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Labdien, rudenī!

Laine Baha,

Bauskas novada domes
Vides un attīstības
komitejas vadītāja
Ir iestājies rudens ar dzestriem un tumšākiem rītiem, agrākiem vakariem un steidzīgāku ikdienas soli. Kādam uzsākušās
mācības skolā, kādam sācies jauns darba
cēliens, kāds steidz novākt pēdējo ražu
no dārza...
Man rudens vienmēr asociējas ar skolas sākumu, tāpēc izmantošu iespēju nodot sirsnīgus
sveicienus Skolotāju dienā mūsu novada
izglītības iestāžu pedagogiem. Paldies par
pašaizliedzīgo darbu!
Jūtos pagodināta, uzrunājot Bauskas novada iedzīvotājus mūsu novada pašvaldības
izdevumā. Jaunajā Bauskas novada domes
deputātu sasaukumā man uzticēts vadīt Vides
un attīstības komiteju. Ļoti svarīgu un atbildīgu komiteju, jo tieši attīstības jautājumi ir tie,
kas ietekmē visu novada iedzīvotāju ikdienu
šodienā un ilgtermiņā.
Deputāti pēc katras domes sēdes dodas
lietišķā izziņas vizītē uz kādu apvienotā novada teritoriju - Iecavu, Rundāli, Bausku un
Vecumniekiem, lai gūtu priekšstatu par līdz
šim paveikto, iepazītos ar iestāžu darbu un
apzinātu problēmas. Jāatzīst, ka esam vienoti dažādībā, jo katrā teritorijā ir pa kādam
pozitīvās pieredzes un izcilības stāstam, ir
būvniecības stadijā esoši investīciju projekti,
kā arī iezīmējas vajadzības, kurām nākotnē
jāmēģina rast risinājums.
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saņemšanas iespējas, kā arī iedzīvotāji-ikviens no mums. Ļoti lepojos ar katru
mūsu novada iedzīvotāju, kam nav vienalga,
kas notiek ciemā, pilsētā, novadā, kuram gribas
veidot labāku dzīves telpu ap sevi un līdzcilvēkiem, kuram ir idejas un spēja uzdrīkstēties.
Šajā izdevumā varēsiet iepazīties ar vairākiem
realizētiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem,
kas īstenoti projektu konkursā „Iedzīvotāji
veido savu vidi”. Iedzīvotāji paši vislabāk spēj
novērtēt savu apkārtni un to, kas tur būtu
jāuzlabo. Foršas un radošas idejas ne vienmēr iespējams īstenot bez naudas, pat ja to
mērķis ir sabiedrībā atbalstīts un ar pievienoto
vērtību. Pašvaldības katra gada budžetā mērķtiecīgi atvēlējušas vairākus tūkstošos eiro, lai
ar iedzīvotāju iniciatīvas projektiem veicinātu
iedzīvotāju iesaisti dzīvesvides un dzīves
kvalitātes uzlabošanā, attīstītu iedzīvotāju un
pašvaldības sadarbību, iedrošinātu uzrakstīt
projektu un to arī īstenot. Paldies, katram, kurš
īstenojis kādu no šiem projektiem, kaut nedaudz sakārtojis publisko dzīves telpu vietējās
kopienas līmenī! Aktīvi un zinoši iedzīvotāji ir
pašvaldības lielākā vērtība!

Mirklis no svētku pasākuma. No kreisās: Īslīces pagasta pārvaldes vadītāja Sandra Ķisele, biedrības „Laiks Jauniešiem” valdes
loceklis Pēteris Vimbsons, valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis un Katrīna Jankovska.

Konkursa „Zemgales Laiks Ziedonim”
apbalvojums atceļojis arī uz Bauskas novadu
2021. gada 24. septembra vakarā Vilces
tautas namā, Jelgavas novadā jau piekto
reizi tika godināti konkursa „Zemgales
Laiks Ziedonim 2021” laureāti. Šogad
starp trīspadsmit nominantiem bija arī
trīs mūspuses ļaudis – veloparka „Uzvara” idejas autors un attīstītājs Mārcis
Pļaviņš, biedrības „Laiks Jauniešiem”
valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis
un Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Rundāles novada dome” Attīstības nodaļas vadītāja Laura Ārente.
Patiesi priecājamies un lepojamies, ka nominācijā „Zemgales Rabarbers” balvu saņēma
biedrības „Laiks Jauniešiem” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, īslīcietis Gints Jankovskis.
Ginta stāsts ir par uzdrīkstēšanos un noticēšanu, ka sīka ideja var pāraugt lielā rīcībā.
Kā savā uzrunā uzsvēra Gints - balva nav
atzinība tikai viņam, tā ir balva visai viņa
biedrības komandai, jo aiz lieliem darbiem
stāv pašaizliedzīgi, darbīgi un nesavtīgi cilvēki. Sirsnīgu paldies par atbalstu Gints sacīja
savai ģimenei, Bauskas novada pašvaldībai
un jo īpaši izcēla Īslīces pagasta pārvaldes
vadītāju Sandru Ķiseli, kas allaž bijusi pretimnākoša un ar entuziasmu atsaukusies
Ginta idejām.
Biedrība „Laiks Jauniešiem” nodarbojas ar
jauniešu neformālās un formālās izglītības
veicināšanu - apmācības, kursi, semināri,
brīvprātīgais darbs un dažādi pasākumi,
lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu attīstību

un sekmētu pilsonisko aktivitāti. Covid 19
pandēmijas laikā biedrība „Laiks Jauniešiem”
īsteno labdarības maratonu „Roku rokā”,
kura ietvaros visā Latvijas teritorijā sniedz
bezmaksas pārtikas un nepārtikas atbalstu
grūtībās nonākušām ģimenēm, cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem
pensionāriem. Sākumā palīdzības pakas
saziedoja vietējie cilvēki un paši biedrības
jaunieši, taču Ginta un viņa komandas pašaizliedzīgais darbs spēj aizraut, un šobrīd par
akcijas sponsoriem sevi sauc vairāk nekā 40
uzņēmumi.
Konkursu organizē biedrība „Zemgales Laiks
Ziedonim” sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu „Viegli” un Jelgavas novada pašvaldību.
Tā mērķis ir apzināt un godināt personības
no Zemgales, kas dzīvo ar mīlestību pret
savu zemi, darbu un cilvēkiem, kā arī atbilst
konkursa vērtībām – izcilībai, degsmei,
sūtībai, stājai, veiksmei un savpatībai, un
iedvesmo citus, mudinot līdzdarboties un
sekot viņu idejām.

Apbalvojums tiek pasniegts piecās
kategorijās:

• apbalvojums zinātnē „Zemgales Taureņu
uzbrukums”, par aktīvu darbību pētniecībā,
zinātnē vai izglītības jomā;
• apbalvojums novadpētniecībā „Zemgales
Kedas”, par aizrautīgu un radošu darbu lokālu teritoriju un to kultūras tradīciju izpētē
un attīstībā, tādējādi veicinot latviskumu un

iesakņotību;
• apbalvojums tautsaimniecībā „Zemgales
Zemi es mācos”, par videi draudzīgu saimniekošanu, tradicionāla vai inovatīva biznesa attīstību, vides un Latvijas ainavas izkopšanu;
• apbalvojums bērniem un jauniešiem „Zemgales Rabarbers” – par aktīvu darbību, pārstāvot visas apbalvojuma vērtības;
• apbalvojums nominācijā dzīve mākslā
„Zemgales Bize”, par aizrautīgu darbību kādā
no mākslas jomām, iesaistot un iedvesmojot
citus.
Pasākuma apbalvojumu pasniegšana mijās
ar muzikāliem sveicieniem laureātiem. Ar
savu priekšnesumu klātesošos sveikt bija
ieradusies arī Iecavas kultūras nama folkloras kopa „Tarkšķi”. Folkloras kopas vadītāja
Kristīne Karele apbalvojumu konkursā „Zemgales Laiks Ziedonim” nominācijā „Kedas”
saņēma 2017.gadā, kas bija pats pirmais konkursa organizēšanas gads. Īpaši emocionāls
bija noslēdzošais muzikālais sveiciens, kas
sekoja pēc tam, kad fonda „Viegli” vadītāja
Žanete Grende klātesošajiem pastāstīja, ka
šis, piektais gads, ir konkursa „Zemgales
Laiks Ziedonim” noslēdzošais gads un nākotnē, iespējams, par šādu konkursu dzirdēsim
kādā citā no Latvijas kultūrvēsturiskajiem
novadiem.
Ieva Šomina,
Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Ziņas

Amatā iecelts pašvaldības
administrācijas vadītājs

Domes lēmumu apskats
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
piemērošana Bauskas novadā
Fiziskām personām, ja objektā
taksācijas gada 1.janvārī plkst.
00:00 dzīvesvieta ir deklarēta
vismaz vienai personai.

Edgars Paičs,

pašvaldības
administrācijas vadītājs
Pašvaldības darbības principi Edgaram Paičam ir labi zināmi, jo viņa līdzšinējā profesionālā darbība bijusi saistīta ar darbu
pašvaldībā. Astoņus gadus E.Paičs ieņēmis
juriskonsula amatu Jūrmalas pilsētas domē.
Kopš 2012.gada viņš ir Juridiskās nodaļas
vadītājs Rundāles novada pašvaldībā.
2004.gadā E.Paičs ieguvis bakalaura grādu
tiesību zinātnēs. Šobrīd Paičs turpina izglītības ieguvi profesionālā maģistra studiju
programmā „Publiskā pārvalde”.
Kā uzsver jaunais Administrācijas vadītājs,
lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus un normatīvajos aktos noteikto
funkciju augstvērtīgu izpildi, vissvarīgākā ir
profesionāla, motivēta un atbildīga komanda.
„Vēlos veidot pašvaldībai lojālu un zinošu
darbinieku komandu. Esmu par atvērtu komunikāciju, vērtēju cilvēkus pēc viņu paveiktajiem
darbiem. Tāpat uzskatu, ka darba devējam ir
jāiegulda darbinieku profesionālajā izaugsmē
un jāmotivē aizvien augstākiem darba rezultātiem,” uzsver E. Paičs. Nozīmīgs darba
virziens, kas jāturpina attīstīt un uzlabot, ir
komunikācija ar sabiedrību. „Speciālistiem,
kas ar konkrēto jautājumu strādā ikdienā, viss
šķiet skaidrs un saprotams, taču ir jārod vislabākais un efektīvākais veids, kā pašvaldības
pieņemtos lēmumus padarīt saprotamus ikvienam sabiedrības loceklim,” norāda E. Paičs.
Darba pienākumus Edgars Paičs uzsāka pildīt
2021. gada 1.oktobrī.

Iecavas Mūzikas un mākslas
skolai jauna vadība

Māra Vilciņa-Rugāja,

Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas
direktore
Domes sēdē 30.septembrī Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas direktora amatā Dome
iecēla Māru Vilciņu-Rugāju.
Jaunās direktores līdzšinējā darba pieredze
ir cieši saistīta ar radoša izglītības procesa
vadīšanu. Apvienojot vadītāja, pedagoga un
kultūrizglītības speciālista darbu, M. Vilciņa-Rugāja veiksmīgi ilgtermiņā vadījusi interešu izglītības iestādi. 25 gadus viņa strādājusi
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentā un vadījusi Pārdaugavas bērnu un jauniešu centru „Altona” (iepriekšējais
nosaukums - „Kurzeme”). Kopš 2020. gada
sākuma līdz šim strādājusi par izglītības darba
speciālisti Babītes novada pašvaldībā.
Augstskolu studijās M. Vilciņa-Rugāja apguvusi svētku organizatora-režisora un skolas
vadītāja specialitāti; viņai ir maģistra grāds
pedagoģijā.
Atklātajā konkursā uz vakanto Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu no
26. augusta līdz 15. septembrim pieteicās trīs
pretendenti. Ņemot vērā pretendentu atbilstību noteiktajām prasībām un darba interviju
rezultātus, vērtēšanas komisija izvirzīja Māras Vilciņas-Rugājas kandidatūru iecelšanai
amatā no šā gada 4. oktobra.
Domes sēdē jaunā direktore atzina, ka ir gatava jauniem izaicinājumiem. Mācību iestāde
devusi pozitīvu priekšstatu par iespējām.
„Galvenais - mums jāstrādā, lai bērnu skaits
izglītības iestādē nesamazinātos. Diemžēl
attālinātās mācības interešu izglītībai ir bijis
liels pārbaudījums,” sacīja M.Vilciņa-Rugāja.

Juridiskām personām,
individuālajiem komersantiem,
ārvalstu komersantiem un to
pārstāvniecībām, ja objekts ir
izīrēts dzīvošanai, no nākamā
mēneša pēc īres tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā,
un ja taksācijas gada 1.janvārī
plkst. 00:00 tajā dzīvesvieta ir
deklarēta vismaz vienai personai.

NĪN

Nodokļa likmes:
0,2% no kadastrālās vērtības
līdz 57 000 EUR;
0,4% no kadastrālās vērtības
virs 57 000 EUR līdz 107 000
EUR;
0,6% no kadastrālās vērtības
virs 107 000 EUR.

Piemēro:
dzīvokļa īpašumam un tam
piekrītošajai koplietošanas
telpu platībai;
individuālajām dzīvojamām
mājām;
divu un vairāku dzīvokļu
mājām, kas nav sadalītas
dzīvokļa īpašumos, ja tajā
nenotiek saimnieciskā
darbība.
Ja īpašumā dzīvesvietu nav deklarējusi
neviena persona, tiek piemērots NĪN 1,5 %
apmērā no objekta kadastrālās vērtības
Prasību par deklarēšanos un 1,5% NĪN likmi
nepiemēro:
līdz taksācijas gada beigām, ja
nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākums iestājas
taksācijas gada laikā;
dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo
platību līdz 40 kvadrātmetriem;
ekspluatācijā nenodotām ēkām
(jaunbūvēm);
ja taksācijas gada laikā tiek veikts
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins
par objektiem, kuriem mainīts lietošanas
veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;
ja objekta īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs miris laika periodā no
iepriekšējā taksācijas gada 1.jūlija līdz
taksācijas gada 31.decembrim un ir bijis
vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona
šajā objektā.
Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru
platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas
netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai (izņemot garāžas), ar NĪN neapliek.
Vidi degradējoša būve, sagruvusi būve,
cilvēku drošību apdraudoša būve,
būvniecības stadijā pamesta būve un
minētajām būvēm piekritīga zeme –
zemes vienība, uz kuras atrodas ēka vai
būve - tiek piemērots NĪN 3% apmērā
no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās
zemes vērtības vai būves kadastrālās
vērtības.

SAUDZĒ DABU!
Uzraksti iesniegumu
pašvaldībai un saņem NĪN
paziņojumu elektroniski!

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Bauskas novadā
Atvieglojuma
apmērs

Personām, kam piešķir NĪN atvieglojumus
Maznodrošināta persona (maznodrošinātas personas ģimenes loceklis)

70%

Fiziska persona, kura reģistrējusi pamata deklarēto dzīvesvietu Bauskas
novada administratīvajā teritorijā

50%

Fiziska persona, kura reģistrējusi pamata deklarēto dzīvesvietu Bauskas
novada administratīvajā teritorijā un kura ir:
persona ar I. vai II. grupas invaliditāti;
persona, kas ir Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
persona, kurai ir kopīga deklarēta adrese ar bērnu ar īpašām
vajadzībām (bērnu ar invaliditāti);
persona – aizgādnis, kuras aprūpē ir pilngadīga persona ar I. vai II.
grupas invaliditāti kopš bērnības.

50%

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu fiziskām personām:
dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša ēkas daļa, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai
piekrītoša koplietošanas telpu platība;
viena dzīvokļa mājas (individuālās mājas);
divu vai vairāku dzīvokļu mājas, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;
šiem objektiem piekritīgajā zeme:
dzīvoklim piekritīgā zeme - daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai;
ēkai/būvei piekritīgā zeme, zemes platība līdz 3 ha no zemes vienības, uz kuras
atrodas ēku/būvju objekts.
Juridiskas vai fiziskas personas, kuru īpašums
atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa – Bauskas vecpilsētas - teritorijā vai, ja
īpašums iekļauts „Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā” vai vietējas nozīmes
kultūrvēsturisko objektu sarakstā un kuras vienā
vai vairākos no iepriekš minētajiem objektiem
iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījušas savus
līdzekļus: pārbūvē; restaurācijā; vienkāršotā
atjaunošanā; infrastruktūras sakārtošanā.
Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu
fiziskām personām: ēkas/būves un tām
piekritīgā zeme – zemes vienība, uz kuras šīs
ēkas/būves atrodas.

25 %,
ja ieguldījuma apjoms īpašumā veikts no
1500 EUR līdz 4500 EUR, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs.
50 %,
ja ieguldījuma apmērs īpašumā veikts no
4501 EUR līdz 7000 EUR, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs.
70 %,
ja ieguldījuma apmērs īpašumā veikts
vairāk kā 7001 EUR, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs.

Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai
Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt vienu reizi gadā, bet ne vairāk kā
15 000 EUR piecu gadu periodā. Vienā pieteikumā var iekļaut vairākus darbu veidus.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts šādiem darbiem:
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa
konservācijas vai restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam pielīdzināma
dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas), ieskaitot arhitektoniski
mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskā
apsekojuma, sagatavošanai – līdz 100 %, bet ne vairāk kā 2000 EUR;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares
konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības izstrādājumu
konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 %, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas oriģinālā jumta seguma restaurācijai līdz 80% no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai
restaurācijai - līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes autentisko dekoratīvās apdares
detaļu konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 2000 EUR;
publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas
interjera apdares un iekārtas elementu konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 % no tāmes,
bet ne vairāk kā 2000 EUR.

Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā", saistošie
noteikumi „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novada",
„Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un
būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējai būvdarbu veikšanas
ilgums, aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokli.", „Saistošie noteikumi par Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai." stāsies spēkā lēmumā
noteiktajā termiņā tikai tad, ja tiks saņemts pozitīvs atzinums no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas.

Kontakttālruņi papildu informācijai par NĪN
piemērošanas kārtību un atvieglojumu piešķiršanu
Bauska: 65795206; 63921946
Iecava: 63941973

Rundāle: 63962532
Vecumnieki: 63976576

lasiet arī www.bauska.lv
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Projekts jauniešiem „PROTI un DARI!”

