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Izlaidumu laiki
izglītības
iestādēs

Piedalies
Ģimeņu sporta
dienā

Svētki

Ziņa
Bauskas Valsts
ģimnāzija Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolas izlaidumā

2

4.maijā Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja Sarmīte
Ābelniece un skolēni: Kristers Kalējs, Kristers Tomass, Nikolass Jansons, Varis Jātnieks pārstāvēja savu izglītības iestādi Eiropas
Parlamenta Vēstnieku skolu programmas izlaidumā, saņemot godam
nopelnītos ceļojumus. Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma tiek veiksmīgi īstenota visās
28 Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Bauskas Valsts ģimnāzija šajā programmā piedalās kopš tās aizsākuma
Latvijā–pēdējos trīs mācību gadus.
Šogad Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā jau iesaistījušās 70 Latvijas skolas. Sadarbībā ar skolām mācību gada ietvaros
programmu īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Tā ir ilgstošas
sadarbības platforma, kas veicinājusi arī Latvijas skolu savstarpējo
sadarbību, vairojot labās prakses
piemērus pedagoģiskajā praksē
un pilsoniskajā sabiedrībā Latvijā,
kas īpaši aktuāli jaunajai paaudzei.
Programmai ir divi galvenie mērķi:
Līdzdalība – veicināt jauniešu
apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosināt aktīvi
līdzdarboties un izprast sabiedrībā
notiekošo. Līdzdarboties, lai veidotos aktīva un domājoša pilsoniskā sabiedrība arī Latvijā. Viens no
programmas aktivitāšu piemēriem ir
Atklātās stundas. Šogad visā Latvijā
ar skolu atbalstu Eiropas Parlamenta
birojs Latvijā īstenoja 60 kvalitatīvas diskusijas un izglītojošus pasākumus, kuros skolēni iesaistīja vietējo sabiedrību.
Zināšanas – integrēt Eiropas Savienības tematiku formālajā un neformālajā mācību procesā. Dalība
programmā ir sekmējusi skolēnu
prasmju pilnveidošanos – zināšanas
par Eiropas Savienību, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes ar
vienaudžiem, kā arī pasākumu organizēšanas prasmes.
Izglītības ministrija, izvērtējot
programmas darbību, secināja, ka
šis ir izcils kompetenču pieejas piemērs Latvijas izglītības sistēmā.
Izlaidumā jauniešiem bija iespēja
klātienē tikties ar Latvijas Republikas Ministru prezidentu Krišjāni
Kariņu, iedvesmoties no viņa personīgās pieredzes. Ministru prezidents
Krišjānis Kariņš un Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Latvijā Mar-

turpinājums 2.lpp
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Saistošie noteikumi

Aktuāli novadā
turpinājums no 1.lpp
ta Rībele pateicās katrai izglītības
iestādei par aktīvo mācību gadu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā.
Jauniešus izlaidumā bija ieradušies
sveikt un iedvesmot sabiedrības
viedokļu līderi, mūziķi, TV personības un daudzi citi.
Pedagogiem bija iespēja tikties
ar Valsts izglītības satura centra vadītāju Guntaru Catlaku, izglītības
nozares vadošajiem ekspertiem un
amatpersonām. Izlaiduma ietvaros
notika diskusijas par demokrātijas
prasmju un pilsoniskās līdzdalības
veicināšanu izglītībā, kuras vadīja

Ilze Jaunalksne.
Paldies Bauskas Valsts ģimnāzijas jauniešiem, kuri visa mācību
gada garumā aktīvi piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā!
Paldies visam skolas kolektīvam un
programmas vadītājām, skolotājām
Sarmītei Ābelniecei un Marutai
Lagzdiņai par ieguldīto darbu jauniešu pilsoniskajā audzināšanā!

Māra Bauvare,
Bauskas novada
administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja

Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Bauskā 2019.gada 25.aprīlī Nr.9 (protokols Nr.4, .punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu,
Izdarīt Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam

bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 6.3.apakšpunktā skaitli
„50” ar skaitli „70”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.9.apakšpunktu šādā redakcijā: “6.9. par gāzes balona iegādi

pirmo reizi uzrādot attaisnojošu
dokumentu, bet ne vairāk 60 euro
un gāzes balona nomaiņu 1 reizi
pusgadā”.

Domes priekšsēdētājs
A.Jātnieks

Bauskas novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 2015.
gada 29.janvāra Bauskas novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie
noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2 panta piektajai daļai, Sociālais
dienests kopš 2015.gada maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas
un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. 2019.gadā šo pabalstu saņem 5
jaunieši. Saistošo noteikumu esošā
redakcija neparedzēja gadījumam,

ja tiek lietots gāzes balons.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu 6.3.apakšpunktā palielināts patērētās elektroenerģijas normatīvs no 50 kW uz
70 kW un noteikumi papildināti ar
6.9.apakšpunktu – paredzot gāzes
balona iegādi pirmo reizi līdz 60
euro, pēc tam 1 reizi pusgadā.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Tiešas ietekmes nav
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Tiešas 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

Pieredzes apmaiņas pasākums „Sociālās integrācijas un rehabilitācijas pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”

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

2019. gada 14. un 15. maijā norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums, kurā tika aicināti esošie un
potenciālie sociālo pakalpojumu
sniedzēji Zemgales reģionā: pašvaldību vadītāji un darbinieki, sociālo
dienestu speciālisti, nevalstisko
organizāciju pārstāvji, plānošanas
reģionu un pašvaldību speciālisti un
par sociālo jomu rakstoši žurnālisti.
Bauskas novada pašvaldību pārstāvēja „Atver sirdi Zemgalē” projekta speciāliste Zane Kuka un sociālā darbiniece Dita Čekša.
Pieredzes apmaiņa norisinājās
divu dienu garumā Jelgavas novadā.
Pirmajā dienā tika apskatīti dažādi
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumi, kā, piemēram, psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” pakalpojumi, to vēsture. Tālāk ceļš
veda uz VSAC „Zemgale” Jelgavas
filiāli, pusceļa māju, kur tika iegūtas
zināšanas par tur nodrošinātajiem

