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Lai saulainas Lieldienas!

01.01.2022.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
Konferencē
aktualizēs
apvedceļa
izbūvi

Gija Spula

Par prieku Vecumnieku iedzīvotājiem un viesiem pie tautas nama
ir „izlēkuši’’ Floristikas studijas
veidotie zaķi.
Gaidot Lieldienas, pilsētvidē,
pie mājām un iestādēm pamazām tiek izvietoti svētku
rotājumi. Populārākie dekori
pavasara svētku noskaņai,
protams, ir no dažādiem materiāliem gatavotas olas un zaķi.
Kādus pasākumus Lieldienu svinībām sarūpējuši Bauskas novada
pašvaldības iestāžu kultūras darbinieki, lasiet 12. un 13. lappusē
(izdevuma ierobežotā apjoma dēļ
šeit nav minētas visas plānotās
svētku norises, tāpēc aicinām sekot
informācijai arī afišās, interneta
vietnēs un sociālajos medijos).

Aina Ezergaile

Lieldienām veltīts fotoobjekts top
Iecavas Jauniešu centrā.
Elīza Dzene

Laikam kļūstot siltākam, aktualizējas
arī viena no galvenajām pavasara
problēmām - pērnās zāles jeb kūlas
dedzināšana.
Katram zemes īpašniekam ir pienākums
sakopt savus īpašumus, nopļaujot zāli, lai
netiktu pieļauta kūlas veidošanās un neveidotos kūlas ugunsgrēki.

Ar projekta 10.
finansējumu
Centrālā
bibliotēka
rīkos literāro
pasākumu ciklu
Nākamais
‘‘Bauskas Novada Vēstneša’’
numurs iznāks 6. maijā.

Ainavu pie Zorģu bibliotēkas
rotā floristes Vinetas Lambertes
veidotā kompozīcija - „putniņi’’
plaukstošo zaru ligzdās un
ZS „Medīgas’’ dāvinātās
košās atraitnītes.

Kūlu dedzināt ir aizliegts
Mārtiņš Brikers
Bauskas novada
Pašvaldības policijas inspektors

6.

Atgādinām, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta gan savos, gan arī citām personām
piederošos īpašumos, jo tā var apdraudēt
cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī
tā rada būtisku kaitējumu dabai un tas noteikti nav veids, kā sakopt zemes īpašumu.
Par kūlas dedzināšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.
„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma” 55. panta trešā daļa nosaka, ka par
kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit

līdz septiņsimt eiro.
Aicinām iedzīvotājus nekādā gadījumā
nededzināt kūlu un, arī kurinot ugunskurus, būt piesardzīgiem un ievērot ugunsdrošības noteikumus. Ja esat pamanījuši
kūlas ugunsgrēku, tad par to nekavējoties
ziņojiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam, zvanot uz tālruni 112. Ja esat
pamanījis personu, kura dedzina kūlu, tad
nekavējoties par to informējiet policiju,
zvanot uz tālruņiem 110 - Valsts policija vai
20278188 - Pašvaldības policija.

Aprīlis Latvijā ir spodrības
mēnesis, kas savu kulmināciju
sasniedz Lielās talkas laikā.
Tā šogad notiks 30. aprīlī.
Spodrības mēneša mērķis ir
sekmēt gan publisko, gan privāto
teritoriju sakopšanu un
labiekārtošanu. Tāpēc aicinām
pašvaldības iestādes, iedzīvotājus
un komersantus piedalīties
pavasara sakopšanas darbos:
nomazgāt logus un vitrīnas,
nozāģēt vecos kokus, sakārtot
žogus un apstādījumu vietas,
nomainīt bojātos karogus un
reklāmas stendus.
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Novada domē
Bauskas novada domes sēde
notika 14. martā.
Izvērtēšanai nodos projektu
par ceļa Priedītes-Mežotnes stacija
pārbūvi
Deputāti atbalstīja projekta „Pašvaldības
autoceļa B7 „Priedītes–Mežotnes stacija”
pārbūve (1806 m), posmā no 0,0 km līdz
1,806 km” pieteikuma nodošanu izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM). Īstenojot projektu,
tiktu veikta pašvaldības autoceļa pārbūve
1806 m garumā, caurteku un drenāžas pārbūve, ceļa pamatnes izbūve un dubultā virsmas apstrāde.
Bauskas novada pašvaldība 2022. gada
3. martā saņēma VARAM vēstuli ar aicinājumu pašvaldībām iesniegt investīciju projektu pieteikumus atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumiem
Nr. 143 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Pašvaldībām ir iespējams saņemt
valsts budžeta aizdevumus investīciju projektu īstenošanai. Ņemot vērā, ka viena no
pašvaldību noteiktajām funkcijām ir rūpēties
par administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu),
Bauskas novada administrācija iesniegs
investīciju projektu „Pašvaldības autoceļa
B7 „Priedītes–Mežotnes stacija” pārbūve
(1806 m), posmā no 0,0 km līdz 1,806 km”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā pieteikuma izvērtēšanai.
Pašvaldības autoceļš B7 „Priedītes–Mežotnes stacija” savieno valsts autoceļu
V1034–„Bauska–Priedītes” ar P103 „Dobele–Bauska” un starptautiska mēroga tūrisma
galamērķus – Rundāles pili un Bauskas pili.
Abi tūrisma objekti izceļas ar augstu tūrisma
apmeklējuma intensitāti, īpaši vasaras sezonā. Autoceļš izmantojams kā alternatīva noslogotajam autoceļam P103 „Dobele–Bauska” maršrutā Bauska–Pilsrundāle. Autoceļam
ir zema autotransporta plūsmas intensitāte,
kas ļauj to ērti izmantot ekotūrisma cienītājiem – velobraucējiem un gājējiem, piedāvājot drošu alternatīvu, jo valsts autoceļš P103
„Dobele–Bauska” intensīvās autotransporta
plūsmas dēļ ir neērts un nedrošs izmantošanai minētajām mērķa grupām.
Autoceļš ir ar grants seguma virsmu, vairākos posmos stipri izskalots un bez ceļa pamatnes kārtas. Autoceļa virsmā atsegti lielie
laukakmeņi, kas bijuši iestrādāti ceļa seguma pamatnē, līdz ar to ir grūti izbraucams
un nav iespējams veikt uzturēšanas darbus – greiderēšanu un sniega tīrīšanu, atbilstoši Latvijas Valsts autoceļu tehniskajai
specifikācijai. Autoceļa pilnvērtīgai izmantošanai nepieciešama pārbūve.
Projekta kopējās būvdarbu izmaksas aprēķinātas 255 322,23 EUR apmērā ar PVN,
autoruzraudzība 847,00 EUR, būvuzraudzības izmaksas 11 603,90 EUR, kas kopā
sastāda 267 773,13 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 2022. gadā sastādītu
25 374,62 EUR no Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta programmas „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu un
citiem projektiem” paredzētajiem līdzekļiem,

savukārt 2023. gadā būtu nepieciešami
25 374,62 EUR, kuri tiktu ieplānoti Bauskas
novada pašvaldības 2023. gada budžetā.
31. marta domes sēdē deputāti
izskatīja 54 darba kārtības
jautājumus.
Dome pieņēma lēmumu uzsākt Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Stelpes pamatskola” reorganizāciju,
nosakot, ka 2022. gada 31. augustā izglītības iestāde „Stelpes pamatskola” izbeidz
savu darbību kā vispārizglītojošā pamatskola, savukārt no 2022. gada 1. septembra
uzsāk darbību kā Bauskas novada vispārējās
izglītības iestāde „Stelpes sākumskola” adresē: Vecstelpe, Stelpes pagasts, Bauskas
novads, LV-3925. Tajā realizēs 1. posma
(1.–6. klase) pamatizglītības programmu un
pirmsskolas izglītības programmu. Reorganizējamās izglītības iestādes direktorei
uzdots līdz 1. maijam informēt pedagogus,
tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par
iestādes reorganizācijas uzsākšanu, veikt
citas nepieciešamās darbības, ko izsauc izglītības iestādes reorganizācija, kā arī līdz
2022. gada 31. maijam piedāvāt 6. klases
vecākiem, viņu bērniem 2022./2023. mācību
gadā turpināt pamatizglītības iegūšanu tuvākajās izglītības iestādēs.

