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Ziņa
Bauskā pirmo
reizi notiks
festivāls
“Bauska TasTe”

No

5. līdz 6. augustam
Bauskas
Pilskalna
parka estrādē pirmo
reizi norisināsies mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei –
“Bauska TasTe”.
Festivālā uzstāsies Latvijā pazīstami mākslinieki kā Fēlikss Ķiģelis, Pēteris Upelnieks, “Pērkons”,
“Dakota”, “AK69”, “Jumprava”,
“Carnival Youth”, kā arī citi iemīļoti
mākslinieki.
“Tā kā Bauska pamazām ir izaugusi no pilsētas svētkiem, mums
radās ideja par pilsētas festivālu.
Mūsu mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu kultūras programmu dažādiem
vecumiem un interesēm, uzaicinot
māksliniekus, kas Bauskā vēl nav
uzstājušies. Vēlamies apmeklētājiem
dot ko jaunu, nebijušu un aizraujošu,” stāsta festivāla organizatore,
Bauskas Kultūras centra pasākumu
producente Līga Stankeviča.
Lai arī “Bauska TasTe” norisināsies gleznainajā Bauskas Pilskalna parkā, festivāla norises aptvers
arī pilsētu un tās tuvējo apkārtni.
Piemēram, Bauskas Rātslaukumā
notiks “Ghetto Basket” ielu basketbols, savukārt orientēšanās sacensību rīkotā rogaininga dalībnieki varēs
iepazīt trīs piļu – Bauskas, Rundāles
un Mežotnes, kā arī trīs upju – Mūsas, Mēmeles un Lielupes apkārtni.
“Ceram, ka festivāls uzrunās ne
tikai baušķeniekus, bet arī citu novadu iedzīvotājus. Vēlamies veicināt kultūrtūrisma attīstību, parādot
Bauskas skaistākās vietas un apskates objektus. Festivāls “Bauska
TasTe” ir viens no pirmajiem soļiem,
Bauskas kā festivālu pilsētas ceļā,”
par iecerēm stāsta Līga Stankeviča.
Aicinām iesaistīties festivāla radīšanā – ja esi tirgotājs, mājražotājs,
amatnieks, tev ir padomā spēles un
atrakcijas, vēlies kā citādi iesaistīties,
sazinies ar Bauskas Kultūras centru,
rakstot uz kultura@bauska.lv, un
kļūstot par festivāla sastāvdaļu!
Biļetes Bauskas Kultūras centra
kasē, “Biļešu paradīzes” kasēs visā
Latvijā, kā arī internetā. Biļetes
cena – 10 EUR.
Iegādājoties biļeti Bauskas Kultūras centra kasē līdz 10. jūlijam,
saņem 50% atlaidi!
Pensionāriem, uzrādot apliecību,
cena – 5 EUR, bērniem līdz 14 gadu
vecumam ieeja bez maksas.

Ilze Lujāne, Sabiedrisko
attiecību speciāliste

Bauskas novada
svētki 2.jūlijā
Rožmalās

Atjaunos Īslīces
ielu

Pirmā jaunievēlētās domes sēde

Bauskas novada domi arī
turpmāk vadīs Raitis Ābelnieks

Bauskas novada domes deputāti. Pirmajā rindā no kreisās: Karīna Andreika, Inita Nagņibeda, Raitis Ābelnieks, Aivija
Kursīte, Mārīte Ķikure, Aleksandrs Novickis, otrā rindā no kreisās: Rudīte Čakāne, Valdis Veips, Artūrs Toms Plešs,
Andris Arcimovičs, Jānis Dūmiņš, trešā rindā: Uldis Kolužs, Gatis Skurba, Alvis Feldmanis, Voldemārs Čačs, Arnolds
Jātnieks, Raimonds Žabovs
2017.gada 20.jūnijā, Bauskas novada dome ar 10 balsīm “PAR” no
17 Bauskas novada vadības grožus
nākamjiem četriem gadiem uzticēja
Raitim Ābelniekam. Līdzīgā balsojumā ar 10 balsīm „PAR” par Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietnieku tika ievēlēts Voldemārs
Čačs.
Priekšsēdētāja kandidatūrai
sākotnēji tika izvirzīti divi kandidāti
- Raitis Ābelnieks, kuru izvirzīja de-

putāts Voldemārs Čačs, un deputāte
Inita Nagņibeda, kuras kandidatūru
virzīja deputāts Alvis Feldmanis.
Inita Nagņibeda savu kandidatūru
atsauca, pamatojot šo lēmumu ar lojalitāti pret kolēģiem politiskajā apvienībā. I.Nagņibedas atsaukumam
sekoja vēl viena kandidāta izvirzīšana - deputāte Aivija Kursīte priekšsēdētāja amatam virzīja deputātu
Aleksandru Novicki. Tādejādi balsojumā deputātiem, ievelkot „plus”

atzīmi vai izsvītrojot kandidātu, bija
jāizdara izvēle starp diviem priekšsēdētāja amata kandidātiem - Raiti
Ābelnieku un Aleksandru Novicki.
„PAR” Raita Ābelnieka kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam balsoja deputāti: Voldemārs
Čačs, Raitis Ābelnieks, Jānis Dūmiņš, Inita Nagņibeda, Artūrs Toms
Plešs, Uldis Kolužs, Valdis Veips,
Mārīte Ķikure, Arnolds Jātnieks un
Gatis Skurba.

“PAR” deputāta Aleksandra Novicka kandidatūru savu balsi atdeva
deputāti: Alvis Feldmanis, Karīna
Andreika, Aivija Kursīte un Aleksandrs Novickis.
Deputāti Raimonds Žabovs, Rudīte Čakāne un Andris Arcimovičs
vēlēšanu zīmēs svītroja abus kandidātus.

turpinājums 2.lpp
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Novada aktualitātes
turpinājums no1.lpp
Balsojumam par domes priekšsēdētāja vietnieka amatu tika virzīti divi kandidāti: priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks virzīja deputātu
Voldemāru Čaču, savukārt deputāte
Inita Nagņibeda izvirzīja deputātu
Aleksandru Novicki.
„PAR” Voldemāra Čača kandidatūru domes priekšsēdētāja
vientieka amatam nobalsoja: Raitis
Ābelnieks, Voldemārs Čačs, Jānis
Dūmiņš, Inita Nagņibeda, Artūrs
Toms Plešs, Uldis Kolužs, Valdis
Veips, Mārīte Ķikure, Arnolds Jāt-

nieks un Gatis Skurba.
„PAR” deputāta Aleksandra
Novicka kandidatūru domes priekšsēdētāja vietnieka amatam balsoja
deputāti: Alvis Feldmanis, Karīna
Andreika, Aivija Kursīte, Aleksandrs Novickis, Raimonds Žabovs,
Rudīte Čakāne un Andris Arcimovičs.
Arī iedzīvotāji pašvaldību vēlēšanās lielāko atbalstu bija izteikuši
tieši šiem diviem deputāta kandidātiem. Par Voldemāru Čaču tika atdotas 2575 balsis, savukārt par Raiti
Ābelnieku - 2512 balsis.
Jau stāstīts, ka, dodoties pie vē-

lēšanu urnām, iedzīvotāji ar savām
balsīm jaunajā domes sastāvā ievēlēja pārstāvjus no visām vēlēšanās
startējušajām politiskajām apvienībām.
Sveicam Bauskas novada domi
ar jaunā darba cēliena sākumu. Vēlam konstruktīvu, produktīvu un rezultatīvu darbu Bauskas novada iedzīvotāju interesēs visu četru gadu
garumā.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Sporta halles būvlaukumā
uzsākti darbi
2017.gada 20.jūnijā tika uzsākti
darbi infrastruktūras objekta - sporta halles - būvlaukumā. Līgumu par
Sporta halles izbūvi profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direkto-

zāles, kas pašlaik tiek izmantotas
BJSS vajadzībām. Šobrīd sporta
nams „Mēmele” ir pārslogots, jo
vienlaicīgi notiek mācību stundas
priekšmetā „Sports” Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas klasēm, kā arī no plkst.13.00
notiek vispārizglītojošo skolu darbs

sporta meistarības grupu izglītojamie. Ņemot vērā plānoto telpu noslodzi jaunbūvējamā sporta hallē,
pieaugušo un veterānu sporta nodarbību laiki tiek plānoti pašvaldības iestādē sporta centrs „Mēmele”
no plkst.19.00 līdz plkst.23.00.
Jaunbūvējamā sporta halle at-

t.sk. pedagoģiskais personāls – 36
(t.sk. direktore, 2 direktores vietnieki un izglītības sporta metodiķis),
medicīnas personāls - 1, pārējie darbinieki – 3.
Sporta halles pārbūves būvprojektu izstrādājusi SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”. Atbilstoši
būvprojektam sporta halles pārbūves darbus paredzēts veikt vienā
būvniecības kārtā, ietverot esošās
sporta zāles ēkas demontāžu un izbūvējot daudzfunkcionālu sporta
spēļu halli (basketbola, florbola, volejbola), brīvās cīņas, galda tenisa,
prāta spēļu zāles, vieglatlētikas celiņus zem transformējamām tribīnēm
un administratīvās telpas. Projekta
ietvaros paredzēta esošo novecojušo un nefunkcionējošo pakāpienu
un atbalsta sienas demontāža un izbūve no jauna.
Sporta halles transformējamās
tribīnēs paredzētas vietas vienlaicīgi 350 skatītājiem un nodarbību
vietas 100 sportistiem. Garderobes
ietilpība 350 skatītājiem un ģērbtuves - 100 sportistiem.
Vides pieejamība paredzēta visā
ēkā. Ēkai paredzēts lifts. Visos stāvos paredzēti aprīkojumi cilvēkiem
ar ierobežotām kustību iespējām.
Projekta kopējās izmaksas ir
4 104 599,32 EUR. Būvdarbu plānotais izpildes termiņš ir 18 mēneši

(neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) no 20.jūnija
Būvuzņēmējs
SIA
,,Selva
Būve” atbildīgais būvdarbu vadītājs
Rolands Orlovskis, tālr. 29224350,
būvdarbu vadītāja palīgs Rihards
Pāviška, tālr 29143322.
Būvuzraudzība SIA ,,Firma
L4” atbildīgais būvuzraugs Jānis
Rikters, tālr. 29269003.
Autoruzraudzība SIA ,,Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” atbildīgais autoruzraugs Liene Līce, tālr.
26456498.
Atbildīgās personas no pasūtītāja puses:
Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes ,,Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas” direktore
Biruta Grantiņa, tālr.26563158.
BNA Saimnieciskās nodaļas
projektu vadītāja inženierbūvēs Laima Berga, tālr. 20283888.

