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Izmaiņas skar ikvienu

Guntis Kalniņš,

Bauskas novada domes
Sociālās un veselības
komitejas vadītājs
Klāt klusais Adventes laiks. Katrs mēs
pārdomājam aizvadītajā gadā padarīto.
Kas sanācis labi, kas varbūt nav izdevies
tik labi.
Jāsaka, ka aizvadītais gads nav bijis no tiem
veiksmīgākajiem ne valsts, ne novada, nu
jau vienotā Bauskas novada dzīvē, ne arī
vairumam mums individuāli, kuri esam ierauti
šajos globālajos procesos: pandēmija, ierobežojumi, neziņa, neiecietība citam pret citu.
Iepriekšminētais raksturo arī pašvaldības
darbu šajā gadā. Gadu sākām ar neziņu par
to, kā būs, dzīvē realizējot Rīgas kabinetos
izstrādāto administratīvi teritoriālo reformu,
kura skar būtībā ikvienu valsts iedzīvotāju.
Un pagaidām izskatās, ka nekas jau labs
nav sanācis. Visas šīs reorganizācijas
norisinās ļoti smagnēji, nesot līdzi neziņu,
neizpratni un savstarpējās nesaskaņas. Ja
domes četrstāvu ēkā, varbūt, visiem 50:50
ir saprotams, kāpēc, ko un kā mēs darām,
ko gribam sasniegt, tad to noteikti nevar teikt
ārpus Bauskas–pagastos. Domē darbs it kā
rit raiti, arī Sociālo un veselības jautājumu
komitejā. Tiek izskatīti 100 un vairāk jautājumu katrā sēdē, bet tas ir par jautājumiem
un lēmumu projektiem, kas sagatavoti un
tiek virzīti domei izskatīšanai, taču ir ļoti
daudz jautājumu, kas uz komitejām un domi
tiek virzīti novēloti, pēdējā brīdī, un netiek
pienācīgi izdiskutēti, nenotiek viedokļu
apmaiņa, vai arī jautājumi netiek virzīti
vispār. Daudz neskaidru lietu ir par jauno
struktūru veidošanu, par ārējiem, iekšējiem
konkursiem, par neskaidru principu un attieksmes piemērošanu, saglabājot bijušo
novadu pierakstu, lemjot par attieksmi pret
darbiniekiem, pakalpojumiem iedzīvotājiem.
Protams, nav viegli izdarīt izmaiņas, reformēt, optimizēt, tie nekad nebūs populāri
lēmumi, bet attieksmei pret visu teritoriju,
pret jebkuru esošo vai topošo darbinieku
jābūt vienādai, tad tikai var prasīt arī pretī
tādu pašu attieksmi gan pret pašvaldību,
gan pret darāmo darbu.
Lai vai kā, esam spējuši pieņemt vairākus
pašvaldības normatīvos aktus, tajā skaitā
par sociālo palīdzību, pieņemti daudz svarīgi lēmumi, kas skar visu mūsu jaunveidotā
novada teritoriju, pašvaldības iestādes,
uzņēmumus un iedzīvotājus, atliek tikai
šos lēmumus pildīt un nodrošināt to izpildi.
Darāmā ir ļoti daudz, sevišķi jau tagad pašvaldības budžeta izstrādes laikā. Gribu
vēlēt visiem šajā procesā iesaistītajiem pieņemt vienādus, taisnīgus principus un, kas
ļoti svarīgi, pieturēties pie šiem principiem.
Ne visi būs ar „+” zīmi, būs arī ar „ –”, bet
pēc vienādiem nosacījumiem un principiem.
Pagaidām, vēl līdz Ziemassvētkiem, visu kā
mums nav, varam palūgt Ziemassvētku vecītim, lai atnes. Bet vai atnesīs? Cerēsim…
Lai visiem saticība, miers un veselība. Lai
kluss, balts (domes darbiniekiem - ražīgs)
un mierīgs šis Adventes laiks un priecīgi
Ziemassvētki!

Gada jaunieši - Toms Vitrups (no kreisās), Laura Bogdanoviča un Raiens Lukass Kukutis – saņēma speciāli izgatavotās piemiņas veltes. Balva
ir pamatne ar spuldzīti, kura maina krāsu. Tas ir simbols mūsu vērtībām, darbam un tā augļiem. Attieksme, kas veido spēcīgu un noturīgu
dzīves pamatu, un gaisma, neizsīkstoša kustība – jauniešu enerģija.

Nezaudējiet dzirksti, kas jūsos mīt!
Klāt gada nogale, kad apbalvojam Iecavas
novada Gada jauniešus.
Arī šogad pašvaldības administrācijas Iecavas Jauniešu centrs organizēja konkursu, lai
apzinātu bijušā Iecavas novada aktīvos jauniešus un izceltu viņu sasniegumus. Sniedzot
atzinīgu novērtējumu, apbalvojot aktīvākos
un uzņēmīgākos jauniešus, tiek veicināta
vienaudžu izaugsme.
Gada jaunietis – tas ir tituls, kurš ietver
daudzas īpašības un prasmes. Viena no
tām - rast iespēju, kad šķiet, ka nekas nav
iespējams. Iecavnieki, neskatoties uz valstī
noteiktajiem ierobežojumiem, ir bijuši radoši,
meklējuši iespējas turpināt sevi pilnveidot, lai
gūtu sasniegumus neformālajā un interešu
izglītībā, brīvprātīgajā darbā, labdarībā un
citās sabiedriskajās aktivitātēs.
Iecavas pilsēta un pagasts var lepoties, jo te
iesakņojas daudz aktīvu jauniešu, kas ar saviem
labajiem darbiem Iecavu pārstāv gan vietējā,
gan starptautiskajā līmenī. Šogad Gada jaunieša
titulam bija izvirzīti 12 pretendenti - daudzpusīgi,
gudri un mērķtiecīgi jaunieši.
Konkursa dalībnieki tika vērtēti trīs vecuma
grupās:
• no 13 līdz 15 gadiem;
• no 16 līdz 18 gadiem;
• no 19 līdz 25 gadiem.
Katrā vecuma grupā tiek apbalvots viens jaunietis. Konkursa uzvarētāji šogad ir:

Raiens Lukass Kukutis

Iecavas vidusskolas 9.c klases skolnieks Raiens
ir ļoti atbildīgs un vispusīgs jaunietis. Ar izkoptu
vērtību sistēmu, patstāvīgs un atvērts visam

jaunajam - zināšanām, iespējām. Šis gads
bijis izaicinājumiem un panākumiem bagāts,
piedaloties apaļā stenda šaušanas sacensībās Latvijas kausā un Latvijas čempionātā.
Ar centību Raiens virzās uz savu mērķi –
Olimpiskajām spēlēm. Jau šogad pārstāvējis
Latviju starptautiskās sacensībās Čehijā, kur
uzstādījis savu personisko rekordu - 25 no 25
punktiem. Bijusi arī dalība dažādās nometnēs
gan Iecavā, gan ārpus tās.

Toms Vitrups

Toms mācās Iecavas vidusskolas 11.b klasē,
ir atsaucīgs, centīgs un draudzīgs, atbildīgs
un sportisks, nodarbojas ar vieglatlētiku. Kā
brīvprātīgais Toms regulāri piedalās un palīdz
organizēt Iecavas Tradicionālās kultūras biedrības pasākumus. Viņš ir viens no „Tarkšķu
mandolīnistu“ pamatsastāva dalībniekiem,

piedalījies koncertos un mūzikas ierakstos,
tāpat arī starptautiskā pasākumā - Eiropas
latviešu sporta festivāls Olimpiskais Lāčplēsis.
Brīvajā laikā Toms ir aktīvās atpūtas piekritējs,
viņš piedalās velobraucienos un pārgājienos,
ko popularizē sociālajos medijos jauniešu vidū.

Laura Bogdanoviča

Laura ir 2. kursa studente Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātē. Papildus
mācību darbam Laura aizraujas ar mūziku un
jau kopš piecu gadu vecuma aktīvi darbojas
folkloras kopā „Tarkšķi”. Šogad kopā ar kolektīvu piedalījusies Skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētku koncertos un TV raidījumos. Pēc
savas iniciatīvas pieaugušo tālākizglītības kursos apguvusi latviešu tautas instrumenta bases spēli un šogad
„Tarkšķu” vasaras TURPINĀJUMS 8.lpp.
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Izsaki viedokli

PAZIŅOJUMS

par SIA „Eco Baltia vide”
iesniegumu B kategorijas
piesārņojošās darbības
atļaujas pārskatīšanai un tā
sabiedrisko apspriešanu

SIA „Eco Baltia vide”, reģ. Nr. 40003309841,
juridiskā adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2121 (Operators),
ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
ZE20IB0009 pārskatīšanai, kas 2021. gada
11. novembrī pieņemts Valsts vides dienesta
Zemgales reģionālajā vides pārvaldē.
Operators SIA „Eco Baltia vide” teritorijā
Īslīces ielā 5A, Bauskā (Iekārta) veic dalīti
savākto šķiroto iepakojuma atkritumu
(papīra, kartona, plastmasas, stikla, koka
iepakojuma), stikla un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu. Atļaujas pārskatīšana tiek veikta saistībā
ar plānoto atkritumu apsaimniekošanas apjomu palielināšanu, veicot atkritumu šķirošanas
procesa efektivizāciju, un izmaiņām iekārtas
darba laikā. Nav paredzētas būtiskas atkritumu pagaidu uzglabāšanas apjoma izmaiņas.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada
10. jūniju), sabiedriskās apspriešanas
process notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 8. decembra līdz 14.
decembrim.
Sabiedrības informēšanas sanāksme notiks
attālināti Zoom platformā 2021. gada 8. decembrī plkst. 17.00.
Pieejas saite sanāksmei:
https://us06web.zoom.us/j/4614654736
Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija
par plānotajām izmaiņām Operatora darbībā.
Sanāksme tiks ierakstīta un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 14. decembrim
SIA „Eco Baltia vide” tīmekļa vietnē
https://www.ecobaltiavide.lv/.
Jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu
zane.rupenheite@ecobaltiavide.lv līdz
14. decembrim. Atbildes uz sabiedriskās
apspriešanas laikā uzdotajiem jautājumiem
par Operatora darbību tiks sniegtas līdz 15.
decembra plkst. 17:00 tās publicējot SIA „Eco
Baltia vide” tīmekļa vietnē
https://www.ecobaltiavide.lv/ un atbildot uz
saņemtajiem e-pastiem.
Ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem iespējams iepazīties:
1.SIA „Eco Baltia vide” tīmekļa vietnē
https://www.ecobaltiavide.lv/
2.Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē
https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus
par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē
izskatītajiem jautājumiem var iesniegt Valsts
vides dienesta Zemgales reģionālajai vides
pārvaldei līdz 2021. gada 30. decembrim.
Par atļaujas izsniegšanu atbildīga ir Valsts
vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde, Kazarmes iela 17A, Jelgava, LV-3007,
zemgale@vvd.gov.lv.

Neaizmirsīsim izkārt
karogu decembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts
karogu”
• 5. decembrī – pret latviešu tautu
vērstā totalitārā komunistiskā režīma
upuru piemiņas dienā pie iestādēm un
dzīvojamām ēkām jāizkar Latvijas valsts
karogs sēru noformējumā.

lasiet arī www.bauska.lv

Domes lēmumu apskats
Amatā apstiprina apvienību pārvalžu
vadītājus

Bauskas novada domes deputāti domes sēdē
šī gada 25.novembrī amatā apstiprināja četru
jaunizveidoto iestāžu – Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku apvienības pārvalde vadītājus. Bauskas apvienības pārvaldi
vadīs Aleksandrs Gurkovskis, kurš sevi kā
labs teritorijas saimnieks līdz šim pierādījis, ieņemot Gailīšu pagasta pārvaldes pārvaldnieka
amatu. Iecavas apvienības pārvaldi vadīs
Normunds Vāvers. Ar darbu pašvaldībā Normunds saistīts jau ilgu laiku. Vairākus gadus
N.Vāvers bija Mežotnes pagasta pārvaldes
vadītājs, pēc tam izpilddirektora vietnieks
Iecavas novada pašvaldībā. Darbu Rundālē
turpinās Aigars Sietiņš, līdz šim viņš bija
Rundāles novada pašvaldības izpilddirektors,
nu A.Sietiņš vadīs Rundāles apvienības pārvaldi. Par Vecumnieku apvienības pārvaldes
vadītāju amatā apstiprināja Daci Šileiku.
Dace ir skaistkalniete, kas līdz šim Vecumnieku
novada pašvaldībā bija Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja.
Pretendenti uz amata vietām tika aicināti
pieteikties atklātā konkursā, kas noslēdzās
2021.gada 11.novembrī. Darbu apvienības
pārvaldes uzsāks 2022.gada 1.janvārī, taču
vadītāji amatā iecelti no 2021.gada 1.decemba
un aktīvi uzsāks darbu pie 2022.gada budžeta
projekta.

Apstiprina saistošos noteikumus
sociālajā jomā

Pašvaldībā rit darbs pie 2022.gada budžeta
projekta un paralēli tiek izstrādāti saistošie
noteikumi, kuriem ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu. 25.decembrī domes sēdē
deputāti pieņēma trīs saistošos noteikumus:
„Par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem”, „Bauskas novada
pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm” un „ Bauskas novada
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”.
Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus,
kārtību to saņemšanai un pabalstu apjomu.
Saistošie noteikumi „Par Bauskas novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
paredz piecus pabalsta veidus - pabalstu
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalstu, kā arī papildu
sociālās palīdzības pabalstus: pabalstu brīvpusdienām profesionālajās izglītības iestādēs
un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, pabalstu medicīnisko izdevumu
daļējai apmaksai, pabalstu krīzes situācijā.
Kopējā prognozējamā ietekme uz budžetu
veido 608 810 EUR.
Saistošie noteikumi „Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm” nosaka vienotus
nosacījumus un materiālā atbalsta veidus
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
un audžuģimenēm vai specializētām audžuģimenēm Bauskas novadā.
Savukārt saistošie noteikumi „Bauskas novada
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”
kā jau minēts nosaukumā, ir pēc pašvaldības
iniciatīvas izveidoti atbalsta veidi novada iedzīvotājiem. Ar pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem noteikti septiņi brīvprātīgās iniciatīvas
atbalsta veidi: apbedīšanas pabalsts, pabalsts
personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas
iestādes, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai, pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai, pabalsts mācību gada
uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm, pabalsts
brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas
izglītības iestādēs, pabalsts uzturam natūrā.
Kopējā saistošo noteikumu ietekme uz budžetu
plānota 172 443 EUR.
Pieņemtos saistošos noteikumus administrēs
Bauskas novada Sociālais dienests.
Visi apstiprinātie sasitošie noteikumi nosūtāmi
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (VARAM) atzinuma saņemšanai.
Pozitīva atzinuma gadījumā noteikumi stāsies
spēka 2022.gada 1.janvārī un tiks publicēti
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un

pašvaldības tīmekļa vietnē. Sīkāk ar saistošo
noteikumu saturu pašvaldība iedzīvotājus
iepazīstinās pēc to apstiprināšanas VARAM,
šobrīd ar saistošajiem noteikumiem ir iespēja
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē domes
lēmumu sadaļā.

Izveido un reorganizē pašvaldības
iestādes

Intensīvi turpinās darbs pie pašvaldības struktūras izveides un līdz ar to pie iestāžu izveides
un reorganizācijas. Domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada pašvaldības
policija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”. Lēmums paredz izveidot Bauskas
novada pašvaldības iestādi „Bauskas novada
pašvaldības policija”, apvienojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” struktūrvienību „Bauskas novada pašvaldības policija”, Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome”
struktūrvienību „Rundāles novada pašvaldības
policija” un Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecumnieku novada dome” struktūrvienību „Sabiedriskās kārtības nodaļa”, kā
rezultātā pievienojamās struktūrvienības tiek
likvidētas. Iecavā sabiedrisko kārtību, līdz
spēkā esošā līguma termiņa beigām, turpinās
nodrošināt Reģionālās pašvaldības policijas
Iecavas nodaļa. Bauskas novada pašvaldības
policija darbu uzsāks 2022. gada 1.janvārī. Uz
iestādes priekšnieka amatu tiks izsludināts atklāts konkurss. Izstrādātais iestādes nolikums
paredz, ka pašvaldības policija sabiedrisko
kārtību nodrošinās diennakts režīmā.
Ar lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” reorganizāciju” Bauskas novada dome noteica likvidēt
iestādi „Sporta centrs „Mēmele””, pievienojot to
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas
apvienības pārvalde”, kā rezultātā pievienojamā
iestāde beidz pastāvēt. Iestādes likvidācija pabeidzama līdz 2021.gada 31.decembrim.
Lēmums Par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „„Bauskas novada administrācija”
Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju” paredz
apvienot Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” struktūrvienību „Dzimtsarakstu nodaļa” ar Rundāles, Iecavas
un Vecumnieku dzimtsarakstu nodaļām, kā
rezultātā pievienojamās nodaļas tiek likvidētas
un tiek izveidota viena Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
struktūrvienība „Dzimtsarakstu nodaļa”. Darbu
struktūrvienība uzsāks 2022. gada 1. janvārī.
Domes sēdē tika izveidotas arī četras jau minētās apvienības pārvaldes – Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku apvienības pārvalde
un apstiprināti to nolikumi. Teritoriju specifikas
dēļ apvienības pārvalžu struktūrshēmas un
funkcijas ir nedaudz atšķirīgas. Pagastu pārvaldes tiks pārveidotas par pagastu nodaļām
un vairs nefunkcionēs kā atsevišķas iestādes,
bet būs apvienības pārvaldes struktūrvienības.
Apvienības pārvaldes nodrošinās teritorijas un
ēku apsaimniekošanu, rūpēsies par komunālo
pakalpojumu nodrošināšanu, pārraudzīs pašpārvadājumus, sporta, kultūras, jaunatnes,
bibliotēku aktivitātes. Atšķirīga situācija ir
Bauskas apvienības pārvaldē, jo Bauskas
pilsētā nekādas izmaiņas salīdzinājumā ar to,
kā bijis līdz šim, nav plānotas.

Apbalvojumi un naudas balvas
izglītībā un sportā arī turpmāk

Apstiprinot noteikumus „Par naudas balvu
piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un
viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās,
zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs”
un nolikumu „Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas
novada pašvaldības sportistiem – bērniem,
jauniešiem, junioriem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm,
sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta
spēļu uzvarētajiem”, deputāti noteica kārtību,
kādā tiek noteikta balvu piešķiršana, kā arī
piešķiramo balvu jomas, veidu un apmēru.
Naudas balvas izglītības jomā varēs piešķirt
par labiem un teicamiem sasniegumiem
mācību darbā, 2. posma, reģiona, valsts un
starptautiska mēroga mācību priekšmetu
olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu

lasījumos, kā arī par iegūtām godalgotām
vietām reģiona, valsts un starptautiskos konkursos un/vai skatēs. Piešķiramo naudas balvu
apmērs dažādās kategorijās ir no 15 EUR līdz
pat 450 EUR.
Sportā apbalvojumu saņemšanai kā kandidāti
var tikt izvirzīti sportisti – bērni, jaunieši, juniori,
kuri ir Bauskas novada pašvaldības sporta
skolu izglītojamie - bērni, jaunieši, juniori,
kuri pārstāv Bauskas novada pašvaldību un
ir reģistrēti sporta klubos Bauskas novada
pašvaldībā vai Bauskas novada bērni, jaunieši,
juniori, kuri reģistrēti citu novadu, pilsētu sporta
klubos, sporta skolās, bet pārstāv un popularizē Bauskas novada sportu. Sportā iegūstamais
naudas balvas apmērs dažādās kategorijās ir
no 10 EUR līdz 700 EUR.
Pieņemtie normatīvie akti stāsies spēkā
2022. gada 1. janvārī.

