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Ziņa
Līdz 16.jūnijam aicina
izvirzīt titula
„Bauskas novada Goda
pilsonis” kandidātus

Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām
personām par sevišķiem nopelniem
Bauskas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
vai saimnieciskajā un citā darbā.
Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Goda pilsonim pasniedz goda zīmi
„Bauskas novada Goda pilsonis”,
apliecinājuma rakstu par apbalvojuma „Bauskas novada Goda pilsonis”
piešķiršanu un naudas balvu 150 eiro
apmērā.
Kandidātus apbalvojuma „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt novada domes
deputāti, komiteju un komisiju pārstāvji, Bauskas novadā reģistrētas
juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai ne mazāk kā
desmit pilngadīgas personas, kuru
dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Apbalvojumu „Bauskas novada
Goda pilsonis” piešķir vienu reizi
gadā, apbalvojumi tiek pasniegti
Bauskas Novada svētkos. Apbalvojumu vienai personai piešķir vienu
reizi.
Lai izvirzītu kandidātu apbalvojumam „Bauskas novada Goda
pilsonis”, līdz 16.jūnijam Bauskas
novada administrācijā Uzvaras ielā
1, Bauskā jāiesniedz iesniegums,
kurā jānorāda:
– izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija;
– kandidāta dzīves apraksts;
– kandidāta sabiedrisko aktivitāšu
apraksts, par kurām ierosināts piešķirt apbalvojumu „Bauskas novada
Goda pilsonis”;
– informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem).
Iesniegtos pieteikumus apkopo
un izvērtē ar Bauskas novada domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas padome. Apbalvojumu
„Bauskas novada Goda pilsonis”
piešķir ar domes lēmumu.

1., 2.jūnijā pasākuma
“Toņi un pustoņi” laikā
Bauskā būs ievērojami
transporta kustības un
stāvēšanas ierobežojumi.
Sīkāka informācija
www.bauska.lv

Nr. 5 (84)

Pasākums
„Toņi un pustoņi”
Bauskā

„Apskauj Latviju”:
stādījām Latvijas
simtgades ozolus

Aktuāls projekts

Uzsāks sporta halles būvniecību

2017.gada 3.maijā Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Biruta Grantiņa un
SIA „Selva Būve” valdes loceklis,
tehniskais direktors Gvido Mičulis
parakstīja līgumu par Sporta halles
izbūvi profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skola”. Līdz ar
sporta halles būvniecību Bauskas
pilsēta un novads iegūs vēl vienu
sporta attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „Selva Būve”. Kopējā parakstītā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 4
049 181,00 EUR.
Būvniecības firma atzinīgi vērtē projektu, tas ir moderns, energoefektīvs, racionāli izvietotas
telpas visā hallē 3038 m2 platībā.
Uzņēmuma valdes loceklis Gvido
Mičulis atklāja, ka uzņēmumam ir
pieredze līdzīgu objektu būvniecībā - īstenota Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija,
2016.gada nogalē parakstīts līgums
par Tukuma 3.pamatskolas sporta

zāles un stadiona būvniecību.
Halle izvietosies stadiona vecā
angāra vietā uz krasta nogāzes. Šajā
vietā, līdzās stadionam, halle nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu
mācību treniņu darbu, kompleksi
izmantojot stadionu un halli. Prakse
rāda, ka šāda veida sporta būves ceļ
blakus atklātām āra sporta arēnām,
kas paaugstina kopējo pievienoto
vērtību visam sporta kompleksam.
Būvi plānots nodot ekspluatācijā astoņpadsmit mēnešus no būvlaukuma pieņemšanas brīža, tātad 2018.
gada nogalē.
Halles lielā zāle – 1071,45 m2
paredzēta sporta spēlēm un īpaši
basketbolam. Pēc daudzu gadu ilgas
gaidīšanas, standartiem atbilstošu,
kvalitatīvu treniņu vietu iegūs brīvā
cīņa, kuras zāle ar transformējamu
sienu savienota ar trenažieru zāli.
Izglītības iestādes administratīvā
korpusa daļa būs zāle prāta spēlēm,
kuru vajadzības gadījumā izmantos
mācību metodiskam darbam un semināriem. Ēkas pirmajā stāvā telpas plānotas galda tenisam, arī tās
savienotas ar transformējamu sienu
pēc nepieciešamības atbilstoši kon-

krētajam mācību procesam.
Tribīņu ietilpība plānota 360
skatītāju vietām. Zem transformējamām tribīnēm vieta treniņu nodarbībām plānota vieglatlētiem, maksimāli izmantot kopējo būves platību.
Sporta halle kalpos izglītojamo integrēšanai pieaugušo un augstu sasniegumu sportā.
Sporta hallē pārdomāti projektētas ģērbtuves un citas koplietošanas
telpas, lai nodrošinātu piekļuves
iespējas dažādu grupu izglītojama-

jiem. Hallē būs lifts, kas, atbilstoši
būvniecības normatīviem, ir nepieciešams šāda tipa būvēm. Administratīvais korpuss un sporta spēļu
halle ir plānota Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolai izglītības funkciju nodrošināšanai. To
pilnībā no agrām rīta līdz vēlām vakara stundām noslogos sporta skola.
Ik gadu pieaug Bauskas pilsētas
iedzīvotāju vēlme iesaistīt spor-

turpinājums 2.lpp
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Aktuāla informācija
turpinājums no 1.lpp
tā pirmsskolas un jaunākā skolas
vecuma bērnus. Šobrīd, sakarā ar
vispārizglītojošo skolu sporta zāļu
noslodzi ikdienā, kur vienlaicīgi
mācību stundas norit pat divām
klasēm, šo iedzīvotāju vēlmi izpildīt nav iespējams. Skolu sporta
zāles Bērnu un jaunatnes sporta
skolas izglītojamo rīcībā tiek nodotas tikai pēc plkst.15.00, bet
kvalitatīvai sporta izglītības programmu apguvei vajadzētu sākties
jau plkst.13.00. Jaunā sporta būve
situāciju ievērojami uzlabos, taču

pilnībā neatrisinās. Šobrīd regulāri
tiek veikti pārvadājumi mācību treniņu nodarbībām uz Īslīces vidusskolas, Codes pamatskolas, Griķu
pamatskolas sporta zālēm, bet tas
ir apgrūtinoši skolēniem, kam jau
tā darba diena ir ļoti gara, pārbraucienos tiek neefektīvi tērēts mācību
treniņu laiks. Vecāko grupu izglītojamo mācību treniņu nodarbības
notiek pat līdz plkst.23.00.
Lai īstenotu apjomīgo projektu,
kura kopējās izmaksas, ieskaitot
autoruzraudzību un būvuzraudzību,
sastāda 4 104 599,32 EUR, 2017.
gada 30.marta domes sēdē deputāti

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.
gada 28.jūnijā plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kļavu iela
5”, Vecsaules pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4092 001 0186, kas
sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,0535 ha, kadastra
apzīmējums 4092 001 0186, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1600,- (viens tūkstotis seši 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 – „Kļavu iela 5”, Vecsaules 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

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.
gada 28.jūnijā plkst.13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras
ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamā īpašuma „Rubīns”,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 013 0005, kas sastāv no zemes vienības ar platību
1,47 ha, kadastra apzīmējums 4092
013 0005, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
600,- (seši 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 „Rubīns”, Vecsaules pag., Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.
gada 7.jūnijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu (dzīvokļu) atklātas mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli:
1. E.Kapkalna iela 3-5, Īslīces
pag., 42,3 m², sākumcena – EUR
2500,00, izsoles laiks plkst. 13.30.
2. E.Kapkalna iela 5-1, Īslīces
pag., 54,0 m², sākumcena – EUR
2500,00, izsoles laiks plkst. 13.45.
3. Kūdra 1-8, Vecsaules
pag., 88,6 m², sākumcena – EUR
2800,00, izsoles laiks plkst. 14.00.
4. Uzvaras iela 10-30, Gailīšu

pag., 55,2 m², sākumcena – EUR
2700,00, izsoles laiks plkst. 14.15.
5. Uzvaras iela 15-35, Gailīšu
pag., 58,1 m², sākumcena – EUR
1500,00, izsoles laiks plkst. 14.30.
6. Uzvaras iela 15-36, Gailīšu
pag., 104,4 m², sākumcena –EUR
2000,00, izsoles laiks plkst. 14.45.
7. Mežāžu iela 8-12, Gailīšu
pag., 64,1 m², sākumcena – EUR
1700,00, izsoles laiks plkst. 15.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
– 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas nova-

pieņēma lēmumu lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē.
Aizdevums piešķirts uz 30 gadiem.
Jāapzinās, ka sporta infrastruktūras
attīstībai Bauskas novads iegulda
lielas investīcijas, to jānovērtē un
praktiskā darbībā optimāli jāattaisno.

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

„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Kļavu iela 5”, Vecsaules 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.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Rubīns”, Vecsaules 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.
da domes, reģ. Nr.90009116223,
bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB”
banka, kods UNLALV2X un reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X.
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.

Iekšējais audits Bauskas
novada pašvaldībā
Pašreizējais iekšējais audits, pēc
32 nostrādātiem mēnešiem Bauskas
novada pašvaldībā, beidz darbu un
sniedz nelielu atskaiti par paveikto.
Vispirms, kas ir iekšējais audits
un vai tas ir vajadzīgs? Par tā nepieciešamību ir jāizlemj atbildīgajām
personām, bet, vienkārši skaidrojot,
iekšējo auditu var uztvert kā apsardzes sistēmu:
- kura novēro objektu (jāsaprot –
novēro iekšējo kontroli iestādē, lai tā
darbotos labi);
- ziņo par tuvojošos ļaundari (jāsaprot – paziņo par būtiskām problēmām)
- ja nepieciešams izsauc apsardzes darbiniekus (jāsaprot – palīdz
novērst nepilnības, iesakot labākus
risinājumus).
Līdz ar to var secināt, ka apsardzes sistēmu (iekšējo auditu) neliks
šķūnītim, bet ja īpašumu vērtība (iestādes budžets) ir liels, tad labāk to
uzstādīt un veikt novērošanu. Tomēr
ir jāsaprot, ka arī apsardzes sistēmā
var rasties traucējumi (visu audits nevar izkontrolēt), jo pret krāpšanos un
ļaunprātībām neviens nevar būt pilnībā pasargāts. Tajā pašā laikā, cik ir
to gadījumu, kad apsardzes sistēmas
nenostrādā, var spriest katrs pats.
Kas tad šajā laikā ir novērots jeb
auditēts? Tika veikti 84 auditi, no
tiem 42 iekšējās kontroles izvērtējumi un 42 efektivitātes izvērtējumi.
Jānorāda, ka vidēji valstī tiek veikti tikai 2 auditi uz vienu auditoru
gadā1. Kopumā tika sniegti 1240 audita ieteikumi. Statistika, lai paliek
ciparu cienītajiem. Mani kā auditoru
interesē ne tikai cipari, bet to jēga, jo
ar statistiku ir tā, ka „viens iedzīvotājs ēd gaļu, bet otrs kāpostus, vidēji
valstī visi ēd kāpostu tīteņus”.
Daži būtiskākie aspekti, kas paveikts2 :
-vislielākais lepnums ir par to,
ka ir uzsākts process cilvēku domāšanas maiņā par iekšējo kontroli un
efektivitātes jautājumiem;
- ir palielinājusies Bauskas novada pašvaldības iestāžu vadītāju atbildība finanšu jautājumu kontrolē;
- ir panākta lielāka izpratne par
informācijas sistēmu drošības jautājumiem;
- tiek veikta grāmatvedības darba
organizācijas pilnveidošana, ne tikai
Centralizētās grāmatvedības nodaļā,
bet visos procesos, kur ir sasaiste ar
grāmatvedības jautājumiem.
- būtiski ir uzlabojusies dokumentu sagatavošanas kvalitāte. Vēl nopietni jāstrādā pie informācijas sistēmu izmantošanas, lai nodrošinātu
elektronisko dokumentu apriti;
- ir nopietni sākts domāt par efektivitātes jautājumiem un viens no
tādiem virzieniem ir LEAN pieeja;
- ir izglītoti darbinieki par efektivitātes jautājumiem gan iestāžu, gan
personiskās efektivitātes līmenī. Ir
pārliecība, ka tas tiks izmantots darbā.
- ir izstrādāts un iedzīvināts praksē Ētikas kodekss un process.
Pašvaldībai nākotnē ir :
- jāturpina darbs pie darbinieku
domāšanas maiņas par efektivitātes
jautājumiem, jo publiskajam sektoram ir jāsamazina gan darbinieku
skaits, gan izdevumi to algošanai.
Tā ir nepieciešamība, ko nosaka
Latvijas plānošanas dokumenti3, lai