Projekts ir unikāla iespēja jauniešiem
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik
nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieki, saņemt individuālu atbalstu un bez maksas saņemt
dažādus atbalsta pasākumus - psihologa konsultācijas, profesionālu karjeras
konsultāciju, apmeklēt kursus, iepazīt
dažādu profesiju speciālistu darba specifiku, attīstīt talantus, apmeklēt kultūras
pasākumus un sportiskas aktivitātes. Lai
īstenotu plānotos atbalsta pasākumus vēl
veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus,
katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītājs un mentors. Katrs jaunietis,
īstenojot individuālo pasākumu programmu,
projektā tiek iesaistīts no 2 - 4 mēnešiem, ar
iespēju, gan tikai pamatotā nepieciešamības
gadījumā, pagarināt iesaistes laiku. Projektā
līdz šim ir iesaistīti 99 jaunieši. Šā gada
trešajā ceturksnī projektā darbojās viens
programmu vadītājs un seši mentori. Pašreiz projektā iesaistīti pieci jaunieši, aktīvi
saņem atbalstu četri jaunieši.
Projekts Latvijā darbojas kopš 2016.gada
un Bauskas novada pašvaldība šo projektu
ieviesīs līdz 2021.gada 31.decembrim. Šogad
paredzēts vēl iesaistīt un sniegt atbalstu
diviem mērķgrupas jauniešiem. Ja tiks pagarināts projekta ieviešanas laiks, tad 2022.
gadā atbalstu plānots nodrošināt piecpadsmit
jauniešiem.
Projekta darbība veiksmīgi turpinās arī pandēmijas COVID-19 ierobežojumu apstākļos,
daudzas aktivitātes jau sākotnēji tiek plānotas e-vidē.
Projektā šā gada trešajā ceturksnī divas
jaunietes kursos apguva „Bērnu aprūpes
pamatus”, iepazina auklītes un audzinātājas
darba specifiku pirmsskolas iestādēs. Viena jauniete apmeklēja skaistumkopšanas
kursus mācību centrā „Elisanda”, apguva

programmu „Skropstu pieaudzēšana” un
„Uzacu formas veidošana, krāsošana, henna”, ieguva sertifikātus, tiekoties ar nozares
speciālistiem, jauniete iepazina profesijas
specifiku un darba vidi šajā jomā, iepazīstināta ar saimnieciskās darbības veidiem un
ar to saistītu likumdošanu. Viens jaunietis
iepazina IT speciālista darbu un izglītības
iespējas šai jomā. Kāds cits iepazina kino
operatora un fotogrāfa darba specifiku. Trīs
jaunieši mācās auto vadīšanu kursos, lai
iegūtu B kategorijas auto vadītāja apliecību divi jaunieši to apgūst IK „Bauskas autoskola”
un viens auto vadīšanas prasmes apgūst
auto skolā „ZAMS”. Cits jaunietis projekta
ietvaros ieguva C kategorijas auto vadītāja
apliecību un vēlas strādāt uz operatīvā
transporta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, iepazinis darba specifiku
šai jomā. Divi jaunieši apmeklējuši kursus
mācību centrā „BUTS” un ieguvuši apliecību
„Autoiekrāvēja vadītājs” un „Krūmgrieža,
motorzāģa operators”.
Visiem jauniešiem tiek nodrošināta karjeras
un psihologa konsultācija. Jaunieši labprāt
izmanto iespēju noklausīties lekcijas un piedalīties meistarklasēs par sev interesējošām
tēmām.
Projektā ļoti intensīvi tiek strādāts pie bezdarba problēmu risināšanas, tiek pārrunātas
darba iespējas dažādās jomās. Intensīvi tiek
mācītas darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes, jaunieši tiek iepazīstināti ar
darba likumdošanu – darba ņēmēja/devēja
tiesībām un pienākumiem.
Projektā tiek piemērota kompleksa pieeja
darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi
saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un viņu
individuālajām vajadzībām piemērotāku
atbalstu.
Mērķgrupas jaunieši tiek aicināti pieteikties atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā „PROTI un DARI!”, Nr.
8.3.3.0/15/I/001.
Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu, zvaniet programmas vadītājai
Ingai Krollei 26351163.
Inga Krolle,
projekta programmu vadītāja

Paziņojumi par izsoli
Bauskas novada pašvaldība
2021.gada 20.oktobrī pašvaldības
telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā

• plkst. 15.00 rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.3,
„Palejas”, Dāviņu pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4056 900 0363, kas sastāv no
nedzīvojamās telpas ar platību 100,4 m², dzīvojamās mājas, (kadastra apzīmējums 4056
007 0047 001) un zemesgabala, (kadastra
apzīmējums 4056 007 0047) 1004/2547
domājamām daļām, atklātu, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb
izsoles sākumcena – 700 EUR. Personām,
kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo
objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
• plkst.13.45 rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – Brūkleņu iela 34, Bauska,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 001 0306,
kas sastāv no zemes vienības ar platību
0,0505 ha, kadastra apzīmējums 4050 001
0306, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb
izsoles sākumcena – 1200 EUR.
• plkst. 14.00 pašvaldības nekustamā īpašuma – „Mūsas katlu māja 2”, Mūsa, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060
002 0145, kas sastāv no zemes vienības
ar platību 0,0273 ha, kadastra apzīmējums
4060 002 0145, atklātu, mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 700 EUR.
• plkst.14.45 pašvaldības nekustamā īpašuma – Vecais ceļš 11, Likverteni, Vecsaules

pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 001
0286, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0603 ha, kadastra apzīmējums 4092
001 0286, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – 1200 EUR.
Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz
atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša
laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
Bauskas novada pašvaldības mājas lapā
www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā
1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst.
9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 29168555.

Paziņojums par atkārtotu izsoli
Bauskas novada pašvaldība 2021.gada 20.oktobrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības
nekustamo īpašumu – dzīvokļa un neapdzīvojamās telpas atkārtotu, atklātu, mutisku, izsoli
ar augšupejošu soli:
• Skolas iela 6-9, Mežotnes pag, 63,6 m²,
sākumcena – 900,00 EUR izsoles laiks 14.15.
• Skolas iela 6-10, Mežotnes pag, 150,3 m²,
sākumcena – 350,00 EUR izsoles laiks 14.30
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.
bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās
izsolei Bauskas novada administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā
1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst.
9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 29168555.

Bauskā iespējams šķirot arī
tekstilizstrādājumus

Palielinoties sabiedrības izpratnei par atbildīgu šķirošanu un pieprasījumam pēc tekstila
konteineriem, „Eco Baltia Vide” sadarbībā ar
Latvijas Zaļo punktu paplašina tekstila šķirošanas infrastruktūru Latvijā, papildinot esošo
speciālo šķirošanas tvertņu daudzumu ar jau-

niem konteineriem.
Speciālie konteineri
apģērba, apavu un
mājas tekstila šķirošanai sadarbībā ar
SIA „Vides serviss”
turpmāk pieejami
arī Bauskā un tie
atrodas atkritumu
šķirošanas laukumā Biržu ielā 8B,
kā arī Zaļajā ielā 3.
Bauskā uzstādītie
tekstila šķirošanas
konteineri pieejami
publiskai lietošanai
ikvienam iedzīvotājam, un tajos var
ievietot visa veida
apģērbus, apavus
un mājas tekstilu.
Lai tie būtu derīgi
atkārtotā apritē –
pārstrādē vai otrreizējai lietošanai -,
būtiski, ka sašķirotie
tekstilizstrādājumi
nav bijuši saskarsmē
ar ķīmiskām vielām,
tostarp motoreļļām
un sadzīves ķīmiju,
kā arī nav sadriskāti.
Tiem jābūt sausiem

un bez pelējuma.
Kopā ar tekstilu nav šķirojami cita materiāla
izstrādājumi, piemēram, gumijas zābaki,
plastmasas slēpju zābaki, kā arī mīkstās
rotaļlietas.

Līdz 2021.gada 18.oktobrim
aicina pieteikt pretendentus
Bauskas novada pašvaldības
apbalvojumiem
Goda pilsonis
Mūža ieguldījums
Goda raksts
Atzinības raksts
Pateicības raksts

Ar Apbalvojumu piešķiršanas nolikumu var iepazīties bauska.lv
Tālrunis uzziņām 25948483

Valtera Krauzes autorvakars ar
muzikālām ilustrācijām
• Bauskas Kultūras centrā 9.oktobrī plkst.18.00
• Iecavas kultūras namā 30. oktobrī plkst.17.00.
Biļetes cena: 10 EUR.
Biļetes: „Biļešu paradīzē”, Bauskas Kultūras centrā un Iecavas kultūras namā
• Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs (tajā
skaitā bērns) ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu
laikā; jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments un personalizēta biļete.

lasiet arī www.bauska.lv
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Folkloras kopā „Dreņģeri” darbojas mūzikas
un domu biedri
Divējādi saule tek,
Tek kalnā, tek lejā;
Divējāds mans mūžiņ(i)s
Ar to vienu dvēselīti.L.t.dz.

FOTO: NO PAŠVALDĪBAS ALBUMA

Jau četrdesmit reizes zeme ir apritējusi ap
sauli – tik ilgi folkloras kopa „Dreņģeri” ritina tautas dziesmas, iet rotaļās, dejo, min
mīklas, atceras ticējumus, stāsta teikas,
spēlē mūzikas instrumentus.
Pa šiem gadiem kolektīvā ir piedzīvoti gan
prieki, gan bēdas, taču visus mūs vieno mīlestība pret tautas dziesmu, mūziku. Kolektīvā
esam domu biedri, tāpēc arī sastāvs ir maz

tīvs ir kā manas otras mājas.
• Bauskas Tautas teātra 60 gadu jubilejā
„Dreņģeri” muzicēja un tas mani uzrunāja.
Vēlējos iemācīties dziedāt, bet nu jau ne tikai
dziedu, bet arī spēlēju kokli, ko pats izgatavoju
Leona iedvesmots, domāju par vēl kādas
kokles un ģīgas izgatavošanu.
• Dreņģeros dziedu četrus mēnešus. Doma
par dziedāšanu folkloras kolektīvā manī
brieda apmēram trīs gadus, līdz dārza kaimiņiene man pateica izšķirošos vārdus,
palīdzot pieņemt lēmumu. Man ir prieks dziedāt, vēlos iepazīt latviešu tautas tradīcijas,
godus, iemācīties tautas dziesmas, dančus,
rotaļas, pilnveidot savu
dziedāšanas prasmi. Ir
patīkami darboties un
muzicēt kopā.
• Mīlestība uz tautas
dziesmu un mūziku,
kopā uzstāšanās, koncertēšana Latvijā un
ārpus tās robežām ir
galvenais motīvs, kas
rosina būt Dreņģeru
saimē. Kolektīvā esam
domubiedri un draugi,
un mums ir ļoti interesanti būt kopā.

Neraugoties uz administratīvi teritoriālo
reformu, arī šogad aicinām iesniegt pieteikumus tradicionālajiem pašvaldības
apbalvojumiem.

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecumnieku novada dome” aicina izvirzīt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem, kas tiks
pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltītajā svinīgajā pasākumā.
Saskaņā ar Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikumu, novērtējumu par nozīmīgu ieguldījumu Vecumnieku novada kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības jomās iespējams izteikt
šādu pašvaldības apbalvojumu formā:
• Vecumnieku novada Gada cilvēks;
• Vecumnieku novada Domes Goda raksts;
• Vecumnieku novada Domes Atzinības
raksts.
Ierosinājumu par Apbalvojuma piešķiršanu
var iesniegt Domes deputāti, uzņēmumu,
valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko

organizāciju vadītāji vai iedzīvotāju grupa (ne
mazāk kā 5 pilngadīgas personas).
Lūdzam aktīvi iesaistīties un kandidātus
pieteikt Bauskas novada pašvaldības iestādē „Vecumnieku novada dome”
vai pagastu pārvaldēs līdz š.g. 10.
oktobrim.
Saskaņā ar Vecumnieku novada
domes apbalvojumu nolikumu pieteikumā jānorāda:
• apbalvošanai izvirzītās personas
vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, darbavieta, amats
vai nodarbošanās (fiziskai personai);
• nosaukums, juridiskā adrese, darbības joma (juridiskai personai);
• nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot
attiecīgo personu;
• apbalvojuma veids, kādam persona tiek izvirzīta.
Iesniegtos pieteikumus izskatīs iestādes
vadītāja izveidota apbalvošanas komisija
septiņu locekļu sastāvā. Iesniegumā var
norādīt vairākus apbalvojuma veidus, tādā
gadījumā vispirms tiks vērtēta augstākā
norādītā apbalvojuma piešķiršana, un, ja tā
netiks atbalstīta, tiks vērtēta pēc nozīmīguma
nākamā apbalvojuma piešķiršana.
Informējam, ka sniegtie personas dati tiks
vākti un apstrādāti tikai iestādes apbalvojumu izvirzīšanai. Personas dati tiks nodoti
Apbalvojumu piešķiršanas komisijai. Atbilstoši
nolikumam, ar datiem iepazīsies arī iestādes
sekretāre-lietvede, par finansējuma piešķiršanu spriedīs Bauskas novada dome.
Gija Spula,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecumnieku novada dome”
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Bauskas novada domes deputāti
darba vizītē iepazīst Iecavu

FOTO: NO KOLEKTĪVA ALBUMA

Es ļoti priecājos, ka
mana kolektīva dalībnieki ir cilvēki, uz kuriem es varu paļauties.
Paldies, viņiem par to,
Zemgaļu ielas atklāšanas pasākums Codē. Pasākumu kuplina
ka viņi ir. Katrs savu
„Dreņģeri". 2018.gads.
reizi dod neatsveramu
artavu kolektīva sadzīvē. Es varu būt droša,
mainījies.
ka, gadījumā, ja kādu apstākļu dēļ nevarēšu
Varētu domāt, vai tad mājās nav ko darīt, ka
ierasties koncertā, kolektīvs ar vislielāko atbilkatru nedēļu jānāk uz mēģinājumiem un bieži
vien sestdienās, svētdienās vēl jāiepriecina
dību nodziedās ļoti labi. Paldies Leonam, bez
citi. Un te ir Dreņģeru dalībnieku atbildes:
viņa Dreņģeri nebūtu tādi, kādi viņi ir tagad.
• Ilgus gadus, dziedot kolektīvā, izzinātas
Paldies visiem Dreņģeriem par mīlestību uz
tautas tradīcijas. Iepriecina tikšanās ar līdzīgi
dziesmu. Paldies Codes pagasta pārvaldei
domājošiem. Atbalsts priekos un bēdīgos
par sapratni un atbalstu mūsu darbībā.
notikumos. Dziedot, dziesma kļūst par prieka
Ināra Grēniņa,
avotu.
folkloras kopas vadītāja
• Nāku uz mēģinājumiem skaļi, jo skaļi
dziedāt, jo darbā jārunā pieklusināti. Vārdus
dziesmām nepierakstu, jo gribu kā Puaro
• Bauskas novada pašvaldība amatierkokustināt „pelēkās šūniņas”. Bet, ja nopietni,
pas četrdesmitajā darbības gadskārtā, kas
tad ļoti patīk dziedāt un man ir visforšākais
tika atzīmēta Codes pagasta „Vaidelotēs",
kolektīvs un vadītāja.
par aktīvu sabiedrisko darbību un dalību
• Nāku uz mēģinājumiem, lai tiktos ar dziepasākumos un ieguldījumu tautas mākslas
un tradīciju kopšanā Dreņģeriem piešķīra
dātājiem, ar kuriem esmu bijusi kopā savas
„Goda rakstu” un naudas balvu 800 EUR.
dzīves visskaistākajā laikā. Atmiņas nāk līdzi
• Ar „Goda rakstu" par nesavtīgu iegulvisu mūžu.
• Esmu pateicīgs tiem Ziemassvētkiem, kuros
dījumu tautas mākslā tika apbalvota arī
kolektīvs mani uzrunāja un tagad es skandinu
kolektīva vadītāja Ināra Grēniņa.
savu balsi kopā ar atraktīvo vadītāju un jauka• Pašvaldības apbalvojumu saņēma kopas
dalībnieki: Leons Zariņš, Skaidrīte Šimkejiem dziesmu biedriem. Patīk kolektīva jautrība un kopā būšana, gan priekos, gan bēdās.
vica, Aija Urtāne, Valentīna Kuzņecova,
• Patīkami izdziedāties tik jaukā kolektīvā –
Ingrīda Tomsone.
viens par visiem, visi par vienu. Mans kolek-

Vecumniekos gaida pieteikumus
apbalvojumiem

FOTO: KOMUNIKĀCIJAS NODAĻA
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Zālītes speciālās pamatskolas direktore Aija Spriņķe informēja par ieceri optimizēt iestādes
uzturēšanas izdevumus, atsakoties no skolas vecās ēkas „Brīviņos” un attiecīgi pārbūvējot
Zālītes ciema centrā esošo skolas ēku.

Koši un priecīgi. „Dreņģeri” savā 40.dzimšanas dienā Codes pagasta „Vaidelotēs”.

30. septembrī pēc domes sēdes Bauskā,
kur tika pieņemti 102 lēmumi, deputāti
brauca uz Iecavu.
Kultūras namā deputāti noklausījās Iecavas
novada pašvaldības administrācijas darbinieku sagatavoto prezentāciju par pēdējā
piecgadē paveikto un piesaistītajiem finanšu
līdzekļiem, kā arī par nākotnes plāniem infrastruktūras attīstībai. Vairākus objektus Iecavas pilsētā un pagastā, kur pašlaik norisinās
celtniecība vai notiek būvniecības projektēšana, deputāti apskatīja klātienē.
Lēmējvaras pārstāvji devās pastaigā caur Iecavas parku, iegriezās sporta skolā „Dartija”,
Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, Jauniešu

centrā un Dienas centrā „Iecavnīca”, kā arī
Grāfa laukumā 3, kur izvietota biedrības „Arhīvs” veidotā vēstures ekspozīcija, un jaunajā
SIA „Iecavas siltums” katlumājā.
Ekskursijā pa pilsētu deputāti apskatīja teritoriju Baldones ielā 65, kur Sarkanajā skolā tiek
īstenots sociālās jomas pārbūves projekts un
blakus taps Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo; apskatīja Iecavas vidusskolas un pamatskolas apkārtni, Dievdārziņa
pastaigu taku un topošo skeitparku. Vizīte
noslēdzās Zālītē - speciālās pamatskolas
ēkā Upes ielā 8.
Komunikācijas nodaļa,
Iecava
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Sācies 55.mācību gads Bauskas
Bērnu un jauniešu centrā

FOTO: ĢIRTS DONERBLICS

Jau piecdesmit piekto gadu Bauskas Bērnu un jauniešu centra pedagogi aicina skolēnus radoši un ieinteresēti
darboties kādā no 30 pulciņiem, darba grupām, studijām,
kopām, tā dodot iespēju bērniem un jauniešiem attīstīt savus talantus, pilnveidot prasmes un iegūt jaunas zināšanas.
Jau augustā radošajās dienās visi interesenti varēja iepazīties ar mūsu programmām un piedalīties nodarbībās: dejot,
gleznot, mālot, darināt rokdarbus, gatavot vasaras ražas gardumus, doties velobraucienos un ceļojumos izpētīt Bauskas

audzēkņiem, gan skolotājiem, gan vecākiem par svētku prieku! BJC moto taču skan tik gaiši: „Priecīgs tu nāc, darboties
sāc!” Prieks ir vislabākā motivācija ceļā uz pilnveidošanos.
Dzīvi tverot ar prieku, tā kļūst pilnskanīga un daudzpusīga.
Tāpēc ar prieku nāc pie mums darboties! Iedvesmosim un
mudināsim viens otru!
Protams, iepriekšējais mācību gads arī interešu izglītības
programmās ir ienesis korekcijas, tomēr arī attālinātajā mācību procesā pedagogi ir pratuši ieinteresēt un iedvesmot
savus skolēnus. Priecājamies, ka
skolotājas Ligitas Irbītes vadītās
deju kopas „Mēmelīte” dejotāji
aktīvi un izcili iesaistījušies Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku norisēs. Medijpratību
grupa „Bauskas dārgumu meklētāji” kopā ar skolotāju Viju Cerusu
iestudēja Viļa Plūdoņa pasaku
dzejā „Eža kažociņš”, godinot
šī darba iznākšanas simtgadi,
un ar videomateriālu piedalījās
XIV Latvijas bērnu un jauniešu
teātru festivālā „… un es iešu
un iešu!”. Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas izstādē VEF
Kultūras pilī starp 5000 darbiem
no visas Latvijas bija iespēja
apskatīt arī Bauskas Bērnu un
jauniešu centra keramiķu darbu
„Nāc, māsiņa, rotāties!” (skolotāja
Laima Oborune) un Gleznošanas
studijas audzēknes Emīlijas Smilgas zīmējumu „Marta Kurzemes
Bauskas Bērnu un jauniešu centra 55. dzimšanas dienas pasākums- Pagalmiņa svētki
vainagā” (skolotāja Mārīte ŠulAmatnieku sētā.
ce). Gandarījums par skolotāja
Aigara Voitišķa un viņa audzēkņu Klēras Maldutes, Keitas
pilsētas un novada jaunos dārgumus. Bet pats atbildīgākais
Artas Kūmiņas un Roberta Paviļona uzņēmību sagatavoties
darbs bija gatavošanās Bauskas Bērnu un jauniešu centra
un attālināti piedalīties konkursā „Es un mūzika”, iegūstot
55. dzimšanas dienas Pagalmiņa svētkiem 11.septembrī
1.pakāpes diplomus.
Amatnieku sētā. Protams, tika ievērotas visas prasības, kas
Jaunais mācību gads iesācies ar jauniem uzdevumiem, jaujāpilda Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Telpas rotāja gleznošanas pulciņa radošajās dienās tapušās
nām iecerēm, bet nemainīgi un mūsu ideāli: nodrošināt ikkatjaunās vasaras gleznas, rokdarbuun mālošanas pulciņos
ram mūsu audzēknim daudzpusīgas un radošas darbošanās
paveiktais, bet svētku koncertā skanēja ģitāristu studijas dalībiespējas drošā, modernā un estētiski sakoptā vidē zinošu un
iedvesmojošu pedagogu vadībā. Interešu izglītības skolotāja
nieces Keitas Artas Kūmiņas skandētās dziesmas, priecēja
loma ir milzīga, nemanot palīdzēt īstajā brīdī, kad audzēknim
„Mēmelītes” lielo un mazo dejotāju raitais un dzīvespriecīpietrūkst pacietības vai ideju. Bērni ļoti cenšas, lai tiem, kas
gais dejas solis, bet „Bauskas dārgumu meklētāji” runāja
skatās viņu darbus, tie patiktu. Paldies radošajam Bauskas
mūsu novadnieku dzejoļus par ozoliem un tautasdziesmas
BJC kolektīvam par spilgtajiem un atmiņā paliekošajiem konpar gadalaikiem, kuras pierakstītas Bauskas novadā.Bija arī
pārsteigums. Katram BJC dalībniekam dāvana – „Centiņa
certiem, tehniskās jaunrades, vizuālās un vizuāli plastiskās
piezīmes”. Atraktīvi un interesanti veidotā grāmata iepazīstina
mākslas darbiem! Vissirsnīgākais sveiciens visiem esošajiem
ar Bauskas Bērnu un jauniešu centra vēsturi, pulciņiem, kuros
un bijušajiem Bauskas Bērnu un jauniešu centra pedagogiem
šobrīd var piedalīties, draudzīgais Centiņš uzdod arī mīklas.
Skolotāju dienā!
Piezīmju grāmatā ir arī baltas lappuses,kurās ikkatrs var
Lai jaunais mācību gads ir mums labvēlīgs, lai izdodas piezīmēt, rakstīt, veidot savas piezīmes. To varat skatīt virtuāli
pildīt visas ieceres!
http://bauskasbjc.lv/centina-piezimes/. Svētki ir sākušies ar
Benita Svareniece,
pozitīvām emocijām, prieku un smaidiem. Paldies gan mūsu
Bauskas BJC direktore