Atbalsta biedrības iniciatīvas

2021.gada 29.oktobrī saņemts biedrības „Laiks
Jauniešiem” projekta pieteikums „Laužam
ledu kopā.” Projekta mērķis ir sniegt atbalstu
sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem
un tos integrēt mūsdienu jauniešu sabiedrībā.
Šī projekta realizācija sekmētu biedrības
„Laiks Jauniešiem” cilvēkresursu kapacitāti,
kā arī biedrības aktīvistiem mācību veidā būtu
iespēja iegūt pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riska jauniešiem, ko turpmāk izmantotu
biedrības darbībā citos projektos. Dome lēma
atbalstīt biedrības „Laiks Jauniešiem” iniciatīvu, piešķirot finansējumu projekta īstenošanai
715 EUR apmērā.
Biedrība dibināta 2019.gada decembrī. „Laiks
Jauniešiem” brīvprātīgi sadarbojas ar dažādām sociālajām grupām un jauniešiem vecumā
no 13 līdz 25 gadiem. Organizē viņiem neformālās izglītības pasākumus visā Latvijā. Līdz
2021. gada 13. oktobrim biedrībā iesaistījušies
237 bērni un jaunieši no dažādiem Latvijas
reģioniem, izrādot īpašu interesi veicināt dažādu iemaņu un prasmju attīstību. Covid 19
pandēmijas laikā biedrība uzsāka labdarības
maratonu „Roku Rokā”, sniedzot palīdzību
grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Apstiprina Iecavas parka attīstības
koncepciju

Iecavas muižas parks ir veidots vienlaicīgi ar
muižas kompleksa izbūvi laika periodā no 1795.
līdz 1800.gadam angļu ainavu parka stilā. Parkam raksturīga liela lapu koku daudzveidība,
pārstāvētas daudzas eksotisku koku sugas,
tas tiek regulāri kopts un uzturēts. Parks vietējā
sabiedrībā atzīts kā viena no nozīmīgākajām
Iecavas vērtībām.
2014.gadā vairākus mēnešus Iecavas parkā
SIA „Koku eksperts” nodarbojās ar parka
dendroloģisko inventarizāciju, kuras laikā
novērtēja koku stāvokli, bioloģisko daudzveidību un apzināja parka kopšanas pasākumus.
Eksperti atzina, ka parks kopumā ir maz pārveidots, nesabojāts un atzīstams par vienu no
izcilākajiem angļu stila parkiem Latvijā. Parka
senāko koku vecums ir apmēram 150-200 gadi.
Pašlaik dažādi uzlabojumi parkā, piemēram,
apgaismojuma, soliņu, atkritumu urnu ierīkošana, stādījumu veidošana, notiek atbilstoši
pašvaldības finanšu līdzekļiem un iespējām,
neievērojot vienotu konceptu. Atbilstoši dokumenta „Iecavas novada attīstības programma
2020.-2026.gadam” gala redakcijas Stratēģiskajai daļai investīciju plānam laika posmā
no 2020.gada līdz 2021.gadam pašvaldība
izstrādāja Iecavas parka turpmāko attīstības
koncepciju. Tā dažādās izstrādes stadijās
vairākkārt prezentēta Iecavas parka attīstības
tematiskā plānojuma darba izstrādes grupai,
kura iesniedza savus priekšlikumus koncepcijas
izstrādes turpināšanai. Publiskā apspriešana
notika no 2021.gada 8.maija līdz 2021.gada
5.jūnijam. Kopā publiskajā apspriešanā piedalījušies 767 iedzīvotāji – vairākums no tiem
atbalsta izstrādāto Iecavas parka attīstības
koncepciju.
Izstrādātā koncepcija paredz risinājumus gan
parka dabas vides attīstībai, ievērojot īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas un objektus, gan
iekļauj priekšlikumus dažādas infrastruktūras –
gājēju taciņu, mazo arhitektūras formu, putnu
mājas, tiltiņu, estrādes u.c. attīstībai.
Domes sēdes lēmumu pilns apskats pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
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Pašvaldībā pieņemtie saistošie
noteikumi (pilns saistošo noteikumu teksts bauska.lv, likumi.lv
Saistošie noteikumi par Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējumu
kultūras pieminekļu saglabāšanai
Pieņemts: 30.09.2021.
Stājas spēkā: 20.10.2021.
Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā
daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
24. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldībām
to saistošajos noteikumos neteiktajā kārtībā
ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt
līdzekļus to kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri īpašnieka (valdītāja)
noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības
apskatei.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinan-

Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Bauskas novadā
Pieņemts: 30.09.2021.
Stājas spēkā: 01.01.2022.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli„ 5. panta trešo daļu pašvaldība var
izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti
atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām.
Bauskas novada domes saistošie noteikumi
izstrādāti ar mērķi:
1) ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī,
sniegt atbalstu novada sociāli mazāk aizsar-

Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Bauskas novadā
Pieņemts: 30.09.2021.
Stājas spēkā: 01.01.2022.
Pašvaldībai likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” tiek deleģētas tiesības atsevišķos
gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa
piemērošanu savā administratīvajā teritorijā,
attiecīgi izdodot saistošos noteikumus (t.sk.
noteikt termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas
paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
piespiedu izpilde (maksimālais termiņš – 7 gadi),
maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu mājām,
kas zemesgrāmatā ierakstītas uz pašvaldības
vārda, noteikt paaugstinātu nodokļu likmi atsevišķiem nodokļa objektiem u.c.).
Ar 2022. gadu nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanā Bauskas novadā ir paredzēts
nosacījums, ka nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 1,5 % apmērā no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības piemēro tiem fizisku
un juridisku personu īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošiem nekustamā īpašuma objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana
un kuros dzīvesvieta nav deklarēta nevienai
fiziskai personai.
Saistošajos noteikumos iekļauto normu
rezultātā paaugstinātā nodokļu likme mo-

Saistošie noteikumi par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju un un
būvju, kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums,
aplikšanu ar nekustamā īpašuma
nodokli
Pieņemts: 30.09.2021.
Stājas spēkā: 01.01.2022.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
3. panta 1.4 daļa paredz pašvaldībām tiesības izdot un līdz pirmstaksācijas gada 1.
novembrim publicēt saistošos noteikumus
par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu
apmērā.

sējumu Bauskas novada valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas
vēsturiskais centrs” un tā aizsardzības zonas
vēsturiskās apbūves konservācijai un restaurācijai.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt Bauskas pilsētas vēsturiskā centra un Bauskas novada
kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt
kvalitatīvu kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un attīstību.
Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā
pašvaldības budžeta ietvaros.
Šāds atbalsts veicinās Bauskas vecpilsētas
un novada kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un kvalitātes paaugstināšanu, kas var
paaugstināt gan interesi par īpašumiem un
dzīvesvietu Bauskas vēsturiskajā centrā, gan
veicināt ar tūrismu saistīto nozaru – amatniecības, ēdināšanas, naktsmītņu u.c. uzņēmējdarbības nozaru aktivitāti.
gātai nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijai – maznodrošinātām personām;
2) sniegt atbalstu Bauskas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, tā veicinot iedzīvotājus deklarēties faktiskajās dzīvesvietās.
3) paredzot nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, veicināt Bauskas vecpilsētas
teritorijas apbūves kultūrvēsturisko objektu
saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu.
Saistošajos noteikumos ir definētas nodokļu
maksātāju kategorijas – gan fiziskas, gan
juridiskas personas, kurām ir iespēja saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus,
kā arī norādīts nodokļa atvieglojuma apmērs
un piešķiršanas kārtība.
tivēs iedzīvotājus, kuri ir deklarējuši savu
dzīvesvietu citā administratīvajā teritorijā,
bet faktiski dzīvo Bauskas novadā, deklarēt
dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā, tādejādi palielinot iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības
budžetā.
Mājokļu izīrētāji tiks motivēti dot piekrišanu
saviem īrniekiem deklarēt dzīvesvietu īrētajos mitekļos, kā rezultātā tiks veicināta arī
mājokļu īres tirgus attīstība.
Saistošie noteikumi nosaka, ka:
1) nekustamā īpašuma objektiem, kas saistīti ar dzīvošanu un kuros taksācijas gada
1. janvāra 00:00 nav deklarēta neviena
fiziska persona, tiek piemērota likme 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības;
2) nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un
pašvaldībai piederošu vai piekritīgo zemi, uz
kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu)
īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas
līgumi slēgti ar pašvaldību vai tiesiskie valdītāji, kā arī personas, kas faktiski lieto šo
īpašumu;
3) maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde
veicama 7 gadu laikā no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
Saistošie noteikumi veicinās vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, lai novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un
pašvaldības ainavas bojāšanu.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības administratīvajā teritorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokli vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves un būves, kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
Šīs būves pēc lēmuma par to klasificēšanu
apstrīdēšanas termiņa beigām tiks apliktas
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās
vērtības.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
izdošanu vai būvniecības ieceres
akceptu
Pieņemts: 28.10.2021.
Stājas spēkā: 01.01.2022.
Bauskas novada domes saistošie noteikumi
izstrādāti, lai:
1) ar 2022. gada 1. janvāri visu bijušo novadu
administratīvajās teritorijās piemērotu vienādus nodevu apmērus, rēķinu izrakstīšanas,
maksāšanas kārtību un atvieglojumus;
2) mainītu nodevas apmēra aprēķināšanas veidu, ņemot vērā Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500
„Vispārīgie būvnoteikumi” noteikto būvju
iedalījumu grupās un būvniecības ieceres
iesnieguma veidu un vienkāršot nodevas par
būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas
saņemšanu noteikšanu.
Saistošie noteikumi nosaka, kā Bauskas novada administratīvajā teritorijā tiek piemērota
pašvaldības nodeva par būvniecības ieceres
akceptu, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un piemērojamos atvieglojumus.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos

spēku zaudē:
– Bauskas novada domes 2010. gada
25. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 „Par
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai” un 2013. gada 26. septembra saistošie
noteikumi Nr. 22 „Grozījumi Bauskas novada
domes 2010. gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 8 ”Par pašvaldības nodevu
būvatļaujas saņemšanai””;
– Iecavas novada domes 2013. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 24 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”;
– Rundāles novada domes 2010. gada
saistošie noteikumi Nr. 7 „Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu” un Rundāles novada domes 2013. gada 30. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 12 „Grozījumi Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības nodevu
par būvatļaujas saņemšanu””;
– Vecumnieku novada domes 2010. gada
24. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 „Par
pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”
un 2013. gada 15. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 „Grozījumi Vecumnieku novada
domes 2010. gada 24. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības nodevu
būvatļaujas saņemšanai””.

No 1. janvāra stājas spēkā jaunas SIA „Bauskas
ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 20. oktobrī apstiprinājusi
SIA „Bauskas ūdens” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus no
2022. gada 1. janvāra.
Pašvaldības SIA „Bauskas ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu aprēķinus. Regulators ir izvērtējis tarifu
projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots,
aprēķināts atbilstoši metodikai un tādā apmērā, lai segtu SIA „Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
SPRK apstiprinājusi SIA „Bauskas ūdens” šādus tarifus
(bez pievienotās vērtības nodokļa):
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,86 EUR/m³;
• kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,34 EUR/m³;
No 2022. gada 1. janvāra tiek atcelts Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora
2008. gada 26. maija lēmums Nr. 10 „Par SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” ūdensapgādes
un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu”.

Domes lēmums „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un 61.punktu un
ievērojot SIA „VIDES SERVISS” 2021.gada
11.novembra iesniegumu Nr.1/13.-237,
Bauskas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (euro par vienu kubikmetru)
Bauskas novada administratīvajā teritorijā –
vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā
no 2022.gada 1.janvāra: 20,77 euro (bez
pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:
1.1. maksa par sadzīves un dalīto atkritumu

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu 10,65 euro;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Getliņi EKO”
(t.sk. dabas resursu nodoklis) – 10,12 euro.
2. Noteikt, ka mainoties dabas resursa nodokļa likmei normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, atkārtoti netiek apstiprināta lēmuma 1.punktā noteiktā maksa, bet informācija
tiek publicēta Bauskas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada
Vēstis” un www.bauska.lv.
3. Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Bauskas Novada Vēstis”.
Aivars Mačeks,
domes priekšsēdētāja vietnieks
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Atjaunots autoceļa posms Gailīšu
pagastā

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

12. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 165 309,99 EUR.
Mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība: 1.2.rīcība „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”
• Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte: 70%;
• kopprojekta gadījumā – 80%.
• Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR.
• Projektu īstenošanas termiņi:
1) Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
(EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS lietotājam,
noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties
Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un
biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi”
/ „12.kārta”).

Būvuzņēmējs SIA „Baltijas Būve” pabeidzis vietējās nozīmes pašvaldības
autoceļa A10 Čikstes-Muzejs-Kaulbrieži
posma atjaunošanas būvdarbus 780 m
garumā atbilstoši SIA „DDP” izstrādātajai
apliecinājuma kartei.
Atjaunota ir ne tikai ceļa brauktuve, bet arī
sakārtota ceļam piegulošā teritorija, labiekārtotas pie ceļa esošās virszemes ūdens atvades sistēmas – grāvji, caurtekas. Izveidota
zaļā infrastruktūra – koku un krūmu stādījumi,
iedēstot 160 košumstādus. Teritorijas apstādījumi veidoti no irbeņlapu fizokarpa, pelēkās
spirejas, Ungārijas ceriņa, krastu kļavas un
spārnotā segliņa stādiem.
Pašvaldības vietējā autoceļa Gailīšu pa-
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Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2022.gada 7.janvāra līdz 2022.gada 7.februārim.

gastā pārbūve ir nozīmīgs
ieguldījums ne tikai pašvaldības degradēto teritoriju sakārtošanā. Tas palīdz veidot
iedzīvotājiem ērtu un drošu
publisko ārtelpu un veicina
komercdarbības attīstību, nodrošinot klientu piekļuvi līdzās
esošajiem uzņēmumiem SIA „Uzvara Lauks”
un SIA „LRS Mūsa”.
Atjaunoto teritoriju atzinīgi novērtējuši arī
Gailīšu pagasta Uzvaras ciema iedzīvotāji,
jo Uzvaras ciems kļuvis vēl par vienu teritoriju
sakoptāks, estētiski pievilcīgāks.
Autoceļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana veikta projekta „Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības
veicināšanai”, Nr.5.6.2.0/21/I/001 specifiskā
atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ceturtās kārtas projekta ietvaros.
Laine Baha, Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka
tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Ieva Jermuša
tel.20095189, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

Jaunā norēķinu un saziņas vietne
SIA „Bauskas ūdens” klientiem
„Bill.me risinājums ir profesionāli izstrādāts,
uz tehnoloģijām balstīts ikmēneša rēķinu
pārvaldības un skaitītāju noziņošanas rīks
mūsu klientiem. Servisa priekšrocības ir
īpaši viegli pamanāmas tieši šobrīd, kad
epidemioloģiskā situācija ir tik sarežģīta
un komunikācija ar klientiem bieži vien ir
apgrūtināta,” norāda valdes loceklis Imants
Svētiņš.

Bill.me — vienkārši ērti

Turpinot pakalpojumu kvalitātes attīstību un reaģējot uz pašreizējās epidemioloģiskās situācijas izaicinājumiem, SIA
„Bauskas ūdens” piedāvā saviem klientiem
arvien jaunus veidus norēķiniem un komunicēšanai ar uzņēmumu. Viens no tiem ir
tiešsaistes vietnē Bill.me.
Bill.me ir pārskatāma un mūsdienīga rēķinu
pārvaldības un saziņas platforma, kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp klientu
un pakalpojuma sniedzēju. Iedzīvotāji visos
valsts reģionos jau vairākus gadus izmanto
vietni ērtākai rēķinu apmaksai un skaitītāju
rādījumu noziņošanai.
„Spriežot pēc cilvēku atsaucības — šobrīd
mūsu platformu Latvijā aktīvi lieto vairāk kā
50 tūkstoši lietotāju – arvien vairāk iedzīvotāju
sāk izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas
savā labā,” stāsta Bill.me projektu vadītāja
Alisa Dudareva.
Arī SIA „Bauskas ūdens” valdes loceklis Imants
Svētiņš uzskata par pienākumu piedāvāt klientiem un popularizēt instrumentus, kurus tie var
izmantot kvalitatīvi augstākā dzīves līmeņa
sasniegšanai.

Ikvienam SIA „Bauskas ūdens” klientam būs
pieejams personīgais lietotāja profils Bill.
me vietnē, proti ērts vadības panelis ātrai
rēķinu saņemšanai un apmaksai, skaitītāju
rādījumu noziņošanai ar vienu klikšķi un
ērtai komunikācijai ar uzņēmumu. Papildus
tiešsaistes vietnei ir pieejama bezmaksas
mobilā lietotne iOS, Android un Huawei
ierīcēm, kas nodrošina absolūto servisa
lietošanas brīvību. Turklāt, Bill.me pilnībā atbilst Eiropas Savienības Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un visaugstākajiem Visa un
MasterCard maksājumu drošības standartiem.
„Mūsu pieredze liecina, ka liela nozīme ir ērtam
un saprotamam rīkam. Esam priecīgi, ka laika
gaitā mums izdevies apgāzt divus pastāvošos mītus – to, ka reģionos un gados vecāki
iedzīvotāji kūtrāk izmanto digitālos kanālus.
Gandrīz 40% no mūsu platformas lietotājiem
Latvijā ir cilvēki vecumā virs 55 gadiem,” atklāj
A.Dudareva.

Kā kļūt par Bill.me lietotāju?

Reģistrācija, rēķinu saņemšana, rādījumu
nodošana Bill.me vietnē ir bez maksas. Visi
klienti, kuri jau izmanto savu e-pastu saziņai
ar SIA „Bauskas ūdens” saņems reģistrācijas
saiti. Pārējos klientus aicinām uz e-pasta adresi norekini@bauskasudens.lv iesūtīt šādu
informāciju: vārds, uzvārds, klienta numurs,
īpašuma adrese..
Vairāk informācijas par Bill.me iespējām un
priekšrocībām var iegūt tīmekļvietnē
www.bill.me.

Atjaunotais ceļa posms sekmēs komercdarbības attīstību, nodrošinot klientu piekļuvi līdzās
esošajiem uzņēmumiem SIA „Uzvara Lauks” un SIA „LRS Mūsa”.