nepalielinātu slogu nodokļu maksātājiem. Tajā pašā laikā ir jādomā par
labu darbinieku motivēšanu un reizē
arī kontroli;
- Jānodrošina stratēģisko dokumentu mazāku apjomu, kuros ir noteikti konkrēti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.
Kas auditam būtu jāveic nākotnē?
Visi līdz šim veiktie auditi veikti ar
domu saprast, kā kopumā izskatās
iestādes un to darbība. Nākotnē būtu
jāstrādā ar daudz detalizētāku pieeju
atsevišķu jautājumu izvērtējumā. Citiem vārdiem „Ir saprasts, cik liels ir
mežs un kādi koki tajā aug, bet ir jāsaprot, ka bez kokiem mežā ir arī citi
augi un dzīvnieki”.
Tas bija izaicinājums ne tikai
iestādēm, kas pirmo reizi sastapās
ar tādu neparastu lietu kā audits, jo
bija gan aizvainojumi, gan dusmas,
gan visa slikto emociju gamma, kas
neļauj efektīvi strādāt, bet arī auditam nebija viegli. Kāpēc radās šādas
situācijas? Tāpēc, ka daudzi ikdienā
izdzirdot kaut ko jaunu, uzreiz to
noliedz. Ir trīs reizes pateikts „Nē!”,
līdz sāk apdomāt priekšlikuma jēgu.
Varbūt šāda attieksme raksturīga
Zemgales ļaudīm, jo viņi vienmēr
ir bijuši lepni par savu novadu. Tomēr arī audits ir nācis no ne mazāk
lepna novada, kur senatnē Lāčplēsis
cīnījās ar Melno bruņinieku. Varbūt
tāpēc šādas nesaskaņas arī izraisījās?
Vēlos pateikt personīgi paldies
par sadarbību – Inetai Ruhockai, kas
atbalstīja auditu. Paldies arī pašvaldības vadībai -R.Ābelniekam, J.Kalinkam un A.Feldmanim, kas ļāva
strādāt un nodrošināja audita neatkarību. Liels paldies visiem labajiem
cilvēkiem, kas saprata audita būtību
un netraucēja tam strādāt.
Pats galvenais, ko vēlos pateikt
– man kā auditam tika nodrošināta
pati galvenā vērtība - neatkarība.
Neviens manā darbā no vadības neiejaucās un ļāva mierīgi strādāt, lai
cik smagas situācijas bija. Bauskas
novads var lepoties ar to, ka vārda
brīvība jums pastāv, un tas ir daudz.
Mana devīze – neatkarība, objektivitāte, profesionalitāte. Tāpēc
novēlu jums Bauskas novada iedzīvotājiem, kurš vairāk nekā uz diviem
gadiem bija kļuvis arī mans novads,
lai jums ir tāda vadība, kas ļauj strādāt auditam, lai jums ir tādi pašvaldības darbinieki, kas darbu dara ar
prieku un ieklausās jaunās idejās,
un, lai jums ir tāds audits, kas ar
savu darbu palīdz veidot labāku novada dzīvi, kaut arī citreiz tas šķiet
kā „zobu sāpes”. Šoreiz man brīžiem
nācās „cīnīties ar tumsu”, bet esmu
pārliecināta, ka nākotnē „varēs nest
gaismu”.
Avots -Pārskats par iekšējās audita sistēmas darbību valsts pārvaldē
2015. gadā , pieejams:http://www.
fm.gov.lv/lv/sadalas/iekseja_audita_politika/parskati/2015_gada/
2
Iekšējais audits nedrīkst norādīt
konkrētas iestādes un amatpersonas.
3
https://tai.mk.gov.lv/img/
1466cabf-9141-40d8-b5f3-64cd9d18ee7c.pdf
1

Ar cieņu
Dr.sc.administr. Iveta Magone
SIA „ALGAR”

lasiet arī www.bauska.lv
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Mēs lepojamies

Konkursā „Sieviete arhitektūrā, dizainā,
būvniecībā” nominācijas veicināšanas
balvu iegūst Bauskas novada pašvaldības speciāliste Ilze Tijone

Pirmo reizi Latvijā tika organizēts konkurss „Sieviete arhitektūrā, dizainā, būvniecībā”. Konkursa organizators ir biedrība “Building Design and Construction Council” Konkursa mērķis un misija ir popularizēt
sabiedriski aktīvas sievietes, izcilas profesionāles, kuras sniegušas īpašu ieguldījumu arhitektūras, dizaina un
būvniecības procesos savā valstī vai ārpus tās un piedalījušās pilsētu, ēku vai dizaina tapšanas procesu realizēšanā, veicināšanā vai pasūtīšanā. Konkursam ir 6 nominācijas: Sieviete – arhitektūras pasūtītāja vai pasūtīšanas
veicinātāja; Sieviete – būvniecības pasūtītāja vai pasūtīšanas veicinātāja; Sieviete – dizaina pasūtītāja vai pasūtīšanas veicinātāja; Sieviete – arhitekte; Sieviete – būvniece; Sieviete – dizainere.
tālākizglītības pasākumus. Nenovērtējamu pienesumu/
Ilzes profesionalitātē sniegusi arī
viņas darba pieredze. Savas darba
gaitas Ilze uzsāka toreizējā AS SKF,
dārzeņu un dzērienu rūpnīcā kā laboratorijas vadītāja. Pēc tam darba
gaitas viņu uz ilgāku laiku aizvedušas prom no Bauskas novada. Ilze
bijusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta veicināšanas
departamenta direktora vietniece,
projektu vadītāja, vairāki darba gadi
pavadīti Somijas vēstniecībā, strādājot par tirdzniecības centra vadītāju,
vecāko konsultanti, padomnieci ekonomiskajos jautājumos. Studiju un
tālākizglītības procesā, kā arī darba
pieredzē gūtās zināšanas un prasmes
Ilze nu jau desmit gadus pielieto,
lai veicinātu Bauskas novada attīstību. Darbu pašvaldībā viņa uzsāka
2007.gadā Bauskas pilsētas domē
kā starptautisko projektu vadītāja,
padomniece investīciju un ES finansēšanas jautājumos. Pēc administratīvi teritoriālās reformas 2009.gadā
Ilze darbu turpināja nu jau Bauskas
novada pašvaldībā kā Attīstības un

No Bauskas novada pašvaldības
nominācijai „Sieviete būvniecības
veicinātāja” konkursam tika pieteikta Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja Ilze Tijone.
18.maijā konkursa noslēguma
pasākumā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājai Ilzei Tijonei tika pasniegta
veicināšanas balva nominācijā „Sieviete – būvniecības virzītāja”.

No pieteikuma konkursam:

„Ilze ir baušķeniece un viņas
saknes Bauskā noteikti ir par pamatu tam, ar kādu entuziasmu un
aizrautību Ilze iesaistās procesos,
kas saistīti ar Bauskas novada attīstību un izaugsmi. Būdama īstena
Bauskas novada patriote, viņa nekad
nežēlo savu laiku kopējā mērķa sasniegšanai. Ilze absolvējusi Bauskas
1.vidusskolu, studējusi Latvijas Universitātē iegūstot ķīmijas maģistra
grādu, Rīgas Tehniskās universitātes
Rīgas Biznesa skolā iegūts maģistra
diploms uzņēmumu un organizāciju
vadīšanā. Gadu gaitā vērtīgas zināšanas uzkrātas apmeklējot dažādus

plānošanas nodaļas vadītāja.

Darba gaitas Bauskas
novadā
Ilzes darba gaitu sākums Bauskas
novadā zīmīgi sakrīt ar laiku, kad
Latvijā sāk ieplūst ES struktūrfondu
līdzekļi. Tie paver plašas un daudzveidīgas iespējas teritoriju attīstībai
un šajā procesā Ilzes ieguldījums
šo gadu gaitā bijis nenovērtējams.
Struktūrfondu līdzekļu piesaistē
Bauskas novads ir viens no vadošajiem novadiem Zemgales plānošanas reģionā un šis sasniegums
neapšaubāmi ir I.Tijones nopelns.
Lai piesaistītu ārējo līdzfinansējumu
nepieciešams ne vien precīzi un akurāti sagatavot projekta pieteikumu,
vairāk par tehnisku precizitāti, šeit
nepieciešama intuīcija un talants, lai
saprastu kā uz papīra uzlikt pašvaldības kopīgās vajadzības, padarot
tās nozīmīgas ar pašvaldību nesaistītiem cilvēkiem – finansējuma piešķīrējiem. Daudzskaitlīgie projektu
pieteikumi, kurus I.Tijone un viņas
komanda sagatavojuši šo gadu gaitā
vainagojušies ar daudziem veiksmī-

gi īstenotiem pasākumiem, kas neapšaubāmi veicinājuši novada attīstību.
Vēl pirms administratīvi teritoriālās
reformas – 2009.gadā - Bauskā īstenots projekts „Uzvaras ielas rekonstrukcija no Brīvības bulvāra
līdz Baznīcas ielai Bauskas pilsētā”.
Šis ir viens no pirmajiem Ilzes izlolotajiem infrastruktūras projektiem,
kura mērķis bija radīt komfortablu
un drošu satiksmi Bauskas pilsētā.
Projekta kopējais finansējums bija
gandrīz 670 000 eiro.
Bauskas vecpilsētas centrā slejas Bauskas lepnums – atjaunotais
Bauskas rātsnams. Arī šī projekta
īstenošanā galvenie nopelni ir tieši
I.Tijonei. Ideja par senā rātsnama
rekonstrukciju gaisā virmoja jau
daudzus gadus pirms radās iespēja
šo projektu īstenot, taču netika rasts
nepieciešamais finansējuma avots
projekta realizācijai. Pateicoties I.Tijones radošajai pieejai tapa projekta
pieteikums „Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”. Šī projekta ietvaros
tad arī izdevās piesaistīt finansējumu, kurš tika izmantots, lai atjaunotu Bauskas rātsnamu tā vēsturiskajā
veidolā, kā arī iekārtotu tajā Tūrisma
informācijas centru. Rātsnama atjaunošanā unikāls bija kā pats ēkas atjaunošanas process, tā interjera projekta izstrāde un iekārtošana. Šobrīd
Bauskas rātsnams ir ne vien lielisks
akcents senajai Bauskas vecpilsētai
un nozīmīgs tūrisma objekts, bet arī
iecienīta laulību vieta pāriem no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Kā nodaļas vadītāja Ilze vada tikai daļu no projektiem, tomēr par
viņas nopelnu var uzskatīt ikvienu
projektu, kas īstenots Attīstības un
plānošanas nodaļas vadībā. Pašvaldībā ir svarīgi ne vien rasts projektu idejas, bet prast par to pārliecināt
domes deputātus. Ilze lieliski spēj
argumentēt viedokli par viena vai
cita projekta nepieciešamību, viņai
piemīt izteikti startēģiska domāšana,
kas ne vienu vien projektu, kurš sākotnēji negūst deputātu atbalstu, tomēr ļauj novest līdz īstenošanai. Ilze
ir arī lielisks nodaļas vadītājs, kas ne
vien profesionāli spēj izvēlēties darbiniekus, tādejādi veidojot ļoti spēcīgu komandu, bet arī prasmīgi motivē
viņus aktīvai rīcībai. Ilzes nerimstošais radošais spars un fantastiskās
darba spējas ir kā paraugs ikvienam
darbiniekam un nevilšus veicina vēlmi līdzināties un mērķtiecīgi iet uz
rezultātu.

