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Godātie Bauskas novada ļaudis! Atjaunotais
Mūsas tilts un
Bauskas pils
Daudz atzinīgu vārdu dzirdēts par gājējiem un
riteņbraucējiem izbūvēto celiņu no pilsētas uz
Rītausmu ciemu. Turpināsim šādu celiņu, kas ved
ārpus pilsētas, izbūvi arī nākamajos gados.
Atbalstot ģimenes ar bērniem, esam nodrošinājuši brīvpusdienas, sākot ar piecgadīgo bērnu
apmācības grupām un beidzot ar pamatskolas
pēdējo klasi. Nākamajos četros gados esam
paredzējuši brīvpusdienas nodrošināt arī
vidusskolēniem. Daudzbērnu ģimenēm piemērosim 75 procentu nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi mājoklim.

1.

Raitis
Ābelnieks

J

ūs pirms četriem gadiem uzticējāties
man un citiem deputātiem no Nacionālās
apvienības saraksta. Paldies jums par
šo uzticības avansu! Atskatoties uz
paveikto, esmu gandarīts, ka kopīgā komandas
darbā iepriekšējie Nacionālās apvienības
priekšvēlēšanu solījumi ir īstenoti par 90
procentiem.

Uzņēmējdarbības atbalstam jau piemērojam
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ja ir
izveidotas jaunas darbavietas vai veikti ieguldījumi
sabiedriskās teritorijas labiekārtošanā. Esam
paredzējuši ieviest pašvaldības finansētu atbalsta
sistēmu jaunajiem uzņēmējiem un piesaistīt
investorus Industriālā parka teritorijai, izbūvējot
Lidlauka ielu un vajadzīgās komunikācijas.
Autoostas tuvumā izbūvēsim bezmaksas vieglo
automašīnu stāvlaukumu tiem, kuri tālāk dodas ar
satiksmes autobusiem.
Tā ir tikai neliela daļa no nākotnes iecerēm.
Galvenais ir strādāt čakli un godprātīgi, un
tam es esmu gatavs.

Foto: Raitis Ābelnieks
2015. gadā tika noskaidroti konkursa
„Latvijas būvniecības gada balva 2014”
laureāti. Šim konkursam tika pieteikti divi
Bauskas novada pašvaldības objekti –
Bauskas pils un rekonstruētais Mūsas tilts.
No 55 pieteikumiem abi Bauskas novada
objekti tika izvirzīti konkursa otrajai
kārtai, un Bauskas pils jaunā daļa ieguva
pirmo vietu nominācijā „Restaurācija”
un TVNET simpātiju balvu, bet par
labāko būvi nominācijā „Rekonstrukcija
– inženierbūve” tika atzīts tilts pār Mūsu
Bauskā.
Gandarījums gan par pilsētas pievilcīgo
vizuālo tēlu, gan par novada iedzīvotājiem
sagādātajām ērtībām. Bauskas novadam ir,
ar ko lepoties.

2. Inita Nagņibeda

Bauska –
festivālu
pilsēta
4. Jānis Dūmiņš

B

3.

Voldemārs
Čačs

Pa asfaltētajām ielām un ceļiem

Š

pabeigsim remontēt Mūsas un Miera ielas.
Sākam gatavoties gājēju un veloceliņa izbūvei
Ziedoņu ielā uz Bērzkalniem. Šogad sāksim
grants ceļu segumu atjaunošanu Gailīšu un
Brunavas pagastos.

Asfaltbetona segums ieklāts Vecsaules
pagasta Jaunsaulē. Gandarījums par gājēju
un veloceliņa izbūvi uz Rītausmām, gājēju
tiltiņu pār Mūsu uz Bērzkalniem, kurš ieguvis
1. vietu konkursā “Latvijas Būvniecības gada
balva 2016”. Bauskā veikts remonts vairākās
ielās. Ielu apgaismojums ierīkots Stacijas,
Pārupes un Krasta ielās. Šī gada pirmajā pusē

Četros gados veikti ne tikai ielu remonti, bet
ir pabeigta Bauskas pils un Bauskas Rātsnama
rekonstrukcija. Ekspluatācijā nodots Higiēnas
centrs Rūpniecības ielā, Bauskas vecpilsētā
ierīkots bērnu rotaļu un sporta laukums.
Pilnā sparā rit sengaidītā Bauskas baseina
celtniecība. Šogad tajā paredzēts uzņemt
pirmos apmeklētājus. Tuvākajā laikā sāksies
sporta halles celtniecība Pilskalna ielā. Tā
plānota kā dāvana Latvijas valsts simtgadē.
Turpmākajos četros gados jāpanāk jaunās
bibliotēkas celtniecības uzsākšana, kas
nākotnē kļūs par moderno tehnoloģiju centru.