1. oktobrī plkst. 15.00 Artūra Skrastiņa „Spogulija”
9. oktobrī plkst. 18.00 Valters Krauze / Autorvakars ar muzikālajām ilustrācijām*
14. oktobrī plkst. 19.00 Valmieras teātra viesizrāde „Nākošpavasar” / režisors Toms Treinis *
30. oktobrī plkst. 17.00 brieduma komēdija stand-up stilā ar
Zani Daudziņu „Sieviete kā konfekte” *

Īslīces kultūras namā

8. oktobrī plkst. 19.00 komēdija „Tizlenes” *
15. oktobrī plkst. 19.00 romantiska komēdija „Saki jā!” *
22. oktobrī plkst. 19.00 mākslas filma „Emīlija” *

30. oktobrī plkst. 21.00 rudens balle pie galdiņiem *

Rītausmu parkā		

31. oktobrī plkst. 19.00 krēslas pastaiga ar pārsteigumu
efektiem

Codes pamatskolas zālē

24. oktobrī plkst. 16.00 muzikāls stāstu vakars
„Mēs esam tik dažādas”

Bauskas pils muzejā

16. oktobrī plkst. 14.00 Senā dzīvesveida skola „Kauls renesanses mākslā un sadzīvē”*

*-maksas pasākums

Bauskas novada dzimtsarakstu ziņas (septembris)
Bauskas
dzimtsarakstu
nodaļa
Reģistrēti
dzimušie

16

Reģistrēti
mirušie

36

Reģistrētas
laulības

22

Rundāles
dzimtsarakstu
nodaļa
2
6

*www.rundale.lv

2

Aktuāli
Apmeklējums uzrādot
Covid-19 sertifikātu
Iepriekšēja
pieteikšanās un
papildu informācija:
28686809

Bauskas novada domes 2.stāva zālē
27.oktobrī plkst. 17:30
Pirmā tikšanās lekciju-meistarklašu
ciklā ar uztura speciālisti, veselīga
dzīvesveida entuziasti Ilzi Luteri
Uztura fizioloģija un anatomija:
fakti par gremošanu, kustību, ūdens
dzeršanu, ēšanas ritmu, mikrobiomu
Aktivitātes tiek īstenotas projekta
9.2.4.2/16/I/061 "Pasākumi Bauskas novada
sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei" ietvaros

COVID-19
Vakcinācijas
iespējas
Bauskas novadā
SIA
"BAUSKAS
SLIMNĪCA"

IECAVAS
VESELĪBAS
CENTRS

Dzirnavu iela 1,
Piesakies uz
Iecava,
konkrētu vakcīnu
LV-3913
- Pfizer vai
Janssen, izvēlies
dienu - trešdiena AR IEPRIEKŠĒJU
PIERAKSTU
vai sestdiena
63941481

ĢIMENES
ĀRSTI
Pārliecinies par
iespēju
vakcinēties pie
sava ģimenes
ārsta

Dārza iela 7/1,
Bauska,
LV-3901

AR IEPRIEKŠĒJU
PIERAKSTU
63923433

Bauskas novada domes deputāti pieņem
iedzīvotājus!

Pasākumi Bauskā oktobrī
Bauskas Kultūras centrā

5

2021.gada 5.oktobrī

Iecavas
dzimtsarakstu
nodaļa
5
4

*www.iecava.lv

7

Vecumnieku
dzimtsarakstu
nodaļa
5
9
7

Sīkāk par pieņemšanas laikiem un vietām uzzini pašvaldības
mājas lapā www.bauska.lv vai zvanot uz tālruņa numuru
63922238

Deputātu kontaktinformācija:
Aivars Okmanis

63962149

aivars.okmanis@bauska.lv

Aivars Mačeks

26598086

aivars.maceks@bauska.lv

Raitis Ābelnieks

29673345

raabe@e-apollo.lv

Voldemārs Čačs

29168555

voldemars.cacs@bauska.lv

Vilnis Gailums

29398472

vgailums@inbox.lv

Arnolds Jātnieks

26521430

arnolds.jatnieks@bauska.lv

Juris Krievs

26305533

krievsjuris@gmail.com

Solveiga Lineja

29149940

solveigalineja@inbox.lv

Mārtiņš Mediņš

29197412

martins.medins@inbox.lv

Jānis Kalniņš

26562433

jkaln.schonberg@inbox.lv

Jānis Siugalis

26122252

ja231154@inbox.lv

Ināra Pētersone

29489065

petersoneinara@gmail.com

Laine Baha

26139833

laine.baha@bauska.lv

Jānis Dūmiņš

28689794

janis.dumins@bauska.lv

Inita Nagņibeda

29461736

inita.nagnibeda@gmail.com

Līga Rimševica

27731960

liga.rimsevica@bauska.lv

Guntis Kalniņš

29462829

guntis.kalnins@bauska.lv

Rihards Melgailis

29474226

melgailisr@inbox.lv

Ingmārs Līdaka

29106022

lidakaingmars@gmail.com

6

lasiet arī www.iecava.lv
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Iecavas ziņas

Teksts un foto par Iecavu: Komunikācijas nodaļa

Lai pašiem patīkamāk dzīvot
2021. gadā projektu konkursā „Iedzīvotāji
veido savu vidi” apstiprināti 12 projekti un
tiem piešķirts Iecavas novada pašvaldības
finansējums 16 595 EUR.
Šogad īpaši sasparojušies Dimzukalna iedzīvotāji, kuru izveidotās grupas realizē sešus
projektus. Pašu spēkiem tiek ierīkots gan
vingrošanas laukums, gan veikti uzlabojumi
vairākās kāpņu telpās.
Pašvaldības finansējumu 1444 EUR apmērā
saņēmuši projekta „Mūsdienīgākai dzīvei”
iesniedzēji - „Dimzukalna 3” kolektīvs.
„Aprunājāmies ar kaimiņiem un kopīgi vienojāmies, ka vajadzētu šādu iespēju izmantot, lai
iegūtu labu atbalstu savas dzīves vides modernizēšanai. Iedvesmojāmies no iepriekšējā
gadā realizētā projekta kaimiņu kāpņutelpā
Dimzukalnā 2A. Patika viņu apņēmība un
veiksmīgais rezultāts - izremontēta kāpņutelpa
un patīkamāka vide,” stāsta „Dimzukalna 3”
kolektīva aktīvists Kaspars Ziemiņš.
„Nolēmām, ka visvairāk būtu nepieciešams
nomainīt mājas korpusa logu, kā arī ieejas un
pagraba durvis. Līdz šim esam demontējuši
kāpņutelpas ieejas un pagraba durvis, sagatavojuši ailes jaunu durvju ielikšanai, iegādājušies pastkastītes un uzlabojuši apgaismojumu
kāpņutelpā. Vēl gaidām durvis no ražotāja un,
iespējams, veiksim vēl kādu vizuālu pilnveidi.
Protams, vēlamies arī atsvaidzināt pašu kāpņutelpu, bet var gadīties, ka tas izpaliks, jo celtniecības materiālu cenas ir krietni pieaugušas.
Bez šaubām, mums ir arī ieceres nākotnei, ko
vēl varētu darīt un darīt. Esmu pārliecināts,
ka šī gada projekts tiks veiksmīgi realizēts
noteiktajā termiņā, un rezultātā ieguvēji būsim
gan mēs, iedzīvotāji, gan arī pašvaldība, kas
sniedz iespēju cilvēkiem dzīvot mūsdienīgā
un drošā vidē.”
Iedzīvotāju apvienības „Dimzukalns 3”

projektam „Solis uz priekšu” piešķirts
pašvaldības līdzfinansējums 1060,60 EUR
apmērā. Apvienības pārstāvis Jānis Navarskis stāsta, ka mājas korpuss, kurā atrodas
četri dzīvokļi, nebija remontēts kopš padomju
gadiem - korpusa durvis nevarēja aizvērt,
skats bijis gaužām nepievilcīgs. Uzzinot, ka
ir iespēja piedalīties pašvaldības organizētajā konkursā un saņemt līdzfinansējumu,
iedzīvotāji nolēmuši, ka jāķeras klāt. Pašlaik
kāpņu telpa jau izremontēta, vēl tikai jāgaida,
kad ražotājs piegādās korpusa logu, ārdurvis
un pagraba durvis. Lai arī iecerētie darbi vēl
nav līdz galam pabeigti, ieviestās izmaiņas
iedvesmo jauniem sapņiem: „Ja pašvaldība
organizēs konkursu arī turpmāk, noteikti
piedalīsimies, jo gribam vēl šo to uzlabot, lai
pašiem patīkamāk dzīvot.”
Projektu konkursa mērķis ir veicināt novada
iedzīvotāju privātu iniciatīvu, aktīvu darbību,
kā arī atbildību par savas dzīves vides un
dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību
starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Konkursā var piedalīties novada
fizisku personu neformālās grupas, kurās
apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi vietējie
iedzīvotāji. Konkursa darba grupai jāiesniedz
pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves
kvalitātes uzlabošanu Iecavas novadā un ko
viņi paši spēj īstenot. Darba grupas pienākums
ir projekta realizācijā piesaistīt dalībniekus –
vietējos iedzīvotājus.
Katru atbalstīto projektu pašvaldība līdzfinansē 80% apmērā no kopējās summas (līdz
1445,00 EUR vienam projektam). Projekta
darba grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums 20% apmērā. Šī gada projekti jāīsteno
līdz oktobra beigām.

Senioru dienu atzīmē muzikālā
pēcpusdienā
Pirmdien, 27. septembrī, Iecavas seniori
un represētās personas baudīja muzikālo
pēcpusdienu kopā ar akordeonistu Kasparu Gulbi. Neizpalika arī muzikāls sveiciens
no pašu deju kolektīva „Kamenes”.
Vecākās paaudzes cilvēki – seniori – aizvien
vairāk apzinās savas iespējas un vēlas turpināt
dzīvot jēgpilnu dzīvi vēl ilgi pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Īpaši būtiski tas ir tagad, pēc
ilgstošiem ierobežojumiem. Nav noslēpums,
ka, saglabājot sociālo aktivitāti, seniori ir laimīgāki, produktīvāki un veselāki.
Dienas centra „Iecavnīca” sociālā darbiniece
Ilva Vansoviča pastāstīja, ka tik plašs pasākums senioriem rīkots pirms gada, tāpēc cilvēki
ir izslāpuši pēc rosības un iespējas būt sabiedrībā. To pierāda arī senioru aktivitāte - uz
muzikālo pēcpusdienu bija ieradušies aptuveni

60 interesentu.
„Priecājamies, ka varam sanākt kopā. Kaut vai
tie, kas esam vakcinējušies. Tik ilgi nav nekur
būts. Jauki, ka šoreiz pasākums tiek rīkots
kopā ar represētajiem,” savos iespaidos dalījās
Aija Štrausa un Valentīna Savicka. „Atnākot uz
pasākumu, uzreiz vari justies pacilātāk, tonuss
ir uz augšu! Var parādīt sevi un apskatīt arī citus. Mājās rudenī darba ir daudz, bet arī atpūta
un iziešana sabiedrībā ir vajadzīga. Ļoti labi,
ka mums ir rosīgi cilvēki, kas to visu organizē!”
Senioru dienai veltītā pēcpusdiena bija Dienas
centra aktivitāšu jaunās sezonas atklāšanas
pasākums. Turpmāk otrdienās atkal plānota senioru kopā sanākšana un tikšanās ar
dažādiem interesantiem cilvēkiem, protams,
ievērojot visus epidemioloģiskās drošības
pasākumus.

Jaunajai apkures sezonai gatavi
Noslēgumam tuvojas SIA „Iecavas siltums” realizētie projekti - gan Iecavas
centru un Dartijas mikrorajonu savienojošā siltumtīklu posma izbūve, gan
katlumājas pārbūve, kurā uzstādīts jauns
biomasas katls.
Par projektu aktualitātēm pastāstīja SIA „Iecavas siltums” valdes loceklis Juris Drizļionoks,

Darbinot katlumāju ar pilnu jaudu, šķeldas
diennakts patēriņš būtu 112 ber/m³, taču šāda
jauda, iepērkot koģenerācijas siltumenerģiju
no SIA „Agro Iecava”, nav nepieciešama.
No „Agro Iecava” ik gadu tiek iepirkti aptuveni
50% nepieciešamā siltuma, un pēdējos gados
šis apjoms ir vēl pieaudzis. 2020.gadā no „Agro Iecava” iepirkti 8672 MWh siltumenerģijas,
bet SIA „Iecavas siltums” saražotais apjoms
bijis 5184,77 MWh.
Gan iepirktā siltumenerģija, gan pašu iespēja
ražot siltumenerģiju no atjaunojamiem resur-

Katlumājā Grāfa laukumā 5 ir saglabātas dabasgāzes iekārtas, bet piebūvētajās telpās
izvietots jaunais šķeldas kurināmais ūdenssildāmais katls. Notiek iekšdarbi.

galvenais inženieris Guntars Balodis un jurists
Andis Kaspars.
6. septembrī Bauskas novada būvvaldē iesniegts apliecinājums par izbūvētā siltumtīklu
posma gatavību ekspluatācijai. Savukārt katlumājā Grāfa laukumā 5 vēl notiek iekšdarbi,
atlicis sakārtot lietusūdens novadīšanas sistēmu, veikt teritorijas labiekārtošanu un jaunā
apkures katla testēšanu, kas būs iespējama,
kad gaisa temperatūra noslīdēs līdz aptuveni
mīnus trim, četriem grādiem.
Katlumājā ir saglabātas dabasgāzes iekārtas, bet piebūvētajās telpās izvietots jaunais
šķeldas kurināmais ūdenssildāmais katls ar
jaudu 3 MW, slīpā kustīgo ārdu priekškurtuve, elektrostatiskais filtrs, kurš no dūmgāzēm
atdala sīkās daļiņas, slēgta šķeldas pieņemšanas un glabāšanas telpa ar hidraulisko bīdītāju un pārējais tehnoloģiskais aprīkojums.
Uzstādīts arī jauns ar šķeldas kurināmo katlu
sasaistīts tērauda dūmenis, kura augstums
ir 25 metri. Austrijas uzņēmumā „Kohlbach”
ražotais šķeldas katls jūnija sākumā pirmo
reizi tika iedarbināts testa režīmā, klātesot
arī Austrijas uzņēmuma pārstāvjiem. Testēšanas laikā veikti katla regulēšanas darbi,
bet siltums izmantots izbūvētās kurtuves
žāvēšanai.
SIA „Iecavas siltums” pārstāvji cer, ka oktobrī
vai novembrī varēs uzsākt jaunā katla ekspluatāciju, izmantojot atjaunojamo resursu
- šķeldu. 8. septembrī izsludināta procedūra
šķeldas iepirkumam. Šķeldas pieņemšanas
un glabāšanas telpa izbūvēta ar hidraulisko
bīdītāju, kas palīdz šķeldu virzīt uz kurtuvi.
Glabātavā ietilpst 460 beramo kubikmetru
(ber/m³) šķeldas, kas ir četru automašīnu
krava. Vidēji no 1,55 ber/m³ iespējams iegūt
vienu megavatstundu (MWh) siltumenerģijas.

siem līdz ar jaunā apkures katla uzstādīšanu
ļaus uzņēmumam noturēt siltumapgādes tarifu no strauja sadārdzinājuma, ko var izraisīt
gāzes cenu svārstības. Ja siltumenerģijas ražošanā tiktu izmantota tikai dabasgāze, tarifs
būtu krietni pieaudzis, jo gāzes cena pēdējā
gada laikā ir ievērojami kāpusi. Piemēram,
Pašlaik regulatora noteiktais gala tarifs
lietotājiem līdz 2021. gada 20. decembrim
ir 51,57 EUR/MWh (bez PVN), bet pēc 20.
decembra - 50,91 EUR/MWh (bez PVN) ar
nosacījumu, ja siltuma ražotājs saistībā
ar izmaksu sadārdzināšanos neiesniegs
prasību par jauna tarifa apstiprināšanu.
2020. gada aprīlī SIA „Iecavas siltums” noslēgtais līgums ar gāzes piegādātājiem paredzēja par vienu iepirkto gāzes megavatstundu
(MWh) maksāt 12,90 EUR, bet pašlaik gāzes
cena uzkāpusi līdz 44,30 EUR par MWh.
Projekti „Esošā siltumavota pārbūve Iecavā,
Grāfa laukumā, uzstādot jaunu biomasas
katlu” un „Siltumtīklu pārbūve Iecavā” tiek realizēti Kohēzijas fonda darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē” ietvaros.
• Saskaņā ar iepirkuma līgumu projekta
„Esošā siltumavota pārbūve Iecavā, Grāfa
laukumā, uzstādot jaunu biomasas katlu”
būvprojekta izstrādātājs, autoruzraudzības
un būvdarbu veicējs ir SIA „Filter”. Kopējā
līgumcena - 1 677 000 EUR (bez PVN).
• Projekta „Siltumtīklu pārbūve Iecavā” izstrādātājs, autoruzraudzības un būvdarbu
veicējs ir SIA „DGS”. Kopējā līgumcena 525 032,18 EUR (bez PVN).

Pie bērnudārza „Dartija” atkal pacelts zaļais karogs
Pirmsskolas izglītības iestāde „Dartija”
jau 12. gadu realizē starptautisko Ekoskolu programmu, kas ir viens no visaptverošākajiem un arī populārākajiem vides
izglītības modeļiem pasaulē, informē
bērnudārza direktore Irīna Freimane.

Iecavas seniori un represētās personas baudīja muzikālo pēcpusdienu kopā ar akordeonistu
Kasparu Gulbi.

Tomēr ekoskola ir kas daudz vairāk par vides
pārvaldību mācību iestādē. Tā ir programma,
kas veicina izpratni par ilgtspējīgu attīstību
mācībās, kā arī konkrētu rīcību mācību ies-

tādē un tās apkārtnē. Programma stimulē
bērnu iesaisti un aktīvu līdzdalību vides
aizsardzības pasākumu ieviešanā.
Katru gadu tiek iepazīta kāda no vides
tēmām, iesaistot vietējo kopienu dažādās
aktivitātēs. Pagājušajā mācību gadā ar sabiedrības palīdzību savākti un nodoti otrreizējai pārstrādei 3600 kilogrami makulatūras
un 120 kilogrami bateriju. Iestādes direktore
pateicas atbalstītājiem, cerot arī uz turpmāku
sadarbību.

lasiet arī www.iecava.lv
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Kultūras mantojuma dienu pasākumā godā ceļ
Iecavas tiltus un tiltiņus
Sestdien, 18. septembrī, Iecavas parkā pie
Ģedules tiltiņa kultūras, mākslas un vēstures cienītāji pulcējās kultūras nama rīkotajā
pasākumā „Iecavas tilti, tiltiņi un laipas”.

nelielu ieskatu vēsturē savu uzrunu sāka arī
Iecavas novada pašvaldības administrācijas vadītājs Mārtiņš Veinbergs: „Vairāki
kultūrvēsturiski objekti no grāfa Pālena dzim-

Informatīvie stendi Iecavas parka apmeklētājus izglītos un priecēs arī pēc pasākuma.