Ilzes Tijones vadībā Bauskas novada pašvaldībā sagatavoti un īstenoti vairāki
vērienīgi infrastruktūras
attīstības projekti:

– „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”;
– „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveidošana/ Business library”;
– „Bauskas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”
– „Bauskas pilsētas pirmsskolas

izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 2. kārta”;
– „Bauskas pils - sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta - atjaunošanas II kārta”;
– „Tranzītielas sakārtošana Bauskā”
– „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”
– „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes uzlabošanai”.
Arī jaunais plānošanas periods
uzsācies vērienīgi – jau apstiprināti
vairāki projektu pieteikumi, vairāki
infrastruktūras rekonstrukcijas projekti atrodas izvērtēšanā. Ieguldot
daudzus miljonus eiro, plānots īstenot vērienīgus ielu un ceļu pārbūves
projektus, izglītības iestāžu rekonstrukcijas u.c. veida infrastruktūras
objektu projektus.
Līdztekus projektu īstenošanai
I.Tijone ir arī lielisks plānotājs. Viņas prasme stratēģiski un ar ilgtspēju
raudzīties uz lietām ir nenovērtējams
ieguvums virzot svarīgu lēmumu
pieņemšanu. Pateicoties precīzi sagatavotiem stratēģiskās plānošanas
dokumentiem, Bauskā beidzot uzsākta ilgi gaidītā peldbaseina būvniecība, 2016.gadā izbūvēts gājēju
un velobraucēju celiņš no Bauskas
uz Rītausmu ciemu, tapis jauns gājēju tilts pār Mūsas upi, kurš ar 1.godalgu novērtēts konkursā „Latvijas
būvniecības gada balva 2016” nominācijā „Jauna inženierbūve”.
Bauskas novada pašvaldība ļoti
lepojas, ka tās komandā strādā šādi
cilvēki, kas ne vien spēj, bet arī vēlas
darīt maksimāli daudz sava novada
attīstībai. Šādu gudru, uzņēmīgu,
talantīgu cilvēku esamība komandas
rindās ir nenovērtējams ieguvums.
Ilze ir fantastisks cilvēks, kurš savu
neizsīkstošo darba spēju dēļ ir arī
ļoti prasīgs pret saviem kolēģiem,
taču tajā pat laikā, lai cik arī nebūtu
noslogota uz aizņemta, nekad neatteiks savu padomu un palīdzību”.
Katrā nominācijā tika piešķirta 1
galvenā godalga – individuāli, saskaņā ar organizatoru pasūtījumu radīta balva un dizaina ikona no salona
“INSPIRA”, kopumā tiek piešķirtas
sešas galvenās balvas.
Konkursam iesniegtos darbus
vērtēja šāda žūrija: M.Bondars, politiķis, O.Burovs, RDĪD direktors,
P.Druķis, BVKB vadītājs, A.Līdaks
RDMV direktors, A.Leitēns, būvuzņēmējs, „Velve”, A.Ločmelis, RTU
rektora vietnieks, A.Martinsons, arhitekts, “Xcelsior”, M.Martinsons,
uzņēmējs, G.Panteļejevs, tēlnieks,
LMA, V.Rozenbergs, nekustamo īpašumu attīstītājs, “BALTIC
SOTHEBY S International Realty ”,
R.Trautmanis, būvniecības projektu
vadītājs, A.Gridņevs, būvuzņēmējs,
“Tilts” būvniecības departamenta
vadītājs.

Ieva Šomina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Precizējam laikraksta iepriekšējā numurā publicēto informāciju
Bauskas novada domes deputātu ārkārtas domes sēžu apmeklējums
Sēžu skaits un apmeklējums

Kopā 50 sēdes

Bauskas novada domes deputātu kārtējo un
ārkārtas domes sēžu apmeklējums
Kopā 98 sēdes

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

5 sēdes
2013

13 sēdes
2014

13 sēdes
2015

16 sēdes
2016

3 sēdes
2017

Kopējais apmeklējums

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

15.

Jānis Rumba

4

10

12

14

3

-7

16.

Jānis Rumba

Kopējais apmeklējums
-8

16.

Mārtiņš Ruža

5

10

9

8

3

-15

17.

Mārtiņš Ruža

-22

4
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Aktuāla informācija
Izdoti tūrisma materiāli
Bauskas TIC mērķtiecīgi strādājis, lai pirms aktīvās tūrisma sezonas
izdotu vairākus tūrisma materiālus,
kas ikdienā pieejami gan TIC birojā,
gan apkārtnes naktsmītnēs un tūrisma objektos.
Sadarbībā ar Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novada pašvaldībām
atkārtoti izdota „Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma karte” latviešu, krievu, angļu
valodā, kurā atrodama informācija

ne tikai par apskates objektiem, bet
arī par naktsmītnēm, aktīvās atpūtas
iespējām, velo maršrutiem.
Saistībā ar lielo pieprasījumu atkārtoti izdotas Vecumnieku un Rundāles novada atsevišķās brošūras
latviešu, angļu valodā, tajās atrodama informācija par novada apskates
objektiem, naktsmītnēm, aktīvās
atpūtas iespējām, tradicionālajiem
pasākumiem.
Sadarbībā ar Lietuvas (Biržu,

Izveidots jauns tūrisma maršruts

Bauskas TIC izveidojis jaunu
maršrutu auto - moto tehnikas interesentiem „Auto-moto dārgumi un
iespējas Bauskas pusē”. Maršrutā
iekļauta informācija par Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāli, atpūtas
kompleksa „Miķelis” retro auto ko-

lekciju, brīvdabas muzeja „Ausekļu
dzirnavas” senās tehnikas kolekciju,
E.Gasūna privāto retro auto kolekciju, z/s “Mačeni” senlietu kolekciju “Sendienas”, atpūtas kompleksu
“Mūsa Raceland”, mototrasēm “Pīlādzis” un “Lastvilla”.

Bauskā viesojās Igaunijas
tūrisma operatori
Aprīļa nogalē Bauskā ieradās
septiņi Igaunijas tūrisma nozares
pārstāvji un iepazinās ar Bauskas
rātsnamu, vecpilsētu, Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāli, Bauskas
pili, atpūtas kompleksiem “Mūsa
Raceland”, “Miķelis”, “Rožmalas”
un kafejnīcu “Pilskrogs”. Vizīte
tika organizēta sadarbībā ar LIAA
Tūrisma departamentu un Jelgavas

reģionālo tūrisma centru, kā arī ar
tūrisma pakalpojumu sniedzēju un
Bauskas novada atbalstu.
Igaunijas tūroperatori bija patīkami pārsteigti par daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu un jau šajā vasarā
un rudenī mēģinās savos maršrutos
iekļaut kaut ko no redzētā. Svetlana Ionnkina atzina: „Mēs bieži
ar grupām braucam cauri Bauskai

Igaunijas laikraksta Postimees ikgadējā pielikumā par Latviju arī četri Bauskas novada
objekti
Bauskas TIC ziņoja, ka 5. un
6.aprīlī Bausku apmeklēja Igaunijas laikraksta “Postimees” žurnālists Verni Leivak, kurš šeit ieradās,
lai iepazītos ar Latviju piedāvājumu

“Postimees” pielikumam “Puhkus
latis”, kurš 24.lpp apjomā nonācis
pie igauņiem jau šajā nedēļā. Vizītes laikā žurnālists apmeklēja atpūtas kompleksus “Miķelis”, “Rož-

Pakrojas un Pasvales) pašvaldībām
izdota arī Latvijas - Lietuvas tūrisma
akcijas brošūra “Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” latviešu, lietuviešu valodā, kas jau nogādāta arī pierobežas
tūrisma informācijas centriem, lai
6.maijā, akcijas atklāšanas dienā būtu
pieejamas visos akcijas objektos.
Jaunie materiāli pieejami Bauskas Tūrisma informācijas centrā
Rātslaukumā 1, kā arī elektroniskā
veidā mājas lapā www.visit.bauska.
lv sadaļā “Info – Brošūras, kartes”.
Maršruta lapa latviešu, krievu un
angļu valodā pieejama Bauskas TIC
birojā un elektroniskā veidā mājas
lapā www.visit.bauska.lv sadaļā
“Ceļo – Maršruti”. Nākotnē, plānots
izdot atsevišķu šī maršruta brošūru.

un nevarējām iedomāties, ka te ir
Bauskas pils, Motormuzejs un citi
interesanti piedāvājumi. Paldies, ka
uzaicinājāt mūs atbraukt un visu iepazīt klātienē!”
Šādu vizīšu mērķis ir veicināt
Bauskas novada atpazīstamību un
novada tūrisma piedāvājuma iekļaušanu tūrisma apritē. Lai tās veiksmīgi noorganizētu, ir svarīga apskates
objektu, tūrisma pakalpojumu sniedzēju un pašvaldības pretimnākšana
un finansiālais atbalsts.

Uzsākta LAT-LIT pārrobežu programmas
projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošana

Bauskas novada administrācija
ir saņēmusi apstiprinājumu un tiek
uzsākta LAT-LIT pārrobežu programmas (2014 – 2020) projekta Nr.
LLI-15 „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošana.
Projekta vadošais partneris ir Pasvales rajona pašvaldība, projekta
partneris Bauskas novada pašvaldība.
2017. gada 2.maijā Pasvalē tika
parakstīts Partnerības līgums starp
abām pašvaldībām, apspriests komunikāciju plāns un apstiprināts
projekta darba plāns, lai varētu uzsākt tā īstenošanu.
Projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības

veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas ietvaros paredzēta Jaunsaules,
Ozolaines un Uzvaras bibliotēku infrastruktūras uzlabošana un bibliotēku darbinieku kapacitātes celšana
ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības atbalsta centra vidi,
kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu
un iespējas.
Projekta kopējās plānotās izmaksas 376 815,71 EUR. ERAF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajām izmaksām jeb 320 293,35 EUR,
valsts līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām jeb 18 840,79,
pašvaldības līdzfinansējums 10 %
no attiecināmajām izmaksām, jeb 37
681,57 EUR.
Projekta īstenošanas laiks – 2019.
gada februāris.

Iveta Balcere, projektu vadītāja

malas”, “Mūsa Raceland”, Bauskas
rātsnamu un Mazmežotnes muižu
par ko arī vēsta savos rakstos.
Vizīte tika organizēta sadarbībā
ar LIAA Tūrisma departamentu un
Zemgales Tūrisma Asociāciju.

Bauskas TIC vadītāja Inese
Turkupole-Zilpure

Bauskā notiks Zemgales deju kolektīvu
dižkoncerts
Bauskas pilskalna estrādē, 10.jūnijā plkst. 19.00, norisināsies Zemgales deju kolektīvu dižkoncerts
„Lielais rits”.
Zemgales deju kolektīvu dižkoncertā „Lielais rits” piedalīsies 60
Bauskas, Dobeles, Jelgavas novada
un Jelgavas pilsētas deju apriņķa
kolektīvi.
„Koncerta un pirmās dejas nosaukums ir „Lielais rits”, kas sim-

bolizē dzīves ritumu – mazbērni,
bērni, vecāki, vecvecāki. Turklāt
visas šīs paaudzes piedalīsies koncertā.
Dejas būs gan rotaļīgas, gan svinīgas – gluži kā cilvēka dzīve,” par
plānoto programmu stāsta koncerta
režisore, Latvijas Nacionālās kultūras centra amatierteātru mākslas
eksperte Dace Vilne.
Koncertā gaidāmas arī latgaliešu dejas un pavadošā mūzika, kas

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2017.gada
28.jūnijā plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – „Vecais ceļš 6”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4092 001 0271, kas sastāv no zemes
vienības (starpgabala) ar platību
0,0661 ha, kadastra apzīmējums
4092 001 0271, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1800,- (viens tūkstotis astoņi 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 – „Vecais ceļš 6”, Vecsaules
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 –

iederas pie lielā Latvijas ritējuma.
Kopumā Zemgales deju kolektīvu
dižkoncertā piedalīsies vairāk nekā
1000 dejotāju, kuri izdejos 30 dejas.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Bauskas Kultūras centrs
www.kultura.bauska.lv

„Vecais ceļš 6”, Vecsaules 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.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
28.jūnijā plkst. 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007
0062, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 0,6 ha, kadastra apzīmējums
4046 007 0062 un dzīvojamās mājas,
būves kadastra apzīmējums 4046 007
0062 001, atklātu, mutisku trešo, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena
jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,(divi tūkstoši astoņi 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 „Saulāji”, Brunavas 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 „Saulāji”, Brunavas 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.

lasiet arī www.bauska.lv
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Ziņas īsumā no Bauskas
Mūzikas skolas

Pasniegti pašvaldības
augstākie apbalvojumi
un sumināti Ozolu stāstu
konkursa uzvarētāji

Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās XV starptautiskā akordeonistu- solistu konkursā
„Naujene– 2017”.
To rīkoja Naujenes Mūzikas un
mākslas skola, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi.
Konkursa mērķis: veicināt jauno
mūziķu profesionālās meistarības
izaugsmi, veicināt atskaņojuma
kultūras, mākslinieciskas gaumes
izkopšanu; atklāt jaunus, talantīgus
izpildītājus; popularizēt akordeona
spēli.
Konkurss notika 2017. gada
aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra zālē. Mūsu puiši- Emīls
Upenieks ieguva 2.vietu un Vadims
Cvetkovs 3.vietu. Abi puiši piedalījās arī starptautiskajā konkursā
Biržu mūzikas skolā, kur abi puiši
saņēma sudraba diplomus.
Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs priecājas ne tikai par puišu
stabilo sniegumu, bet arī augsti
vērtē skolotājas Antras Rušmanes
ieguldījumu audzēkņu muzikālajā
attīstībā.