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana:no 2021.gada 5. decembra līdz 2022. gada 5. janvārim.
11. kārtā pieejamais publiskais finansējums – 315 000,00 EUR.
Mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
• 1.1. rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:
• 70%;
• kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
• Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
• Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS
lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā,
Uzvaras ielā 1, 4. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības
mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / „11. kārta”).
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Ieva Jermuša tel.20095189, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

lasiet arī www.bauska.lv
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Bauskas pilī noritējusi pirmā
radošā rezidence

Jocevičiūtė (soprāns), Aija Dimza
(traversflauta), Maija Andersone
(baroka vijole), Marianna Puriņa
(baroka vijole), Laura Šarova
(baroka vijole), Veronika Rinkule
(klavesīns, ērģeles).
Ziemas koncertu sēriju organizē
Rīgas Vēsturiskā teātra un mūzikas biedrība
Valsts svētku nedēļā Bauskas pils muzejā
un Bauskas pils muzejs.
norisinājās senās mūzikas studentu un
Projekta „Vēsturiskais ceļš: Raudondvamācībspēku radošā rezidence. Rezidencē
piedalījās JVLMA (Jāzepa Vītola Latvijas
ris – Bauska” galvenais mērķis ir palielināt
Mūzikas akadēmija) Senās mūzikas katedapmeklētāju skaitu Bauskas pils muzejā un
Raudondvaris muižā (Lietuva) tūrisma neseras un Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas studenti, kā arī JVLMA mācībspēki.
zonā un ziemā. Projektā paredzēta ziemas
Rezidences laikā mākslinieki sagatavoja 17.gs.
koncertu sērija, kas sastāv no piecām dažādu
pirmās puses itāļu komponistu koncertprogsenās mūzikas izpildītāju (gan Latvijas, gan
ārvalstu) rezidencēm, kuru laikā sagatavotās
rammu, īpašu uzmanību veltot sonātes un
koncertprogrammas no šī gada novembra
dziesmas žanram, retorikas un tā laika ornamentu pielietojumam, itāļu valodas specifikai,
līdz 2022. gada martam tiks prezentētas gan
ko lieliski atspoguļo tādi ievērojami, bet Latvijā
Bauskas pilī, gan Raudondvaris muižā. Nākamā
aizvien reti atskaņoti komponisti kā Barbara
radošā mūziķu rezidence plānota decembrī, konStrozzi, Dario Castello, Biagio Marini, Giovanni
krētāka informācija vēl sekos.
Battista Buonamente u.c. Rezidences laikā
Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas
piedalījās vairāki vieslektori, senās mūzikas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programpētnieks, JVLMA asoc.prof. Māris Kupčs, vijolmas ietvaros. Projekts Nr. LLI-498 „Vēsnieks Fabio Missaggia (Itālija, Conservatorio di
turiskais ceļš: Raudondvaris – Bauska”,
Vicenza), dziedātājs, JVLMA pieaic.doc. Ansis
HRRB. Informācija par Interreg V-A Latvijas
Bētiņš un fizioterapeite Ilva Poce.
- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu
2014.–2020. gadam www.latlit.eu; Eiropas
Svētdien, 21. novembrī Bauskas pils muzejā reSavienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu
zidences mūziķi prezentēja sagatavoto koncertprogrammu „Musica gloriosa”, un tam vakarā
Kopējais projekta finansējums Raudondvaris muisekoja koncerts Raudondvaris muižā, Lietuvā.
žai un Bauskas pils muzejam ir 785 875,00 EUR,
Rezidencē un koncertā piedalījās: Ieva Pļatai skaitā ERAF finansējums 85 % apmērā
- 667 993,75 EUR.
viņa (soprāns), Anete Viļuma (soprāns), MeProjekta finansējums Bauskas novada pašgija Krista Strautmane (soprāns), Simona
valdībai: 384 500,00 EUR, no tā
ERAF finansējums 326 825 EUR,
valsts budžeta līdzfinansējums
19 225 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 38 450 EUR.
Projekta ilgums ir 24 mēneši
(01.01.2021. – 31.12.2022.)
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šī raksta saturu pilnībā atbild
Bauskas pils muzejs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Ruta Garklāva, Bauskas pils
muzeja speciāliste un projekta
Pie klavesīna Veronika Rinkule un soprāns Simona
koordinatore
Jocevičiūtė.
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Iecavas ziņas

lasiet arī www.iecava.lv
Teksts un foto par Iecavu: Komunikācijas nodaļa

„Tā ir dāvana Iecavai, jo šeit ir mūsu mājas”
Iecavas Mūzikas un mākslas skola pirms
valsts svētkiem saņēma skaistu dāvinājumu no mākslinieces Tatjanas Paļčukas-Rikānes. Tagad glezna rotā skolas
2. stāva vestibilu, priecējot ikvienu
iestādes apmeklētāju.

tas patīk. Publiska runāšana izstādēs esot
tīrākās mocības. „Saprotu, ka vajag, bet ir
grūti sevī to pārvarēt. Labi, ka ir Pēteris.
Vienmēr saku, ka Dievs mani pažēloja un
iedeva man Pēteri.”
Tatjanas Paļčukas-Rikānes darbi ir izsmalcināti, līdz visniecīgākajām niansēm pārdomāti. Arī Iecavas
Mūzikas un mākslas
skolai dāvinātajā darbā ir daudz detaļu un
katrai sava nozīme.
Taņa stāsta, ka vēlējusies gleznai piešķirt
nacionālu garšu, tāpēc iepriekš pētījusi
Jūlija Madernieka
un citu 20. gadsimta sākuma latviešu
gleznotāju darbus.
Māksliniece radījusi
darbu tā, lai, aplūkojot gleznu, šķistu,
ka skaties uz senu
fotogrāfiju. Drusku
naiva, papildināta
ar dekoratīviem eleTaņa un Pēteris pie jaunākajām mākslinieces gleznām. Pēdējā no tām mentiem, kā fanfaru
pabeigta tikai pirms dažām dienām.
slavas dziesma skolai.
„Tās ir tradīcijas, kuras
tiek turpinātas mākslas darbos, bijušas rak„Izvēlējāmies gleznai vietu, kur vairāk plašuma un kur vairāk cilvēku to redz. Visi, kas
sturīgas tā laika izdevumiem, kartēm. Tā kā
to jau paspējuši apskatīt, gleznu atzinīgi
glezna tapusi kā dāvinājums skolai, tajā, pronovērtē. Tā patīk gan darbiniekiem, gan
tams, ir bērni. Un jauns mākslinieks pie balta
audzēkņiem, gan skolas viesiem. Esam ļoti
audekla. „Tas ir mirklis, kad esi pašā sākumā
pateicīgi par šo dāvinājumu!” pastāstīja skoun ir milzīga atbildība par pirmo triepienu. Kā
paveiksi, tā arī būs,” skaidro māksliniece.
las lietvede Evita Vīksna.
Viņai pašai vienmēr ir bijusi ļoti svarīga glezIdeja par gleznas radīšanu un dāvināšanu
radusies pirms trim gadiem, kad izskanējusi
niecības kultūra. Allaž prātā palicis pasnieinformācija par pilsētas statusa piešķiršanu
dzēja akadēmiķa Eduarda Kalniņa teiktais,
Iecavai. „Domājām tā - ja vari, tad dari! Ja
ka glezna nedrīkst smaržot pēc sviedriem.
sirds dod impulsu, tad tam jāseko,” stāsta
Skatītājiem ir jāredz vieglums. Taņa stāsta,
Tatjana Paļčuka-Rikāne un viņas dzīveska, neskatoties uz lielo pieredzi, pirmajam
gleznas triepienam viņa ļoti gatavojas: „Ir jābiedrs, mākslas aģents Pēteris Rikāns. „Līdz
šim esam uzdāvinājuši vairākas gleznas.
atrod sevī harmonija, lai ir ne tikai vajadzīgās
Dāvinām tiem, kas mūs mīl.” Viens darbs
sajūtas, bet arī prāts noskaņots.”
pērn uzdāvināts Valmieras muzejam, kur
Tatjana turpina cītīgi gleznot, taču viņas darbi
notikušas divas Taņas gleznu izstādes. Vienu
netop ātri. Savulaik pamēģinājusi gleznot
no saviem agrīnajiem darbiem māksliniece
abstrakcijas, tomēr sapratusi, ka tas viņai
uzdāvinājusi Bauskas muzejam, bet Iecavai
neder. „Ja gleznot ir pārāk viegli, ar laiku
šis ir jau otrais dāvinājums. „Tā ir dāvana
dvēselē rodas tukšums. Jo uzdevums sarežIecavai, jo šeit ir mūsu mājas.”
ģītāks, jo man interesantāk. Kad ir neziņa,
Sākotnējā iecere gleznu pasniegt pilsētas
varēšu vai nevarēšu uzgleznot kādu seju vai
svētkos bija jāatmet Covid-19 pandēmijas
parādīt gleznā dažādas faktūras. Man nekur
ierobežojumu dēļ, un tagad tā skolai nodota
nav jāsteidzas un nevienam nav jāizdabā.
pavisam klusi, bez skaļām ceremonijām. TaSavulaik teicu Pēterim - laikam kādreiz esmu
dzīvojusi Francijā, viņiem ir izteikta brīvības
ņa atviegloti nopūšas un atzīst, ka pompozisajūta. Man arī patīk brīvība.”
tāte viņai nepatīk. Daudz būtiskāk esot zināt,
Vēl Taņa piebilst, ka viņas gleznu pirmsākums
ka darbs ir nonācis savā vietā un cilvēkiem

Pašvaldība dāvinās saldumu paciņas
Arī šogad vientuļie seniori (no 75 gadu
vecuma) dzīvesvietā saņems Ziemassvētku saldumu paciņu, informē Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Iecavas
novada Sociālais dienests’’ vadītāja Sigma
Strautmale.
Pašlaik dienestā tiek gaidīta saldumu piegāde,
lai darbinieki varētu ķerties klāt paciņu komplektēšanai.
Saldumu paciņas tiks izsniegtas arī ģimenēm,
kuru bērni neapmeklē pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes. Iecavas pilsētā un pagastā
deklarēto mazo bērnu vecāki Ziemassvētku

saldumus varēs saņemt Sociālajā dienestā
Iecavā, Dzirnavu ielā 1 (107. kabinetā vai pie
pārējiem darbiniekiem darba laikā).
Lai saskaņotu paciņu saņemšanas laiku, vēlams iepriekš piezvanīt pa tālruni:
• bērnu vecākiem - 26369786;
• senioriem - 29724335.
Visi Iecavas pilsētā un pagastā deklarētie bērni, kas mācās pašvaldības izglītības iestādēs
(līdz 4. klasei ieskaitot), pašvaldības dāvinātās
Ziemassvētku saldumu paciņas saņems savās
skolās un bērnudārzos.

Aktuālā informācija par sniega tīrītājiem un ceļu kaisīšanu
Līdz ar sala iestāšanos un pirmo sniegu ik
gadu darbu uzsāk sniega tīrīšanas un ceļu
kaisīšanas tehnika.
SNIEGA TĪRĪTĀJI šajā sezonā Iecavas pilsētā un pagastā:
• Iecavas centrs - VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajons, tālr. 29475426
(G. Arājs);
• Iecavas centrs - SIA „Dzīvokļu komunālā
saimniecība”, tālr. 22304932 (J. Jundulis);
Audrupi, Rosme, Zālīte, Zorģi - SIA „Anaero-

bic holding”, tālr. 26229922 (J. Ābelīte);
• Dzimtmisa, Dimzukalns - ZS „Dālderi”,
tālr. 29471611 (Ķ. Grasis).
CEĻU KAISĪŠANA šajā sezonā Iecavas pilsētā un pagastā - VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajons, tālr. 29475426
(G. Arājs).
Plašāka informācija par sniega tīrīšanas teritorijām Iecavas pilsētā un pagastā pieejama
tīmekļvietnes www.iecava.lv sadaļā Uzziņas.

ir sajūtas. Un tikai tad galvā dzimst domas, kā
tās savā darbā parādīt. Māksliniece uzskata,
ka tehniskais zīmējums, krāsu kultūra un
kompozīcijas prasme ir absolūti svarīgi profesionāļa amata pamatakmeņi mākslinieka
jaunrades procesā. Un prast uzzīmēt to, kas
radies domās, ir tas pats, kas komponistam
uzrakstīt galvā dzimušo melodiju nošu rakstā.
Kā smej, amats vispirms, ģenialitāte pēc tam.
Tikai abi kopā nopietnā darba procesā rada
augstas raudzes mākslas darbus. Tas gan ir
pretrunā ar mūsdienu „meinstrīma” tendenci,
kad amata prasme nav vajadzīga un ģeniālas
lietas rodas paģiru sindroma vai „es tā jutu”
rezultātā. Un mūsdienu mākslas zinātnieki
tad var stundām stāstīt, kas skatītājam ir
jāierauga ar kāju vai špakteli izsmērētas
krāsas laukumos.
Pēteris stāsta, ka vienā no lielākajām
mākslas interneta vietnēm ArtPrice ir apkopota informācija par pasaulē atzītu mākslinieku darbiem un cenām. Tā teikt, ja esi
ArtPrice, tad tev jau ir vārds. No vairāk
nekā 760 tūkstošiem tur esošo mākslinieku

nošana mākslinieku vidū nav tik populāra, jo
tas prasa laiku un ilgstošu darbu?
Kopumā mākslas telpa, tāpat kā daudzas
lietas mūsdienās, arvien biežāk pārceļas uz
interneta vidi - gleznu izstādes un izsoles notiek virtuāli. Arī iecavnieces gleznas ir atrodamas vairākās mākslas platformās. Nogādāt
pašas gleznas izstādē, tērēt laiku, spēku un
līdzekļus, lai paši tur nokļūtu, ir daudz sarežģītāk. Tādēļ Taņa un Pēteris atteikušies arī
no nesenajiem uzaicinājumiem piedalīties
izstādēs Venēcijā un Šanhajā.
Par gleznotājas sasniegumiem un augsto novērtējumu pasaulē atgādina darbnīcas siena,
kas noklāta ar diplomiem un sertifikātiem.
Nupat to papildinājis Čehijas glezniecības
konkursā iegūtās godalgas apliecinājums. Tā
sanācis, ka ārvalstīs Tatjanas Paļčukas-Rikānes talants ir pamanīts un novērtēts augstāk
nekā Latvijā. Arī pēdējo desmit gadu laikā
pārdotās gleznas pārsvarā aizceļojušas pāri
robežai. Ik pa laikam notiek izstādes arī Latvijā, taču pēdējos pāris gados pandēmijas dēļ
kultūras dzīve rit pieklusināti. Ierobežojumu

Iecavai dāvinātā glezna „Iecavas Mūzikas un mākslas skola”.

vairums ir mūsdienu mākslas pārstāvji un
tikai pāris tūkstoši - akadēmiskās, reālistiskās
glezniecības skolas pārstāvju, kuru vidū arī
Taņa. Vietnē atrodama grupa Tatjanas Paļčukas-Rikānes (ar mākslinieka pseidonīmu
Tatyana Palchuk) gleznas. Akadēmiskā glez-

dēļ atcelta arī izstāde Bauskas muzejā, kurai
bija jānotiek novembrī un decembrī.
Uz jautājumu par nākotnes iecerēm Taņa
atbild, ka plāns ir neslimot un radīt atkal kaut
ko jaunu. „Ideju ir tik daudz, ka vajadzīgas vēl
divas dzīves, lai to visu uzgleznotu!”

lasiet arī www.iecava.lv

Pašvaldības piešķirtais finansējums
ir lielisks stimuls sākt kaut ko darīt
24. novembrī Iecavas projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” komisija
apmeklēja projektu īstenošanas vietas un
izvērtēja paveikto.
Šogad pavisam tika apstiprināti 12 projekti un
tiem piešķirts Iecavas novada pašvaldības
finansējums 16 595 EUR. Katra projekta realizācijai tika piešķirti līdzekļi no 1060,60 līdz
1445 EUR, savukārt projekta darba grupai bija
jānodrošina projekta līdzfinansējums vismaz
20% apmērā.

- mājas vizītkarte” (piebraucamā ceļa seguma
nomaiņa - ceļa bruģēšana). Mājas vecākais
Alfrēds Cēsnieks pastāstīja, ka ceļš bijis ļoti
sliktā stāvoklī, bedres tādas, ka ziemā grūti
notīrīt sniegu. Projekta gaitā vecais asfalta
segums demontēts un ieklāta jauna pamatne,
ceļa apmales un bruģis. Darba grupas pārstāvji rēķina, ka projekta īstenošanai veltījuši
aptuveni 200 stundas darba. Taču rezultāts
priecē gan pašus, gan tuvējo māju iedzīvotājus, sakoptāks top ne tikai daudzdzīvokļu
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Iecavas vidusskolai 145
Ik pēc pieciem gadiem novembra tumšajās dienās Iecavas vidusskola iemirdzas
svētku priekā – tiek svinēta cienījamās
skolas jubileja.
Parasti tie ir skaisti svētki skolas saimei un
visiem, kas kādreiz jutušies skolai piederīgi.
Svinību vakarā iedegtās gaismas nenodziest
visu nakti, jo tur virmo atmiņu ugunskuri un
satikšanās līksmība.
Par spīti neparastajiem apstākļiem, kādos
šogad notiek mācības, skolā tika nolemts:
skolas 145.dzimšanas diena jāsvin kā ierasts – nedēļā pēc valsts svētkiem!
Kad tika izvēlēts svinību temats – jubilejas
torte –, tam pakārtojās arī visas pārējās
norises, kuras nedēļas garumā veda mūs uz
svētku kulmināciju 26. novembrī, kas (izrādās!)
ir viena no Starptautiskajām kūku dienām.
Svētki bija jūtami gan telpu noformējumā, gan
mācību uzdevumos par skolas vēsturi, gan

cevas un skolas direktoriem Agras Zaķes un
Kārļa Kravja.
26. novembra rītā skolēnus sagaidīja izgaismota skolas apkārtne, ēka un lielā virtuālā jubilejas torte skolas pagalmā. Jubilejas garšas
sajūtu deva sarūpētie saldumi, un pacilātību
radīja saņemtie vēlējuma vārdi. Tādus savā
videosveicienā teica arī bijusī direktore Agra
Zaķe, kas skolu vadījusi 28 gadus:
„Mīļie, cienījamie absolventi, no sirds jūs sveicu
svētku nedēļā un novēlu – izjūtiet sevi kā lielās
skolas saimes daļu, tā ir pacilājoša un aizkustinoša sajūta. Lai tas, ko jūs šobrīd darāt, nes
jums gandarījumu, prieku un ir svētīgi ne tikai
jums, bet visai sabiedrībai kopumā!
Skolasbērni, esiet sava „es” vislabākā versija,
centieties mācīties, izkopt savus dotumus,
spējas un talantus, cik nu šajā laikā tas ir
iespējams, atbalstiet cits citu, esiet labestīgi!
Cienījamie, mīļie, uzticamie skolotāji, tehniskie

Komisija apskata nobruģēto ceļu pie Ozolu ielas 5. Šīs darba grupas veikums atzīts par
labāko projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”.

Šogad īpaši sasparojušies Dimzukalna iedzīvotāji, kuru izveidotās darba grupas realizēja
sešus projektus. Dimzukalna sporta klubs
pašu spēkiem ierīkojis āra vingrošanas laukumu, kurā ir līdztekas un pievilkšanās stieņi.
Pašvaldības piešķirtie līdzekļi tika izmantoti
metāla cauruļu, kroņurbju un metināšanas
elektrodu iegādei, bet konstrukciju metināšanu un uzstādīšanu veica paši darba grupas
pārstāvji. Komisiju pie objekta sagaidīja
projekta iesniedzēja Reiņa Jerķa vecmamma
Inta Šmite, kura pastāstīja, ka projekts ir izdevies godam un vietējā sabiedrība to novērtē.
Mazliet esot žēl, ka Covid-19 ierobežojumu
dēļ neesot notikušas vingrošanas laukuma
atklāšanas sacensības; tās tiks sarīkotas
vēlāk. Vingrošanas laukums izveidots līdzās
pašvaldības ierīkotajam bērnu rotaļu laukumam. Iedzīvotāji novērtē pašvaldības atbalstu
vides sakārtošanā, un ar tās atbalstu labprāt
pie darbiem ķeras arī paši.
Piecas darba grupas no vairākām Dimzukalna daudzdzīvokļu mājām veikušas
uzlabojumus kāpņu telpās. Iedzīvotāji nomainījuši durvis, nolietotās kāpņu margas un
pastkastītes, veikuši kosmētisko remontu un
citus darbus.
Jānis Navarskis no iedzīvotāju apvienības
„Dimzukalns 3” pastāstīja, ka straujā cenu
kāpuma dēļ iedzīvotājiem projektā nācies
ieguldīt vairāk līdzekļu, nekā sākotnēji plānots,
taču to atsverot prieks par padarīto. Tagad
kāpņu telpā esot daudz siltāks, jo ir nomainītas
korpusa ārdurvis un lielais logs. Savukārt pēc
kosmētiskā remonta, kas kāpņu telpā nebija
veikts kopš padomju gadiem, kļuvis daudz
tīrāks un gaišāks.
Prieku par paveikto pauda arī Ilona Trofimova
no iedzīvotāju apvienības „Dimzukalns 1”:
„Iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu
bija liels stimuls arī pašiem darīt kaut ko vairāk.
Tagad esam priecīgi par to, kas paveikts, ir
patīkami te uzturēties. Iepriekš te viss bija stipri
nolietojies, jo remonts nebija veikts kopš mājas
uzcelšanas 1980. gadā. Var teikt, ka dalība
konkursā ir mudinājusi dzīvokļu īpašniekus
vairāk rūpēties par kopīpašuma sakopšanu. Paralēli konkursa projektam paši šogad
nomainījām arī mājas jumtu, bet nākamgad
plānojam vēl nokrāsot kāpnes un nomainīt
jumtiņu pie ieejas kāpņu telpā.”
Darba grupa „Dabas draugi no Ozolu 5”
konkursā piedalījusies jau vairākas reizes.
Šogad realizēts projekts „Piebraucamais ceļš

māju pagalms, bet arī Iecava kopumā. „Kaimiņiem, redzot mūsu paveikto, tek siekalas,”
smej A. Cēsnieks.
Darba grupa „Ozolu 15” veikusi mājas teritorijas labiekārtošanu, atjaunojot atpūtas zonu,
kur ierīkots āra galds, soliņi un atkritumu urnas.
Edvarta Virzas ielas 2B garāžu kolektīvs
šogad realizējis projektu „Jauna nožogojuma
uzstādīšana”. Garāžu kooperatīva teritorija
tikusi ne tikai pie jauna žoga, bet arī pie automātiskajiem vārtiem, kuri darbināmi ar pults
palīdzību. Darba grupas pārstāve Evita Kuzņecova apstiprina jau iepriekš teikto, ka pašvaldības līdzfinansējums ir lielisks stimuls sākt kaut
ko darīt. „Kad ir līdzfinansējums, tad vieglāk
kaut ko uzsākt. Labi, ka vēl šogad paspējām
iesaistīties, jo nav zināms, vai, esot Bauskas
novadā, šāds konkurss vēl pastāvēs. Būtu jau
labi, jo, pateicoties šai pašvaldības iniciatīvai,
ļoti daudzās vietās pie daudzdzīvokļu mājām
vide kļuvusi sakārtotāka.”
Darba grupa „Dzirnavu iela 2A” šogad realizējusi projektu „Atpūtas vietas labiekārtošana”.
Mājas pagalmā iedzīvotāji ierīkojuši āra lapeni
un izveidojuši bruģētu pamatni veļas žāvētavai.
Darba grupa „Puškina iela 1” pašvaldības
līdzfinansējumu izmantojusi dzīvojamās ēkas
ārdurvju nomaiņai.
Darba grupa „Sila iela 12 korpuss 1” saņēmusi līdzfinansējumu projekta „Skaistā vide”
(kāpņu telpas remonts, logu, durvju nomaiņa)
realizācijai. Jaunās kāpņu telpas un pagraba
durvis, kā arī kāpņu telpas logi ir ielikti, taču
pārējie remontdarbi vēl nav paveikti. Komisija
vienojās pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 15. decembrim.
Balsojot, komisija par labāko projektu šajā
gadā atzina darba grupas „Dabas draugi
no Ozolu 5” projektu „Piebraucamais ceļš mājas vizītkarte”. 2. vieta Dimzukalna sporta
kluba projektam „Sporto svaigā gaisā”, savukārt
3. vieta diviem konkursa projektiem: Edvarta
Virzas ielas 2B garāžu kolektīva projektam
„Jauna nožogojuma uzstādīšana” un
darba grupas „Ozolu 15” projektam „Ozolu
15 mājas teritorijas labiekārtošana”.
Sveicam un priecājamies par iniciatīvu un
ieguldīto darbu!
Projektu konkursa komisijā darbojās Iecavas
novada pašvaldības administrācijas grāmatvede Indra Bāliņa, projektu vadītāja Sintija
Kalēja, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota un
sabiedrības pārstāvis Kārlis Burkevics.

