BAUSKAS NOVADS

kur satiekas upes un cilvēki

novada vizītkarte

Ievads
jektiem gribētu atzīmēt pabeigto Bauskas
pils jaunākās daļas atjaunošanu sākotnējā
veidolā un kapitāli pārbūvēto Mūsas tiltu.
Jāpiebilst, ka abi šie objekti saņēma pirmās
vietas prestižās „Latvijas būvniecības gada
balvas 2014” nominācijās „restaurācija” un
„Inženierbūvju rekonstrukcija”.

Mēs rūpējamies, lai cilvēki
gribētu dzīvot un strādāt
Bauskas novadā
Mūsu novads, pateicoties starptautiskajai automaģistrālei Via Baltica, ir Latvijas
„dienvidu vārti” un reizē arī otra lielākā
pašvaldība Zemgales reģionā pēc iedzīvotāju skaita. Un tieši iedzīvotāji ir mū-su galvenā vērtība. Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2012. – 2030. gadam
paredz, ka mūsu novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves
un darba vide, un tas nozīmē, ka mūsu uzdevums ir rūpēties, lai cilvēki gribētu dzīvot un strādāt Bauskas novadā. Tālab mēs
cenšamies vairot iedzīvotājos pārliecību,
ka viņiem un viņu bērniem būs nodrošināta
kvalitatīva dzīves vide novadā – būs iespējams atrast darbu, veidot savu uzņēmumu,
kā arī tiks nodrošinātas daudzveidīgas atpūtas iespējas un droša vide visai ģimenei.
Pēdējos gados padarīts daudz, bet darāmā
nepietrūks arī turpmākajos gados. Pieminēšu tikai dažus, manuprāt, svarīgākos, pāris iepriekšējos gados pieņemtos lēmumus
un paveiktos darbus. Vispirms jau gribētu
izcelt pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas sākot ar pirmsskolas piecgadīgo bērnu
grupām un beidzot ar 9. klasi, ietverot valsts
piešķirto finansējumu pirmo triju klašu audzēkņiem. Šādas brīvpusdienas ir krietns
atbalsts ģimenēm, kurās ir vairāki skolas vecuma bērni. No lielajiem realizētajiem pro-

Aizvadītais gads Bauskas novadā pagāja
mūsu izcilā novadnieka Viļa Plūdoņa noskaņās. Pie mums 2014. gads tika pasludināts par V. Plūdoņa gadu, tādejādi godinot
visā Latvijā pazīstamo literātu viņa 140. jubilejā. Daudzveidīgo piemiņas pasākumu
klāstā jāizceļ tēlnieka Ģirta Burvja veidotā
pieminekļa atklāšana Bauskas vecpilsētas
Saules dārzā. Pašvaldības finansētais monuments izcilajam dzejniekam tagad priecē gan mūsu pašu ļaudis, gan novada viesus, un tā ir paliekoša vērtība nākamajām
paaudzēm. V. Plūdonis ir zināms katram,
kurš ir mācījies skolā ar latviešu mācību
valodu, viņš ir viens no ievērojamākajiem
latviešu literātiem, bet līdz šim nekur nebija
uzstādīts viņam veltīts piemineklis. Mēs to
izdarījām, un tas atkal ir viens darbs, ar ko
mēs varam lepoties!
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks

novada vizītkarte
Novada platība: 786,7 km²

Baušķenieki

Bauskas platība: 6,14 km²

Bauskas novads ir 9. lielākais valstī pēc
iedzīvotāju skaita.
Iedzīvotāju skaits novadā: 26 013
(1.01.2015)
Iedzīvotāju skaits Bauskā: 9437
(1.01.2015)
Iedzīvotāju blīvums: 33 iedz./km²

Bauskas novads robežojas ar 5 novadiem
(Iecavas, Vecumnieku, Jelgavas,
Rundāles, Ozolnieku), kā arī ar Lietuvu.
Teritoriālās vienības:

Bauskas
pilsēta

Brunavas
pagasts

Ceraukstes
pagasts

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:
Latvieši – 76%
Krievi – 9%
Lietuvieši – 7%
Baltkrievi – 3%
Poļi – 1%
Ukraiņi – 2%
Citas tautības – 2%

Dabas resursi
Codes
pagasts

Mežotnes
pagasts

Īslīces
pagasts

Dāviņu
pagasts

Gailīšu
pagasts

Vecsaules
pagasts

Novadā atrodas smilts-grants, dolomīta,
māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu
atradne. Visbiežāk novada teritorijā ir sastopamas smilts-grants un kūdras atradnes.
Novadā ir liels augstvērtīgo lauksaimniecības zemju īpatsvars, kuru auglība pārsniedz 50 un 60 balles. Visvairāk augstvērtīgo lauksaimniecības zemju ir Gailīšu,
Īslīces un Mežotnes pagastā.

Teritorijas attīstības plānošana
Teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti:
1. Bauskas novada attīstības stratēģija
2012. – 2030. gadam.
2. Bauskas novada teritorijas plānojums
2012. – 2023. gadam.
3. Bauskas novada teritorijas plānojuma
(2012. – 2023.) vides pārskats.
4. Bauskas novada attīstības programma
2012. – 2018. gadam.
5. Vides pārskats par Bauskas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam.
Nākotnes redzējums
Bauskas novads ir bagāts novads Zemgales
centrā, kurā cilvēki grib dzīvot un strādāt.

Novada attīstības ilgtermiņa
prioritāte
Pievilcīga un droša dzīves un darba vide.
Prioritāte vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību,
nodrošinot dabas vides saglabāšanu un
ilgtspēju.
Bauskas novads Zemgales reģionā –
loģistikas pakalpojumu centrs ar attīstītu
transporta infrastruktūru.
Bauskas novads Latvijā –
maizes klēts – lauksaimniecības produktu
ražošana un pārstrāde.
Bauskas novads Baltijā –
novads atpazīstams ar kultūrvēsturiskā un
aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājumiem,
t.sk. Latvijas – Lietuvas pārrobežu tūrisma
maršrutiem.

Uzņēmējdarbība
Viens no Bauskas novada attīstības
pamatvirzieniem ir uzņēmējdarbības attīstība – lauksaimniecība un
produkcijas pārstrāde, tūrisms un ar
to saistītie pakalpojumi, kā arī loģistikas pakalpojumu attīstība, attīstot
arī transporta infrastruktūru.

Bauskas novada
speciālizācija

SIA „PS Līdums” – graudkopības saimniecība, apgrozījums 3,62 milj. eiro.