Biruta Grantiņa,
BJSS direktore
Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

re Biruta Grantiņa un SIA „Selva
Būve” valdes loceklis, tehniskais
direktors Gvido Mičulis parakstīja
2017.gada 3.maijā.
Vērienīgās ieceres mērķis ir nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru profesionālās
ievirzes izglītības programmu apguvei un sacensību organizācijai
BJSS un novada izglītības iestādēm. Sporta halle Bauskā nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu
mācību treniņu darbu, jo BJSS ir
otra lielākā kompleksā sporta skola Latvijas novados, kas aptver 762
izglītojamos astoņu sporta veidu
nodaļās, 563 izglītojamo nodarbību
vieta ir Bauska. Bauskas pilsētā uz
2282 vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem ir tikai divas standarta
18 x 36m sporta zāles, no 1990.
gada nav uzcelta neviena sporta
būve.
Izbūvējot sporta halli, tiks nodrošināti mūsdienu prasībām atbilstoši treniņu apstākļi. Būs iespēja organizēt mācību treniņu darbu
vienlaicīgi vairākos sporta veidos
uz vietas Bauskā, atslogojot Codes, Griķu un Īslīces pamatskolu
un sporta nama “Mēmele” sporta

un BJSS mācību treniņu nodarbības, zālē vienlaicīgi strādājot divām
un vairāk izglītojamo grupām, kas
lielā mērā neveicina kvalitatīvu mācību procesa norisi. Līdz ar sporta
halles izbūvi, sporta nama „Mēmele” noslodze samazināsies - sporta
spēļu zāle būs pamattreniņu vieta visām florbola nodaļas mācību
treniņu un sporta pilnveidošanas
grupām, kā arī Bauskas Valsts ģimnāzijas mācību priekšmeta “Sports”
nodarbībām. Sporta halli dienas pirmajā pusē izmantos Bauskas pilsētas pirmsskolas iestādes un Bauskas
sākumskola.
Pēc sporta halles izbūves Bauskas pilsētā, sporta zāļu nodarbību
grafiki un noslogojums nemainīsies
Bauskas pamatskolā un Bauskas
2.vidusskolā, kur strādās izglītības
iestādes, vadot sporta stundas un ārpusstundu nodarbības, kā arī BJSS
turpinās vadīt mācību nodarbības
vieglatlētikā un basketbolā sākumsagatavošanas grupām.
Bauskas novada pieaugušo komandas pārstāv BJSS izglītojamie
(atbilstoši izglītības iestādes nolikumam) līdz 25 gadu vecumam,
sporta meistarības un augstākās

radīsies vieglatlētikas stadionam
pieguļošā teritorijā, kas robežosies
ar tenisa un volejbola laukumiem.
Būvniecības laikā nolietotais tenisa
laukums tiks izmantots būvtehnikas
novietošanai. Beidzoties būvniecībai, laukums pilnībā jāatjauno, jo
to mācību-treniņu laikā pavasara,
vasaras un rudens periodā izmanto
galda tenisa, brīvās cīņas un volejbola nodaļas.
Patlaban BJSS administrācijas
ēkas atrašanās vieta ir Uzvaras ielā
4, Bauskā, kuras kopējā platība ir
175 m2. Ēkā izvietotas administrācijas telpas, sertificēts medicīnas
kabinets un dambretes nodaļa. Ēka
Uzvaras ielā 4, Bauskā, pēc sporta
halles uzcelšanas tiks demontēta atbilstoši ekspertīzes slēdzienam par
tehnisko stāvokli un Bauskas pilsētas plānojumam.
Sporta hallē paredzētas divas telpas BJSS administrācijai ar kopējo
platību 45,35 m2, telpa medicīnas
kabinetam – 11,78 m2 un treneru
telpa pie cīņas un trenažieru zāles
– 7,39 m2. Kopumā administratīvās
telpas aizņems 64,52 m2 jeb 2,36 %
no kopējās jaunbūves platības. Kopējais darbinieku skaits BJSS ir 40,

Bauskas novada dome 2017.gada 26.jūlijā plkst. 14.30 Bauskas novada
domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma
„Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 006 0091, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 0,9729 ha, kadastra apzīmējums 4060
006 0091, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 5200,(pieci tūkstoši divi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Mazpīrāgi”, Gailīšu pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00,
tel. 63922238, 29168555.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada 26.jūlijā plkst. 14.45 Bauskas novada
domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma
– „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 007 0085,
kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,9300 ha, kadastra
apzīmējums 4052 007 0107, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 6200,(seši tūkstoši divi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”,
Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Apšu lauks”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas
maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā
www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā,
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.
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Novada aktualitātes

Atjauno Īslīces ielu

2017.gada 16.jūnijā, parakstīta
vienošanās ar SIA „Leminkainen
Latvija” par Īslīces ielas Bauskā
pārbūvi. Projekta īstenošana gaidīta
jau ilgāku laiku. Ceļu drošības audita ziņojumā pārbūvējamā ielas posma vizuālais stāvoklis ir novērtēts
kā slikts. Ielas nomales ir izbraukātas, melnais segums ar plaisām
un sabrucis, neatbilst lielajai kravas
transporta plūsmai un slodzei. Pa
Īslīces ielu pārvietojas no 3000 līdz
5000 auto diennaktī, tai skaitā liels

skaits kravas transporta līdzekļu.
Īslīces pagasts ir lielākais pagasts
gan pēc iedzīvotāju skaita (3,7 tūkstoši 01.01.2017, gan pēc uzņēmēju
radītās pievienotās vērtības 11 milj.
eiro 2014.gadā). Deviņi no Bauskas
novada 50 lielākajiem uzņēmumiem
izmanto ielu ikdienā. Problēmas aktualitāti ir novērtējuši visi aptaujātie
uzņēmēji. Degradētā vide rada ekonomiskus zaudējumus (auto kilometra izmaksas) un traucē ikdienas
funkciju veikšanai. Ielas posms ir
nozīmīga transporta artērija Īslīces
pagastā, ielas turpinājums dienvidu
virzienā ir autoceļš V1028 (Bauska–
Bērzi–Ādžūni–Lietuvas robeža).
Projektā paredzēta transporta
infrastruktūras sakārtošana- Īslīces
ielas 905m un Ziedoņu ielas posma
pieslēgums Īslīces ielai 127m un
tai piekļaujošās teritorijas pārbūve; kopā tiks atjaunots ielas posms
1032 m garumā. Projekta ietvaros
tiks izbūvēti divi stāvlaukumi- Īslīces ielā 8 un Īslīces ielā 1. Stāvlaukuma un atpūtas vietas izveide
Īslīces ielā 1 būs priekšnoteikums
vides un tūristu ērtību uzlabošanai,
lai apmeklētu Bauskas pili Mūsas
upes labajā krastā un nodrošinās
iedzīvotāju ērtības, īpaši lielo pasākumu laikā. Projekta realizācija bija

iespējama pateicoties SIA „Baltic
Dairy Board” ieguldījumam jauna
uzņēmuma izveidē un darba vietu
radīšanā.
Par Īslīces ielas atjaunošanu deputāti lēma jau 2015.gada nogalē,
pēc tam projekta ideja tika saskaņota Vides un reģionālās attīstības
ministrijā, tika izstrādāts tehniskais
projekts un iepirkti būvdarbi, sagatavots projekta iesniegums, kas iesniegts ierobežotas projektu atlases
konkursā. 2017.gada 14.jūnijā sa-

ņemts Centrālās un finanšu līguma
aģentūras lēmums par projekta iesnieguma Nr. 3.3.1.0/17/I/004 „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā
uzņēmējdarbības veicināšanai” apstiprināšanu ar nosacījumu.
Projekta kopējās izmaksas ir 1
156 708 miljoni eiro. Gandrīz pusi
no projekta izmaksām segs publiskais finansējums specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” programmas ietvaros,
atbilstoši Bauskas novada pašvaldībai piešķirtajai kvotai no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
473 855,61 eiro. Pārējo finansējuma
daļu pašvaldība nodrošinās, aizņemoties Valsts kasē uz 30 gadiem.
Tehnisko projektu izstrādāja un
autoruzraudzību nodrošinās SIA
„BM projekts”, būvdarbu uzraudzību nodrošinās SIA „Jurēvičs un
partneri”, līgums ar uzņēmēju noslēgts 2017.gada 7.jūnijā.

