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Ziņa
Jaunieši var pieteikties mācībām vairāk
kā 30 profesijās
Līdz 31. augustam 22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā
turpinās Jauniešu garantijas papildu
uzņemšana jauniešiem vecumā no
17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba.
Mācības bez maksas pieejamas 32
darba devēju pieprasītās profesijās,
kuras var apgūt viena gada laikā.

Fotoieskats
festivālā
Bauska TASTE

Bauska –
spēcīgākā
Latvijas pilsēta

Vasaras festivāls

Ģimeniski un krāšņi izskanējis
otrais „Bauska TASTE” festivāls

Lai pieteiktos mācībām, jauniešiem jābūt vecumā no 17 līdz 29
gadiem un nestrādājošiem. Potenciālie audzēkņi var būt vakarskolas
skolēni, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju
programmās augstskolā. Jaunieši
var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus
saņemt bezdarbnieka pabalstu.
Reflektanti nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika
studenti. Lai pieteiktos mācībām,
nepieciešama pamatizglītība, vidējā
izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība.
Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī,
ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos
mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma
apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja tas nepieciešams.
Šovasar uzņemšana notiek tādās
profesijās kā lietvedis, šuvējs, apdares darbu strādnieks, kokapstrādes
iekārtu operators, manikīra un pedikīra speciālists, frizieris, vizāžists,
elektromontieris, lokmetinātājs, atslēdznieks, virpotājs, zobārsta asistents, māsas palīgs, dārzkopis, fotogrāfs, kā arī pavāra palīgs, konditora
palīgs un citās profesijās.
Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā.
VIAA veiktās absolventu aptaujas liecina, ka iegūtā izglītība palīdz
mazināt jauniešu bezdarbu - pusgadu pēc izlaiduma 72% jauniešu strādā, turklāt puse no viņiem – projektā
iegūtajā profesijā.
Papildu informācija: Kristīne
Keiča, VIAA Komunikācijas
un programmu publicitātes
nodaļas sabiedrisko attiecību
speciāliste, Tālr.: 67785461,
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.
gov.lv

Spoži, krāsaini un izteiksmīgi 4. un 5. augustā pavadīts otrais mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls „Bauska TASTE”, kas
Bauskas Pilskalna parkā pulcēja 10 tūkstošus apmeklētāju. FOTO-Edgars Namiķis

Festivāla organizatori šogad īpaši
strādāja pie festivāla detaļām. Sākot no mākslinieku programmas un
brīvā laika pavadīšanas iespējām
līdz pat teritorijas noformējumam,
attīstot un pilnveidojot sākotnējās
ieceres. Teritoriju rotāja krāsainas,
parka kokos iekārtas, auduma lentes, karodziņi festivāla krāsās un
lampiņas, kas vakarpusē iemirdzējās
visā festivāla teritorijā. Galvenajiem
ēdinātājiem bija vienādas teltis, kas
izskatījās akurāti un interesanti, sa-

vukārt dažādas uzkodas un našķus
varēja iegādāties pie ēdinātājiem,
kuri bija izrotājuši savas tirgotavas
festivālu labākajās tradīcijās.
Pirmajā festivāla dienā, 4. augustā, apmeklētājus aicināja iepazīties ar
jaunajiem izpildītājiem radio SWH
„Priekšnams” skatuvē, kā arī dziedāt
līdzi Latvijā pazīstamu un iemīļotu
mākslinieku dziesmām. Sestdienā
uz skatuves kāpa Ilona Balode ar
grupu, jaunie talanti – grupa „Sudden Lights”, baušķenieku apvienība
„Zotovs & Ze Band”, latviešu estrādes zvaigzne Viktors Lapčenoks,
atraktīvā Aija Andrejeva, sirsnīgie
„Astro’n’out”, enerģiskais Ralfs Eilands un Latvijas Radio bigbends ar
koncertprogrammu „Cits Pauls”, indīmūzikas grupa „Satellites LV”, kā
arī Ģirts Rozentāls jeb Ozols, kurš ar

grupu „Tehnikums” priecēja ar jaunu
skanējumu.
„Man šķiet, ka festivāls ir ļoti
pārdomāts, tas aug, attīstās un tajā
tiešām ir patīkami uzstāties. Festivāliem nav ierasts aicināt bigbendu, bet
tas bija labs muzikāls pārsteigums
gan skatītājiem, gan mums, jo mēs
jau otro reizi pārliecinājāmies, ka
bigbends festivālam piestāv. Koncerts bija jaudīgs, publika mūs labi
uzņēma, bet es nākamajā dienā nevarēju pakustēties,” atceras Ralfs
Eilands.
Līdztekus bagātīgajai muzikālajai
programmai, festivāla apmeklētāji
varēja radoši un interesanti pavadīt
brīvo laiku – kāpelējot pārvietojamajā virvju trasē, asinot prātu izlaušanās istabās, rāpjoties klinšu sienā,
braucot ar velokartiem, izmēģinot

virtuālās realitātes brilles un galvu
reibinošas atrakcijas, darinot pūķus,
kā arī iesaistoties citās aizraujošās
nodarbēs, kas bija saistošas gan maziem, gan lieliem. Lielu atsaucību
guva rogaininga sacensības, kurās
piedalījās 280 dalībnieku. Rūpējoties par pašiem mazākajiem festivāla
apmeklētājiem, „Bella Baby Happy”
teltī bija pieejams viss nepieciešamais, lai ērti pārtītu mazulīti. „Mammas novērtē, ja ir vieta, kur pārtīt
bērniņu. Gadījumā, ja ar ratiem tālāks ceļš ejams, tad tie ir pilni ar visām bērnam paredzētajām mantām.
Šoreiz tās varēja atstāt mājās, jo teltī
tika nodrošināti pat pamperi,” stāsta
baušķeniece Līva Markeviča, kura
festivālu apmeklēja kopā ar ģimeni.

turpinājums 4.lpp

2

lasiet arī www.bauska.lv

2018.gada 10.augustā

Paziņojums

Paziņojums par Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu
Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par jauna Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.
Kas ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids
nekustamajos īpašumos.
Bauskas novada pašvaldība aicina
Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus,
kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas
attiecas uz novada teritorijas attīstību
kopumā.
Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma
izstrādei lūdzam iesniegt Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē
vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901.