pakalpojumiem, nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un sociālās
rehabilitācijas iespējām cilvēkiem ar
garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT). Vakara noslēgumā dalībniekiem tika dota iespēja noskatīties mākslas filmu „Cik brūkleņu
ir pasaulē?”, filma demonstrēta sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un
veidota balstoties uz autobiogrāfiskiem notikumiem, piedaloties aktieriem ar īpašām vajadzībām no Glada
Hudik teātra trupas. Pēc filmas noskatīšanās dalībnieki devās vakariņās, kur tika veidotas diskusijas.
Otrā pasākuma dienā laiks tika
veltīts sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu apskatīšanai un informācijas apmaiņai ar pakalpojuma
sniedzējiem no Zemgales reģiona.
Par sniegtajiem pakalpojumiem,
alternatīvo, attīstošo, izglītojošo
sistēmu un par bērnu un jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem integ-

rāciju sabiedrībā informāciju sniedza SIA „Iespēja izaugsmei” pārstāve Irēna Domniece. Kā arī resursu
centrs cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem „Zelda” prezentēja
atbalsta personas pakalpojumu un
ieskatu metodē, uz personu vērstā
pieejā. Tālāk ceļš veda uz JPPI „Jelgavas sociālo lietu pārvaldi” uz Grupu dzīvokļa pakalpojumu personām
ar garīga rakstura traucējumiem un
dienas centru „Integra” pakalpojums
personām ar GRT un bērniem vecumā no 16 – 18 gadiem ar invaliditāti.
Pateicoties pieredzes apmaiņas
pasākumam, iegūti jauni zināšanu
resursi sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu attīstīšanai Bauskas
novadā. Īpašs paldies par atbalstu
un sadarbību projekta „Atver sirdi
Zemgalē” vadītājai un komandai.

Dita Čekša, Bauskas novada
sociālā darbiniece

VVD inspektori un policijas darbinieki aizturējuši vides piesārņotāju,
kas Zemgalē ceļmalas nolējis ar indīgu šķidrumu
Pēc
divu
dienu novērošanas, Valsts
vides dienesta
(VVD) Jelgavas reģionālās
vides pārvaldes (RVP) inspektori kopīgi ar Valsts policijas
darbiniekiem nedēļas nogalē aizturēja vides piesārņotāju, kas no
automašīnas ar indīgām ķīmiskām
vielām bija nolaistījis ceļmalas Jelgavas un Bauskas novadā vairāku
kilometru garumā.

VVD Jelgavas RVP maijā saņēma vairākas sūdzības no iedzīvotājiem par nezināma šķidruma nonākšanu vidē. Veicot pārbaudes, VVD
inspektori konstatēja, ka nezināmas
izcelsmes šķidrums ar ķīmiskām
vielām raksturīgu smaku nonācis
vidē Rundāles novada Viesturu pagastā, Bauskas novada Mežotnes
pagastā, Ozolnieku novada Salgales
pagastā, Jelgavas novada Jaunsvirlaukas un Vircavas pagastā un Tērvetes novada Augstkalnes pagastā.
Ar to bija nolaistītas autoceļu malas,

tai skaitā, vairākās vietās arī autoceļiem pieguļošās teritorijas.
VVD Jelgavas RVP speciālistu
sākotnējā vērtējumā, izlietais šķidrums satur cianīdjonus un tā izcelsme ir Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars”. Pirmās testēšanas rezultāti
uzrāda ļoti augstu ķīmiskā skābekļa
patēriņu. Tas pārsniedz normu 350
reizes.
Par konstatēto pārkāpumu ir uzsākts kriminālprocess. VVD Jelgavas RVP sadarbībā ar Valsts policiju
turpina notikušā apstākļu noskaidrošanu.
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Aktuāli pašvaldībā

Bibliotēkas aprīkotas ar jauniem
interaktīvajiem galdiem

Ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas (2014-2020)
projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS
BAG), Nr.LLI-155 finansējuma atbalstu divas Bauskas novada bibliotēkas – Gailīšu pagasta bibliotēka un
Bauskas Bērnu bibliotēka aprīkotas ar jauniem interaktīvajiem galdiem Genee TouchTable, ko bibliotēkām piegādājusi SIA „MultiCore”.
Interaktīvie galdi ir lielisks bibliotēku aprīkojuma papildinājums, kas
iegādāts ar mērķi paplašināt iespējas
apgūt dažādas mācību tēmas interaktīvā un skolēniem interesantā veidā
sākot no pirmsskolas vecuma. Interaktīvais galds sniedz iespēju to izmantot
kā lielu 42 collu planšeti, ap kuru ērti
var pulcēties vairāki lietotāji, kas, izmantojot integrēto programmatūru,
radošā veidā var apgūt lasītprasmi,
matemātiku, mūziku, vizuālo mākslu
un krāsu mācību, ģeogrāfiju, angļu

valodu un citus mācību priekšmetus.
Interaktīvais galds Genee Touch
Table veidots tā, lai tas atbilstu gan
individuālai lietošanai, gan grupu
darbiem. Laipni aicinām pedagogus
un citus interesentus iepazīties ar
jaunajām iekārtām bibliotēkās, jo tas
ir lielisks mācību līdzeklis, lai mudinātu bērnus apgūt jaunas prasmes,
socializēties, strādāt kopā un vienam
ar otru komunicēt.
Projektu „BUSINESS BAG”,
Nr.LLI-155 īsteno Bauskas novada
pašvaldība un Pasvales rajona pašvaldība. Tā mērķis ir uzlabot infrastruktūru un celt to darbinieku kapacitāti ar mērķi nodrošināt inovatīvu
uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi,
kā arī nodrošināt bibliotēkās kvali-

tatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un
iespējas. Projekta kopējās izmaksas
ir EUR 628 335. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir EUR 534 085.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par
šīs publikācijas saturu pilnībā atbild
Zemgales Plānošanas reģions, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk informācijas: www.latlit.eu
/ www.europa.eu

Laine Baha, Attīstības un
plānošanas nodaļas projektu
vadītāja

Izlaidumu norises laiki novada izglītības
iestādēs

Codes pamatskola.
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Bauskas pilsētas
pamatskola
Uzvaras pamatskola
Īslīces pamatskola
Bauskas 2.vsk.