Dina Tauriņa.

Artūrs Dulbe

Iecavas Mūzikas un mākslas skolu
vadīs Dina Tauriņa
Dome pašvaldības iestādes „Iecavas Mūzikas un mākslas skola” (IMMS) direktora
amatā iecēla Dinu Tauriņu. Darba līgums no
4. aprīļa noslēgts uz nenoteiktu laiku, paredzot trīs mēnešu pārbaudes laiku.
D. Tauriņa ieguvusi amatam atbilstošu
izglītību - bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un maģistra grādu skolvadībā. Uzkrājusi
vairāk nekā 13 gadu pieredzi izglītības iestādes vadītāja amatā, no 2007. līdz 2018. gadam strādājot par Ozolnieku Mūzikas skolas
direktori, vēlāk arī par Ozolnieku vidusskolas
direktori un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktora vietnieci mācību darbā.
Galvenais mācību iestādes direktora izaicinājums ir izveidot saliedētu pedagogu kolektīvu, kurš ir vienots kopīgu mērķu sasniegšanā, vēlas un spēj realizēties profesionāli,
priecājas par kolēģu sasniegumiem kā par
saviem, uzskata D. Tauriņa.
Jau iepriekš vēstīts, ka uz IMMS direktora
amatu atklāts konkurss tika izsludināts pēc
tam, kad tika izbeigtas darba attiecības ar
iepriekšējo direktori Māru Vilciņu-Rugāju.
Pieteikumu iesniegšana noslēdzās 21. februārī. Ar domes lēmumu izveidotā komisija,
izvērtējot amata pretendentu atbilstību izvirzītajām prasībām, par konkursa uzvarētāju
atzina D. Tauriņu.

Atbalsta iedzīvotājus, kuri
sniedz palīdzību ukraiņiem
Deputāti
nolēmuši
kompensēt
100 procentu apmērā 2022. gada nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli
samaksu Bauskas novada pašvaldības
iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā
teritorijā un kuri bez atlīdzības uzņem
Ukrainas civiliedzīvotājus pie sevis ģimenē vai nodrošina viņus ar dzīvesvietu kādā
no sev piederošiem nekustamajiem īpašumiem Bauskas novada administratīvajā
teritorijā.
Lai izskatītu personas iesniegumu
minētās kompensācijas saņemšanai un
pieņemtu lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
kompensāciju, izveidota komisija šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Jānis Kalinka, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks; komisijas
priekšsēdētāja vietnieks – Aleksandrs
Gurkovskis, Bauskas apvienības pārvaldes vadītājs; komisijas locekļi: Normunds
Vāvers, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs, Aigars Sietiņš, Rundāles apvienības
pārvaldes vadītājs un Dace Šileika, Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja.
Apstiprina konkursa
„Bauskas novada
Uzņēmēju gada balva” nolikumu
Bauskas novada pašvaldības konkursa
„Bauskas novada Uzņēmēju gada balva”
mērķis ir apzināt un godināt Bauskas
novada uzņēmējus, kuri, godprātīgi darbojoties savā nozarē, veicina labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, vienlaikus
attīstot gan uzņēmumu, gan novada uzņēmējdarbības vidi, kā arī sekmē uzņēmuma
un novada tēla popularizēšanu.
Konkursam pretendentus varēs pieteikt pašvaldības struktūrvienības, apvienību pārvaldes, pagasta nodaļas, kā arī
citas pašvaldības un valsts uzņēmējdarbību atbalstošas institūcijas. Nominācijai „Labākais darba devējs” pieteikumus
iesniegs novada iedzīvotāji, savukārt
nominācijai „Gada skolēnu mācību uzņēmums” pretendentus pieteiks Bauskas
novada mācību iestādes.
Konkursa pieteikumu pieņemšana notiks no 1. līdz 30. jūnijam; pretendenti tiks
vērtēti desmit nominācijās. Uzvarētāju
paziņošana un godināšanas pasākums
norisināsies septembrī.
Piešķir finansējumu svētkiem
un festivāliem
Deputāti lēmuši finansiāli atbalstīt
svētku „Iecavai 530” organizēšanu šā
gada 8. un 9. jūlijā. No Bauskas novada
pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šim mērķim piešķirts finansējums 59 572,91 EUR.
Deputāti lēma arī par finansiāla atbalsta piešķiršanu diviem mūzikas festivāliem. No Bauskas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirts finansējums 10 000 EUR
apmērā starptautiskā mūsdienu etniskās
mūzikas un vēstures rekonstrukcijas festivāla „Zobens un Lemess” organizēšanai,
kas notiks 10. un 11. jūnijā.
Savukārt 9. un 10. jūlijā Bauskas pilī,
Bauskas Kultūras centrā un Bauskas
Sv. Gara luterāņu baznīcā jau septīto reizi
notiks Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls

2.