E-pasta adrese: planojums@bauska.lv

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS līdz 2018.gada 28.decembrim.
Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:
•
nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
•
nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai
•
priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss
novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.
Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

Projekta aktivitāte

Atjaunots Īslīces kultūras
nama pirmais stāvs
Īslīces kultūras namā ziemas un
pavasara mēnešos tika veikti 1.stāva atjaunošanas darbi, lai uzlabotu
kultūras nama pieejamību un kvalitāti. Īslīces kultūras nama kolektīvi
ar nepacietību gaida jaunās kultūras
sezonas sākumu, jo iepriekšējās sezonas noslēgums noritēja „remonta
noskaņā”, kad bija jāsamierinās ar
dažādām neērtībām.
Kā viens no nozīmīgākajiem
kultūras infrastruktūras objektiem
Bauskas novadā tiek izmantots Īslīces kultūras nams. Tas ir viens
no lielākajiem un pasākumu ziņā
noslogotākajiem kultūras namiem.
Tajā notiek gan vietējas nozīmes
koncerti un pasākumi, gan Bauskas novada pašvaldības un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi,
pieaugušo un skolēnu deju skates
un starptautiski mūzikas festivāli.
Gada laikā Īslīces kultūras namā
notiek vairāk kā 40 pasākumi. Ikdienā tajā darbojas 14 pulciņi (257
dalībnieki), tāpat šīs ēkas 2.stāva
telpās tiek nodrošināta Īslīces pamatskolas 5-gadīgo un 6-gadīgo
skolēnu apmācība.
Īslīces kultūras nams uzbūvēts
pirms vairāk kā četrdesmit gadiem.
Pēdējos desmit gados, pēc tā iegūšanas pašvaldības īpašumā, ir veikti
dažādi rekonstrukcijas darbi, apkures nomaiņa, gazifikācija, fasādes
apdare, daļēja aprīkojuma atjaunošana. 2017.gada vasarā tika veikta
ap kultūras namu esošo laukumu
un celiņu seguma nomaiņa, kā arī
stāvlaukuma paplašināšana. Laukumu un celiņu segums bija kritiskā

pieciešami ievērojami ieguldījumi. Tādēļ tika izstrādāts projekts
„Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana” un iesniegts biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta īstenošanai piešķirts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums un
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Jau no 2018.gada sākuma, pašdarbības kolektīvu mēģinājumu un
pulciņu nodarbību laiki tika plānoti,
saskaņoti un pārkārtoti tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu remonta darbiem. Projektā veikts kāpņu telpas
remonts, durvju nomaiņa; vestibila/
vējtvera pārbūve; jumtiņa virs terases izveide; gaiteņu remontdarbi;
lielās zāles grīdas atjaunošana un
radiatoru koka aizsargrežģu izgatavošana, nomaiņa; skatuves sienu
atjaunošana; tualešu atjaunošana un
izveide vides pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši LVS standartiem.
Kopējās projekta izmaksas 68
992,51 eiro, publiskais finansējums
45 000,00 eiro, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums 23
992,51 eiro. Būvdarbus veica SIA
„GS CELT”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „BŪVĒTIKA”.
Īslīces pagasta pārvaldes vadītāja
Sandra Ķisele saka paldies visiem
kultūras nama apmeklētājiem, pašdarbniekiem, Īslīces vidusskolas
kolektīvam, starptautiskā jauno izpildītāju konkursa „Aprīļa pilieni”
darba grupai un Bauskas novada
deju skates organizētājiem par sa-

Par nodokļu atvieglojumiem
Paziņojums politiski represētām personām
Līdz šim represētās personas
katru gadu iesniedza iesniegumu
pašvaldībai par NĪN atvieglojumu
piemērošanu un reizē apliecināja,
ka NĪ netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Turpmāk, lai lieki neapgrūtinātu
politiski represētās personas, netiks

pieprasīts ik gadu iesniegt iesniegumu, ja politiski represētā persona
jau vienreiz pašvaldībā ir iesniegusi
politiski represētās personas apliecības kopiju un iesniegumu par
NĪN atvieglojuma piemērošanu ar
apliecinājumu, ka nekustamais īpašums, kas ir šo personu īpašumā vai

valdījumā, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
Taču nodokļa maksātājam ir
pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību, ja nekustamā īpašumā, par kuru piešķirts
nodokļa atvieglojums, ir uzsākta
saimnieciskā darbība.

Komitejas un domes sēde
Augustā
15. augustā plkst.15.00 – Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja;
16. augustā plkst.14.00 – Vides un attīstības komiteja;
23. augustā plkst.14.00 – Finanšu komiteja;
30. augustā plkst.14.00 – novada domes sēde.

Brīdinājums

Iedzīvotāju drošībai!
Atrodot neasprāgušus kara laika lādiņus, NOTEIKTI zvaniet pa tālruni 112 un izstāstiet par atrasto spridzekli.
Nekādā gadījumā nenesiet to uz mājām vai citur.
Lai arī kopš munīcijas izšaušanas Otrajā pasaules karā pagājuši vairāk kā 70 gadi un atradums var izskatīties
nekaitīgs, tas joprojām ir pilnā gatavībā nogalināt.
Pat, ja atrasta viena nesprāgusī munīcija, NBS sapieri izbrauks uz jebkuru Latvijas vietu bez maksas.

stāvoklī, betona plāksnes deformējušās un sadrupušas, vietām pat
atsegusies armatūra. Taču tā nebūt
nebija vienīgā problēma, kas saistīta ar ēkas ekspluatāciju. 2016.gada
nogalē Būvniecības valsts kontroles
birojs veica ēkas ekspluatācijas pārbaudi un konstatēja trūkumus, kas
ietekmē ēkas lietošanas drošumu
vai neatbilstību mūsdienu normatīvo aktu prasībām, un uzdeva novērst konstatēto bīstamību.
Daļa no būvinspektora norādījumiem tika novērsti jau līdz 2017.
gada 1.martam, atbilstoši atzinumā
norādītajam. Tomēr, lai novērstu
ēkas neatbilstību mūsdienu normatīvo aktu prasībām un uzlabotu
iekštelpu vizuālo stāvokli, bija ne-

pratni un iecietību, rīkojot pasākumus remonta laikā. Paldies arī
būvnieku kolektīvam un būvuzraugam par sapratni un ieklausīšanos
mūsu vajadzībās. „Vislielāko paldies sakām kultūras nama čaklajiem
darbiniekiem – Aigai, Evitai, Rasmai, Irinai, Robertam, Artūram un
Aldim, kuri, saliedēti darbojoties,
nodrošināja remonta un kultūras
pasākumu mijiedarbību kultūras
namā un ārpus tā. Tas nebūt nebija
viegls uzdevums!” piebilst pagasta
pārvaldniece.
Laipni aicināti apmeklēt Īslīces
kultūras nama pasākumus un aktivitātes jaunajā sezonā!