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

Norises vieta
Skolas zālē Ozolainē
Skolā
Skolā

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

Skolā
Skolā

12.kl.-1.jūnijā plkst. 12.00, 15.00,18.00
14.jūnijā plkst.16.00

Skolā

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

Skolā
Īslīces Kultūras namā
Skolā

12.kl.- 8.jūnijā plkst.13.00

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu namos, kas būvēti laika posmā no 1945.gada līdz 1992.gadam.
Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums
tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, jo ēkas
netiek atbilstoši apsaimniekotas un
uzturētas. Līdz ar to, daudzdzīvokļu
ēku visaptveroša atjaunošana ir obligāta nepieciešamība.
Ekonomikas ministrijas dati liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā kopumā ir atjaunotas 802 daudzdzīvokļu
ēkas, kas ir vien aptuveni 3% no
kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita.
Kāpēc tik zema aktivitāte? Kā viens
no galvenajiem iemesliem – iedzīvotāju un ēku īpašnieku zemā aktivitāte. Lai pieņemtu lēmumu par
ēkas atjaunošanu, nepieciešams, lai
„par” nobalso dzīvokļu īpašnieki,
kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem.
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs
bieži vien nav kvoruma, lai vispār
balsotu par šo jautājumu. Jāmin
arī tas, ka dzīvokļu īpašnieku vidū
arvien ir nepietiekama izpratne par
ēkas apsaimniekošanas, uzturēšanas
un visaptverošas atjaunošanas jautājumiem. Daudzus satrauc neziņa
par ēku visaptverošas atjaunošanas
izmaksām un, vai to varēs atļauties.
Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu,
esam apkopojuši trīs svarīgākos iemeslus, kāpēc ēku visaptveroša atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien.

1.Labāki dzīves apstākļi un
dzīvokļa vērtības
pieaugums

Izlaidumu laiks

Izglītības iestāde
Vecsaules pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Griķu pamatskola

Trīs iemesli, kāpēc visaptveroša ēku
atjaunošana ir jāuzsāk jau šodien

Pēc ēkas visaptverošas atjaunošanas iedzīvotājiem ievērojami samazināsies maksājums par siltumenerģiju,
jo, ēkas apkurināšanai būs nepieciešams mazāks enerģijas daudzums.
Turklāt, ievērojami samazināsies arī
nepieciešamie
kapitālieguldījumi
ēkā, jo energoefektīvai, kvalitatīvi
atjaunotai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem.
Ietaupītos līdzekļus ēkas iedzīvotāji
varēs novirzīt ēkas atjaunošanas izmaksu segšanai. Pateicoties garantētai iekštelpu gaisa kvalitātei un
siltam mājoklim jebkurā gadalaikā,
ik diena, ko iedzīvotājs pavadīs savā
mājoklī, būs patīkama un komfortabla. Visaptverošas atjaunošanas
rezultātā, dzīvokļa vērtība pieaugs
par 20 - 30 procentiem!

2. Iespēja izmantot
līdzfinansējumu ēkas
atjaunošanai

Par ēkas visaptverošu atjaunošanu maksās daudzdzīvokļu ēku
īpašnieki, jo viņi ir tie, kas pieņem
lēmumu par ēkas atjaunošanu un to
arī finansē, meklējot iespējas samazināt maksājumu slogu, piemēram,
piesaistot līdzfinansējumu tehniskās
dokumentācijas izstrādei, ēkas atjaunošanas darbiem u.c. no pašvaldības (ja tāds paredzēts) un Attīstības finanšu institūcijas ALTUM,
kura piedāvā Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētu Energoefektivitātes programmu daudzdzīvokļu
dzīvojamajam ēkām. Šīs programmas ietvaros dzīvokļu īpašnieki,
atbilstoši sagatavojot ēkas atjaunošanas projektu, var saņemt dāvinājuma grantu 50% apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām.
Joprojām ALTUM pieņem pieteikumus ES fondu atbalsta saņemšanai
ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Vairāk informācijas par granta finansējumu ikviens
interesents var uzzināt ALTUM mājaslapā - https://www.altum.
Projekta Accelerate SUNShINE
ietvaros, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja saņemt finansiālu
atbalstu 4 pašvaldībās - Tukuma,
Bauskas, Ādažu novadā un Jūrmalas pilsētā. Atbalsta apmērs un veidi
noteikti šo pašvaldību saistošajos
noteikumos.

3. Samazinātas daudzdzīvokļu ēkas uzturēšanas
izmaksas

Visaptverošā ēkas atjaunošanā
tiek veikta ēkas siltināšana, koplietošanas logu un durvju nomaiņa,
apkures sistēmas un karstā ūdens
sistēmas atjaunošana u.c. atjaunošanas darbi. Tas ļaus ikdienas ēkas
uzturēšanas izmaksām samazināties, tādējādi arī apsaimniekošanas
izmaksām samazinoties ilgtermiņā.
Arī pēc visaptverošas ēkas atjaunošanas dzīvokļu īpašnieku izdevumi
par neatliekamajiem remontdarbiem samazināsies. Līdz ar to, ēkas
visaptveroša atjaunošana ir vērtīgs
ilgtermiņa ieguldījums ikvienam iedzīvotājam!
Raksts, tapis projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko
līdzfinansē Eiropas Savienības
programma „Apvārsnis 2020”,
projekta līguma Nr. 754080.
Vairāk informācijas par
projektu, aicinām sazināties ar
Bauskas novada domes energopārvaldnieku Raiti Ignatjevu,
raitis.ignatjevs@bauska.lv.
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Mūzikas mājā – IZLAIDUMS

Ziedu mēnesī sācies arī izlaidumu laiks Bauskas novada izglītības
iestādēs. Kā pirmie savus putnēnus turpmākajam izglītības lidojumam spārno Bauskas Mūzikas un
mākslas skolā. Izlaidums Mūzikas
mājā tradicionāli ietver sevī ne tikai izglītības iestādes absolvēšanas
apliecību izsniegšanu, bet arī sirsnīgu koncertu, ko sniedz absolventi.
Šogad mūzikas nodaļu absolvējuši
21 jaunietis piecās specialitātēs –
pianisti, akordeonisti, kora klases
audzēkņi, saksofonisti un sitaminstrumentālisti.
Bauskas Mūzikas un mākslas
skola paver jaunajiem talantiem
plašumu, piepilda dvēseles ar radošuma dzirksti. Izlaidums ir tā reize,
kad kopīgi atskatīties uz skolā pavadītajiem skanošajiem gadiem, priecāties par paveiktajiem darbiem,
piepildītiem sapņiem un īstenotām
iecerēm. Lai spētu iepazīt plašo mūzikas pasauli par ceļaspieķi jāņem
centība, gribasspēks, mērķtiecība
un liela uzņēmība. Veiksme – tā ir
sagatavotības un iespējas apvienojums. Lai gūtu panākumus mācībās,
eksāmenos un konkursos, jums vajadzēja gan labi sagatavoties, gan
izmantot iespēju sevi labi parādīt.
Iestādes vadība vēlēja daudz labu
iespēju audzēkņu talantam atmirdzēt - līdzi nesto ticību sev un sa-