o četru gadu laikā ieguldīts liels
darbs
satiksmes
infrastruktūras
uzlabošanā. Atjaunoti ielu segumi
Ošu, Dreņģerkalna un Torņa ielai
Codes pagastā, asfaltēts ceļš uz Jauncodes
bibliotēku. Ošu ielā ierīkots apgaismojums.
Mežotnes pagastā noasfaltēts Doktorāta ielas
posms, apgaismojums ierīkots Pils, Doktorāta,
Bērzu uz Zemgaļu ielās Mežotnes ciemā, arī
Strēlnieku ciemā.

auska šajā gadā pieteikusi sevi
kā festivālu un svētku pilsētu ar
piesātinātu
pasākumu
kalendāru.
Gandrīz vai katrā nedēļas nogalē pie
mums notiek Latvijas un starptautiska mēroga
kultūras un izklaides pasākumi. Pirmais lielais šā
gada pasākums – Vimbu svētki – jau veiksmīgi
aizritējis. Bez jau tradicionālā Kantrī mūzikas
festivāla un pērngad pirmo reizi izskanējušā
senās mūzikas un mākslas festivāla “Vivat
Curlandia!” jaunums būs Blūza festivāls, kas
iepriekš mājoja Siguldā. Bauskas pilsētas svētki
šogad būs pavisam citādākā formātā, cenšoties
piesaistīt ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī
interesentus no citiem novadiem un pilsētām.
Novada svētki Ceraukstes pagasta “Rožmalās”
vairāk būs domāti pašu ļaudīm.
Bauskas ģeogrāfiskais novietojums Latvijas
centrā un vietējās varas labvēlība pasākumu
un festivālu organizatoriem ir būtisks
priekšnoteikums plaši apmeklētu svētku
organizēšanai Bauskā. Tāpēc nākamajos
gados domāts dažādot pasākumu klāstu, kas
savukārt palielinās viesu skaitu un paplašinās
iespējas nopelnīt pašu uzņēmējiem.
Arī nākotnē Nacionālās apvienības Bauskas
nodaļa vēlas attīstīt kultūras infrastruktūru,
kas radītu iespējas Bauskā piedāvāt
daudzveidīgākus pasākumus. Daudz vairāk
strādāsim, lai lieli pasākumi Bauskā notiktu ne
tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos.

Ticu Bauskas
novada spēkam
un izaugsmei

S

magi bija pieņemt lēmumus par skolu
reorganizāciju. Sākotnēji pietrūka
sarunu ar iedzīvotājiem, situācijas
izskaidrošanas. Esmu par izglītības
pieejamību visiem, vienlaikus nodrošinot
skolēniem laikmetam atbilstošus mācību
apstākļus. Pašvaldība atbalsta mācību līdzekļu
iegādi, finansē ekskursijas, brīvpusdienas
nodrošinātas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem
bērnudārzos, skolēniem līdz 9. klasei. Mēs
maksājam stipendijas uzcītīgākajiem 9. un 12.
klašu audzēkņiem, naudas balvas olimpiāžu
uzvarētājiem.
Risinot sociālās problēmas, esmu tikusies
ar pagastu sociālajiem darbiniekiem. Kopā
ar Bāriņtiesu rasta palīdzība daudzbērnu
ģimenēm, iepazīta aprūpētāju sarežģītā
ikdiena. Jaunas medicīnas iekārtas un
aprīkojums sagādāts Bauskas slimnīcā un
poliklīnikā, atbalstīti sabiedrības veselības
veicināšanas pasākumi, piemēram, „Esi gudrs,
būsi vesels”, Eiropas sporta nedēļa, Rudens
velobrauciens.
Esmu atbalstījusi jauniešu pašiniciatīvu,
labprāt piedaloties viņu rīkotajos pasākumos.
Vienmēr esmu atbalstījusi cilvēku pašiniciatīvu
labākas dzīves vides veidošanā. Projektu
konkursā „Mēs savam novadam” sakārtotas
apdzīvotās vietas, izbūvēti rotaļu laukumi,
organizētas radošas aktivitātes. Jauki, ka
atbalstījām pasaules apceļotāju Mārci Pļaviņu
dokumentālās filmas „Ar sapni mugursomā”
veidošanā.
Daudz darīts, lai iedzīvotāji justos piederīgi
savam novadam un lepotos ar to. Sakoptāko
īpašumu saimniekus godinām konkursā „Bauskas
novada rota”, strādīgākos uzteicam konkursā
„Bauskas novada uzņēmēju Gada balva”.
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Deputātu kandidāti
Mēs, Nacionālās apvienības deputātu kandidāti, esam par godīgu,
atklātu un profesionālu Bauskas novada pārvaldi. Mūsu vidū ir dažādu
profesiju pārstāvji, esam ar dažādu dzīves pieredzi, mēs dzīvojam un
strādājam gan pilsētā, gan pagastos, un esam gatavi savu enerģiju
ieguldīt novada izaugsmē.