Uzlabos Gailīšu, Jaunsaules un Ozolaines bibliotēku infrastruktūru

Interreg V-A Latvijas Lietuvas
Pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020.gadam ietvaros ir uzsākta projekta „Biznesa bibliotēku
potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” realizācija. Projekta vadošais partneris ir
Pasvales rajona pašvaldība, projekta
partneris - Bauskas novada pašvaldība.
Projekta mērķis – uzņēmējdarbības vides attīstība Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos, īstenojot
pasākumus, kas mudinātu bērnus un
jauniešus uzsākt un attīstīt jaunas
biznesa idejas ar pārrobežu raksturu.
Plānotās aktivitātes:
1. uzlabot uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta vidi Bauskas un Pasvales pārrobežu reģionos;
2. mudināt bērnus un jauniešus
attīstīt jaunas pārrobežu reģionu
biznesa idejas izmantojot inovatīvus biznesa modeļus;
3. pārrobežu mentoru sadarbības
tīkla izveide;
4. jaunu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu izveide;
5. biznesa bibliotēku infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai.
Inovatīvā pieeja – ieguvumi no
pārrobežu reģionu sadarbības:
1. interešu izglītības iespēju radīšana skolas vecuma bērniem uzņēmējdarbības domāšanas, zināšanu
un prasmju pilnveidei;
2. biznesa simulācijas programmas “Jaunie uzņēmēji bez robežām” ieviešana, lai veicinātu pārrobežu biznesa ideju attīstību bērnu
un jauniešu vidū;
3. mentoru tīkla izveide pārrobežu reģionos atbalsta sniegšanai pie
biznesa idejām strādājošajām bērnu
un jauniešu komandām;
4. pašvaldību bibliotēku izveido-

ietvaros.
Bauskas novada pašvaldībai ir
veiksmīga pieredze saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību tieši jauniešu
vidū. Iesaistoties iepriekšējā Bauskas Biznesa bibliotēkas projektā
Business Bag, skolēni ieguva gan
teorētiskās zināšanas par uzņēmuma ideju rašanos, uzņēmējdarbību
un ar to saistītām darbībām, gan arī
attīstīja savas uzņēmējspējas, strā-

Foto: Vadības grupas tikšanās Pasvalē
jeb 18 796,02 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 10% jeb 37 592,03
EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2019. gada februārim.
Pirmās plānotās aktivitātes projekta ietvaros – Gailīšu pagasta bibliotēkas, Jaunsaules bibliotēkas un
Ozolaines bibliotēkas infrastruktūras uzlabošana.
21. jūnijā veiksmīgi noritēja Vadības grupas tikšanās Pasvalē, kur
tika noskaidroti svarīgākie jautājumi par bērnu un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas programmas
izveidi un metodoloģijas izstrādi,
izvirzītas trīs neformālas uzņēmējdarbības izglītības programmas
ieviešanai projektā un apspriestas
citas plānotās aktivitātes projekta

dājot skolēnu mācību uzņēmumā,
veidojot savas galda spēles.
Iesaistoties inovāciju nometnē
Biržos, skolēni lieliski pavadīja laiku, izstrādājot savas biznesa idejas,
veidojot sadarbību starp latviešu lietuviešu skolēniem.
Skolēni ir atzinuši, ka šī pieredze
ir vērtīga un nepieciešama, jo attīsta
caurviju kompetences, piemēram,
jaunradi, uzņēmējspējas, pašiniciatīvu, sadarbību.

Iveta Balcere, projektu vadītāja

Pašvaldības augstāko apbalvojumu
saņems mežotnieks Jānis Dzelzkalējs

Ilze Tijone, Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja

Informācija
Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ dziesmuspēles „Tobāgo!”,
kas notiks Bauskas Pilskalna parka estrādē 12. augustā, laiks ir
mainīts no pulksten 19.00 uz plkst. 16.00!
Jau iegādātās biļetes dziesmuspēles apmeklējumam ir derīgas.
Bauskas Kultūras centrs atgriež naudu tiem, kas biļeti jau ir iegādājušies, bet šajā laikā izrādi apmeklēt nevar.
Biļešu tirdzniecība uz traģikomisko dziesmuspēli „Tobāgo!” joprojām
turpinās! Biļetes vari iegādāties Bauskas Kultūras centra kasē, “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē.
Biļešu cenas – 10; 12; 15; 18 EUR.

šana par uzņēmējdarbības atbalsta
centriem, kas veicinās jauniešus
veidot uzņēmumus ar pārrobežu
raksturu;
5.
pilnveidota
sadarbība
starp biznesa atbalsta bibliotēkām
pārrobežu reģionos, kā arī skolēnu
uzņēmējdarbības prasmju kapacitātes celšana.
Finansējuma sadalījums: ERAF
finansējums 85% jeb 319 532,26
EUR, valsts līdzfinansējums 5%

Bauskas novada pašvaldības augstākais apbalvojums „Mūža ieguldījums” par ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā Bauskas
novadā, veiksmīgu uzņēmējdarbību
un ieguldījumu vides sakārtošanā un
saglabāšanā Bauskas novada svēt-

kos 2. jūlijā atpūtas
kompleksā „Rožmalas” tiks pasniegts
Mežotnes
pagasta
iedzīvotājam Jānim
Dzelzkalējam.
J.Dzelzkalējs savas dzīves laikā strādājis Bauskas rajona
kolhozā „Uzvara”
kā lopbarības ceha
„Mūsa” vadītājs, veicinot zinātnisko sasniegumu ieviešanu
praktiskajā ražošanā.
J.Dzelzkalējs
kopš 1992.gada veiksmīgi apsaimnieko
savu zemnieku saimniecību „Kaigari”, progresīvai attīstībai piesaistot
arī Eiropas Savienības līdzekļus.
Kā apbalvojuma ierosinājuma
vēstulē pašvaldībai atzinis Latvijas
Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Jānis vienmēr

ieņēmis aktīvu dzīves pozīciju. Viņam svarīga sakopta apkārtējā vide.
Viņš gan ar padomu, gan tehniku
allaž palīdzējis apkārtnes iedzīvotājiem. Neiecietīgs pret sliņķiem un
negodīgiem cilvēkiem. Darbojies
dabas parka „Bauska” aizsardzības
plāna izstrādē”.
Kopš 2015.gada viesus priecē ģimenes iekārtotais atpūtas komplekss
„Rožmalas”, kura viens no īpašniekiem ir arī J.Dzelzkalēja zemnieku
saimniecība „Kaigari”.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

„Bauskas Novada
Vēstis”
lasāmas arī Bauskas
novada mājas lapā
www.bauska.lv
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Projekta ietvaros organizē meistarklases un darbnīcas aušanā
Vasaras sākums ir padarīto darbu
atskaites laiks ERASMUS + projektiem. Arī Īslīces sieviešu klubs “Rītausma” jau otro gadu darbojas pieaugušo izglītības projektā „Tehtile
heretage- from the wooden loom
weaving to the digital art”. Kopā ar
vadošo organizāciju no Spānijas, diviem Itāļu, Grieķu, Bulgāru, Apvienotās karalistes projekta partneriem
esam veikuši tekstila “dzīves ceļa”
izpēti no vissenākajiem laikiem līdz
mūsdienām. No senākajām tekstila
apstrādes metodēm līdz digitālajai
mākslai.
Mūsu organizācijas uzdevums
šajā projektā bija vēsturiski senākā
daļa – tekstila ražošanas izejvielas,
to apstrāde un aušana roku aužamajās stellēs. Šo divu gadu laikā ir
notikušas vairākas meistarklases un
darbnīcas aušanā un dzijas apstrādē.
Viens no mūsu uzdevumiem projektā bija dzijas krāsošana ar sentēvu metodēm. Pagājušajā vasarā
notika vairākas nodarbības dzijas
krāsošanā ar augu krāsvielām. Tek-

stila nedēļas ietvaros, septembrī,
iepazināmies ar senajiem audumiem
strādājot Bauskas muzeja krājumā
un TLMS “Bauska”. Notika jostu
aušanas apmācības aužot stellēs un
ar cellu dēlīšiem, kā arī draugi no
Lietuvas mācīja lakatu aušanu rāmī.
Tuvojoties projekta noslēgumam,
sadarbības partneri maija pēdējās
dienās ieradās Spānijas pilsētā Ourence (Galīcijas reģions), kur no 1.3. jūnijam notika projekta dalībnieku
darba grupas tikšanās un noslēguma
konference. Katrs projekta partneris
konferencē uzstājās ar savas organi-

zācijas prezentāciju un atskaiti par
projekta laikā paveikto. Galīcijas
regions ir Spānijas tekstila reģions.
Tikšanās laikā projekta darba grupai
bija iespēja viesoties zīmola ZARA
rūpnīcā, kur iepazināmies ar šī uzņēmuma vēsturi un attīstību, kā arī
ar ražošanas procesu no idejas līdz
gatavam produktam. Tikšanās laikā
tika sadalīti veicamie darbi līdz gala
atskaites iesniegšanai, kā arī dibināti kontakti un pārrunātas turpmākās
sadarbības iespējas.

Sandra Ķisele,
biedrības projektu vadītāja

Realizēts projekts Bauskas senioru
dejotpriekam
Bauskas novada Codes pagasta
biedrība „Dienas sociālais centrs
„Var būt” ir realizējis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada
apakšpasākuma 19.2. „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcībā „Novada
vajadzībām piemērotu sabiedrisko
aktivitāšu attīstība” projektu „Koncerttērpu iegāde senioru deju kopai
„Vēlreiz””. Kopējās projekta izmaksas 2591,58 EUR, publiskais
finansējums 2332,42 EUR, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums
259,16 EUR.
Projekts biedrībā „Bauskas rajo-

na lauku partnerība” tika iesniegts
2016. gada 6. jūnijā un š.g. 15.jūnijā
ir projekta noslēgums.
Projekta mērķis - Bauskas kultūras centra senioru deju kopai „Vēlreiz” papildināt deju tērpus, kurus
var savstarpēji variēt un tādējādi
repertuārā iekļaut jaunas dejas – latviešu, vācu, austriešu un citas Eiropas dejas. Projekta ietvaros tika
šūdināts 21 koncerttērps. Šūšanas
pakalpojumu veica vietējais Bauskas
uzņēmums - I.K. Ilgumas uzņēmums
„Reāls”.
Jaunie koncerttērpi pirmo reizi
tika izrādīti šogad Brocēnos 4. maijā,
kur norisinājās senioru deju kolektīvu konkurss ”Brocēnu ūdensrozes”.
Senioru deju kopa „Vēlreiz” izpildīja divas dejas - igauņu un franču.