viem spēkiem izmantot turpmākā
jūsu talanta attīstīšanā, lai piepildītu augstākos mērķus un sapņus,
ko profesionālajā karjerā esat nosprauduši un izsapņojuši. Tika izteikta pateicība un visdziļākā cieņa
skolotājiem un koncertmeistariem
par jūsu talanta izkopšanu. Tencinājuma vārdi izskanēja arī vecākiem–
par izturību, pacietību savu bērnu
izglītošanā mūzikas jomā un par
klātbūtni, skolotājiem paldies- par
to, ka darāt savu darbu ar prieku un
sirds mīlestību.
Skolas vadība pateicās skolotājiem Ligitai Kārkliņai, Dzintrai Vēverei, Līgai Jaunliniņai,
Annai Ivanovai, Antrai Rušmanei, Ingai Bukšai, Ievai Ūdrei,
Jolantai Veršinskai, Diānai Siliņai,
Jurim Krūmmalim, Ikaram Runģim,
Evijai Bonātei un Annai Kovaļovai.
Šoreiz dokumentu izsniegšana
bija kā sirsnīga un asprātīga mūzikas teorijas mācībstunda, kurā tika
iepazīta daudzveidīgā skaņdarbu
pasaule. Katru jaunieti raksturoja
viņa līdzība ar kādu skaņdarba vai
mūzikas formas veidu. Skolas direktore Anita Velmunska, kas ikdienā ir arī mūzikas literatūras skolotāja, bija savērpusi aizraujošu stāstu,
ko ar interesi klausījās gan skolas
beidzēji, gan viņu pedagogi un tuvinieki, kas bija klāt.

Izstāde „Bibliotēkas, kas
palīdzēja izaugt Latvijai”
vasarā ceļo pa Bauskas
novadu

Skolas Pateicības rakstu par
teicamām sekmēm, piedalīšanos
konkursos un daudzpusību saņēma
Luīze Burmistrova, Leolanda Nicmane, Paula Kļaviņa un Emīls Upenieks. Ziedi un pateicības vārdi –
skolotājiem. Tos sacīja arī Bauskas
Novada Izglītības nodaļas metodiķe
Līga Kirilko un Bauskas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Voldemārs Čačs. Literāri muzikālā
kompozīcijā kopā ar bērniem pavadītos mācību gadus mūzikas skolā
bija savijuši absolventu vecāki. Nenoliedzami, ka aiz katra Mūzikas
skolas absolventa visus šos gadus
kā mūris ir stāvējuši viņa tuvinieki –
atbalstot, motivējot un saprotot. Asprātīgās rīmēs bija raksturoti dažādi
posmi un krīzes situācijas mūzikas
apguvē, kas šodien atrisinātas – jo
diploms kabatā!
Smaidi, fotomirkļi, ziedi – tā ir
šodiena. Lai katram no absolventiem izdodas tas, ko viņš vēlas nākotnē. Vai tā būs Mūzikas laiva, kas
tiks airēta tālāk, vai Jūsu personība
attīstīsies citā virzienā, tomēr ceram, ka Mūzikas skolā gūtais būs
labs atbalsts visu mērķu piepildījumam. Lai izdodas!

Anita Velmunska, Bauskas
Mūzikas un mākslas skolas
direktore

Uzziņai:
Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību tika izsniegtas:
Izglītības programmā 20V 212 011 Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle
Luīzei Burmistrovai, Adrianai Jonasei, Meldrai Kaktiņai, Leolandai Nicmanei, Nikolai Luīzei Platajai;
Izglītības programmā 20V 212 011 Taustiņinstrumentu spēle - akordeona spēle
Dāvidam Burmistrovam, Veronikai Čekovajai, Semam Patrikam Paļulim, Emīlam Upeniekam;
Izglītības programmā 20V 212 061 Vokālā mūzika-kora klase
Evelīnai Ivanovai, Paulai Kļaviņai, Diānai Semakai, Lībai Dārtai Stankēvičai, Neldai Strautzelei;
Izglītības programmā 20V 212 031 Pūšaminstrumentu spēle - saksofona spēle
Akselam Gribam, Arvim Sūnam, Katrīnai Katei Upeniecei;
Izglītības programmā 20V 212 041 Sitaminstrumentu spēle
Jānim Biezajam, Rendijam Gribam, Armandam Rutkovskim, Rihardam Sunteikam.

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

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) Atbalsta biedrības izstāde
„Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt
Latvijai” šovasar būs skatāma
Bauskas novada bibliotēkās: līdz

Izstāde nevairās atsegt arī sāpīgas vēsturiskas epizodes, kad dažādas svešvaras, baidoties no grāmatu
spēka, ir revidējušas un nīcinājušas bibliotēku krājumus. Tādējādi

16. jūnijam - Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēkā, no 17. jūnija līdz
7. jūlijam - Gailīšu pagasta Gailīšu
bibliotēkā, no 8. jūlija līdz 31. jūlijam - Brunavas pagasta Grenctāles
bibliotēkā.
LNB Atbalsta biedrība izstādi
veidojusi par godu Latvijas simtgadei un tajā atspoguļojusi stāstus
par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme
Latvijas tapšanā par valsti.
Bibliotēkas Latvijā 18. un 19.
gadsimtā nereti sākās no viena grāmatu plaukta un, piesaistot arvien
vairāk interesentu, veicināja nācijas
apziņas nobriešanu, kļuva par nozīmīgu posmu izglītotas, pilsoniskas,
demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Tāpēc bibliotēkas var saukt par
vietām, kas palīdzēja izaugt Latvijai
kā valstij.

izstāde aicina novērtēt bibliotēku
nozīmi laikmetu griežos un arīdzan
mūsdienās un atbalstīt to izaugsmi,
lai tās kļūtu par saturā un iespējās
bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centriem.
Izstādē ietverti stāsti par Rīgas
Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēku, Alūksnes novada Alsviķu bibliotēku, Beverīnas
novada Mūrmuižas un Kauguru
bibliotēkām, Dobeles novada Centrālo bibliotēku, Liepājas Centrālo
zinātnisko bibliotēku, Jūrmalas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēku, Kuldīgas novada Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēku,
Pļaviņu novada Klintaines pagasta
bibliotēku, Limbažu Galveno bibliotēku, Gulbenes novada Tirzas pagasta bibliotēku, Salacgrīvas novada bibliotēku, Ventspils bibliotēku.

LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone stāsta: „Izstāde atklāj interesantu saistību starp
bibliotēku veidošanos un nācijas
nobriešanu neatkarīgai valstij. 19.
gadsimtā bibliotēkas kļuva par
biedrošanās centriem ap latvietību.
Visupirms bibliotēka ir sākusies ar
kāda uzņēmīga cilvēka darbošanos,
ar personību, kuras devums Latvijas vēsturē ir plašāks. Starp šādām personībām minami Baumaņu
Kārlis, Augusts Deglavs, Augusts
Dombrovskis, Jānis Kārkliņš, Jānis
Misiņš, Krišjānis Valdemārs un citi
ievērojami latvieši“.

Klajā nācis arī izstādes katalogs
„Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt
Latvijai”, kurā vienkopus redzami
izstādē atspoguļotie stāsti par 12
Latvijas bibliotēkām, ko iespējams
iegādāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā Rīgā. Izstāde
un katalogs tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas Domes un
ziedotāju atbalstu, kā arī izstādē
iesaistīto bibliotēku pašvaldību līdzfinansējumu.

Sanita Kitajeva, LNB Atbalsta
biedrības sabiedrisko attiecību
speciāliste

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

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

Itāļu baroka mūzikas koncerts Bauskas pilī
6. jūnijā plkst. 18.00 Bauskas pilī
izskanēs itāļu baroka mūzikas koncerts „La Voce del Violino. 16451747”, kas būs baroka vijolnieces
Lauras Šarovas maģistra grāda diplomkoncerts.
Laura Šarova studē Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedrā. Viņas izvēlētā
koncertprogramma apvieno septiņus
izcilus un dažādus aizgājušo gadsimtu komponistus, itāļu baroka mūzikas
stila pārstāvjus ar mūsdienu senās
mūzikas atskaņotājmāksliniekiem.
„Septiņi dažādi rokraksti, ekspre-

sīvas, pat ugunīgas solo vijoles un
basa saspēles un pretpolu cīņas, 17.
gadsimta basso ostinato dejas virpuļi,
vizuļojoši ornamenti u.c. baroka laikam tik piestāvoši, valodu spilgtinoši
elementi stāstīs par 100 gadiem itāļu
baroka mūzikā”, tā savu diplomkoncerta programmu raksturo baroka vijolniece Laura Šarova.
Programma
Antonio Bertali (Antonio Bertali,
1605-1669), Marko Učelīni (Marco
Uccellini, 1603-1680), Georgs
Frīdrihs Hendelis (Georg Friedrich
Händel, 1685-1759), Frančesko

Marija Veračīni (Francesco Maria
Veracini, 1690-1768), Karlo Cukari
(Carlo Zuccari, 1704-1792), Antonio
Vivaldi (Antonio Vivaldi, 1678-1741)
Koncerta mūziķi
Laura Šarova (baroka vijole),
Maija Andersone (baroka vijole),
Māra Botmane (baroka čells, viola
da gamba), Elīna Vidriķe (baroka
fagots), Ernests Neimanis (klavesīns,
ērģeles).
Koncerta ilgums - apm. 60min
Koncerta – bez maksas

Elīna Jegorova,
Bauskas pils muzejs

18. maijā tika atzīmēta Starptautiskā Muzeju diena. Tā ir tradīcija, ko Starptautiskā Muzeju padome uzsākusi
1977. gadā. Šogad šajā dienā muzejos bija divkārši svētki, jo 18. maijā norisinājās arī muzeju apmeklētāju iecienītā
akcija „Muzeju nakts”. Bauskas pils muzejs, kā ik gadu, arī šogad līdzdarbojās šajā starptautiskajā akcijā, kas Latvijā
norisinājās jau 15. reizi. Visas dienas garumā, ieskaitot akciju „Muzeju nakts”, Bauskas pils muzejs sagaidīja
1800 apmeklētājus. Pateicamies ikvienam, kurš izrādīja interesi un veltīja laiku, lai apciemotu Bauskas pili!
Bauskas pils muzeja kolektīvs izsaka pateicību par sadarbību un atbalstu pasākuma sekmīgā norisē Bauskas
novada domei, Bauskas novada pašvaldības policijai, Bauskas Kultūras centra kolektīvam, Bauskas Evaņģēliski
luteriskai draudzei un mācītājam Aivaram Siliņam, kolēģiem Bauskas muzejā, „Lejnieku jāšanas sporta klubam”,
SIA „Vides serviss”, māksliniekam un pirotehniķim Jānim Teterovskim, senās mūzikas ansamblim „Ludus”, mīmam
Andrim Apinim, Iecavas un Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem, Rīgas kinostudijas rekvizītu un
tērpu krātuves kolektīvam, un „Jeņču laivas” plostniekiem! Pateicamies arī brīvprātīgajiem, kuri ar savu klātbūtni un
līdzdarbošanos daudzkārt atbalstījuši Bauskas pils muzeja pasākumus, un arī šoreiz veltīja savu brīvo laiku: Anetei,
Raitim, Edvīnam, Artūram, Edgaram, kā arī seno deju grupas „Galms” dalībniekiem. Ikviens no jums bija svarīga
daļa no Bauskas pils muzeja pasākuma!

Ar cieņu,Bauskas pils muzeja kolektīvs

22.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 13.00 muzeja pagalmā
„VASARAS SAULGRIEŽI LATVIJĀ 1920.- 30.GADOS”:
– Ērenpreisa velosipēdu izstāde
– 20.,30.gados darinātu rokdarbu izstāde no muzeja krājuma
– improvizēti 20.,30.gadu modes paraugdemonstrējumi (ap plkst.11.30)
– starpkaru perioda ēdienu receptes, kas Līgo svētkos tika likti galdā
– siera siešanas meistarklase
– iespēja pasniedzēja vadībā apgūt 30.gados populāru angļu deju –
lambetvoku (plkst.12.00 – 12.30)
– izstāde „BAUSKA BILDĒS”, veltīta Bauskai – 410.
Gaidīsim Jūs!
www.bauskasmuzejs.lv