1.

Raitis
Ābelnieks

Bauskas novada domes priekšsēdētājs. Gan
vārdos, gan darbos īstens Latvijas un Bauskas
patriots. Lepojas gan ar Bausku, gan savu
dzimto vietu Jaunpiebalgu. Aizraujas ar vēstures
pētīšanu, ceļošanu un fotografēšanu. Godīgs,
taisnīgs un nesavtīgs, īstenojot izvirzītos mērķus.
Atsaucīgs un zinošs, prasīgs pret sevi un citiem.
Vienmēr tur doto vārdu, pieklājīgs un galants.
Dzīves moto: “Viss, kas notiek, notiek uz labu”.

foto autore: Linda Kaufmane

2.

Inita
Nagņibeda

Domes deputāte un Bauskas sākumskolas
direktores vietniece. Sabiedriski aktīva un radoša
personība no Īslīces pagasta. Savā darbībā un
uzskatos godīga un atklāta, nebaidās uzņemties
atbildību, principiāla un mērķtiecīga, iestājas
par visiem pieejamu, mūsdienīgu izglītību. Savu
būtību izsaka atziņā: „Daru darbu, kas patīk un
padodas, mīlu cilvēkus, godāju savu ģimeni un
tēvzemi – Latviju.”

6.

Ainārs
Pastors

SIA “Reklāmas dizaina darbnīca” valdes
loceklis. Veiksmīgs uzņēmējs un profesionāls
dizaineris ar jūtīgu mākslinieka dvēseli. Piemīt
lielas darba spējas, prasmīgs un izdarīgs
pievilcīgas dzīves un darba vides veidošanā.
Zina, ko grib, un kā var izdarīt vēl labāk.

3.

Voldemārs
Čačs

Domes deputāts, galvenais speciālists
Saimnieciskajā nodaļā. Atbildīgs un izdarīgs, labi
pārzina novada saimnieciskos darbus. Viņam
patiesi rūp, lai Bauska un pagasti būtu sakopti
un attīstītos. Brīvajā laikā strādā dārzā, risina
krustvārdu mīklas, rudeņos ir aktīvs sēņotājs.
Dzīves sūtība ir palīdzēt līdzcilvēkiem. Par
savu nesavtīgo darbību ieguvis sabiedrības
novērtējumu – Bauskas novada Goda pilsonis.

7.

Ieva
Bronko – Pastore

Lietvede Bauskas 2. vidusskolā, biedrības
“Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja.
Savā darbībā mērķtiecīga, precīza un ļoti
atbildīga. Neatlaidīgi un ar lielu entuziasmu iet
uz savu mērķi – sakārtot Bauskas vecpilsētu,
šajā jomā realizējusi vairākus projektus. Šobrīd
laiku velta dēliņa audzināšanai un sevis
pilnveidošanai mākslas jomā.

4.

Jānis
Dūmiņš

Bauskas kultūras centra direktors. Mūziķis
un kultūras entuziasts. Mērķtiecīgs savu
sapņu un ideju īstenošanā. Savā darbā prot
apvienot lietišķo un māksliniecisko. Atbildīgs
un izpalīdzīgs, augstu vērtē komandas darbu
jaunu iespēju realizācijā. Veido Bausku par
vienu no vadošiem Latvijas kultūras centriem.
Ir pārliecināts, ka „lielisks darbs ir paveicams
tikai tad, kad tu mīli un tici tam, ko dari.”

8.