Konkursā piedalījās deviņi kolektīvi.
Bauskas deju kopa šajā konkursā saņēma visvairāk punktu un tika apbalvota ar Zelta diplomu un kristāla
balvu „Brocēnu ūdensrozes”.
11. jūnijā Bauskas seniores bija
uzaicinātas dejot Aucē 10. senioru
deju festivālā „Madarās, baltajās
madarās...”. Festivālā piedalījās 14
senioru deju kolektīvi no visas Latvijas, kā arī viesi no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Nākošā tuvākā uzstāšanās baušķeniecēm būs 1.jūlijā
Tukumā, kā arī ir saņemts uzaicinājums 12. augustā dejot Igaunijā.
Senioru deju kopai „Vēlreiz”
šogad ir sestā sezona. Dejotājas kolektīvā ir no Bauskas, Rundāles un
Iecavas novadiem. Sākumā dejoja
8 seniores, šobrīd ir jau 20 dejotājas. Dalībnieču vidējais vecums 65 gadi. Pa šiem gadiem ir apgūtas
aptuveni 90 dejas. Kopš 2012. gada
Bauskā tiek rīkots senioru deju kolektīvu festivāls «Annas danči».
Festivāla
iniciatores
bija „Vēlreiz” dalībnieces. Šogad senioru deju
kopas no visas Latvijas
Bauskā sabrauks 22. jūlijā. Uzstāsies arī viesi
no Lietuvas.
Senioru deju kopas
„Vēlreiz” dalībnieces
atzīst, ka ir atradušas
savām spējām un interesēm kolektīvu, kurā
viņām ir labi, kur kustību prieku rada vadītāja
Inese Smilškalne.
Senioru deju kopas
„Vēlreiz” moto: Nesēdi
mājās, nāc piedalies!

Raimonda
Ribikauska,
biedrības „DSC „Var
būt”” dibinātāja

UZŅEMŠANA LATVIJAS UNIVERSITĀTES
BAUSKAS FILIĀLĒ 2017./2018.
STUDIJU GADĀ
LU pārņemtajās Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas studiju programmās
Nepilna laika klātienes studijās
PEDAGOĢIJAS STUDIJU PROGRAMMĀS:
• Vidējās izglītības bioloģijas un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs, profesionālā bakalaura studiju
programma;
• Skolotājs - apakšprogramma Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. - 12. klasē, otrā līmeņa īsā profesionālās augstākās
izglītības studiju programma;
• Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas izglītības skolotājs,
profesionālā bakalaura studiju programma;
• Skolotājs - apakšprogramma Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, profesionālā bakalaura studiju programma;
• Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā, profesionālā bakalaura studiju programma;
• Pedagoģija ar kvalifikāciju, profesionālā maģistra studiju programma
• KOMERCDARBĪBAS UN UZŅĒMUMA VADĪBAS STUDIJU
PROGRAMMĀS:
• Komercdarbības organizācija ar specializācijas virzienu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists/ Mārketinga un tirdzniecības speciālists vai Uzņēmējdarbības speciālists, pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmma;
• Cilvēkresursu/ Biroja administrēšana ar specializācijas virzienu
Personāla speciālists, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmma;
• Komercdarbība un uzņēmuma vadība, profesionālā bakalaura studiju programma
PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM no š.g. 3. jūlija līdz š.g.14. augustam
LU Bauskas filiālē – Dārza ielā 9, 206. kabinetā (Bauskas 2. vidusskolā);
Informācija pa tālr.: 67808130; 80002002; 63928351; 20286032
E-pasts: uznemsana@rpiva.lv; bauska@rpiva.lv, Mājaslapa: http://
www.gribustudet.lv/ka-pieteikties/#rpiva; www.rpiva.lv
STUDIJAS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ – TAVU PANĀKUMU
ATSLĒGA!
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Viens solis mūs šķir no parastās
ikdienas līdz svētkiem

Diennakts nometne
Pamūšā

Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs ar audzēkņiem, absolventiem
un viņu vecākiem priecājas par radošo veikumu aizvadītajā mācību
gadā. Izlaiduma diena bija svētki
pozitīvām emocijām, skanošām
sajūtām un pilni ar ceriņu ziedēšanas skurbumu un smaržu dvesmu.
Skolas kolektīvs ir gandarīts par
savu jauno mūziķu sniegumu un radošo attīstību un priecājas par jauno
talantu izaugsmi un uzsākto ceļu
mūzikas jomā. Vienmēr priecājamies par ciemiņiem savā skolā- izlaiduma dienā un pasākumā “Kilograms mūzikas” ar mums kopā bija
un sirsnīgus vārdus audzēkņiem un
pedagogiem veltīja Bauskas novada
domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks un Izglītības nodaļas vadītāja
Māra Bauvare.
Izlaiduma tēma bija saistīta ar
lidojumu, plašajām debesīm un
mērķu sasniegšanu. Pirms svarīgā
dokumenta saņemšanas katrs absolvents no specialitātes skolotāja
saņēma “biļeti” uz savu sapņu vietu
un izvēlējās savu gaisa balonu, lai
domās paceltos augšup un dotos
elpu aizraujošā lidojumā. Izlaidumā atzinības rakstus par teicamām
sekmēm, aktīvu koncertdarbību un
panākumiem konkursos saņēma Va-

Jau sesto gadu par pašvaldības
budžeta līdzekļiem Bauskas novada
sociālais dienests organizē trīs nometnes trūcīgo, maznodrošināto un
daudzbērnu ģimeņu bērniem. No
12.jūnija līdz 16.jūnijam notika pirmā piecu diennakšu nometne Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
„Visu gadu dziesmas krāju, Līgo
dienu gaidīdams”. Nometnē piedalījās 20 bērni. Katru dienu bērniem
tika piedāvātas dažādas radošas,
sportiskas, izklaidējošas un izglītojošas nodarbības. Saskaņā ar darba
plānu notika dekupāžas, marmorēšanas, šūšanas, gleznošanas uz auduma un citas radošās nodarbības.
Paralēli šīm nodarbībām bērniem
tika piedāvātas netradicionālas
sporta spēles, sadraudzības spēles,
atrakcijas un rotaļas. Ar bērniem
nometnē strādāja brīnišķīgi, radoši
un atraktīvi pedagogi Baiba Irbinska, Jadviga Anduža, Iveta Ozola,
Ivo Petrokaitis, Skaidrīte Balode,
kuri ik dienu nodrošināja interesantas nodarbības un ik brīdi gādāja,
lai nometnē pavadītais laiks būtu
piepildīts. Bērnam tas bija aizraujošs piedzīvojums, kas deva vērtīgas zināšanas un prasmes drošākai
ikdienai. Nometnē bērni iepazinās
ar Džimbas aģentu, kurš vairāku

dims Cvetkovs, Klēra Kuļikauska,
Gatis Breijers, Diāna Pauloviča. Apsveikuma vārdus absolventiem veltīja skolas vadība un solfedžo skolotāja Jolanta Veršinska, kura bija
sagatavojusi katram absolventam
mapi ar pirmajiem nošu pierakstiem.
Ražīgās un bagātās sezonas noslēgumā skolā notika pateicības diena - pasākums labākajiem audzēkņiem un viņu vecākiem “Kilograms
mūzikas”. Šogad pasākumā godinot
labākos audzēkņus un paldies sakot viņu vecākiem, tika turpināta
tēma “Kilograms mūzikas”, kurā,
mūsuprāt, simboliski var attēlot un
ietvert daudzus aspektus- mūzikas,
mākslas nozīmi un svaru, kā arī to,
ka viss lielais sākas no mazā. Pasākumā tika godināti 50 labākie skolas
audzēkņi un viņu vecāki. Katrs audzēknis saņēma simbolisku balvu100 gramus mūzikas. Balvu idejas
un dizaina autori Bauskas Mūzikas
skolas kolektīvs, bet mākslinieciskās “funkcijas” to tapšanā paveica
keramiķe Tija Bušmane.
Pasākumā tika sumināti arī tie
pedagogi, kuru audzēkņi ir guvuši
labus panākumus reģiona un valsts
mēroga konkursos. Par pasākuma
skanošo daļu parūpējās talantīgās
multimākslinieces –flautu trio “Svī-

res”, kura sastāvā muzicē arī mūsu
skolas skolotāja Zane Jurēvica. Paldies visiem mūzikas skolas atbalstītājiem, labvēļiem un visiem mūzikas
draugiem par atbalstu mūsu skolai,
tās audzēkņiem. Pasākuma noslēgumā tika kopīgi dziedāta kopdziesma
un “apstiprināti skolas likumi”, kuri
paredz priecāties par saviem un citu
sasniegumiem, respektēt sevi un citus, samīļot ar smaidu un skatienu,
lepoties, būt par atbalstu, smieties
ar prieku, būt pateicīgiem par visu,
kas mums ir, dalīties savos sapņos,
neraizēties par niekiem, būt kopā
visur un vienmēr, mācīties vienam
no otra, novērtēt katru kopā būšanas mirkli, lasīt labas grāmatas un
spēlēt fantastiski skaistas melodijas,
kopā svinēt darbadienas un svētkus!
Tikai viens solis mūs šķir no parastās ikdienas līdz svētkiem. Svarīgi, vai šo soli saskatām. Ziedošām
pēdām pāri zemei iet jūnijs, jūlijs un
augusts. Vasara sola daudz pārsteigumu un pārmaiņu arī mūsu dzīvē,
jo mēs kļūsim arī krāsaināki, idejām
bagātāki un pavisam noteikti- stiprāki.