Mūsā un Mēmelē
peldēties var droši

Divās Bauskas peldvietās – Mūsā pie Bauskas stadiona un Mēmelē pie gājēju tiltiņa, aizvadītajā nedēļā
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” paņēma ūdens paraugus, lai
veiktu kvalitātes testu.
Pirmdien, 27.maijā saņemti testa rezultāti, kuri apliecina, ka ūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts.
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Bauskas novada sporta veterānu
dalība 56.sporta spēlēs
Aprīļa nogalē Bauskā risinājās
Latvijas Sporta veterānu savienības
56. sporta spēles dambretē, šautriņu mešanā, basketbolā, florbolā,
brīvajā cīņā un svara stieņa spiešanā guļus. Ap 300 sporta senioru no
dažādiem valsts novadiem, pilsētām
un sporta organizācijām pulcējās
Bauskā, lai cīnītos par veterānu spēļu godalgām un, vienlaicīgi, dotu
ieskaites punktus savam kolektīvam
LSVS spēļu kopvērtējumā.
Bauskas novada pašvaldības
sporta bāzes manēžā notika sacensības darts spēlē. Piedalījās 10 vienības, kas ir vairāk kā iepriekšējās
veterānu spēlēs. Bauskas novadu
pārstāvēja 2 komandas. Abas vienības, priekšsacīkstēs, savās apakšgrupās izcīnīja 1.vietu. Diemžēl
izslēgšanas spēlēs Bauskas 2. komanda – Anita Māldere, Aleksandrs
Kalderauskis, Andris Rācenis un Ingus Bušs zaudēja Viļānu pašvaldības komandai, bet cīņā par bronzas
godalgām piekāpās arī spēcīgajai
Vecumnieku vienībai un ierindojās
ceturtajā pozīcijā, savukārt mūsu
puses meistarīgākie šautriņu metēji
– Areta Kovaļevska (viņa arī turnīra
galvenais tiesnesis), Oskars Kovaļevskis, Arnis Vents un Raimonds
Jankūns iekļuva finālā, kur cīņā par
zelta godalgām, spraigā spēlē atzina
viļāniešu pārākumu.
Veterānu dambretes turnīrs, ar
Bauskas novada domes atbalstu,
risinājās domes sēžu zālē. Uz šīm
populārajām sacensībām ieradās 60
dalībnieki no 13 klubu un pašvaldību komandām. Sacensības vadīja
Jānis Štāls, viņam palīdzēja Arnolds Šimkuss, Aija Elksnīte, Mārtiņš
Junkurēns, bet rezultātus apkopoja
Uldis Varnevičs. Veterānu savienības sporta spēlēs dambretē allaž
piedalās visi spēcīgākie valsts dambretisti. Bauskas novadu pārstāvēja
divas komandas. Pirmajā vienībā
spēlēja Laimonis Zālītis, Regīna
Pironena, Guntars Purviņš un Zigmārs Rumbenieks, bet otro sastāvu
veidoja mūsu vecmeistari – Vitālijs
Kravcovs, Jānis Kalējs, Jānis Āriņš
un Tālivaldis Rūmītis. Bauskas novada gadu desmitiem ilgās dambretes tradīcijas vienmēr sniedz pārliecību par labiem rezultātiem. Mūsu
komandā spēlē vairākkārtēji valsts
un starptautisko sacensību uzvarētāji gan individuālajos turnīros, gan
komandu čempionātos. Lai gan šajā
reizē pārāki izrādījās rīdzinieki, tomēr abas mūsu vienības sadalīja 2.
un 3.vietu, tādejādi pievienojot veterānu sporta spēļu kopvērtējumam

augstvērtīgus ieskaites punktus.
Codes pamatskolas sporta zālē
pulcējās spēkavīri, tur notika LSVS
56. finālsacensības svara stieņa
spiešanā guļus. Kā ierasts, Latvijas
pašvaldību sporta veterānu (LSVS)
sporta spēlēs, piedalījās kupls skaits
atlētu – 89, kuri kārtējo reizi pierādīja, ka arī veterāni var uzrādīt
izcilu sniegumu klasiskajā svara
stieņa spiešanā guļus. Sacensībās
piedalījās dāmas un kungi virs 40
gadu vecuma, sacenšoties vairākās
svara kategorijās. Godalgotas medaļas sportisti izcīnīja katrā svara
kategorijā, bet absolūti labākos
sportistus katrā grupā noteica Vilksa koeficients, ņemot vērā sportista
svaru un paceltos kilogramus. Bauskas pauerliftinga izlases atbildīgais
pārstāvis Felikss Žieds, analizējot
iespējamo turnīra dalībnieku rezultātus pa vecuma grupām, pārdomāti
komplektēja mūsu novada senioru komandu. Neskatoties uz lielo
dalībnieku skaitu (12 komandas),
pēc neliela pārtraukuma, Bauskas
spēkavīri atgriezās čempionu godā.
Uzvarētāju kausu Bauskas novadam
kaldināja – Artūrs Ruža, Maksims
Udalovs, Vladimirs Ponomarjovs,
Arvis Balodis, Sergejs Burilovs,
Ivars Rigasts, Mihails Lurje, Vladimirs Kovaļskis un Jānis Āboltiņš.
Sporta namā „Mēmele” pēc nedēļas pārtraukuma atgriezās veterānu florbols. Diemžēl, vai nu
neveiksmīgi izvēlētais sacensību
sarīkošanas laiks, vai kādi citi iemesli, jo tikko arī bija noslēdzies
Latvijas veterānu čempionāts un
vīriem trūka motivācijas, taču
Bauskā sacentās tikai divas vienības. Baušķenieki uzņēma Ķekavas
florbola veterānus. Neskatoties uz
„īso” turnīru, spēle bija aizraujoša,
azartiska-vīri skrēja „kā jaunībā” un
demonstrēja meistarīgu spēli. Bauskas vienība, kas nedēļu atpakaļ bija
izcīnījusi Latvijas čempionu titulu,
uzvarēja arī šajā spēlē un kļuva par
Latvijas sporta veterānu savienības
sporta spēļu daudzkārtējiem čempioniem. Komandā spēlēja: Agris
Grandovskis, Normunds Grunckis,
Gints Vecelis, Guntars Grandovskis,
Sergejs Aleksandrovs, Konstantīns Balzaris, Jānis Kārkliņš, Uģis
Niedre, Aivars Melderis, Normunds
Maskalis, Andris Erenbots, Ilvars
Balodis un Elvis Sakārnis.
Kā senos labos laikos, Bauskas
Valsts ģimnāzijas mazajā sporta
zālē atgriezās sacensības brīvajā
cīņā. Jau vairākus gadus šis sporta
veids ir iekļauts LSVS sporta spēļu