„Krišjāņi” zemnieku saimniecība – siers,
piena produkti. Apgrozījums 2,28 milj. eiro.
http://krisjani.wordpress.com/

Novadā ir 5790 saimniecības, kurās apstrādā no 5900 ha līdz dažiem ha zemes. Augsnes auglība novadā pārsniedz 50 un 60
balles. Saimniecībās nodarbojas ar graudkopību, rapša un kartupeļu audzēšanu,
dārzeņkopību, lopkopību, lauksaimniecības produktu pārstrādi, pārtikas ražošanu.

Lielākie lauksaimniecības
uzņēmumi pēc apgrozījuma
2014. gadā
SIA „Uzvara-lauks” – graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana. 2014.
gada apgrozījums 7,35 milj. eiro.
http://www.lauks.lv

„Saimnieks-V” – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Apgrozījums 3,63 milj. eiro.
SIA „Lielmežotne” – graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana. Apgrozījums 3,57 milj. eiro.

Lielākie ražošanas
uzņēmumi pēc apgrozījuma
2014.gadā
SIA „Lielzeltiņi” – putnu gaļas ražošana. Apgrozījums 22,74 milj. eiro.
http://lielzeltini.lv/

SIA „Bauskas alus” – alus un bezalkaholisko dzērienu ražošana. 2014.gada apgrozījums 4,97 milj eiro.
http://www.bauskasalus.lv/

novadā
SIA „Kronis” – zemnieku audzētās produkcijas dārzeņu, augļu, sēņu pārstrāde.
Apgrozījums 2,14 milj.eiro.
http://www.kronis.lv/

Lai veicinātu pašvaldības ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstībā un dialoga
veicināšanā, izveidota Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, tādējādi
veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu
pieņemšanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā.
Pašvaldības atbalsts:

SIA „Lux Print” – poligrāfijas uzņēmums.
Apgrozījums 2,09 milj.eiro.

SIA „Uldis Biķernieks” – termoformēšanas vakuuma iepakošanas iekārtu kapitālais
remonts un tirdzniecība, visu nepieciešamo
opciju komplektēšana un tehniskā apkope.
Apgrozījums 1,27 milj.eiro.

• nekustamā īpašuma nodokļa
atbalsta pasākumi uzņēmējiem;
• ikgadējais finanšu ieguldījums
kantrimūzikas festivālam;
• sadarbības līgumi ar vietējiem
uzņēmējiem pašvaldības tēla
reprezentācijai u.c.
Viens no centrālajiem uzņēmējdarbības
aktivitāšu pasākumiem novadā 2015.gadā
bija Traktordienas Bauskas novada zemnieku saimniecībā „Eriņi”.

Pašvaldības budžeta sadalījums
Bauskas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2015. gadā plānots
22 850 663 euro, bet izdevumu kopējais apjoms plānots 22 775 966 euro apmērā.

Bauskas novada pašvaldības 2015. gada
budžeta sastādīšanas prioritātes:
• izglītības iestāžu ēku uzturēšana un atjaunošana;
• daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība;
• pašvaldības funkciju izpilde sociālajā jomā – ēku rekonstrukcija un aprīkošana sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai;
• drošība Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
• ielu, ceļu un citu inženierbūvju uzturēšana un uzlabošana.

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra:

ieguldījums infrastruktūrā
Ik gadu Bauskas novada pašvaldība, domājot par novada izglītības iestāžu attīstību un rūpējoties par to, lai gan skolēni,
gan pedagogi un pārējais skolas personāls izglītības iestādēs justos komfortabli,
plāno apjomīgus remontdarbus novada
izglītības iestāžu ēkās. 2014. gads ir unikāls ar to, ka izglītības iestāžu remontiem

Bauskas pilsētas pamatskolā
skaisti izremontēts virtuves
bloks

novirzītie līdzekļi ir lielākie kopš novada
izveidošanas. Gatavojoties jaunajam,
2014./2015. mācību gadam, dažāda apjoma remontdarbi tika plānoti 17 izglītības iestādēs, šim mērķim kopā paredzot
EUR 1 703 510. 2015. gadā izglītības iestāžu remontdarbiem ieplānoti līdzekļi vairāk
kā 400 000 EUR apmērā.

Īpaši priecīgi par skolā paveikto
bija Vecsaules pamatskolas
darbinieki. Viņu skolā sakārtotas vairākas klašu telpas un
sanitāro mezglu telpas

Pašvaldības autoceļu un ielu stāvoklis,
neapšaubāmi, ir viena no ikvienas vietvaras prioritātēm. Ceļu infrastruktūra ir
cieši saistīta ar iedzīvotāju labklājību un
uzņēmējdarbības attīstību. Bauskas novada pašvaldība ir ieguldījusi un turpina
ieguldīt ievērojamus finanšu līdzekļus, lai
padarītu ielu infrastruktūru iedzīvotājiem
un novada viesiem ērtāku un, kas vēl būtiskāk – drošāku.
2014. gadā Bauskas novada pašvaldība novada ielu sakārtošanā ieguldījusi
līdzekļus 2 700 000 euro apmērā. Lielākie ielu infrastruktūras uzlabojumi veikti
piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, taču, paralēli liela apjoma būvdarbiem pilsētas ielās, rekonstrukcijas
darbi, kas pilnībā finansēti no pašvaldības budžeta, 2014. gadā īstenoti, un
būvdarbi joprojām turpinās vairākās mazākās ielās. 2015. gadā pašvaldība ielu
infrastruktūras sakārtošanai atvēlējusi
vairāk kā 170 000 EUR.

Pirmsskolas izglītības iestāde
„Zīlīte” tikusi pie telpas pasākumiem, sakārtots arī koridors

Jaunu asfalta segumu
ieguvusi Baznīcas iela
posmā no Uzvaras
ielas līdz Rīgas ielai

Akāciju ielā līdzšinējā
grants seguma vietā
ieklāts asfalts

Sakārtots Salātu ielas
posms no Dārza ielas
līdz Bauzes tirgus
iebrauktuvei

Salātu ielā ieklāts
jauns bruģa segums
gājēju ietvei

Pašvaldības īstenotie
Lai veicinātu Bauskas novada līdzsvarotu attīstību, ir ieguldīts nozīmīgs darbs ES fondu
līdzekļu piesaistē. 2014. gadā Bauskas novada pašvaldībā tika pabeigta vairāku lielo
projektu īstenošana un uzsākti jauni projekti,
kuri daļēji īstenoti pārskata gadā.

Realizēto
projektu
kopējā
summa
14 836 951,87 EUR, no tiem pašvaldības
līdzfinansējums 4 388 125,57 EUR, ES finansējums 10 448 826,30 EUR.