Ar labi padarīta darba sajūtu un
pārliecību par audzēkņu un pedagogu sniegumu izskanēja audzēkņu
un pedagogu pavasara koncerts
„Arvien tuvāk”, kurā tika pārstāvētas visas nodaļas. Skanēja ne tikai

solo numuri, bet arī dueti, ansambļi
un koris. Pēc klausītāju aplausiem
un atzinīgajiem vārdiem par sniegumu īpaši jāuzteic Keitijas Grigalenas, Kates Kononovas, Gerdas
Veršinskas, Krišjāņa Markeviča,

Nikolas Luīzes Platās, akordeonistu un vijolnieku sniegums. Īpašām
satikšanās emocijām bija piepildīts
koncerta noslēgums, kurā muzicēja
mūsu pedagogi Zane Jurēvica un
Dana Atslēga.

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir apstiprinājis 2017. gada Latvijas valsts
mežu atbalstītās Zemgales Kultūras
programmas projektu konkursa
rezultātus. No konkursam iesniegtajiem 105 projektu pieteikumiem
programmas atbalsts piešķirts 45
projektiem. Liels prieks, ka Bauskas Mūzikas skolas ideja un vēlme
to īstenot ir pārliecinājusi ekspertu
komisiju un ir iegūts finansiāls
atbalsts koncertcikla “Dzimuši
Bauskai” turpinājumam rudens
sezonā. Projektu vērtēšanas ekspertu komisija primāri centās atbalstīt
tos projektu pieteikumus, kuru ieviešanā sagaidāma lielāka ietekme
uz kultūras dzīves attīstību un kuriem saskatāma augstāka kvalitāte

un pievienotā vērtība.
Koncertu ciklā klausītāji tiks
iepazīstināti ar Bauskā dzimušo atskaņotājmākslinieku un skaņražu
daiļradi, sekmējot Bauskas novada
un Zemgales kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu. Mūziķi
tiks rosināti iesaistīties kvalitatīvā
un augstvērtīgā koncertprogrammas sagatavošanā un atskaņošanā.
Šoreiz plānots akcentēt Bauskas novada skaņraža Ivara Žinduļa radošo
devumu mūsu novadam, septembrī
organizējot koncertu “Saruna ar
Mēmeli” ar daudzu mūziķu un kolektīvu iesaistīšanos. Šis koncerts
kopā sasauks gan Latvijā pazīstamus mūziķus, gan arī Bauskas
puses mūziķus, kā arī būs lieliska

iespēja izzināt vietējā skaņraža daiļradi. Otrais koncerts ieplānots klausītājiem, kuri vēlas atpūsties, varbūt
arī nedaudz izkustēties un padejot,
bet trešais koncerts būs kā veltījums
Bauskas Mūzikas skolas 60 gadu
jubilejai. Īstenojot šo projektu tiks
sekmēti un atbalstīti radošās jaunrades procesi Zemgales reģionā.
Bauskas novada iedzīvotāji, profesionālās ievirzes un vispārizglītojošo skolu izglītojamie tiks iepazīstināti ar augstvērtīgu mūziķu un citu
mākslinieku radošo devumu. Koncertos izskanējušais vēstījums rosinās un iedvesmos skolu audzēkņus
gan izprast, gan novērtēt mūzikas,
literatūras un kultūras jomas nozīmi
personības attīstībā.

Savukārt, lai papildinātu vai atjaunotu materiāli tehnisko nodrošinājumu jeb mūzikas instrumentu
klāstu, tika sagatavots projekts

par līdzekļu piesaisti instrumentu
iegādei. Lai arī projekts tika atbalstīts daļēji, tas tomēr dod iespēju
papildināt materiāltehnisko bāzi un

rast iespēju audzēkņiem un pedagogiem radošajā mācību procesā izmantot jaunus, kvalitatīvus mūzikas
instrumentus.

Mūzikas skolā pirmo reizi izskanēja koncerts „Rondo”, kurš
tika organizēts kā motivējošs pasākums pirms noslēguma eksāmeniem. Koncertā uzstājās gan mazie

pirmklasnieki, kuri tikai sāk iepazīt
mūzikas pasaules daudzveidību un
pamatus, gan topošie absolventi,
kuri mūzikas skolā mācās jau daudzus gadus. Topošie absolventi no

skolas vadības saņēma eksāmenu
“maršruta” kartes, kurā bija attēlotas visas pārbaudījumu pieturas un
arī ļoti gaidītais galamērķis - izlaidums.

Maijā Bauskas Mūzikas skolu
apciemo daudzi mazie klausītāji - gan no pirmsskolas izglītības
iestādēm, gan mazo klašu skolēni, lai pavizinātos un ieklausītos

koncertā- interaktīvā stāstā „Muzikālais karuselis”. Pasākumā klausītāji iepazīstas ar dažādiem mūzikas
instrumentiem, skaņdarbiem un stiliem. Šajā koncertā savas prasmes

rāda paši mazākie mūzikas skolas
audzēkņi.

Bauskas Mūzikas skolas
direktore Anita Velmunska

Par valsts svētku pasākumu
tradīciju kļuvušie Baltā galdauta
svētki Bauskas novadā norisinājās
3.maijā Bauskas Kultūras centrā.
Svētkos tika pasniegti pašvaldības
augstākie apbalvojums „Par mūža
ieguldījumu”. Šo augsto novērtējumu saņēma žurnāliste un sabiedriskā darbiniece Daina Ziemele par
mūža ieguldījumu Bauskas novada
kultūras dzīvē, žurnālistikā, sabiedriski politiskajā jomā un atzīmējot
nozīmīgu dzīves jubileju. Apbalvojumu par mūža ieguldījumu medicīnā saņēma medmāsa Vera Bajāre.
Baltā galdauta svētkos tika rezumēts pašvaldības un Bauskas
Centrālās bibliotēkas organizētais
konkurss „Mūsu ozolu stāsti”, kas
veltīts gan valsts svētkiem, gan Latvijas simtgadei, ar mērķi gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, sekmēt Bauskas novada skolēnu un
iedzīvotāju piederības izjūtu savai
valstij, patriotismu un savākt novada vēstures liecības, tā bagātinot
konkursa dalībnieku kultūrvēsturiskās zināšanas par savu dzimtu,
pagastu, novadu. Konkursam kopumā tika iesniegti 66 autoru darbi.
Tie bija stāsti par stiprām dzimtām,
izciliem, talantīgiem, strādīgiem
cilvēkiem un ozoliem, kas aug pie
šo dzimtu mājām, kas ir sava laika
liecinieki. Aktīvi konkursa dalībnieki bija pilsētas skolu audzēkņi, kā
arī skolēni no Mežotnes, Īslīces Codes un Mežgaļu skolas. Konkursa
uzvarētāji katrā no četrām grupām
saņēma piemiņas veltes un naudas
balvas.

Pasākumā klātesošie tika iepazīstināti ar izcilā novadnieka Viļa Olava Plutes dzīvesgājumu un paveikto
Latvijas brīvvalsts izveidē. V.Olavam Plutem šogad 150.dzimšanas
diena un pasākuma dalībniekiem
par viņu stāstīja vēsturnieks Aigars
Urtāns.
Konkursa „Mūsu ozolu stāsti”
uzvarētāji
4. – 6. klašu grupā:
1. vieta – Luīze Burmistrova,
Bauskas sākumskola;
2. vieta – Keita Pauloviča, Bauskas pilsētas pamatskola;
3. vieta – Kristers Kalējs, Bauskas sākumskola.
7. – 9. klašu grupā:
1. vieta – Aleksa Jankova, Bauskas Valsts ģimnāzija;
2. vieta – Mežgaļu pamatskolas
7. klase;
3. vieta – Paula Kristiāna Daugule, Bauskas pilsētas pamatskola.
10. – 12. klašu grupā:
1. vieta – Norberts Memmēns,
Bauskas 2. vidusskola;
2. vieta – Elza Sējēja, Bauskas
Valsts ģimnāzija;
3. vieta – Luīze Līva Levko,
Bauskas Valsts ģimnāzija.
Pieaugušo grupā:
1. vieta – Ruta Dābola, Bauskas
2. vidusskolas skolotāja;
2. vieta – Ināra Graudiņa, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja;
3. vieta – Gita Graudiņa, Mežotnes pamatskolas skolotāja.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Apsveikums
Sirsnīgi sveicam mūsu novada Zelta kāzu
jubilārus
Jevgēniju un Annu JAROŠKO Codē
Tālivaldi un Veltu STRAUTZEĻUS Bauskā
Valdi un Mudīti GANIŅUS Bauskā
Pēteri un Anitu ŠALKOVSKUS Īslīcē

Dimanta kāzu jubilārus

Jonasu un Alfonsu JURGAIŠUS Bauskā
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Apskauj Latviju

Akcijas „Apskauj Latviju” ietvaros Bauskas novadā iedēsta 8 ozolus
4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena. Šogad, 2017.gadā,
šī diena ir īpaša arī tādēļ, ka 2017.gada 4.maijs iezīmē Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas brīdi.
Pirmais Latvijas simtgades svinību pasākums, kurš norisinājās visā Latvijā bija akcija „Apskauj Latviju”.
Tās ietvaros šajā dienā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijā tika stādīti ozoli, kam pievienota
īpaša norāde, kas apliecinās - tas ir Latvijas simtgades ozols.
Bauskas novads 4. maijā kļuva par astoņiem ozoliem bagātāks. Akcijas ietvaros viens no ozoliem, kurš
veido vareno ozolu sardzi visapkārt Latvijas robežai, vietu rada Bauskā, taču mazāks ozolu loks tika veidots arī Bauskas novadā, pa vienam kociņam iestādot novada pagastos – Codē, Vecsaulē, Mežotnē, Īslīcē,
Gailīšos, Ceraukstē un Brunavā.
Ozols vienmēr bijis spēka un mūžības simbols. Šī simboliskā nozīme tika uzsvērta ikvienā no pasākumiem, kuros tika iedēstīts kociņš, vēlot tam zaļot, stiepjot saknes dziļi Latvijas zemē un sniedzot savu lapu
vainagu pretī saulei. Lai ozoliņiem ilgs mūžs Bauskas novada auglīgajā zemē un latviešiem mūžam brīvu
zemi - savu Latviju.
Bauskas ozolu zaļajā zonā, iepretim Bauskas novada domei,
4.maija rītā iedēstīja Bauskas novada pašvaldības augstākā apbalvojuma „Bauskas novada Goda
pilsonis” saņēmēji - mākslinieks
Laimons Šulcs, katoļu prāvests Jānis Zviedrāns un sabiedriskais darbinieks Kārlis Štelms. Simtgades
svinību viesus uzrunāja Veselības
ministre Anda Čakša, Satversmes
tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš,
un pašvaldības vadība. Klātesošos
ar priekšnesumiem priecēja Bauskas Kultūras centra jauktais koris
„Mežotne”. Ozola stādīšanā piedalījās arī Mežgaļu mazpulks un Bauskas jaunsardzes vienība.
Ozola stādīšanai pagastos katra
pagasta pārvalde bija gatavojusies
citādi. Vecsaules pagastā folkloras
kopa „Vecsaule” skandēja latviešu
tautasdziesmas, klātesošie laba vēlējumus „salika” māla podiņā, kuru
ieraka zem ozoliņa saknēm, noslēgumā klātesošie vienojās kopīgā
rotaļā. Kā stāstīja pagasta pārvaldes
vadītāja Līga Vasiļauska – ozoliņa stādīšanas nav izvēlēta nejauši.
„1938.gadā par godu Latvijas 20gadei, šeit, līdzās pagasta pārvaldes
ēkai, tika iestādīta Ulmaņa birzs, un
loģisks šķita koku stādīšanas turpinājums ar 100gades ozolu,” teic
L.Vasiļauska.