Jolanta Kalinka,
projekta vadītāja
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Energoefektivitāte

Energoefektivitāte – iespēja samazināt
ikdienas izdevumus

2017. gadā Latvijas iedzīvotāji
mājokļa uzturēšanas izdevumu segšanai tērēja vidēji 13,5 % no mājsaimniecības ienākumiem, liecina
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)
dati. Šajos izdevumos ir iekļauta
maksa par komunālajiem pakalpojumiem – ūdeni, elektroenerģiju, gāzi
un citu kurināmo, bet nav iekļauta
mājokļa īres maksa, apsaimniekošanas izdevumi, televīzijas, tālruņa u.
c. abonēšanas maksa. Tātad kopējie
izdevumi par mājokli ir pat divas reizes lielāki. Savukārt vientuļo senioru
maciņā komunālie maksājumi rada
krietni lielāku robu – tie sastāda vidēji 25,5 % no senioru ienākumiem.
Aicinām konsultēties par energoefektivitāti šā gada
22. septembrī „Energodienās
2018” Dārza ielā 11, Bauskā!
Vairāk ieteikumu energoefektīvai ikdienai uzzini
www.esmuefektivs.lv

Efektīva resursu
izmantošana
Risinājums, lai samazinātu ikdienas izdevumus par komunālajiem
maksājumiem, ir energoefektivitāte.
Bet ko tā nozīmē? Nereti termins
„energoefektivitāte” asociējas ar resursu taupīšanu, kas var izvērsties
diskomfortā, piemēram, vakarā telpā
neieslēgt apgaismojumu, lai netērētu
elektrību, bet tajā pašā laikā nodarīt
pāri redzei. Bieži energoefektivitāte
saistās ar jaunu un nesamērīgi dārgu
elektroierīču iegādi vai jaunas energoefektīvas mājas būvniecību, ko
var atļauties tikai turīgākā sabiedrības daļa. Diemžēl reti tā asociējas ar
veidu, kā, neiztērējot ne centu, maksāt mazāk un dzīvot labāk.
Energoefektivitāte ir energoresursu lietderīga izmantošana. Tās mērķis ir paveikt to pašu darbu, ko līdz
šim, sasniegt tādu pašu rezultātu,
kā līdz šim, tikai ar mazāku resursu
patēriņu. Piemēram, ja vēlamies izdzert vienu tējas krūzi, elektriskajā
tējkannā arī ieliet vienu krūzi ūdens
vai minimālo pieļaujamo ūdens daudzumu, ja krūzes tilpums to nesasniedz. Nav nepieciešams vārīt pilnu

tējkannu. Tādā veidā elektroenerģijas patēriņu ūdens uzvārīšanai var
samazināt pat 3–4 reizes.

Energoefektivitātes
ieguvumi
Energoefektīvas rīcības motivācija var būt finansiālais ietaupījums,
klimata pārmaiņu samazināšana vai
normatīvās prasības. Būtiskākais
dzinulis energoefektivitātes praktizēšanai mājsaimniecībās ir tieši
finansiālais ietaupījums – patērējot
mazāk elektroenerģijas, siltumenerģijas vai ūdens, saņemsim mazāku
rēķinu.
Taču energoefektivitāte ietver vēl
citu, mūsu sabiedrības un planētas
nākotnei būtisku virsmērķi – klimata
pārmaiņu samazināšanu. Par klimata
pārmaiņu cēloni zinātnieki uzskata
tādu cilvēka rīcību, kas ievērojami
palielina oglekļa dioksīda jeb CO2
un citu siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā. Šobrīd novērojamās
klimata pārmaiņas ir temperatūras
pieaugums, nokrišņu daudzuma pieaugums (arī periodi, kad nokrišņi
ir ilgstoši), sausuma periodi, ledāju
kušana un jūras līmeņa paaugstināšanās. Viens no siltumnīcefekta gāzu
un CO2 rašanās cēloņiem ir enerģijas – gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas – ražošana, izmantojot
ogles, naftu un gāzi. Līdz ar to, katrai
mājsaimniecībai kļūstot energoefektīvākai un samazinot savu enerģijas
patēriņu, samazinās tās radītais vides
piesārņojums jeb CO2 emisija.

Ikdienas paradumi
Elektroenerģijas patēriņu var
samazināt, gan iegādājoties jaunas
energoefektīvas ierīces, gan mainot
to lietošanas paradumus. Ekonomiski izdevīgāk ir mainīt paradumus,
jo to ieviešanai savā ikdienā nav
nepieciešami finansiālie līdzekļi. Ir
pierādījies, ka, pilnveidojot energoresursu lietošanas paradumus, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams
samazināt vismaz par 10 %. Atliek
tikai sākt ar savu ieradumu jeb uzvedības maiņu, piemēram, mazgājoties dušā, aizvērt ūdens jaucējkrānu,

kamēr ieziepē ķermeni. Tā ietaupa
gan ūdeni, gan enerģiju ūdens uzsildīšanai, un mēneša beigās rēķinā
redzama zemāka maksa par komunālajiem pakalpojumiem.
Jāatceras, ka ikdienas paradumus
nav tik vienkārši mainīt, jo tie ir ierasti un automātiski. Jauni ieradumi
ikdienā neieviesīsies un arī nesniegs
ieguvumu – ietaupījumu – pēc vienas pamēģināšanas reizes. Efektīva
rīcība ir jāpraktizē apzināti un regulāri, un laika gaitā tā pārtaps par
jaunajiem paradumiem.
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Jaunatnes projekts

Sadarbības projektos īsteno pašvaldības
jaunatnes politikas Rīcības plānu
Šogad Bauskas novada pašvaldība turpina īstenot pagājušajā gadā
iesākto Bauskas novada pašvaldības
jaunatnes politikas attīstības stratēģijas Rīcības plānu „Sekmēt jaunatnes
organizāciju un organizāciju, kuras strādā ar jauniešiem savstarpējo
sadarbību”. Novadā visos astoņos
pagastos darbu ar jauniešiem sākuši jaunatnes darba organizatori un
Bauskas novada jaunatnes lietu speciālists.
Ar šo gadu jaunatnes darba organizatori visos pagastos organizē
jauniešiem dažādas aktivitātes, radot jauniešos interesi par notiekošo
savā pagastā un novadā. Notiek pārgājieni, aktīvās atpūtas pasākumi –
diskgolfs, aerobika un sporta spēles,
arī radošie pasākumi un muzikālas
tikšanās.
Augustā novada jaunatnes darbiniekiem un aktīvajiem jauniešiem ir
iespēja doties pieredzes braucienā
uz Aizputes „Ideju māju”. Notiks
diskusija par pasākumu organizēšanas iespējām un metodēm. Oktobrī
paredzēts pieredzes brauciens uz
Jelgavas novada pašvaldības jauniešu centru, bet decembrī brauciens uz
„Iecavas Jauniešu centru”, kur gūsim
priekšstatu par brīvā laika organizēšanu un neformālo izglītību.