„Vivat Curlandia!”, kurā šogad uzstāsies
Eiropā atzītākās viduslaiku un renesanses
mūzikas grupas. Šī festivāla atbalstam
piešķirti 16 000 EUR.
Lemj par līdzfinansējumu
projektiem
Deputāti akceptēja līdzfinansējuma
piešķiršanu 5 521,13 EUR apmērā projektam „Skaņas audiosistēmas iegāde
Iecavas kultūras nama pasākumu īstenošanai”. Projekta kopējās izmaksas ir
50 521,13 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR.
Iecavas kultūras nama esošā skaņu
audiosistēma ir morāli novecojusi (tai ir vairāk nekā 23 gadi), nolietojusies, nepilnīga un
neatbilst mūsdienu prasībām. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās un mazāka mēroga pasākumus brīvā dabā, uzlabotu pašvaldības
kultūras pakalpojumu kvalitāti un veicinātu
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, ir nepieciešams iegādāties
mūsdienīgu skaņas audiosistēmas aprīkojumu. Projektā paredzētās darbības: dažādu
veidu skandu un to stiprinājumu, pastiprinātāju, statīvu un to adapteru piegāde un
uzstādīšana.
Deputāti atbalstīja arī līdzfinansējuma
piešķiršanu projektam „Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki”
skatuves labiekārtošana” 11 692,25 EUR
apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir
56 692,25 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām
jeb 45 000,00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām jeb 5 000,00 EUR un
neattiecināmās izmaksas 6 692,25 EUR,
kas kopā sastāda 11 692,25 EUR.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās, drošu vidi
kultūras nama apmeklētājiem, uzlabotu
kultūras pakalpojumu pieejamību, kvalitāti
un sasniedzamību un veicinātu nemateriālā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
projektā primāri plānots atjaunot skatuves
telpu, uzstādīt nesošās tērauda sijas, kuras
balsta skatuves skaņas un gaismas konstrukcijas, veikt iekšējās apdares darbus tērauda siju montāžas vietās.
Abu iepriekšminēto projektu pieteikumi
līdz 28. martam bija jāiesniedz biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Pašvaldības
līdzfinansējums tiks piešķirts tikai tad, ja
projekti tiks apstiprināti un to īstenošanai
būs piešķirts ELFLA finansējums.
Vēlas atjaunot Edvarta Virzas
ielas gājēju celiņu Iecavā
Pašvaldības iestāde „Iecavas apvienības pārvalde” sagatavojusi priekšlikumu
projekta „Edvarta Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” izstrādei.
Dome nolēma uzdot Attīstības un būvniecības departamenta Attīstības un plānošanas nodaļai līdz 2022. gada 1. maijam
sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā no
Bauskas novada pašvaldības 2022. gada
budžeta tiks nodrošināts līdzfinansējums
34 374 EUR apmērā. Dome apstiprināja
arī plānotās projekta kopējās izmaksas -
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79 374 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, no kuriem ELFLA līdzfinansējums
ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb
45 000 EUR.
Projektā paredzēta gājēju celiņa betona
apmaļu nomaiņa abās pusēs, jauna asfalta
seguma ieklāšana, nobrauktuvju asfaltēšana, apzaļumošanas darbi. Atjaunojot vienu
no garākajiem celiņiem, kuru ikdienā izmanto ļoti daudzi pilsētas iedzīvotāji, tiktu uzlabota vides pieejamība un gājēju drošība, kā
arī objekta ikdienas uzturēšanas apstākļi.
Atbalsta VPVKAC
kontaktpunktu izveidi
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju
vienkopus iegūt informāciju un praktisku
palīdzību valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanā, deputāti atbalstīja četru
vietējas nozīmes valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)
kontaktpunktu izveidi:
1) Svitenes VPVKAC kontaktpunkts
Svitenes pagasta nodaļā, „Gaismas”, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads,
LV-3917;
2) Gailīšu VPVKAC kontaktpunkts Gailīšu
pagasta Gailīšu bibliotēkā, Sporta iela 3,
Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads,
LV-3931;
3) Valles VPVKAC kontaktpunkts Valles
bibliotēkā, Liepu iela 15, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106;
4) Misas VPVKAC kontaktpunkts Misas bibliotēkā, Misas tautas nams, Misa,
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,
LV-3906.
Kontaktpunktu izveidei plānots piesaistīt
gan valsts dotācijas, gan pašvaldības budžeta līdzekļus.
Apstiprināts Sociālā dienesta
Rundāles struktūrvienības nolikums
„Atbalsta pakalpojumi higiēnas
nodrošināšanai”
Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā ietver veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas iespējas. Pakalpojumi
tiek nodrošināti Saulaines sociālajā centrā
(veļas mazgāšana, duša) un Svitenes Saieta namā (duša). Tie ir pieejami trūcīgām/
maznodrošinātām personām (ģimenēm),
pensijas vecuma personām, personām ar
invaliditāti, kurām deklarētā dzīvesvieta ir
Rundāles apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā. Pakalpojumu darba laiki:
• Saulaines sociālajā centrā otrdienās
plkst. 14–16 un piektdienās plkst. 9–12;
• Svitenes saieta namā otrdienās
plkst. 8–12 un ceturtdienās plkst. 13–16.
Maksa par pakalpojumu:
• dušas izmantošana - 0,96 EUR bez
PVN, 1,16 EUR ar PVN (21%).;
• veļas mazgāšana - 1,28 EUR bez PVN,
1,55 EUR ar PVN (21%).
Norēķināties par pakalpojumiem pirms
to saņemšanas iespējams kasēs Svitenes
pagasta nodaļā, Saulaines pakalpojumu
punktā, Rundāles apvienības pārvaldē un
Viesturu pagasta nodaļā.
Piešķir līdzfinansējumu kultūras
pieminekļu saglabāšanai
Dome lēmusi par līdzfinansējuma piešķiršanu trīs kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Finansējums 1942,05 EUR apmērā piešķirts
valsts nozīmes kultūras pieminekļa Bērsteles evaņģēliski luteriskās baznīcas tehniskā
apsekojuma sagatavošanai. Baznīca cel-

ta 1653. gadā un ir viens no senākajiem
sakrālās arhitektūras pieminekļiem Bauskas
novadā. Saglabājies baznīcas sākotnējais
apjoms un konstrukcija, fragmentāri sākotnējā fasāžu apdare un interjera apdare,
kā arī vērtīga iekārta, kurā nozīmīgākais
priekšmets ir 1653. gadā darinātā kancele.
Baznīcai ilgstoši veidojušās tehniskas
problēmas – mitruma un ķirmju bojāta jumta konstrukcija, paaugstināts mitruma līmenis pamatos un trupes sēne grīdā, plaisas
torņa mūros un citas. Draudze savu iespēju
robežās rūpējas par baznīcu, taču tikai ar
saviem spēkiem nespēj atrisināt nopietnus
tehniskus jautājumus, kas ir svarīgi baznīcas saglabāšanai, tādēļ darbu uzsākšanai
nepieciešams gan speciālistu, gan pašvaldības atbalsts.
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai ēkai Rīgas ielā 31, Bauskā
piešķirts līdzfinansējums 1170 EUR. Ēka ir
daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais
centrs” vēsturiskās apbūves, nozīmīga Rātslaukuma apbūves daļa. Tā celta 19. gadsimtā, saglabājusi apjomu, konstruktīvo
risinājumu un fasādes dekoratīvās apdares
elementus. Arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizācija nepieciešama, lai plānotu
turpmākos saglabāšanas un atjaunošanas
darbus.
Līdzfinansējums 1318,90 EUR piešķirts
Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīcas Šepingu
sola izpētei un restaurācijas programmai.
Šepingu sols ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, izgatavots 1770. gadā. Tas ir slēgtas ložas tipa sols, kas novietots pie sienas
draudzes telpas ziemeļaustrumu stūrī. Sola
iekšpusē (uz aizmugures sienas un griestiem) atrodas trīs temperas gleznojumi. Sols
laika gaitā vairākkārt pārkrāsots un zaudējis
daļu nozīmīgu kokgriezuma elementu, sola
saglabāšanu apdraud lielie koksngraužu nodarītie bojājumi. Sola izpēte un restaurācijas programmas sagatavošana nepieciešama, lai noskaidrotu tā sākotnējo un vēlākās
apdares sistēmas, zudušo elementu izskatu
un apjomu, koksngraužu nodarīto bojājumu
apjomu, kā arī atbilstoši izpētei sagatavotu
restaurācijas darbu programmu, kuras realizācija nodrošinās gan sola saglabāšanu,
gan atjaunos tā estētisko kvalitāti.
Pašvaldības nekustamos īpašumus
nodod lietošanā
Jaunsardzes centram
Bauskas novada pašvaldībā 25. februārī
saņemta Jaunsardzes centra vēstule, kurā
lūgts saskaņot sadarbības līgumu ar Jaunsardzes centru par pašvaldības atbalstu
jaunsargu interešu izglītības un valsts aizsardzības mācības īstenošanā.
Bauskas novada dome pieņēma lēmumu
noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes
centru, lai sadarbotos jautājumos par jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās
līdzdalības prasmju pilnveidošanu, veidojot
jauniešos izpratni par valsts aizsardzību,
patriotismu un pilsonisko apziņu, tai skaitā īstenojot jaunsargu interešu izglītību un
valsts aizsardzības mācību.
Atbilstoši noslēgtajam līgumam pašvaldība apņemas atbalstīt jaunsargu vienības
un valsts aizsardzības mācības izglītojamo
darbību Uzvaras pamatskolā, Griķu pamatskolā, Īslīces pamatskolā, Pilsrundāles vidusskolā, Bārbeles Zēnu pamatskolā, Bauskas
Bērnu un jauniešu centrā, Iecavas vidusskolā, Skaistkalnes vidusskolā un Vecumnie-