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros te
varēja apskatīt gleznu un fotogrāfiju brīvdabas ekspozīciju, ieklausīties stāstījumos par
Ģedules tiltiņa atdzimšanu un mūziķa Laura
Valtera dziesmās.

tas ir saglabājušies līdz mūsdienām, un viens
no tiem ir šis Ģedules tiltiņš, kas saglabājies
teju sākotnējā izskatā. Diemžēl tas tika krietni
bojāts 2011. gadā, kad notika Rīgas ielas
rekonstrukcija. Upes iela tika izmantota kā
apvedceļš un,
neskatoties uz
aizliegumu,
pār tiltiņu brauca gan tranzīta transports,
gan smagsvara tehnika.
Pirms pieciem
gadiem tilts
bija ļoti sliktā
stāvoklī, mūra
margas bija
atdalījušās no
braucamās
daļas. Līdz ar
to pašvaldībai
bija jādomā, kā
ātrāk atjaunot
tiltu vēsturiskajā izskatā.
Iepirkuma rezultātā izvēPasākuma dalībnieki izmantoja iespēju uzzināt ko jaunu, baudīja mākslu,
lētais pretenmūziku un saulaino rudens dienu Iecavas parkā.
dents iepriekš
Iecavā bija būvējis divus tiltus - koka tiltiņu
Tā kā 2021. gada Eiropas kultūras mantojuma
parkā un gājēju tiltu Pārupē, tādēļ varējām
dienas ir veltītas transporta tēmai, tad Iecavā
pēc biedrību „Arhīvs” un „RaDam” pārstāves
paļauties, ka šī būvnieka gala veikums būs
Gitas Kravalas ierosinājuma tapa pasākums,
labs. Ģedules tilta rekonstrukcija tiešām
kas veltīts mūspuses tiltiem, īpašā godā ceļot
ir izdevusies. Ne velti tā ieguvusi 3. vietu
atjaunoto Ģedules tiltiņu.
konkursa „Gada labākā būve Latvijā 2018”
Brīvdabas ekspozīcijā varēja aplūkot gan
nominācijā „Inženierbūve”. Tas nozīmē, ka
senākas, gan īpaši šim pasākumam tapušas
tas ir novērtēts ne tikai no mūsu, bet arī no
vietējo mākslinieku gleznas, savukārt inforprofesionāļu puses. Tilts kalpo godam, un ticu,
ka kalpos vēl ilgi.”
matīvajos stendos, kuri izgatavoti ar biedrības
Par Ģedules tiltiņa rekonstrukcijas īpašajiem
„Arhīvs” entuziasta Kārļa Sinkas gādību,
izaicinājumiem pastāstīja projekta autors
apkopotas vēsturiskas fotogrāfijas, kas ļauj
Arvīds Lieckalniņš. Pirms 15 gadiem, kad
izsekot līdzi Iecavas tiltu, tiltiņu un laipu pārveduši uz parku atjaunoto parka gājēju tiltiņu
maiņām vairāku gadu desmitu griezumā.
ar 75 tonnas smago ceļamkrānu, Ģedules tilStendu saturu lieliski papildina arī mākslinieciskas mūsdienu fotogrāfijas, kuru autors ir
tiņš palicis nepamanīts - tik aizaudzis tas bijis.
Rolands Linejs, un, protams, arī tajās ir re„Būtu zinājuši, ka te tāds tiltiņš, būtu smagajai
tehnikai meklējuši citu ceļu. Paldies pašvaldīdzami Iecavas tilti. Jāpiebilst, ka informatīvie
stendi Iecavas parka apmeklētājus izglīto un
bai, kas vēlējās atjaunot šo tiltu, un tagad tas
priecē arī pēc pasākuma.
ir labi redzams. Sākot darbu, nekad nezini,
Tilti savieno ne tikai vietas, bet arī laikmetus.
kāds būs velvju tilts, kad to atraks. Domājām,
Ģedules tiltiņš vieno 19. gadsimtā dzīvojušo
ka Ģedules tiltiņš būs citāds, bet izrādījās, ka
sabiedrību ar sabiedrību Iecavā šodien un
visa nesošā konstrukcija ir viena ķieģeļu rinsabiedrību, kas dzīvos šeit arī turpmāk. Ar
da - aptuveni 25 centimetrus plata velve. Tas

Iecavas tiltam ir paveicies, jo ceļš joprojām
ir pirmais tiltiņš, kur ko tādu redzu, jo parasti
tiek izmantots, tilts ir saglabāts un atjaunots.
velve kā minimums ir 50 centimetrus plata.”
Diemžēl ļoti daudzās muižās ceļi vairs netiek
Ģedules tiltiņa rekonstrukcija nav pirmā
izmantoti un arī šie mūra tilti un tiltiņi gluži
A. Lieckalniņa praksē. Viņš projektējis un
vienkārši lēnām sabrūk. Ir brīnišķīgi, ka Iecarestaurējis arī ķieģeļu velvju tiltu pār Ventu
Kandavā un arkveida mūra tiltu Aucē.
vas pašvaldība, projektētāji, būvnieki atrada
iespēju tilta saglabāšanai un atjaunošanai.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
Varbūt tagad ir jāsāk domāt par šīs vides - IeZemgales reģiona nodaļas inspektore
Mārīte Putniņa pastāstīja, ka kultūras mancavas parka - sakārtošanu. Aktuāls jautājums
ir par transporta plūsmu, kas dažubrīd tādā
tojuma dienu galvenais mērķis ir pievērst
vēsturiskā vietā ir par lielu. Bet katrā ir iesākts
sabiedrības uzmanību kultūras mantojumam
ļoti labi, un tas vienkārši ir jāturpina.”
un tā saglabāšanai. „Šajās dienās cilvēkiem
ir iespēja iepazīt
kultūras mantojumu un labāk izprast, kāpēc tas
būtu saglabājams.
Šī gada tēma ir
transpor ts plašākā izpratnē, jo
objektu sarakstā
ir ceļi, infrastruktūra, transportlīdzekļi, stacijas,
tilti un vēl, un
vēl. Visā Latvijā
apmeklētājiem ir
atvērti aptuveni
astoņdesmit objekti. Parasti tie ir
praktiski izmantojami un varbūt
tādēļ ikdienā tiem
nepievēršam lielu uzmanību. Arī Vēstures izzinātājs Kārlis Sinka sacīja lielu paldies Rolandam Linejam, jo
braucot pāri Ģe- kopīgā darbā tapis kas vērtīgs un paliekošs.
dules tiltam, tā īsti
Kārlis Sinka atklāja, ka Iecava var lepoties
nevar pamanīt, kas tur ir apakšā. Taču katrs
ar bagātīgu vēsturisko fotogrāfiju klāstu. Viņš
no šiem objektiem ir tehniskās domas sasniepats šādu fotogrāfiju „savilkšanai no malu
gums, iespējams, arī arhitektūras vai dizaina
malām” veltījis jau aptuveni desmit gadus.
sasniegums, un neapšaubāmi mūsu kultūras
„Šī ir otrā reize, kad Iecava piedalās Eiropas
mantojuma sastāvdaļa.
kultūras mantojuma dienās. Iepriekš tas bija
Šoreiz mums Iecavā ir iespēja rūpīgāk palūko2017. gadā, kad pasākums bija veltīts Brīvības
ties uz Ģedules tiltiņu un novērtēt tā skaistupiemineklim. Jāsaka, ka arī toreiz tā bija Gitas
mu. Šādi nelieli tilti ir sastopami visos Latvijas
Kravalas iniciatīva. Visiem gribu novēlēt, lai arī
muižu kompleksos, jo, attīstoties saimniecībai,
turpmākajos gados mums būtu iemesls, patie bija ļoti nepieciešami, lai ātri, ērti un droši
pārvietotos, izvairītos no sarežģītas dabisko
mats, spēks un vēlēšanās piedalīties Eiropas
šķēršļu pārvarēšanas. 19. gadsimts bija
kultūras mantojuma dienu pasākumos. Lai
mūra tiltiņu celtniecības laikmets. Jāsaka, ka
mēs varētu vēl ar ko vairāk lepoties!”
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Nebeidzamais dziesmu svētku maratons
muzikālajiem sapņiem apstāties. 2020. gada
vasarā plānotie Dziesmu svētki nenotika un
tika pārcelti uz 2021. gada vasaru. Cerība
vēl pastāvēja...iekšējā „Uguntiņas” uguntiņa
vēl dega, un nu jau tikāmies 2020./2021.gada
septembrī.
2020./2021. mācību gada darbu 1. semestrī
nolēmām veltīt Ziemassvētku koncertprogrammas iestudēšanai Zemgales dievnamos
kopā ar Iecavas Mūzikas un mākslas skolas
kori. Bet, še tev nu bija... valdības lēmums
noteica, ka no novembra iespējamas tikai individuālas nodarbības. Ziemassvētku koncerta
programma palika iecerēta, bet līdz galam
neīstenota. 2021. mācību gada 2. semestrī
plinti krūmos nemetām, bet ķērāmies pie
Dziesmu svētku Kokļu mūzikas programmas
restaurēšanas. Lai arī attālināti un individuālā
kārtā, tomēr sākotnējā ansambļa sastāvā repertuārs tika iestudēts un bijām
gatavas šajā vasarā uzstāties svētkos.
Īsti gan nevarējām saprast - svētki būs
vai nē, bet kopīgais atkalredzēšanās
prieks bija jūnijā, kad veidojām dalībnieku pieteikuma anketai nepieciešamo
video un foto sveicienu. Lai gan video
sveiciena filmēšanas brīdī koklētājas
konkurēja ar Iecavas parka krauķu
uzstājīgo dziedāšanu un zāles pļāvēju,
tomēr, pateicoties koklētāju ansambļa
dalībnieces Katrīnas Ermanovičas-Hermanovičas kamerai un pašas meistarībai, tapa sirdi sildošs video. Atradām
iespēju kopā spēlēt, uzvilkt tautastērpus
un rotāties ar ziedu vainagiem.
Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncerta repertuāram pirkstos, prātā un sirdī
ļāvām nogulties vēl arī šovasar, kamēr
galvenajiem svētku rīkotājiem taptu
skaidrs, kādā formātā svētkiem tomēr
BŪT. Koklētāju mākslinieciskā padome
nolēma par labu filmas tapšanai, līdz
ar to augustā ļāvāmies profesionālu
filmētāju kamerām, lai 25. augustā Ogrē
iemūžinātu savu dalību LIELĀS KOKĻU
MŪZIKAS FILMAS tapšanas procesā.
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju Šobrīd ar vislielāko nepacietību gaidām
filmētāju, operatoru un režisora darba
ansamblis „Uguntiņa”.
rezultātu, lai noskatītos un noklausītos
Kokļu mūzikas koncertu Latvijas Televīzijas
tumlatvijas koklētāju ansambļi, lai saspēlētu
piešķirtajā ētera laikā.
Kokļu mūzikas koncerta repertuāru un vakara
Ceļš uz šiem svētkiem bijis gana garš, sarežgaitā sniegtu kopansambļa un solo numuru
priekšnesumus Jūrmalas Mūzikas vidusskoģīts un grūts, bet PALDIES visām koklētāju
ansambļa „Uguntiņa” dalībniecēm, kuras nelas jaunajā akustiskajā koncertzālē.
Pienāca marts un tika paziņots, ka uz kādu
padevās, ticēja un cerēja, ka kopības sajūta,
brīdi sapnis par Dziesmu svētkiem būs jālai arī nereti attālināta, ļaus svētkiem izskanēt!
Svētki ir tur, kur esam mēs!
atliek. Ārkārtas situācija valstī un notikumi
pasaulē lika ikdienas ierastajai dzīvei un
Alise Veisa, ansambļa vadītāja

Pabeigta piedzīvojumu trases
būvniecība
Izglītojošā „BTA Velozinis” trase ar dažādiem pilsētvidi imitējošiem elementiem
un velospēlēm gan bērniem, gan pieaugušiem dos iespēju drošos apstākļos
apgūt dažādas veloprasmes (koordināciju,
līdzsvaru, sasvēršanos, manevrēšanu
u.c.), kā arī uzlabot jau esošās iemaņas un
veiklību, lai kļūtu par drošu un pārliecinātu
satiksmes dalībnieku.
Šis ir inovatīvs piedzīvojums, kas bērnus un
jauniešus jautrā veidā sagatavo reālai pilsētas
satiksmei un ļauj pārvarēt tās grūtākos šķēršļus: bedres, trepes, sliedes un dažādu segumu maiņas. Trase izbūvēta Skolas un Lauku
ielas krustojumā pie Iecavas vidusskolas.
Velotrases astoņas konstrukcijas (7550 EUR
vērtībā bez PVN), to piegāde un ierīkošana ir
dāvinājums no biedrības „For Better” sadarbībā ar AAS „BTA Baltic Insurance Company”.
Dāvinājums ir arī pašas trases projektēšanas
darbi, ko veikuši pašmāju velotrašu izbūves
speciālisti, zīmola „Velosolutions” pārstāvji. Paldies par trases idejas iniciēšanu un
dāvinātāju piesaisti biedrības „Velo Iecava”
pārstāvim Reinim Lapiņam!
Pašvaldība nodrošinājusi vēl vienas „BTA
Velozinis” konstrukcijas iegādi, kas neietilpa

dāvinājumā. Jaunizveidotā infrastruktūra ļoti labi papildinās
projektā jau iegādāto velobraukšanas treniņu inventāru, ko interešu izglītības pulciņa ietvaros
izmanto vidusskolas skolēni.
Tā kā velotrases izveides ideja iekļāvās Iecavas novada pašvaldības
administrācijas īstenotā projekta „Droša
vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas
izglītības pamats” (LLI-506; Safe School) kopējā konceptā, tad pamatnes sagatavošanas
darbi, veicot attiecīgus projekta grozījumus
un izmantojot radušos ietaupījumus no citām
izmaksu pozīcijām, ir finansēti no šī projekta
līdzekļiem.
Zemes darbus pamatnes ierīkošanai saskaņā
ar noslēgto līgumu veikusi SIA „M.A.R.K.S.S.”
par līgumcenu 13 931,95 EUR bez PVN. Būvnieki noņēmuši melnzemi, iebēruši un noblietējuši šķembas, izveidojuši trases celiņus, virāžas
un uzkalniņus, kā arī labiekārtojuši teritoriju.
Trases tiešā tuvumā ir informatīvs stends,
ar kuru ir jāiepazīstas katram tās lietotājam,
pirms tās izmantošanas. Ķivere ir obligāta!
Ņemot vērā, ka trase ir publiski pieejama
jebkuram 24/7, atbildība ir jāuzņemas pašiem
braucējiem (bērniem/jauniešiem un viņu
pavadoņiem – vecākiem). Notiekošo trasē
uzmanīgi vēros uz skolas fasādes izvietotā
augstas izšķirtspējas kamera, kura kopā ar
vēl 31 citu ir ierīkota iepriekšminētā projekta
ietvaros.

Tapusi inovatīva piedzīvojumu trase, kas bērnus un jauniešus jautrā veidā sagatavo reālai
pilsētas satiksmei.

FOTO – NATĀLIJA KARTIŠEVA

FOTO – NO „UGUNTIŅU” ALBUMA

2019./2020. mācību gada septembrī ar
lielu sparu un degsmi Iecavas Mūzikas
un mākslas skolas koklētāju ansamblis
„Uguntiņa” (gan absolventes, gan vēl
esošās mūzikas skolas audzēknes) ķērās
pie nošu partitūru iestudēšanas, jo nākamā gada vasarā bija plānoti XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
ar trīsdaļīgu Kokļu mūzikas koncertu atjaunotajā VEF Kultūras pilī.
Nepilnu piecu mēnešu laikā tika iestudēti seši
dažādu komponistu iepriekšējos gados radīti
skaņdarbi, bet ar vēl lielāku nepacietību tika
gaidīts Vitas Rudušas apjomīgā trīsdaļīgā
cikla „Teika par kokli” pirmatskaņojums.
Ciparu ziņā zīmīgā datumā 22.02.2020.
koklētāju ansamblis „Uguntiņa” devās uz
Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, kur tikās Rie-

lasiet arī www.iecava.lv

Asfaltē autoceļu Rosmē

Iecavas folkloras kopa „Tarkšķi” bija to trīs Bauskas novada skolēnu kolektīvu pulkā, kas
18. septembrī pie Jelgavas pils pārstāvēja Zemgali XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku atklāšanas koncertā. Latvijas Televīzijas tiešraidē varēja vērot, kā „Tarkšķu”
mandolīnistu ansamblis Kristīnes Kareles vadībā spēlē tautasdziesmu „Redz, kā dzīvo
saimnieka dēli!”. Savukārt 19. septembrī Latvijas Televīzija rādīja folkloras konkursu laureātu
uzstāšanos, arī tajā savu varēšanu demonstrēja „Tarkšķu’’ dalībnieki.

Septembra beigās tika uzsākta autoceļa
„V1040–Roņi–Tāmas–Renceles–A7” pārbūves 2. kārta.
Projektā paredzēts 2,22 km garā posmā virs
nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūvēt
divas karstā asfalta seguma kārtas.
Par darbu izpildi pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA „Vianova”. Kopējā līgumcena ir
262 607,67 eiro (ar PVN).
Pārbūves 2. kārtas finansēšanai Bauskas
novada dome ir atbalstījusi 220 000,00 EUR
aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases, bet
pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir
42 607,66 EUR.
Jau vēstīts, ka Iecavas novada pašvaldība
lēma par autoceļa „V1040–Roņi–Tāmas-Renceles–A7” pārbūvi divās kārtās, lai uzlabotu
infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai
Rosmes ciema apkaimē. 2018. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
atbalstu autoceļam 1. kārtā tika izbūvēta
nesaistītu minerālmateriālu maisījuma kārta
25 cm biezumā, izveidotas nobrauktuves,
izbūvētas jaunas caurtekas un nomainītas
esošās caurtekas, ceļmalās apzāģēti koki
un krūmi, iztīrīti sāngrāvji, izbūvēta drenāža
un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un

uzstādīti satiksmes organizācijas līdzekļi.
Projekts tiek realizēts, lai uzlabotu iedzīvotāju
dzīvesvidi un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju
Bauskas novadā (Iecavas pagastā). Ceļu
ikdienā izmanto Rosmes ciema iedzīvotāji,
pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobusi,
kā arī vairāki uzņēmēji un zemnieki.

Dievdārziņā atjaunota
pastaigu taka
Pārupē projekta realizācijas gaitā SIA „MON
projekts” būvnieki demontējuši vecās konstrukcijas nenojauktās daļas, izzāģējuši kokus
un krūmus gar taku un kāpnēm, norakuši un
nolīdzinājuši grunti.
Jaunā taka ir būvēta no skrūvpāļiem un
metāla konstrukcijas, pie kuras pieskrūvēti
PVC kompozītmateriāla terases dēļi, kas ir
izturīgi pret mitrumu un saules ultravioletajiem
stariem, līdz ar to ilgmūžīgāki nekā koka dēļi.
Taka ir atjaunota visā tās garumā (224 m),
izbūvēta arī jauna skatu platforma un kāpnes,
atjaunots akmens bruģis.
Būvdarbu nodošanas termiņš ir pagarināts
līdz 8. oktobrim.
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Projekta ietvaros pie Sarkanās
skolas tika ierīkots āra apgaismojums, izbūvēts auto stāvlaukums
un ietves, ierīkoti dekoratīvie
apstādījumi, uzstādītas velo novietnes, šūpoles, atkritumu urnas un soliņi.
Būvdarbi ekspluatācijā tika nodoti šā gada
31.augustā.
Sarkanajā skolā plānots izveidot daudzfunkcionālo dienas centru, tādejādi nodrošinot
jaunu pakalpojumu pieejamību Vecumnieku
novada iedzīvotājiem.
Dace Šileika, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Vecumnieku novada dome 2020.gada
jūnijā uzsāka Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA)
projekta „Teritorijas labiekārtošana pie
Sarkanās skolas, Bauskas ielā 4, Vecumniekos” Nr.20-06-AL07-A019.2202-000001
(turpmāk – projekts) īstenošanu.
Projekta mērķis - teritorijas labiekārtošana
pie Sarkanās skolas Vecumniekos, tādējādi
nodrošinot pakalpojumu
pieejamību un sasniedzamību vietējas nozīmes arhitektūras piemineklim, kā
arī veidojot pievilcīgu vidi
kopējā ainavā.
Teritorijas labiekārtošanas
darbus objektā nodrošināja
SIA „Ribetons ceļi”. Kopējās būvdarbu izmaksas
ir 89 613,05 EUR (t.sk.
PVN 21%), no tām ELFLA
finansējums ir 38 071,05
EUR un pašvaldības līdzfinansējums 51 542,00
EUR. Būvdarbi objektā tika
uzsākti 2020.gada 17.augustā un pabeigti šā gada Projekta rezultāts - labiekārtota un pieejama pakalpojumu vide
Vecumniekos.
12.augustā.