gada 4.-5.augustā Bauskas pilskalna
estrādē jaunieši līdzdarbojās sagatavošanās darbos kā brīvprātīgie. Tā
ir iespēja visa vecuma cilvēkiem,
veikt sabiedrisku darbu, lai veicinātu
kopēju sabiedrības attīstību, bet jauniešu brīvprātīgais darbs ir vērsts uz
prasmju un savas pirmās darba pieredzes iegūšanu. Sākot jau ar 30.jūliju
no rītiem jaunieši tikās Bauskas pilskalna estrādes apkārtnē un darbojās,
veicot dažādus sagatavošanās darbiņus līdz pat vakaram, sienot karodziņus, pildot maisus ar sienu, nesot un
kārtojot paletes, veica teritorijas iekārtošanu. Daļa jauniešu savu darbu
turpināja arī festivāla dienās, uzturot
kārtību aizskatuvē, uzņemot māksliniekus u.c. Vidēji ik dienu vienlaikus
darbojās 20 jaunieši, paši izvēloties
un saskaņojot savu darba laiku, bet
kopumā brīvprātīgo jauniešu skaits,
kuri deva ieguldījumu pasākuma
tapšanā, jo īpaši teritorijas noformējuma radīšanā, bija 35 jaunieši.
Bauskas Kultūras Centrs bija katram
palīgam sagatavojis pateicību par
ieguldīto darbu: skaistu „Bauskas
TASTE” krekliņu un ielūgumu uz
pasākumu.
Sadarbība ir lielisks līdzeklis, lai
sasniegtu labus rezultātus. Bauskas
Kultūras centram sadarbojoties ar

Svarīgs
pasākums
gaidāms
15.septembrī – notiks jauniešu forums „Radu rītdienu šodien”. Tā
mērķis ir praktizēt aktīvo jauniešu
iesaisti novada attīstībā, paralēli
veicot jauniešu pašrealizāciju un iniciatīvu attīstību, sniedzot prasmes,
iemaņas un veidojot kopīgus sadarbības pavedienus starp jauniešiem
un vietējo kopienu. Forumā ar savu
pieredzi un zināšanām dalīsies lektori-eksperti. Būs radošas nodarbības,
kuras veicinās jauniešu pašmotivāciju un pašapziņu savu ideju un vēlmju
realizēšanai.
Gatavojoties vasaras gaidītākajam notikumam Bauskā – „Bauska
TASTE”, kurš norisinājās 2018.

brīvprātīgajiem jauniešiem izdevās
radīt lielisku pasākumu, kuru bija
iespēja baudīt ikvienam.
Turpmākie plānotie pasākumi novada jaunatnes darba organizatoriem
un jauniešiem paredzēti jauniešu
neformālās izglītības veicināšanai,
pašrealizācijai un ideju īstenošanai
Bauskas novadā, lai veicinātu jauniešu vēlmi iesaistīties novada notikumos un piedalīties novada ikdienas pasākumos.

Ar ko sākt?
Veidi, kā samazināt energoresursu
patēriņu, ir daudz un dažādi, un liela
daļa no tiem ir pavisam vienkārši.
•
Mazgāt veļu 30 °C temperatūrā, nevis 40 °C – tā patērē par 30
% mazāk elektroenerģijas.
•
Aizejot no istabas, izslēgt
apgaismojumu.
•
Gatavojot maltīti, regulēt
plīts sildīšanas intensitāti.
•
Mazgājot traukus, regulēt
ūdens plūsmu un aizvērt jaucējkrānu, kad ūdens nav nepieciešams.
•
Apkures sezonas laikā vēdinot telpas, logu atvērt līdz galam
uz neilgu laiku, nevis ilgstoši turēt
atvērtu tā saucamajā „vēdināšanas”
režīmā – tā neradīsies siltuma zudumi un telpā gaiss ātri apmainīsies.
•
Ledusskapī iestatīt 5 °C
temperatūru, bet saldētavā –18 °C.
Ja lieki pazemināsi temperatūru par
1 °C, elektroenerģijas patēriņš palielināsies par aptuveni 5 %!
Un šie ir tikai daži no neskaitāmiem darbības veidiem, ko ikvienam ieteicams ieviest savā ikdienā.
Savukārt plānojot jaunas elektroierīces iegādi, der atcerēties – ja šobrīd
izvēlēšos nedaudz dārgāku, bet energoefektīvāku elektroierīci, ilgtermiņā patērēšu mazāk elektroenerģijas.

Liene Rotberga, jaunatnes lietu
speciāliste
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turpinājums no 1.lpp
Viņa priecājās, ka bērniem festivālā
bija pieejamas dažādas nodarbes, kā
arī iespēja ērti atpūsties nomaļus,
kad atvasīte bija nogurusi no dažādajām atrakcijām.
Otrajā festivāla dienā apmeklētāji varēja brīvdabā baudīt mūzikas
dažādību, jo uz skatuves kāpa radio
SWH raidījuma „Priekšnams” mākslinieki „Gandreiž desmitnīkā”, kantrī ritmus izpildīja Aivars Birzmalis
un Jānis Misiņš, pēc kuriem uzstājās
jaunais un talantīgais Krists Indrišonoks ar skatuves vārdu Chris Noah.
Pēc Krista uzstāšanās apmeklētāji
varēja ienirt burvīgos džeza ritmos,
kurus izpildīja Laura Amantova džeza kvartets, pēc kura savukārt sekoja
Vjačeslavs Mitrohins ar koncertprogrammu „Latviešu blūzi”. Vaka-

ra izskaņā sirdij tuvas un jau gadiem
ilgi pazīstamas dziesmas izpildīja
grupas „Menuets” un „Labvēlīgais
tips”.
Jaunais mākslinieks Chris Noah
ir apmierināts ar pirmo uzstāšanos
Bauskā: „Kad mani uzaicināja spēlēt festivālā, es iepazinos ar mākslinieku sarakstu un biju patīkami
pārsteigts, ka tajā redzami Latvijā
labākie un progresīvākie mūziķi.
Manuprāt, Latvijā ir salīdzinoši maz
lielu festivālu, tāpēc īpaši uzteicami,
ka jaunpienācējs var izveidot tādu
programmu. Uzskatu, ka „Bauska
TASTE” šobrīd noteikti ierindojas
lielo festivālu sarakstā. Priecē, ka ir
jauns pasākums, kuru apmeklēt vasarā un man, kā mūziķim, uzspēlēt
– šeit ir laba mūzika, pārdomātas aktivitātes un vide. Tāpat priecē arī aizskatuve, kur katram māksliniekam ir

sava telts – šī ir nianse, ko apmeklētāji neredz, bet kas ir būtiska mūziķim. Es tiešām šeit ļoti labi jutos.”
Ne tikai mākslinieki, bet arī pilsētas un festivāla viesi novērtēja
iespēju labi pavadīt laiku Bauskā.
Kaspars Elcis no Rīgas piedzīvojis
festivāla pirmo gadu un šogad nolēmis to apmeklēt vēlreiz: „Manuprāt,
festivāls šogad ir izdevies vēl labāk
nekā pērn. Īpaši priecē, ka šeit padomāts par apmeklētājiem, jo viss ir
tīrs, kārtīgs, skaisti vizuāli pasniegts
un pieejamā daudzumā, proti, nav
jātērē ilgs laiks stāvot rindās. No
mākslinieku programmas man visvairāk interesēja „Astro’n’out”,
„Labvēlīgais tips” un „Ozols &
Tehnikums”, kurus gan es diemžēl
nedzirdēju, jo dienas laikā biju „sagaršojis” tik daudz emociju, mūzikas
un notikumu, ka „paēdis” devos gu-