Vērienīgākie projekti
Bauskas novadā
„Tranzītielu sakārtošana Bauskā”

„Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta – atjaunošanas
II kārta”

projekti
„Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”

„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”

„Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”

„Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes
uzlabošanai”
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā”
„Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā”
„Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mācību atbalsta sistēmas izveide Bauskas novadā”

Projekti sadarbībā
Bauskas novada dome aktīvi atbalsta nevalstisko organizāciju (NVO)
iniciatīvas, piešķirot līdzfinansējumu
viņu iecerēm un idejām. Viena no
apjomīgākajām projektu iniciatīvām
ir LEADER projekti, kas tiek īstenoti
ar Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansiālu atbalstu.
Laika periodā no 2009. gada līdz 2014.
gadam pašvaldība nodrošinājusi līdzfinansējumu 40 NVO idejām, kas īstenotas LEADER programmās. Tie ir projekti, kuru īstenošanas rezultātā tapuši rotaļu laukumi,
izgatavoti tērpi novada amatierkolektīviem,
īstenotas dažādas aktivitātes vietējām kopienām.
Tāpat Bauskas novada pašvaldība aktīvi iesaistījās nīderlandiešu apvienības
KNHM projektā Kern mit Pit – „Sabiedrība ar dvēseli”, finansiāli atbalstot projektu
konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” norisi. Trīs projekta īstenošanas gados, no
pašvaldība budžeta nodrošinot nepieciešamo 15 000 EUR lielo līdzfinansējumu,
visā novada teritorijā īstenotas 55 projektu
ieceres ar visdažādāko ievirzi – sakārtotas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu kāpņu telpas, ierīkoti rotaļlaukumi un atpūtas
zonas, šūdināti tērpi amatierkolektīviem,
remontētas un iekārtotas telpas vietējās
kopienas aktivitāšu īstenošanai, tapuši
Ik gadu
septembrī Bauskas
vecpilsētā tiek
organizēti pagalmiņu
svētki un putras
godēšanas festivāls

sporta laukumi un košumdobes, organizēti
pasākumi un izstādes, salaboti piebraucamie ceļi, kā arī īstenotas daudz un dažādas
citas aktivitātes.
Tāpat pašvaldība regulāri atbalsta dažādas nevalstisko organizāciju ieceres un
idejas, kas nav saistītas ar vēl kāda, ārēja
finansējuma piesaisti.
Regulāri un uzticami pašvaldības sadarbības partneri NVO sektorā ir biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība”, „Par
pozitīvu sabiedrību”, Māmiņu klubs „Stīga”, „Kalna svētību kopiena”, „Bauskas
vecpilsēta”, Uzņēmēju klubs „Bauska ’97”,
Īslīces pagasta sieviešu klubs „Rītausma”, Jauniešu apvienība „JUMS”, „Latvijas
SOS Bērnu ciematu asociācija”, „Saulupe”, Bauskas Jauniešu integrācijas klubs
„Strops-39”, „Bauskas sākumskolas padome”, „Labums”, „Rūnu raksti”, „Iniciatīvu
centrs”, „Sadarbības tilts”, „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība”, „Ābulis”,
Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība
„Bauska”, „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas nodaļa, „Latvijas Sarkanais Krusts”, „Bauskas invalīdu biedrība”, „Bauskas Politiski represēto apvienība”, Politiski represēto klubs „Rēta”.
Sadarbībā ar biedrību „Bauskas vecpilsēta” ik gadu septembrī Bauskas vecpilsētā
tiek organizēti pagalmiņu svētki un putras
godēšanas festivāls, kopā ar Jauniešu apvienību „JUMS” tiek plānotas un īstenotas
idejas jaunatnes brīvā laika un tālākizglītības iespēju pilnveidē, „Latvijas SOS Bērnu
ciematu asociācija” ir nenovērtējams partneris dažādu sociālo projektu īstenošanā,
Uzņēmēju klubs „Bauska ’97” darbojas kā
asociētais partneris pašvaldības īstenotos
projektos, kā arī aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes darbā.
NVO sektora idejas ir īpašas tādēļ, ka tās
ir radušās iedzīvotāju iniciatīvas rezultātā.
Tieši tādēļ pašvaldība ir īpaši priecīga, ka
ar savu materiālu vai nemateriālu ieguldījumu var iesaistīties šo ideju īstenošanā.

ar NVO

Izglītība
Lai Bauskas novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienu prasībām
atbilstošu, konkurētspējīgu pirmsskolas,
pamata un vidējo izglītību iespējami tuvu
dzīves vietai, kā arī piedāvātu iespējas piedalīties interešu izglītības un saturīga brīvā laika pavadīšanas pasākumos, novadā
darbojas 20 izglītības iestādes – 2 pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskola,
7 pamatskolas, ģimnāzija, 3 vidusskolas,
internātvidusskola, speciālā internātpamatskola, 3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un interešu izglītības iestāde.
Pirmsskolas izglītība pieejama arī 10 vispārizglītojošajās skolās. Bauskas novadā
tiek nodrošināta iespēja apgūt augstāko
izglītību, ko sniedz Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA)
Bauskas filiāle.
Bauskas novada izglītības iestādēs
2014./2015. mācību gadu uzsāka (1. septembra dati) 3736 izglītojamie, no tiem –
1066 pirmsskolas izglītības posmā, 2319

pamatizglītības posmā, 351 vidējās izglītības posmā. Profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūst 918 izglītojamie,
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā darbojas 609 izglītojamie. Bauskas novada pašvaldības kompetenci izglītības jomā īsteno
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” struktūrvienība „Izglītības nodaļa”, kura ne tikai
sniedz organizatorisku un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā izglītības iestādēs, bet arī veido motivācijas
sistēmu pedagogu darba un skolēnu mācību sasniegumu veicināšanai. Katru gadu
novada pasākumos tiek īpaši cildināti tie
skolēni, kas sevi spilgti parādījuši novada
posma, Zemgales reģiona un valsts līmeņa
mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu lasījumos, kā arī viņu pedagogi 2014./2015. mācību gads iezīmējas
ar īpašiem sasniegumiem valsts matemātikas olimpiādē, Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolniecei Annijai Varkalei iegūstot ne tikai
3. vietu valsts matemātikas olimpiādē, bet

novadā
arī kļūstot par Latvijas skolēnu izlases dalībnieci pasaules matemātikas olimpiādē,
kas notiks Taizemē.
Tradicionāla ir kļuvuši konkursu “Gada klase”, „Gada skolotājs” organizēšana. Rundāles pils Baltajā zālē konkursa „Gada skolēns”
noslēguma pasākumā tiekas konkursa dalībnieki, viņu vecāki, pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji. Konkursa finālisti tiek apbalvoti
nominācijās ”Par vispusīgām zināšanām” un
„Par talantu daudzpusību” un iegūst titulu
„Gada skolēns” pamatskolas un vidusskolas
posmā. Visi finālisti saņem piemiņas veltes
un naudas balvas no Bauskas un Rundāles
novadu pašvaldību budžeta līdzekļiem. Skolotāju dienā uz svētku pasākumu tiek aicināti
novada pedagogi – senjori.
Bauskas novada dome 2011. gada 27. oktobrī atbalstīja lēmumu piešķirt stipendijas
Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu 9. un 12. klašu izglītojamajiem, ar mērķi motivēt izglītojamos pa-