Sveikti Uzņēmēju konkursa dalībnieki
2020.gada janvā r ī Ve c u m nieku novada
dome izsludināja konkursu
„Vecumnieku novada uzņēmēju gada
balva”, kurā tika pieteikti uzņēmumi, kas
iepriekšējā kalendārajā gadā (2019.gadā)
savā jomā bija labākie un veiksmīgākie,
sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību
un veicinot uzņēmēju pazīstamību.
Konkursā piedalījās 12 uzņēmēji, kuri izvirzīti
sešās dažādās nominācijās.
Visplašāk pārstāvētā nominācija ir „Gada pakalpojumu sniedzējs” – uz galveno balvu šajā
nominācijā pretendēja četri nominanti. Nominācijās „Čaklās rokas”, „Gada darba devējs”
un „Gada ražotājs” piedalījās katrā pa diviem
pretendentiem, savukārt nominācijās „Gada
lauksaimnieks” un „Gada labdaris” piedalījās
katrā pa vienam dalībniekam. Marta sākumā
konkursa vērtēšanas komisija tikās ar visiem
konkursa dalībniekiem, lai izzinātu katra uzņēmēja darba specifiku un uzklausītu pieredzes
stāstus. Vērtēšanas rezultātus bija paredzēts
izziņot konkursa noslēguma pasākumā.
Konkursa noslēguma svinīgo pasākumu bija
plānots rīkot 2020.gada 20.martā, taču tas tika
atcelts valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
dēļ, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību
Latvijā. Atkārtoti uzņēmējus sveikt bija plānots
2020.gada 23.oktobrī, taču arī šoreiz, lai mazinātu vīrusa izplatību, valstī tika izsludināti
ierobežojumi pasākumu rīkošanai iekštelpās,
līdz ar to pasākums atkal tika atcelts.
Visbeidzot šā gada 16.septembrī konkursa
dalībnieki tika uzaicināti uz individuālu tikšanos ar pašvaldības iestādes „Vecumnieku
novada dome” vadītāju, lai saņemtu pateicību
gan par dalību konkursā gan savu ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā. Īsā,
bet ļoti sirsnīgā tikšanās notika Vecumnieku
tautas namā, kur katru konkursa dalībnieku
sveica un izteica pateicību par čaklo darbu un

novada vārda popularizēšanu citos novados
vai pat ārpus valsts robežām. Mēs lepojamies
ar saviem uzņēmējiem, jo uzņēmums nav
tikai nosaukums un peļņas rādītāji - aiz tā
stāv cilvēki, personības, ģimenes, draugi,
kas palīdz ikdienā, piedalās sabiedriskos
notikumos, uzsmaida, atbalsta un uzmundrina - ar viņiem lepojamies!
Noslēguma pasākumā dažādu apstākļu dēļ
nevarēja ierasties nominācijas „Čaklās rokas” pretendente SIA „PINU” vadītāja Baiba
Tērauda un nominācijas „Gada ražotājs”
pretendente IK „Grauds ar dvēseli” vadītājas
Santa Āmane un Inta Silava. Viņas pateicību
saņems, vienojoties par tikšanās laiku un vietu.
Pateicību saņēma nominācijas „Gada pakalpojumu sniedzējs” nominanti SIA „Drava 85”
saimniece Rita Drava, ZS „Vītoli” (krodziņš
„Pie lielās karotes”) īpašniece Ligita Janēvica
Rozenberga un biedrības „Pīlādzis, Tehnisko
sporta veidu klubs” vadītājs Ēriks Pīlādzis.
Galveno balvu šajā nominācijā saņēma biedrības „7 maņas” un SIA „Rolial-W” vadītāja
Līva Vecvanaga.
Galveno balvu nominācijā „Čaklās rokas” saņēma IK „ALDESIGN rokdarbnīca” īpašniece Kristīna Alde, savukārt nominācijā „Gada
ražotājs” uzvarētājs ir Māris Lasmanis un
Inese Gulbe-Lasmane (Roņuku olas).
SIA „Pienjāņi” pārstāve Inese Skrēbena saņēma pateicību par dalību konkursā nominācijā
„Gada darba devējs”, savukārt galveno balvu
šajā nominācijā jau otro reizi saņēma SIA
„Florabalt SIA” vadītājs Gunārs Cankalis.
ZS „Bogdani” saimnieki Zigmunds un
Daiga Alekšūni saņēma galveno balvu
nominācijā „Gada lauksaimnieks”, savukārt
Andrejs Rūtiņš Rūtenbergs tika sveikts
saņemot galveno balvu nominācijā „Gada
labdaris”.
Alīna Žukauska, Attīstības plānošanas
nodaļas projektu koordinatore

Pateicība
Šajā rudenī ir ieguldīts liels darbs Valles pagasta Valles, Vasku un Pētermuižas kapsētu
sakārtošanā. Vēlos pateikties par paveikto Valles pagasta pārvaldei, kā arī Arnim un
Andim Dilēvičiem, Andrim un Aleksandram Zjukoviem, Arvīdam Berešņevičam.
Valles pagasta kapu pārzine Indra Martinska

Vecumnieku seniori aktivitātēs
Jelgavas un Auces novadā

Īstenojot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam atbalstītu projektu Nr. LLI - 425
„Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība” (OCTOPUS), 27.augustā
Jelgavas novadā un Aucē notika sociālās
iekļaušanas pasākums senioriem.
Šī pasākuma mērķis bija veicināt socializēšanos, izmantojot pasākumus, kas norisinās atbilstoši mērķa grupas vecumam un interesēm,
piedāvājot iepazīt kultūras, sporta, izglītojošas
un izzinošas aktivitātes. Pasākumā piedalījās
seniori no Jelgavas un Auces novada, kā arī
no Vecumnieku pagasta. Sākotnēji tas tika
plānots kā pārrobežu pasākums, kur klātienē
piedalītos seniori gan no Latvijas, gan Lietuvas. Izvērtējot Covid 19 riskus, tika izlemts, ka
aktivitāte notiks atsevišķi Latvijā un Lietuvā.
Abus pasākumus filmēs. Septembrī zoom
platformā, organizējot pārrobežu semināru,
partneri dalīsies ar rezultātiem un atziņām.
Jelgavas novadā senioriem bija paredzētas
vairākas nodarbību vietas. Uzsākot dienu,
seniori tikās aktivitāšu centrā „Zemgale”,
Glūdā, kur notika pirmā „ledus laušanas” aktivitāte. Seniori iepazinās un dalījās pieredzē
par savām brīvā laika pavadīšanas iespējām,
iepazinās ar centru un tajā organizētajām aktivitātēm un pasākumiem senioriem. Apmeklējuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja
gatavot vaska sveces. Prieks par paveikto un
pašu rokām darināto dāvanu!
Tālāk visi devās uz Lielplatones muižu, kur
apmeklēja zvanu kolekcijas ekspozīciju un
vešūzi. Kā atzina lielākā daļa dalībnieku, šī bija
ļoti interesanta un izzinoša aktivitāte. Savukārt,
dienas aprūpes centrā „Upe” dalībnieki varēja
iemēģināt spēkus nūjošanā. Kā atzina seniori,
šīs nodarbības laikā gūtā informācija par to, kā
pareizi uzsākt nūjošanu, iesildīties un atsildīties, būs noderīga, pielietojot to praksē. Pēc
kārtīgas izvingrošanās seniori tika iepazīstināti
ar centra darbību un ikviens varēja izmēģināt
sensorās istabas nomierinošo iedarbību.
Sensorā istaba ir atvērta no šī gada aprīļa un
kā sociālās iekļaušanas pasākums primāri
paredzēta senioriem, riska grupu bērniem,
jauniešiem un ģimenēm, kā arī Lielplatones
pamatskolas jeb atbalsta centra audzēkņiem.
Aucē seniori iepazinās ar jaunizveidoto multifunkcionālo dienas centru „Baltā māja”. Centra
sociālais darbinieks informēja par plānotajām
aktivitātēm senioriem un jauniešiem. Paredzēts, ka daudzfunkcionālajā dienas centrā

būs iespējams uzlabot savas
datorprasmes, kulinārās dotības,
spēlēt galda un video spēles,
kā arī saņemt dažādus pakalpojumus un palīdzību būtiskos
jautājumos. Centrā ir aprīkota telpa fizioterapeita pakalpojumiem.
Noslēgumā Auces kultūras centrā senioru deju
kopa „Randiņš” dalībniekus iesaistīja kopīgā
deju solī, izmēģinot vairākas senioru dejas.
Senioru dejas cēlušās no senajām balles
dejām, kā arī ietekmējušās no dažādu valstu
folkloras. Tās var būt dejojamas pārī vai aplī.
Ritmiska un melodiska mūzika, viegli deju soļi
un skaisti tērpi rada lielisku kombināciju, tā ir
bauda acīm un ausīm, kā arī uzlabo koordinācijas spējas.
Aizpildot izvērtējuma anketas, dalībnieki atziFOTO – NO PROJEKTA ARHĪVA

Īstenots teritorijas labiekārtošanas
projekts pie Sarkanās skolas
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Aktivitāšu dalībnieki labā omā kopējā foto.

na, ka šādos pieredzes apmaiņas pasākumos
var apgūt dažādas prasmes, mācīties vienam
no otra dažādot savu ikdienu un nejusties
vientuļam. Gūtā pieredze senioriem devusi
pozitīvas emocijas ilgākam laikam.
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
2014-2020. gadam, www.latlit.eu; www.europa.eu; www.vecumnieki.lv
Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://
latlit.eu/lli-425-development-of-multifunctional-centers-as-driver-for-social-inclusion-and-development-of-local-community/
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Vecumnieku novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Dace Šileika, Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja – projektu vadītāja

Informācija par projektu
Programma:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
2014-2020

Projekta nosaukums
latviešu valodā:

LLI-425 „Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās
iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”

Projekta nosaukums an- LLI-425 „Development of Multifunctional Centers as Driver for Social
gļu valodā:
Inclusion and Development of Local Community”
Projekta saīsinātais
nosaukums:

„Octopus”

Projekta mērķis:

Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks
nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska
grupas jauniešiem un bērniem

Projekta īstenošanas
laiks:

01.06.2020 – 31.05.2022. (24 mēneši)

Vadošais partneris:

Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.lv
Auces novada pašvaldība (LV), www.auce.lv
Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv
Pluņģes rajona pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt
Rokišķu rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt
Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt
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Jau astoto gadu Vecumnieku novada
dome iesaistījās Nodarbinātības valsts
aģ entūras (NVA)
izsludinātajā aktīvās nodarbinātības
pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanā.
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā
no 15 līdz 20 gadiem) īslaicīgu nodarbinātību
vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba
vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt
prasmes, iemaņas un pieredzi. NVA īstenotais
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums
norisinājās no 1. jūnija līdz 31.augustam.

Valles pagastā jūlijā vasaras darbos jau otro
gadu pēc kārtas iesaistījās Annija Anna Arāja
un Lilita Ķikure.

Vecumnieku novada dome jau 2021.gada
janvārī izsludināja pieteikšanos darbam Vecumnieku novada pašvaldībā kā gadījuma
darbu strādniekam, un piedāvāto darba vietu
saraksts tika sagatavots pieteikumu reģistrēšanas secībā. NVA mājas lapā elektroniski
reģistrēties pasākumam skolēni varēja no
2021. gada maija.
Darba vietas tika nodrošinātas visos Vecumnieku novada
pagastos: Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes,
Valles, Vecumnieku. Jauniešu aktivitāte arī šogad bija
augsta, un uz Vecumnieku
novada domē piedāvātajām
darba vietām pieteicās 36
strādātgribētāji. Diemžēl, visiem skolēniem darba vietas
nevarēja nodrošināt, jo strādātgribētāju skaits bija lielāks
par piedāvāto darba vietu
skaitu. Kopumā Vecumnieku
novada dome pasākuma laikā
nodrošināja 30 darba vietas
gadījuma darbu strādnieka
pienākumu veikšanai.
Vecumnieku pagastā strādāja
deviņi jaunieši, Skaistkalnes
un Valles pagastā katrā tika
nodarbināti seši skolēni, Bārbeles, Stelpes un Kurmenes
pagastā vasaras brīvlaiku
lietderīgi izmantoja 3 jaunieši.
Darba devējam iesaistoties
vasaras nodarbinātības pasākumā, NVA piešķir dotāciju
skolēna ikmēneša darba algai
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas (EUR 500,00) atbilstoši
faktiski nostrādātajam darba
laikam. Darba devējs nodrošina līdzfinansējumu pasākumos iesaistīto skolēnu ikmē-

neša darba algai ne mazāk kā 50% apmērā
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmēra atbilstoši faktiski nostrādātajam
darba laikam, kā arī veic ikmēneša izmaksas
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par skolēna un skolēna darba
vadītāja darba algu.
Pagastu pārvaldēs katru vasaru ir liels pieprasījums pēc papildu darba rokām. Skolēni tiek
iesaistīti teritorijas sakopšanas darbos: ravēšanā, laistīšanā, zaru apgriešanā, malkas krāmēšanā, parka celiņu kopšanā un tīrīšanā un
daudz citos saimnieciskos darbos. Jauniešu
ieguldītais darbs pagastu teritorijas sakopšanā
ir liels atspaids, kas atvieglo ikdienas darba
gaitas. Skolēni tika iesaistīti arī pagastos rīkoto
pasākumu sagatavošanā, piemēram, „Liliju
svētkos” Vecumniekos un Pēterdienas svētku
sarīkošanā Kurmenes pagastā.
Iegūtā darba pieredze vasaras laikā ir noderīga arī pašiem jauniešiem. Kā atzīst Bārbeles
pagasta pārvaldes vadītāja Santa Bračka,
dažkārt skolēniem nav iepriekšējas pieredzes
saimniecisko darbu veikšanā, līdz ar to, šeit
tiek iegūtas pirmās iemaņas.
Jauniešu motivācija iesaistīties vasaras darbos ir dažāda – daļa skolēnu vēlas iesaistīties
materiālu apsvērumu dēļ, citus skolēnus
pasākumā piesaka vecāki ar mērķi lietderīgi
aizvadīt vasaras brīvlaiku, gūt pirmo darba
pieredzi un prasmes. S.Bračka atzīst: „Katram
jaunietim ir savs mērķis, kāpēc tiek pieņemts
lēmums par dalību šajā programmā. Galvenais motivējošais faktors ir samaksa par
padarīto. Šogad divi no trim skolēniem šādā
programmā iesaistījās pirmo reizi. Bija patīkami apzināties, ka jaunieši saprot, kas ir darbs
un nebaidījās iesaistīties pagasta teritorijas
sakopšanā.” Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sils atzinīgi vērtē darbos iesaistīto
jauniešu darbu – jaunieši strādājuši ļoti čakli un
kārtīgi. Arī Vecumnieku pagasta darbu vadītāja
Līga Veismane uzslavē skolēnu paveikto šajā
vasarā: „Šogad bija ļoti aktīvi bērni, vienkārši
malači. Bērni izrādīja interesi par darāmo.”
Pagastu pārvaldēs cer, ka arī nākošajā gadā
varēs iesaistīties NVA rīkotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, jo iespēju
piedalīties vasaras darbos skolēni gaida katru
gadu, savukārt pagastos ir izveidojusies veiksmīga pieredze uzticēt saimnieciskos darbus
jauniešiem.
Alīna Žukauska, Vecumnieku novada
domes Attīstības plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

Noslēdzies projektu konkurss
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”
2021. gada aprīlī Vecumnieku novada
dome aicināja iedzīvotājus un biedrības pieteikties
projektu konkursā
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Konkurss tiek organizēts jau devīto gadu, un
tā mērķis ir rosināt iedzīvotāju iniciatīvu
un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas
dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Projektu konkursā tika atbalstīti tādi projekti,
kuros tika īstenoti dažādi publiski pieejamās
teritorijas labiekārtošanas darbi, uzlabotas
brīvā laika pavadīšanas iespējas, un veicinātas sporta aktivitātes, labiekārtota apkārtne
sabiedriskās vietās, veicinot sociālo un fizisko aktivitāti dažādām iedzīvotāju vecuma
grupām.
Šogad projektu konkursam tika iesniegts
rekordliels pieteikumu skaits - reģistrēti
27 pieteikumi, no tiem tika apstiprināti 12
labākie projekti, katram projektam piešķirot
līdz 1050,00 EUR materiālu iegādei un pakalpojumu apmaksai.

Paveiktā izvērtējums

15.septembrī konkursa vērtēšanas komisija
apmeklēja īstenotos projektus, tiekoties ar
projektu pārstāvjiem, lai izvērtētu ne tikai
paveiktos darbus, bet arī grupas sadarbību
projekta īstenošanas gaitā.
Vecumnieku pagastā tika īstenoti 4 projekti:
•Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze,
turpinot iepriekšējos gados īstenotos baznī-

vērošanai, lai izglītotu sabiedrību par dabas
dažādību un popularizētu iespēju brīvo laiku
pavadīt dabā. Pie torņiem piestiprinātajās
pastkastītēs ir izvietoti informatīvi materiāli
par šajā apkārtnē sastopamiem dzīvniekiem
un putniem, kā arī izvietots reģistrācijas
žurnāls, kur varēs fiksēt novērotā putna un
dzīvnieka sugu.
Stelpē tika īstenots viens projekts:
• Darba grupa „Kalna iela 4” pie daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 4 paplašināja automašīnu
stāvlaukumu, lai iedzīvotājiem, daudzdzīvokļu
mājā esošās bibliotēkas un doktorāta apmeklētājiem būtu iespējams ērti novietot automašīnu. Projekta ietvaros mājas iedzīvotāji veica
arī kosmētisko remontu abās kāpņu telpās.
Bārbelē tika realizēts 1 projekts:
• Biedrības „Jaunatne smaidam” jaunieši
projekta ietvaros Bārbelē pie Jauniešu mājas Ganību gatvē 3 ierīkoja ielu vingrošanas
laukumu ar pievilkšanās stieni un līdzteku vēderpreses vingrinājumiem. Ielu vingrošanas
elementus jaunieši uzstādīja pašu spēkiem
– betonēja pamatus, izveidoja drošības laukumu ar smilšu segumu vismaz 40 cm biezumā.
Papildus tika atjaunots zāliens un izlīdzināta
apkārtējā teritorija. Teritorijas labiekārtošanā tika ziedoti augi un koki apstādījumiem.
Projekta īstenošanā iesaistījās gan projekta
grupa, gan biedrības „Jaunatne smaidam”
biedri, vietējie iedzīvotāji, kā arī starptautiskie
brīvprātīgie. Ņemot vērā, ka projektu īstenoja
jaunieši, tas ir nozīmīgs ieguldījums ne tikai
teritorijas labiekārtošanā, bet arī pašu jauniešu personiskajā izaugsmē.
Skaistkalnes pagasta iedzīvotāji īstenoja
trīs projektus:
FOTO – ALĪNA ŽUKAUSKA UN NO ARHĪVA

Skolēni izmanto iespēju gūt darba iemaņas

Biedrības pārstāvis un projekta vadītājs Renārs Manuilovs atzīst: bez starptautisko
brīvprātīgo jauniešu iesaistes projektu būtu grūtāk realizēt.

cas apkārtnes uzlabojumus, projekta ietvaros
nobruģēja celiņu no Vecumnieku baznīcas
galvenajiem vārtiem līdz kapu vārtiem baznīcas otrā pusē, tādējādi atvieglojot pārvietošanos, īpaši sliktos laikapstākļos.
•Darba grupa SOL(I)S projektā ierīkoja īpašus soliņus ar iebūvētu kasti smilšu rotaļlietām. Šajās kastēs vecāki un bērni varēs atdot
pašiem vairs nevajadzīgās smilšu rotaļlietas
kopīgai lietošanai, lai bērniem publiskajos
rotaļu laukumos būtu iespēja izmantot šeit
pieejamās rotaļlietas. Šādas kastes ir izvietotas 3 vietās - Vecumnieku bērnu rotaļlaukumā
Kalna ielā 12A, Vecumnieku parkā un pludmales rotaļlaukumā pie Vecā ezera.
•Projekta „Lidinām šķīvīšus” īstenotājs Dāvis
Rocēns Vecumniekos Upes ielas parkā ierīkoja disku golfa mini trasi ar četriem groziem.
Septembra sākumā iedzīvotājiem jau bija
iespēja to izmēģināt - tika pastāstīti spēles
noteikumi un nodemonstrēta disku mešanas
tehnika. Laukumā izvietotie informācijas statīvi turpmāk palīdzēs interesentiem spēlēt šo
aizraujošo spēli arī individuāli.
•Darba grupa „Vietējie čaļi” vērtēšanas komisijas locekļus ieveda dziļi Zvirgzdes mežos,
lai parādītu savu īstenoto projektu - četrus
skatu torņus meža putnu un dzīvnieku no-