26. novembra rītā Iecavas vidusskolas apkārtne bija izgaismota un atnācējus sagaidīja
virtuāla jubilejas „torte’’.

interaktīvās spēlēs par skolas dzīvi klases
stundās. Klašu durvis rotāja jubilejas kūciņa,
skolas vestibilā visus sagaidīja 1.c klases
izveidotā torte, bet skolas galveno stendu
rotāja skolēnu radošie darbi, kuros atklāta
prasme vizuāli noformētās tortes kārtās
„iecept” piecrindi.

10. a klases skolnieces Evisas veltījuma
„kūka’’.

Galvenā svētku informācijas platforma bija
skolas Facebook lapa, kur skatāmi skolas
audzēkņu veltījumi skolai un katru dienu tika
ievietotas jubilejas reizei iepriekš ierakstītas
intervijas ar bijušajiem audzēkņiem: Jāni Beķeri, Esmeraldu Ermali, Ilzi Vaičekoni, Linardu
Jaunzemu, Hugo Hubertu Puriņu, skolas muzeja vadītājām - Mirdzu Celmiņu un Aldoniju
Gaveiku. Iedvesmojoši ir videosveicieni no
absolventiem - Signijas Taraņenko un Edžus
Kauķa –, sākumskolas skolotājas Evitas Bur-

darbinieki, skolas vadība, es tiešām lepojos, ka
varēju šo svētīgo darbu veikt kopā ar jums. Vēlu
jums noturēties, izdzīvot, saņemties, nepadoties, paturēt skaidru prātu, stipru mugurkaulu,
labu veselību un milzīgu „krampi”. Ja reiz strādāt, tad no sirds, bet, ja svētki, – tad lai mirdz!
Mirdzums katram savā burbulī šajā reizē
mums ir tāds blāvāks, bet būsim visi kopā domās, atcerēsimies pagātni, izvētīsim tagadni
un svētīsim nākotni!”
Savukārt pašreizējais iestādes direktors Kārlis
Kravis skolas saimi uzrunāja šādi:
„Sveicināti, jaunieši, skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki, visi, kas palīdz Iecavas vidusskolai būt!
145 ir neticami iespaidīgs skaitlis, tas ir cienīga
ozola vecums. Skola kā spēcīgs ozols stāv ar
saknēm zemē un jau no pirmās atmodas laika
nodrošina Iecavas izaugsmi.
Lai arī šo jubileju mēs visi nevaram svinēt
klātienē, tomēr aicinu aizdomāties par savu
skolu, kurā mācāties, strādājat vai kuru esat
absolvējuši. Par interesantāko notikumu, mīļāko kabinetu, „spriedzīgāko” skolotāju un labākajiem draugiem skolas laikā. Aicinu pateikt
savai skolai paldies, jo tai bija, ir un būs milzīga
ietekme uz katra ikdienu un sasniegumiem.
Neilgā laikā iepazīstot skolu, esmu sajutis, cik
ļoti daudz tā ir piedzīvojusi un cik lielas iespējas
tā mums var dot. Skola, kurā ir gana lielas klases, daudzpusīga interešu izglītība, mācīties
griboši bērni un aizrautīgi, mācīt spējīgi skolotāji, vecāki, kuriem rūp savu bērnu izaugsme,
darbinieki skolā, kas godprātīgi dara savu
darbu. Tas kopumā dod sajūtu, ka nākamajos
gados varam virzīties uz tādu skolu, kurā katrs
bērns piedzīvo sev nepieciešamo attīstību,
kurā mēs atbalstām cits citu un izbaudām kā
sasniegumus, tā izaugsmes procesu.
Es novēlu mūsu skolai spēcināties caur mums
svarīgām vērtībām. Lai katru rītu skolā ienāk
skolēni, kas vēlas mācīties un pilnveidoties,
skolotāji, kas iedvesmo, un tehniskie darbinieki, kas rada skolēniem skaistu un drošu mācību vidi! Lai mūsu skola kā dižozols briedina
zīles vēl gadsimtiem ilgi!”
Dace Greiža
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FOTO –ELĪZA DZENE

Grāfa laukumā iededzām pirmo
adventes sveci

nometnē kā brīvprātīgā skolotāja
savās zināšanās un prasmēs dalījusies ar
jaunākajiem dalībniekiem. Savu radošumu
Laura pierādījusi, veidojot nometnes avīzi.
Brīvajā laikā jauniete aizraujas ar fotografēšanu un glezno, piedalās veselību veicinošās
aktivitātēs, brauc ar divriteni, regulāri skrien,
iet pārgājienos. Laurai rūp daba – viņa domā
par vides piesārņojuma samazināšanu un
aicina uz to arī jauniešus sev apkārt.
TURPINĀJUMS no 1.lpp.

Laura ir izcils jaunieša paraugs – mērķtiecīga,
strādīga un neatlaidīga, lieliski organizē savu
laiku. Viņa ir atvērta un draudzīga, bet nav
skaļa un ārišķīga. Vienmēr ar savu viedokli,
kuru māk pamatot un aizstāvēt.
Gada jauniešiem vēlam, lai vienmēr top
jaunas idejas un mērķi. Meklējiet jaunus
izaicinājumus un realizējiet tos! Nezaudējiet
dzirksti, kas jūsos mīt!
Līga Briģe,
Beata Logina

Blakus Iecavas autoostai ierīkos
veikala „MAXIMA” taromātu

Jau klāt advente - miera, sirsnības, prieka
un labestības laiks, kad vēlamies dāvāt
cits citam siltumu un gaismu. Arī mēs,
Iecavas Jauniešu centrs, jau 26. novembrī
iededzām pirmo adventes sveci - siltuma
un gaismas simbolu, aicinot ikvienu sajust
svētku prieku un brīnumu šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā.
Katrs dalībnieks varēja paņemt līdzi svētku
kartītes sagatavi, lai savu vēlējumu nodotu
kādam, kuram tas būtu nepieciešams.
Kopā ar jauniešiem un senioriem dejojām
plaukstiņpolku, cienājāmies ar piparkūkām
un siltu Ziemassvētku dzērienu. Rotājām
eglīti, kuru jaunieši iepriekšējā dienā bija
iestādījuši Grāfa laukumā projekta „Esmu ES
pats”' ietvaros.
Dziesmām, smiekliem skanot, ar gaišumu sirdī un labām domām iededzām pirmo adventes
sveci - iededzām gaismu! Paldies visiem, kas
atnāca: gan pašiem mazākajiem, gan lielajiem, paldies par prieku un sirsnību, ko radījāt!
Laipni aicinām iecavniekus pievienoties - katru piektdienu plkst. 16.00 mēs jūs gaidīsim pie
Iecavas Jauniešu centra!
Līga Briģe, Iecavas Jauniešu centra
vadītāja pienākumu izpildītāja

FOTO –ELĪZA DZENE

Iecavas Jauniešu centra radošais risinājums adventes laika noformējumam.

Pasākuma dalībnieki rotāja eglīti, kuru
jaunieši iepriekšējā dienā bija iestādījuši
projekta ''Esmu ES pats'' ietvaros.

Latvijas Veselības sporta nedēļas
kilometri saskaitīti
Latvijas Veselības sporta nedēļa jeb
MOVEWeek ir ikgadējs Eiropas mēroga
pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un
fiziskās aktivitātēs.
Diemžēl Covid-19 izplatības un ierobežoju
dēļ ne visās valstīs Veselības nedēļai veltītie pasākumi var notikt vienlaicīgi. Latvijā
pasākums norisinājās no 22. novembra līdz
28. novembrim.
Iecavas pilsēta un pagasts šajā pasākumā
piedalās ik gadu, tāpēc arī šoreiz MOVEWeek
ietvaros sadarbībā ar SIA „Distant Race Management” iedzīvotāji tika izaicināti kilometru
krāšanas aktivitātē trīs dažādos sporta veidos: soļošanā, skriešanā un velobraukšanā.
Lai mudinātu sabiedrību vairāk iesaistīties
fiziskās aktivitātēs un sniegtu stimulu arī
pēc pasākuma vairāk sportot patstāvīgi,
izaicinājumi norisinājās divas nedēļas - no
15. novembra līdz 28. novembrim.
Šajā 14 dienu maratonā dalībnieki kopā
pieveikuši 2484,2 kilometrus; lielākā artava
kopējā distancē tradicionāli soļotāju kontā –
1312,7 kilometri.

Aktīvāko kilometru krājēju pjedestāls
pa disciplīnām:
MOVEWeek 2021 Iecavā – Soļo
1. Ināra Bogviļone – 268,7 km

2. Lauma Remerte – 222,2 km
3. Dita Niedrīte – 150,9 km
MOVEWeek 2021 Iecavā – Skrien
1. Oksana Duboveca – 101,1 km
2. Oskars Oleksivs – 94,3 km
3. Elva Kukute – 55,7 km

Iecavas novada pašvaldības administrācija ar SIA „MAXIMA Latvija” 29. novembrī ir
noslēgusi zemes nomas līgumu taromāta
novietošanai līdzās autoostas nojumei
Edvarta Virzas ielā 24.
Nākamā gada 1. februārī Latvijā sāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam.
Āra kioski ir labs risinājums, kā nodot tukšo
taru ārpus tirdzniecības telpām, lai tajās neveidotos rindas.
Rūpējoties par iedzīvotāju iespējām ērti nodot
izlietoto dzērienu iepakojumu un saņemt depozīta maksu, pašvaldības administrācija sadarbībā ar uzņēmēju meklēja optimālo risinājumu. Tā kā SIA „MAXIMA Latvija” pie veikala
Iecavā nepieder zeme, kuru varētu izmantot
taromāta ierīkošanai, tad šim mērķim nomas
lietošanā uz pieciem gadiem pašvaldība nodevusi zemes vienību aptuveni 24 m² platībā
ar kadastra apzīmējumu 40640101068.
Tādējādi tiek rasts kompromiss starp pircēju
ērtībām (lai, dodoties iepirkties, pie reizes
varētu nodot tukšos depozīta iepakojumus),
veikala īpašnieku nepieciešamību regulāri
un ērti iztukšot taras kiosku, kā arī pilsētvidi.
„Esam patiesi pateicīgi Iecavas novada pašvaldības administrācijai, ka rasts šāds risinājums vietējo iedzīvotāju un arī tīras pilsētas
vides interesēs. Depozīta taromāti kļūs par
ērtu veidu, kā nodot iepakojumu pārstrādei,
un palīdzēs samazināt atkritumu daudzumu,
kas sekmēs tīrāku un zaļāku vidi. Kopumā
„Maxima Latvija” plāno uzstādīt 100 depozīta
āra kioskus un 36 iekštelpu taromātu risinājumus. „Maxima Latvija” ir viens no pirmajiem
mazumtirgotājiem, kas savlaicīgi uzsācis
gatavošanos depozīta sistēmai, un arī šoreiz
ceram, ka darbi ritēs raiti un pēc būvniecības
ieceres akcepta pašvaldības Būvvaldē fiziskie
darbi tiks uzsākti jau decembra pirmajā pusē,”
uzsver „Maxima Latvija” Nekustamā īpašuma
attīstības un celtniecības departamenta direktors Viktors Novikovs.
Tehniskais risinājums paredzēts standartizēts:
uz iepriekš sagatavotas pamatnes uzstādīt

Latvijas Veselības sporta nedēļu 2021 jeb
MOVEWeek organizē Latvijas Tautas sporta
asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta
un Kultūras asociāciju.
Ivars Jurbergs, Latvijas Veselības
sporta nedēļas kustību aģents Iecavā

UZZIŅAI

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzēriena
iepakojuma:
• stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem
(neieskaitot);
• stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz
0,75 litriem (neieskaitot);
• plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles
ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot);
• plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu
līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1 litram un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 litram.
Depozīta maksa noteikta 10 centu apmērā
par iepakojuma vienību. To varēs saņemt,
ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma
speciālā atpazīstamības zīme, svītrkods vai
kvadrātkods un iepakojums būs iztukšots.
Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, iedzīvotājam atmaksās depozīta
maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai
izsniegs čeku par atbilstošu summu. Vietās,
kur depozīta iepakojumu pieņems manuāli,
depozīta maksu varēs iegūt skaidrā naudā.
Beata Logina, Iecavas novada
pašvaldības administrācijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja

Apkopo idejas teritoriju potenciālajai
attīstīšanai

MOVEWeek 2021 Iecavā – Velo
1. Verners Rinkovičs – 401,8 km
2. Mihails Haļitovs – 151,4 km
3. Marija Baranovska – 103,2 km
Papildu balvas par izpildīto nosacījumu –
nosoļoti vai noskrieti vismaz 50 kilometri
vai ar velosipēdu pieveikti vismaz 100 kilometri - pēc nejaušības principa tiek Sandim
Breieram, Ainaram Krumovicam un Sandim
Karelim.
Aktīvākie MOVEWeek jeb Latvijas Veselības
sporta nedēļas dalībnieki individuāli saņems
organizatoru sarūpētas pārsteiguma balvas.

konteinera tipa ēku depozīta iepakojuma
pieņemšanas automāta izvietošanai, kurā
cilvēks var ieiet un nodot tukšo taru. Blakus
plānots novietot arī šķirošanas konteinerus
gadījumiem, ja, piemēram, kādas pudeles
nepieņem, lai tās nav jānes atpakaļ mājās.
Jauno būvi paredzēts aprīkot ar novērošanas
kamerām.
Tādi paši moduļi tiek izvietoti arī Lietuvā un
Igaunijā, tā ka šī sistēma Baltijas iedzīvotājiem
ir jau pazīstama. Pamazām arī Latvijā uzsākta
āra taromātu ierīkošana, kuros iedzīvotāji
varēs nodot tukšos depozīta iepakojumus,
sākot no 2022. gada februāra.
Depozīta sistēmas darbību Latvijā nodrošinās
SIA „Depozīta Iepakojuma Operators”.

Lai apkopotu idejas Iecavas pilsētas un
pagasta mazattīstīto teritoriju/objektu
attīstīšanai, 26. novembrī jau uz otro
virtuālo tikšanos pulcējās Vizualizāciju
izstrādes darba grupa. Tajā darbojas vietējie iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju
un mazās uzņēmējdarbības pārstāvji,
kopienu entuziasti.
Plānots, ka šīs idejas pārtaps vizualizācijās,
kas tiks izmantotas, lai parādītu teritoriju
turpmākās potenciālās attīstības iespējas, un
būs pamats budžeta plānošanai, iepirkumu
gatavošanai un tehniskās dokumentācijas
izstrādei nākotnē.
Iecavas novada pašvaldības administrācijas
Attīstības nodaļas vadītāja Ineta Bramane
prezentācijā bija apkopojusi iesūtītās idejas
teritoriju attīstīšanai. Visas idejas gan nebūs

iespējams uzreiz realizēt, tādēļ
darba grupai būs jāvienojas par
vienas idejas vizualizāciju katrā
apdzīvotajā vietā.
Vizualizāciju „ReStart2027” izstrāde ir viena no Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam
finansētā projekta „Attīstības paātrinātājs
Pakrojas un Iecavas pašvaldībās” (LLI-524)
BOOSTER FOR RESTART aktivitātēm.
Kopējais projekta finansējums:
234 937,77 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums
199 697,10 EUR). Projekta finansējums Iecavas
novada pašvaldībai: 104 645,62 EUR (t. sk.
ERAF līdzfinansējums 88 948,77 EUR).
Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild
Iecavas novada pašvaldības administrācija,
tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Anta Kļaveniece, Iecavas novada
pašvaldības administrācijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Vecumniekos turpinās darbi pie Dienas aprūpes centra izveides

Ceļš līdz idejas īstenošanai

Pakalpojuma nepieciešamība

Ina Jankeviča, Sociālā dienesta vadītāja
stāsta: „Ideja par sociālo pakalpojumu attīstību Vecumnieku novadā radās jau sen, kopš
sāku strādāt par Sociālā dienesta vadītāju,
tiklīdz pavīdēja ideja par telpām Sarkanajā
skolā. Sākumā centāmies piesaistīt dažādus
speciālistus (sociālos pedagogus, sociālos
darbiniekus darbam ar ģimenēm un bērniem,
psihologu), kas nodrošinātu sociālā darba
pieejamību novadā. 2014. gadā Vecumnieku
novada domes deputātiem tika piedāvāta
ideja par pakalpojumu nepieciešamību un
centra izveidi.” Ceļš līdz idejas realizācijai
ir bijis samērā ērkšķains, piemēram, nebija
viegli pārliecināt deputātus par šādu pakalpojumu nepieciešamību novadā.
Ēkas tehniskais projekts tika izstrādāts četrās
kārtās, kas deva iespēju katru kārtu realizēt
atsevišķi un piesaistīt struktūrfondu līdzekļus. 2020. gadā uzsākās būvniecības darbi
pie Dienas aprūpes centra izveides Bauskas
ielā 4, Vecumnieku pagastā.

Saglabāt ēkas vēsturisko vērtību

Tehniskā projekta 1. kārtas darbos ietilpa
katlumājas un siltumapgādes sistēmas izbūve, ēkas otrā stāva pārseguma siltināšana,

Atbilstoši Zemgales plānošanas reģiona DI
plānam, Vecumnieku novadā dzīvo 80 personas ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - GRT), no kurām individuālo vajadzību
izvērtējums veikts deviņām personām. Četrām
personām ar GRT ir noteikta nepieciešamība
pēc grupu dzīvokļa pakalpojuma, astoņām
personām pēc dienas aprūpes centra pakalpojuma.
Novadā dzīvo 38 bērni ar funkcionāliem
traucējumiem (turpmāk – FT). Individuālo vajadzību izvērtējums veikts 19 bērniem, visiem
izvērtētajiem bērniem kā nepieciešamība
ir noteikts dienas aprūpes centra pakalpojums. Projekta rezultātā personām ar GRT
un bērniem ar FT tiks nodrošināts sociālais
pakalpojums – Dienas aprūpes centrs.

