentīna karotāju pulkiem. Muzeju naktī
varēs aplūkot īstu
dārgumu, kas tika
atvests no Gambijas.
Bauskas pils muzeja telpas Muzeju
nakts
apmeklētājiem būs atvērtas no plkst. 19:00
līdz 22:30, kad būs aplūkojamas
arī Bauskas pils muzeja izstādes
un ekspozīcijas. Savukārt Landtāga
zālē plkst. 20:00 būs iespēja klausīties koncertu, kurā muzicēs Iecavas
un Bauskas mūzikas skolu audzēkņi.
Muzeju nakts programmas noslēgumā, plkst. 23:00 Mūsas upē pret
pili skatītāji varēs vērot performanci
„Hercoga atgriešanās”.
Apmeklētājus lūdzam pulcēties
Mūsas labajā krastā vai dienvidu
terasē pretī pilsdrupu tornim. Kopā
ar hercogu, kurš pārradies no gūsta,
visi dosimies kopīgā lāpu gājienā uz
Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcu,
lai godinātu varonīgo Aklo Valentīnu, kurš 1669. gadā tur pārapbedīts.
Apmeklētājus lūdzam ņemt līdzi
savas lāpas, kuras aizdedzināsim,
uzsākot gājienu.
Ieeja pasākumā bez maksas.

Elīna Jegorova,Bauskas pils
muzeja sabiedrisko attiecību klientu apkalpošanas vadītāja

BAUSKAS MUZEJS AICINA UN PIEDĀVĀ APSKATĪT
* Līdz 19.maijam Jāņa Salena tulpju kolekcijas izstādi
* Līdz 22.maijam – Īras Rozentāles jubilejas gleznu izstādi
„SIMFONIJA”
* Līdz 7.jūlijam TLMS „BAUSKA” un Daugavpils Novadpētniecības
un mākslas muzeja TLMS „KLŪGA” pinumu un darbu izstādi
* Sestdien, 18.maijā no plkst.19.00 – 24.00 Starptautiskās Muzeju
nakts pasākums
V.PLŪDOŅA MUZEJĀ
* Sestdien, 18.maijā no plkst.19.00 – 21.00 Starptautiskās Muzeju
nakts pasākums
* Otrdien, 28.maijā plkst.19.00 - Dzejas izrāde „Viļa Plūdoņa balādes”. Viļa Daudziņa režija, Jēkaba Nīmaņa mūzika. Piedalās: V.Daudziņš, J.Nīmanis, I.Nīmane, A.Bērziņš, E.Mediņš.
Ieeja bez maksas.
www.bauskasmuzejs.lv

Muzeju nakts komandu pastaigas

„Mūžam nerimst varoņu gars” NOLIKUMS
Bauskas muzejs, iesaistoties starptautiskā projektā „Muzeju nakts”,
18.maija vakarā rīkos izzinošu komandu pastaigu ar sacensības elementiem
„Mūžam nerimst varoņu gars” (Kārlis Skalbe).

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Dalībnieku pulcēšanās muzeja pagalmā 18.maijā no plkst.19.00.
Instruktāža plkst.19.20, kopīgs starts plkst.19.30.
2. Komandu skaits neierobežots, komandā jābūt vismaz trim cilvēkiem un
katrai komandai ir jābūt savam nosaukumam. Tā kā šī gada pasākums ir veltīts
latviešu tautas varonīgāko pārstāvju cildināšanai, tad katrai komandai jāpiedomā pie sava noformējuma – latviešu karavīru garā (no vissenākiem laikiem
līdz mūsdienām).
3. Komandas var pieteikt zvanot uz muzeja tālruņiem:
63960508, 63960511 un 63960117 līdz 17.maija plkst.15.00.
4. Katra komanda pirms starta saņems lapu ar 10 meklējamo objektu attēliem un nelielu informāciju par tiem. Šie objekti ir jāatrod 2 stundu laikā un jānofotografē ar digitālu ierīci, lai finišā var apliecināt, ka uzdevums ir izpildīts.
5. Objektu atrašanas ātrums šoreiz netiks vērtēts. Pa pilsētas ielām varēs
pārvietoties bez īpašas steigas, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un izbaudot Bauskas vecpilsētas šarmu, kā arī veltot vairāk laika katra objekta apskatei
un iemūžināšanai.
6. Pēc visu komandu finiša plkst.21.40 notiks apbalvošanas ceremonija. No
visām komandām, kuras būs veiksmīgi atradušas visus 10 objektus, tiks izvēlētas apbalvošanai trīs komandas, kuru noformējumu organizatori būs atzinuši
par visatbilstošāko un interesantāko. Organizatori patur tiesības pasniegt pārsteiguma balvu vēl kādai komandai, izmantojot iepriekš nedefinētus kritērijus,
jo tā taču būs pārsteiguma balva!
P.S. Pasākuma laikā tiks fotografēts. BŪSIET LAIPNI GAIDĪTI!
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Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns maijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

18. maijā plkst. 12.00

Codes pamatskolā

Ģimenes dienas pasākums

18.maijā plkst. 18.00

Īslīces Kultūras namā

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Līdums” 45. gadu jubilejas
koncerts

18.maijā plkst.19.00-21.00 V.Plūdoņa muzejā
18. maijā plkst.19.00

Starptautiskās muzeju nakts pasākums

Bauskas pils muzejā

Starptautiskā muzeju nakts „Aklā Valentīna varoņdarbi”

25.maijā plkst.19

Jaunsaules skola

Jaunsaules amatierteātris „Laucis” pirmizrāde M.Bērziņš „Šeit
neviens nepīpēs”

28.maijā plkst.18.00

V.Plūdoņa muzejā

Viļa dienas „Lejeniekos”

31. maijā plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

*Vasaras sezonas atklāšana „Retro ballīte” ar grupu Tranzīts, DJ
Gunchs un DJ Andy

* - maksas pasākums

Bauskā šogad gaidāmi koši kultūras notikumi
Starptautiski atzītas metālmūzikas
apvienības, labākais no pašmāju smagās mūzikas, seno amatnieku meistarklases, vēstures rekonstrukciju klubu
cīņu paraugdemonstrējumi, krāšņas
uguns skulptūras, kā arī tematiskas
lekcijas – to un vēl vairāk iespējams
piedzīvot 7.-9. jūnijā mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivālā „Zobens un lemess”.
Bauskas pilsētai 410 un Bauskas
Novada svētki šogad norisināsies
21. un 22. jūnijā Bauskā. Baušķeniekus un viesus gaidīs aizraujošas
norises un muzikāli notikumi pilsētā.
Bauskas Pilskalna parka estrādē
23. jūnijā notiks košs Bauskas pilsētas svētku svinību turpinājums – vērienīgais Latvijas Radio 2 (LR2) un
televīzijas kanāla LNT dižkoncerts
„Līgojam Bauskā!”. Dižkoncertā
„Līgojam Bauskā!” uzstāsies Bauskas novada amatiermākslas kolektīvi, Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna,
Olga Rajecka, Ivo Grīsniņš Grīslis,
Samanta Tīna, Ieva Sutugova, Artūrs
Biķernieks, Jānis Buķelis, Edvīns Zariņš, kā arī pavadošais sastāvs – MC
Orķestris.
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 Ket-

leru 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
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