programmā, bet, patiesībā, tā vairāk
ir vēl viena iespēja bijušajiem cīņas
meistariem sanākt kopā atcerēties
jaunību, pieminēt aizgājušos kolēģus. Diemžēl pāris dienas pirms turnīra, mūžībā aizgāja bijušais Bauskas sporta skolas direktors, cīņas
sporta atbalstītājs Nikolajs Zaharovs, kas daudziem brīvās cīņas veterāniem bija tuvs līdzgaitnieks. Sacensības profesionāli vadīja bijušais
baušķenieks Aleksejs Kostirevs, uz
paklāja cīņas tiesāja Anatolijs Abramovs. Vīri aizvadīja draudzības cīņas. Kopumā sacensībās piedalījās
40 dalībnieki no Bauskas, Jelgavas,
Daugavpils un Rēzeknes. Bauskas
novada cīņas seniorus pārstāvēja
vecmeistari Sergejs Junolainens,
Mihails Jepiševs, Andris Kāposts,
Ruslans Dzarahovs, Kazimirs Bujonoks, Imants Bumbiers, Vladimirs
Iļjins un Valērijs Kužovniks.
Bauskas 2.vidusskolas sporta
zālē meistarību demonstrēja aktīvie
basketbola kungi un dāmas. Sievietēm trīs komandu konkurencē
spēcīgākās izrādījās engurietes, otrajā vietā Cēsu meitenes, bet trešās
Kuldīgas dāmas. Vīriem spēles bija
intriģējošas, reizēm asas, jo neviens
nebija atbraucis zaudēt. Pārliecinoši spēcīgāki par pārējiem izrādījās
Iecavas novada vīri-viņiem sporta
spēļu zelta godalgas, otrajā vietā atstājot Engures kungus, bet bronzas
medaļas Rīgas kungu komandai.
11.maijā Jēkabpilī notika LSVS
56. sporta spēles pavasara krosā.
Bauskas vienība tika pārstāvēta
ar 9 skrējējiem. Trenera Viktora
Folkmaņa audzēkņi un mūsu puses
„gargabalnieki” izcīnīja 8.vietu no
16 komandām. Medaļās „ieskrēja”
Skaidrīte Šnitka 1.v., Zane Kaspere
2.v., Ligitai Leitlandei un Intai Liepai bronzas medaļas. Olimpiskajā
sešiniekā – Juris Jevsins, Santa Lorence, Dace Kalniņa, Armīns Gasjūns un Ģirts Fišers.
26.maijā Talsu pusē notika
orientēšanās sacensības senioriem.
Pēc neliela pārtraukuma tajās piedalījās arī Bauskas orientieristi. Uldis
Brūns, Inese Bajāre, Vilis Livdāns,
Inta Poriķe, Evija Šveca un Jānis
Meldrājs izcīnīja 14.vietu.
Bauskas novada sporta veterāni gatavojas nākošajiem sacensību
posmiem. Vēl priekšā pludmales
volejbola un šaha sacensības. LSVS
sporta spēles noslēgsies 15. un
16.jūnijā Salaspilī.

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” sporta darba
organizatore

Satiksmes ierobežojumi
„Bauskai 410” svētku laikā
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

Ģimeņu sporta dienā
aicina aktīvi pavadīt laiku
Bauskas pilsētas stadionā 1. jūnijā no plkst. 12.00 norisināsies
ģimeņu sporta diena, kur vecāki ar
savām jaunākajām atvasēm varēs
ģimeniski, sportiski un radoši pavadīt laiku.

vot, mazbērni jau dzīvo. Bauska ir
vieta, kur ar katru dienu gribas vairāk pavadīt laiku. Ar šo pasākumu
mēs rādām, ka Bauskā ir ģimenes,
ka viņas šeit dzīvo un sporto,” stāsta pasākuma rīkotāja Inga Ūbele.

Šogad programmā gaidāmas
dažādas sportiskas aktivitātes, kur
pirmsskolnieki varēs piedalīties gan
individuāli, gan kopā ar vecākiem.
Mazie dalībnieki aicināti ņemt līdzi savus braucamos – skrejriteņus, skrituļslidas, riteņus un citus
braucamrīkus. Tāpat bērniem būs
iespēja sacensties skriešanas disciplīnās, tostarp mēģināt pieveikt lielo
stadiona apli. Neizpaliks arī ģimenes tāllēkšanas sacensības un jau IX
mazuļu rāpošanas čempionāts, kam
jāpiesakās līdz 31. maija plkst.
22.00, zvanot Ingai Ūbelei uz
25949709.

Pasākumā gaidāms ne tikai
sportiskas, bet arī citas interesantas
un izzinošas nodarbes – bērnu un
jauniešu zinātnes skolas „Laboratorium” eksperimentu šovs, aizraujoši
iluzionista Edžus triki, radošā darbnīca „Dārziņš uz palodzes”, kā arī
popgrupas „Aprīļa pilieni” un mūsdienu deju grupas „Lēra” priekšnesumi.

„Ģimeņu sporta dienā nedaudz
iezīmēsim arī Bauskas pilsētas svētkus, jo Bauska veidojas par vietu
ģimenēm – mani bērni grib šeit dzī-

Ilze Lujāne,
sabiedrisko attiecību
speciāliste,
Bauskas Kultūras centrs

Ģimeņu sporta diena Bauskā
tiek rīkota jau kopš 2011. gada, lai
pirmsskolas vecuma bērni kopā ar
vecākiem var piedalīties dažādās
sportiskās disciplīnās un ģimeniski
pavadīt laiku.
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Pašvaldības policijas informācija

Dzimtsarakstu ziņas

Bauskas novada pašvaldības policijas atskaite par 2019.gada maiju
(pārskata periods 23.04.2019.-26.05.2019.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

28

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem

25

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

1

Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”

2

Saņemti personu iesniegumi

7

Izskatīti personu iesniegumi

7

Administratīvās lietvedības uzsākšana

8

Atteikt uzsākt administratīvo lietvedību

1

Administratīvās lietvedības izbeigšana

4

Atlikumā materiāli

16

BNPP izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas

5

Materiālu pārsūtīšana pēc piekritības

4

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

66

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

4

Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs

1

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

1

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

21

Sadarbība ar Valsts policiju

15

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

6

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

7

Personu nogādāšana dzīvesvietā

30

Personu nogādāšana naktspatversmē “Gaiziņš”