• Darba grupa „Atpūtnieki un darbinieki”
turpināja iepriekšējos gados iesāktos labiekārtošanas darbus Ānes-Mēmeles muižas
parka atpūtas vietā. Šovasar projektā tika
uzstādītas kāpnes uz laivu piestātni, uzstādītas šūpoles, izveidota divdesmit metrus gara
baskāju taka, iekārtots volejbola laukums, atjaunoti stādījumi garšaugu dobē. Iepriekšējā
gadā izveidotajai ugunskura vietai tika nodrošinātas restes grilēšanai, savukārt lapenes
nojumei tika pielikta gala siena vēja un lietus
aizsardzībai. Pēc atpūtnieku ierosinājuma
darba grupa iekārtoja papildu atpūtas vietas,
no koka bluķīšiem izveidojot improvizētus
galdiņus un soliņus.
• Darba grupa „Suņu draugi” teritorijā pirms
pagrieziena uz Jaunajiem kapiem izveidojusi
norobežotu laukumu suņu rotaļām un primārās dresūras pamatu apguvei. Šajā laukumā
suņi var brīvi izskrieties bez pavadas un
socializēties ar citiem savas sugas pārstāvjiem. Vasaras beigās darba grupa Facebook
organizēja foto konkursu, kur dalībnieki varēja
sūtīt savu četrkājaino mīluļu bildes balsošanai par savu simpātiju. Visu foto konkursa
dalībnieku bildes izvietotas suņu laukuma teritorijā. Suņu laukuma svinīgā atklāša- TURPINĀJUMS 11.lpp.
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galvenās ieejas līdz lielajam ceļam.
• Darba grupa „Dzīvo koši” pie daudzdzīvokļu
mājas Liepu ielā 7 ielas pusē ir iekopusi košu
apzaļumošanas dobi, lai ar priecētu ne tikai
mājas iemītniekus, bet arī garāmbraucējus
un ikvienu, kas pastaigājas šajā teritorijā. Gar
stāvlaukumu un Liepu ielas malu iekoptā dobe
veidota no dažāda veida zaļajiem kociņiem,
krāsainajām bārbelēm, lavandām, viršiem un
sezonas ziediem. Projekta ietvaros pie mājas
atpūtas zonā izvietoti divi soliņi, kuros sēžot
varēs izbaudīt košumdobi, īpaši romantisku
noskaņu vakaros rada uz saules baterijām
uzlādējamas nakts gaismiņas.
Par īstenoto projektu mājas iedzīvotāji ir patiesi lepni. Sirsnīgus vārdus un laba vēlējumus
darba grupa saņēma arī no garāmgājējiem.
Izvērtējot visus īstenotos projektus, vērtēšanas komisija tikās ar grupu pārstāvjiem, pārrunāja projektu īstenošanas gaitu, novērtēja
sasniegtos rezultātus. Visas darba grupas bija sasniegušas iecerētos rezultātus, vairākām
darba grupām paveiktais pārsniedza iecerēto,
jo izdarīts tika vairāk kā sākumā plānots.

Darba grupa atzīst, ka atpūtniekus un laivotājus pārsteidz sakoptā atpūtas vieta upes krastā.

tušos kokus un zarus un izzāģētu krūmus.
Nepieciešama būtu arī takas izveide gar Kurmenes Jauniešu māju, no ceļa līdz upmalai.
Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem
un tūristiem būs pieejama jauna atpūtas vieta.
Vallē īstenoti divi projekti:
• Valles evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudze projektā izveidoja nobrauktuvi no
baznīcas vārtiem līdz ceļam Valle-Bauska,
daļēji to bruģējot un daļēji liekot šķembu
klājumu. Projekta mērķis bija izveidot ērtu un
drošu piekļuvi baznīcas ieejai no lielā ceļa
kā rezultātā ceļš ir vieglāk pieejams vecāka
gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar maziem
bērniem ratiņos un personām ar kustību traucējumiem, vai jebkuram, kurš mēros ceļu no

Visas darba grupas saņēma „Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija” sertifikātus. Vērtēšanas
rezultātā tika izvēlēts viens labākais projekts,
kas visvairāk sekmējis vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos un balvā saņem papildu
finansējumu 500,00 EUR apmērā sava
projekta uzlabošanai un pilnveidei. Uzvarētājs jau otro gadu pēc kārtas ir darba
grupa „Atpūtnieki un darbinieki”. Sirsnīgi
sveicam uzvarētājus un novēlam, lai skaistais
parks un laivu piestātne vēl ilgi priecē vietējos
iedzīvotājus un atpūtniekus!
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada dome
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

Atskatoties uz Dzejas dienām Stelpē
Kad saule vakaros agrāk koku galotnēs
laižas, kad bērzi pa dzeltenai lapai izkaisa
vējos, kad dzērves sasaucas promiešanai,
tad dzejas mēnesis – septembris ir klāt.
Stelpē smelties domu dziļumā un dvēseles
tīrībā varēja kopā ar tautā iemīļotu rakstnieci,
dzejnieci, kultūras darbinieci – Maiju Laukmani.
Pati dzejniece uzsver, ka uzrakstītos dzejoļus
nav skaitījusi, bet to esot ļoti, ļoti daudz, gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Dzejnieces saņēmusi dažādas literārās balvas, bet svarīgākais,
protams, ir lasītāju vērtējums. Tā, piemēram,
dzejoļu krājums „Sirds bez žoga”, ir izpelnījies
plašu publikas atzinību un uzvarējis lasītāju
balsojumā. Dzejniece ir ieguvusi Talsu novada
dažādus apbalvojumus un goda nosaukumus.
Četrus gadus pēc kārtas – 2009., 2010., 2011.
un 2012. – saņēmusi Lauku bibliotēku atbalsta
biedrības balvu kā lasītākā dzejniece Latvijā,
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas konkursa „Zelta ābele 2012” lasītāju simpātiju. Pie
Stelpes bibliotēkas pulcējās dzejas cienītāji
– gan Stelpes skolas skolēni un skolotāji, gan
seniori, gan ciemiņi no Bauskas. Skolēni bija
centušies un sagatavojuši sirsnīgus dzejas
prieķšnesumus. Uzrunājot bērnu auditoriju, dzejniece spēja sniegt siltu un baudāmu

bērnības sajūtu. Dzejniece saviem mazajiem
lasītājiem ir sarūpējusi vēl vienu dāvanu – nupat
iznākušo dzejoļu grāmatu ”Diena kūst kā saldējums.” Maijas Laukmanes uzstāšanās deva
klausītājiem bagātīgu emociju, domu un atziņu
klāstu. Ikvienā dzejolī un stāstā varēja saklausīt
gaišumu, mīlestību, katra dzejas rindiņa lika
aizdomāties par paša dzīvi, sajūtām, vērtībām
un sasniegumiem. Un protams atziņa par to, ka
svarīgi ir domāt, ko un kā mēs darām, lai tam
būtu jēga un kā saka dzejniece:” Viss ir pašu
rokās, jo cilvēki ir kā puķes, kas plaukst plašajā
dzīves dārzā. Iespēju ir miljoniem, katram savs
dzīves ceļš ejams, bet, lai tas būtu atmiņām
patīkamāks vajag vienam otru uzmundrināt
ikdienā, paslavēt, aizstāvēt, lai tumšie mākoņi
virs galvas izklīstu, lai ikdiena kļūtu krāsaināka.” Liels paldies Ingrīdai Zemļinskai, kuras
muzikālais skanējums sasaucās gan ar dzejas
noskaņām, gan ar rudenīgi saulaino dienu.
Paldies Sandrai Neliusai un Lilitai Berliņai par
līdzdalību un atsaucību. Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš veicināja dzejas svētku izdošanos!
Mēs katrs ieguvām tieši tik daudz, cik bijām
gatavi paņemt!
Rita Matuševa,
Stelpes bibliotēkas vadītāja

Vecumnieku sportisti Kokneses kausa sacensībās
Sestdien, 25. septembrī Koknesē notika
tradicionālās rudens sacensības vieglatlētikas mešanu disciplīnās jauniešiem „Kokneses kauss 2021”. Vecumnieku novada
domes Sporta skolas vieglatlēti sacensībās
startēja trijās vecuma grupās – U18, U16 un
U14, savu prasmi rādot šķēpa mešanā, diska
mešanā un lodes grūšanā.
Godalgotas vietas ieguva trenera Raivja
Melgaiļa audzēkņi. 1.vietu U14 grupā zēniem
diska mešanā izcīnīja Edvarts Igaunis aizmetot disku 40.75m tālu, lodes grūšanā Edvartam
2.vieta ar rezultātu 12.38m .
Meiteņu konkurencē Juliannai Beznosenko
U14grupā diska mešanā 3.vieta, rezultāts
24.21m.
Vecumnieku sportistu uzrādītie rezultāti
priekšsacīkstēs deva iespēju turpināt sacen-

sības finālmetienos. U14 grupā šķēpa mešanā
Edgaram Kļaviņam, Edvartam Igaunim un
Ernestam Lešinskim.
Diska mešanā Kārlim Škrjabam un Edgaram
Kļaviņam. Kārlis Škrjaba iekļuva arī lodes
grūšanas finālā.
U14 grupā zēniem lodes grūšanā un diska
mešanā startēja arī Aleksis Brolišs, meiteņu
U14 grupā lodes grūšanā un šķēpa mešanā
Sāra Paula Miķelsone.
U16 grupā visas trijās mešanas disciplīnās
finālā vietu izcīnīja Toms Eriņš. Ingus Porietis
Vecumnieku sporta skolu pārstāvēja U18grupā startējot lodes grūšanā un diska mešanā.
Paldies sportistiem par startiem un veiksmi
nākamajās šīs sezonas sacensībās.
Gita Briņķe, Vecumnieku novada domes
Sporta skolas direktore

Nomarķēts Sv.Jēkaba ceļš Vecumnieki-Brukna-Skaistkalne
Septembrī noslēdzās marķēšanas darbi
Camino Santiago jeb Sv. Jēkaba ceļa etapos Vecumnieki-Brukna un Brukna-Skaistkalne.
Tika uzstādītas norādes zīmes, kā arī ierīkoti
norādes stabiņi, lai nodrošinātu gājējam drošu
un atbilstošu nokļūšanu pareizajā virzienā.
Dabā norādes zīmes redzamas dzeltenā un zilā
krāsā, ar šī ceļa simbolu – gliemežvāku, kas
simboliski saistāms ar vairāku ceļu saplūšanu
vienā, vedot uz galamērķi – Sv.Jēkaba katedrāli,
kas atrodas Santiago de Compostela (Santjago
de Kompostela) ziemeļu pilsētiņā Spānijā.
Marķēšanā piedalījās Camino Latvia biedrības
pārstāvji, kā arī ceļojumu blogere Agnese Skunstiņa, kas arī šajā vasarā 44 dienās mēroja 1137
km garu Sv. Jēkaba ceļu kā Latvijā, Lietuvā, tā
arī Polijā un Vācijā. Tāpat marķēšanas darbos
līdzdarbojās Vecumnieku Tūrisma informācijas
punkta tūrisma informācijas konsultante Elīna
Kļaviņa, konsultācijas sniedza arī Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku
novada dome” vadītāja Aiga Saldābola.
Maršruts ved pa ainaviskiem un klusākiem ceļiem, lauku un mežu apvidiem, iekļaujot tādus
pieturas punktus kā Bruknas muiža, kokamatnieka sēta (Dieva dārzs) „Jūras”, Bārbeles un
Vecumnieku evaņģēliski luteriskās baznīcas,
Bārbeles sēravots, Skaistkalnes Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīca, tādējādi svētceļniekam
ļaujot iepazīt vietējo dabu, satikt vietējos
cilvēkus un pieredzēt vēl neatklātus skatus.
Lai visiem gājējiem veiksmīgs un emocijām
bagāts, meditatīvs, kā arī skaists gājiens Sv.
Jēkaba ceļa kilometros!
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na notika
septembra sākumā, pieaicinot Latvijas Kinoloģiskās
federācijas audzētāju Ingu Jurdi.
• Darba grupa „Pie Gobas” labiekārtoja atpūtas vietu pie Mēmeles. Projekta ietvaros
tika atjaunots atpūtas vietas lapenes jumta
segums, uzstādīti divi jauni galdi, izremontēta
vecā tualete un uzstādīta viena jauna, kā arī
tika labiekārtota ugunskura vieta.
Kurmenē tika realizēts viens projekts:
• Darba grupa „Mēmeles skati”, kurā iesaistījās brīvprātīgie jaunieši un Jauniešu mājas
„KurManiNes” iemītnieki, Kurmenes iedzīvotāji, kā arī „Kalna svētību kopienas” un fonda
„Saknes un spārni” biedri un atbalstītāji, aiz
Kurmenes skolas Mēmeles krastā izbūvēja
kāpnes ar diviem skatu laukumiem. Nākotnē
nepieciešama peldvietas labiekārtošana,
izpļaujot zāli, izveidojot laipu. Lai skats no izveidotās platformas būtu pievilcīgāks, paverot
iespēju redzēt plašumus Lietuvas krastā, vēl
jāizzāģē vairāki koki un krūmi. Jāorganizē
upmalas sakopšanas talka, lai savāktu kriTURPINĀJUMS no 10.lpp.

Dabā norādes zīmes redzamas dzeltenā un
zilā krāsā, ar šī ceļa simbolu – gliemežvāku.

Kā vēstīts iepriekš, Sv. Jēkaba ceļa galamērķis ir Sv. Jēkaba katedrāle, kas atrodas Spānijas pilsētā Santiago de Compostela. Ceļš
tiek veidots Latvijā un Eiropas Savienībā, lai
veicinātu un attīstītu svētceļojumu tradīcijas
Eiropā kopumā, tai skaitā katrā valstī atsevišķi. Kopējais Sv. Jēkaba ceļa garums Latvijā ir
562 km, tas sastāv no 24 etapiem.
Elīna Kļaviņa, Vecumnieku TIP
tūrisma informācijas konsultante

Pasākumi oktobrī

Santas Sāres (balss), Ģirta Ripas (klavieres)
un Mārča Kalniņa (perkusijas) izpildījumā.

Vecumniekos

Vallē

• 15. oktobrī Vecumnieku tautas namā
Plkst. 18.00 radošās apvienības „Teātris
un ES” jautra izrāde bērniem un vecākiem
„SUNĪTIS UN KAĶĪTE". Ieeja pasākumā
uzrādot derīgu COVID-19 izslimošanas vai
vakcinēšanās sertifikātu un personapliecinošu dokumentu, bērniem līdz 12 gadiem ieeja
bez sertifikātiem. Ieejas maksa – 1 EUR.

Bārbelē

• 6. oktobrī Bārbeles tautas namā plkst.
18.00 radošās apvienības „Teātris un ES”
izrāde bērniem un vecākiem „Lielais ceļojums’’, ieejas maksa – 1.00 EUR
• 16. oktobrī Bārbeles tautas namā plkst.
19.00 iemīļotas „Mikrofona” aptaujas (1968.
līdz 1986. gadam) dziesmas un I.Ziedoņa,
V. Belševicas, J.Petera, Ā. Elksnes dzeja

• 9.oktobrī Valles saieta namā plkst. 18.00
dziesmoti sveicieni rudenim kopā ar muzikāli radošu, dziedošu apvienību „Bulciņas/
Buļceņas”
• 23.oktobrī Valles saieta namā plkst. 17.00
amatierteātra „Bārbelīši” izrāde „Skaistuma
karaliene”

Stelpē

• 14.oktobrī Stelpes pamatskolā plkst. 14.00
Spēlfilma „Noslēpumainais dārzs”
• 16.oktobrī Stelpes pamatskolā plkst. 19.00
viesosies Valles amatierteātris „Briedīši” ar
iestudēto Ginas Viegliņas - Vallietes dzejas
kompozīciju

Skaistkalnē

• 9.oktobrī Skaistkalnes tautas namā
plkst. 16.00 amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšana.

Dzejnieces viedoklis:„Mēs dzīvojam materiāli, / bet vajag ar ziedlapiņām” – tā savā laikā atzinis
dzejnieks Ojārs Vācietis, pavisam īsi formulētā domā iekļaujot nepārprotamu apliecinājumu tam,
cik dzīvošanas laiks top pilnvērtīgāks, ja cilvēkā vēlēšanās to piepildīt ar garīgu skaistumu. Ar
mākslu, ar mūziku un, protams, arī ar sava personiskā apvāršņa plašināšanu caur rakstītu vārdu – gan dzeju, gan prozu. Priecājos, ka dzejas svētkos Stelpē satikos ar intereses pilniem acu
skatieniem, ar dažāda vecuma cilvēkiem, kuriem šo „ziedlapiņu” tuvuma sajūta acīmredzot bija
nozīmīga. Mēs esam izslāpuši. Un izslāpuši esam tieši šobrīd, tāpēc dzejas vārds un nesteidzīga
saruna Stelpes dzejas dienā bija abpusēji svētki – gan pasākuma dalībniekiem, gan noteikti arī
man, viesos uzaicinātajai. Paldies par to! Dodot no sevis, es tikpat daudz – un vēl vairāk! – saņēmu pretim! Maija Laukmane
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Iepazīst seno zemgaļu māla trauku
darināšanas tradīcijas
kas raksturīgas seno zemgaļu darinātajiem māla traukiem vairākus simtus gadu
senā pagātnē – tā tapa švīkātās keramikas
paraugi, gludās keramikas, spodrinātās
un apmestās keramikas paraugi. Šobrīd
apstrādātie podi ir novietoti nožūšanai.
Plānots, ka nākošā cepļa kurināšanas
No 13. līdz 15. septembrim Pilsrundālē
reizē tie tiks apdedzināti un iegūs raksturīgo
„Baltajā mājā” mākslinieces Lauras Matilmelno nokrāsu. Dalībniekos valdīja harmodes Ikertes vadībā norisinājās melnās jeb
slāpētās uguns keramikas meistarklase
niska sinerģija un bija jūtama patiesa vēlme
amatniekiem un tūrisma pakalpojumu
mācīties un darboties.
sniedzējiem.
„Šis ir veids, kā mūsdienu amatnieki var deNormunds Jērums, vēstures speciālists, dalībmonstrēt un stāstīt stāstus par senajiem zemniekus iepazīstināja ar seno zemgaļu mantojugaļiem, ieinteresēt apmeklētājus un pircējus
par mūsu vēsturi un saknēm. Izzinot senos
mu, zemgaļu lielākajiem pilskalniem Mežotnē
zemgaļus, viņu atstāto mantojumu, pilnīgi
un Tērvetē, tur veiktajiem arheoloģiskajiem
dabiski vairojas lepnums un pašapziņa. Šeit,
izrakumiem. Uzskatei par māla trauku darināZemgalē, mums ir bijuši spēcīgi, bagāti senči
šanas senajām tradīcijām bija atvestas māla
ar izkoptām trauku darināšanas tradīcijām.
podu reprodukcijas, kas rotātas pēc arheoloTādēļ ir būtiski, ka amatnieki šo pašapziņu un
ģiskajos izrakumos atrasto lausku parauga.
senās tradīcijas nodod tālāk paaudzēm”, stāsPēc seno māla apstrādes tehniku paraugiem,
ta projekta vadītāja
Laura Ārente, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Rundāles novada
dome” Attīstības nodaļas vadītāja.
Meistarklases vadītāja Laura Matilde
atzina, ka praktiķu
dalība šajā meistarklasē deva iespēju
savstarpēji dalīties
pieredzē. „Izzinot
un pētot pagātnes
māla trauku darināšanas un rotāšanas
paņēmienus, ir iespēja tos izmantot
arī mūsdienīgiem
Iecavniece Ginta Zaumane, kas ir arī „Vīnkalna cepļa” saimniece darina traukiem. Tā māla
trauku bezripas tehnikā-veidojot ar rokām.
traukam līdzi nāk
stāsts no senās
zemgaļu zemes.”
meistarklases dalībnieces līdzīgi kā senatnē
Keramikas meistarklases organizētas Interreg
vēlāk darināja traukus bezripas tehnikā – veiV-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
dojot trauku ar rokām no māla masas. Trauka
programmas 2014–2020 projekta Nr. LLI-447
sienas tika lipinātas pa kārtām – viena virs ot„Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta „Balras. Virsma vēlāk tika rūpīgi izlīdzināta, trauka
sienas ar rokām plāninātas. Lai panāktu trautu ceļš” atpazīstamības veicināšana” ietvaros.
Marija Dūduma,
ka ūdensizturību, tā virsmu nākošajā dienā
Bauskas novada pašvaldības iestādes
spodrināja ar gludu oli, apaļu stikla gabalu vai
„Rundāles novada dome”
kādu citu priekšmetu. Dalībnieces iemēģināja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
roku arī dažādās trauku rotāšanas tehnikās,

FOTO –RALFS SIMANOVIČS

Atjaunota Svitenes muižas kapliča

Svitenes muižas kapličas „glābšanas darbi ” ir noslēgušies. Lai saglabātu kultūrvēstures
mantojumu, tika veikta fasādes krāsu materiālu izpēte, fasādes attīrīšana, virsmas
špaktelēšana un krāsošana. Darbi finansēti no pašvaldības budžeta, tos veica SIA „Cortto”,
izmaksas EUR 23 973.39 ar PVN.
Svitenes muižas īpašnieku fon Elmptu dzimtas neogotiskā stilā celtā kapliča atrodas līdzās
pilij, pie Svitenes upītes.
Teksta autors: Ralfs Simanovičs, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada
dome” būvinženieris
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Veicinām veselīgu dzīvesveidu
Rundālē arī rudenī

Ķerot siltos saules starus, veicinot kustību
prieku un aicinot dzīvot aktīvi, septembrī
tika organizētas fiziskās aktivitātes brīvā
dabā senioriem un bērniem.
Saulainajā 16. septembra dienā Rundāles
seniori devās uz Mežotnes pilskalnu, lai
aktīvi iesāktu dienu. Fizioterapeites Egijas
Karpovičas vadībā seniori veica vecumam un
fiziskajam stāvoklim atbilstošus vingrojumus.
Senioru sejās bija redzams smaids un prieks
par atkaltikšanos, kā arī lielisko iespēju vin-

Savukārt Pilsrundāles vidusskolas 6. – 8. klases audzēkņi savu
fizisko sagatavotību pārbaudīja
„Tīsu bāzē”, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā, kur trenera
vadībā nācās pārvarēt dažādas
sarežģītības šķēršļus brīvā dabā,
uzlabojot fizisko formu, disciplinējot sevi un
aktīvi pavadot laiku. Bērni guva prieku par saviem sasniegumiem un iemācījās sadarboties
un palīdzēt viens otram.