Saules zaķu un taureņu pilnu,
ziedošu un dziedošu vasaru
vēlot, direktore
Anita Velmunska

nodarbību ietvaros bērniem stāstīja par Džimbas drošības programmu. Šī programma sniedz iespēju
bērniem saprotamā un interesantā
veidā mācīt par dažādiem drošības
pasākumiem, piemēram, par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem, iemācīties par sevi pastāvēt nedrošās
situācijās un labāk apzināsies sava
ķermeņa robežas, noderīgas zināšanas par personisko drošību attiecībās un internetā. Džimbas skoliņu
vadīja sociālā darbiniece Dace Štāla. Nometnes noslēgumā dalībnieki
devās ekskursijā uz Tērvetes dabas
parku, kur baudīja pasaku varoņu
klātbūtni un saulainu laiku brīnišķīgajā mežā. Pēc pastaigas Tērvetes
silā, bērniem bija lieliska iespēja izbaudīt atrakcijas rotaļu laukumā un
tad ar pasaku bānīti doties mājup.
Sadarbības partneri SIA “Aniva”
bija parūpējušes par gardu, līdzdotu maltīti. SIA “Aniva” nodrošināja
ēdināšanu visas nometnes garumā
un bērni apliecināja, ka ēdiens bija
veselīgs un garšīgs.
26.jūnijā sākās otra nometne
„Ceļojums vasarā”. Arī tajā piedalījās 20 bērni no visa novada.

Dina Romanovska, sociālā
darbiniece darbam ar personu
grupām, nometnes vadītāja

Gar Ziedoņu ielu uzsākta gājēju un veloceliņa izbūve
2017.gada 21.jūnijā uzsākta gājēju un velobraucēju celiņa izbūve
gar Ziedoņu ielu. Arī Bauskas novada domes attīstības programmas
investīciju plānā 2015.-2018.gadam
paredzēti pasākumi satiksmes drošības uzlabošanai, izbūvējot gājēju un
veloceliņus Bauskas novadā, tostarp
1.kārta – Bauska – Bērzkalni.
SIA „BM - projekts” izstrādātajā
būvprojektā trases kopējais garums
ir 1700 m un tās virziens ir gar Ziedoņu ielu un valsts vietējās nozīmes ceļu V1025 posmā no rotācijas
apļa līdz Bērzkalnu ciema robežai.
Pašreiz trases sākuma posmā gājēji
un velobraucēji pārvietojas pa ceļa
nomali un zaļo zonu. No satiksmes
drošības viedokļa tas ir bīstami, īpaši
diennakts tumšajā laikā.
Šajā posmā gājēji pārvietojas pa
šauru gājēju ietvi no sadēdējušām
dzelzbetona plāksnēm, kuras ir apaugušas daļēji ar zālāju un tā ir pārāk
šaura, lai pa to ērti pārvietotos gājēji
un velosipēdisti. Projekta mērķis
ir trases sākumā, sākot no rotācijas
apļa, gājēju un veloceliņu veidot kā
jaunbūvi, trasi virzot gar ceļa malu.
Trases beigās gājēju un veloceliņš
tiek virzīts pa esošās ietves trasi, veicot tikai tās pārbūvi. Projektētajam

gājēju celiņam sākuma posms no
betona bruģakmens un tālāk visā trases garumā ir karstā asfalta segums.
Gājēju ietves noejas projektētas, lai
būtu piemērotas gājējiem ar īpašām
vajadzībām. Visā gājēju un veloceliņa garumā tiek paredzēts izbūvēt
jaunu apgaismojuma tīklu un jaunu
lietus ūdens kanalizācijas tīklu, t.sk.
virsūdeņu uztvērēju izbūvi.
Būvdarbu plānotais izpildes termiņš ir 24 nedēļas (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) no 21.jūnija.
Kopējās projekta īstenošanas izmaksas – 371 831,42 EUR (ar PVN) tajā
skaitā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas.
Būvuzņēmējs SIA „VIONA”
atbildīgais būvdarbu vadītājs Arams
Avetjans, tālr 26346915
Būvuzraudzība SIA „RoadLat”
atbildīgais būvuzraugs Sandris Adrickis, tālr 29143388
Autoruzraudzība
SIA
„BM-projekts” autoruzraugs Didzis Dāle, tālr.26191009
Atbildīgā persona no pasūtītāja
puses BNA saimnieciskās daļas projektu vadītāja inženierbūvēs Laima
Berga, tālr.20283888

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls
“Vivat Curlandia!”
15. un 16. jūlijā jau otro gadu
Bauskas pilī, Bauskas Kultūras centrā un Bauskas Sv. Gara baznīcā
notiks Kurzemes-Zemgales hercogu
Ketleru laika mūzikas un mākslas
festivāls “Vivat Curlandia!”. Festivāla laikā izskanēs viduslaiku un
renesanses mūzika, ko atskaņos
mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Austrijas, Itālijas un Francijas.
Apmeklētājiem būs iespēja arī vērot
senāko līdz mūsdienām saglabājušos
Džulio Kačīni operu “Eiridīke”, tās
1600. gada uzveduma vēsturisko rekonstrukciju.
Bauskas festivāla „Vivat Curlandia!” programma norisināsies
tās muzikālajam saturam vēsturiski
atbilstošā vidē, lai mūsdienu aizņemtais cilvēks dabiskāk iejustos
senatnes vērtību pasaulē un baudītu
to. Organizators Latvijā zinošākais
senās mūzikas pētnieks un mūziķis
Māris Kupčs sadarbībā ar Bauskas
pils muzeju un Bauskas Kultūras
centru.
Dalību festivālā apstiprinājuši
izcilais viduslaiku mūzikas ansamblis Eloqventia no Spānijas, senās
mūzikas ansamblis Chiaroscuro no
Lietuvas, senās mūzikas ansamblis
Neymann Ensemble, kurā ir dalībnieki no Latvijas, Austrijas un Itālijas, seno deju grupa Galms, arfiste
un retorikas, vēsturisko žestu speciāliste Katerina Antonenko, klavesīnists Ernests Neimanis, Ilze Grēvele
(soprāns), Agnese Kanniņa-Liepiņa,
Laura Šarova (baroka vijoles), Anatolijs Grindenko (viola da gamba),
Māris Kupčs (mākslinieciskais vadītājs) un Valmieras drāmas teātra aktieris Ivo Martinsons. Īpaši izceļams
ir Parīzes viduslaiku institūta Centre
de musique médiévale de Paris leģendārais viduslaiku mūzikas ansamblis Alla francesca.
Festivāla atklāšana sestdien, 15.
jūlija pēcpusdienā pie Bauskas pils

Bauskas novada svētku norises karte

vārtiem ar teatrālu uzvedumu, kas
būs interesants arī ģimenēm ar bērniem, bet tās pašas dienas vakarā
Bauskas Kultūras centrā notiks pirmatskaņojums Latvijā - 1600. gadā
sarakstītā Džulio Kačīni opera “Eiridīke”. Operas sižeta pamatā ir grieķu mitoloģijas leģendārais stāsts par
mūziķi Orfeju, kurš devies uz pazemes valstību, lai glābtu savu mīļoto
sievu Eiridīki.
Tiem, kuriem tuvāka deja, svētdien, 16. jūlijā būs iespēja vērot
Seno deju grupas Galms koncertprogrammu “Festa vita” jeb “Dzīves
svinēšana”, kas balstīta uz Džona
Pleiforda grāmatas “Angļu deju
meistars” (The English Dancing
Master) izdevumu, kas pirmo reizi
izdots 1651. gadā.
Par festivāla norises vietu ir izvēlēta Bauska, jo Kurzemes hercogu
Ketleru Zemgalē celtās pilis bija pirmās, kas Latvijas teritorijā reprezentēja ziemeļu renesanses laicīgās arhitektūras un profesionālās mākslas
izpausmes, kuras līdzi atnesa renesanses laikmeta Eiropas domāšanu,
kultūru un mākslas dīgļus, kas neapšaubāmi ietekmēja kultūras procesu
attīstību ne tikai Zemgalē. Savukārt
mūsdienās Bauskas pils ir vienīgais
renesanses un manierisma perioda
laicīgās arhitektūras mantojums, ko
17. - 18. gs. kari nespēja iznīcināt
pilnībā un kas materiāli pārstāv minēto periodu Latvijas kultūras vēsturē.
Biļetes uz festivāla “Vivat Curlandia!” pasākumiem pieejamas
Bauskas pils muzeja kasēs, kā arī
“Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās visā Latvijā.
Festivāla norisi atbalsta Bauskas
pilsētas pašvaldība, Bauskas pils
muzejs, Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Musica Baltica.