augstināt mācību sasniegumus, disciplinēt
izglītojamos, veicināt izglītojamā ģimenes ieinteresētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai.
Stipendijas tiek piešķirtas no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem Vidēji
katru semestri stipendijas tiek piešķirtas 49
izglītojamiem no 9. klases, 37 izglītojamiem
no 12. klases un 2 stipendijas profesionālās
ievirzes izglītības iestādes audzēkņiem.
Visiem Bauskas novada izglītojamajiem no
1.-9. klasei un bērniem 5.-6. gadīgo apmācībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas.
Katru semestri skolēniem ir iespēja doties
mācību ekskursijās, tās tiek nodrošinātas
arī 5.-6. gadīgo grupu audzēkņiem. Brīvpusdienas, mācību ekskursijas un ieejas
biļetes apskates objektos tiek atmaksātas
no Bauskas novada pašvaldības budžeta.
Ievērojamus līdzekļus novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai katru gadu
piešķir novada pašvaldība.

Kultūras

Daudzveidīgie Bauskas novada kultūras
pasākumi visa gada garumā pieejami gan
šeit dzīvojošajiem, gan ikvienam, kurš
piestāj vietā, kur satiekas – upes, cilvēki, tautiskais ar nepierasto, senatnīgais ar
laikmetīgo.
Bauska var lepoties ar senām un izkoptām
dejošanas, dziedāšanas un teātra mākslas
tradīcijām, kas rūpīgi tiek saglabātas un
nodotas nākamajām paaudzēm. Novadā
darbojas vairāk nekā 60 amatiermākslas
kolektīvu – kori, vokālie ansambļi, folkloras
kopas, tautas deju, līnijdeju, eksotisko un
mūsdienu deju kolektīvi, amatierteātri, kā
arī senākā fotostudija Latvijā.
Bauskas amatierkolektīvi aktīvi iesaistās
novada pasākumu un gadskārtu svinību
norisē, ar labiem panākumiem pārstāv
novadu nacionāla un starptautiska līmeņa
sarīkojumos. Nozīmīgākais pasākums deju
kolektīviem 2014. gadā bija Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada saulgriežu kulminācijas koncertuzvedums “Lec,

saulīte”, kurā piedalījās Bauskas Kultūras
centra Tautas deju ansamblis “Jandāls” un
Īslīces Kultūras nama Vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Līdums”. Savukārt no 9.
līdz 19. jūlijam Rīgā norisinājās 8. Pasaules
koru olimpiāde, kur Bauskas Kultūras centra jauktā kora „Mežotne“ sniegums tika
novērtēts ar Zelta diplomu.
Gan pilsētā, gan novadā ir daudz neparastu vietu, kur notiek pasākumi ar savu
īpašo noskaņu gan novadnieku, gan Bauskas viesu priekam. Maģiskajā Mūsas un
Mēmeles satekas vietā, Bauskas Pilskalna
estrādē, vasaras sezonā notiek brīvdabas
koncerti, teātra izrādes un izklaides pasākumi visām gaumēm un vecuma grupām.
Tāpat pasākumi notiek Korfa dārzā, Bauskas pagalmos un labiekārtotās vietās upju
krastos. Bauskas novada svētku galvenā
norises vieta nemainīgi ir vecpilsētas sirds
– Rātslaukums.
Bauskā, Brunavā, Dāviņos, Ceraukstē,
Codē, Gailīšos, Īslīcē, Mežotnē un Vec-

aktivitātes
saulē ik dienu rit darbs pie novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas
un uzturēšanas, jaunu un mūsdienīgu
tradīciju veidošanas. Gadu gaitā Bauskas vārds ir kļuvis atpazīstams ar tādiem
ievērības cienīgiem pasākumiem kā
festivālu “Bauska Country”, konkursiem
“Aprīļa pilieni” un “Bauskas Balsis”, dejošanas konkursu “Ziemassvētku kauss”,
Latvijas alus svētkiem, Latvijas Senioru
deju svētkiem, Pagalmu un Putras godēšanas svētkiem, Vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem Mežotnē, ikgadējo
Starptautisko mākslas plenēru “Bauskas
vasara” un raksturīgajiem pasākumiem
Bruknas muižā.
Regulāri tiek organizēti arī radoši pasākumi bērniem un pieaugušajiem, atpūtas
vakari senioriem, koncerti, tematiski sarīkojumi, latviešu gadskārtu svētki, valsts
svētki, atceres un atzīmējamās dienas,
nodrošinot kultūras pieejamību ikvienam
interesentam.

Informācija par kultūras aktualitātēm
Bauskas novadā atrodama Bauskas Kultūras centra mājas lapā:
www.kultura.bauska.lv

Tūrisms
Bauskas novads jau no tūrisma jomas
pirmsākumiem pēc neatkarības atjaunošanas 20. gs. 90. gados bijis starp nozīmīgākajiem tūrisma galamērķiem Latvijā.
1997. g. Latvijas tūrisma attīstības koncepcijā tas nodēvēts par tūrisma resursu
koncentrācijas zonu ar noteiktu potenciālu
izaugsmei. Novadu šķērso Via Baltica maģistrāle, kas savieno Baltijas valstu galvaspilsētas un līdz ar to Bauska ir Latvijas
tūrisma galvenie sauszemes vārti. 10 km
rādiusā ap Bausku atrodas nozīmīgākie
tūrisma objekti valstī – Rundāles pils un
Mežotnes pils. Bauskai kopš 2006. gada
ir savs tūrisma logo un sauklis – „Bauska,
pilsēta, kur satiekas…”.
Tūrisma koordināciju kopš 1999. gada
novadā veic Bauskas Tūrisma informācijas centrs (TIC), kurš atrodas atjaunotajā
Rātsnamā, Via Baltica ceļa tiešā tuvumā.
Bauskas Tūrisma informācijas centrs uztur kopīgu (Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novada) tūrisma datubāzi
www.tourism.bauska.lv piecās valodās
(latviešu, krievu, angļu, vācu un lietuviešu).
TIC veic reģiona tūrisma mārketingu un
maija pirmajā sestdienā rīko Tūrisma sezonas atklāšanas svētkus. 2013. gadā TIC
ieguvis Latvijas tūrisma kvalitātes zīmi „QLatvia”, kura ik gadu tiek pagarināta.
Bauskas TIC ir aktīvs Latvijas tūrisma informāciju organizācijas „LATTŪRINFO”
biedrs un 2014. gadā 13. septembrī noorganizēja pirmo Latvijas tūrisma informācijas tirgu ar mērķi veicināt tūrisma attīstību
Latvijas reģionos, iedibinot to par tradīciju,
ka nākošie tirgi tiek organizēti citās Latvijas pilsētās. TIC aktīvi darbojas arī „Zemgales Tūrisma Asociācijā”, pārstāvot sava
novada un apkārtnes tūrisma pakalpojumu
sniedzēju intereses, un ieņem vienu no vadošajām lomām reģiona attīstības veicināšanā. Bauskas novada tūrisma uzņēmēji
ir ieguvuši arī dažādas kvalitātes zīmes,
tā piemēram, kvalitātes zīmi „Latviskais
mantojums” novadā ieguvusi saimniecība
„Vaidelotes”, Kvalitātes zīmi „Q –Latvia”
– Mežotnes pils un Bauskas TIC. Bauskas pils muzejs 2015. gada martā ieguvis