Codes pagastā pārvaldē vieta
100gades ozoliņam tika izvēlēta pie
Codes pamatskolas. Jaukus priekšnesumus bija sagatavojuši mazie
Codes pamatskolas audzēkņi. Pamatskolas direktore Laila Jurcika
ozola stādīšanas godu bija uzticējusi
8.klases skolniecei Laurai Bernhardei – skolas labākajai skolniece mācībās, aktīvai sportistei, skolas titula

„Gada skolēns” ieguvējai. 1989.gada
6.maijā Codes pagastā pirmo sarkanbaltsarkano karogu uzvilka mastā pie
Codes pamatskolas. To organizēja
Kārlis Grieķis. Pieminot šo emocionālo mirkli, L.Jurcika uz pasākumu
bija aicinājusi Kārļa Grieķa kundzi
un pasniedza viņai ziedus pateicībā
par viņas vīra un viņu ģimenes kopīgo drosmi.

Īslīces pagastā ozoliņam vieta
tika atrasta zaļajā zonā iepretim Īslīces kultūras namam. Īpaši aktīvi
ozola stādīšanā bija mazie īslīcieši,
katram gribējās pielikt savu mazo

plaukstiņu ozola iedēstīšanā. Tautā
iemīļotas melodijas izpildīja jaunā
māksliniece Keita Muceniece.

Ceraukstes pagastā ikviens tika
aicināts pie galda, klāta ar baltu
galdautu. Spēcīgas emocijas raisīja
folkloras kopas „Laukam pāri” izpildītās tautas dziesmas. Ceraukstes
pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs
Janševskis ozola stādīšanu bija uzticējis Dainim Vanagam - pirmajam Tautas frontes līderim Bauskā,
Augstākās Padomes deputātam,
kas pieņēma Latvijas Neatkarības

deklarāciju. Vanaga kungs emocionālā stāstījumā atcerējās 1990.gada
4.maiju, kā zīmīgu minot faktu, ka
ozola stādīšana Ceraukstē sasaucas
ar to vēlās pēcpusdienas stundu, kad
27 gadus atpakaļ notika vēsturiskais
balsojums.

Mežotnes pagastā ozoliņš zaļos Līgo dārzā. Saulainajā pļaviņā
to iedēstīja pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers, pagasta iedzīvotāji
bija sagatavojuši lasījumus no saviem Ozolu stāstiem, kurus sagatavoja Bauskas Centrālās bibliotēkas un Izglītības nodaļas kopīgi
organizētā konkursa „Mūsu ozolu
stāsti” ietvaros.

turpinājums 7.lpp

lasiet arī www.bauska.lv

Apskauj Latviju

Bauska uzņem Latvijas pašvaldību
sabiedrisko attiecību speciālistus

dzīvotājs. Par pasākuma emocionālo noskaņu bija parūpējies jauktā
kora „Kamarde” kolektīvs.

2017.gada 18.un 19.maijā Bauskā
strādāja sabiedrisko attiecību speciālisti no visas Latvijas. Divu dienu ilgajam semināram bija reģistrējušies
ap 80 dalībnieku no visas Latvijas.
Izdevumus par šāda semināra organizēšanu sedz no dalībnieku dalības
maksas. Uzņemošā pašvaldība nodrošina pasākuma organizatorisko
pusi un rūpējas par to, lai ikviens
viesis justos svarīgs un apmierināts.
Pēdējais no Bauskas novada ozoliem tika iedēstīts Brunavas pagastā līdzās Mežgaļu skolai. Mazie
skolas audzēkņi bija sarūpējuši mīļus priekšnesumus, un, pēc ozoliņa
iestādīšanas, klātesošie devās uz lī-

dzās esošo piemiņas vietu, lai noliktu ziedus pie pieminekļa Paņemūnes nacionālajiem partizāniem.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Viena diena mūsu mūžā
Dzestrs un vējains rīts. Karogi
un afišas atgādina par ļoti nozīmīgu dienu katra domās un sirdīs. Ir
4. maija rīts – Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas diena.
Bauskas Kultūras centra senioru
deju kopas „Vēlreiz” dalībnieces
pirmo reizi dodas uz deju konkursu
Brocēnos. Braucot autobusā, apspriežam ozolu un Ginko koka stādīšanas akciju, zied aprikozes Dobeles pusē, priecājamies par Latvijas
dabu, par sakoptajiem laukumiem
un īpašumiem. Gausties par likstām
nav laika, jo dzīvojam šodienā un
baudām savu izvēli – mīlestību uz
deju, kopā būšanu un kārtējo izbraucienu, kas šoreiz ir atbildības pilns.
Brocēnu novada kultūras namā
tiekam sirsnīgi uzņemas. Konkurss
– deju skate notiek raiti. Izpildām
obligāto un izvēles deju. Šoreiz tās
ir igauņu un franču dejas. Gaidot žūrijas kopvērtējumu, cienājamies ar
kūku un dziedam. Dziedam par Latviju, Gauju un ūdensrozēm. Fināls ir
pārsteidzošs – mums Zelta diploms
un galvenā balva “Brocēnu ūdensrozes” 18 deju konkurencē.
Pasākums izdevies vēl jo vairāk,
jo “iedejoti” un atzinīgi novērtēti
jaunie IU “Reāls” šūtie tērpi, kas
tapuši projekta “Novada vajadzībām
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Uzņemam viesus

turpinājums no 6.lpp

Gailīšu pagastā ozola stādīšanas akcija bija pulcējusi visprāvāko
iedzīvotāju loku. Arī šeit pie ozola
stādīšanas tika aicināts ikviens ie-

2017.gada 26.maijā

Ik gadu šāds seminārs tiek organizēts kādā no Latvijas pašvaldībām,
un šogad viesmīlību izrādīja Bauskas novads. Šādi semināri ir vērtīgi,

jo ļauj ne vien iegūt jaunas zināšanas un papildināt jau esošās, bet arī,
savstarpēji komunicējot, apmainīties
labās prakses piemēriem. Divu dienu ilgajā semināra programmā bija
iekļautas tēmas, kas tieši saistītas ar
sabiedrisko attiecību speciālistu darba specifiku. Teorētiskās un praktiskās nodarbībās speciālisti pilnveidoja zināšanas par tādiem jautājumiem
kā tipiskākajām pareizrakstības kļūdas un citi valodas lietojuma jautājumi, riska un krīzes komunikācija,
praktiskā fotografēšana, sociālo tīklu
iespējas un labā prakse, praktiskais
mediju treniņš. Par aktualitātēm in-

formēja pārstāvji no Latvijas 100gades biroja un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas.
Šādu semināru organizēšana,
atvedot uz novadu viesus no visas
Latvijas, lieliski popularizē pašvaldību, tās kultūras un tūrisma
iespējas. Kolēģi uzteica Bauskas
puses skaisto dabu, sakārtoto pilsētvidi un priecājās par sauli un saplaukušajiem kokiem, jo, kā izrādās,
daudzviet Latvijā pavasara ziedonis vēl nebūt nav pilnā plaukumā.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

Otro reizi trīs dienu pasākumā Bauska pulcina fotogrāfus
no dažādiem Latvijas novadiem

piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” gaitā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un
Bauskas novada pašvaldības atbalstu.
Mājup braucot, piestājām Tērvetē
un atzīmējām Baltā galdauta svētkus. Galdautu, tā klājumu un svētku
noskaņu bija sarūpējušas kopas dalībnieces Ruta un Ausma. Paldies!
Sajūtas, ka esam vairojušas atpazīstamību savam novadam un apliecinājušas varēšanu, spārno. Seniores, kuru vidējais vecums ir 65 gadi,
to var! Mēs, 20 deju kopas “Vēlreiz”
dalībnieces, esam atradušas savām
spējām un interesēm kolektīvu, kurā
mums ir labi un kur kustību prieku
rada vadītāja Inese Smilškalne.
Paldies visiem tiem, kuri mūs
atbalsta, iedrošina un nodrošina šo
iespēju dejot, braukt un rīkot pasākumus! Uz tikšanos mēģinājumos,
sadančos un koncertos!

Deju kopas
„Vēlreiz” dejotājas

„Bauskas
Novada Vēstis”
mājas lapā
www.bauska.lv

No 19.līdz 21.maijam Bauskā un novada četros pagastos – Codē, Gailīšos, Dāviņos un
Mežotnē rosījās vairāk kā 80 fotogrāfu no dažādiem Latvijas novadiem, kas bija pulcējušies otrajās fotodienās Bauskā. Pasākuma organizatori un idejas īstenotāji ir Tautas
fotostudija “Bauska”, fotogrāfi Linda Kaufmane un Mārtiņš Vanags.
Pagastos fotogrāfi iemūžināja vietējos iedzīvotājus, viņu dzīves mirkļus. Šo fotodienu
rezultāts būs redzams nākamā gadā, kad pašvaldība veidos fotogrāmatu par sava novada
iedzīvotājiem. FOTO-Arnis Indriks
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Aktuāla informācija

Konkurss „Gada skolēns 2017”
11. maijā Rundāles pils Baltajā
zālē noritēja konkursa „Gada skolēns 2017” noslēguma pasākums. To
organizēja Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa sadarbībā ar Rundāles un Iecavas novada
domi. Ikviens konkursa finālists no
Bauskas, Rundāles un Iecavas novadu izglītības iestādēm bija nogājis garu pārbaudījumu ceļu, lai nonāktu līdz svētku brīdim. Vispirms
bija jāizcīna uzvara savā skolā, pēc
tam jāpiedalās trīs novada posma
konkursos- erudīcijas testā, eseju

rakstīšanā un radošā priekšnesuma
demonstrējumos. Katrā no šiem pārbaudījumiem konkursa dalībnieki
spoži demonstrēja savas zināšanas
visdažādākajos mācību priekšmetos, talantus, spējas, radošumu, savas dvēseles bagātību un gaišumu.
Tāpēc šogad noslēguma pasākumā
bijām ceļā pretī Latvijas simtgadei,
kur ozols bija kā spēka simbols.
Katrs konkursa dalībnieks atklāja
savu personību, savu ikdienu, sapņus un cerības rakstot eseju “Manas
saknes tik stipras kā ozolam” Katra

Izglītības iestāde
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas Valsts
ģimnāzija”

Vārds, uzvārds

skolēna īpašie viesi šajā pasākumā
bija viņa mīļākais skolotājs un vecāki. Visvairāk sumināti tika konkursa
nomināciju ”Par vispusīgām zināšanām” un „Par talantu daudzpusību”
un titula „Gada skolēns 2017” ieguvēji pamatskolas un vidusskolas
posmā. Visi finālisti saņēma piemiņas veltes un naudas balvas. Gaišas
emocijas vairoja un klātesošos ar
savu uzstāšanos priecēja jaunā dziedātāja Elza Rozentāle