Oktobrī plānotais

Oktobrī plānotas izglītojošas lekcijas Pilsrundāles vidusskolas 8. klases audzēkņiem par
dzimumattīstību, attiecību veidošanas un atbildības jautājumiem, kā arī par reproduktīvās
FOTO –MARIJA DŪDUMA
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Prieks par atkaltikšanos, un lieliska iespēja vingrot svaigā gaisā, baudot rudens sauli.

grot svaigā gaisā un baudīt rudens sauli. Pēc
aktīviem vingrojumiem, seniori devās nūjot
pa labiekārtoto un daudzveidīgo pilskalna
teritoriju.

Aktivitātes bērniem

Atsākoties mācību gadam, Rundāles, Svitenes, Viesturu pagasta bērniem notiek dažādas aktīvas nodarbības. No 10.septembra
turpinās futbola treniņi pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem trenera Aleksandra
Šutkas vadībā. Prieks par aktīvajiem bērniem un vecākiem, kuri izmanto šo iespēju
sportot, tādējādi, uzlabojot bērnu fizisko
veselību, stāju, spēju darboties komandā.
Patiess gandarījums par pagājušā gada futbola āra treniņu apmeklējumiem. Tie norisinājās, neraugoties uz lietaino rudeni, auksto
un sniegoto ziemu, tādā veidā pilnīgi noteikti,
norūdot mazos sportot gribētājus. Ja vēl nav
paspēts pieteikt bērnu futbola treniņiem
šajā mācību gadā, to var izdarīt, sazinoties
ar projekta koordinētāju Ilzi Puķāni pa tālr.
25622180 vai rakstot e-pastā:
ilze.pukane@rundale.lv).
Septembrī un oktobrī Pilsrundāles vidusskolas Svitenes, Bērsteles struktūrvienības,
PII „Saulespuķe” un PII „Mārpuķīte” 5 – 6
gadīgajiem bērniem tiek organizētas drošas
riteņbraukšanas nodarbības ar mērķi veicināt
vispārīgo veselību un attīstot riteņbraukšanas prasmes.

veselības profilakses iespējām. Pamatskolas,
vidusskolas un Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālas struktūrvienības audzēkņiem būs iespēja klausīties
lekciju par atkarību veidiem un to izraisošiem
faktoriem, kaitējumu, sekām, par iespējām
izvairīties, iespējām saņemt palīdzību, motivēt
izvairīties un pasargāt sevi. Pirmsskolas auditorijai, 5 – 6 gadīgajiem bērniem bērnudārzos
plānotas veselīga uztura lekcijas „Pilna glāze
vitamīnu”.
Marija Dūduma,
sabiedrisko attiecību speciāliste

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

• mājas lapā: www.rundale.lv > PAŠVALDĪBA > PROJEKTI > AKTUĀLIE PROJEKTI
> Pasākumi Rundāles novada vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei ID Nr. 9.2.4.2./16/I/060;
• pasākums tiek finansēts projekta „Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros (ID Nr. 9.2.4.2./16/I/060);
• projekta īstenošanas laiks: 79 mēneši;
• projekta mērķis: veicināt iedzīvotāju
izpratni par veselības veicināšanas pasākumiem ikdienā;
• projekta realizētājs: Rundāles novada dome, Bauskas novada pašvaldības iestāde;
• projekta koordinatore Ilze Puķāne.

No zīles līdz ozolam

Mācību gada sākumu 9.b klase šogad sagaiPilsrundāles vidusskolas 9.b klase piedalās projektā „No zīles līdz ozolam”.
dīja ar draudzības, drošības un pleca sajūtu!
Divas nodarbības augustā bija veltītas klases
Eva Reinfelde, biedrības „Mums pieder
saliedēšanai, turklāt vienā no tām jaunieši
pasaule” valdes priekšsēdētāja
kopā ar klases audzinātāju piedzīvoja dažādas saliedēšanās
aktivitātes Pāvilostā. Saulainie laika
apstākļi, pastaiga
gar jūras malu, kopīgi pār varamās
grūtības un sarežģītie uzdevumi, ko
piedāvāja Oskars
Špickofs un Artūrs
Užegovs no biedrības „Izdzīvošanas
skola”, patiesi aizrāva visus dalībniekus
un saliedēja klasi.
Nodarbībās jaunieši
apguva dažādus paņēmienus izdzīvošanai dabā, komunikācijas, sadarbības prasmes, māku Visinteresantākais atklājums bija ugunskura iedegšana ar kramiņu,
uzņemties atbildību, izmantojot higiēnisko lūpu krāsu. Foto no projekta arhīva.
risināt problēmas un pieņemt lēmumus, vairāk
Projekts „No zīles līdz ozolam” tiek īstenots
iepazina klasesbiedrus un sevi, guva atbildes
Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts
uz neskaidrajiem jautājumiem par skolu un,
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samaziprotams, uzzināja, kur atrodas un kā izskatās
nāšanai” (8.3.4.0/16/I/001) projektu konkursa
Pāvilosta. Visinteresantākais atklājums bija
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
ugunskura iedegšana ar kramiņu. Kā papildu
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projekdegmateriālu izmantoja higiēnisko lūpu krāsu.
tos” ietvaros.

Skolēni iepazīst ritma un skaņu pasauli
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Bērni izveido animāciju par Rundāles lauviņu
No 17. līdz 19. septembrim Rundāles
multifunkcionālā centra zālēs notika vēl
nebijusi darbnīca, kura norisinājās ar pašvaldības un dalībnieku vecāku atbalstu.
36 bērni un pieaugušie trīs dienu garumā mācījās radīt animācijas brīnumu par Rundāles
lauviņas ceļojumu, tādējādi kopīgā darbā
attīstot spēju ieklausīties dažādos viedokļos,
lai atrastu filmas vadmotīvu un izstrādātu
scenāriju, kā arī zīmētu, līmētu, fotografētu
un veidotu filmu ar StopMotion aplikāciju
kopā ar mākslinieci – animatori Daci Liepu,

dalībnieku vecums bija no 5 līdz 17 gadiem un
mazākajiem brīžiem bija nepieciešamas spēļu
un deju pauzītes.
Varbūt citu bērnu radīto filmiņu skatīšanās, izprotot, kā varētu izskatīties pašu radīts brīnums,
varbūt mirkļi, kad tēli „atdzīvojas” acu priekšā,
palīdzēja kopīgajā trīs dienu darbā, un Rundāles
lauviņas ceļojums kopā ar iedomu tēliem varēja
sākties. Vēl daudz darba Dacei Liepai, kura no
darbnīcas dalībnieku radītajiem tēliem izveidos
kopdarbu – īstu filmiņu. Tās pirmizrāde paredzēta LR Proklamēšanas dienas pasākumu virknē
FOTO –IVARS BOGDANOVS
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Bērni un pieaugušie trīs dienu garumā mācījās radīt animācijas brīnumu par Rundāles
lauviņas ceļojumu.

kura savā komandā bija iesaistījusi gan mūziķi
Dārtu Dravu, kura palīdzēja iedziedāt dziesmu
par Rundāles pili, gan domubiedres – mākslinieces Mirdzu Guku un Viju Liepiņu, jo darbs
pie filmiņas tapšanas ir darbietilpīgs.
To, kā zīmējums top par tēlu, kā tas atdzīvojas,
sāk dejot vai lidot, runāt vai tikai ieskanēties,
varēja kaut mazliet izprast iesaistoties visās
darbībās – no pirmās līnijas, līdz skaņu un
dziesmas ierakstiem. Darbnīcas vadītāja Dace
Liepa priecājās par dalībnieku neatlaidību
un pacietību, radošumu un mērķa apziņu, jo

uz Rundāles multifunkcionālā centra zāles lielā
ekrāna, visai radošajai komandai klātesot.
18. septembrī Rundāles multifunkcionālā centra Lielajā zālē viesojās arī tāli viesi – Ludzas
BJC Kustību teātris, kura dalībnieces izrādīja
režisores, Boņuka balvas laureātes Marikas
Čerņavskas iestudēto izrādi – stāstu par ceļu
uz saprašanos pēc Ludzas igauņu pasakas
„Saimniekmeita un bārene zemzemē” motīviem
ar nosaukumu „Kur ripo kamolītis?”
Lilita Lauskiniece,
kultūras darba speciāliste

Svitenē iedzīvina tautas folkloru

Pilsrundāles vidusskolā, projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros, 16. septembrī
norisinājās izglītojošā nodarbība „Ritma
un skaņu pasaule” mūziķa Nila Īles studijas vadībā.
Stundu gara programmā bija iespēja pārbaudīt savas iemaņas ritmu pasaulē, iepazīt
dažādu tautu mūzikas instrumentus – perkusijas, kā arī tika veidotas kopējas muzikālas
kompozīcijas. Nodarbības laikā bērni attīstīja

koordinācijas spējas, ieklausīšanās prasmes,
izkopa spēju sastrādāties komandā, kā arī
ritma izjūtu, radošo fantāziju un iesaistīšanos
improvizācijā.
Pilsrundāles vidusskolas Skolēnu dome

Domājot par latviskās dzīvesziņas un tautas folkloras iedzīvināšanu, 25. septembrī
Svitenē pulcējās vietējās folkloras kopas
„Svitene” draugi, lai kopīgi svinētu rudens
saulgriežu atnākšanu.
Festivālam par godu tika izgatavots un uzvilkts
mastā svētku karogs, kurš, koši plīvojot pie Svitenes Saieta nama, visiem pavēstīja, ka svētki
sākušies. Karogu mastā pacēla folkloras kopas
„Svitene” vadītājs Leons Zarāns. Festivālu jau
tradicionāli atklāja Aivars Okmanis – Bauskas
novada domes priekšsēdētājs.
Prieks par folkloras kopām „Tīrums” (Bārbele), „Dreņģeri” (Code), „Naktineica” (Preiļi),
„Dālava” (Svēte) un „Dzedzieda” (Olaine), kuri

priekšnesumu. Paldies folkloras kopai „Vecsaule” par jauko video sveicienu. Kolektīvi
bija radoši izpildījuši mājas darbu, atvedot
degustāciju galdam interesantus kartupeļu
ēdienus, ar vēl interesantākiem nosaukumiem. Žūrijai nenācās viegli noteikt pirmo
trīs vietu ieguvējus.
Festivāla noslēgumā ar ļoti savdabīgu un
interesantu programmu visus klātesošos iedvesmoja folkloras kopa „Delve” no Limbažu
novada Vidrižiem. Viņu veiktais uguns rituāls
neatstāja vienaldzīgu nevienu. Tas stiprina
cilvēka piederības sajūtu savai zemei un
ciešāk sasien ģimenes saites, mācot uzturēt
dzīvu savu senču dzīvesziņu un tradīcijas.
Ceram, ka festivāls
turpināsies arī nākamajos gados, jo, kopīgi
veidojot šo pasākumu
ar Svitenes folkloras
kopu „Svitene”, Svitenes amatierteātri „Šurumburums” un Svitenes pagasta pārvaldi,
festivālam noslēdzoties, jutām gandarījumu un prieku par
dalībnieku pozitīvajām
atsauksmēm un vēlmi
tikties nākamā gada
septembrī!
Sandra Kerēvica,
Bauskas novada
pašvaldības iestādes
„Rundāles novada
Festivāla noslēgumā- kopīgs foto. Emocijas, gandarījums un prieks
dome”
par dalībnieku pozitīvajām atsauksmēm.
Kultūras nodaļas
vadītāja
pie mums viesojās ar katram kolektīvam rakFOTO-NO PASĀKUMA ALBUMA
sturīgo izpildījumu, repertuāru un pārdomāto
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Minifutbola čempionāts bērniem

10. septembrī Pilsrundāles vidusskolas futbola laukumā, baudot atvasaras pēdējās dienas,
norisinājās Rundāles pagasta Minifutbola
čempionāts bērniem.
Šogad sacensībās piedalījās 30 bērni. Vecāki
un kvēlākie atbalstītāji-līdzjutējos. Bērni tika
sadalīti piecās komandās, un norisinājās divarpus stundu gara, aktīva cīņa par uzvaru.
Čempionāts noslēdzās ar šādiem rezultātiem:
1. vieta komandai „Pikaču”;
2. vieta komandai „Minioni”;
3. vieta komandai „Adida”;
4. vieta komandai „Kabači”;
5. vieta komandai „Nike Rundāle”
Paldies gan bērniem, gan vecākiem. Pasākums tiešām bija izdevies – tiekamies nākamajā čempionātā!

Viesturu kauss novusā

18. septembrī Bauskas pilsētas sporta manēžā norisinājās Viesturu kauss novusā.
Sacensības norisinājās vīriešu un sieviešu
grupās.
Vīriešiem šogad spēcīgākie:
1. Vilnis Pelcers;
2. Viktors Klimantovičs;
3. Aldis Pavilons;
4. Jānis Salna;
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Esam „Stirnu bukā”

5. Oskars Sirmelis;
6. Pēteris Simsons.
Sievietēm:
1. Māra Pavilone;
2. Inese Jākoba.

Rundāles čempionāts galda tenisā

Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē, 18.septembrī, norisinājās Rundāles čempionāts
galda tenisā.
1.vieta vīriešiem Aivaram Kamolam,
1. vieta sievietēm Elīzai Manavickai,
2. vieta Ivonna Baufale,
3. vieta Sanita Anspoka.
Jauniešiem:
1. vieta Jurijs Gromovs,
2. vieta Arvīds Upenieks.
Jaunietēm:
1. vieta Kristiāna Anspoka;
2. vieta Viktorija Jermakova;
3. vieta Monta Kvedare.
Dubultspēlēs:
1. vieta Sanita Anspoka/Aleksandrs Šutka;
2. vieta Aivars Kamols/Jurijs Gromovs;
3. vieta Elīza Manavicka/Viktorija Jermakova.
Ieva Kirkila,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Rundāles novada dome”
Sporta nodaļas vadītāja

kā „Abavas senleja”. Tajā startēja arī
Pilsrundāles vidusskolas komanda 22
dalībnieku sastāvā.
Pēc finiša jaunieši
atzina, ka trase bija
izaicinoša – organizatori bija parūpējušies par skrējēju
fiziskās sagatavotības spēju pārbaudi.
„Īpašu PA LDIES
sakām Pilsrundāles
vidusskolas sporta
skolotājam Aleksandram Šutkam,
kurš atbalstīja mūsējos visu sacensīFinišs sasniegts! Jaunieši priecīgi par savu varējumu un kopā
bu garumā!” atzina
pavadīto dienu.
pasākuma dalībnieki.
Taku skrējiena „Stirnu buks” trešais posms
Marija Dūduma,
norisinājās Kurzemes Šveicē jeb dabas parsabiedrisko attiecību speciāliste

Rundāle kļuvusi drošāka
Pilsrundāles ciematā,
pateicoties iedzīvotāju
iniciatīvai, pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīti
trīs ātruma slāpētāji, kas
uzlabos satiksmes un iedzīvotāju drošību. Uzstādīšanas darbus veica SIA
„VIONA”.
Tiltam pār Īslīces upi uz
ceļa Pilsrundāle – Dzirnavu pietura, nomainītas
margas, tādējādi turpinot
infrastruktūras sakārtošanu
gar Dzirnavu ūdenskrātuvi
iedzīvotāju dzīves telpas
uzlabošanai. Šos darbus
veica uzņēmums SIA „Ceļinieks 01”.
Saulaines ciematā tagad ir
par vienu apgaismotu ielu
vairāk – Līvānu ielā uzstādīts mūsdienīgs un
ilgtspējīgs ielu apgaismojums, kas uzlabos
iedzīvotāju pārvietošanos ērtību un drošību
diennakts tumšajā laikā.
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Rundālieši piedalījušies daudzveidīgās sporta
aktivitātēs

Aigars Sietiņš,
„Rundāles novada dome”
Iestādes vadītājs
Marija Dūduma,
Sabiedrisko attiecību speciālistes

Desmito reizi „Gāž podus Rundālē”
Festivāls notika jau desmito gadu un, kopš
tas iziet ārpus Rundāles robežām, tas
devis pilnīgi jaunu iespēju realizēties gan
stāstniekiem, gan vietējām kopienām. Festivālā tiek iepazītas jaunas vietas un cilvēki.
Šogad festivāla robežas tika pārnestas uz
Dobeles novadu un Bērzes pagastu, Kārļa
Ulmaņa muzejmāju „Pikšas”.
Festivāla atklāšanā tika iepazīts Augusta Bīlenšteina devums latviešu pasaku vākumā, par
ko stāstīja Latvijas Folkloras krātuves vadošais
pētnieks Guntis Pakalns, bet ar zemgalisko
vērtību atklāšanu virs un zem zemes dalījās
vēsturnieks Andris Tomašūns, kā arī stāstniekiem bija iespēja caur Nuči Ordine filozofisko
prizmu paraudzīties uz nelietderīgā lietderīgumu mūsu dzīvē filozofes, Latvijas Stāstnieku
asociācijas vadītājas, Māras Mellēnas interpretācijā. Stāstnieki iepazinās ar Dobeles pils
pārvērtībām un Dobeles novadpētniecības
muzejā izbaudīja hercogienes Magdalēnas
dārzā vākto augu tēju un uzlējumus.
Turpat notika Lielais stāstu vakars, kura nosaukumam bija izvēlēts Kārļa Ulmaņa citāts „Lai
pilnība ir tavas dzīves ceļa zvaigzne”, jo visu
festivālu caurvija tiekšanās pēc gan mantiskās,
gan garīgās pilnības. Stāstnieki stāstīja par
Kārļa Ulmaņa viesošanos dažādos Latvijas

novados, par ievērojamām apkārtnes personībām, kuru paveiktais joprojām ir redzams,
bet pašu dzīves piemirstas. Neizpalika arī kāds
jautrāks stāsts par pilnību augumā un mantas
iegūšanu jebkādiem līdzekļiem. pasākumu
muzikāli papildināja Dobeles folkloras kopa
„Leimaņi” (vad.Ineses Mičule).
Festivāla otrā diena pagāja iepazīstot K. Ulmaņa dzīves gaitas un ekspozīcijas muzeja
kompleksā „Pikšas”, kuras vadītāja Ilga Ķipsne
lieliski prot izstāstīt arī dažādus notikumus, kas
raksturo gan apkārtni, gan cilvēkus.
Zemgales stāstnieku festivāls „Gāž podus
Rundālē!” ir radies UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas”
ietvaros un tas norisinās pateicoties finansiālam atbalstam Zemgales plānošanas reģiona
“Zemgales kultūras programmā 2021. gadam”,
A/S “Latvijas Valsts meži” un Valsts Kultūrkapitāla fondam.
Festivāls noslēdzās Jelgavas folkloras kopas
“Dimzēns” grezno dziesmu un dižo deju ritmā,
lai tā grezni paietu desmitais Zemgales stāstnieku festivāls, kas sasniedzis savu pilnību
ar labi padarīta darba sajūtu. Tiekamies citos
stāstos!
Aelita Ramane, festivāla
„Gāž podus Rundālē” rīkotāja

Pasākumi Rundālē oktobrī
7.oktobrī
Rundāles MFC Kultūras zālē
Tradicionālais svinīgais pasākums pensionētajiem pedagogiem
10. oktobrī
Svitenes tautas namā
Regīnas Devītes monoizrāde
„Visa dzīve priekšā”, ieejas
maksa – 3 EUR
Viesturu kultūras centrā
Ražas svētki
16. oktobrī
Rundāles MFC Kultūras zālē
Aktrises Rēzijas Kalniņas
un mūziķa Kaspara Zemīša
koncertprogramma ar Rudītes Losānes dzeju, ieejas
maksa – 15 EUR
Viesturu kultūras centrā
Picu darbnīca bērniem
17. oktobrī
Svitenes tautas namā
Antas Eņģeles koncerts, ieeja bezmaksas
17.oktobrī
Rundāles MFC Kultūras zālē
RTU studentu teātra „Kamertonis” (Rež.L. Stančika)
izrāde „Dzirnavnieces noslēpums” (pēc K.Skalbes pasa-

ku motīviem), izrāde krievu
valodā
23. oktobrī
Svitenes tautas namā
Tikšanās ar rakstnieci Moniku Zīli, ieeja bezmaksas
*Pasākumi noris ievērojot
valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus,
apmeklētājiem nepieciešams
uzrādīt derīgu COVID-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
Par noteikumu ievērošanu atbild pasākuma organizators.
*Sporta sacensību nolikumi
publicēti:
rundale.lv mājaslapā!