Gints
Druseiks

SIA “Jaunkrasts” īpašnieks un valdes loceklis.
Drosmīgs un enerģisks Brunavas pagasta
jaunais uzņēmējs. Nebaidās riskēt un
neatlaidīgi iet uz savu mērķi – attīstīt un
pilnveidot veiksmīgu uzņēmējdarbību laukos.
Pozitīva dzīves uztvere un nemitīga tiekšanās
pēc jauniem izaicinājumiem ir viņa dzīves
galvenie virzītājspēki.

5.

Daira
Zemture

Juriste ar lielu pieredz juridiskajā un
pašvaldību darbā. Patīk lietu sakārtotība, savā
darbībā ir principiāla un precīza, piemīt augsta
pilsoniskā atbildība. Pozitīva dzīves uztvere
un laba humora izjūta. Aizraujas ar dārzkopību
un ceļošanu. Dzīvo un strādā ar pārliecību:
„Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara. Visam
savs laiks.”

9.

Anita
Dzelzkalēja

Uzņēmēja ar darbavietu Ceraukstes pagasta
“Rožmalās”, dzīvo Mežotnes pagastā. Atsaucīga
triju bērnu māmiņa, kura spēj veltīt laiku gan
ģimenei, gan biznesam, gan sabiedriskajām
aktivitātēm. Pozitīva, darbīga un aizrautīga.
Vaļasprieks – kalnu slēpošana. Pati par sevi
saka: „Mīlu interesantu dzīvi, ticu labajam un
cilvēkiem.”

JĀBALSO!

10. Didzis
Paegle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Apsaimniekošanas un apgādes nodaļas
vadītājs. Dzīvo Codes pagastā. Sabiedriski
aktīvs un mērķtiecīgs. Ūdenssporta entuziasts,
atraktīvs, līdzcilvēki saka – sabiedrības dvēsele.
Apzinīgi savu darbu un brīvo laiku iegulda arī
vaļaspriekā – dejo VPDK „Mēmele”.

14. Anita
Kleina
SIA “Arbor Medical Korporācija” produktu
speciāliste. Piemīt dziļas zināšanas ekonomikā
un finansēs. Brīvajā laikā ceļo, lasa intelektuālo
literatūru, sporto. Mērķtiecīga, ar augstu
atbildības izjūtu. Raksturīga patstāvība,
labvēlība, pašcieņa. Ir harmoniska, sirsnīga,
ciena ģimeniskumu. Dzīves moto: „Nedari
otram to, ko negribi, lai tev dara.”

18. Igors
Savko
AS “Latvijas Gāze” Bauskas iecirkņa vadītājs.
Stingrs un prasīgs ne tikai pret padotajiem, bet
arī pret sevi. Par sevi saka: “Esmu kā cilvēks
“orķestris”. Protu dažādus darbus”. Aizrauj
daudzveidīgs darbs, katra diena ar saviem
izaicinājumiem, kuriem jārod risinājums.
Labprāt sniedz padomus interesentiem par
gāzes ierīkošanas jautājumiem.
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11. Ligita
Ābelniece
ZS “Jaunsenči” pārvaldniece Gailīšu pagastā.
Pārzina sava biznesa nozari, prasmīgi izmanto
uzkrātās zināšanas uzņēmuma attīstībā.
Sirdslietas ir ceļošana un mūsdienu deja.
Sirsnīga, saimnieciska, ar pozitīvu dzīves
uztveri. Dzīvē vadās pēc atziņas: „Ja nevari
mainīt apstākļus, maini attieksmi!”

15. Nauris
Smaļķis
Futbola treneris. Sabiedriski aktīvs un
mērķtiecīgs jaunietis no Īslīces pagasta.
Nebaidās riskēt un vienmēr mācīties ko jaunu.
Sports ir viņa dzīvesveids un pārliecība. Prot
pārējos aizraut ar savu ideju un sasniegt
arvien augstākus mērķus gan sportā, gan dzīvē.
Ir stingri pārliecināts, ka tikai katrs pats ir
atbildīgs par savas dzīves veidošanu.

19. Jānis
Vackars
ZS “Beķeri” īpašnieks. Sabiedriski aktīvs un
enerģisks lauksaimnieks Vecsaules pagastā,
kurš pats teic, ka viņam graudkopības nozare ir
reizē gan aizraušanās un hobijs, gan darbs un
bizness. Nebaidās no jauniem izaicinājumiem,
jo patīk sakārtota vide visapkārt, sakārtota
Latvija ar sakārtotu politisko vidi. Sabiedrībā
ātri vien iegūst apkārtējo simpātijas un kļūst
par kompānijas dvēseli.