Māris Kupčs
www.earlymusic.lv

VEZUMS ATGRIEŽAS
„Atmiņu sveiciens no pagātnes ir
kā buča dvēselei.
Tā es jutos, kad, pēc atgriešanās
no Īrijas, mani sameklēja Uzvarnieki
ar aicinājumu pēc 10 gadu pārtraukuma atjaunot brīvdabas izrāžu festivālu “Vezums”. Tad man ienāca
prātā dažas dzīves skolas atziņas:
- Viss, kas saglabājies atmiņā, ir
bijis īsts un nozīmīgs mūsu dzīvē;
- Otram tu vari dāvāt tikai to, kas
pieder tev pašam;
- Paskaties apkārt un tu redzēsi,
cik daudz tev ir draugu, palīdzīgu
roku, kas tvērienā ir gatavi tevi atbalstīt gan priekos, gan bēdās!
Paldies, Jums mīļie, par iespēju
justies laimīgai!... Jūsu Ligita.”
Laiks skrien vēja spārniem, bet ir
tik daudzi, kuri grib pieķerties šiem
spārniem un apturēt laiku, ieelpot
atmiņu smaržu par brīvdabas izrāžu
festivālu „Vezums”. Tie ir „Vezuma”
bijušie un esošie dalībnieki, draugu
kolektīvi un režisori un viņu studiju
biedri, kuri tik ļoti vēlas atkal satikties, lai tiktu mums visiem kopīgi atjaunota tradīcija Zemgalē-Brīvdabas

izrāžu festivāls „Vezums”.
Tāpēc no 29.-30.jūlijam Gailīšu pagastā atgriezīsies savā laikā
Ligitas Valijevas izveidotais Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls „Vezums”. Piepildīt Vezumu ar
skaistām emocijām palīdzēs daudzi
kolektīvi no malu malām: Vecpils,
Birzgales, Krustpils, Vecumnieku un
Carnikavas puses, kā arī iecienītie
pašu novada u.c. kolektīvi.
29.jūlijā Atpūtas kompleksā „Miķelis” plkst. 11:00 „Vezuma” atklāšana, vakarā zaļumballe, izrāžu
turpinājums 30.jūlijā sākot no 10:00
rītā un vēlā pēcpusdienā apbalvošana un festivāla noslēgums. Par izrāžu gaitu sekojiet līdzi afišām un uz
tikšanos!
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Sports novadā
TENISS
Codes pagasta tenisa laukumā 17.
jūnijā notika Codes pagasta ceturtais tenisa čempionāts. Par uzvarētāja kausu cīnījās astoņi dalībnieki.
Sacensību un Codes pagasta sporta
darba organizators Āris Rotbergs tenisistus izlozes veidā sadalīja divās
grupās. Divi spēcīgākie no katras
grupas tika pusfinālā, bet 3. un 4.
vietas ieguvējiem turnīrs beidzās.
A grupā laurus plūca sacensību
favorīts Tomass Šekavs, kas pretiniekus – Gati Pelēķi, Edmundu Lauvu un Arti Finksu – uzvarēja ar 2:0.
Otrajā vietā palika G. Pelēķis. Viņš
mazliet negaidīti ar 2:1 (2:4, 5:3, 4:2)
pārspēja A. Finksu. B grupā triumfēja Ingus Šekavs – Tomasa brālis,
pagājušā čempionāta uzvarētājs. Arī
viņš grupu spēlēs pārliecinoši ar 2:0
pārspēja Uģi Sirmeli, Ansi Pavilonu
un Artūru Dulbi. Izšķirīgajā spēlē
par iekļūšanu pusfinālā sacentās ceraukstieši A. Pavilons un A. Dulbe.
Pirmo setu ar 4:0 pārliecinoši uzvarēja Artūrs, taču Anša meistarība
auga, un nākamajos divos setos viņš
pretinieku apspēlēja ar 4:2 un 4:2,
nodrošinot iekļūšanu pusfinālā. Trešais grupā bija A. Dulbe, kas ar 2:0
apspēlēja Uģi Sirmeli.
Pirmajā pusfināla spēlē I. Šekavs
ar 2:0 pārspēja Gati Pelēķi, bet Tomass Šekavs ar 2:0 uzvarēja Ansi Pavilonu. Spēlē par trešo vietu pirmajā
setā pārliecinoši darbojās Ansis, kas
Gati pārspēja ar 4:1. Otrajā setā ceraukstietis vairāk riskēja un biežāk
kļūdījās. Iecavnieks Gatis izmantoja
iespējas un otro setu uzvarēja ar 4:2.
Izšķirīgajā spēles nogrieznī prasmīgāks bija Ansis, kas pretinieku pārspēja ar 4:1 un izcīnīja trešo vietu.
Finālā tikās brāļi Šekavi. Pērnā
gada čempions pirmajā setā Tomasu
sasita ar 4:1. Tomass otrajā setā atbildēja līdzīgi, pārspējot brāli ar 4:2.
Izšķirīgajā spēles daļā precīzāks bija
Ingus, kas kļuva par divkārtējo turnīra uzvarētāju.

Arturs Dulbe

SPORTS CILVĒKIEM AR
ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrības „Bauska” sportisti jūnijā
piedalījās divās starptautiskās sporta
spēlēs Lietuvā. Jūnija sākumā tikāmies ar draugiem Radvilišķos. Spēlēs piedalījās apmēram 100 sportistu
no Pakrojas, Kuršeniai, Pasvales u.c.
Lietuvas pilsētām, kā arī mūsu 17
sportistu lielā komanda no Bauskas.
Spēļu programmā bija 8 sporta veidi,
no kuriem mūsu puses sportisti piedalījās 6 veidos, kopumā iegūstot 6
medaļas -divas zelta –Aivaram Vancānam (šautriņu mešana, „Kāpnes”)

un Ainai Sluckai („Kāpnes”), 2.vieta
Dainim Pavilonim („Kāpnes”) un
Sarmītei Poškutei (smaguma bumbas mešana), 3.vieta Regīnai Punkelei (šautriņu mešanā).
17.jūnijā, atsaucoties uz laipno
ielūgumu, pirmoreiz piedalījāmies
sporta svētkos Lietuvas pilsētā Šauļi.
Mūsu novada 13 sportisti sacentās
sešos sporta veidos no 8, kopumā
šajā pasākumā piedalījās ap 120
sportistu. Iegūtas sešas godalgotās
vietas – šaušanā ar pneimatisko pistoli – 1.vieta Aivaram Kamolam,
2.vieta Laimonim Rigastam, šautriņu
mešanā 1.vieta L.Rigastam, 3.vieta Harijam Smiltniekam, arī 800 m
skrējienā goda pjedestālā mūsu meitenes 1.vieta Ijai Jonikānei, 2.vieta
Sarmītei Poškutei.
Bauskas novada aktīvajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām arī
turpmākie mēneši būs sporta notikumiem piepildīti, piedalīsimies sporta
pasākumos gan tepat Latvijā, gan arī
Lietuvā.

Maira Kalada,
ISRB “Bauska” valdes locekle
ĢIMEŅU SPORTS

Maija pēdējā sestdienā, jau septīto reizi, Bauskas novada pašvaldības sporta bāzē risinājās Ģimeņu
sporta diena un mazuļu rāpošanas
čempionāts. Šajā reizē sporta svētkus vadīja Mikipele un “mazā zaļā
vardīte”. Svētki iesākās ar Bauskas
novada domes apsveikumiem jaundzimušajiem. Ar krāsainiem tērpiem
un jestrām dejām klātesošos priecēja deju grupa “Lēra”. Visas dienas
garumā pasākuma dalībnieki iesaistījās dažādās sportiskajās aktivitātēs-brauca ar riteņiem, skrēja, leca,
meklēja. Svētku dalībnieki izmantoja iespēju bez maksas izpriecāties
piepūšamajās atrakcijās, šaut ar dusmīgajiem putniem, spēlēt golfu un
lielo cirku. Radošajās darbnīcās varēja apgleznot sejiņas un aizraujoši
darboties ar dažādiem materiāliem.
Paši mazākie dalībnieki, savu vecāku uzmundrināti un visādos veidos
atbalstīti, piedalījās savā pirmajā
čempionātā. Šļūcot, rāpojot un pēdējo distances daļu arī noejot, deviņi mūsu puses drosmīgākie mazuļi
piedalījās rāpošanas čempionātā. Šī
atraktīvā sporta svētku daļa vienmēr
izraisa vissirsnīgākās emocijas un
prieku par mazajiem dalībniekiem.
Bumbas un bumbiņas, pudelītes,
planšetes, telefoni un dažādi citi
priekšmeti šajā reizē noderēja kā
motivācija distances veikšanai.
Ģimenes piedalījās tāllēkšanas
sacensībās un “aklās” ogas meklējumos, mammas iemēģināja roku citādākā šautriņu mešanā. Katra ģimene,

pasākuma noslēgumā, saņēma Rimanta un Anitas Velmunsku audzētos ziedus, svētku dalībnieki varēja
mieloties ar veikala Elvi dāvātajiem
augļiem, par to organizatori saka paldies Marekam Kronbušam un Ilonai
Piebalgai, ar profesionālu piesitienu
šogad risinājās aktivitātes skrejceļā, jo mazos braucējus, skrējējus un
lēcējus organizēja sporta pedagogi
Solvita Dzilnava un Brigita Iļjina.
Pateicoties sadarbībai ar Bauskas
Kultūras centra speciālistiem, no
vienkāršas sporta dienas, šis pasākums kļuvis par svētkiem, kur sports
un kultūra iet blakus.