„Saldās
pilsdrupas”
augstāko novērtējumu konkursa „Latvijas
Būvniecības gada balvas 2014” nominācijā
„Restaurācija”.
Bauskas novadā tūrisma apritē iesaistīti
vairāk kā 80 dažādi tūrisma pakalpojumu
sniedzēji. Novadā darbojas 5 muzeji: Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs, Rīgas
Motormuzeja ekspozīcijas filiāle, atpūtas
komplekss “Miķelis” ar Zemnieku sēta un
lauksaimniecības mašīnu muzeju, Viļa Plūdoņa muzejs. 2014. gada apmeklētākais
pašvaldības muzejs Latvijā bija Bauskas
pils. Tūristiem pieejami, aktīvi tūrisma apritē iesaistījušies un tiek reklamēti arī citi
kultūrvēstures pieminekļi un objekti kā:
Mežotnes pils, Bruknas muiža, Bauskas
Svētā Gara baznīca, Bauskas Rātsnams,
Trušu pilsētiņa, mākslas galerija „Meistars
Gothards”.
Bauskas novadā 12 naktsmītnes ar 391/411
gultas vietām ir gatavas uzņemt viesus. No
tām 3 viesnīcas: viena četrzvaigžņu viesnīca „Mežotnes pils” un viena trīszvaigžņu
viesnīca – „Hotel ABC Bauska”, 5 lauku un
viesu mājas, 3 brīvdienu mājas, viens kempings un vairāki telšu laukumi. Pieejamas
arī 7 telpas konferencēm un semināriem un
10 viesību telpas/pirtis.
Garšīgu maltīti piedāvā 19 ēdināšanas
iestādes, no kurām viens ir restorāns Mežotnes pilī un 18 kafejnīcas. 2014. gadā novada apmeklētājiem tika izveidots jauns tūrisma produkts – „Bauskas īpašie ēdieni”,
kas ieguva arī valsts mēroga atzinību „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014”.
„Bauskas īpašos ēdienus” – „Bauskas dāl-

novadā

Bauskas
novada
apskates
saimniecība
„Vaidelotes”
deri”, „Saldās pilsdrupas”, „Bauskas rātes
dzira” un stāstus par tiem var iepazīt viesu
namā „Bērzkalni”, atpūtas kompleksā „Miķelis” un Mežotnes pilī.
Novada uzņēmumos saražoto produkciju var iegādāties 14 vietās: populārākās
no tām ir Bauskas alusdarītava, apskates
saimniecība „Vaidelotes”, siera ražotne
„Celmi”. 2014.gadā SIA „Bauskas alus”
atklāja vietējo produktu un ražotāju veikaliņu „Bauskas miestiņš un citi labumi”, kuru
iecienījuši ne tikai iebraucēji, bet arī paši
baušķenieki.
Aktīvās atpūtas cienītājiem 8 novada uzņēmumi piedāvā makšķerēšanas iespējas,
peintbolu, veikparku, loka šaušanu, zirgu
izjādes, velo nomu u.c. Bauskas novada
teritorijā ir divi marķēti velo maršruti: nr.

401 „Bauskas apkārtnes pilis” un nr. 402
“Bagātā Zemgale”.
Bauskā reģistrētas divas ceļojumu aģentūras „Eltur” un „Linda Travel”, kas pārdot
Latvijas lielāko tūrisma firmu ceļazīmes.
Bauskas novada apmeklētāju skaits katru gadu pieaug, 2014. gadā TIC apkalpoti
8352 klientus, no kuriem 28% bija vietējie
reģiona cilvēki, bet ārvalstu viesi sastādīja
29 % (valstu TOP 5 - Lietuva, Krievija, Vācija, Igaunija un Polija).

Sociālā palīdzība
Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada Sociālais dienests”
izveidots 2009. gada septembrī, lai
nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi pašvaldības iedzīvotāju nodrošināšanā ar sociālajiem pakalpojumiem
un sociālo palīdzību.
Sociālais darbs pašvaldībā notiek divos
savstarpēji saistītos virzienos: sociālās
palīdzības piešķiršana personām krīzes situācijās un sociālo pakalpojumu attīstība.
Bauskas novadā personas (atbilstoši kritērijiem) var pretendēt uz šādiem pabalstiem:
• pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai;
• dzīvokļa pabalsts;
• vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
• apbedīšanas pabalsts;
• pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem
un bērniem bāreņiem vai bez vecāku
gādības palikušiem bērniem;
• brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs;
• pabalsts mācību gada uzsākšanai;
• pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai
samaksai;
• pabalsts specializētā transporta izdevumu samaksai;
• vienreizējs pabalsts personām, kuras
atgriezušās no ieslodzījuma;
• pabalsts pirts apmeklējumam;
• pabalsts riteņkrēsla pacēlāju iegādei
un mājokļa pielāgošanai personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

Sociālie pakalpojumi: (tiek nodrošināti gan
par valsts, gan pašvaldības līdzekļiem):
• sociālā darbinieka konsultācijas;
• krīzes centra pakalpojumi;
• pakalpojumi bērniem un jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem;
• sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā, mobilās aprūpes vienība;
• sociālā aprūpe iestādē, t.sk. specializētajā aprūpes centrā;
• asistenta pakalpojums personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Jaunu sociālo pakalpojumu attīstība Sociālajā dienestā, galvenokārt, notiek piesaistot dažādu projektu finansējumu.
2012. – 2014. gadā par Eiropas Sociālā
fonda finansējumu novadā tika uzsākts un
attīstīts aprūpes mājās pakalpojums projektā „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājas pakalpojumi Bauskas novadā”. Projekta
kopējās izmaksas bija EUR 136591.44. Jau
otro gadu pēc projekta norises pašvaldība
par saviem līdzekļiem, ar mobilās brigādes
palīdzību, nodrošina projekta rezultātu ilglaicību. 2014. gadā aprūpe mājās nodrošināta 86 klientiem.
Ik gadu Sociālais dienests rīko vasaras nometnes Bauskas novada trūcīgo ģimeņu
bērniem. Dalībniekus nometnēm atlasa un
motivē sociālie darbinieki. Nometnes saturu veido speciālisti no Sociālā dienesta
un skolām. Nometnēs ir iespēja piedalīties
ap 60 bērniem no trūcīgām ģimenēm, arī
bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem.
Izveidojusies lieliska sadarbība ar Latvijas
SOS Bērnu ciematu asociāciju kopš 2010.
gada kopīgi īstenojot projektu „Ģimeņu
stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā”.
Novada ģimenēs, kur bērniem netiek no-