Foto: Edgars Namiķis

lēt. Novēlu komandai neapstāties un
turpināt darbu, jo reiz arī Salacgrīvas
festivāls notika pirmo reizi.”
Tāpat festivālu novērtēja arī pāris, kas iespēju robežās apmeklē pēc
iespējas vairāk kultūras notikumu
Latvijā, Antra un Gunārs no Rīgas.
Viņi teic, ka festivālā ir jauka atmosfēra, kurā var gan atpūsties, gan
paklausīties mūziku un izdejoties:
„Šogad šeit esam pirmo reizi, bet
jau esam nolēmuši, ka nākamgad
noteikti brauksim atkal. Malači baušķenieki!”
Bauska TASTE radīšanā ir ieguldīts neizmērojams darbs, kas sācies
teju uzreiz pēc pirmā festivāla izskaņas, bet visintensīvāk pavadīts
pēdējais pusgads no brīža, kad sākās
biļešu tirdzniecība. „Tā bija liela
atbildība pret tiem tūkstošiem, kas
pirmie iegādājās biļetes vēl nezinot

festivāla programmu. Šobrīd varam
teikt, ka apmeklētāju, dalībnieku,
ēdinātāju un citu iesaistīto pušu kā,
piemēram, mūziķu un festivālu organizatoru atzinība viennozīmīgi parāda, ka festivāls ir izdevies. Mēs esam
ilgi strādājuši un turpinājām darbu
arī festivāla laikā, tādēļ, iespējams,
mēs to burvību nesajutām, bet, ja dalībnieki mums to apliecina, tad mēs
tam varam noticēt. Jau šodien esam
gatavi uzsākt darbu pie nākamā gada
festivāla, kamēr esam „karsti” un
kamēr vēl prātā ir visas nianses, ko
esam apjautuši paši vai ko ieteikuši
apmeklētāji. Mums ir vēlme tās uzlabot jau šodien, lai jau nākamgad
festivāls būtu vēl labāks un komfortablāks apmeklētājiem,” atklāj
Bauskas Kultūras centra direktors,
festivāla organizators Jānis Dūmiņš.
Bauskas Kultūras centra pasāku-
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mu producente, festivāla organizatore Līga Stankeviča pēc veiksmīga
festivāla noslēguma jūtas pacilāta,
bet mierīga: „Vārds, kas man visbiežāk skan galvā jau no festivāla
nedēļas, ir pateicība. Esmu pateicīga
par ikvienu, kurš ir pielicis roku festivāla tapšanā, jo šajās dienās parliecinājos par lielu patiesību – viens tu
neesi un nekad nebūsi karotājs. Tikai

kopā ir spēks un tam ir jātic – tas ir
skaisti – kopā iet vienu ceļu, lai sasniegtu vienu mērķi. Šobrīd es jūtu
mieru un prieku par to, cik mēs esam
forši, kā mēs atmetam savus untumus
un esam cits pret citu cilvēcīgi. Tā ir
vārdos neaprakstāma sajūta, kam
šodien pāri visam ir miers, prieks,
mīlestība un pacilātība, kuru rada
gan komanda, gan apmeklētāji, kuru

sejas es skrējienā pamanīju un redzēju, ka viņi bija laimīgi un atpūtušies.
Tas ir mērķis, kam mēs to darām –
lai kopīgi milzu pūlim radītu labas
emocijas. Gan tiem, kas vēl autiņos,
gan tiem, kas jau pieredzējuši pasākumu apmeklētāji. Būt zem vienām
Bauskas Pilskalna parka debesīm,
nedomāt, nerisināt, neraizēties, bet
būt cilvēcīgiem ar sevi, savu ģimeni
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un draugiem, pavadot vienu laisku
nedēļas nogali mūsu trakajās dzīvēs. Un šī sajūta liek lidot. Es ar otro
„Bauska TASTE” festivālu dzīvoju
gadu, tas ir darbs, tā ir atbildība un
tie ir vismaz 10 tūkstoši acu pāru, kas
dod enerģiju. Mēs esam pelnījuši šo
festivālu, vienu nedēļas nogali bezrūpībā un mēs esam gatavi uzņemt
viesus, jo mums ir viss, lai to darītu.”

Bauskas Kultūras centra komanda vēlas izteikt pateicību ikvienam,
kurš ir palīdzējis, piedalījies, strādājis vai kā citādi iesaistījies, lai palīdzētu tapt otrajam mūzikas un aktīvās atpūtas festivālam visai ģimenei
„Bauska TASTE”.

Ilze Lujāne, Bauskas Kultūras
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Aktualitātes novadā

Mēs atkal to paveicām!
4.augusta pievakarē Bauskā viesojās projekta „Latvijas stiprākā
pilsēta” veidotāji un vadītāji, lai
kopā ar mūsu novada spēkavīriem,
noskaidrotu 2018.gada Latvijas
spēcīgākās pilsētas titula ieguvējus.

Kopumā šogad par šo titulu cīnās 21
Latvijas pilsēta. Bauskas novadam
šajā gadā bija īpašs pārbaudījums,
jo bija jāiespēj ne tikai saglabāt
Latvijas stiprākās pilsētas tituls, kas
izcīnīts 2017.gadā, bet jāpārspēj arī
pašu uzstādītais rekords – vairāk kā
270 tonnas. Tas izdevās!
Trīs stundu garumā pie novada domes Uzvaras ielā 1 pulcējās
vairāk kā 100 dažāda vecuma kungi, jaunieši un dāmas, kas vēlējās
dot savu ieguldījumu, lai veicinātu
mūsu pilsētas uzvaru. 50 kg smago
stieni cēla gan aktīvie sportisti, kas
ikdienā nodarbojas ar sportu, gan
bijušie spēkavīri. Dalībnieku skaits
nevienu brīdi nemazinājās, kas arī
bija galvenais panākuma pamats.
Bija vīri, kas sacensību vietā piestāja pa ceļam uz TASTE festivālu.
Tikai pašā pasākuma noslēgumā, īsi
pirms pulksten deviņiem, savu kārtu
sagaidīja sievietes un jaunieši, kas
cēla 20 kg smago stieni. Nolikums
nosaka, ka sacensībās jāpiedalās arī
jauniešiem un sievietēm. Viņiem
atlika tikai palielināt jau pārspēto
rekordu.
Lieliska atmosfēra, atraktīvs pasākuma vadītājs un, protams, mūsu
novada cilvēku atsaucība un varējums, radīja svētku sajūtu, kas daudzus motivēja iesaistīties, pat īpaši