Rezultāts

Elīza Paula Graudiņa

Titula „Gada skolēns“ ieguvēja

Kristiāna Paula Lībiete

Nominācijas „Par talantu daudzpusību” ieguvēja

Andris Kāposts

Nominācijas „Par vispusīgām zināšanām” ieguvējs

Varis Jātnieks

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Samanta Cielava

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Inga Jajus

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Ina Jajus

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Alise Lapsa

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces
vidusskola”

Annija Stabulniece

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāde „Uzvaras vidusskola”

Katrīna Ērgle

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas pilsētas pamatskola”

Dinija Salasgrāve

Nominācijas „Par vispusīgām zināšanām” ieguvēja

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Griķu
pamatskola”

Amanda Kalniņa

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Mežotnes
pamatskola”

Kristiāns Graudiņš

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Ozolaines
pamatskola”

Krists Burkovskis

Nominācijas „Par talantu daudzpusību” ieguvējs

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Codes
pamatskola”

Laura Bernharde

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Vecsaules
pamatskola”

Diāna Pauloviča

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Mežgaļu
pamatskola”

Adrianna Petrauska

Pateicība par piedalīšanos novada konkursā „Gada
skolēns”

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāde „Bauskas 2.vidusskola”
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Griķu pamatskolas
jubileja pulcina tuvus un
tālus viesus
Sirsnīgā jubilejas dienas pasākumā Griķu pamatskola 19.maijā pulcināja tuvus un tālus ciemiņus, kuru
dzīvē īpaša vieta bijusi šai skolai.
Svinīgajā reizē pulcējās gan pedagogi, gan skolēni, kas nesen absolvējuši 9.klasi, gan tie, kuru izlaiduma valsis skanējis pirms vairākiem
desmitiem gadu. Viesu vidū bija arī
skolas bijušie direktori, pašvaldības
un novada administrācijas vadība
un citi viesi.
Skolas kolektīvs klātesošos priecēja ar daudzveidīgu koncertu. Ar
skanīgiem aplausiem publika pauda
prieku par skolas pedagogu un audzēkņu kopīgi veidotiem priekšnesumiem – gan dziesmām, gan enerģiskām dejām.
160 gadu skolas vēsturi īsām
skicēm izstāstīja skolas audzēkņi.
Katrā laika periodā ir bijuši stipri

cilvēki, kas skolas labā devuši savu
ieguldījumu.
Pasākumā trim skolotājām: Ariandai Krūmmalei, Indrai Dulbei un
Inārai Klimovičai par radošu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā tika
pasniegts pašvaldības apbalvojums.
Kopš 2007.gada skolu vada direktore Daiga Vīlipa. Viņa pati
saka: „Man ir ārkārtīgi paveicies, ka
varu kopā strādāt ar tik radošiem un
labiem pedagogiem. Gribu vēlreiz
pateikt paldies!”
Smaržoja bērzu meijas, tika
šķirstīti klases albumi un atmiņās
cilāti dažādi notikumi, kas piedzīvoti skolas gados. Kopējais atmiņu
pasākums bija kā prieka un gandarījuma stariņš ikdienas skrējienā, kas
dod spēkus turpmākiem darbiem.

Andra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Par Griķu pamatskolu
• Kopš skolas dibināšanas 1857.gadā līdz šai dienai skolā strādājuši
17 pārziņi un direktori;
• Skolai ir divas struktūrvienības: pirmsskolas izglītības iestāde
„Dzirnaviņas” un „Mūsa”;
• Skolā ir daudzveidīgas iespējas interešu izglītībai;
• Īpaši panākumi jaunsargu kustības aktivitātēs;
• Griķu pamatskolā bērniem ir iespēja apgūt pamatzināšanas pēc Montesori programmas metodēm;
• Pamatskolā mācās 95 izglītojamie un 112 pirmsskolnieki.

Pasākumā paldies tika sacīts visiem. Attēlā skolotāji,
kas iepriekš strādājuši Griķu pamatskolā un devuši savu
artavu.

Svētku viesus priecēja jauniešu demonstrētās balles
dejas.

10

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 26.maijā

Sports novadā
ŠAHS

Rīgā noslēdzies nozīmīgākais
mūsu valsts notikums šahā – Latvijas
individuālais čempionāts vīriešiem.
Pēc vairākām atlases kārtām finālam kvalificējās 34 dalībnieki. No
Zemgales reģiona finālsacensībās
iekļuva tikai divi pārstāvji, tai skaitā
Bauskas novada meistarkandidāts
Maigonis Avotiņš. Čempionāta dalībnieku vidū par valsts šī gada čempiona titulu cīnījās četri lielmeistari,
pieci starptautiskie meistari, desmit
federācijas un nacionālie meistari un
15 meistarkandidāti. Dalībniekiem
bija iespēja izmantot jaunākās klases
aprīkojumu, kas ļāva Latvijas čempionāta finālsacensībām sekot līdzi
vairāk kā 170 pasaules valstīs.
Pēc starptautiskā reitinga, čempionātu Maigonis Avotiņš uzsāka kā
trīsdesmit pirmais, bet pēc aizvadītām deviņām spēlēm savu reitingu
papildināja par 55 punktiem. Maigoņa pretiniekos bija lielmeistars
no Rēzeknes, meistars no Jēkabpils
un septiņi meistarkandidāti. Izcīnītas četras uzvaras, pieci zaudējumi
un iegūta 24.vieta čempionātā. Pirmajās sešās vietās ierindojās gados
jaunāki šahisti. Maigonis starp čempionāta veterāniem bija viens no labākajiem.

FLORBOLS
Kā ierasts aprīļa beigās un maija pirmajās brīvdienās sporta namā
„Mēmele” risinājās Bauskas novada
atklātais čempionāts florbolā. Šajā
sezonā turnīrā iesaistījās sešas vienības – „Vecā Bauska”, Ceraukste,
Code, Uzvara, Īslīce un „Labi būs”.
Komandas izspēlēja apļa turnīru un,
4.maijā, ar komandas „Vecā Bauska” uzvaru pār „Īslīci” ar rezultātu
11 pret 7, Bauskas novada čempionāts florbolā noslēdzās. Pusfinālā
Bauskas komanda, skatāmā un aizraujošā cīņā ar 12 pret 11 pārspēja
pērnā gada čempionus „Cerauksti”,
bet īslīcieši tikai mača izskaņā ar 11
pret 9 izrāva ar uzvaru pār Gailīšu
pagasta komandu „Uzvara”.
Spēlē par bronzas godalgām savas iespējas labāk realizēja uzvarieši, kuri ar 10 pret 6 pārspēja Ceraukstes florbolistus.
Finālā pirmos divus periodus
„Vecā Bauska” un „Īslīce” spēlēja
vienlīdzīgi, bet mača pēdējā, pēdējā

trešdaļā baušķenieki izmantoja pieredzi un nospēlēja prasmīgāk un, izcīnot uzvaru ar 11 pret 7, triumfēja
turnīrā!
Zelta medaļas izcīnīja Toms
Niedre, Klāvs Jansons, Māris Akmentiņš, Kristaps Laugalis, Ingus
Panteļejevs, Ģirts Laugalis, Armīns
Timinskis, Pēteris Maziks, Arnis
Korņenkovs, Uģis Niedre un Guntars Grandovskis.
Sudraba godalgas izcīnīja īslīcieši – Romualds Paulovičs, Armands
Lauva, Valdis Vāvers, Lotārs Melderis, Ainārs Rumpans, Kristaps
Kurpnieks, Edijs Velhoviks, Raivo
Mehina, Artis Štrovalds, Kristaps
Kalniņš un Konstantīns Mališevs.
Bronzu ieguva Gailīšu pagasta
komanda „Uzvara” – Dinārs Vaitaitis, Tomass Valts Jirgensons,
Kristaps Namiķis, Uģis Jirgensons,
Gints Holsts, Sandis Belte, Kaspars
Matuzonis, Reinis Krīgalis, Jēkabs
Perševics, Henrijs Uzraugs, Jānis
Aizbalts, Artis Rācinājs, Atis Brencis, Kaspars Priedols, Elvis Holsts
un Raitis Zeņuks.
Rezultatīvākais šī čempionāta
spēlētājs bija Toms Niedre.

uzvarēja pārliecinoši ar 92:77 uzvarot spēļu sēriju ar 2:0.
Par visas sezonas LBL3 vērtīgāko
spēlētāju atzina Bauskas komandas
lokomotīvi Ivaru Zemīti! Viņam arī
finālā lielisks sniegums - 30 punkti
un 17 atlecošās bumbas. Pa 14 punktiem Tomam Vilkam un Arnim Simsonam. Finālā spēlēja visa Bauskas
komanda un pateicoties kopdarbam
un katra spēlētāja atdevei ir izdevies
izcīnīt vēsturisku uzvaru Bauskas
basketbolam! Bez minētajiem spēlētājiem zelta godalgas saņēma arī Mikus Karlovs, Jānis Lietavietis, Artis
Lagužnieks, Mārtiņš Ābele, Niks
Konstantīns Dibets, Niks Gaigalietis, Eliss Upenieks, Mārcis Upenieks, Artūrs Vītols, Roberts Cers,
Ivars Puļķis, Reinis Solzemnieks,
Elmārs Arcimovičs, Miks Cepure,
kā arī komandas treneri Līga Rimševica un Juris Ojaru.

kilogramus, bet vilkmē – 287,5 kilogramus smagu svaru stieni. Kopumā pieveicot 787,5 kg Viktors
izpildīja sporta meistara normatīvu
un pašreiz ir vienīgais Latvijas sporta meistars spēka trīscīņā Bauskas
novadā.

PLUDMALES VOLEJBOLS

Par patīkamu pārsteigumu Bauskas novada sporta dzīvē parūpējās

Vairāk kā 40 dažāda vecuma
sportistu 20.maijā pulcējās Vecsaules pagasta Zvaigznes smilšu
laukumos, lai piedalītos Bauskas
novada šī gada pirmajās pludmales volejbola sacensībās „Vecsaules kauss 2017”. Kopumā, līdz pat
vēlam vakaram karstajā saulē, tika
aizvadītas 36 cīņas. Pirmās medaļas
sadalīja dāmas. Piecu komandu konkurencē par uzvarētājām kļuva Una
Mašinska un Rovena Ignataviča, aiz
sevis atstājot Lauru Pumputi, Sabīni
Atmatu un Aigu Graudiņu, Trešajā vietā Agita Solzemniece, Lauma
Meimere un Megija Drunka.
Arī jauniešiem par medaļām cīnījās piecas vienības. Spēcīgākie šajā

bijušais mežotnieks Viktors Iļjins.
29.aprīlī Gulbenes sporta namā,
vēlā nakts stundā, Viktors saņēma
Latvijas čempiona medaļu par izcīnīto pirmo vietu spēka trīscīņā svara
kategorijā līdz 120 kg. Pietupienos
jaunais čempions uzcēla 290 kilogramus smagu svaru stieni, svaru
stieņa spiešanā guļus iespēja 210

reizē ģimenes komanda – Didzis un
Elizabete Domokejevi, otrajā pozīcijā Renārs Goldbergs un Ardis
Māskis, bet bronza Gatim Driekam
un Laurim Ozoliņam.
Vīriešu konkurencē tika pieteiktas 6 komandas. Tāpat kā pagājušajā
gadā, nepārspēti palika Artūrs un
Andris Rinkeviči, sudraba medaļas

SPĒKA TRĪSCĪŅA

mežotniekiem Naurim Plutam un
Maksim Kuzņecovam, bet bronzas
godalgas Vecsaules duetam Jānim
Kuļikauskim un Mairim Bajalim.
Veterāni izspēlēja vienu spēli un
meistarīgāki izrādījās Ivars Zanders,
Jānis Skrējāns un Mareks Golbergs,
sudraba medaļas Ģirtam Bērzlejam,
Ivaram Brazauskim un Andrim
Kvedaram.
Sacensību organizatori saka paldies veikalam „Elvi” par atbalstu
pasākuma dalībnieku apbalvošanā.
Sporta centrs „Mēmele” ir uzsācis vasaras posma sporta sacensību
maratonu. Šajā gadā mūsu novada futbolisti iesaistījušies Latvijas
čempionāta 2.līgas Kurzemes-Zemgales reģiona sacensībās futbolā 11
x 11, un, jau 3 jūnijā plkst. 16 00
pēcpusdienā, mūsu puses futbolisti
gaidīs savus līdzjutējus Bauskas stadionā. 3.jūnija rīta pusē pie novada
domes tiek gaidīti ielu florbola spēlētāji dažādās vecuma grupās, bet
10.jūnijā jau otro reizi šogad tiksies
ielu basketbola komandas. Savukārt