VETERĀNU SPORTS
Maija pēdējās brīvdienās Preiļos
risinājās XIV Baltijas valstu veterānu čempionāts galda tenisā. Arī
Bauskas novads tika pārstāvēts šajā
nozīmīgajā forumā. Sieviešu konkurencē abas mūsu puses galda tenisa
veterānes izcīnīja medaļas. Ilze Cielava nopelnīja bronzas godalgu, bet
L. Martinkena, piekāpjoties Lietuvas
kolēģei, tika pie sudraba medaļas.
65 – 69 gadīgo kungu grupā, spēcīgā
konkurencē, Valērijs Bobrovņikovs
izcīnīja 2.vietu gandarījuma turnīrā.
Savukārt mūsu puses pieredzējušākais galda tenisists Aivars Kamols,
pārspējot savu vienaudzi no Igaunijas, saņēma zelta medaļu.
3.jūnijā Ķekavā un Baložos notika Latvijas sporta veterānu savienības 54.sporta spēles novusā, šahā un
loka šaušanā. 42 komandu konkurencē mūsu novusisti izcīnīja augsto
12.vietu, vienībā spēlēja A.Pavilons,
A.Krastiņa, N.Laumanis, P.Simsons,
E.Lauks un S.Bednarčiks. Arī Bauskas novada šaha vienībai, šajā posmā, ar 14,5 punktiem 12.vieta starp
21 konkurentu komandām. Mūsu puses šahistu saimi pārstāvēja M.Avotiņš, I.Kļaviņa, J.Kalējs un I.Smilga.
Loka šaušanas sacensības veterānu
sporta spēlēs tika iekļautas pirmo,
eksperimentālo reizi. Lielā atsaucība un dalībnieku skaits liek domāt
ka šis sporta veids var tik iekļauts
sporta spēļu programmā kā ieskaites
sporta veids. Bauskas novadu pārstāvēja D.Pavilons un D.Fikss.
10.jūnijā Jūrmalas pludmales volejbola bāzē risinājās Latvijas sporta
veterānu savienības 54.sporta spēles
smilšu volejbolā. Bauskas novads
tika pārstāvēts ar vienu kungu vienību 70+ vecuma grupā. Laika apstākļi lutināja sacensību dalībniekus ar
spožu sauli un karstām smiltīm. Septiņdesmitnieku grupā bija pieteiktas
piecas komandas ar spēcīgiem, arī
starptautiskās sacensībās rūdītiem,
spēlētājiem. Sacensībām noslēdzoties vēlā pēcpusdienā, baušķenieki
varēja gavilēt, jo tika izcīnītas zelta medaļas. Komandā spēlēja Jānis
Buks, Gunārs Dudars un Vasīlijs
Petrovs. Kā vēlāk atzina pieredzējušākais Bauskas vienības spēlētājs
J.Buks, patstāvīgas fiziskās aktivitātes ikdienā, ļauj pilnvērtīgi izbaudīt
vecumu un būt gandarītam par iespēju sacensties ar jaunāka gada gājuma
kolēģiem.
Sportiskā vasara turpinās. 1.jūlijā Bauskas stadionā tiek gaidītas
Bauskas novada pagastu un pilsētas
komandas un individuālie sportotāji,
lai piedalītos Bauskas novada pašvaldības Vasaras VIII sporta spēlēs.
Info www.sportsbauska.lv

Inga Ūbele, sporta centra
„Mēmele” sporta darba
organizatore

Izlaidums Bauskas
sporta skolā
Jūnijs - izlaidumu laiks, arī Bauskas bērnu un jaunatnes sporta skolai
13.jūnija pēcpusdienā Bauskas kultūras centrā notika ikgadējais sporta
skolas absolventu izlaidums. Šogad
apliecību par profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas V20
81300 (9.klases absolventi) pilna
kursa apguvi saņēma 22 izglītojamie, savukārt par V30 81300 (12.
klases absolventi) programmas apguvi atestāti tika pasniegti 20 absolventiem. Atestātu par sporta skolas
beigšanu saņēma gandrīz visu sporta

iekļāvušies pieaugušo komandas
sastāvā.
Svinīgajā uzrunā sporta skolas
direktore Biruta Grantiņa uzteica
absolventu paveikto darbu mācību
treniņu un sacensību procesā. 2017.
gada absolventi ir uzrādījuši atzīstamus rezultātus Bauskas novada,
Latvijas Republikas un Eiropas līmeņa sacensībās. Svinīgās uzrunas
laikā, direktore iezīmēja arī cerīgo
skatu nākotnē, kad Bauskā tiks uzbūvēts baseins un jaunā sporta halle,
kas būtiski atvieglos mācību treniņu

veidu nodaļu audzēkņi. Vislielākais
absolventu skaits šogad bija basketbola nodaļā - abās mācību programmās kopskaitā skolu absolvēja 17
basketbolisti. Svinīgs brīdis šogad
bija basketbola nodaļas trenerei Līgai Rimševicai, jo mācību procesu
skolā beidza 10 viņas pirmie, labākie audzēkņi (Mārtiņš Ābele, Miks
Cepure, Niks Konstantīns Dibets,
Matīss Gulbis, Reinis Krūmiņš, Artis Lagužnieks, Armands Segliņš,
Endijs Monkevičs, Niklāvs Kalniņš,
Mārtiņš Minkevičs). Treneres audzēkņi, spēlējot Latvijas Jaunatnes
basketbola līgas 2.divīzijā, katru
gadu ir izcīnījuši godalgotas vietas, kā arī daži audzēkņi veiksmīgi

procesu un liks pamatus jauniem
sportiskiem sasniegumiem.
Tika sumināti arī treneri, kas ieguldījuši lielu darbu savu audzēkņu
attīstībā un pilnveidošanā ne tikai
sporta jomā, bet arī turpmākā karjerā. Sporta skolu šogad absolvēja
vieglatlētikas nodaļas treneru Ilzes
Ladusānes, Ilonas Dramačonokas,
Ainas Indriksones, Raivja Maķevica, Ilmāra Saulgrieža, florbola nodaļas trenera Agra Grandovska, galda
tenisa nodaļas trenera Modra Indriksona, brīvās cīņas trenera Andreja
Vasiļjeva, dambretes nodaļas treneres Ingas Bernātes un basketbola
nodaļas treneru Līgas Rimševicas un
Jura Ojāru audzēkņi.

Labi rezultāti vieglatlētiem
13.jūnijā Valmierā, Jāņa Daliņa
stadionā notika Valmieras spēles
vieglatlētikā, atlases sacensības uz
Bērnu spēlēm Polijā. Šajās sacensībās piedalījās jaunie vieglatlēti
trīs vecuma grupās, 2004., 2005. un
2006.gada dzimušie. Mūsu novada
jaunie vieglatlēti parādīja raksturu
un izcīnīja godalgotās vietas dažādās disciplīnās.
2004.gada dzimušo dalībnieku
konkurencē uzvaru 60m sprintā izcīnīja J. Maskals (treneri: R.Maķevics,
I.Dramačonoka), ar rezultātu 8.10s.
Tāllēkšanas sacensībās dubultuzvara mūsu novada sportistiem. A.
Sūna (treneri: R.Maķevics, I.Dramačonoka) izcīnīja uzvaru ar rezultātu
5.20m, bet J. Maskals izcīnīja otro
vietu ar rezultātu 5.05m. Tāllēkšanas
sacensībās meiteņu konkurencē, 2.v.
izcīnīja G. Kerija Dreimane (treneri: R.Maķevics, I.Dramačonoka), ar
rezultātu 4.67m. 60m/b skrējienā
uzvaru izcīnīja S. Dorči (treneri:
R.Maķevics, I.Dramačonoka), ar rezultātu 10.01s. Samantai arī uzvara
bumbiņmešanā, ar rezultātu 45.06m.
Pārliecinošu uzvaru izcīnīja zēnu
4x100m stafešu komanda, ar rezultā-

tu 52.45s. Komandā: R. Griba (treneri: R.Maķevics, I.Ladusāne), A.
Sūna, A. Černovskis (trenere: L.Jakutāviča) un J. Maskals. Meiteņu komandai 3.vieta: S. Dorči, A. Miļūne
(treneri: R.Maķevics, I.Ladusāne),
K. Liepa (trenere: L.Jakutāviča) un
G. Kerija Dreimane.
2005.gada dzimušo dalībnieku
konkurencē 2.vietu augstlēkšanā
izcīnīja Andris Skadiņš (treneri: R.
Maķevics, I.Dramačonoka), ar rezultātu 1.38m.
2006.gada dzimušo dalībnieku konkurencē dubultuzvaru 60m
sprinta skrējienā izcīnīja mūsu novada jaunākās sportistes. Zelta medaļu izcīnīja Keitija Liepa (trenere:
L.Jakutāviča), ar rezultātu 8.95s, bet
sudraba godalgu izcīnīja S. Maskale
(trenere: I.Šteinberga), ar rezultātu
8.96s. Vēl vienu dubultuzvaru izcīnīja mūsu jaunās sportistes, šoreiz
tāllēkšanas sacensībās. Un fināla
iznākums bija otrāds, zelta medaļu
izcīnīja Sanija Maskale, ar rezultātu
4.51m, bet sudraba medaļa Keitijai
Liepai, ar rezultātu 4.48m.

Aivars Solzemnieks, Bauskas
BJSS direktores vietnieks
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2017.gada 28.jūnijā

Aktuāli
ERASMUS + projekts S.M.I.L.E. tuvojas
noslēgumam

No 15. jūnija līdz 17. jūnijam Milānā norisinājās Erasmus+ projekta
S.M.I.L.E. pēdējā transnacionālā
sanāksme. Uz sanāksmi no Bauskas
Valsts ģimnāzijas (BVĢ) devās skolotājas Aija Biļdjuga, Ina Spēkmane,
Egita Atslēga un BVĢ direktors Raimonds Žabovs. Divas dienas skolotāji strādāja, lai apkopotu projekta
materiālus, pārskatītu noslēguma atskaites un gatavotos noslēguma konferencei. Kā jau iepriekš ticis rakstīts,
šis projekts paredz arī intelektuālā
rezultāta izstrādi, kura veidošanā
kopā ar visu valstu skolām piedalījās
arī Milānas universitātes (Università
degli Studi di Milano) mācību spēki.
Jau šobrīd liela daļa no projekta gaitā
izstrādātajiem materiāliem ir atrodami projekta mājas lapā (https://
www.erasmussmile.it/). Jau jūlijā
tiks publiskota vietne pedagogiem
(https://versal.com), kurā būs publicēti septiņi moduļi (katrs modulis
ietver sevī vairākas mācību stundas),
kas atspoguļo, kā veiksmīgi valodu
apguvē izmantot CLIL (tulkojumā
no angļu valodas: priekšmeta satura
un valodas apguves integrētā mācību
metode) metodiku. Katrā no valstīm
tika aprobētas mācību stundas, kas
ietvēra vēstures, bioloģijas un sporta
mācību saturu. Vietnē būs pieejami
gan mācību materiāli, skolēnu izstrādātie darbi, video gan no mācību
stundām katrā valstī, gan nodarbībām mobilitāšu laikā. Tāpat arī skolotāju vērtējums par piedāvāto metodiku un saturu. Otrs būtisks projekta
aspekts bija rosināt gan skolēnus,
gan skolotājus, gan sabiedrību kopumā apzināties, ka vesels, sadarboties
gribošs, sportisks jaunietis daudzkārt veiksmīgāk spēj sevi realizēt
mācību procesā. Lai parādītu, kā tas
atspoguļojas projekta gaitā, Milānas
universitātes pārstāvji veica dažādu
datu analīzi. Datu analīzes atklātie
rezultāti tiks atspoguļoti šajā vietnē.
21. gadsimtā nozīmīgu lomu katra
cilvēka dzīvē ieņem virtuālā vide, jo
īpaši jaunieši virtuālajā vidē pavada
daudz laika. Projekta gaitā jaunieši
tika aicināti visas populārākās vietnes un sociālos tīklus izmantot mācību procesā. Tas bija izaicinājums gan
jauniešiem, gan pedagogiem. Universitātes pasniedzēji analizēja arī
šo projekta sadaļu. Pateicoties tam,
tika izstrādāta programma, ar kuras
palīdzību jebkurš pedagogs varēs