ku vidusskolā. Nolemts arī no 2022. gada
6. aprīļa Jaunsardzes centram bezatlīdzības lietošanā nodot mācību telpu un ieroču
seifu Skaistkalnes vidusskolas ēkā un noliktavu skolas saimniecības ēkā Skolas ielā 5
Skaistkalnē, kā arī vairākas telpas interešu
izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” ēkā.
Atbalsta līguma slēgšanu par
Iecavas pilsētas un pagasta
teritorijas labiekārtošanu
un uzkopšanu
Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (DzKS) visas
kapitāla daļas (100%) pieder Bauskas novada pašvaldībai. Saskaņā ar DzKS statūtiem
tās darbības mērķis ir māju apsaimniekošana, ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde,
notekūdeņu savākšana un attīrīšana, atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus), ēku uzturēšanas un ekspluatācijas
darbības, kapsētu apsaimniekošana, apzaļumošana, labiekārtošana un tirgus apsaimniekošana.
Ņemot vērā, ka DzKS atbilst visiem kritērijiem, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi veiktu
savas funkcijas Iecavas pilsētas un pagasta
administratīvajā teritorijā, Bauskas novada
pašvaldība nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar DzKS par likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas realizēšanu – kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu, pašvaldības teritorijas labiekārtošanu un
uzkopšanu, t .sk., parku, skvēru, ietvju, publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu
uzturēšanu un sakopšanu, kā arī pļaušanu;
koku un krūmu stādīšanu un uzturēšanu,
puķu stādīšanu, puķu dobju kopšanu un uzturēšanu.
Deleģēšanas līgumu nolemts slēgt par
laika periodu no 2022. gada 1. aprīļa līdz
2022. gada 31. decembrim par kopējās dotācijas apmēru 246 446,97 EUR.
Apstiprināti ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifi Brunavas,
Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu,
Mežotnes un Vecsaules pagastā
Tā kā palielinājušās elektroenerģijas izmaksas, kas saistītas gan ar izmaksu pieaugumu elektroenerģijas tirgū, gan ar jauna
elektroenerģijas piegādes līguma noslēgšanu, nepieciešams veikt izmaiņas aukstā
ūdens un kanalizācijas tarifos. Tāpēc dome
nolēma apstiprināt aukstā ūdens tarifus un
kanalizācijas tarifus EUR par 1 m³ bez PVN
attiecīgi:
- Brunavas pagastā 1,16 (ūdens) un
1,39 (kanalizācija);
- Ceraukstes pagastā 1,09 un 1,21;
- Codes pagastā 1,12 un 1,48;
- Dāviņu pagastā 1,01 un 1,32;
- Gailīšu pagastā 1,12 un 1,30;
- Mežotnes pagastā 1,22 un 1,60;
- Vecsaules pagastā 1,12 un 1,59.
Klientiem, kuriem nav ierīkots skaitītājs,
nolemts piemērot:
• ūdens patēriņu 10 m³ par vienu personu
mēnesī daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu
ūdensapgādi,;
• ūdens patēriņu 15 m³ mēnesī par vienu
personu individuālajās dzīvojamās mājās ar
centralizētu ūdensapgādi;
• ūdens patēriņu 1,5 m³ mēnesī par vienu
personu ēkās ar brīvkrāniem ārpus ēkas;
• kanalizācijas patēriņu 10 m³ mēnesī
par vienu personu daudzdzīvokļu ēkās ar
centralizētu ūdensapgādi un centralizētu

kanalizācijas sistēmu;
• kanalizācijas patēriņu 15 m³ mēnesī
par vienu personu individuālajās dzīvojamās
mājās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu.
Lēmums stājas spēkā 2022. gada
1. maijā. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes
2011. gada 27. janvāra lēmums Nr.1 „Par
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada
pašvaldības pārvaldēs”.
Apstiprina maksas pakalpojumus
Rundāles pagastā
Rundāles pagastā ir noteikta maksa par
brīvo telpu izmantošanu Saulaines Sociālajā centrā. Ņemot vērā to, ka palielinājušās
elektroenerģijas un saimnieciskās izmaksas, kā arī mainījušies tarifi siltumapgādei, aukstajam ūdenim un kanalizācijas
pakalpojumam, nepieciešams veikt izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī. Turklāt
2020. gadā nogalē tika pārņemta lietošanā kopmītnes ēka Skolas ielā 6 (Saulaine,
Rundāles pagasts, Bauskas novads), kurā
nepieciešams noteikt brīvo telpu izmantošanas maksu. Dome nolēma noteikt brīvo
telpu izmantošanas maksas pakalpojumu
1 personai diennaktī:
1) Saulaines Sociālajā centrā laika periodā
no 1. oktobra līdz 30. aprīlim – 10,40 EUR un
PVN;
2) Saulaines Sociālajā centrā laika periodā
no 1. maija līdz 30. septembrim – 7,66 EUR un
PVN;
3) Skolas ielā 6 (Saulainē) laika periodā no
1. oktobra līdz 30. aprīlim – 9,06 EUR un PVN;
4) Skolas ielā 6 (Saulainē) laika periodā no
1. maija līdz 30. septembrim – 2,89 EUR un
PVN.
Lēmums piemērojams no 2022. gada
1. marta. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Rundāles novada domes
2015. gada 30. decembra lēmums Nr.3 „Par
Rundāles novada pašvaldības maksas pakalpojuma apstiprināšanu”.
Atļauj ierīkot nebīstamo
būvniecības atkritumu laukumu
Bauskas novada pašvaldībā 4. martā
saņemts SIA „Preastat GM” iesniegums
„Par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam un paredzētās darbības akceptu” ar lūgumu izvērtēt plānoto
ieceri un sniegt atļauju ierīkot nebīstamo būvniecības atkritumu savākšanas,
šķirošanas un pārstrādes laukumu nekustamajā īpašumā „Aveņi” Rundāles
pagastā Bauskas novadā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 002
0084, kopējā platība 4,20 ha).
SIA „Preastat GM” paredzētajā darbības vietā plāno veikt videi draudzīgu būvgružu pārstrādi un otrreiz izmantojamo
materiālu atgriešanu celtniecībā. Lai
to realizētu, darbības vietā tiks novietota portatīvā būvgružu smalcināšanas
iekārta ar jaudu 6-10 t/h. Būvniecības
atkritumi tiks pieņemti jau sašķiroti un
tikai tādi, kas ir pārstrādei derīgi, t. i.,
kurus ir iespējams drupināt. Uzņēmums
plāno saražot līdz 9000 t šķembu gadā,
no tām – 2000 t tīrā betona šķembu
frakcijas un 7000 t jaukto šķembu frakcijas. Dome nolēma atļaut SIA „Preastat GM” ierīkot nebīstamo būvniecības
atkritumu - betons (170101 klase), flīzes,
kārniņi, keramika (170103 klase), ķieģeļi

4.lpp.