negatavojoties. Es gribētu to saukt
arī par savas dzīvesvietas patriotismu. It kā jau esam bijuši stiprākie,
kausu izcīnījuši, lai citiem tiek.
Bet sestdien tā laikam nedomāja
neviens. Un jāatvainojas tiem, kas

laika limita dēļ, nesagaidīja savu
kārtu.
Noslēgumā bija tāds neviltots

prieks par savējiem, par stiprajiem.
Kopumā paceltas 316 tonnas 930
kilogrami. Jauns rekords!
Sieviešu grupā, uzspiežot stieni 72 reizes, spēcīgākā smagatlēte
Līga Gaurilka, otrā ar 62 reizēm
Zane Silmanoviča, bet trešajā pozīcijā ar 60 reizēm, viena no mūsu
valsts labākajām daudzcīņniecēm,

vieglatlēte Ilona Dramačonoka.
Jauniešiem fantastisku rezultātu
demonstrēja Rūdolfs Svarenieks uzspiežot 20 kg svara stieni 301 reizi,
neskatoties uz to, ka sacensību sākumā Rūdolfs 60 reizes iespēja arī
50 kg. Otrajā vietā, pieveicot 204
mēģinājumus, Raivo Širvis, trešais,
ar 139 reizēm, Sandis Šaškovs.
Vīriešu konkurencē nepārspējams bija Sandis Kūms, tehniski
nevainojamā veidā uzspiežot 140
reizes, kas kopvērtējumā deva 7
tonnas. Otrais spēcīgākais ar 99 reizēm baušķenieks Māris Barovskis,
trešajā vietā uzspiežot 95 reizes
Maksims Adejevs. 90 reizes savus
mēģinājumus izpildīja arī Kristaps
Šnitkus.
5.augustā spēka sacensības notika Rēzeknē. Projekta mājas lapā var
iepazīties ar šī brīža kopvērtējumu,
arī rēzeknieši bijuši gana spēcīgi,
bet ne tik, lai apdraudētu baušķenieku rezultātu.
Projektā „Latvijas spēcīgākā pilsēta” vēl gaidāmi pieci sacensību
etapi. Mēs „latiņu” esam pacēluši
augstu. Gaidām kopvērtējumu un

priecājamies, ka šīs sacensības gūst
arvien lielāku atsaucību.
Sacensību organizatori teic lielu
paldies visiem, kas iesaistījās, piedalījās, organizēja un motivēja - Feliksam Žiedam, Ivaram Rigastam,
Mārim Barovskim, Ivaram Tijonam.

Inga Ūbele, SC „Mēmele”
sporta darba organizatore

Apzina nepieciešamo atbalstu
audžuģimenēm un aizbildņiem
Bauskas, Vecumnieku, Iecavas
un Rundāles novadu pārstāvji 12.jūlijā pulcējās Īslīces SOS bērnu ciematā uz oficiālo Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. – 2020.gadam
ietvaros uzsāktā projekta „Sociālo
atbalsta pakalpojumu efektivitātes
un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti
riskam” (LLI - 405) atklāšanu.
Pasākumā ievadvārdus teica
Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Nacionālā direktore Ilze Paleja. Viņa izteica gandarījumu par
projekta ideju un paredzamo darbu,
kas sasaucas ar jaunajiem Ministru
kabineta noteikumiem saistībā ar
audžuģimeņu specializācijām un at-

balsta centru dibināšanu. Direktore
arī atzina, ka ieguldīts liels darbs un
daudz enerģijas, lai būtu šāds rezultāts.
Projekta vadītāja Ilze Bumbiere
informēja klātesošos par projekta
ideju un pieejamo kopējo ERAF
fonda finansējumu, kas veido 195
015,01 eiro. Informāciju par plānotajām aktivitātēm līdz 2019.
gada beigām un pasākumiem četros
Zemgales reģiona novados sniedza
projekta koordinatore Irēna Kalniņa. Par kaimiņu un šī projekta partneru Lietuvas SOS Bērnu ciematu
asociācijas pieredzi un darbu šajā
jomā stāstīja partnervalsts projekta
koordinatore Olga Iļjina. Lietuva
darbu ar audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem uzsāka jau
2016.gadā. Atbalstu projekta idejai

un līdzšinējai sadarbībai pauda arī
Bauskas novada Sociālā dienesta
vadītājs Aivars Melderis.
Šobrīd ir uzsākts darbs, lai izzinātu Zemgalē dzīvojošo audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju
vēlmes un vajadzības viņu darbā un
apzinātu nepieciešamo atbalstu, veicot ģimeņu anketēšanu. Atgādinām,
ka projekta komanda strādā Īslīces
SOS Bērnu ciemata telpās, kur visi
ieinteresētie tiek laipni gaidīti, kā
arī sīkāka informācija pieejama pa
tālruni 27880031.

Irēna Kalniņa, projekta
koordinatore Latvijā

Dalās pieredzē par izglītības iestāžu optimizāciju Bauskas novadā
Pirmdien, 6.augustā Bauskas novada domē tikās un strādāja Gulbenes un Bauskas pašvaldību vadītāji
un pārstāvji. Vidzemnieki trīs stundas izjautāja Bauskas pašvaldības
speciālistus par skolu tīklu optimizācijas norisi Bauskas novadā.

Bauskā strādāja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls,
Izglītības darba speciāliste Anita
Birzniece, Gulbenes 2.vidusskolas
direktore un Gulbenes novada domes deputāte Edīte Kanaviņa un
deputāts Anatolijs Savickis.
Uz vidzemnieku jautājumiem
atbildēja Bauskas novada domes
priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, izpilddirektors Jānis Kalinka, izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka
un Izglītības nodaļas vadītāja Māra
Bauvare.
Tikšanās laikā vidzemnieki interesējās par Bauskas novada skolām,
to infrastruktūru, skolēnu skaitu,
satiksmes un skolēnu autobusu
maršrutu organizāciju no dzīvesvietas līdz mācību iestādei, skolu
optimizācijas koncepciju, optimizācijas plusus un mīnusus, veidiem,
kā par pārmaiņām tika informēta
sabiedrība, skolu direktoru un pedagogu lomu optimizācijā, un daudzus citus jautājumus.
Bauskas pašvaldības speciālisti
uzsvēra nepieciešamību savlaicīgi informēt iedzīvotājus, pedagogus un skolēnus par gaidāmajām
izmaiņām, organizēt sabiedriskās
tikšanās. Noteikti nepieciešams pētījums par demogrāfisko situāciju
un skolu sistēmu novadā.
Reorganizācijai ir jābūt pamatotai un tās rezultātā skolēniem jāsaņem kvalitatīva izglītība un daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes
atbilstoši vecumam.