BASKETBOLS
Visu sezonu Bauskas novada
līdzjutēji sekoja līdzi savas vīriešu
basketbola komandas SC Mēmele/
Bauskas BJSS gaitām Latvijas Basketbola 3.līgā. Bija uzvaras, bija negaidīti zaudējumi, bet visam cauri
jutās spēlētāju un komandas vadības
metodiska virzība uz mērķi-kļūt par
šī gada LBL3 uzvarētājiem. Puiši
rādīja cienīgu sniegumu gan pret augumā garākiem, gan fiziski spēcīgākiem pretiniekiem. Plecu pie pleca,
uzmundrinādami komandas biedrus,
vīri cīnījās par katru punktu. Un
līdzjutēji to novērtēja-uz katru nākamo spēli ierodoties arvien kuplākā pulkā. Finālsacensības vēroja ap
divi simti baušķenieku.
Mērķtiecība un ieguldītais
darbs, spēlētāju attieksme nesa augļus - viņiem tas IZ-DE-VĀS! Par
2016./2017.gada Latvijas basketbola 3.līgas čempionāta uzvarētājiem
24.aprīlī, līdzjutēju piepildītā sporta
namā „Mēmele” kļuva „SC Mēmele/Bauskas BJSS” komanda! Baušķenieki otrajā finālā spēlē savus
pretiniekus „Ezerzeme/ Rēzekne”

Bauskas novada pašvaldības Vasaras sporta spēles un novada čempionāts vieglatlētikā notiks 1.jūlijā.
Veiksmīgu un sportisku vasaru!

Inga Ūbele, SC „Mēmele”
sporta darba organizatore

Attēlā:pludmales volejbola
sacensības Vecsaulē

Sabiedriskās kārtības nodaļas pārskats par darbu četros mēnešos
1.Sastādīti 22 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem:
Par Bauskas novada domes
saistošo noteikumu Nr.11 pārkāpšanu:
1.1. par pilsētas teritorijā esoša
zemesgabala neuzturēšanu tīrībā un
kārtībā (14.4.p.) - 2
1.2. par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku
kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos, pagalmos, uz ielām un citur ārpus tam
speciāli paredzētām vietām (18.5.p.)
–2
1.3. par atrašanos sabiedriskās
vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu (18.13.p.) - 12
Par Bauskas novada domes
saistošo noteikumu Nr.19 pārkāpšanu:
1.4. neattīrīto šķidro sadzīves
atkritumu novadīšana dabā vai to
noplūšana (57.3.p.) - 2
1.5. par nešķiroto atkritumu ievietošanu konteineros, kas paredzēti

cita nekustamā īpašuma apkalpošanai (70.4.p.) – 1
Par MK 04.04.2006. noteikumu
Nr.266 pārkāpšanu:
1.6. par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK
106.p.1.d.) – 3
2. Sastādīti 129 administratīvā
pārkāpuma protokoli-lēmumi, par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpumiem.
3. Veikts preventīvais darbs ar
324 transportlīdzekļu vadītājiem,
kuri neievēroja apstāšanās un stāvēšanas noteikumus.
4. Sagatavoti 11 lēmuma projekti
administratīvā pārkāpuma lietās par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpumiem.
5. Kopā ar biedrības “DzP Mežavairogi” darbiniekiem izķerti 18
klaiņojoši suņi un 19 klaiņojoši, bezsaimnieku kaķi. Miruši, nobraukti 6
dzīvnieki, kuri nodoti patversmei.

6. Veikts preventīvais darbs
ar 11 suņu saimniekiem, par MK
04.04.2006. noteikumu Nr.266 ievērošanu.
7. Veikts preventīvais darbs ar 25
personām, kuras sabiedriskā vietā
atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, vai grasījās lietot alkoholiskos
dzērienus.
8. Veikts preventīvais darbs ar 26
jauniešiem par smēķēšanu skolas teritorijā vai tuvējā apkārtnē.
9. Veikts preventīvais darbs ar
110 īpašniekiem, par nekustamam
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no
sniega un ledus un pretslīdes materiālu neizkaisīšanu (līdz plkst. 8.00).
Par jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no sniega un ledus.
10.
Veikts preventīvais darbs
ar 55 nekustamā īpašuma īpašniekiem (par zemesgabalu neuzturēšanu kārtībā un tam piegulošās teritorijas neuzkopšanu, kā arī par pilsētas

teritorijā esoša zemesgabala neuzturēšanu tīrībā un kārtībā).
11. Izbraukts uz novada pagastiem - 79
12. Nodoti materiāli, informācija
(informācijas sniegšana laikrakstam,
pavadraksti, atskaites u.c.) – 57
13. Saņemtas 156 iedzīvotāju sūdzības/iesniegumi, (no tiem):
1) Telefoniska, mutiska informācija/sūdzība – 128
2) Rakstisks iesnieg./sūdzība – 28
14. Sadarbība ar VP, NMPD,
VUGD, PVD un Gāzes dienestiem – 21
15. Izbraukts kopā ar bāriņtiesu,
sociālajiem darbiniekiem, HIV atkarības centru, izglītības nodaļu – 23
16. Apdrošināšanas kompānijām
nosūtīti materiāli atlīdzības pieteikšanai par pašv. bojāto mantu – 1
17. Sabiedriskā kārtība nodrošināta 12 pašvaldības rīkotajos un citos masu pasākumos.
18. Nodaļas darbinieki 58 gadījumos izbraukuši un novērsuši dažā-

dus pārkāpumus.
19. Ik dienu veikts preventīvais
darbs pie Bauskas sākumskolas,
Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas
2.vidusskolas, Bauskas pilsētas pamatskolas, par sabiedriskās kārtības
ievērošanu. Periodiski tiek apsekotas
Bauskas novada pagastu skolas.

Dzintars Lenbergs,
Sabiedriskās kārtības nodaļas
vadītājs

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

Bauskas BJSS jauno sportistu izcilie
starti starptautiskos turnīros

Bauskas novada jaunie basketbolisti, 2003. un 2004. gadā dzimušie
zēni, piedalījās starptautiskajā basketbola turnīrā LAMPE CHALLENGE Stokholmā Zviedrijā. Turnīrs tiek rīkots no 2005.gada par
godu Maciej Lampe, kas ir pirmais
zviedru basketbolists, kurš spēlējis
NBA(Nacionālā basketbola asociācija) četros klubos, bijis jaunākais
basketbolists kas 15 gados debitējis
Eirolīgā un spēlējis vairākos vadošos Eiropas basketbola klubos.
U-14 vecuma grupā (treneris
Māris Šekavs) Bauskas jaunie basketbolisti cīnījās ar Hammarby Basket (Zviedrija) 52:31, Taby Basket
(Zviedrija) 51:26, finālā bija jācīnās
arī ar Zviedru komandu BK Jarva
un tika svinēta uzvara ar 69:35. Komandā spēlēja Alens Andrejevs, Daniels Brazjuļs, Arnolds Fridrihsons,
Kristians Lauva, Eduards Geks,
Ričards Kalinka, Raimonds Lavenieks, Ralfs Brazauskis, Roberts
Smilga, Henrijs Obolēvičs, Dāvis
Karļuks. Turnīra labākā spēlētāja balvu izcīnīja Alens Andrejevs,
spēles labākā spēlētāja balvas tika
piešķirtas Eduardam Gekam, Ralfam Brazauskim, un Robertam
Smilgam.
U-13 vecuma grupas (treneris

Juris Ojaru) basketbolisti ar rezultātu 67:12 uzvarēja KFUM Geteborg,
Hammarbu Basket tika pieveikts
ar 59:39 un finālā Bauskas sporta skolas basketbolisti ar rezultātu
57:29 svinēja uzvaru pār Tukuma
sporta skolas basketbolisti em. Komandā spēlēja Aleks Simsons, Anžejs Petkovičs, Arvis Sūna,Edvards
Sniedzītis, Emīls Polovka, Hardijs
Mankevičs, Kaspars Pīpiņš, Kristers Vējš, Mariuss Moļņiks, Nils
Rets Slakteris, Ralfs Bēka, Rihards
Rācenājs un Sems Patriks Paļulis.
Kategorijā labākais spēlētājs balvu
saņēma Arvis Sūna, spēles labākais
spēlētājs godalgas ieguva Kaspars
Pīpiņš, Aleks Simsons, Kristers
Vējš.
Turnīrā kopumā piedalījās 82
komandas 14 vecuma kategorijās.
Turnīrs organizēts ļoti labi, katrai
komandai bija savs transports, kas
aizveda uz spēļu zāli un atpakaļ,
dzīvošana un ēdināšana bija kvalitatīva un atbilstoša mūsdienu prasībām.
Vienlaicīgi ar basketbolistiem
arī Bauskas BJS jaunie florbolisti piedalījās starptautiskajā turnīrā
Tallinā. TALLINK OPEN FLOORBALL , kas noritēja no 19. 05.
līdz 21.05. 2017.,visās vecuma

Bauskas Mūzikas skola uzņem audzēkņus
2017./2018.mācību gadam
Izglītības programmās:
•
Klavierspēle
•
Vijoļspēle
•
Kora klase
•
Akordeona spēle
•
Ģitāras spēle
•
Pūšaminstrumentu spēle
•
Sitaminstrumentu spēle
Konsultācijas: 29.un 30.maijā no plkst. 14.00 līdz 18.00
Iestājpārbaudījumi 31.maijā plkst.12.00
Uz iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība
Aicinām 5 un 6 gadīgus bērnus mūzikas pamatus apgūt pirmsskolas
mūzikas pamatu apguves programmā Bauskā, Upmalas ielā 5,
tālrunis uzziņām: 27737372

grupās kopumā piedalījās vairāk kā
100 komandas. Bauskas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas 2004.gadā
dzimušie florbolisti savā vecuma
grupā izcīnīja čempiona titulu. Turnīra gaitā kopā ar 16 komandām
tika aizvadītas sešas spēles un visās
tika svinētas uzvaras. Finālā Somijas komanda SCH Leijonat tika
uzvarēta ar rezultātu 3:1. Turnīra
rezultatīvākie spēlētāji: Kaspars
Čakāns(8+0), Kristers Ķūrēns Repša(3+3), Kristiāns Čakāns(3+3)
un Rainers Bodnieks(6+0).Turnīra
MVP balvu saņēma mūsu komandas
vārtsargs Ervīns Zīle. Vēl komandā
spēlēja: Ivo Karja,Gustavs Pļevoks,
Ralfs Akmentiņš, Kristiāns Rainers
Saulītis, Valdis Valters Vanags, Renārs Gulbis, Deniss Afanasjevs, Dāvis Marčus, Dāvis Kozlovs, Emīls
Čeika, Ēriks Skukausks, Artis Černovskis, Pāvels Seredickis, Kevins
Jakimcovs.
2005. gadā dzimušie florbolisti
vienpadsmit komandu konkurencē izcīnīja ceturto vietu, savukārt
2006. gadā dzimušie florbolisti šajā
turnīrā ieguva neatsveramu pieredzi
un guva rūdījumu nākošās sezonas
sacensībām.