Izdevuma
nākamais
numurs
2.novembrī.

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

• 01.09.2021.saņemta informācija, ka Bauskā
Dārza ielā 21, veļas žāvēšanai paredzētajā
vietā, iemitinājies bezpajumtnieks. Zvanītāja
lūdza vakaros apsekot, jo bezpajumtnieks ierodas vēlu vakarā un agri no rīta dodas prom.
Patrulēšanas laikā minētajā adresē sastapts
bezpajumtnieks. Persona nebija alkohola
reibumā. Veiktas pārrunas. Bezpajumtnieks
ar visām mantām devās projām.
• 01.09.2021.plkst.15.03 saņemta informācija,
ka „Picu darbnīcā”, Kalna ielā 7, iespējams, nepilngadīga persona atrodas alkohola reibumā.
Informācija neapstiprinājās.
• 02.09.2021. plkst.14.46 saņemta informācija,
ka Bauskā, Krasta ielā ar būvmateriāliem un
sadzīves atkritumiem tiek piegružots mājas
iekšpagalms.Uzsākta administratīvā lietvedība.
• 04.09.2021. plkst. 10.10 saņemta informācija, ka Bauskā, Elejas ielā aiz Mūsas upes tilta,
apļa zālājā, guļ cilvēks. Nogādāts faktiskajā
dzīvesvietā.
• 04.09.2021. saņemts E-pasts no iedzīvotāja
Liepu ielā 10, Īslīces pagastā par stāvēšanai
nepareizi noliktu automašīnu. Pārbaudot informāciju, CSN pārkāpums netika konstatēts.
• 04.09.2021. plkst. 17.42 saņemta informācija,
ka Lauktehnikā 17, Īslīces pagastā, VUGD
nepieciešama palīdzība pie durvju atvēršanas, vīrietim veselības problēmas. Informācija
neapstiprinājās.
• 04.09.2021. plkst.22.45 saņemta informācija, ka Mūsas trasē, Gailīšu pagastā vīrietis
neļauj sportistiem atpūsties, iespējams alkohola reibumā. VP pārbaudīts, Lietuvas pilsonis
nogādāts pie saviem sporta kolēģiem.
• 05.09.2021. plkst.14.37 patrulēšanas laikā
Īslīces ielā, Bauskā apturēts transporta līdzeklis BMW kuru vadīja nepilngadīga persona
bez vadītāja apliecības. Nodots VP turpmāko
procesuālo darbību veikšanai.
• 05.09.2021. plkst.15.50 saņemta informācija
no VP, ka iespējams Dārza ielā 9, Bauskā
atrodas bruņota, meklēšanā esoša persona
un vajadzīga BNPP palīdzība. Informācija
neapstiprinājās.
• 05.09.2021. plkst.16.13 saņemta informācija
no VP, ka Salātu ielā 33, Bauskā no dzīvokļa
uz kāpnēm tek ūdens, durvis vaļā, saimnieka
nav. Tika aizgriezts tekošais ūdens krāns.
• 06.09.2021. plkst.12.30 saņemta informācija
par sadzīves konfliktu Bauskas novada Dāviņu
pagasta Dāviņos Bauskas iela 1-25, kas BNPP
darbinieku klātbūtnē veiksmīgi atrisināts.
• 07.09.2021. plkst.10.00 BNPP izvietojumā
Uzvaras ielā 6 ieradās vīrietis, kuru sakodis
suns. Persona nogādāta Bauskas slimnīcas
Uzņemšanas nodaļā. VP uzsākta administratīvā lietvedība.
• 08.09.2021. plkst.13.38 saņemta informācija,
ka Bauskā, Īslīces pagastā aiz zīmes „Rītausmas” grāvī guļ cilvēks. Nogādāts faktiskajā
dzīvesvietā.
• 08.09.2021.sniegts atbalsts Bauskas Bāriņtiesai, tiesas lēmuma izpildē, mazgadīga
bērna atgādāšanā no audžuģimenes Limbažu
novadā uz Bausku.
• 09.09.2021. plkst.09.18 saņemta informācija,
ka Bauskā, Dārza ielā 9, sociālās aprūpes
mājā, kāds vīrietis iekāpis pa pirmā stāva
logu, iespējams zaglis. Veicot apsekošanu,
informācija neapstiprinājās.
• 09.09.2021. nodibinājuma „Dzīvnieku policija.lv” pārstāve veica plānveida kaķu izķeršanu
Gailīšu pagasta „Kalnacepļos” - noķerti divi
kaķēni un divi pieauguši kaķi. Codes pagasta
„Virsaišos” divi kaķēni.
• 09.09.2021. plkst.21.33 saņemta informācija,
ka Ceraukstes pagasta Janeikās aiz Tupiņu
jaunajiem kapiem ceļa malā sēž sieviete,

Vecumniekos

• 01.09.2021. plkst.15.49 no Valsts policijas
(VP) saņemts lūgums pārbaudīt informāciju
par automašīnu, kas pārvietojas no Vecumniekiem Skaistkalnes virzienā. Automašīnas
vadītājs, iespējams, esot alkohola reibumā.
Veicot minētā maršruta apsekošanu, VP
aprakstītā automašīna netika konstatēta.

kas bija stiprā alkohola reibumā un jau agrāk
ir nonākusi BNPP redzeslokā. Sieviete tika
nogādāta SC „Gaiziņš”.
• 10.09.2021. plkst.20.31, tika saņemta informācija, ka Ceraukstes pagasta Bangu mājās
notiek ģimenes konflikts. Konflikts atrisinājies
pirms BNPP ierašanās. Veiktas preventīvas
pārrunas.
• 11.09.2021. plkst. 14.05, saņemta informācija, ka Bauskas novada, Mežotnes pagasta
Jumpravās, ceļa malā atrasta kaste ar trīs
kaķēniem. Informācija nodota nodibinājumam
„Dzīvnieku policija”.
• 12.09.2021. plkst.18.47, tika saņemta informācija, ka Īslīces pagasta Bērzos, Skolas
ielā nepilngadīga persona tiek iesaistīta alkoholisko dzērienu lietošanā. Tika pieņemts
pieteikums, liecība un uzsākts administratīvā
pārkāpuma process.
• 14.09.2021. plkst.11.07 saņemta informācija
no VP, ka Bauskā, Pionieru ielā 2, veikalā „Rimi” apsardzes darbiniecei izcēlies konflikts ar
veikala apmeklētāju par mutes un deguna aizsega nelietošanu. Tika pieņemts iesniegums
no apsardzes darbinieces. Par izdarītajiem
pārkāpumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.
• 15.09.2021. plkst. 9.14 saņemta informācija
no VP, ka Bauskā, Pionieru ielā 2, veikalā
„Maxima” ir ugunsgrēks, deg ledusskapja durvis, notiek evakuācija. Sniegta nepieciešamā
palīdzība.
• 15.09.2021.plkst.17.17 Bauskas novada
pašvaldības policijā saņemta informācija, ka
Īslīces pagastā nepiederoša persona mājās
ir iereibusi. Ierodoties norādītajā adresē,
noskaidrots, ka persona īpašumā gan deklarēta, gan faktiski dzīvo. Iesniegumu rakstīt
neviens nevēlējās, veiktas pārrunas ar mājas
iedzīvotājiem, BNPP palīdzība vairs nebija
nepieciešama.
• 16.09.2021. plkst. 15.38 saņemta informācija, ka mazdārziņos, Rītausmās, Īslīces pagastā, iespējams, zeme tiek piegružota ar šķidrajiem atkritumiem (kanalizācijas ūdeņiem).
Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.
• 17.09.2021. plkst.13.07 patrulēšanas laikā
konstatēts T/L VW TOUAREG, kas novietots stāvēšanai uz gājēju ietves Baznīcas
ielā 12, Bauskā. Sastādīts lēmums par soda
piemērošanu par apstāšanās vai stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu.
• 19.09.2021. plkst.20.59 patrulēšanas laikā
Bauskā pamanīts gājējs, kas šķērsoja brauktuvi tam neparedzētā vietā, gājēju pārejas
redzamības zonā. Tika uzsākts administratīvais pārkāpuma process un piemērots administratīvais sods.
• 22.09.2021. plkst. 08.00 saņemta informācija
no Bauskas slimnīcas Uzņemšanas nodaļas,
ka kopš iepriekšējās dienas priekštelpā atrodas vīrietis ar lieliem koferiem, neatbild uz
jautājumiem un uzvedas aizdomīgi. Ierodoties
BNPP, vīrietis labprātīgi devās prom.
• 22.09.2021. plkst. 11.00 patrulēšanas laikā
konstatēts transportlīdzeklis, kura vadītājs
veica neatļautu pagriezienu pa kreisi Baznīcas
un Uzvaras ielas krustojumā. Nodots VP turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
• 25.09.2021. plkst. 14.07 saņemta informācija
no VP, ka Brunavas pagastā NMPD nepieciešama palīdzība pie agresīva pacienta, kurš ir
alkohola reibumā. Sniegta palīdzība NMPD
darbiniekiem. Pacienta hospitalizācija nebija
nepieciešama.
• 26.09.2021. plkst. 14.19, saņemta informācija Bauskas novada pašvaldības policijā, ka
Brunavas pagasta „Ērgļu” veikalā uz grīdas guļ
jauns vīrietis alkohola reibumā. Pirms BNPP
ierašanās, vīrietis bija devies prom.
• 01.09.2021. plkst.20.00 no apsardzes
darbinieka saņemta informācija par personu
stiprā reibumā stāvoklī, kura atrodas Vecumniekos, Kalna un Bauskas ielas krustojumā.
Ierodoties minētajā vietā, ievērots brauktuves
malā guļošs vīrietis. Persona uz jautājumiem
nespēja atbildēt, sūdzējās
par stiprām galvas sāpēm.
TURPINĀJUMS
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Sabiedriskā kārtība

Karantīnas nosacījumi jāievēro
Palielinoties Covid-19 infekcijas izplatības
rādītājiem, Pašvaldības policija atgādina Ja jums ir noteikts COVID-19 slimnieka kontaktpersonas statuss, tas nozīmē nepieciešamību ievērot karantīnu. Karantīna nav jāievēro
tikai personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem
Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
55. punktu, personai, kurai ir jāievēro karantīnu, tās laikā:
• ir jāuzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās
vietā un tā ir pieejama saziņai un sadarbībai
ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
• tā nepakļauj citas personas inficēšanās
riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem

cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās
vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām
vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
• ievēro epidemiologa un ārsta norādījumus;
• mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā
ārsta atļauju.
Tas nozīmē, ka personai, kurai ir jāievēro karantīna maksimāli jāizvairās no kontakta ar citiem cilvēkiem, lai nepieļautu vīrusa izplatību.
Vienlaikus pašvaldības policija informē, ka
saskaņā ar „Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma” 50. panta pirmo daļu par
noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas
vai mājas karantīnas prasību neievērošanu
piemēro naudas sodu fiziskajai personai no
10 līdz 2000 EUR.
Mārtiņš Brikers,
RPP inspektors

Rundālē

Ierodoties notikuma vietā, viena no personām
kļuva agresīva un nepildīja policijas darbinieku likumīgās prasības, tāpēc tika aizturēta.
Pret abām personām uzsākti administratīvo
pārkāpumu procesi un piemēroti naudas sodi.
• 20.09.2021. RPP darbinieki piedalījās Valsts
policijas organizētajā reidā ar kinologu Rundāles pagasta izglītības iestādē. Reida laikā
viena persona tika nosūtīta uz narkotisko vielu
ekspertīzi, pie trim nepilngadīgām personām
tika atrastas cigaretes un elektroniskās smēķēšanas ierīces.
• 20.09.2021. RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Viesturu pagastā vecāki,
iespējams, neveic nepilngadīgo bērnu aprūpes pienākumus. Ierodoties notikuma vietā,
tika konstatēts, ka māte atrodas 2,67 promiļu
alkohola reibumā, bet tēvs atrodas 2,75 promiļu alkohola reibumā. Pret vecākiem uzsākti
administratīvo pārkāpumu procesi par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Iecavā

vienu reizi.
• 22.09.2021.plkst.16.40 patrulēšanas laikā
konstatēts, ka Iecavas pagastā, bijušās asfaltbetona rūpnīcas teritorijā ir ugunsgrēks.
Konstatēts, ka deg automašīnu riepu kaudze.
Informācija nodota VUDG. Ugunsgrēks lokalizēts un nodzēsts. Notikuma vietā ieradās
Valsts Vides dienesta darbinieki.
• 26.09.2021. saņemta informācija, ka Dzimtmisā, veicot zemes darbus, atrasts Otrā pasaules kara 152mm lielgabala lādiņš. Lādiņa
tuvumā apmēram 100-150 metru attālumā
atradās dzīvojamās mājas. Sazinoties ar VP
Bauskas iecirkņa dežūrdaļu, tika pieņemts
lēmums par iedzīvotāju evakuāciju. Evakuētas
astoņas personas, tai skaitā trīs bērni. Zemessardzes atmīnēšanas nodaļas darbinieki veica
sprādzienbīstamā priekšmeta neitralizāciju.
• Kopumā saņemti 180 izsaukumi un dažāda
veida informācija. Uzsākti 47 administratīvā
pārkāpuma procesi, no kuriem 27 administratīvā pārkāpuma procesi par dažādu saistošo
noteikumu neievērošanu. Aizturētas 19 personas. 14 personas atskurbšanai nogādātas
patversmē.

Pieres rajonā
virs kreisās acs
bija redzamas
asinis un uztūkums. Tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
(NMPD) un plkst. 20.50 persona tika nodota
mediķu aprūpē un nogādāta ārstniecības
iestādē.
• 05.09.2021. plkst.17.00 saņemts zvans no
VP ar lūgumu apsekot Kurmaņa ielu Skaistkalnē un noskaidrot lietas apstākļus par
konfliktu starp divām personām. Viena no
konfliktā iesaistītajām personām apgalvoja,
ka otra persona grib viņai atņemt dzīvokli.
Veicot pārrunas ar otru personu, noskaidrots,
ka konfliktā iesaistītā pirmā persona regulāri
nāk uz veikalu un traucē strādāt un ar savu
rīcību atbaida veikala klientus. Vēlāk konflikta
risināšanu pārņēma VP darbinieki.
• 06.09.2021. no VP saņemta informācija, ka
nepieciešama palīdzība NMPD darbiniekiem,
lai ārstniecības iestādē nogādātu personu ar
garīgās veselības traucējumiem. Persona tika
pavadīta līdz ārstniecības iestādei.

• 12.09.2021. plkst. 01.19 saņemts zvans no
personas Vecumnieku pagasta Misas ciemā
par trokšņošanu netālu no daudzdzīvokļu
mājas esošajās garāžās. Izbraucot uz minēto
adresi, sastaptas piecas personas, kuras
svinēja garāžas iegādi. Veiktas pārrunas,
personas noklusināja mūziku un apsolīja
netrokšņot.
• 17.09.2021 plkst. 13.07 saņemta informācija par pakritušu vīrieti Vecumniekos, Sporta
ielā. Ierodoties notikumā vietā, tur jau bija
NMPD mediķu brigāde, kura bija konstatējusi
vīrieša nāvi. Minētā vieta tika norobežota.
Tika sagaidīta VP ekipāža, kura veica procesuālās darbības un sagaidīts tuvinieku
izsauktais apbedīšanas birojs.
• 18.09.2021. plkst. 17.35 saņemts zvans
no VP par atrastu nesprāgušu munīciju Vecumnieku pagasta Zvirgzdes mežā. Veikts
izbraukums uz norādīto vietu, par munīcijas
tipu paziņots VP. Munīcija uzrādīta sapieriem, kuri munīcija paņēma, lai nogādātu
neitralizēšanai.

• 01.09.2021. Rundāles pašvaldības policijas
(RPP) darbinieki Viesturu pagastā, patrulējot,
pamanīja aizdomīgu automašīnu ar Īrijas
valsts numura zīmēm. Apturot minēto automašīnu, konstatēts, ka tās vadītājam nav likumā
noteiktā kārtībā iegūta vadītāja apliecība, kā
arī automašīnai ir neatbilstošas numura zīmes.
Uz notikuma vietu izsaukti VP darbinieki.
• 07.09.2021. RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Rundāles pagastā, kādā dzīvoklī
norisinās ģimenes konflikts.Notikuma vietā,
tika konstatēts, ka konflikts norisinās starp dēlu
un māti, jo dēls mātei iesitis pa galvu ar žāvētu
vistu. Abas personas atradās stiprā alkohola
reibumā. Ar personām tika veiktas pārrunas un
policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.
• 10.09.2021. RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Rundāles pagastā, sabiedriskā vietā atrodas divas personas stiprā alkohola reibumā un traucē sabiedrisko kārtību.
• 03.09.2021. plkst.11.21 saņemta informācija,
ka NMP brigādes darbiniekiem nepieciešama
palīdzība, lai pārvietotu uz medicīnas iestādi
agresīvi noskaņotu personu. Sniegta palīdzība
agresīvās personas pavadīšanā līdz ārstniecības iestādei. Šāda veida gadījumi bijuši vairāk
kā vienu reizi.
• 11.09.2021 plkst.15.27 patrulēšanas laikā
ievērots, ka Iecavā pa Upes ielu virzienā uz
Baldones ielu nogriežas transportlīdzeklis
VW Golf, kam priekšpusē uz vējstikla nebija
uzlīmes par veikto valsts tehnisko apskati un
vadītāja vizuālais izskats liecināja, ka, iespējams, viņš vada transportlīdzekli alkohola
reibumā. Transportlīdzeklis apturēts uz Baldones ielas. Vadītājs, paskaidroja, ka vadītāja
apliecības viņam nav, ka viņš brauc uz veikalu.
Sarunas laikā no vadītāja izelpas bija jūtama
specifiska alkoholam raksturīga smaka, kā arī
pats vadītājs nenoliedza alkohola lietošanas
faktu. Par minēto faktu informēta VP Bauskas
iecirkņa dežūrdaļa. Vadītāja minimālā alkohola
koncentrācija izelpotajā gaisā bija 2,6 promiles
alkohola. Šāda veida gadījumi bijuši vairāk kā
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