2022. gada 8. aprīlī
3.lpp.
(170102 klase) - savākšanas, šķirošanas
un pārstrādes laukumu nekustamajā
īpašumā „Aveņi”.
Nosaka parakstu
apliecināšanas vietas
Likums „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” noteic, ka vēlētājiem par Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) reģistrētu
likumprojektu vai Satversmes grozījumu
projektu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu jānodrošina iespēja parakstīties un
apliecināt paraksta īstumu pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas vietā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja, zvērināta notāra. Parakstīties
iespējams arī elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”.
Nolemts pašvaldībā noteikt šādas
vēlētāju paraksta apliecināšanas vietas:

Noteikts, ka paraksta apliecināšana saistībā ar iepriekšminētajiem iemesliem ir bez
maksas. Līdz ar šo lēmumu atcelti: Bauskas novada domes 2015. gada 17. septembra lēmums „Par maksas pakalpojumu
noteikšanu par paraksta apliecināšanu”,
Rundāles novada domes 2011. gada 27. janvāra lēmums „Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu Rundāles novada Bāriņtiesā” un Iecavas novada domes 2019. gada 26. novembra lēmums „Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu”.
Apstiprina SIA „Mūsu saimnieks”
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus
Dome apstiprināja jaunos SIA “Mūsu
saimnieks” sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus (bez PVN):
• ūdensapgādes pakalpojumam (ūdens
ražošana un piegāde) – 1,11 EUR/m3;
• kanalizācijas pakalpojumam –
2,09 EUR/m3.
Tarifi stāsies spēkā 2022. gada 1. maijā.
SIA „Mūsu saimnieks” 2022. gada 23. februārī Bauskas novada pašvaldībā iesniedza
pieteikumu ūdensapgādes pakalpojumu

Paraksta apliecināšanas vieta

Parakstu apliecina

Bauskas novada administrācija (Uzvaras iela 1)

dzīvesvietas deklarētājs

Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs: Bauskā, Rundālē, Iecavā,
Vecumniekos, Skaistkalnē

dzīvesvietas deklarētājs

Bauskas apvienības pārvalde (Uzvaras iela 6)

dzīvesvietas deklarētājs

Brunavas pagasta nodaļa („Ērgļi”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Ceraukstes pagasta nodaļa („Tautas nams”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Codes pagasta nodaļa (Lielā iela 2)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Dāviņu pagasta nodaļa (Raiņa iela 1)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Gailīšu pagasta nodaļa (Bauskas iela 2 Uzvarā)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Īslīces pagasta nodaļa („Rītausmas”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Mežotnes pagasta nodaļa (Pils iela 8)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Vecsaules pagasta nodaļa („Pagastmāja”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Rundāles apvienības pārvalde (Pilsrundāle 1)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Svitenes pagasta nodaļa („Gaismas”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Viesturu pagasta nodaļa (Bērsteles iela 4)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Iecavas apvienības pārvalde (Skolas iela 4-40)

bāriņtiesas loceklis, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks

Vecumnieku apvienības pārvalde (Rīgas iela 29)

dzīvesvietas deklarētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks,
bāriņtiesas loceklis

Stelpes pagasta nodaļa („Stelpes pagasta nams”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Valles pagasta nodaļa („Dzirnas”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Skaistkalnes pagasta nodaļa (Skolas iela 1)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Bārbeles pagasta nodaļa (Bauskas iela 2)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

Kurmenes pagasta nodaļa („Pagastmāja”)

dzīvesvietas deklarētājs,
bāriņtiesas loceklis

tarifu palielināšanai kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem un paziņojumu
par tarifa projektu publicēšanai pašvaldības
mājaslapā, lai informētu iedzīvotājus.
Tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, ūdenstorņu dezinfekcijas, ūdens
atdzelžošanas staciju apkopju, analīžu, darbinieku darba algas un ar to saistīto valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu,
kā arī citiem tarifu apmērus ietekmējošiem
faktoriem.
Iesniegtā tarifa projekta izmaksu ekonomisko pamatojumu Bauskas novada dome
izskatīja un vērtēja 17. marta Vides un attīstības komitejas sēdē, kā arī 24. marta
Finanšu komitejas sēdē.
Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā un
ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017. gada
16. novembra lēmumā Nr.1/29 „Noteikumi
par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto
kārtību, SIA „Mūsu saimnieks” 23. martā
plkst. 19 Cisco Webex interneta platformā
organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Tajā
piedalījās 16 dalībnieki. Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu pieņemšanas
procesā bija rekomendējošs raksturs.
Vienota kārtība, kādā tiek iznomāti
pašvaldībai piederoši un piekrītoši
neapbūvēti zemesgabali
Apstiprināti pašvaldības noteikumi,
kādā Bauskas novada pašvaldības iestādes

4.

„Bauskas apvienības pārvalde”, „Iecavas
apvienības pārvalde”, „Rundāles apvienības
pārvalde” un „Vecumnieku apvienības pārvalde” iznomā Bauskas novada pašvaldībai
piederošus piekrītošus un valdījumā esošus
zemesgabalus. Noteikumi nosaka lēmumu
par zemes iznomāšanu pieņemšanas kārtību, zemes nomas līgumu noslēgšanas un
pārtraukšanas kārtību, zemes nomas līgumu termiņu un tā pagarināšanas nosacījumus, zemes nomas maksas apmēru, kā arī
nosacījumus zemes nomas tiesību izsolei.
Apstiprina autoceļu
uzturēšanas klases
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 10.2. apakšpunktu pašvaldība pirms
katras vasaras un ziemas sezonas apstiprina autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros
norādītas pašvaldības autoceļu uzturēšanas
klases vasaras sezonai (no 16. aprīļa līdz
15. oktobrim) un ziemas sezonai (no 16. oktobra līdz 15. aprīlim). Dome apstiprināja
Bauskas novada pašvaldības autoceļu (ielu)
sarakstus ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai.
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
apvienību autoceļu un to posmu sarakstus
atradīsiet mājaslapā www.bauska.lv.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vakances pašvaldības iestādēs
- Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
(reģ. Nr. 90009403791) izsludina konkursu uz:
* sociālā darbinieka darbam ar jauniešiem amata vakanci Bauskas struktūrvienībā (uz nenoteiktu laiku), darba alga - 929 EUR (bruto);
* sociālā audzinātāja amata 2 vakancēm Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai (uz nenoteiktu laiku) Bauskas struktūrvienībā, darba alga 929 EUR (bruto) un piemaksa par nakts darbu un darbu svētku dienās;
* sociālā darbinieka darbam ar pilngadīgām personām amata vakancēm
(uz nenoteiktu laiku): 1 vakance - Vecumnieku struktūrvienībā, 2 vakances Bauskas
struktūrvienībā, darba alga - 929 EUR (bruto), pārbaudes laikam beidzoties;
* sociālā pedagoga/sociālā darbinieka izglītības iestādē amata vakancēm
(uz nenoteiktu laiku): 2 vakances Bauskas struktūrvienībā, 1 vakance Rundāles struktūrvienībā, darba alga - 929 EUR (bruto);
* sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amata vakancēm: 1 vakance (uz nenoteiktu laiku) Vecumnieku struktūrvienībā, darba alga - 905 EUR (bruto),
1 vakance (uz noteiktu laiku) Bauskas struktūrvienībā, darba alga - 929 EUR (bruto);
* psihologa amata vakancēm (uz nenoteiktu laiku): 1 vakance Vecumnieku struktūrvienībā, 1 vakance Bauskas struktūrvienībā, 1 vakance Rundāles struktūrvienībā,
darba alga - 1012 EUR (bruto);
* sociālā rehabilitētāja amata vakanci Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Vecumnieku struktūrvienībā (uz nenoteiktu laiku), darba alga - 720 EUR
(bruto).
Pieteikumu var iesniegt līdz 14. aprīlim Rūpniecības ielā 7 Bauskā vai iesūtīt pa
pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus iesūtīt e-pastā:
socialais.dienests@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 29595827.
- Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas apvienības pārvalde” (reģ.
Nr. 50900038281) izsludina pieteikšanos uz transporta pārrauga amata vakanci
(uz nenoteiktu laiku). Darba alga - no 989 EUR (bruto). Pieteikumu var iesniegt līdz
14. aprīlim plkst. 12.00, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: parvalde@bauska.lv vai
iesniedzot klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1 Bauskā. Tālr. uzziņām:
25422393.
- Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” (reģ.
Nr. 40900035851) atkārtoti izsludina konkursu uz Audita un kapitālsabiedrību
nodaļas auditora amata vakanci (uz nenoteiktu laiku). Darba alga - līdz 1427 EUR
(bruto). Pieteikumu var iesniegt līdz 19. aprīlim plkst. 12.00, iesūtot dokumentus uz
e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 29475243.
- „Bauskas novada administrācija” atkārtoti izsludina pieteikšanos uz Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja amata vakanci (uz noteiktu laiku). Darba alga - līdz
1287 EUR (bruto). Pieteikumu var iesniegt līdz 19. aprīlim plkst. 12.00, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 29906233.
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Projekts jauniešiem „PROTI un DARI!”
Inga Krolle
projekta programmu vadītāja
Projektā var pieteikties jaunieši
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.
Projekts ir unikāla iespēja mērķgrupas
jauniešiem saņemt individuālu, katram
personiski paredzētu atbalstu. Katram
jaunietim tiek izstrādāta individuālo
pasākumu programma un bez maksas
iespējams 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 individuā-