Māris Šekavs,
Bauskas BJSS metodiķis

BAUSKAS MUZEJA
IZSTĀDES
– 16.jūnijā plkst. 16.00
izstādes „MEDICĪNAS UN
SARKANĀ KRUSTA
VĒSTURE BAUSKĀ”
atklāšana
– līdz 13.jūnijam - Tatjanas
Paļčukas – Rikānes gleznu cikls
„HIMNA RADĪŠANAI”
– līdz 25.jūnijam „LĪDZĀS MUMS”.
Kokgriezumi. Ritis Milkintas
(Lietuva)
– līdz 28.jūnijam “LAIKA RITUMĀ…
BAUSKAS MUZEJAM - 70”
Būsiet laipni gaidīti!
www.bauskasmuzejs.lv
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Bauskas un Rundāles novada
8.Jaunatnes olimpiāde
10. un 11. maijā Bauskas pilsētas stadionā norisinājās Bauskas un Rundāles
novada 8.Jaunatnes olimpiāde. Pirmajā dienā vieglatlētikas sektoros sacentās
jaunāko -„C” un „D” grupu (2004/2007.g.dz.) sportisti. Savukārt 11.maijā sacensības uzsāka „A” un „B” grupu (1997./2002. un 2003. g. dz.) vieglatlēti,
kā arī volejbolisti un florbolisti.
Stadiona atklātajos laukumos volejbolu spēlēja vecāko grupu
(1997./1998.g.dz.) jaunieši un jaunietes sastāvā 4:4. Florbola sacensības norisinājās Codes pamatskolas sporta zālē, kur spēkiem mērojās 2005./2006. gadā
dzimuši jaunie florbolisti.
Laika apstākļi šogad nebija īpaši piemēroti tik liela sporta foruma norisei.
Neskatoties uz šo nedaudz negatīvo faktoru, divu dienu sacensībās piedalījās
vairāk kā 480 vispārizglītojošo skolu jaunie sportisti. Pateicoties sacensību
organizatoru un tiesnešu kvalitatīvai darbībai, sacensības noritēja bez aizķeršanās un ar daudz pozitīvām emocijām. Atzinība jāizsaka arī vispārizglītojošo
skolu vadībai, kas šajos rudenīgajos laika apstākļos bija parūpējušies par to,
lai bērni būtu silti apģērbti, lai būtu maizītes un silta tēja.
Sacensību rezultātu apkopojums: „A” grupa:
Meiteņu kopvērtējumā: 1.vieta Bauskas Valsts ģimnāzijai, 2.vieta Bauskas 2.
vidusskolai, 3.vieta Saulaines TS
Zēnu kopvērtējumā: 1.vieta Bauskas Valsts ģimnāzijai, 2.vieta Bauskas 2.
vidusskolai, 3.vieta Saulaines TS.
„B” grupā:
Meiteņu konkurencē pirmajā skolu grupā: 1.Bauskas Valsts ģimnāzija,
2.Īslīces vidusskola, 3.Bauskas pamatskola
Zēnu konkurencē pirmajā skolu grupā: 1. Pilsrundāles vidusskola, 2.Uzvaras vidusskola, 3.Bauskas Valsts ģimnāzija.
Meiteņu konkurencē otrajā skolu grupā: 1. Mežgaļu pamatskola, 2. Codes
pamatskola, 3.Griķu pamatskola.
Zēnu konkurencē otrajā skolu grupā: 1. Vecsaules pamatskola, 2.Codes
pamatskola, 3.Ozolaines pamatskola.
„C” un „D” grupā (zēnu un meiteņu rezultāti komandu vērtējumā tika
vērtēti kopā)
Pirmajā skolu grupā: „C” grupa:1.Bauskas sākumskolas 1. komanda, 2.Īslīces vidusskola, 3. Uzvaras vidusskola,
Otrajā skolu grupā:„C” grupa:1. Codes pamatskolas 1. komanda, 2.Vecsaules pamatskola, 3.Mežgaļu pamatskola,
Pirmā skolu grupā: „D” grupa: 1.Bauskas 2. vidusskola 2.Bauskas pilsētas
pamatskola, 3.Bauskas sākumskola, Otrā skolu grupā: „D”grupa: 1. Codes
pamatskola, 2.Ozolaines pamatskola, 3.Griķu pamatskola.
Volejbola sacensību rezultāti: Jaunietes: 1. Saulaines TS, 2.Īslīces vidusskola, 3.Bauskas 2. vidusskola,
Jaunieši: 1.Pilsrundāles vidusskola, 2.Bauskas 2. vidusskola, 3.Saulaines
TS,
Florbols: 1.Bauskas 2. vidusskola, 2.Bauskas sākumskola, 3. Bauskas pamatskola.
Visi godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem un skaistām medaļām, kuras iegūst sportisti tikai Olimpiādes sacensībās.
Vispārizglītojošo skolu izcīnīto godalgu kopskaits.
N.p.k. SKOLA			
Z
S
B
KOPĀ
					
1.
Bauskas Valsts Ģimnāzija
16
6
11
33
2.
Bauskas 2. vidusskola
10
12
11
33
3.
Pilsrundāles vidusskola
11
6
3
20
4.
Īslīces vidusskola		
13
9
3
25
5.
Uzvaras vidusskola		
5
8
9
22
6.
Bauskas pamatskola		
5
5
8
18
7.
Bauskas sākumskola
10
8
5
23
8.
Vecsaules pamatskola
1
6
6
13
9.
Codes pamatskola		
3
7
6
16
10.
Griķu pamatskola		
2
3
1
6
11.
Mežgaļu pamatskola
2
3
1
6
12.
Ozolaines pamatskola
1
1
Lielu paldies gribētos pateikt visiem skolu sporta skolotājiem, treneriem
par gaumīgo, vizuāli krāšņo un sportiski spēcīgo komandu sagatavošanu, tiesnešiem un sekretariātam, par ieguldīto milzīgo darbu sacensību organizēšanā.
Liels paldies visiem, kas nenobijās no vēsajiem laika apstākļiem un izdarīja
visu, lai šīs sacensības noritētu raiti un priecētu visus novada sportot gribētājus.

Aivars Solzemnieks
Bauskas BJSS direktores vietnieks
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Informācija, paziņojumi

Biedrība „Sporta klubs Bauskas Zemgaļi” informē

•
•
•
•
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2017. gada sezonā, saskaņā ar šaušanas ikgadējo kalendāru,
Bauskas šautuvē norisināsies šādas sacensības:
03.06.17. „Latvijas kauss 2017” 4. Posms stenda šaušanā;
01.07.17. Zemgales virsmežniecības medību kolektīvu sacensības
stenda šaušanā;
05.08.17. Vecumnieku un Bauskas novadu atklātas sacensības
medību šaušanā, 3. Posms;
30.09.17. “2017 Sezonas noslēgums” kompleksās šaušanas
sacensības.
Kopējais Latvijas stenda šaušanas kalendārs apskatāms
www.sasa.lv mājas lapā.

BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS JŪNIJAM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Jūnijā

Bauskas muzejā

Līdz 13. jūnijam - Tatjanas Paļčukas – Rikānes gleznu cikls “Himna
radīšanai”;
līdz 25. jūnijam – “Līdzās mums”. Kokgriezumi. Ritis Milkintas (Lietuva);
līdz 28. jūnijam - “Laika ritumā…Bauskas muzejam - 70”.

1.jūnijā plkst.14.00

Brunavas pagasta
“Ērgļu” estrādē

Bērnu svētku Pirātu ballīte

1. jūnijā plkst. 15.00

Bauskas Kultūras centrā

V Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivāla „Toņi un
pustoņi” tērpu skate

3.jūnijā plkst.19.00

Jaunsaules klubā

Jaunsaules amatierteātra pirmizrāde Anda Manfelde “”Tu tikai atgriezies”

3. jūnijā plkst. 22.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Vasaras sezonas atklāšanas balle ar grupu „Galaktika”, starplaikos dejas ar
Dj Gunchs.

4.jūnijā plkst. 18.00

Codes pamatskolā

Codes amatierteātra „Spēlētprieks” pirmizrāde Ivetas Salgrāves lugai
„Godīgi un izdevīgi - ērti un interesanti”

6. jūnijā plkst. 16.00

Grenctāles bibliotēkā

Logu dekoru veidošanas radošā meistardarbnīca

10. jūnijā
plkst. 19.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Zemgales deju kolektīvu dižkoncerts “Lielais rits”

14.jūnijā
plkst. 17.30

Pie Represēto piemiņas
ansambļa Brīvības
bulvārī

Piemiņas brīdis un svinīgā ziedu nolikšana komunistiskā genocīda upuru
piemiņai

14. jūnijā
plkst. 18.00

Bauskas Kultūras centrā

Koncertprogramma “Ar Latviju sirdī” Piedalās: vokālais ansamblis „Adoramus” un Bauskas Tautas teātris

16.jūnijā plkst.
16.00 (atklāšana)

Bauskas muzejā

„Medicīnas un Sarkanā Krusta vēsture Bauskā” Izstāde apskatāma no 16.
jūnija līdz 30. jūlijam

16.jūnijā plkst.18.30

Jauncodē, Draudzības
ielas daudzdzīvokļu māju
pagalmā

Ielīgošanas koncerts

16.jūnijā
plkst. 20.00

Codē atpūtas vietā
„Ciema dārzs” aiz galdniecības

Ielīgošanas koncerts

16. jūnijā
plkst. 23.00

Bauskas pils muzejā

Brīvdabas kino vakars „Makbets” (filma oriģinālvalodā ar subtitriem
latviešu valodā)

17.jūnijā
plkst. 14.00

Īslīces pagastā, Ādžūnos

Koncertuzvedums “Reiz zaļā pļavā…”-“LAUKU DANCIS”

17. jūnijā
plkst.15.00

Mežotnes ciema centrā

Pagalmu svētki Mežotnē

17.jūnijā
plkst. 16.00

Pie Dāviņu kultūras
centra

Codes pagasta amatierteātris „Spēlētprieks” Ar Vigitas Pumpures lugu
„Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”

17.jūnijā plkst.18.00

Īslīces pagastā, Bērzos

Koncertuzvedums “Reiz zaļā pļavā…”-“LAUKU DANCIS”

17.jūnijā
plkst. 18.00

Mežotnes pagasta Līgo
dārza estrādē

Amatiermākslas kolektīvu koncerts “Dzīve ir skaista”

17.jūnijā
plkst. 21.00

Īslīces pagastā, Bērzos

Zaļumballe kopā ar duetu “Uzmini Nu!”

18.jūnijā
plkst. 18.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Ielīgošanas koncerts - zaļumballe ar “Rumbas kvartetu” un draugiem

20.jūnijā
plkst. 17.00

pie Grenctāles kultūras
nama

Ielīgošanas svētki kopā ar Bauskas novada amatiermākslas kolektīviem

22.jūnijā

Uzvaras pagastā

22. jūnijā
plkst.19.00

Vecsaules saieta namā

Pasākums ”Visa laba Jāņu zāle”

23.jūnijā
plkst. 14.00

Garozas ciema centrā

Vasaras jautrās sporta spēles

23.jūnijā.
plkst. 20.00

Garozas muižas parka
estrādē

Līgo nakts zaļumballe, spēlē - Dj Andris

23. jūnijā
plkst. 20.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

23.jūnijā
plkst. 21.00

Uzvaras centrā pie Lielā
akmens

Teatrāls uzvedums “Līgošanas nerātnības” un zaļumballe

23.jūnijā
plkst. 23.00

Brunavas pagasta Budbergas parka estrādē

Līgo nakts zaļumballe

29.jūnijā
plkst. 19.00

Brunavas pagasta “Ērgļu”
estrādē

Teatrāls uzvedums “Līgošanas nerātnības” 12.00 – Pāces ciematā,
16.00 - M.Kreitenberga pagalmā pie Mūsas

Brīvdabas teātra izrāde „Trīnes grēki”.
Pēc izrādes Līgo svētku zaļumballe ar grupu „Naktssargi”

Pēterdienas koncerts
“Draugu pulkā nāc – dziedāt, dejot sāc”

Dzimtsarakstu ziņas
Dzimtsarakstu ziņas no 25.04.2017. līdz 22.05.2017.
Reģistrēti dzimušie 16,t.sk. 8 meitenes un 8 zēni
Reģistrēti mirušie 25, t.sk. 13 sievietes un 12 vīrieši
Reģistrētas laulības 8, t.sk. baznīcā - 0
Bērniem doti vārdi: Mārcis, Marks, Mārtiņš, Alberts, Gabriēls, Raiens, Teodors, Kristofers un Amēlija, Samanta,
		
Elza, Kate, Karīna, Melisa, Alise, Meija.

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.