Izglītības nodaļas vadītāja Māra
Bauvare uzsvēra izglītības iestādes
vadītāja lomu optimizācijas procesā. „Skolu direktoram ir jāsaprot reorganizācijas labvēlīgā ietekme, jābūt pārliecinātam. Jā, pastāv risks,
ka pārmaiņu rezultātā tiek zaudēti
pedagogi, bet notiek arī dabiskā
rotācija jeb paaudžu maiņa, tomēr
reorganizācijas laikā labs pedagogs
nekad nav zaudējis darbu,” tā M.
Bauvare.
Atbildot uz jautājumu – ko Bauskas novada pašvaldība darītu savādāk, pārstāvji atbildēja, ka reorganizācija jāveic savlaicīgi – jo ātrāk, jo
labāk. Gara optimizācijas pāreja var
ieviest korekcijas – skolā visu dienu
māca vienu priekšmetu, pedagogi
„nīkuļo”, kolektīvā, starp pedagogiem, kuri neatbalsta reorganizāciju, nevalda optimistiska gaisotne un
tie lēni gaida situācijas risinājumu.
Kā reorganizācijas iespējamie
mīnusi tika minēts skolēnu zudums,
kuri izvēlas citu skolu, kurā maksā
lielākas stipendijas. Kā ieguvumi
tika minēti bērni, kuri nonāk ģimnāzijā vai pilsētas vidusskolā. „Mēs
mēģinām noturēt labākos skolēnus.
Prieks, ka ir arī tādi jaunieši, kuri
plānoja mācības turpināt Rīgā, bet,
saprotot perspektīvas, paliek Bauskā”, sacīja M. Bauvare.
Gulbenes pārstāvji interesējās
par telpām, kuras reorganizācijas
rezultātā varētu palikt tukšas. „Mēs
realizējam projektus un telpās iekārtojam plašākas un modernākas
bibliotēkas. Daļu no telpām izmanto pašdarbnieki. Galvenokārt, skolās, kurās veic reorganizāciju, tiek
uzturēta kultūras dzīve,” tā Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektors
Jānis Kalinka.

Artūrs Dulbe, sabiedrisko
attiecību speciālists

2018.gada 10.augustā

lasiet arī www.bauska.lv

7

Aktualitātes novadā
Bauskas novada pašvaldības policijas (BNPP) atskaite par 2018. gada jūliju
(pārskata periods 26.06.2018.-23.07.2018.)
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli

3

Īstenots mākslas projekts
„Sarunas pie upes”

No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem:
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.p.1.d.)

1

Nr.11 „Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
Par atrašanos sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu t.sk. daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās vai sabiedriskajā transportā, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai
glāzi, izņemot vietas un pasākumus, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība (18.13.p.)

2

Saņemti personu iesniegumi

7

Izskatīti personu iesniegumi

4

Administratīvās lietvedības uzsākšana

8

Administratīvās lietvedības izbeigšana

5

Atlikumā materiāli

14

Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

34

Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem

9

Nosūtīti brīdinājumi par ilgstoši atstātu transportlīdzekli uz ceļa

3

Nosūtīti aicinājumi ierasties BNPP

3

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā

4

Sadarbība ar NBS Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotu

3

Sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

2

Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu

4

Sadarbība ar Valsts policiju

19

Sadarbība ar Rundāles novada Pašvaldības policijas inspektoru

1

Sadarbība ar Bauskas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu

2

Sadarbība ar SIA „Vides serviss”

2

Personu nodošana Valsts policijas darbiniekiem

10

Personu nogādāšana dzīves vietā vai patversmē

16

Personu nogādāšana slimnīcā „Ģintermuiža”

1

Administratīvā kārtā aizturētas personas

10

Aizturētas meklēšanā esošas personas

2

Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē

16

Biedrība „Meistars Gothards” šī
gada projektu konkursos guvusi atbalstu īstenot projektu – keramikas
mozaīkas izveidi skatu laukumā pie
Mēmeles, Strautnieku ielā. Mozaīka ir simbolisks veltījums Bauskas
upēm, tajā attēloti ūdens un zemūdens dzīves motīvi.
Projekta mērķis ir radīt pilsētvides objektu, radošajās aktivitātēs,
mozaīkas veidošanas meistarklasēs
un dažādu krāsu keramikas lausku
sagādē iesaistot Bauskas apkārtnes

nālu konsultāciju ieinteresētajiem
amatieriem. Līdz šim mozaīkas
izveidē iesaistījušies vairāk nekā
50 Bauskas un tās apkārtnes iedzīvotāji, un lielākā daļa mozaīkas jau
ir gatava un apskatāma Strautnieku
ielā. Pašlaik darbs turpinās un tiek
veidota mozaīka arī uz ēkas gala
sienām. Mozaīkas fragmentu veidošanā ir iesaistījušies arī šā gada
glezniecibas plenēra „Bauskas vasara” dalībnieki.
Plānots, ka mozaīka papildinās

Bauskas novada pašvaldības policijā saņemti 103 izsaukumi, no tiem:
no fiziskām personām

69

no juridiskām personām

6

no Valsts policijas

28

patrulēšanas laikā konstatēti pārkāpumi

30

par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem un savainotiem mājdzīvniekiem

18

par sabiedriskās vietās guļošām personām

22

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

17

par smēķēšanu tam neparedzētā vietā

2

par konfliktiem ģimenē un kaimiņu konfliktiem

9

par agresīvu, neadekvātu personu un kautiņiem

9

par transportlīdzekļu vadīšanu un novietošanu, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības

7

par publiskas teritorijas izbraukāšanu ar kvadriciklu

1

par braucamās daļas šķērsošanu tam neparedzētā vietā

1

par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

3

par nepiederošu personu atrašanos īpašumā

1

par nesaskaņotu tirdzniecību

1

par mazgadīgu personu atstāšanu bez pieskatīšanas

1

par īpašuma bojāšanu, par sējumu izbradāšanu

5

par nesakārtotu īpašumu un nepļautu zāli

4

par nesprāgušu munīciju

2

par sadzīves atkritumiem un apkārtējās vides piesārņošanu

7

par šķidruma noplūdi no transportlīdzekļa

1

par palīdzību NMPD un iedzīvotājiem

6

par labturības prasību mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu

3

par meklēšanā esošu personu

1

Citi pārkāpumi

10

Solvita Žižņauska,
pašvaldības policijas inspektore

iedzīvotājus, radot kopības sajūtu
un pārliecību, ka kopā mēs varam
vairāk. Ir svarīgi popularizēt arī
vecpilsētas mazākās ieliņas, atklājot
senatnes šarmu un kultūrvēsturisko
mantojumu.
Projekts uzsākās šī gada maijā, kad tika sagādāti nepieciešamie
materiāli un Bauskas Svētā Gara
luteriskās baznīcas draudzes nama
telpās uzsākta mozaīkas fragmentu
veidošana. Vides objekta autore un
meistarklašu vadītāja ir māksliniece
Laura Matilde Ikerte. Projekta īstenošanā piedalījās vairākas profesionālas mākslinieces – Linda Romanovska, Laima Grigone, Līga
Jansone, Justīne Eižvertiņa un
Aija Straume. Katra no šīm māksliniecēm izveidoja mozaīkas tehnikas autordarbu – zivs attēlu – un
sniedza māksliniecisku un profesio-