lo pasākumu programmu, projektā tiek
iesaistīts 2-4 mēnešus, ar iespēju, gan tikai pamatotā nepieciešamības gadījumā,
pagarināt to līdz pat 9 mēnešiem.
Projekts Latvijā darbojas kopš
2016. gada, un Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno īstenot līdz
2023. gada 31. decembrim.
Līdz šim projektā ir iesaistīti 103 mērķgrupas jaunieši. Šobrīd aktīvi darbojas
seši jaunieši, viņus atbalsta četri mentori. Projektā šogad paredzēts iesaistīt un
sniegt atbalstu vēl astoņiem mērķgrupas
jauniešiem. Līdz 2023. gada 31. decembrim projektā „PROTI un DARI!” plānojam
iesaistīt un sniegt atbalstu vēl 20 Bauskas novada jauniešiem.
Projekta darbība veiksmīgi īstenota
arī pandēmijas Covid-19 apstākļos, tiek
ievēroti visi valsts noteiktie ierobežojumi
un piesardzība, daudzas aktivitātes jau
sākotnēji plānotas e-vidē.
Projekta ietvaros šā gada pirmajā ceturksnī viena jauniete, mācoties kursos
SIA „BUTS”, apguva floristikas pamatus
un papildus attālināti mācījās fotografēšanas pamatus, kas lieliski noderēs,
strādājot florista profesijā. Kāda cita

Bauskas novada pašvaldība aicina biedrības un
nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni,
iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.
Projekta „PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā
ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā
fonda projekta „PuMPuRS” ietvaros.
„PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai
riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas
dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no
5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie
no 1. līdz 4. kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100%
tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek
piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības
partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja
iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 29. aprīlim.
Rezultāti tiks paziņoti līdz 10. jūnijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2022. līdz 31.12.2022.,
projekta ilgums no 3 līdz 12 mēnešiem (ne vēlāk kā 31.08.2023.).
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
- personīgi Bauskas novada domē,
- pasta sūtījumā, adresējot Bauskas novada domei Uzvaras ielā 1, Bauskā,
Bauskas novadā, LV-3901,
- parakstītu ar elektronisko parakstu sūtot e-pastā: pasts@bauska.lv.
Papildu informācija: Līga Briģe, Jaunatnes nodaļas vadītāja
tālr.: 25679965; e-pasts: liga.brige@bauska.lv.

jauniete mācījās kursos „SPA kosmētiskā
masāža”, ieguva apliecību par 1. līmeņa
programmas beigšanu un plāno turpināt
mācības, lai iegūtu 2. līmeņa prasmes. Vēl
kāda jauniete apgūst LU mācību kursu
„Digitālais mārketings” e-vidē. Viens jaunietis iepazina IT profesiju, gan tiekoties
ar speciālistiem, gan izmēģinot savas
spējas CODELEX pārbaudes kursos. Cita
jauniete iepazina grāmatveža un lietveža darba specifiku un marta beigās sāka
mācīties lietvedību. Trīs jaunieši mācās
auto vadīšanas kursos „Bauskas autoskolā” un vēlas iegūt B kategorijas auto vadītāja apliecību. Iespēju robežās jaunieši
tiek iepazīstināti ar viņiem interesējošu
profesiju un darba vides specifiku, tiek
organizēta saziņa ar atbilstošas profesijas speciālistiem. Visiem jauniešiem tiek
nodrošināta karjeras un psihologa kon-

sultācija. Jaunieši labprāt izmanto iespēju
noklausīties lekcijas un piedalīties meistarklasēs par sev interesējošām tēmām.
Ļoti intensīvi tiek strādāts pie bezdarba problēmu risināšanas, tiek pārrunātas
darba iespējas dažādās jomās. Intensīvi
tiek mācītas darba meklēšanas un darbā
noturēšanās prasmes.
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.

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14. kārtu Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 1. aprīļa līdz
2022. gada 1. maijam.
14. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 175 018,41 EUR.
Mērķis: veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā.
Rīcība: 22.2.rīcība: „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte: 90%
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2) pārējiem projektiem īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un biedrības mājaslapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / “14. kārta”).
Kontaktinformācija
Jolanta Kalinka - tel. 29781969, e-pasts: jolanta.lauva@inbox.lv
Ieva Jermuša - tel. 20095189, e-pasts: bauskas.partneriba@inbox.lv
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Bārbelē, Pilsrundālē
un Skaistkalnē
pasta pakalpojumus
sniegs atbilstoši
reālajam
pieprasījumam
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 26. aprīļa Bārbelē visi pasta
pakalpojumi katru darbdienu no plkst.
7.30 līdz 8.30 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Bauskas ielā 2 vai
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
VAS Latvijas Pasts pārstāve Vineta Kļaviņa informē, ka ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras
naudas izmaksu no PNS konta. Šo un pārējos
pastnieka pakalpojumus dzīvesvietā iespējams saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas
Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001
vai 67008001.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja
pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu
Bārbeles pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001,
27008001 un norādot datumu, kurā klients
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Vecumnieku pasta nodaļu Rīgas ielā 28,
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās un trešdienās
no plkst. 7.30 līdz 18 un otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 7.30 līdz 15.
Rundāles pagastā no 28. aprīļa tiek
mainīts Pilsrundāles pasta nodaļas
darbības modelis un darbalaiks,
pielāgojot to iedzīvotāju reālajām
vajadzībām.
Pilsrundālē visi pasta pakalpojumi katru
darbdienu no plkst. 10 līdz 11 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Pilsrundālē
1 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos
saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā. Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma
izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma bezmaksas saņemšanu Pilsrundāles pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001,
27008001 un norādot datumu, kurā klients
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot pasta centru Bauskā, Slimnīcas ielā
9a, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja
pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās no plkst. 8 līdz 18 un sestdienās no
plkst. 8 līdz 13.
Atbilstoši testa periodā novērotajam
pasta pakalpojumu pieprasījumam
pieņemts lēmums no 4. aprīļa pastāvīgi mainīt Skaistkalnes pasta nodaļas
darbalaiku: pakalpojum tiks sniegti
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 7 līdz 13 un ceturtdienās
no plkst. 7 līdz 16.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu
skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums, kas paredz, ka Latvijas
Pastam katra novada teritoriālajā vienībā
ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Konferencē aktualizēs Bauskas
un Iecavas apvedceļa izbūvi

6.