un pakalpojumi novadā
Sociālā dienesta organizēta
vasaras nometne skolēniem

drošināta pilnvērtīga aprūpe un audzināšana, papildus tiek nodrošināts sociālais
darbinieks, psihologs, jurists un ģimeņu
asistents.
Atbalsts Bauskas novada ģimenēm sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju:
• individuālās psiholoģiskās konsultācijas;
• jurista konsultācijas;
• atbalsta grupas vardarbībā cietušām
personām;
• apmācības programma „Bērnu emocionālā audzināšana”;
• atbalsta grupas vecākiem;
• ģimenes asistenta pakalpojums;
• mentoru atbalsts ģimenēm.

Projekta ietvaros katru gadu notiek Ģimeņu vasaras nometnes, kur dalībnieki kopīgi izzina senlatviešu svētku svinēšanas
kultūru, paražas, ticējumus, apgūst tautas
vērtības, rituālus un galda kultūru.
Nometnes gaitā vecākiem ir iespēja mācīties, kā uzlabot saskarsmi ar bērniem kopīgi piedaloties dažādās aktivitātēs.
Pašvaldības ieguldījums vides
pieejamības uzlabošanā

Jaunatnes aktivitātes

Interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” (BJC) – ir Bauskas
novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kura vada, organizē un
koordinē interešu izglītības darbu un darbu ar jauniešiem Bauskas novadā. Bauskas BJC bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties gan kultūrizglītības un vides
programmās, gan sportā un karjeras izglītībā.
2015. gada sākumā Bauskas novadā bija
deklarēti 4280 jaunieši vecumā no 13 līdz
25 gadiem. Bauskas novadā ir reģistrētas divas nevalstiskās organizācijas, kas
strādā ar jauniešiem jauniešu apvienība
„JUMS” un „Strops 39”.

No 2011. gada 1. aprīļa Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā strādā jaunatnes lietu speciālists, kas veic darbu ar jaunatni,
sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā
priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, sekmē
jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina
jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas jomā, t.sk. par pasākumu, projektu
un programmu izstrādi un īstenošanu, kā
arī veicina vispusīgu jauniešu personības
attīstību.

novadā

Jauniešu līdzdalības sekmēšanai ir izveidota Bauskas novada jauniešu dome,
kas ir viens no jauniešu līdzdalības veidiem
pašvaldībā, sekmējot pašvaldības jauniešu sadarbību, jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas.
Bauskas novada jauniešu dome ir Bauskas
Bērnu un jauniešu centra izveidota brīvprātīga institūcija, kurā apvienojas Bauskas
novada jaunieši, lai nodrošinātu jauniešu
interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu iniciatīvām,
piedāvātu problēmu risinājumus no jauniešu skatupunkta un sagatavojot priekšlikumus Bauskas novada pašvaldībai.

Veicinot Bauskas novada jauniešu uzņēmību, līdzdalību pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un piederības apziņu,
kas stiprinātu viņu lojalitāti, pienākumu
apziņu, veselīgu dzīvesveidu un darba tikumu 2015. gadā tiek īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas finansēts
projekts „Kā sauc, tā atsaucas!”. Projekta galvenie pasākumi – jauniešu forums,
orientēšanās skrējiens pilsētvidē, simulācijas spēle „Jauniešu dome”, āra dzīves
skola, neformālās izglītības seminārs –
Brīvprātīgais darbs un Projektu darbnīca,
jauniešu dienas aktivitātes 8 novada pagastu centros un noslēguma pasākums
Bauskā.

sports
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola (BJSS) dibināta 1955. gada
1. septembrī. Pirmais skolas direktors bija
sporta vingrotājs Anatolijs Žuravļovs, kurš
pats arī strādāja par treneri sporta vingrošanā. Pirmie treneri: vieglatlētikā – Mirdza
Purva, basketbolā – Alvis Rudzītis-Krievs.
Organizatoriski-metodisko
pārraudzību
sportā vispārizglītojošajām skolām sporta
skola vada kopš 1967. gada.
Kopš 1997. gada 26. augusta skola atrodas Bauskā, Uzvaras ielā 4. Tā ir akreditēta
profesionālās ievirzes izglītības iestāde,
kas realizē sešpadsmit izglītības programmas astoņos sporta veidos: basketbolā,
brīvajā cīņā, dambretē, galda tenisā florbolā, futbolā, vieglatlētikā, volejbolā.
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas
Bauskas novada sporta skola koordinē
bērnu un jauniešu sporta spēles Zemgales
reģionā, kurā aptverti 12 novadi. Sporta
skola organizē Bauskas un Rundāles novada skolēnu sporta spēles.
Sporta skola ar sportiskajiem sasniegumiem nodrošina Bauskas novada atpazīstamību Latvijā, Eiropā, pasaulē. Izcilākie
izglītojamie ar mērķtiecīgu darbu savu
Roberts Gļauda
labo Latvijas
rekordu