11

Personu nogādāšana slimnīcā, slimnīcā “Ģintermuiža”

6

Administratīvā kārtā aizturētas personas

18

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nodošana dzīvnieku patversmei

19

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 182 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

79

no juridiskām personām

13

no Valsts policijas

90

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

47

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem, mirušiem dzīvniekiem

22

par sabiedriskās vietās guļošām personām

33

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

26

par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibumā sabiedriskās vietās, bērna klātbūtnē

2

par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

10

par konfliktiem

36

par kautiņiem

4

par agresīvu, neadekvātu personu

14

par aizdomīgu personu

4

par pazudušu personu

1

par mirušu cilvēku

1

par mazgadīgu personu atstāšanu bez pieskatīšanas

3

par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

20

par transportlīdzekļa vadīšanu pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

3

par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa

5

par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu

1

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

12

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā

1

par nesaskaņotu tirdzniecību

3

par nesaskaņotiem būvdarbiem

2

par zādzībām

2

par atkritumu dedzināšanu

2

par nepļautu zālāju

16

par sadzīves atkritumiem

7

par pussagruvušu ēku

1

par palīdzības sniegšanu

24

par bezpajumtniekiem

4

par ubagošanu

2

par maluzvejniecību

2

Irina Mincenberga, Bauskas novada pašvaldības policijas inspektore
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Dzimtsarakstu nodaļas statistika no 23.04.2019. līdz 27.05.2019.
Reģistrēti dzimušie 27,t.sk. 13 meitenes un 14 zēni
Reģistrēti mirušie 53, t.sk. 34 sievietes un 19 vīrieši
Reģistrētas laulības, 22 t.sk. baznīcā - 3
Bērniem doti vārdi: Rojs, Roberts, Henriks, Marks, Niks, Oskars,
Kārlis, Lorens, Raiens, Alekss, Gusts, Klāvs, Jēkabs, Edvards un Elisa,
Estere, Odrija, Rebeka, Loreta, Melanija, Gabriela, Anna, Adele, Šarlote,
Alise, Paatrīcija Sāra, Melānija Angelīna.

Apsveikumi
Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos
jubilārus
Tamāru KUĻIŠOVU Īslīcē
Eugeniju ŠŪBU Bauskā

Sirsnīgi sveicam Dimanta kāzās
Gunāru un Irēnu KUZMINUS Īslīcē
Dzintaru un Lidiju KĀRKLIŅUS Bauskā

Sirsnīgi sveicam Zelta kāzās

Modri un Sandru DRUVIŅUS Bauskā
Andreju un Aldu PINTES Īslīcē
Ernestu un Skaidrīti ŠULCUS Mežotnē
Gunāru un Emīliju TUKMAŅUS Mežotnē

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.

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.

8

lasiet arī www.bauska.lv

2019.gada 31.maijā

Informācija, paziņojumi

Novada kultūras pasākumu plāns jūnijam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

līdz 18 jūnijam

Bauskas muzejā

„Mēs dzīvojam Bauskā” Yang Chuanxi un Yang Zhao (baušķenieki)
gleznu izstāde

līdz 3.jūlijam

Bauskas muzejā

TLMS „Bauska” tekstiliju un TLMS „Klūga” pinumu darbu izstāde

1. jūnijā
plkst. 12.00

Bauskas pilsētas stadionā

Ģimeņu sporta diena

1. jūnijā
plkst. 15.00

Grenctāles kultūras nama
pagalmā

Starptautiskajai bērnu un jauniešu aizsardzības dienai veltīta norise

6. jūnijā
plkst. 18.00

Bauskas pils muzejā

„La Voce del Violino. 1645-1747” Itāļu baroka mūzikas koncerts

7.-9. jūnijā

Bauskas Pilskalna parka estrādē

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

8.jūnijā
plkst.12.00

Ceraukstes parkā

Bērnu svētki „Roku rokā visi kopā!”

8. jūnijā
plkst. 17.00

Bauskas Kultūras centrā

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

8. jūnijā
plkst.18.00

Īslīces pagasta „Bērzos”

Koncertuzvedums „Reiz zaļā pļavā..”

8. jūnijā
plkst. 21.00

Īslīces pagasta „Bērzos”

Zaļumballe kopā ar grupu „Dvinskas muzikanti”

13. jūnijā
plkst.17.00

Codes pamatskolā

Popiela „Zvaigznes ir dzimušas”

14. jūnijs
plkst. 16.30

Pie represēto piemiņas
ansambļa Brīvības bulvārī

Komunistiskās genocīdu upuru dienas piemiņas brīdis

14. jūnijā
plkst. 18.00

Budbergas Svētā Pāvila baznīcas parkā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietas atklāšana

16. jūnijā
plkst. 18.30

Jauncodē, Draudzības ielā,
daudzdzīvokļu māju pagalmā

Ielīgošanas koncerts

16. jūnijā
plkst. 20.00

Codē atpūtas vietā
„Ciema dārzs”

Ielīgošanas koncerts

18.-22. jūnijā

Pilsētā

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

23. jūnijā
plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka estrādē

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

22.jūnijā
11.00 -13.00

Bauskas muzeja pagalmā

„Vasaras Saulgrieži Latvijā 1920.-30.gados”

22.jūnijs –
3.septembris

Bauskas muzejā

„Bauska bildēs”. Bauskai – 410.

28. jūnijā
plkst. 21.00

Budbergas parka estrādē

Pēterdienas zaļumballe

* - maksas pasākums

Bauskā šogad gaidāmi koši kultūras notikumi
Festivāls „Country Bauska Festival” 12. un 13. jūlijā piedāvās divas dienas ar lielisku kantrimūzikas
programmu un tematiskām izklaides
iespējām Bauskas Pilskalna parkā.
Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls „Vivat Curlandia!”, kas norisināsies 20. un 21. jūlijā, ir vienīgais
festivāls Latvijā, kurā iespējams dzirdēt ne tikai ārzemju viduslaiku, renesanses un agrīnā baroka mūzikas grupas, iepazīt pašmāju senās mūzikas
meistarus un uzlecošās zvaigznes, bet
arī piedzīvot autentisku 17. gadsimta
operas uzvedumu vēsturiskajā sveču
apgaismojumā.

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

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 pie-

dalās 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

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