tūrisma apskates vietu klāstu Bauskā, tādējādi priecējot pilsētas iedzīvotājus un viesus daudzu gadu garumā. Lai atpūtas vietas apmeklēšana
būtu ērtāka un pieejama ilgtermiņā,
SIA „Vides serviss” Strautnieku ielas galā izvietojis soliņu un atkritumu tvertni, kā arī nodrošinās vides
sakopšanu, pilnveidošanu un ilgstošu uzturēšanu.
Projekta noslēgums ar mozaīkas
svinīgo atklāšanu un visu dalībnieku kopā sanākšanu norisināsies
8.septembrī „Pagalmu un putras godēšanas svētkos”.
Projektu finansē LR Kultūras ministrija un Zemgales NVO centrs;
VKKF, ZPR, AS Latvijas Valsts
meži un Bauskas novada dome.

Inga Krolle, Biedrības
„Meistars Gothards” pārstāve

Foto:Andris Dūmiņš
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Informācija, paziņojumi

Bauskas novada kultūras pasākumu plāns augustam
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

11.augusts – 6.septembris

Bauskas muzejā

Alberta Franciska Pauliņa jubilejas izstāde „Retrospekcija”
Izstādes laikā demonstrēs dokumentālu filmu „Tukuma Van Gogs”
(rež.V.Helmanis ) par A.F.Pauliņu

11. augustā plkst. 20.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Eduarda Rozenštrauha 100 gadu jubilejas dižkoncerts „Rozenštrauha gadsimts” Jāiegādājas biļete.

11. augustā plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

#LV100 Lielnotikums Latvijas simtgades zaļumballe
Ivo Grīsniņš Grīslis un MC orķestris Ieeja bezmaksas.

11. augustā plkst. 22.00

Budbergas parkā

#LV100 Lielnotikums Latvijas simtgades zaļumballe
„Budberga laikmeta griežos”

18. augustā plkst. 12.00

Bauskas Kultūras centrā

Erudīcijas spēle „Prāta spēles: Simtgades kauss”. Plašāku informāciju par spēles noteikumiem, norises vietām un pieteikšanās
iespējām meklējiet spēles mājas lapā internetā lv100.prataspeles.lv.

25.augustā plkst.12.00

Mežotnes centrā

2.Pagalmu svētki Mežotnē „Vasaras garšas kokteilis”

25.augustā plkst. 20.00

Mežotnes pagasta Līgo dārza
Pagalmu svētku noslēgums – apbalvošana un zaļumballe
estrādē

26.augustā plkst.12.00

V.Plūdoņa muzejā

Maizes diena

30. augustā plkst. 18.30

Codes ciema dārzā

Vasaras atvadu pasākums Codes jauniešiem

Alberta Franciska Pauliņa jubilejas izstāde „RETROSPEKCIJA” Bauskas muzejā
11.augusts – 6.septembris
Albertam Franciskam Pauliņam
šis ir jubilejas gads. Augustā viņš
svinēs septiņdesmito dzimšanas dienu. Jubilejai Alberts ir sagatavojis
izstādi „Retrospekcija”, kas 11.augustā tiks atklāta Bauskas muzejā.
Alberts Pauliņš ir ainavists -viens
no lielākajiem krāsu meistariem.
Viņš strādā arī klusās dabas žanrā,
glezno portretus un aktus. Mākslinieks strādā īpašā vietā, darbnīcā,
ko kādreiz cēla Kārlis Neilis, vēlāk
darbnīcā strādāja Ansis Artums. Šajā
radošajā vietā tapuši darbi arī šai jubilejas izstādei.
Savas dvēseles stāstu Alberts iz-

stāsta gleznās. Stāsta par gaismu un
par tumsu, par debess skaistumu, kas
visiem pieejama bez maksas, un arī
par tumšām bedrēm, kurās mīt ēnas,
bēdas un dzīves grūtības, bet pāri
visam viņa dzīvē ir zīme, kas piesprausta pie viņa molberta: „Jēzus ir
Kungs.”
Glezniecība māksliniekam ir tāda
kā cīņa starp mieru un nemieru.
Spilgtu gaismu un dziļām ēnām, un
tas viss kopā rada dzīves pilnības izjūtu. „Es gleznoju to, ko vislabāk pazīstu, to, ar ko es dzīvoju un kas man
ir dārgs, savu pasauli caur savām
sajūtām”, saka mākslinieks. Dzīvot
savam sapnim, īstenot to audeklos

un kartonos, gleznot un gleznot A.F.Pauliņam tas ir dzīvesveids, un
to spēj ne katrs mākslinieks.
Reizē ar izstādes atklāšanu skatītājiem tiks piedāvāta Jāņa Valdemāra Helmaņa veidota dokumentāla
filma par Albertu Pauliņu „Tukuma
van Gogs”, kurā daudzos tuvplānos
būs iespēja līdz sīkām detaļām pētīt
gleznu tapšanu un iepazīt arī pašu
mākslinieku. Interesanti, ka tukumnieki tā arī iesaukuši savas pilsētas
gleznotāju, saskatot būtiskas līdzības
abu gleznotāju likteņos.

Ilga Balode,
Bauskas muzeja speciāliste

Bauskas muzejs aicina un piedāvā apskatīt
– Sestdien, 11.augustā plkst. 13.00 atklās ALBERTA FRANCISKA
PAULIŅA jubilejas izstādi „RETROSPEKCIJA” (11.08. – 6.09. 2018).
Izstādes laikā skatītājiem tiks piedāvāta Jāņa Valdemāra Helmaņa
veidota dokumentāla filma par Albertu Francisku Pauliņu „Tukuma van
Gogs” (tā tukumnieki dēvē mākslinieku).
– Līdz 30.septembrim IRINAS HMARŽEVSKAS izstāde „JAUTRIE
ZVĒRĒNI UN DRAUGI”

V.Plūdoņa muzejā

Svētdien, 26.augustā plkst. 12.00 MAIZES DIENAS pasākums.
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv

Ekskursija Īslīces pagastā deklarētiem pensionāriem
21.augustā uz Anīkšķiem (Lietuva)
6.15 no Lībiešiem
6.35 no Pastališķiem
6.50 no Bērziem,
7.15 no LLT un Kultūras nama
7.20 no Bērzkalniem
7.30 no Bauskas
No Ādžūniem laiks tiks precizēts. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tel. 26519005 līdz 15.augustam.

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk divas reizes mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Veidotāja Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, izdevums publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