Jaunās iespējas

Centra izveide nodrošinās iespēju iesaistīties daudzveidīgās nodarbēs personām ar
garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, iespējami tuvu savai ierastajai
videi. Tiks organizēta sociālo prasmju apguve (ēdienu gatavošana, darbs virtuvē, sveču
liešanas un māla veidošanas nodarbības
u.c.), aktīva brīvā laika pavadīšana, fizisko

aktivitāšu nodarbības, sensorā nodarbību
telpa (sensorā nodarbību pakalpojuma mērķis veicināt klientu taustes, garšas, ožas,
redzes, dzirdes attīstību), atbalsta grupu
veidošana un vadīšana, klientu savstarpējās
saskarsmes iemaņu attīstīšana, organizējot

profilu un ir paplašināts sociālo pakalpojumu
piedāvājums mūsu novadā. Darba vēl ir ļoti
daudz, bet esam jau finiša taisnē.”
Šobrīd tiek iegādāts materiāltehniskais nodrošinājums, lai aprīkotu nodarbību telpas.
Ideja realizēta, pateicoties I. Jankevičas
FOTO – ALISE DREIMANE

Jau gadiem lolotā ideja par Dienas aprūpes
centru, Vecumnieku pagasta, Sarkanajā
skolā, Bauskas ielā 4, sākta realizēt jau
2019. gada 10. septembrī, kad Vecumnieku novada dome parakstīja vienošanos
ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru
(turpmāk - CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda
projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 „Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku
pagastā personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk - Projekts)
īstenošanu ēkas 1. stāvā. Nu jau visi darbi
straujiem soļiem tuvojas noslēgumam un
drīz vien jaunais centrs vērs savas durvis
pakalpojumu saņēmējiem.
Dienas aprūpes centra mērķis ir uzlabot
Vecumnieku novada iedzīvotājiem sociālās
funkcionēšanas spējas, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu,
izglītošanu un nodrošināt klientam saturiskas
brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši
vecumam, spējām un vajadzībām, klientu
un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo
problēmu risināšanā, atbalstīt un organizēt
grupu un pašpalīdzības grupu darbību.

tualešu un dušas telpas
izbūve (pielāgota personām
ar funkcionāliem traucējumiem), ūdensvada izbūve
(pieslēgums centralizētās
ūdensapgādes maģistrālei,
iekšējie tīkli), kanalizācijas
izbūve, elektroapgādes izbūve, jumta seguma un konstrukciju atjaunošana, zibens
aizsardzības izbūve, 2. stāva nostiprināšana,
durvju un logu remonts un nomaiņa, ieejas
mezgla, kāpņu telpas un vestibila - garderobes pārbūve, ventilācijas izbūve, telpu
iekšējā apdare, pandusa izbūve, ugunsdzēsības automātikas sistēmas izveide, u.c.
darbi. Būvdarbi Sarkanajā skolā bija liels
izaicinājums ne tikai būvuzņēmējam, bet arī
pašvaldībai, jo objekts ir vietējas nozīmes
arhitektūras piemineklis - būvniecības gaitā
maksimāli saglabājama oriģinālā konstrukciju substance, lai arhitektūras piemineklis
nezaudētu savu autentiskumu.
Projekts tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales
plānošanas reģiona apstprināto „Zemgales
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
plāns 2017.-2020. gadam” (turpmāk - DI
plāns), kurā tiek minēts, ka Vecumnieku
novadā tiks izveidots Dienas aprūpes centrs
personām ar garīga rakstura traucējumiem
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību.
Šobrīd pašvaldībā šāds pakalpojums nav
pieejams.

Vēsturiski nozīmīgā ēka - Sarkanā skola. Dienas aprūpes centra sniegtos pakalpojumus
klienti saņems pirmajā stāvā.

dažādas nodarbības.
Ēkas otrajā stāvā paredzētas nodarbību un
aktivitāšu telpas dažādām mērķa grupām
(bērniem, jauniešiem, senioriem), kā arī
konferenču un semināra telpas.
I. Jankeviča apzinās, ka, lai nodrošinātu iecerētos pakalpojumus un nodarbību vadību,
būs jāpiesaista vairāki speciālisti: aprūpētāji,
sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji,
nodarbību vadītāji, tehniskais personāls.
Šādi speciālisti līdz šim novadā nav bijuši,
tādēļ tiks izsludināts konkurss un jācer, ka
gribētāju strādāt sociālajā jomā netrūks.
„Centrā lielākā daļa pakalpojumu būs bezmaksas. Personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kas izvērtēti deinstitucionalizācijas
projekta ietvaros, pakalpojumu saņems par
brīvu. Vai būs jāmaksā par citiem sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, būs jālemj
Bauskas novada deputātiem,” skaidro I.
Jankeviča.
Pašreiz I. Jankeviča ir ļoti apmierināta ar
paveikto Sarkanajā skolā: „Esmu gandarīta,
priecīga un lepna, ka Vecumniekos ir sakārtota vēsturiska ēka, kas ieguvusi jaunu darbības

ieinteresētībai un neatlaidībai jaunu sociālo pakalpojumu attīstībā, kā arī Attīstības
nodaļas vadītājas Daces Šileikas projektu
piesaistīšanas prasmēm un iespējām.
Centrs gaidīs ikvienu apmeklētāju, kam nepieciešams šāda profila pakalpojums. Lai mums
visiem kopā izdodas!
Alise Dreimane,
sabiedrisko attiecību nodaļas redaktore

Par projektu

• Īstenošanas termiņš 2022. gada marts
• Tehniskā projekta 1. kārtas būvdarbu
izmaksas ir 498 488,48 EUR,
• būvuzraudzības izmaksas 9619,50 EUR
• materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes
izmaksas 70 000 EUR.
• Publiskās attiecināmās izmaksas
244 713,71 EUR no tām ERAF finansējums
182 021,48 EUR, valsts budžeta finansējums 30 171,65 EUR, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām 7159,75 EUR, pašvaldības līdzfinansējums projekta ietvaros
25 360,83 EUR.

Daļai Skaistkalnes pagasta adrešu mainās
pasta indekss

No 1.decembra mainījusies maksa par atkritumu
apsaimniekošanu Vecumniekos un tuvējos pagastos

Lai uzlabotu pasta pakalpojumu pieejamību un paātrinātu pasta sūtījumu piegādes
procesu, no 2021. gada 15. novembra
mainīts vairāk nekā 100 Bauskas novada Skaistkalnes pagasta adrešu pasta
indekss.
Klientiem, kuru adrešu līdzšinējais pasta
indekss ir LV-3915, turpmāk būs jāizmanto
indekss LV-3924. Latvijas Pasts atgādina, ka
tehnisku iemeslu dēļ Skaistkalnes pasta nodaļa pagaidu periodā strādā katru darbdienu
no plkst. 8 līdz 9, bet sūtījumu saņemšana
pasta nodaļā iespējama, iepriekš to piesakot
pa tālruni 67008001 vai 27008001, savukārt
bez iepriekšēja pieteikuma Skaistkalnes
iedzīvotāji sūtījumus var saņemt arī Vecumnieku pasta nodaļā. Precīzu adresi un pasta
indeksu iespējams noskaidrot arī Latvijas
Pasta mājaslapas sadaļā „Pārbaudīt adresi”.
Tā kā pasta indekss ir svarīga adreses
sastāvdaļa, Latvijas Pasts aicina Bauskas
novada Skaistkalnes pagasta attiecīgās te-

Palielinoties atkritumu apglabāšanas
poligona „Brakšķi” jaunajam tarifam, ko
apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK), no 1.decembra līdz 31. decembrim sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, ar
dabas resursa nodokli, bez pievienotās
vērtības nodokļa, būs 73,61 EUR/t (bez
PVN), līdzšinējo 65,48 EUR/t (bez PVN).
SIA „Eco Baltia vide” maksa Vecumnieku,
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes
un Valles pagasta iedzīvotājiem no 1.decembra proporcionāli poligona „Brakšķi” jaunajiem
tarifiem palielinājusies par 0,98 EUR par vienu
kubikmetru (m³). No 2021.gada 1.decembra
tā būs 18,94 EUR (ieskaitot PVN). Kā piemēram, izmaksas par privātmājās visbiežāk
izmantotā 0,24m³ konteinera izvešanas reizi
būs 4,54 EUR (ieskaitot PVN) līdzšinējo
4,26 EUR (ieskaitot PVN) vietā.
Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz,
ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas

ritorijas iedzīvotājus pievērst tam uzmanību
un mainīto pasta indeksu LV-3924 izmanot
saziņā, visa veida sūtījumu nosūtīšanā un
saņemšanā, kā arī abonējot preses izdevumus.
Latvijas Pasts atgādina, ka tehnisku iemeslu
dēļ uz pagaidu periodu ir mainīts Skaistkalnes pasta nodaļas darbalaiks – visi pasta
pakalpojumi tiek nodrošināti katru darbdienu
no plkst. 8 līdz 9 vai arī iedzīvotāji var izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Saņemot aicinājumu par sūtījuma
izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma saņemšanu Skaistkalnes pasta
nodaļā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001
vai 27008001. Bez iepriekšēja pieteikuma
Skaistkalnes iedzīvotāji šajā periodā sūtījumus varēs saņemt arī Vecumnieku pasta nodaļā Rīgas ielā 28 pirmdienās un trešdienās
no plkst. 7.30 līdz 18, otrdienās, ceturtdienās
un piektdienās no plkst. 7.30 līdz 15.
Publicitātes informācija

pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā,
DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu
un citas pakalpojuma sniedzēja izmaksas.
SIA „Eco Baltia vide” vēlas informēt, ka
Saeimā ir iesniegti grozījumi Dabas resursu
nodokļa likumā, kas paredz būtisku nodokļa
likmes par atkritumu apglabāšanu pieaugumu no 2022. gada 1. janvāra. Šīs gaidāmās
izmaiņas ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas maksu, par kurām SIA „Eco Baltia vide”
informēs iedzīvotājus atsevišķi. Taču jau
šobrīd SIA „Eco Baltia vide” piedāvā dažādas
iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu
investē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku
un ērtāku.
Alise Zvaigzne
AS „Eco Baltia vide”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pasniegti pašvaldības apbalvojumi Vecumniekos
Ik gadu oktobrī īpaši atceramies un novērtējam savus līdzcilvēkus, piesakot
viņus Vecumnieku novada pašvaldības
apbalvojumiem, lai novembrī godinātu un
svinīgi sveiktu par lielo ieguldījumu, ko
viņi devuši gan ikvienam no mums, gan
novadam, gan valstij.
Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas
komisijas 2021. gada 14. oktobra lēmumu un
Bauskas novada Domes 2021. gada 28.oktobra lēmumu, šogad tika piešķirti divi apbalvojumi
„Vecumnieku novada Gada cilvēks”, septiņi
apbalvojumi „Vecumnieku novada Domes
Goda raksts” un 12 apbalvojumi „Vecumnieku
novada Domes Atzinības raksts”.

• Diāna Ruģele un Imants Ruģelis

• Kristīne Jeronoviča

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Goda raksts” par ieguldīto sirdsdarbu jauno
talantu attīstīšanā un Dziesmu svētku tradīciju
saglabāšanā.
Kristīne strādā Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolā par kokles spēles skolotāju
un koklētāju ansambļa „Skandīne” vadītāju.
Kristīne iedibinājusi kokles spēles tradīciju Vecumniekos. Viņa ir viena no skolotājām, kura
Vecumnieku novadā uztur un kopj Dziesmu
svētku tradīcijas. Kristīne ir dedzīga, azartiska un tieši ar tādu attieksmi strādā ar savām
koklētājām.

• Daina Caune

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Goda raksts” par pašaizliedzīgu, profesionālu

FOTO –GIJA SPULA

Apbalvojums „Vecumnieku novada Gada
cilvēks” par pašaizliedzīgu darbu Valles
evaņģēliski luteriskās baznīcas un draudzes
labā un Bauskas novada atpazīstamības

ir sabiedriski aktīvi, atsaucīgi, atbalstoši, īsti
Valles pagasta patrioti.

• Ieva Pankrate

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Goda raksts” par nesavtīgu ieguldījumu
Stelpes pagasta apdzīvotās vietas Beitiņu
sakārtošanā un labiekārtošanā.
Ievas mājas ir Stelpes pusē, viņa ir Stelpes
pagasta iedzīvotāja no matu galiņiem līdz
papēžiem. Par savu Stelpes pagasta apdzīvoto vietu Beitiņi ceļas un krīt. Ieva ir aktīvi
piedalījusies projektos, lai uzlabotu dzīves
apstākļus un koptēlu Bērzu un Noru mājām.
Ieva ir dzinējspēks un virzītājs, kas ļauj Beitiņiem neaiziet zudībā, vietējiem iedzīvotājiem
neiesūnot, bet būt un pastāvēt. Viņa ir komunikabla un aktīva, ko pierāda darbos, ne vārdos.

• Brigita Krauze

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes Goda raksts” par ilggadēju darbu un
ieguldījumu Bārbeles pagasta, bibliotēkas
popularizēšanā un vēstures pētīšanā.
Brigita ir Bārbeles pagasta iedzīvotāja, kura
ar sirdi un dvēseli ir bārbeliete. Brigita ne
tikai veic bibliotekāres pienākumus, bet arī
pēta Bārbeles vēsturi, notikumus, cilvēkus
un par veiktajiem pētījumiem top arī Bārbeles avīzīte. Brigita gatavojās visiem svētkiem
un pasākumiem, sadarbojas arī ar Bārbeles
tautas namu. Brigita ir dvēseles cilvēks ar neizsīkstošu enerģiju. Viņa popularizē grāmatu
lasīšanu, kas ir svarīgi, lai cilvēks nepazustu
digitālajā pasaulē.

• Līva Vecvanaga

Šogad apbalvošanas pasākums noritēja šaurākā lokā, bet ne mazāk sirsnīgā un svinīgā
gaisotnē. Tika sveikti novada iedzīvotāji par viņu devumu novadam, valstij un ikvienam no
mums.

veicināšanu.
Diāna un Imants dzīvo Valles pagastā, 11
gadus aktīvi kalpo Valles draudzē, atbalstot
ar gudru padomu un ieteikumiem – Diāna kā
draudzes priekšnieka vietniece, Imants kā
saimnieciskās darbības vadītājs. Abi aktīvi
piedalās draudzes dzīvē, rūpējas par sakoptu
baznīcas apkārtni, īsteno dažādus projektus,
kas veicina baznīcas sakārtotību, pieejamību
un atpazīstamību.

• Pēteris Lungevičs

Apbalvojums „Vecumnieku novada Gada
cilvēks” par mūža ieguldījumu jauno sportistu
sagatavošanā, vieglatlētikas popularizēšanā
pagastā, novadā, Latvijā un ārpus Latvijas
robežām.
Pēteris dzīvo Vecumniekos, viņa darba stāžs
sporta un izglītības jomā ir 50 gadi. Šajos
gados viņš ir izaudzinājis daudzus pazīstamus Latvijas vieglatlētus. Pēteris ir augstas
kultūras un inteliģences cilvēks. Viņš spēj
saprasties gan ar mazajiem sportistiem,
pusaudžiem, jauniešiem, gan kolēģiem un
līdzcilvēkiem. Pēteris ir iejūtīgs, saprotošs,
tolerants, tajā pašā laikā prasīgs un uzticīgs
saviem principiem.

• Maruta Kaminska un
Māris Kaminskis

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Goda raksts” par nesavtīgu ieguldījumu Valles pagasta labiekārtošanā un tēla veidošanā.
Maruta un Māris ikdienu pavada Valles pusē
- savā zemnieku saimniecībā „Dzērves”. Maruta ir fenomenāli zinoša daiļdārzniecībā, apstādījumu ierīkošanā un to kopšanā, savukārt
Māris ir profesionālis augļkopībā. Saimnieki

mūža un sirds ieguldījumu sociālā darba jomā.
Daina ir ilggadēja sociālā darbiniece. Viņa ir kā
enciklopēdija, katrai situācijai zina risinājumu,
bet, ja nezina – noskaidros, izdarīs, palīdzēs,
visus šķēršļus pārvarēs. Kad cilvēkā apvienojas šāds entuziasms, profesionalitāte, zināšanas, pieredze un sirds siltums, darba mīlestība
– viņš var paveikt neizmērojami daudz.

• Rolands Plēsnieks

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Goda raksts” par mērķtiecīgu un pašaizliedzīgu jauniešu motivēšanu augstiem sasniegumiem sportā.
Rolands ir sporta skolotājs, volejbola treneris,
kurš jauniešiem velta ne tikai savas darba
stundas, bet arī brīvo laiku. Viņš ar savu entuziasmu, disciplinētību un taisnīgumu aizrauj,
motivē un iedvesmo jaunos sportistus. Rolands spēj panākt to, ka bērni jūtas līdzvērtīgi
viņam. Rolandam raksturīgs teiciens: „Ja gribi
dzīvē ko sasniegt, aizmirsti vārdus – negribu,
nezinu, nevaru!”

• Ziedonis Jankužs

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Goda raksts” par profesionalitāti, diplomātiskumu un augstu atbildības sajūtu vadot Valles
pašvaldības aģentūras kolektīvu.
Ziedonis dzīvo Valles pusē, vada Valles pašvaldības aģentūru. Ziedonis ir izpalīdzīgs,
atsaucīgs, labvēlīgs, godprātīgs, konkrēts,
noteikts, ar izcilām tehniskām zināšanām
sava darba jomā. Viņš nekad neliedz padomu
un steidz palīgā jebkurā diennakts stundā.
Ziedonis darbā ir gatavs piedāvāt dažādus
inovatīvus un kreatīvus risinājumus un tos
realizēt.

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par godprātīgu darbu,
profesionalitāti, aktīvu dalību Vecumnieku
veselības centra „atdzimšanā”, jaunu pakalpojumu ieviešanā, pagasta vietējās kopienas
aktivizēšanā.
Līvai sākot strādāt Vecumnieku veselības
centrā, nepilna pusotra gada laikā, iestāde
ir kļuvusi par atpazīstamu, modernu un ar
jauniem pakalpojumiem un aktivitātēm piepildītu iestādi. Līvai ir perspektīvs redzējums,
kādi pakalpojumi jāattīsta, lai modernizētu
un pilnveidotu Vecumnieku veselības centra
darbību. Ar savu darbu un attieksmi Līva
veic nozīmīgu ieguldījumu vietējās kopienas
attīstībā.

• Ingrīda Tamane

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par profesionālu un radošu
darbu izglītības jomā, veicinot Vecumnieku
vidusskolas un Vecumnieku pagasta atpazīstamību.
Ingrīda stādā Vecumnieku vidusskolā – ir direktora vietniece izglītības jomā, ģeogrāfijas
skolotāja un 12. klases audzinātāja. Ingrīdas
vērtības ir atbildība, cieņa un piederība Latvijas valstij, ko skolotāja apliecina ar savu darbu, prasībām pret sevi, attieksmi pret citiem,
mīlestību pret savu skolu, novadu, valsti.

• Inese Kokoreviča – Praškeļeviča

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par profesionālu un radošu
darbu izglītības jomā, veicinot Vecumnieku
vidusskolas un Vecumnieku pagasta atpazīstamību.
Inese ir Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas
izglītības skolotāja. Sirdī, laipna un radoša.
Viņas aicinājums - būt zinību nesējai, padomdevējai un draugam ikvienam kolēģim
un katrai bērna sirsniņai. Inese prot rast
pieeju katram bērnam, iedziļināties un radīt
pārliecību par varēšanu.

• Aija Vanaga

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” par profesionālu
un radošu darbu izglītības jomā, veicinot
Vecumnieku vidusskolas un Vecumnieku
pagasta atpazīstamību.
Aija strādā Vecumnieku vidusskolā. Skolotāja savus darba pienākumus veic ar lielu
atbildības sajūtu un mīlestību pret bērniem.
Savā audzināmajā klasē veido saliedētu un
draudzīgu kolektīvu, izceļ katra individualitāti

un talantus. Skolotāja ir atvērta sadarbībai
ar kolēģiem, kopīgi plāno mācību stundas,
dalās ar savu pieredzi.

• Antra Kalniņa – Štīma

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par pašaizliedzīgu darbu,
pozitīvas darba vides veidošanu, vietējo uzņēmēju produkcijas popularizēšanu.
Antra dzīvo Vecumnieku pagasta Beibežos.
Viņa ir SIA „Pīlādzis” – „Lata” veikala vadītāja, kura visu savu darba dzīvi veltījusi tam,
lai veikalā būtu daudzpusīgs preču piedāvājums, lai visi pircēji būtu apmierināti. Antra
ir atsaucīga, pretimnākoša, komunikabla un
atvērta sadarbībai. Viņa ir veikala patriote,
kura pieslēdzas darba lietu risināšanai arī
brīvdienās. Antra ir zibens novedējs dažādās
problēmsituācijās.