apkopot informāciju no sociālajiem
tīkliem. Projekta gaitā pilnveidojās
gan skolēnu, gan skolotāju prasmes
mūsdienu tehnoloģijas un sociālās
vietnes izmantot jēgpilni un droši.
IIS P.Sraffa (projekta koordinators) uzdevums, lai sekmīgi noslēgtu
projektu, bija rīkot noslēguma konferenci, kurā no katrs valsts, kura
piedalījās projektā, bija jāierodas
vismaz desmit delegātiem. Viesiem
bija jābūt saistītiem ar pašvaldību,
kuru pārstāv projektā iesaistītā skola, skolu finanšu sistēmu, sporta aktivitātēm novadā, jauniešu veselību,
citu novadu skolu skolotājiem, kuri
iesaistās projektu realizācijā. No
Latvijas uz noslēguma konferenci ieradās sporta centra “Mēmele”
direktore Līga Rimševica un sporta darba organizatore Inga Ūbele,
novada domes deputāte, Izglītības,
kultūras un sporta lietu komitejas
vadītāja Inita Nagņibeda, Bauskas
novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka, pašvaldības
ekonomiste Zaiga Kārkliņa, Izglītības nodaļas metodiķe Baiba Stūre,
Bauskas novada bērnu un jaunatnes
sporta skolas medmāsa Regīna Bāliņa, Bauskas un Pilsrundāles novadu
angļu valodas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja, Pilsrundāles
vidusskolas angļu valodas skolotāja
Aina Simonova, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines
teritoriālās struktūrvienības angļu
valodas skolotāja Ilze Stalmane un
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības angļu valodas skolotāja un
projektu koordinatore Linda Zeltiņa.
Kopumā konferencē piedalījās vairāk kā 150 dalībnieku.
Konferencē tika prezentēts projekts, kur katras valsts pārstāvji stāstīja par to, kā viņiem izdevies paveikt
plānoto, kā arī izteica viedokli par
partneru darbu. Katra mācību iestāde
bija atbildīga par konkrētu projekta
sadaļu, izstrādāja materiālus un piedāvāja tos pārējo valstu pārstāvjiem.
Konferencē uzstājās dažādu jomu
(saistītas ar projekta tematiku) speciālisti, lai dalītos ar savu pieredzi
un rosinātu dažādas idejas un atziņas
izmantot tālākā darbā. Tik runāts gan
par CLIL veiksmīgu izmantošanu,
gan globālā tīmekļa pielietošanu gan
skolēnu, gan skolotāju tālākizglītībā,
sporta lomu izglītībā un vēl citiem
jautājumiem.

Egita Atslēga, Bauskas Valsts
ģimnāzijas skolotāja

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS JŪLIJAM
Norises laiks

Norises vieta

līdz 26.jūlijam

Bauskas muzejā

Izstāde “Medicīnas un Sarkanā Krusta vēsture Bauskā”

Pasākuma nosaukums

1.jūlijā plkst.10.00

Bauskas muzejā

Kopgrupas ekskursija – interaktīvs pasākums “Laiks spēlēties”, (lūgums
pieteikties līdz 30.jūnija plkst.13.00)

1.jūlijā

Bauskas Pilskalna
parka estrādē

18.00 – Putu paradīze un ballīte bērniem
22.00 – Vasaras krāsu festivāls
Bauskas novada svētki 2017 “Dzirnaviņas priecājas, nāk deviņi malējiņi”

Ceraukstes pagastā,
atpūtas kompleksā
“Rožmalas”

2. jūlijā

no 4. jūlija līdz 27.
jūlijam

Bauskas muzejā

12.00 – Svētku atklāšana
13.00- Bauskas amatiermākslas kolektīvu koncertprogramma
15.00 – Uzvedums bērniem “Pārsteigumu karuselis”
16.00 – Rīgas teātru aktieri ar izrādi “Īsa pamācība mīlešānā”
18.00 – Dailes teātra dziedošo aktieru grupas “Ilga” concerts
19.00 – Svētku oﬁciālā daļa
20.00 – Grupas “Klaidonis” concerts
22.00- Svētku noslēgums
Tamāras Čudnovskas jubilejas izstāde “Manām lellēm 25”
Izstādes atklāšana 4. jūlijā plkst. 16.00

7.-8. jūlijā

Bauskas Pilskalna
parka estrādē

“Country Bauska 2017” (Laramie Band, Danni Leigh, Dakota, Klaidonis,
Sestā Jūdze u.c.)

15.-16. jūlijā

Bauskā

Kurzemes - Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls
“Vivat Curlandia”

22. jūlijā plkst.
12.00

Bauskas Pilskalna
parka estrādē

25.jūlijā plkst. 16.00

Grenctāles bibliotēkā

27.-30. jūlijā

Bauskā un pilsētas
apkārtnē

no 28.jūlija līdz
3.septembrim

Bauskas muzejā

Gleznotāju plenēra “Bauskas vasara 2017” dalībnieku darbu izstāde. Atklāšana 28. jūlijā plkst. 16.00

no 29.jūlija līdz
27.augustam

Bauskas muzejā

Muzikantu ģimenes darbu izstāde (gleznas, tēlniecība).Izstādes atklāšana
29.jūlijā plkst. 13.00

29.-30. jūlijā no
plkst. 11:00

AK “Miķelis” Uzvaras
centrā

29.-30. jūlijā

Bauskas Pilskalna
parka estrādē

VI Senioru deju festivāls “Annas danči”
Radošā pēcpusdiena “Doniņas ceļojums”
Gleznošanas plenērs “Bauskas vasara 2017”

Amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls “Vezums”
VII Blūza svētki. (Boney Fields & The Bones Project, Keegan Mclnroe, Matt
Teder, The Road Band, Ivars Pētersons Band, Mirta & Hot Acoustics, The
Blues Gang)

BAUSKAS MUZEJS AICINA
sestdien, 1.jūlijā plkst. 10.00

uz kopgrupas ekskursiju – interaktīvu pasākumu
“LAIKS SPĒLĒTIES”.
Pasākums ģimenēm ar bērniem un visiem interesentiem
ar rotaļām un kartiņu izgatavošanu 3 D tehnikā.
Lūgums pieteikties līdz 30.jūnija plkst.13.00.
www.bauskasmuzejs.lv

BAUSKAS MUZEJĀ
• Līdz 26.jūlijam izstāde „MEDICĪNAS UN SARKANĀ KRUSTA
VĒSTURE BAUSKĀ”
• 4.jūlijā plkst.16.00 atklās TAMĀRAS ČUDNOVSKAS jubilejas
izstādi “MANĀM LELLĒM 25”. 4.07.-27.07.2017
• 28.jūlijā plkst. 16.00 atklās gleznotāju plenēra “BAUSKAS VASARA” dalībnieku darbu izstādi. 28.07. – 03.09.2017
• 29.jūlijā plkst. 13.00 atklās MUZIKANTU ĢIMENES darbu izstādi
• ( gleznas, tēlniecība). 29.07. – 27.08.2017.
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv

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

Bauskas Kultūras
centra aicinājums
Bauskas Kultūras centrs aicina
tirgotājus un amatniekus pieteikties mūzikas un aktīvās atpūtas
festivālam “Bauska TasTe”, kas
notiks šī gada 5. un 6. augustā.
Pieteikties līdz 22. jūlijam var
elektroniski saitē http://ej.uz/
anketataste. Jautājumu gadījumā
zvanīt kultūras menedžerei
Nadīnai Mediņai uz 28246228.

Kapu svētki novadā
Gailīšu pagastā
Kaulbriežu kapos
22.jūlijā plkst.13.00,
Podiņu kapos
29.jūlijā plkst.13.00
Mežotnes pagastā
Jumpravu kapos
29.jūlijā plkst. 14.00
Daudzvārdu kapos
29.jūlijā plkst. 15.00
Bērzu kapos
29.jūlijā plkst. 16.00

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 23.05.2017. līdz 23.06.2017.
Reģistrēti dzimušie 16,t.sk. 8 meitenes un 8 zēni
Reģistrēti mirušie 33, t.sk. 14 sievietes un 19 vīrieši
Reģistrētas laulības 20,
Bērniem doti vārdi:Daniels, Marks, Kristers, Rainers, Emīls, Roberts, Oskars (2 ģimenēs) un Keita, Elza, Kristīne,
Enija, Una, Anete, Justīne, Gabriela, Marta.
Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, laikraksts publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