vārdu ierakstījuši Latvijas jaunatnes sporta vēsturē. 2014. gadā starptautiskajās
sacensībās Čehijas pilsētā Brno vieglatlēts Roberts Gļauda laboja Latvijas rekordu U-16 jauniešu grupā, aizmetot šķēpu
70,60 m tālu. Pasaules Jaunatnes olimpiādē Ķīnā 8. vietu izcīnīja Artūrs Makars
10 km soļošanā. Daudzkārtēju Latvijas
valsts čempionātu vieglatlētikā zelta medaļu ieguvēji ir Jānis Baltušs, Ģirts Dubinskis, Andris Ūdris, Mārtiņš Rūgums, Ilona
Dramačonoka, Raivo Saulgriezis, Ruslans
Smolonskis. Jānis Baltušs 2014. gadā piedalījās Eiropas čempionātā Cīrihē, Šveicē,
kur 400 m barjerskrējienā ieguva 23. vietu.
Vieglatlētikas nodaļai izveidojusies laba
sadarbība ar kolēģiem Lietuvā, Austrijā,
Slovākijā, Spānijā un Portugālē, kur katru
gadu sporta skolas izglītojamie piedalās
starptautiskās vieglatlētikas sacensībās
un nometnēs. BJSS vieglatlētikas nodaļa
2015. gada ziemas sezonā Latvijas valsts
komandu vērtējumā izcīnīja 2. vietu.
Basketbola nodaļas izglītojamie guvuši
vērtīgu pieredzi Somijā, Čehijā, Francijā,
Zviedrijā, Vācijā. Galda tenisa nodaļas izglītojamie piedalījušies starptautiskās sacensībās Zviedrijā, Lietuvā, Polijā, florbola
un futbola nodaļas izglītojamie sacentušies Lietuvā, Čehijā un Somijā.
BJSS U-18 jaunieši basketbolā ir valsts
čempioni 2013./2014. gada sezonā. No
2001. gada Bauskas novada florbolisti
junioru U-19 grupā ar labiem rezultātiem
pārstāvējuši Latvijas valsts izlasi, izcīnot
4., 5. vietu Pasaules čempionātos. 2015.
gadā, Pasaules čempionātā Zviedrijā, Helsingborgā, valsts izlases sastāvā iekļuva
Nikita Maksurovs, Rolands Kovaļevskis.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola organizē sporta pedagogu Ik gadu
Bauskas novadā notiek pasākums „Jaunatnes sporta laureāts”, kurā tiek godināti
labākie bērni un jaunieši.
Sporta skolai ir sava simbolika – logo un
karogs.

novadā

Sportisti jubilāri
Pateicoties stabilai jaunatnes sporta sistēmai un ilggadīgai veterānu sporta kustībai,
Bauskas novads ir viens no vadošajiem
lauku novadiem valstī sporta jomā.
Sakārtotai sporta videi ir daudzveidīga ietekme uz Bauskas novada sabiedrību. Fiziskās aktivitātes būtiski ietekmē novada
iedzīvotāju veselību, nodrošina saturīgu
brīvā laika pavadīšanu, mazina negatīvās
sociālās problēmas. Bauskas novadu pārstāvošie sportisti un komandas, to panākumi, veicina Bauskas novada atpazīstamību.
Bauskas novada pašvaldības teritorijā
sporta attīstību realizē novada pašvaldības iestāde sporta centrs „Mēmele”. Gadu
desmitiem novadā koptās sporta tradīcijas
tiek uzturētas un pilnveidotas arī šodien.
Pēdējos gados ir paveikts nozīmīgs darbs
sporta infrastruktūras sakārtošanā, sporta
bāzes aprīkojuma un inventāra atjaunošanā.
Ik gadu novada labākie sportisti saņem
pašvaldības līdzfinansējumu mācību treniņu darba nodrošināšanai un dalībai dažāda mēroga sacensībās. 2014.gadā mūsu
puses sportisti savai sezonai gatavojās un
piedalījās turnīros Slovākijā, Spānijā, Baltkrievijā, Čehijā, u.c.
Sportiskajai sezonai Bauskas novadā nav
pārtraukuma. Kopumā gada garumā novada

iedzīvotājiem tiek piedāvātas ap 100 tautas
sporta aktivitātes gandrīz 20 sporta veidos.
Katru gadu, sporta centrs „Mēmele” sadarbībā ar invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrību „Bauska” rīko sporta svētkus
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Aizraujošais un emocionālais pasākums
pulcē vairāk kā simts likteņa biedru. Ikviens
dalībnieks var iesaistīties sev pielāgotās fiziskajās aktivitātēs.
2014. gads bija īpaši veiksmīgs Bauskas
novada sporta veterāniem. Veiksmīgi
startējot Latvijas sporta veterānu savienības 51. sporta spēlēs izcīnīta 1. vieta novadu grupā. Kompleksā pasākuma kopvērtējumā, starp 72 dalībniekiem, iegūta
augstā, 3. vieta. Bauskas novada seniori
allaž ir bijuši aktīvi dažādu sporta pasākumu dalībnieki. Pagājušajā veterānu sporta sezonā ap trīs simti aktīvāko sportot gribētāju piedalījās valsts un starptautiskās
sacensībās.
Katra sportiskā gada noslēgumā, „Bauskas novada Sporta laureāts” svinīgajā sarīkojumā tiek pateikts paldies gan sportistiem par sasniegumiem un viņu ģimenēm
par atbalstu, gan ievērojamākajiem jubilāriem, sporta aktīvistiem un veterāniem
par ieguldījumu novada sporta tradīciju
uzturēšanā.

sadraudzības

Gruzija:
Hašuri
Sadarbības jomas: oficiālo delegāciju,
sabiedrisko organizāciju, dažādu nozaru
speciālistu, tūristu grupu, amatierkolektīvu, sportistu apmaiņa. Divpusēja labās
prakses pārņemšana. Sadraudzības līgums noslēgts 2011. gada 24. septembrī.

Zviedrija:
Hedemoras komūna
Sadarbības jomas: ekonomikas,
izglītības, kultūras, veselības un sociālās
aprūpes, sporta, vides, atpūtas un tūrisma
jomā. Bauskas sadarbība ar Hedemoru
tika uzsākta jau deviņdesmitajos gados,
Bauskas pilsētas dome un Hedemora
sadarbības līgumu noslēdza 2003. gadā.
Hedemoras pilsētas delegācija daudzkārt
ir apmeklējusi Bausku sniedzot atbalstu
Bauskas slimnīcai, Sarkanā Krusta organizācijai, skolām u.c. organizācijām.

Čehija:
Nāhoda
Sadarbības jomas: dialoga uzturēšana
starp pašvaldībām, lai dalītos pieredzē,
un īstenotu kopīgas aktivitātes sporta,
kultūras un sociālajā jomā, veicinot un
atbalstot mūsu līdzpilsoņu pieredzes apmaiņu. Sadraudzības līgums noslēgts
2010. gada 23. jūlijā.

pašvaldības

Lietuva:
Pakroja
Sadarbības jomas: uzņēmējdarbība,
informācijas un pieredzes apmaiņa, investīciju piesaiste, sadarbība starp bibliotēkām, muzejiem un citām kultūras iestādēm, sporta un jauniešu organizācijām,
nevalstiskajām organizācijām.

Lietuva:
Radvilišķi
Sadarbības jomas: delegāciju apmaiņa
(nevalstiskās organizācijas, tautsaimniecības nozaru speciālistu pārstāvji, tūristu
grupas, amatierkolektīvi, sportisti u.c.),
kopīgu ideju un projektu īstenošana.

Polija:
Ripina
Sadarbības jomas: ekonomikas, izglītības, kultūras, veselības un
sociālās aprūpes, sporta, vides, atpūtas
un tūrisma jomā. Apmaiņas programmas.
Sadarbība ar Ripinu uzsākta 2007. gadā,
kad Polijas delegācija apmeklēja Bauskas
pilsētas domi un pēc abpusējas vienošanās tika parakstīts sadarbības līgums. Sadarbības ietvaros turpmāk ir plānota delegāciju apmaiņa un sadarbība starp skolu
jauniešiem, sportistiem un uzņēmējiem.