• Arturs Zvirbulis

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” par ieguldīto darbu,
atsaucību, palīdzību dažādu problēmu risināšanā Stelpes pagastā.
Arturs dzīvo Stelpē. Kā saka cilvēki: „Viņš ir
plaša profila speciālists.” Arturs nekad neliedz savu padomu un palīdzīgu roku. Viņš
ir sabiedrības dvēsele, kuram rūp, lai Stelpē
valdītu kārtība un drošība, visu redz un dzird
un iesaistās problēmu risināšanā. Arturs ir
viens no labajiem Stelpes gariņiem, kurš ar
simtprocentīgu atdevi dara savu darbu un vēl
papilddarbus, kad tas vajadzīgs.

• Dace Klipa

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par pašaizliedzīgu, radošu darbu kultūrvides veidošanā Bārbelē.
Dace ir Bārbeles pagasta iedzīvotāja, kura
Bārbeles pagastā aktīvi darbojas kultūras
jomā – ir tautas nama vadītāja. Dace ir sabiedriska, sirsnīga, atvērta un idejām bagāta.
Viņa nežēlo savu spēku un resursus, lai rastu
risinājumus mākslinieciskajam noformējumam Bārbeles pagasta centrā, tautas namā,
kā arī problēmu risināšanā.

• Ilmārs Ancveirs

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par uzticību, atbalstu, par
godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu veikšanu Bārbeles pagastā.
Ilmārs ir Bārbeles pagasta brīvprātīgais
ugunsdzēsējs, kurš savu pamatdarbu apvieno un savu brīvo laiku velta tam, lai Bārbeles
pagasts būtu pasargāts no ugunsnelaimēm.
Zina pagasta tālākos nostūrus un mazākos
celiņus, kā tikt līdz notikuma vietai pēc
iespējas ātrāk. Ikdienā Ilmārs strādā par
skolēnu autobusa šoferi. Viņš ir izpalīdzīgs,
saprotošs, sava pagasta patriots.

• Sandis Neimanis

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par ieguldīto darbu Stelpes pagasta labā. Sandis ir Stelpes pagasta
iedzīvotājs, pagasta patriots, kurš dzīvi galvaspilsētā nomainījis pret dzīvi laukos. Viņš
ir Stelpes pagasta pārvaldnieks, kurš atradīs
jebkuru veidu kā palīdzēt un iesaistīties, lai
vietējiem iedzīvotājiem būtu labi, nežēlojot
savu laiku un resursus. Sandis ir atsaucīgs
un izpalīdzīgs, labs organizators.

• Juris Venclovs

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” par ieguldīto darbu
Stelpes pagasta saimnieciskās dzīves nodrošināšanā.
Juris dzīvo Stelpē, visu savu darba dzīvi
veltījis Stelpes pagastam - amata nosaukumi
mainījušies, taču darbs palicis tas pats – rūpes par to, lai Stelpes pagasta iedzīvotājiem
būtu nodrošināta ūdensapgāde un citas
saimnieciskās lietas. Nav svarīgi- diena vai nakts,
ja ir ūdenspadeves pārtraukums – Juris ir klāt,
remontē, meklē risinājumus un dara visu, lai atkal
viss strādātu un iedzīvotāji būtu apmierināti. Juris
ir radošs, cilvēcīgs,
patiess un tiešs.
TURPINĀJUMS 11.lpp.
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• Ieva Mediņa

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts” par godprātīgu un
pašaizliedzīgu darba pienākumu veikšanu
Bāriņtiesā.
Ieva ir Bārbeles pagasta iedzīvotāja, Vecumnieku novada Bāriņtiesas locekle, kura aktīvi,
pašaizliedzīgi un ar atbildību pilda savus darba pienākumus. Ieva ir atsaucīga, atbalstoša,
nekad neatsaka palīdzību, ja tāda nepieciešama. Gatava „dzēst jebkuru ugunsgrēku”
gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, lai palīdzētu
līdzcilvēkiem.

• Ērika Trofimoviča

Apbalvojums „Vecumnieku novada Domes
Atzinības raksts” par pašaizliedzīgu un
nesavtīgu darbu līdzcilvēku labā.
Ērika ir pensionāru un invalīdu biedrības „Vir-

ši” dibinātāja. Viņa nesavtīgi un ar lielu atdevi
dara visu, lai seniori piedalītos sabiedriskajās
aktivitātēs un nebūtu vientuļi. Ērikai ir neizsīkstoša enerģija un ideju bagātība, ko iegulda
biedrības labā un senioru aktivitātēs.
Līdz vienota Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu nolikuma izstrādei katram no
četriem apvienotajiem novadiem joprojām ir
spēkā savi apbalvojumu piešķiršanas nolikumi vai saistošie noteikumi, katrs apvienotais
novads turpina pasniegt savus apbalvojumus.
Saskaņā ar „Vecumnieku novada domes
apbalvojumu nolikumu”, pašvaldības apbalvojumi privātpersonām, juridiskām personām vai
kolektīviem tiek piešķirti par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības
jomās kopš 2011. gada.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vecumnieki

Matīss Apsīts Latvijas čempionātā minikāros iegūst otro vietu
Šovasar, Vecumnieku vidusskolas 2. klases skolnieks, Matīss Apsīts, papildus jau
esošajam kartingu sportam, izmēģināja
kaut ko jaunu – braukšanu un dalību sacensībās ar minikāru.
FOTO – NO PRIVĀTĀ ARHĪVA

TURPINĀJUMS no 10.lpp.

Vecumnieku jaunsardzes rindās jauni dalībnieki
jaunsargi atbild: „Augsim Latvijai!”.
Pēc apsveikuma, Jaunsardzes centra 4. novada nodaļas vecākais eksperts militāros jautājumos seržants Maigurs Kalniņš un instruktors
seržants Klāvs Zaļkalns katram Jaunsardzes
rindās uzņemtajam jaunsargam pasniedza
jaunsarga apliecību un brošūru „Jaunsargu
vērtības un standarti”.
Svinīgā solījuma sadaļa tiek noslēgta ar
jaunsargu instruktora komandu jaunsargiem:
„Brīvi, izklīst!”.

Tas ir inerces transporta līdzeklis bez iekšdedzes, elektro vai jebkāda cita veida dzinēja. Ja,

Sudraba svētkus gaidot
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola šogad svin 25. dzimšanas dienu. Mums tāds
sudraba cipars! Līdzīgi kā dzīvē - daudzi no
mums ir kā pielaulāti šai skolai. Sudraba
svētki ir nopietns atskaites punkts. Gadiem
ejot, ir bijis jāpielāgojas, jāpieslīpējas, jāiedibina tradīcijas un jānostiprina vērtības.
No vēsturiskā viedokļa raugoties, ceturtdaļgadsimts nav liels laika posms, tomēr mēs savos
divdesmit piecos jūtamies laika griežos norūdīti.
1996. gadā skola ieguva lietošanā dažas telpas
no sovhoza „Vecumnieki”. Gaiteņos padomju
gars bija sastindzis un teju dzīvs. Noņēmām
no sienas Ļeņina portretu un tā paša gada
decembrī, pirms Ziemassvētkiem, svinējām
skolas atklāšanu.
Milēniumā sākām gatavoties pirmajam skolas
izlaidumam, kurš notika 2001. gada 19. maijā
ar pirmajiem desmit absolventiem – mūziķiem.
2004. gadā Eiropas Savienībā iestājamies kā
eiropeiska skola, kur mūziķiem pievienojušies
arī mākslinieki.
Cīņa par finansējuma saglabāšanu ekonomiskās krīzes laikā Latvijā 2009. gadā mūs padarīja
tikai stiprākus. Toreiz valsts mēroga akcijas
ietvaros skolas pagalmā iestādītie pīlādži mums
neļauj zaudēt modrību un atgādina - par kultūru
ir jācīnās!
Savos divdesmit piecos - esam lepni, ka piedzīvojām mūsu valsts simtgadi! To svinējām 100
dienas, kuru laikā izdzīvojām Latvijas notikumus
100 gadu griezumā.
Un tad, kad likās, ka viss jau ir piedzīvots, sākas
Covids un „SUD – RAB – KĀ - ZĀM” gādātās
kleitas palika skapjos, jo ekrānam pietiek ar
žaketīti. Laiks, kad jutāmies tik tāli, bet tajā pašā

Jaunsargu darbība Vecumniekos
Jaunsargu vienība Vecumniekos tika atjaunota 2018. gada nogalē. Sākotnēji tajā bija
20 aktīvi jaunsargi, bet mācību gada beigās
skaits pieauga jau līdz 30. Šobrīd Jaunsardzes rindās ir ap 60 jauniešu no Beibežiem,
Misas, Piebalgām un Bārbeles, Stelpes,
Valles, Vecumniekiem. Tie ir 5. - 12. klašu

FOTO – ALISE DREIMANE

18. novembra rītā, Latvijas Republikas
proklamēšanas 103. gadadienā, Vecumnieku centra parkā pie stēlas Lāčplēša
Kara ordeņa kavalieriem, novadniekiem 22
Vecumnieku Jaunsargu vienības kandidāti
nodeva jaunsargu svinīgo solījumu.
Šajā nozīmīgajā dienā uz svinīgā solījuma
pieņemšanu bija ieradies Jaunsardzes centra
4. novada nodaļas vecākais eksperts militāros
jautājumos seržants Maigurs Kalniņš. Savā
uzrunā topošajiem jaunsargiem viņš uzsvēra,
kas ir galvenās vērtības, kuras jaunsargiem
būs jāmācās un jāievēro! Tās ir: cieņa, gudrība un dzimtenes mīlestība. Jaunsargus un
jaunsargu kandidātus svinīgā solījuma nodošanai sagatavoja Vecumnieku Jaunsargu
vienības instruktors seržants Klāvs Zaļkalns.
Jaunsargu kandidātus ar savu klātbūtni atbalstīja un motivējošiem vēlējumiem sveica
pašvaldības iestādes „Vecumnieku novada

Matīss Apsīts minikāru trasē.

Īpaša norise
Pēc vārdiem „Dievs, svētī Latviju!” visi svinīgā
solījuma dalībnieki nodzied Latvijas valsts
himnu. Pēc himnas tiek pieņemts svinīgais solījums. Pirms solījuma teksta nolasīšanas, ko
lasa instruktors, jaunsargu kandidāti noteiktā
kārtībā, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, pa daļām atkārto jaunsargu svinīgā solījuma tekstu,
kas skan šādi: „Es (jaunsarga vārds, uzvārds),
Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos
nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves
veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas
tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas
veikt jaunsarga pienākumus.”
Kad svinīgais solījums pieņemts, augstākā
amatpersona apsveic jaunsargus: „Sveicu
jūs ar uzņemšanu jaunsargu rindās!”, uz ko

Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta novadpētniecības
centra krājuma glabātāja
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audzēkņi, tostarp – septiņas meitenes.
Bija patiess gods piedalīties šajā svinīgā solījuma nodošanā! Ļoti ceru, ka šāds svinīgs un
nozīmīgs brīdis kļūs par tradīciju!
Novēlu Jaunsardzei cītīgi apgūt un turpmāk
dzīvē ievērot „Jaunsargu ētikas kodeksu”. Ar
šo kodeksu, kurā ir aprakstītas mūsdienās
izzūdošas cēlas vērtības un standarti, būtu
nepieciešams iepazīties katram no mums.
Paldies Klāvam Zaļkalnam, kurš uzņēmies šo
godpilno misiju patriotisma audzināšanā un
veicināšanā mūsu jauniešos! Priecājos par
vecākiem, kuri atbalsta, mudina un iedrošina
savus bērnus nākt soli pretim nopietnai disciplīnai un vērtībām!
„Katra cilvēka svēts pienākums ir tradicionālu
vērtību radīšana savā dzīvē visā tās garumā.
Viņam jānonāk pie sapratnes, ka tradicionālām vērtībām viņā dzīvē pieder pamatnozīme.”

laikā - tik tuvi! Laiks, kad svarīgi sajust, ka tu
neesi viens, ka ar tevi ir drosmīga, radoša un
mīloša komanda.
Līdzīgi kā ģimenes svētkos tiek uzspodrinātas
un godā celtas dzimtas sudrablietas, tā mēs,
savā skolas jubilejas reizē, apzināmies savas
vērtības, kas mums ir ļāvušas pārdzīvot visus
laikus un izaugt.
Vislielākā vērtība ir audzēkņi un viņu ģimenes.
Katra audzēkņos ieguldītā minūte ar uzviju ir
atgriezusies. Esam ieguvuši kultūrizprotošu sabiedrību un radošas personības, kas nes mūsu
novada vārdu Latvijā un tālu aiz tās robežām.
Arī kā skola esam lieli ieguvēji, jo nereti mūsu
absolventi kļuvuši par kolēģiem.
Mūsu „sudrablieta” ir mūsu skolotāji. Vairāki no
viņiem šeit strādā no skolas pirmās dienas. Skolotāju kolektīvu raksturo stabilitāte un jauneklīgums. Tas, kas padara viņus patiesi spožus,
ir viņu nerimstošais radošums, pašizpausme,
prasme dalīties un iedvesmot un galvenais degsme un mīlestība pret misijas darbu.
Kā sargājamu dārgumu vienmēr esam uzskatījuši skolas radošo atmosfēru, vidi un tradīcijas,
kas mūs padara atšķirīgus starp daudziem. Ar
mūžīgajām kultūrvērtībām vietējās kopienas
vidi esam veidojuši un padarījuši dzīvāku, stiprāku un ar savu īpašo identitāti.
Saulgriežu laiks mums vienmēr saistīsies ar
skolas dibināšanu un dzimšanas dienām. Šajos
sudrabsvētkos novēlam katram sudrabā vai alvā
izliet to, ko sirds vēlas visvairāk. Mums tas būs
sapnis par skolas piebūvi.
Iveta Lavrinoviča,
direktore no pirmās skolas dienas

Labi paveikts darbs tiek atzinīgi novērtēts

Klāvs Zaļkalns un Maigurs Kalniņš apsveica Jaunsardzes rindās uzņemtos un katram
pasniedza jaunsarga apliecību un brošūru „Jaunsargu vērtības un standarti”.

dome” vadītāja Aiga Saldābola, vietnieks
Guntars Veismanis, Vecumnieku pagasta
Novadpētniecības centra krājuma glabātāja
Rita Kovala un Vecumnieku ev.lut. baznīcas
draudzes mācītājs Roberts Otomers.

piedaloties kartinga sacensībās, Matīss atsevišķās trasēs sasniedz pat 90 km/h ātrumu,
tad, braucot ar minikāru, lielākais izaicinājums
ir – apzināties, ka šim transporta līdzeklim motora nemaz nav. Braucot lejā no kalna, līdzīgi
kā kalnu slēpošanā slaloma trasē, ir jāspēj noreaģēt, pa kuru pusi ir jāapbrauc
dažādu krāsu konusi, jāaprēķina, cik ļoti
jāsamazina ātrums, lai tos apbrauktu,
apzinoties, ka pirms konusa samazināto
ātrumu nebūs iespējams atgūt.
Jau pirmajā reizē, izmēģinot spēkus un
piedaloties minikāru sacensību pirmajā
posmā Priekuļos, Matīsam izdevās iegūt
2. vietu – izcīnītie panākumi radīja vēlmi
turpināt piedalīties arī visos pārējos
čempionāta posmos, kopskaitā – četros,
kuri oktobrī noslēdzās ar sacensībām
Grīziņkalnā.
Rezultātā Matīss Apsīts Latvijas čempionātā minikāros M0 klasē 2021. gada
kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu.
Aiva Apsīte

pateicās būvniekiem, atskatījās
uz līdzšinējo projekta gaitu un
kopā iezīmēja plānotos darbus.
Izglītības iestādes direktore
Svetlana Vāverniece jaunbūvei
bija sarūpējusi iespaidīgu skuju
koku vainagu, kurš tika uzcelts
jumta korē.
SIA „Bildberg” būvniecības projektu vadītājs Toms Kondratjevs
atklāja, ka darbi rit pēc plāna.
Ja celtniekus nepārsteigs liels
aukstums un lietus, gada nogalē
būve būs zem jumta.
Halles būvniecība tiek finansēta
Skaistkalnes sporta halles jumta kori rotā spāru svētku
no līdzekļiem Covid 19 krīzes
vainags, kas nes svētību ēkas būvētājiem un saimniekiem.
seku likvidācijai projektā „AugSkaistkalnes vidusskola vienmēr rūpējustas gatavības investīciju prosies par izglītības iestādes vides uzlabojekta „Skaistkalnes sporta zāles būvniecība””.
Būvdarbu izmaksas atbilstoši projekta finanšu
šanu un ēkas kultūrvēsturiskā mantojuma
tāmei ir 1725865,71 EUR ar PVN, tikai 15% no
saglabāšanu. Ne velti arī šogad akreditāšīs summas ir pašvaldības līdzfinansējums.
cijas komisija atzina to par labās prakses
Būvniecības beigu termiņš ir 2022. gada 30.
piemēru.
septembris.
Veiksmīgi uzsākta sporta halles celtniecīSabiedrisko attiecību nodaļa
ba un 17. novembrī simboliski tika atzīmēti
Vecumnieki
spāru svētki, kuru laikā pašvaldības vadība
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Tapusi fotogrāmata par Svitenes pagastu

Projekts „Svitenes ainavas runā” tiek īstenots
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītās Zemgales kultūras program-

Par bibliotēkas grāmatu piegādi mājās
Rundāles pagasta iedzīvotājiem, īpaši
Pilsrundāles ciemata robežās, kuri paši
nevar ierasties bibliotēkā, ir iespēja saņemt lasāmvielu mājās no Pilsrundāles
bibliotēkas.
Bibliotekārs piegādās vēlamo lasāmvielu.
Aicinām piezvanīt pa tālruni 2987201. Šo bezmaksas pakalpojumu izmanto jau trīs cilvēki.
Bibliotēkas krājumā ir vairāk kā 13 tūkstoši
iespieddarbu – jums noteikti būs ko izvēlēties!
Pilsrundāles bibliotēka piedāvā grāmatu
piegādi arī no citām bibliotēkām – SBA
pakalpojums: Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB), Bauskas Centrālā bibliotēka un, protams, no citām bibliotēkām tuvākajā apkārtnē,
kurā lasītāju interesējošā grāmata ir pieejama.
Ja tā tiek sūtīta no LNB, tad piegāde līdz Pils-

FOTO –NO MPP ARHĪVA

rundāles bibliotēkai ir bezmaksas. Lasītājam
jāapmaksā pasta pakalpojums (aptuveni 3,00
EUR), sūtot grāmatu atpakaļ.
Rundālē kopumā ir piecas bibliotēkas – ikvienam ir iespēja sazināties ar tām un noskaidrot
iespējas par iespieddarbu saņemšanu.
Marija Dūduma,
sabiedrisko attiecību speciāliste
• Bērsteles bibliotēka – tālr. 63962442,
• Svitenes bibliotēka – tālr. 63926159,
• Pilsrundāles bibliotēka – tālr. 29872017,
• Vecrundāles bibliotēka – tālr. 26022551,
• Viesturu bibliotēka –
tālr.25609650, 25919081.

Atjaunota Pilsrundāles vidusskolas aktu zāle
FOTO –MARIJA DŪDUMA

Šogad, no maija līdz septembrim, „Mums
pieder pasaule” komandā aktīvi darbojās
Deivids Jānis Geršebeks. Ar Jāni satikāmies pateicoties Nodarbinātības valsts
aģentūrai, kur Jānis bija piekritis darboties programmā „Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība”.
Jānis sešu mēnešu laikā vāca novadpētniecības materiālus, maketēja fotogrāmatu
„Svitenes ainavas runā” un papildināja vietni
zudusilatvija.lv ar senajām Svitenes pagasta
fotogrāfijām.
„Pirmo reizi veidoju fotogrāmatu. Albuma kopskatu un fotogrāfiju atbilstību izvērtēja arī tētis.
Pirmo reizi izvietoju fotogrāfijas zudusilatvija.
lv, šajā portālā ir ļoti acīgi skatītāji un uzreiz
jau saņēmu komentārus ar ieteikumiem un
labojumiem. Visinteresantāk bija apceļot visu
Svitenes pagastu, fotografēt un sarunāties
ar cilvēkiem, uzklausīt viņu dzīves stāstus”,
tā Deivids Jānis Geršebeks raksturoja savu
pieredzi projektā.
Fotogrāmata, kas ir papildināta iepriekšējās
grāmatas izdevums, ir izdota, un no novembra
ir pieejama Svitenes, Bērsteles, Bauskas,
Pilsrundāles, Vecrundāles un Viesturu bibliotēkā.

lasiet arī www.rundale.lv

Deivids Jānis Geršebeks ar tikko saņemtajiem
fotogrāmatas eksemplāriem

mas 2021 ietvaros ar Zemgales plānošanas
reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda un akciju
sabiedrības „Latvijas valsts meži” atbalstu.
Vita Reinfelde, biedrības
„Mums pieder pasaule” valdes locekle

Jaunieši iepazīst dažādas profesijas un arodus
Atjaunotais parkets un sienas skolas aktu zālē sniedz svētku un svinīguma noskaņu.