Laura Ārente
Uzņēmējdarbības un mārketinga
departamenta vadītāja
Bauskas novada pašvaldība 13. aprīlī
organizē konferenci „Kā (iz)dzīvosim līdz Bauskas apvedceļam?”, lai
aktualizētu ar Bauskas un Iecavas
apvedceļa izbūvi saistīto jautājumu
virzību, kā arī diskutētu par iespējamiem īstermiņa risinājumiem A7
tranzīta ietekmes mazināšanai abās
pilsētās.
Dramatiski augošā tranzīta satiksme
pilsētās jau sen kļuvusi nesamērīga mazpilsētu apmēriem. Valsts galvenā autoceļa
A-7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) satiksmes intensitāte ir trīs reizes
lielāka par projektēto transporta vienību
optimālo skaitu, būtiski pārsniedzot esošā
ceļa caurlaides spēju.
Satiksme grauj un degradē Bauskas
novada pilsētu infrastruktūru, un pilsētu
dzīve ir pakārtota tranzīta maģistrālei.
Jau 2016. gadā Bauskā konstatēta paaugstināta vibrācija, trokšņu līmenis un
neatbilstīga gaisa kvalitāte, kas veselīgu
dzīves, darba un uzņēmējdarbības vidi
pilsētas centrā padarījusi neiespējamu.
Pētījumos ir pierādīta maģistrāles pārlieku
negatīvā ietekme uz tās iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, īpaši veselību, un pilsētvidi kopumā. Gaisa piesārņojums un trokšņu līmenis pilsētā pārsniedz normatīvajos aktos
noteiktos robežlielumus.
Arī vibrācijas mērījumi liecina, ka tiek
pārsniegts drošas ietekmes līmenis, radot priekšnoteikumus ēku sabrukšanai.

Automaģistrāle A7 šķērso valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekli - Bauskas
pilsētas vēsturisko centru, negatīvi ietekmējot ēkas ar augstu kultūrvēsturisko vērtību. Maģistrāles sadalītā pilsēta jau sen
nefunkcionē kā vienots organisms, un tās
iedzīvotāju pārvietošanās pilsētā ir apgrūtināta un nedroša.
Konferences fokusā būs valsts stratēģija Bauskas apvedceļa izbūvei un iespējamie risinājumi tranzīta satiksmes radītās
kaitīgās ietekmes mazināšanai līdz apvedceļa izbūvei. Cik reāli ir apvedceļu izbūvēt
līdz 2030. gadam? Vai iespējams termiņus
saīsināt, vērtējot Ķekavas apvedceļa pieredzi un stadiālās būvniecības iespējas?
Situācija pieprasa tūlītējus risinājumus,
tāpēc tiks analizēti būvtehniskie risinājumi, satiksmes organizācijas uzlabojumi
un administratīvie ierobežojumi, lai samazinātu summāro satiksmes intensitāti
pilsētās.

Konferences norisināsies 13. aprīlī no
plkst. 10.00 līdz 14.30, Bauskas Kultūras
centrā. Reģistrācija dalībai - līdz 8. aprīlim.
Konference tiks translēta tiešraidē
facebook.com un youtube.com Bauskas
novada pašvaldības profilā.
Konferences dalībniekus uzrunās
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis, satiksmes ministrs Tālis
Linkaits un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.
Par Bauskas un Iecavas apvedceļa projekta attīstības virzību stāstīs VSIA „Latvijas
Valsts ceļi’’ valdes priekšsēdētājs Mārtiņš
Lazdovskis. Savukārt iespējas, kā uzlabot
dzīvesvides apstākļus mazpilsētās, izklāstīs SIA „ALPS ainavu darbnīca’’ eksperti.
Paneļdiskusijās piedalīsies arī Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes, Satiksmes ministrijas un citi pilsētplānošanas
speciālisti.

Izveidota interaktīva karte „Brīvdienas
ģimenēm ar bērniem Bauskas novadā”
Bauskas novada Tūrisma
informācijas centrs
Bauskas novada tūrisma informācijas
centrs izveidojis karti, kurā atzīmēti
apskates objekti, kafejnīcas, rotaļu
laukumi, atrakcijas, piknika vietas,
rotaļu un ballīšu istabas.
Ideja par šāda piedāvājuma veidošanu radās jau 2016. gadā, kad tika izdots
tematisks buklets „Brīvdienas ģimenēm ar
bērniem Bauskas apkārtnē”, kas šo gadu
laikā ir bija ļoti pieprasīts. Izstrādājot šo
bukletu, tika domāts par lietām, kas svarīgas māmiņām ar maziem bērniem, tāpēc
objektu iekļaušanai šajā bukletā tika izveidoti kritēriji.
Piemēram, pie objektu aprakstiem esam
norādījuši tā piemērotību konkrētām bērnu vecuma grupām (piemērots mazuļiem/
pirmsskolas vecuma bērniem/ skolas vecuma bērniem/ pusaudžiem). Vecāku ērtībai
esam norādījuši arī ģimenes biļetes cenas

un dažādu, bērniem svarīgu, pakalpojumu
pieejamību gan apskates objektos, gan
kafejnīcās (kā bērnu pārtinamo virsmu, uzliktni podam, bērnu barošanas krēsliņu, rotaļu stūri u.tml.). Pie objektiem ir norādīti arī
ierobežojumi, kas pārsvarā ir pārvietošanās
ierobežojumi atsevišķās muzeju vietās.
Ņemot vērā jaunās tendences, šogad
tika lemts šo informāciju pārcelt interneta
vidē, pievienojot informāciju arī par rotaļu
laukumiem, piknika vietām un ballīšu istabām.
Karte
pieejama
mājaslapā
www.visit.bauska.lv. Kartes tiešā saite:
https://ej.uz/uzir
Ļoti ceram, ka šī karte būs noderīga ne
tikai mūsu novada iedzīvotājiem, bet arī
viesiem!
Apņemšanās kalendārs APRĪLIS
Aprīlī aicinām doties laivu izbraucienā
pa Mēmeli, Mūsu vai Lielupi ar kādu no
mūsu novada laivu iznomātāju laivām un
makšķerēt kādā no mūsu novada ezeriem
vai upēm!

PASĀKUMI (aprīlis, maijs)
Iesakām apmeklēt kultūras centru, tūrisma objektu un uzņēmēju organizētos
pasākumus:
• 9. aprīlī koncerts Mazmežotnes muižā
Duets Laimis Rācenājs un Aivars Hermanis „Vienmēr zaļi!” (www.mazmezotne.lv);
• 7. maijā Pavasara stādu tirgus Rundāles pilī (www.rundale.net ),
• 7. maijā tradicionālie „Sējas svētki”
Ausekļu dzirnavās (www.ausekludzirnavas.lv),
• 7. maijā koncerts Mazajā Mežotnes
pilī (www.mazamezotnespils.lv);
1. maijā sākas apceļošanas akcija
„Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”. Šogad jāapmeklē 16 objekti, kuros jāveic uzdevumi,
un Tūrisma informācijas centrā jāiegūst
zīmodziņš akcijas kartē.
Visa aktuālā informācija par tūrisma
iespējām un lielākajiem pasākumiem
Bauskas novadā atrodama mājaslapā
www.visit.bauska.lv un sociālajos medijos
Facebook, Instagram @visitbauska!
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Ķeramies pie lielās pavasara tīrīšanas
1.lpp.