Pašvaldības konkurss

Vilšķērstu ģimenes īpašums
Krasta ielā 31, Bauskā
Kopš 2014. gada pašvaldība organizē ikgadēju konkursu Bauskas novada administratīvās teritorijas infrastruktūras un vides
attīstībai.
Konkursa mērķis ir veicināt Bauskas novada teritorijas vides attīstību un labiekārtošanu, motivējot pašvaldības iedzīvotājus,
organizācijas, uzņēmumus, nevalstisko
sektoru, uzņēmējus aktīvi tajā iesaistīties.
Konkurss notiek vasaras sākumā un tajā
tiek noskaidroti novada pašvaldības sakoptākie īpašumi šādās nominācijās:
• individuālā dzīvojamā māja vai viensēta
lauku teritorijā;
• individuālā dzīvojamā māja pilsētas
teritorijā;
• daudzdzīvokļu māja;
• uzņēmums (kapitālsabiedrība, komercuzņēmums, nevalstiska organizācija,
biedrība u.c.);
• pašvaldības iestāde;
• lauksaimniecības uzņēmums.

Katrai nominācijai pieteiktos īpašumus
vērtē pēc noteiktiem kritērijiem. Konkursa
komisija ņem vērā gan īpašuma kopskatu, gan zālienu, gan piebraucamo ceļu,
apstādījumus, bet uzņēmumiem un iestādēm tiek vērtēta arī īstenotajos projektos
piesaistītie līdzekļi, automašīnu stāvvietas risinājums, dažādi inovatīvi risinājumi
u.c.
Pašvaldība mudina novada iedzīvotājus
savas darba un dzīvesvietas sakopšanā un
latviskās kultūrvides veidošanā, tādējādi
attīstot iedzīvotāju vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai.
Konkursa uzvarētājus apbalvo Bauskas
Novada svētku svinīgajā pasākumā rātslaukumā. Konkursa uzvarētāju pieredze un
sasniegumi tiek popularizēti tālāk.
Konkursa dalībniekiem pašvaldība balvā
dāvina pieredzes apguves braucienu uz
kādu no Zemgales pašvaldībām, kurā notiek līdzīgs konkurss.

„Bauskas novada rota”
Inovatīvs
risinājums
daudzdzīvokļu
mājas „Ķirši”
pagalmā,
Brunavas
pagastā

Renesanses dārzs
Bruknas muižā

„Andrejmuižā” Brunavas pagastā

Sakopta
uzņēmuma
teritorija
„Uzvara-lauks”,
Gailīšu pagastā

Ina Cipkaite no Codes pagasta saņem konkursa
laureātes apbalvojumu Novada svētkos

novada pašvaldība
Pašvaldības apbalvojums
„Goda raksts” tiek pasniegts
mūziķim Edvīnam Zariņam

Ar 2012. gadu Bauskas novada pašvaldībā tiek piešķirti šādi pašvaldības apbalvojumi:
„Pateicības raksts” „Atzinības raksts”, „Goda raksts”, „Goda pilsonis” un „Mūža ieguldījums”.
Kopš 2012. gada ar „Pateicības rakstu” apbalvoti 140 novada iedzīvotāji, ar „Atzinības rakstu” – 115, bet „Goda rakstu” saņēmuši 74 Bauskas novada iedzīvotāji un vairāki sadarbības partneri ārzemēs, kas veicinājuši novada izaugsmi un starptautisko
sadarbību.
Pašvaldības apbalvojumu „Bauskas novada goda pilsonis” saņēmuši:
2012. gadā – Lāsma Kugrēna-Mūrniece, Latvijas Nacionālā teātra aktrise
2013. gadā – Uldis Dumpis, Latvijas Nacionālā teātra aktieris
2013. gadā – Milošs Gavenda, restaurators
2014. gadā – Jānis Zviedrāns, Katoļu baznīcas prāvests
2014. gadā – Kārlis Štelms, sabiedriskās dzīves aktīvists
2014. gadā – Valija Ramane, Bauskas novada iedzīvotāja
Visaugstāko pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” saņēmuši:
2012. gadā – Kārlis Zālītis, SIA „Bauskas alus” aldaris
2012. gadā – Lūcija Zvejniece, Īslīces vidusskolas skolotāja
2013. gadā – Aivars Bērziņš, As„Latvijas Gāze” Bauskas iecirkņa vadītājs
2013. gadā – Antons Mašals, SIA „Tehnika laukiem” valdes loceklis
2014. gadā – Herberts Mucenieks, Bauskas novada iedzīvotājs, sporta dzīves aktīvists

lepojas
Bauskas novada
Goda pilsonis
aktieris Uldis
Dumpis

Bauskas novada
Goda
pilsone
aktrise
Lāsma
Kugrēna

Baušķenieks
Herberts Mucenieks
saņem apbalvojumu
„Mūža ieguldījums”
Bauskas novada pašvaldība ik gadu sveic arī Zelta un
Dimanta kāzu jubilārus.
Bauskas novada iedzīvotāji saņēmuši arī valsts augstākos apbalvojumus par nopelniem Latvijas valsts labā.

Baiba Tormane

Kopš izveidots Bauskas novads
2015. gadā
Baiba Tormane – Bauskas Centrālās bibliotēkas vadītāja – Atzinības krusta IV šķira
Milošs Gavenda – čehu restaurators – Atzinības
krusta V šķira
2014. gadā
Vera Grigorjeva – Bauskas 2. vidusskolas direktore –
IV šķiras Atzinības krusts
2013. gadā
Māris Skanis – Bauskas pils muzeja direktors – IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis
2010. gadā
Ārija Gaile – ilggadējā pašvaldības darbiniece – IV
šķiras Atzinības krusts

Milošs
Gavenda

Atjaunotais Bauskas rātsnams

Bauskas novada himna

(autors Gatis Zotovs)

Dažādi laiki, dažādi karogi plīvo.
Zeme, tā pati zeme, uz kuras tu dzīvo.
Dažādi ļaudis, bet zvaigznes tās pašas mirgo,
No trijām upēm tās skatiem atspulgus tirgo.
Jau četrsimt ziemas un vasaras pilsētas elpa
Jūtama zemē, jūtama ielās un mūros.
Karos tā jaukta, grauta un atkal celta,
Nevienam nenopirkt to, nekur nav tik dārga zelta.
Starp trijām upēm un debesīm,
Mēs katru tavu dienu dzīvosim,
Kaut ceļu ir daudz, kas jau bērnībā tālumā sauca,
Manas mājas ir un paliks Bauska.

Izdevējs:
Bauskas novada pašvaldība
www.bauska.lv