12. Gvido
Kalnmalis
Lauksaimnieks, uzņēmējs un sporta darba
organizators Mežotnes pagastā. Sporta
entuziasts un Latvijas patriots. Nesavtīgi
darbojas sabiedrības labā, ieguldot savu laiku
un līdzekļus sporta aktivitāšu organizēšanā.
Tiešs un godīgs savā pārliecībā. Brīvajā laikā
spēlē hokeju un dejo tautiskās dejas.

16. Maira
Kalada
Namu apsaimniekotāja Gailīšu pagastā,
Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības
“Bauska” valdes priekšsēdētāja. Pati sporto
un motivē to darīt arī citus. Saskarsmē ar
līdzcilvēkiem ļoti labsirdīga un korekta. Savā
darbībā precīza, zinoša, ar lielu atbildības
izjūtu. Ir pārliecināta, ka ikvienam ir iespēja
pilnveidoties un attīstīt savas intereses.

13. Kaspars
Brazovskis
Biedrības “Codes Malēji” vadītājs. Informācijas
tehnoloģiju speciālists. Sporta pasākumu
organizators un vadītājs no Codes pagasta.
Veselīga dzīvesveida entuziasts un
popularizētājs. Aizraujas ar velosportu,
makšķerēšanu un ceļošanu. Iegulda savu laiku
un darbu, lai izveidotu tūrisma takas. Aktīvs,
atraktīvs un mērķtiecīgs savā darbībā un
pārliecībā.

17. Aldis
Atvars
SIA “Bauskas alus” sagādnieks. Atbildīgs
un precīzs speciālists. Brīvo laiku aizņem
fotografēšana, ceļošana, videomontāžu
veidošana, vācu valodas apguve,
kordziedāšana. Savstarpējās attiecībās korekts
un objektīvs, ar labu humora izjūtu, vienmēr
izpilda apsolīto. Dzīves pārliecība pavisam
vienkārša: ”Jākustas!”

20. Kitija
Vīgupa
Deju studijas “Lēra” vadītāja un horeogrāfe.
Sirds un dvēsele ielikta dejošanā, kas ir
gan darbs, gan aizraušanās. Harismātiska
personība, apveltīta ar nezūdošu enerģiju un
oriģinālām idejām. Par dzīves moto izmanto
Z. Mauriņas atziņu: „Mums tik daudz pieder,
cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt,
paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu
izgudrot, paši izdāvāt un beidzot – paši savā
sirdī izturēt.”

Ja Tev ir nacionālā pašapziņa
un atbildība par rītdienu - NĀC!
Nacionālā apvienība Tev
piedāvā iekļauties komandā .
info@nacionalaapvieniba.lv
www.nacionalaapvieniba.lv
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Baušķenieku jaunā paaudze pie
Viļa Plūdoņa pieminekļa.
Foto: Raitis Ābelnieks

V

ilis Plūdonis ir viens no dižajiem
Zemgaliešiem, īpaši nozīmīgs savā
dzimtajā pusē, tagadējā Bauskas
novadā. Viļa Plūdoņa piemiņas iemūžināšanas
ideja radās Bauskas novada domes 140.
jubilejas gadā Bauskas pilsētas svētku laikā
2014. gada 2. augustā. Sirsnība, pozitīvas

emocijas un lepnums par savu novadu un
valsti – tās bija galvenās izjūtas Viļa Plūdoņa
pieminekļa atklāšanas svinīgajā sarīkojumā
Saules dārzā. Piemineklis ir ne tikai cieņas
apliecinājums izcilajam dzejniekam, bet arī
kļuvis par vietējo iedzīvotāju un novada viesu
iemīļotu pasākumu un apskates vietu.