Šī mācību gada sākums Pilsrundāles vidusskolā iezīmēja izmaiņas – renovāciju
piedzīvoja skolas aktu zāle.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles apvienības pārvalde” būvinženieris
Ralfs Simanovičs informē, ka aktu zālē no
sienām tika demontēti vecie saplākšņi un
veikti sienu un griestu apdares darbi. Pārmaiņas piedzīvoja arī skatuves daļa – tā tika
uzlabota ar jaunu sienu, griestu krāsojumu
un deju grīdas segumu, par ko ļoti pateicīgi
ir deju amatierkolektīvi, kuri tur aizvada mēģinājumus.

Skolas vadība neslēpj prieku gan par iespēju
saglabāt un atjaunot koka parketa grīdu, gan
arī par novecojušās elektroinstalācijas un
apgaismojuma nomaiņu.
Skolas kāpņu telpā izlīdzinātas sienas, veikti
apdares darbi, atjaunots grīdas segums, kā
arī nomainītas kāpņu margas.
Kopējās remontdarbu izmaksas sasniedza
83 953.57 EUR, tai skaitā PVN 21%. Darbus
veica uzņēmums SIA „Royal Būve”.
Marija Dūduma,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ralfs Simanovičs, būvinženieris

Lai lasīšanas prieks neizzūd
Grāmatu lasīšana nav mazinājusies pat
pandēmijas laikā. Bibliotēkas iegādājās
jaunas grāmatas, žurnāli turpināja iznākt,
un tie nonāca līdz katram lasītājam, ievērojot noteikumus un piesardzību.
Šī gada sākumā Rundāles pagasta Pilsrundāles bibliotēkai tika izveidotas divas
nodaļas ar apkalpošanas vietām Saulainē,
PII „Mārpuķīte” ēkas 1. stāvā un Vecrundālē,
kur jau bija bibliotēka. Pagastam ir svarīgi, lai
bibliotekārais pakalpojums būtu pieejams arī
mazapdzīvotās vietās. Abās nodaļās lasītājus apkalpos Anita Maldute.
Saulaines nodaļu iekārtoja siltās un gaišās
telpās. Grāmatu krājums veidojas pakāpeniski, tikai no jaunām grāmatām. Pieejami
arī vairāki žurnāli un daži laikraksti.
Bibliotēka rūpējas, lai jaunā literatūra būtu
daudzpusīga, tiek ņemtas vērā lasītāju
intereses un pieprasījums. Pieejama gan
daiļliteratūra, gan tematiskā literatūra.
Tikai 24.novembrī, šaurā lokā, bija iespēja
atklāt šo vietu, kas, pateicoties bibliotekāres
radošajam garam, pamazām pārvēršas par
lasītājiem tīkamu vietu, jo bieži vien viņiem
nepieciešama sirsnīga saruna.
Lai daudz lasītāju!
Aelita Ramane,
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja

FOTO –NO BIBLIOTĒKAS ARHĪVA

Programmas PuMPuRs projektā „No zīles
līdz ozolam” jaunieši nodarbojas ar savu
interešu un dažādu profesiju iepazīšanu.
Pilsrundāles vidusskolas 9.b klases jaunieši
iepazina programmētāja, kinologa, zoo veikala pārdevēja, vetārsta, šuvēja, grafiskā dizainera un Rīgas Zooloģiskajā dārzā aktuālās
profesijas, kā arī bijuši pie uzņēmējiem, kas
dalījās savā pieredzē par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un iemesliem, kāpēc izvēlēts būt
uzņēmējam, nevis darba ņēmējam, nepieciešamajām prasmēm un attieksmi.
„Vislabāk patika grafiskā dizaina profesijas
demonstrējums – varēja redzēt gan rezultātu,
gan paši tikām iesaistīti darbā – pie datora,
griešanas, līmēšanas, un katram līdzi tika
kāds suvenīrs”, stāsta Jānis Smilga pēc Ģirta
Lavenieka interaktīvās profesijas iepazīšanas
uzņēmumā „Reklāmas punkts”.
Savukārt Marika Turka, kas mācās reklāmu
un mārketingu Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, noskatīja šo uzņēmumu
kā nākošo savas prakses vietu.
Maruta Opočkina atzina: „Programmētājam ir
vislabākā alga no visām apskatītajām profesijām un nepieciešamas ļoti labas zināšanas
matemātikā, taču es nevarētu būt programmētāja”. Jaunieši ir analizējuši savas prasmes,

vērtības, mērķus, komandas darbu un lomas
komandā. Un ar katru reizi projekta dalībnieki
atzīst, ka klase kļūst saliedētāka un iegūtās
zināšanas un prasmes – jēgpilnākas.
Mums ir svarīgi, lai jauniešu prasmes iet līdzi
laikam. Iesaistoties biedrībā un tās organizētajos pasākumos, jaunieši gan kā dalībnieki,
gan kā organizatori apgūst jaunas prasmes –
gan izdzīvošanas un ikdienā nepieciešamās,
gan sociālās, gan digitālās.
Līdz ar projekta „Strelka” īstenošanu piedāvāsim apgūt arī tehniskās prasmes, darbojoties
ar 3D printeri un konstruējot robotus. Apgūstot
dažādas prasmes un izmēģinot dažādas
iespējas, bērniem un jauniešiem rodas izpratne, kas patīk un kas nav saistošs, līdz ar to
ir vieglāk izdarīt savas nākotnes profesionālo
izvēli. Ja nepieciešama sīkāka informācija,
konsultācija vai iepazīšašās - sazinieties ar
mums vai sekojiet informācijai organizācijas
sociālajos tīklos:
• Instagram @mppasaule
• Facebook @mumspiederpasaule.
Projekts „No zīles līdz ozolam” tiek īstenots
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) projektu konkursa
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros.
Vita Reinfelde, biedrības
„Mums pieder pasaule” valdes locekle

Abās nodaļās lasītājus apkalpos bibliotekāre
Anita Maldute.
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Noskaidrotas šī gada
sakoptākās sētas Rundālē
Augustā vērtēšanas komisija devās lūkot
Rundāles, Svitenes un Viesturu pagasta
sakoptākās sētas. Vērtējamie objekti
tika iedalīti divās grupās – „Lauku sētas
ārpus apdzīvotām vietām” un „Ģimenes
mājas apdzīvotās vietās”.

apdzīvotām vietām” piešķirta Rundāles
pagasta īpašumam „Būčas”, savukārt nominācijas sadalītas šādi:
• „Elegants un rūpīgi veidots dārzs”– Rundāles pagasta „Lakstīgalas”;
• „Mājīgs un priecīgs dārzs, kurā atpūsties
pēc smagiem lauku darbiem”– Svitenes
pagasta „Pērles”;
• „Vienkārši un ērti” –Viesturu pagasta
„Liepāri”;
Otrās vērtēšanas grupas „Ģimenes mājas
apdzīvotās vietās” galvenā balva aizceļoja
uz Rundāles pagasta mājām „Enitēni”. Arī
šajā grupā tika sadalītas 3 nominācijas:
• „Ainaviskais sētas plānojums” – Viesturu
pagastā „Liepu iela 4”;
• „Daudzveidīgais krāšņums” – Svitenes
pagastā „Krasti”;
• „Par kreatīvām idejām” –Rundāles pagastā
„Alejas”.
Marija Dūduma,
sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO –MARIJA DŪDUMA

Kopumā tika apmeklētas vairāk kā 20 sētas
un vērtēšanas komisija katrā no grupām piešķīra galveno balvu, kā arī trīs nominācijas.
Sakoptāko sētu īpašnieki tika godināti valsts
proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā
„Ja Tu savā zemē esi”.
Vērtēšanas komisijas locekle Santa Švāģere
atzīst: „Ar katru gadu Rundāle kļūst arvien
sakoptāka, tas, protams, priecē gan pašvaldību, gan apkārtējos iedzīvotājus. Sakoptāko
sētu konkursā katru gadu novērojam arvien
kreatīvākas un orģinālākas idejas dārza plānošanā. Lepojamies ar mūsu iedzīvotājiem,
kuri veido savu apkārtni arvien daiļāku!”
Galvenā balva grupā „Lauku sētas ārpus
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Vērtēšanas grupā „Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām” galveno balvu ieguva Rundāles
pagasta īpašums „Būčas”. Īpašuma saimniece Vija Brilta neslēpa gandarījumu par saņemto
apbalvojumu, jo pie dārza labiekārtošanas tik tiešām strādāts ilgi un centīgi.

Paziņojums par vakancēm Rundālē

Rundāles pagasta mājas „Enitēni” ieguva galveno balvu vērtēšanas grupā „Ģimenes
mājas apdzīvotās vietās”. Māju saimnieki Ilona Piebalga un Mareks Kronbušs atzīst, ka
šis ir patīkams pagodinājums no pašvaldības un ļoti priecājas, ka veltītās pūles dārza
labiekārtošanā ir novērtētas.

Pirmskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”
(reģ. Nr. 40900010260) aicina darbā:
• Izglītības un skolu PSIHOLOGU (1 amata
vieta, ½ slodze (15 stundas nedēļā)), atalgojums par slodzi 750.00 EUR, papildu informācija – pii.marpukite@rundale.lv,
tālrunis – 22034100
• LOGOPĒDU uz noteiktu laiku līdz aptuveni
2022. gada novembrim (1 amata vieta, 1.25
slodzes (37 stundas nedēļā)), atalgojums par
slodzi - 790.00 EUR, papildu informācija –
pii.marpukite@rundale.lv, tālrunis –
22034100
• APKOPĒJU (1 amata vieta, 1 slodze),

atalgojums par slodzi 500.00 EUR, papildu
informācija – pii.marpukite@rundale.lv,
tālrunis – 22034100
• Rundāles Sociālais dienests
(reģ. Nr. 40900003536) aicina darbā
PSIHOLOGU (1 amata vieta, 1 slodze),
atalgojums par slodzi – 1062 eiro, papildu
informācija - kristine.bruvele@rundale.lv,
tālrunis – 26674834
• Pilsrundāles vidusskola
(reģ. Nr. 40900010684) aicina darbā
APKOPĒJU (1 amata vieta, 1 slodze), atalgojums par slodzi 500.00 EUR, papildu
informācija – 63962223.
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Turpinās Mežotnes baznīcas restaurācija

Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” mazie mārpuķēni no 22. līdz 28.
novembrim iesaistījās Ekoskolas Rīcību
dienās „Īstais brīdis sākt…”

Nedēļas laikā mārpuķēni izzināja klimata
pārmaiņas – kas tās ir, kādēļ tās notiek un
kā tās novērst. Bērni kopā ar skolotājām nedēļas laikā gan sagatavoja dažādus izziņas
materiālus par klimata pārmaiņām
un sekām, gan iesaistījās dažādās
akcijās, piemēram
„Brauc videi draudzīgi!”. Savukārt
piektdiena tika
veltīta tematam
„Īstais brīdis sākt
samazināt gaļas
patēriņu ikdienā”
un līdz ar to iestādē tajā diena bija
sagatavota veģetārā ēdienkarte.
Marija Dūduma,
sabiedrisko
attiecību
Mārpuķēnu veidotais plakāts ar ieteikumiem kā ilgtspējīgāk un pilnvērtīgāk
speciāliste
izmantot esošos resursus.

Norisinās kārniņu jeb dakstiņu ieklāšana
Mežotnes baznīcas draudzes daļas jumta
plaknē dienvidaustrumu pusē, savukārt
ziemeļrietumu pusē – pabeigta kārniņu
ieklāšana.
Baznīcas altāra daļā noslēgusies jumta
nesošo konstrukciju montāža – sākta difūzmembrānas ieklāšana un latojuma montāža.
Uzsākta piebūves daļas pamatu atrakšana un
atjaunošana – uzsākti nesošo sienu mūrēšanas darbi, kā arī logu rāmju montāža.

Mārpuķītei trešā vieta Latvijā par dalību Veselības nedēļā

Pabeigta kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija Pilsrundālē, posmā no Rundāles
pils centrālās pārsūknēšanas stacijas līdz
Pilsrundāles pārsūknēšanas stacijai.
Rekonstruētā posma garums sasniedza 1024
metrus. Pēc kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas tuvumā esošajiem Pilsrundāles

Šoruden, no 22. līdz 28.novembrim, lieli
un mazi mārpuķēni aktīvāk nekā parasti
piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs –
Latvijas Veselības sporta nedēļā, kuru organizē Latvijas Tautas sporta asociācija.
Šogad ir jau otrais gads, kad piedalāmies
projektā. Nedēļas laikā tika organizētas
dažāda veida aktivitātes, kurās tika aicināti
piedalīties ne tikai bērni, bet arī visi iestādes
darbinieki un vecāki. Viss paveiktais Veselības nedēļā un iegūtie rezultāti tika summēti
un iesniegti atskaites veidā Latvijas Tautas
sporta asociācijai.
Atskatoties uz pagājušā gada dalību, mums
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Mārpuķēni iesaistās Ekoskolas Rīcību dienās

Baznīcas II kārtas būvniecības darbus veic
uzņēmums SIA „KASKĀDE 19”. Kopējās
paredzētās pārbūves izmaksas sasniedz
EUR 673 578.18, no kuriem EUR 400 000.00
kā valsts budžeta aizņēmums pašvaldības
prioritārā projekta īstenošanai un Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome” budžeta līdzekļi.
Ralfs Simanovičs,
pašvaldības būvinženieris

Pilsrundāles ciematā rekonstruēts kanalizācijas spiedvads

visiem kopā ļoti labi veicās, un esam labi
novērtēti. Pirms Ziemassvētkiem e-pastā tika
saņemta iepriecinoša ziņa – esam ieguvuši
dāvanu karti 100 eiro vērtībā sporta inventāra
iegādei. Bet starp visām Latvijas pirmsskolas
izglītības iestādēm, kuras piedalījās projektā,
mēs esam ierindoti trešajā vietā.
Pateicamies par bērnu, darbinieku un visu pārējo izglītības iestādes apmeklētāju līdzdalību
un atbalstu sporta nedēļā!
Agnese Grāvīte,
Rundāles PII „Mārpuķīte”
sporta skolotāja

ciemata iedzīvotājiem būs iespēja izveidot
pieslēgumu pie centralizētā kanalizācijas
tīkla. Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas
kopējās izmaksas ir 48 216.38 EUR t.sk. PVN.
Ralfs Simanovičs,
pašvaldības būvinženieris

„Gada uzņēmējs Zemgalē 2021” nominēti
trīs Bauskas novada uzņēmumi
Šogad no Bauskas novada konkursa nominācijām izvirzīti trīs uzņēmumi: SIA
„Lielzeltiņi”, SIA „Iecavnieks & Co” un SIA
„Rolial-W" (preču zīme „Kids GYM”).
Konkursa mērķis ir godināt aktīvus, radošus
un godprātīgus Zemgales plānošanas reģiona
(ZPR) pašvaldību teritorijās darbojošos uzņēmējus, tādā veidā sekmējot uzņēmējdarbības
vides attīstību ZPR ietilpstošo pašvaldību
teritorijās un veicinot uzņēmēju atpazīstamību,
kā arī popularizējot uzņēmējdarbības labas
prakses piemērus.
Šādu konkursu ZPR sadarbībā ar pašvaldībām
organizē jau kopš 2016. gada.
Apbalvojuma pretendentu visnotaļ stingrie
vērtēšanas kritēriji, arī vīrusa Covid-19 pandēmijas apstākļos, saglabājušies iepriekšējie.
Nolikums paredz, ka šādu atzinību var saņemt
uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās
pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem
nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā
arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un
darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju
starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā
ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona
ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu
risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveic
videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu
produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju
tirgus dalībniekam, bet īpaši augstu tiek vērtēts
radošums uzņēmumā un sabiedriskā aktivitāte.
Visiem laureātiem, kuru pulks, kopš minētās
tradīcijas iedibināšanas, jau sasniedzis skaitli
128, tiek piešķirts ZPR augstākais apbalvojums
– Atzinības raksts, piemiņas velte ar Zemgalei
raksturīgo vējdzirnavu atveidu un naudas balva
500 eiro apmērā. Godināšana tradicionāli notiek greznajā Rundāles pilī ar atbilstīgu kultūras
programmu.
Aizvadāmā gada laureātu pulkā, kuru skaits,
atbilstīgi pašvaldību pašreizējam daudzumam
reģionā, ir mazliet mazāks nekā pērn, ir uzņēmēji, kuru darbs atzinīgi novērtēts Zemgalei

raksturīgajā lauksaimniecības un pārtikas
pārstrādes jomā, taču pamanīts un godā celts
ir arī veiksmīgu mašīnbūves, kokapstrādes,
ēdināšanas un tūrisma jomas pārstāvju veikums, jo visi viņi ir stipri un enerģiski radoša
ceļa gājēji. Lūk, jaunie laureāti!

SIA „Lielzeltiņi”

Uzņēmums nominēts kategorijā „Gada vidējais/lielais uzņēmējs (51 un vairāk darbinieki
un virs 10 miljoni EUR apgrozījums/gadā)”.
Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 170 darbiniekus, kas lielākā daļa ir Bauskas novada
teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji. Uzņēmuma
vidējais apgrozījums gadā ir ~35 milj./EUR.
SIA „Lielzeltiņi” ir viens no vadošajiem vietējiem putnu gaļas ražošanas un pārstrādes
uzņēmumiem Baltijas valstīs. Jau 20 gadus
mērķtiecīgi investējot uzņēmuma un ražošanas
tehnoloģiju attīstībā, rada produktus, kurus var
uzskatīt par kvalitātes paraugu Eiropā.
SIA „Lielzeltiņi” un izlolotais zīmols „Bauska”
nes Bauskas vārdu un rada atpazīstamību, jo
produktus var iegādāties ne vien visā Latvijā,
bet arī deviņās Eiropas valstīs - Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Lielbritānijā,
Francijā, Spānijā un Nīderlandē.
Iepriekšējo gadu laikā uzņēmumā investēts
vairāk kā desmit miljoni eiro, tādējādi ieviešot
Eiropas modernākās tehnoloģijas putnu turēšanā un audzēšanā.

SIA „Iecavnieks & Co”

Nominēts kategorijā „Gada mazais/mikro uzņēmējs (līdz 50 darbiniekiem un līdz 10 miljoni
EUR apgrozījums/gadā)”.
Uzņēmumā strādā 47 darbinieki un gada apgrozījums ir vairāk nekā 5 milj. EUR.
Viens no pirmajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš
sāka audzēt rapšus un pirmais, kurš sāka ražot
rapšu eļļu pārtikas vajadzībām. Gadu gaitā,
saglabājot līderpozīcijas Latvijas pārtikas eļļas
ražotāju tirgū, ir nostiprinājis un paplašinājis
savas pozīcijas ārvalstu tirgū kā pieredzes
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Rundāles ziņas

izklaides inventāra nomu bērnu
ballītēm un citiem pasākumiem,
individuālās un grupu nodarbības fizioterapeita vadībā, logopēda nodarbības - nodarbības
valodas attīstībai bērniem, nodarbības bērniem ar sensorās
integrācijas elementiem, Burtiņskola un Cipariņi - nodarbības bērniem, kuriem ir grūtības
ar burtu un ciparu apgūšanu,
nodarbības vecākiem kopā ar
bērniem „Vecāku laiks”.
„Kids GYM” mērķis ir sekmēt
bērna attīstības un pilnveidošanas procesu, nodarbībās apvienojot medicīnas un pedagoģijas
teorijas un prakses sasniegumus, īstenojot pasaulē jaunāSkats uz SIA „Iecavnieks & Co” rūpniecisko teritoriju.
kās tendences pedagoģijas un
fizioterapijas jomā un pielietojot
bagāts, zinošs un atbildīgs ražotājs.
modernus palīglīdzekļus. Sadarbībā ar Ve„Iecavnieks & Co” apsaimnieko apmēram 500
ha lauksaimniecības zemes. Uzņēmumam ir
cumnieku novada domi, uzņēmums īstenojis
piešķirts ISCC (Ilgtspējīgas lauksaimniecības
projektu „Veselības veicināšanas un slimību
izmantojamo platību apsaimniekošanas un
profilakses pasākumi Vecumnieku novadā”,
oglekļa sertifikācija). Uzņēmējs iepērk izejorganizējis dažādus pasākumus - Fizisko
aktivitāšu diena „Esi vesels, esi aktīvs!” u.c.
vielas no vietējiem lauksaimniekiem, veidojot
ilgtspējīgas sadarbības.
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

SIA „Rolial-W”
(preču zīme „Kids GYM”)

Nominēts kategorijā Gada jaunais uzņēmējs
(līdz 3 gadi jauns uzņēmējs).
Uzņēmums nodrošina pakalpojuma „Kids
GYM” darbību Vecumniekos, kas piedāvā

Izdevuma nākamais numurs
7.janvārī.

lasiet arī www.bauska.lv
Svarīgāko sabiedriskās kārtības notikumu
apkopojums novadā
Bauskā

• 1.novembrī Bauskas novada pašvaldības
policijas (BNPP) notikumu žurnālā reģistrēts
ieraksts, ka 30.oktobrī plkst.22.10 patrulēšanas laikā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā persona bez attaisnojoša iemesla
atradās ārpus savas dzīvesvietas Bauskā,
Slimnīcas ielā, ar ko pārkāpa rīkojumu „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Uzsākts
administratīvais pārkāpuma process, personai
piemērots naudas sods 2 soda vienības, kas
atbilst 10 EUR. Bijuši vairāki šādi pārkāpumi.
• 1.novembrī plkst.9.36 Bauskas pašvaldības
policijā saņemta informācija par to, ka Bauskā
Slimnīcas ielā skaļi bļaustās vīrietis. Veiktas
pārrunas, vīrietis tika nogādāts savā dzīves
vietā..
• 2.novembrī plkst.13.13 BPP saņemta informācija par to, ka Codes pagastā uz lauka
deg ugunskurs un dūmi jau otro dienu nāk uz
tuvumā esošo māju. Noskaidrots, ka dedzināti bioloģiskie atkritumi. Veiktas pārrunas ar
iesaistīto personu.
• 3.novembrī plkst.13.45 BPP saņemta informācija, ka autoservisā Codes pagastā kāds
kaut ko dedzina. Ierodoties norādītajā adresē,
veiktas pārrunas ar personu, izteikts mutisks
aizrādījums, ugunskurs nodzēsts.
• 3.novembrī plkst.19.15 BPP saņemta informācija, ka Bauskā. Pilskalna ielā 48, uz ceļa
braucamās daļas atstāta kaudze ar bruģi.
Strādnieki beiguši darbu un nav atstājuši nekādas brīdinošās zīmes par šķērsli uz ceļa. Tika
noskaidrota firma, kas veic remonta darbus šai
ceļa posmā, sazvanītas atbildīgās personas,
pārkāpums tika novērsts.
• 3.novembrī plkst. 21.45 patrulēšanas laikā
Bauskā, Īslīces ielā, pārbaudot personas
datus, tika konstatēts, ka persona uzturas Latvijas Republikā bez deklarētas dzīvesvietas.
Pret personu uzsākts administratīvā pārkāpuma process, piemērots naudas sods-divas
soda vienības, kas atbilst 10 EUR.
• 4.novembrī plkst.17.38 no VP tika saņemta
informācija, ka Bauskā, Salātu ielā, kāpņu
telpā guļ vīrietis iespējams alkohola reibumā.
Persona tika nogādāta nakts patversmē SC
„Gaiziņš”. Šāda veida izsaukumi bijuši vairāki.
• 5.novembrī ap plkst.14.23 BNPP telpās
persona atteicās lietot sejas masku. Izteikts
brīdinājums.
• 5.novembrī plkst.15.57 saņemts izsaukums
par to, ka Bauskas novadā, Bauskā, Pļavu
ielā tika izbraukāts zālājs. Tika izskaidrots,
lai mājas vecākais raksta iesniegumu mājas
apsaimniekotajam, tad civiltiesiskā kārtā tiks
piedzīti zaudējumi, ja tādi ir nodarīti.
• 5.novembrī plkst.18.24 saņemts izsaukums
par to, ka Bauskā, Rīgas ielā dzīvoklī atrodas
vairākas personas, kuras lieto alkoholiskos
dzērienus, ar ko pārkāpa MK rīkojumu Nr.720
„Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Tika
uzsākts administratīvais pārkāpuma process,
personai piemērots naudas sods divas soda
vienības, kas atbilst 10 EUR.
• 5.novembrī plkst.23.17 saņemts izsaukums
par to, ka Codes pagastā notiek skaļa mūzikas
klausīšanās, līdz ar ko tiek traucēts naktsmiers. Uzsākts administratīvais pārkāpuma
process
• 6.novembrī ap plkst.19.12 saņemts izsaukums par to, ka Bauskā, Uzvaras ielā notiek
konflikts ar darba kolēģi N., kurš ir manāmā
alkoholisko dzērienu reibumā un atsakās iet
prom, pieteikumu rakstīt nevēlējās. Persona
devās prom pirms BNPP ierašanās.
• 6.novembrī ap plkst.20.15 saņemts izsaukums par to, ka Gailīšu pagasta Pīrāgos uz
izsaucēja telefona zvaniem neatbild sieviete,
kurai ir veselības problēmas un mājā ir mazgadīgi bērni. Noskaidrots, ka ar sievieti viss
kārtībā.
• 9.novembrī plkst. 10.24 saņemta informācija,
ka Bauskā, Salātu ielā 28, no blakus esošā
būvniecības objekta zālē tiek novadīts lietus
ūdens. Notikuma vietā veiktas pārrunas ar SIA
RCI „Gulbene” būvdarba veicējiem, pārkāpumi
netika konstatēti.
• 9.novembrī plkst.17.59 saņemta informācija,
ka Bauskas novadā, Īslīces pagastā, piegru-

žots ceļš ar dubļiem, nav zināmas vainīgās
personas. Veikta norādītās vietas apsekošana, nodota informācija Latvijas valsts ceļa
uzturētājiem.
• 11.novembrī plkst.23.08 patrulēšanas laikā
tika konstatēts, ka Bauskā, Rīgas ielā vīrietis neievēro Valstī noteiktos pārvietošanas
ierobežojumus. Pārbaudot vīrieša personas
datus datu bāzē, konstatēts, ka viņš atrodas
meklēšanā, līdz ar ko tika nogādāts VP Bauskas iecirknī, Zaļā iela 12, Bauskā.
• 12.novembrī plkst.17.55 saņemts izsaukums,
ka Bauskā, Dārza ielā automašīna novietota
stāvēšanai pārkāpjot CSN. Tika pieņemts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās
vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.
• 15.novembrī plkt.13.17 BPP saņemta informācija, ka Salātu ielā 24, no būvniecības
objekta izbrauc kravas automašīnas, kas
piegružo blakus esošo ceļa posmu ar dubļiem.
Objekts apsekots. Veiktas pārrunas ar SIA RCI
„Gulbene” darbiniekiem, darba vadītāju. Ceļa
posms tika sakopts.
• 15.novembrī plkst.20.00 patrulēšanas laikā Bauskā, Pionieru ielā 2, aiz veikala Rimi
tika pamanīts vīrietis, kas gulēja uz ietves ar
pārsistu degunu, blakus atradās velosipēds.
Persona paskaidroja, ka tumsā, stumjot velosipēdu, nokrita un pārsita degunu. Izsaukta
NMPD brigāde, kas veica personas apskati.
Personas hospitalizācija nebija nepieciešama,
persona patstāvīgi devās uz savu dzīvesvietu.
• 16.novembrī plkst.17.00 BPP saņemta informācija, ka Īslīces pagasta Rītausmās pagalmā
staigā agresīvs vīrietis, kas uzmācas garāmgājējiem, tika norādīts arī dzīvokļa numurs,
kurā iespējams, persona dzīvo. Apsekojot
norādīto adresi, agresīvais vīrietis netika pamanīts, veiktas pārrunas ar iedzīvotājiem, kā
arī pārbaudīta norādītā adrese.
• 16.novembrī plkst.17.35 patrulēšanas laikā
Īslīces pagasta Rītausmās Lauku ielā, pamanīti dūmi. Piebraucot tuvāk, konstatēts, ka
privātmājas pagalmā tiek dedzināti zari un lapas. Veiktas pārrunas. Persona atvainojās, jo
nezināja, ka nevar pašlaik dedzināt bioloģiskos
atkritumus. Izteikts mutisks aizrādījums, kā arī
ugunskurs tika nekavējoties nodzēsts.
• 16.novembrī plkst.19.30 BPP saņemta informācija, ka Mežotnes pagasta Ceplī tiek
pārkāpti dzīvnieku labturības noteikumi. Tika
pieņemts iesniegums un paskaidrojums. Tiks
izvērtēts materiāls, lai noskaidrotu personas,
kas saucamas pie administratīvās atbildības.
•
• 19.novembrī plkst.09.46 BPP saņemta informācija par to, ka Salātu ielā 16, Bauskā,
daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietoti transportlīdzekļi, kas traucē SIA „Vides serviss”
izvest sadzīves atkritumus. CSN pārkāpumi
netika konstatēti.
• 22.novembrī plkst.16.26 BPP saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta par to, ka Zaļā ielā, Bauskā, veikalā „Apavu namiņš” nepieciešama
palīdzība, agresīvs pacients alkohola reibuma
stāvoklī, kuram akūts infarkts, bet atsakās
doties uz slimnīcu. Pēc veiktajām pārrunām
persona labprātīgi piekrita ar NMPD brigādi
doties uz slimnīcu.
• 23.novembrī plkst.14.20 saņemta informācija, ka vīrietis alkohola reibumā traucē
sabiedrisko kārtību un mieru Bauskas Svētā
lielmocekļa Georgija pareizticīgo baznīcā.
Persona nogādāta dzīves vietā.
• 24.novembrī plkst.16:28 Bauskā Salātu ielā
7A Vides servisa telpās vēlas iekļūt vīrietis,
atsakot uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu. Plkst.16.30 saņemts atsaukums, jo vīrietis
labprātīgi devies projām.
• 24. novembrī plkst.20.46 saņemts izsaukums
uz adresi Bauskā Rūpniecības ielā, kur izsaucēja netiek savā dzīvoklī, no iekšpuses durvis
aizslēgtas, uz klauvējieniem neviens neatver.
BNPP ierodoties notikuma vietā, izdevās
pamodināt izsaucējas dzīves biedru, kuram
ir dzirdes problēmas, un, kurš bija iemidzis.
• 24.novembrī plkst.22.31 kāds Dārza ielas
iedzīvotājs pa logu pamanījis pie kāpņu telpas
ieejas nepazīstamu auto, kuram pasažiera
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Sabiedriskā kārtība
Rundālē

ar Valsts Policiju, veicot patrulēšanu Viesturu
pagastā, ap plkst.19.50 konstatēja, ka kāda
persona diennakts tumšajā laikā vada automašīnu bez iedegtām jebkādām apgaismes
ierīcēm. Apturot minēto automašīnu, tika
konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājam nav
likumā noteiktā kārtībā iegūta autovadītāja
apliecība, kā arī transportlīdzeklim nav veikta
tehniskā apskate, kā arī nav iegūta obligātā
civiltiesiska apdrošināšana OCTA. Par minēto
faktu pret transportlīdzekļa vadītāju uzsākti
administratīvo pārkāpuma procesi.
• 22.novembrī plkst. 20.40 RNDPP darbinieki
saņēma informāciju, ka Svitenes pagastā
kāda māte atrodas stiprā alkohola reibumā
un neveic savu nepilngadīgo bērnu aprūpes
pienākumus. Ierodoties noteiktajā vietā, tika
konstatēts, ka māte atrodas 3,1 promiļu alkohola reibumā un mājās atrodas divi nepilngadīgie bērni. Pret māti uzsākts administratīvā
pārkāpuma process par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu un bērni nodoti vecāsmātes
aprūpē.
• 23.novembrī RNDPP darbinieks saņēma
informācija no kādas izglītības iestādes, ka
kāda nepilngadīga persona pie sevis uzglabā
vairākas elektroniskās smēķēšanas ierīces.
Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka nepilngadīgā persona pie sevis uzglabā sešas
elektroniskās smēķēšanas ierīces. Minētās
ierīces tika izņemtas un uzsākts administratīvā
pārkāpuma process.

Vecumniekos

loģiskām prasībām neatļauta pulcēšanās un
alkohola lietošana. Veicot minētās adreses
apsekošanu, pārkāpumi netika konstatēti un
minētā informācija neapstiprinājās. Par konstatēto ziņots VP ZRP dežurantam.
• 10.novembrī plkst. 22.31 saņemta telefoniska informācija no kāda jaunieša, dzīvojoša
daudzdzīvokļu mājā Vecumniekos, Skolas ielā,
par to, ka, ejot uz pagrabu ieraudzījis kāpņu
telpā noliktu somu, kurā atradās divi mazi
kaķēni. Par faktu ziņots dzīvnieku patversmes
dežurantam, kurš izsūtīja darbinieku, lai kaķēnus nogādātu patversmē.
• 13.novembrī plkst. 9.18 saņemta informācija
par ceļu satiksmes negadījumu (CSN) Vecumniekos Rīgas ielā pie veikala „Elvi” tirgus
laukuma. Stāvošā Audi markas automašīnā
braucot atpakaļgaitā ietriecās sarkanas krāsas mikroautobuss un aizbrauca no notikuma vietas. Par notikušo un noskaidrotajiem
faktiem ziņots VP ZRP dežurantam. Veicot
izmeklēšanas darbības, noskaidrota sarkanā
mikroautobusa marka, reģistrācija un atrašanās vieta, par ko ziņots VP.
• 18.novembrī plkst. 12.20 saņemts zvans
par to, ka Vecumniekos pa Ceriņu ielu staigā
liela auguma suns. Apsekota minētā teritorija
un noskaidrota suņa īpašniece, kura paskaidroja, ka suns izmucis no slēgtas teritorijas, jo
sabojāts žogs. Suņa saimniecei izskaidroti
dzīvnieku labturības noteikumi, izteikts mutisks aizrādījums. Mājas īpašniece un suņa
saimniece apsolīja, ka žogu salabos un suns
no teritorijas ārā vairs netiks.

• Kopumā saņemti 153 izsaukumi un dažāda
veida informācija.
• Uzsākti 64 administratīvā pārkāpuma procesi, no kuriem 14 administratīvā pārkāpuma
procesi par dažādu saistošo noteikumu neievērošanu.
• 29 administratīvo pārkāpumu procesi uzsākti par ārkārtas situācijas un pulcēšanās
noteikumu neievērošanu saistībā ar Covid -19

Iecavā

izplatības ierobežošanu.
• Veikti 12 epidemioloģiskās drošības pasākumi.
• 6 administratīvā pārkāpuma procesi nodoti
Iecavas Administratīvajai komisijai.
• Aizturētas 12 personas.
• 10 personas atskurbšanai nogādātas patversmē.
• Aizturēti 2 automašīnu vadītāji, kuri vadīja
transportlīdzekli alkohola reibumā.

pusē izsists logs. Informācija nodota VP
dežurantam
• 27.novembrī plkst.11.18 BPP saņemta informācija, ka Bauskā, Salātu ielā 22, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietotie transportlīdzekļi
pārkāpj stāvēšanas noteikumus. Noskaidrots,
ka dažiem iedzīvotājiem vēl nav izsniegtas
vajadzīgās atļaujas transportlīdzekļu turēšanai
mājas pagalmā. Veiktas pārrunas ar mājas
iedzīvotājiem, izteikti mutiski aizrādījumi.
• 28.novembrī plkst.09.38 BPP saņemta
informācija, ka Īslīces pagasta Rītausmās,
pie veikala „EGA”, blakus esošajā grāvī, iespējams, noplūdusi dīzeļdegviela. Ziņots VP,

kura uzsāka resorisko pārbaudi.
• 28.novembrī plkst.16.57 no VP saņemta
informācija, ka Bauskā, Pļavu ielā 2, pie
daudzdzīvokļu mājas pagalmā bija piebraukusi vieglā automašīna, izkāpusi sieviete ar
blondiem matiem, kura izņēmusi no a/m maisu
ar sadzīves atkritumiem un izmetusi sadzīves
atkritumu konteinerā. Automašīnas valsts
numura zīme tika norādīta nepareiza, tāpēc
neizdevās noskaidrot vainīgo personu.
• 29. novembrī plkst.21.30 BNPP saņemts
izsaukums uz ģimenes konfliktu Bauskas
novada Gailīšu pagastā. Konflikts atrisinājies
pirms policijas ierašanās.

• 2.novembrī ap plkst. 22.06 Rundāles novada domes pašvaldības policijas (RNDPP)
darbinieki veica iedzīvotāju pārvietošanās
ierobežojuma kontroli un ap plkst. 22.06 Viesturu pagastā konstatēja 3 personas, kuras
sabiedriskā vietā atrodas alkohola reibumā
un neievēro mājsēdes ierobežojumus. Visām
personām piemēroti administratīvie sodi.
• 14.novembrī RNDPP darbinieks sadarbībā ar
Valsts Policiju veica iedzīvotāju pārvietošanās
kontroli. Ap plkst.20.39 Viesturu pagastā, kādam automašīnas vadītājam tika dots rīkojums
apstāties, lai pārbaudītu viņa pārvietošanās
iemeslu. Vadītājs uz rīkojumu nereaģēja un
uzsāka bēgšanu. Bēgšanas laikā šķērsoja
Svitenes upi, pēc kā minēto transportlīdzekli
izdevās apturēt. Transportlīdzeklī atradās divas
personas, iespējams, narkotisko vielu ietekmē.
Tika konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājam
nav likumā noteiktajā kārtībā iegūta autovadītāja apliecība. Abām personām par iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu pārkāpšanu
uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi un
piemēroti sodi un pret transportlīdzekļa vadītāju uzsākti administratīvā pārkāpuma process
par transporta līdzekļa vadīšanu bez likumā
noteiktajā kārtībā iegūtas autovadītāja apliecības, par bēgšanu un par transportlīdzekļa
vadīšanu, iespējams, atrodoties narkotisko
vielu ietekmē.
• 14.novembrī RNDPP darbinieks sadarbībā

• 1.novembrī plkst. 20.25 saņemta informācija
no VP ZRP dežuranta par vīrieti, kurš ilgstoši
uzturas „Piebalgās” autobusa pieturā, neievēro mājsēdi. Ierodoties, noskaidrota vīrieša
personība un dzīvesvieta. Minētā persona
kājām devusies no Neretas pagasta uz Rīgu,
lai apmeklētu lombardu. Pieņemts lēmums
vīrieti nogādāt Sarkanā krusta patversmē
„Gaiziņš”, Rīgā.
• 2.novembrī plkst. 20.02 saņemts zvans no
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMPD) darbiniekiem par to, ka
Vecumniekos Cīruļu ielā vairākas personas,
iespējams, atrodoties alkohola reibumā, traucē
NMPD darbiniekiem veikt savu darbu. Nekavējoties tika izbraukts uz norādīto adresi, taču
minētās personas jau bija devušās prom. Apsekojot tuvējo apkārtni un blakus esošās ielas
nekur neviena persona vairs netika konstatēta.
• 5.novembrī plkst. 13.11 no VP ZRP dežuranta saņemta informācija, ka nepieciešama
palīdzība NMPD darbiniekiem Skaistkalnē, kur
kāda persona draud lēkt no tilta upē, uzvedas
neadekvāti – izteic draudus un no medicīniskās palīdzības atsakās. Par visu ziņots VP
ZRP dežurantam un kopā ar NMPD darbiniekiem sagaidīta VP ekipāžas ierašanās,
kura veica personas aizturēšanu un piespiedu
nogādāšanu ārstniecības iestādē.
• 9.novembrī plkst. 17.10 saņemta telefoniska
informācija no VP ZRP dežuranta apsekot
Vecumnieku pagasta māju, jo saņemta informācija, ka tur iespējams notiekot epidemio-
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Bauskas novada dzimtsarakstu ziņas (novembris)
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