Mūsas tiltiņa daļa ar pandusu,
kas ir ērts māmiņām ar bērnu
ratiņiem.
Foto: Raitis Ābelnieks

2016. gada 21. novembra vakara stundā
savu laiku nokalpojušā trošu tiltiņa vietā
pār Mūsas upi tika atklāts jauns tilts, kuram
celtnieki sola 100 gadu kalpot novada
iedzīvotāju ērtībām. Uz tilta atkāšanu bija
ieradušies daudzi iedzīvotāji, priecājās par
tiltu, par salūtu un teica atzinīgus vārdus.
Jaunais tiltiņš ir ērti pieejams vecākiem
ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un velosipēdistiem. Tilta
apkārtne allaž bijusi iemīļota iedzīvotāju

pastaigu vieta, jo no kalna paveras
jauks skats uz Mūsas upes leju. Tāpat kā
nerimtīgā upe steidzas uz satikšanos ar
Mēmeli, lai tālāk abas plūstu kā viena no Latvijas
likteņupēm, tā arī no krietni padarītiem un
cilvēkus iepriecinošiem darbiem veidojas
lepnums par savu pilsētu, novadu un valsti.
Arī par šo būvi Bauskas novads saņēmis
valsts mēroga atzinību - pirmo vietu
konkursā “ Latvijas Būvniecības gada balva
2016” nominācijā “ Jauna inženierbūve”.

Eiropas Parlamenta deputāts
Roberts Zīle:
“Ir gandarījums vērot, kā Bauskas novads
Nacionālās apvienības mēra Raita Ābelnieka
vadībā ir attīstījies šo gadu laikā. Īpaši svarīgi
ir uzsvērt to, ka darbs un ar to paveiktās
pozitīvās pārmaiņas nav vērstas tikai
šauras vēlētāju grupas interesēs, kā tas ir
novērojams, piemēram, Rīgā. Gluži pretēji atbalstošs NĪN politikas plāns uzņēmumiem,
kas rada jaunas darbavietas novadā,
sasaistē ar veiksmīgi atrisinātu sabiedriskā
transporta problēmu, jaunu tiltu pār Mūsu
vai apmaksātām pusdienām pamatskolēniem
vieš pārliecinošu uzticību tam, ka arī
nākotnē paredzētie darbi tiks īstenoti visu
iedzīvotāju labā.
Kā veselīgas atpūtas cienītājam man ir
īpašs prieks, ka baušķenieki šajos gados var
lepoties arī ar profesionāli izbūvētu gājēju
un veloceliņu līdz Rītausmu ciemam. Aktīva
atpūta vainagojas arī aktīvā dzīvesveidā.
Tādēļ nav jābrīnās, ka novada vadības
labvēlīgā politika, piešķirot līdzfinansējumu
aktīvām biedrībām un iedzīvotājiem dažādu
pasākumu veikšanai, veido arī enerģisku
sabiedrību un novada dzīvi kopumā.”

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas Senās mūzikas
katedras vadītājs Māris Kupčs:
“Mans, rīdzinieka, viedoklis – Bauska
acīmredzami veidojas par reģionālu kultūras
centru. Man patīk braukt uz Bausku, jo pilsēta
strauji attīstās, ir kļuvusi par mazu eiropeisku
pilsētu, kurai ir īpaša senas vēstures aura.
Tieši pēdējos gados ir paveikts milzum daudz
– atjaunota pils un rātsnams, priecē, ka te
notiek dažādi kultūras festivāli. Organizējot
festivālu “Vivat Curlandia!”, ir izveidojusies
teicama sadarbība ar Bauskas pils, Kultūras
centra un novada domes vadību. Iesaku
katram senās mūzikas cienītājam apmeklēt
šo festivālu 15. un 16. jūlijā!”

Kultūras ministre
Dace Melbārde:
“Ar Bauskas novada domi Kultūras ministrijai
izveidojusies laba sadarbība. Pašvaldība
pārdomāti vada novada kultūras dzīvi, uzturot
ne vien Dziesmu un deju svētku tradīcijas, bet
arī atbildīgi pieejot novada kultūrvēsturiskā
mantojuma glabāšanai. Pēdējo četru gadu
laikā atjaunota ne tikai Bauskas pils, bet arī
Rātsnams. Īpašu paldies vēlos sacīt novada
domei par pašvaldības iesaisti Latvijas valsts
simtgades programmas veidošanā!”

Arvis Piziks

(triju Olimpisko spēļu dalībnieks,
profesionālās riteņbraukšanas komandas
Delko Marseille Provence KTM sporta
direktors):
“Biju patīkami pārsteigts, ka pēc ilga
pārtraukuma Bauskas novadā atsākās
velokustība. Paldies par atbalstu Bauskas
novada domei un vietējiem entuziastiem.
Pirmo reizi Bauskas pilskalna līkločus
izbaudīja velokrosa entuziasti un
profesionāļi.”