Lielās talkas mērķis ir sniegt iespēju piedalīties sakopšanas
talkās ikvienam Bauskas novada iedzīvotājam.
Talka ir brīvprātīga līdzdalība vides sakopšanā
pašvaldības organizētajās talku vietās. Bet ikviens no
iedzīvotājiem var talkot individuāli, savāktos atkritumus
novietojot reģistrēto talku vietās,
norāda pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.
Aicinām informēt pašvaldību par nekoptajām teritorijām
un sniegt priekšlikumus par to sakārtošanu.
Apkārtnes sakopšanas pasākumi Bauskas novada teritorijā
notiks pa apvienību pārvaldēm. Katrā pārvaldē ir noteikts
koordinators, kurš apkopo informāciju par konkrētām
talkošanas vietām. Talkas organizētājs piesaka un reģistrē
talkas vietu, seko talkas norisei un pēc darba pabeigšanas
paziņo par savāktajiem atkritumiem talkas
koordinatoram, kurš apkopo informāciju un kopā ar
sabiedrisko attiecību speciālistiem informē sabiedrību
par Lielās talkas norisi un organizētajiem pasākumiem.
VECUMNIEKU APVIENĪBAS PĀRVALDĒ
Sakopjamās vietas
Vecumnieku pagastā:
• „Mīlas parciņš” Upes ielā;
• Jaunā ezera apkārtnes sakopšana – estrāde, piknika vietas;
• Zvirgzdes publiskā atpūtas vieta ceļa malā.
Skaistkalnes pagastā:
• Rumpēnu fermas sakopšana (obligāti cimdi).
Kurmenes pagastā:
• Centra dīķa apkārtnes sakopšana;
• Pašvaldības dīķa apkārtnes sakopšana.
Stelpes pagastā:
• „Stelpes pienotavas” apkārtnes sakopšana
• Stelpes karjera peldvietu sakopšana.
Valles pagastā:
• Centra kalniņa labiekārtošana – ziedu stādīšana, lapu grābšana.
Piepildītos maisus, ja iespējams, nogādājiet:
Vecumniekos - Ceriņu ielā pie katlumājas, Stelpē - laukumā pie pagasta pārvaldes, Vallē - Liepu ielā pie katlu mājas, Bārbelē - aiz tautas nama pie konteineriem, Skaistkalnē - Skolas ielā pie konteinera, Kurmenē - pie pagasta pārvaldes
konteineriem.
Ja atkritumu maisus nevarat nogādāt norādītajos punktos, informējiet pagasta
nodaļas vadītāju par to atrašanās vietu. Atkritumu maisi un to bezmaksas savākšana tiks nodrošināta tikai tiem iedzīvotājiem, kas talkos publiskajās teritorijās.
Atbildīgās personas par maisu izsniegšanu un savākšanu:
• Bārbele – tālr. 29373009 (Santa Bračka)
• Kurmene – tālr. 26640037 (Jānis Sils)
• Skaistkalne – tālr. 28388976 (Ineta Skustā)
• Stelpe - tālr. 25682014 (Sandis Neimanis)
• Valle – tālr. 26668961 (Iveta Radziņa)
• Vecumnieki – tālr. 29464887 (Aivars Petrušēvics); tālr. 22492615 (Lauris
Mediņš)

RUNDĀLES APVIENĪBAS PĀRVALDĒ
Koordinators - Aigars Sietiņš, tālr. 28609107
Talkas vietas:
• Mežotnes pilskalns (atbildīgā persona - Jānis Burcevs, tālr. 26357756)
• Svitenes muižas parks (Jānis Liepa, tālr. 26641544)
• Lielbērsteles muižas parks (Vitālijs Bļinkovs, tālr. 27844046)
• Kaucmindes parks (Marita Jaungaile, tālr. 26333149)
• Bornsmindes parks (Dace Čapa, tālr. 22448300)

Sāksim sakopt savas
teritorijas, negaidot
Lielo talku.
Būsim atbildīgi:
savāktos atkritumus
pēc iespējas
vispirms sašķirosim un
nodosim tam paredzētajās
vietās un noteiktajā
kārtībā. Jāievēro, ka
nedrīkst atkritumus
„pa kluso” izgāzt tuvējās
apkārtnes mežos un
nepieskatītos svešos
īpašumos!

BAUSKAS APVIENĪBAS PĀRVALDĒ
Sakopjamās vietas
Bauskā: Rīgas iela 64 A; Mežotnes ielas pagasta teritorija
(atbildīgā persona - Jānis Feldmanis, tālr. 26640977)
Brunavā: Ērgļu ciemats, Budbergas parks
(Baiba Marčenkova, tālr. 29581606)
Ceraukstē: Mūsas peldvieta, upes krasts
(Uģis Veselovskis, tālr. 29417929)
Codē: Codes pagasta ciema dārzs (Dace Šķiliņa, tālr. 27234030)
Dāviņos: Dāviņu sporta laukums un pieguļošā teritorija
(Līvija Šarķe, tālr. 26434092)
Gailīšos: Uzvaras centra kūtiņas un pieguļošā teritorija;
Uzvaras centra veloparks - teritorijas sakopšana, akmeņu lasīšana
(Iluta Puķīte, tālr. 25422393)
Īslīcē: Rītausmu ciems pie garāžu teritorijām
(Sandra Ķisele, tālr. 29359677)
Mežotnē: Ceplis pie daudzdzīvokļu mājām; Mežotnes parks pie pils un
pašvaldības publiskās teritorijas (Līgo dārzs, upesmala, pie garažām);
Strēlniekā pie Parka ielas 2 un 3 - pašvaldības īpašuma kopšana
(Zigurds Kalējs, tālr. 27802519)
Vecsaulē: Zvaigznes parks, Zvaigzne (Līga Vasiļauska, tālr. 26550795)

IECAVAS APVIENĪBAS PĀRVALDĒ
Lielās talkas koordinatore Iecavas apvienības pārvaldes teritorijā ir dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota, tālr. 29419247. Pie koordinatores, kā ierasts,
jāvēršas, lai saņemtu maisus atkritumu savākšanai. Pēc Lielās talkas pašvaldība nodrošinās iedzīvotāju savākto atkritumu maisu nogādāšanu atkritumu
poligonā.
Lielās talkas dienā – sestdien, 30. aprīlī, no plkst. 9 līdz 13 – Iecavā paredzēts kopīgi sakopt Sila parku. Šo meža teritoriju daudzi iecavnieki labprāt
izmanto pastaigām. Lai vidi pastaigām veidotu tīkamāku, silā vajadzētu ne
tikai savākt atkritumus, bet to arī iztīrīt no liekajiem zariem un kritušajiem kokiem. Tāpēc aicinām ņemt līdzi cimdus un darbarīkus (krūmu šķēres, grābekļus,
zāģus u. tml.). Lai koordinēti dotos uz talkas vietu, pulcēšanās paredzēta Grāfa
laukumā 1. Pēc labi padarīta darba turpat, Grāfa laukumā, talkotājus gaidīs
cienasts - Iecavas Jauniešu centra un Dienas centra „Iecavnīca’’ sarūpētā zupa.
Tos, kuri 30. aprīlī vēlas sakopt kādu publisku vietu, aicinām pievienoties arī
talkotājiem:
• Iecavas Dievdārziņā (atbildīgā persona – Agita Hauka, tālr. 29432338)
• Zorģos (Aina Ezergaile, tālr. 29645779)
• Rosmē (Nadežda Bokova, tālr. 29268131).
Ikreiz tīrības „inventarizācijā’’ atrodas labas lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, tomēr žēl mest ārā: rotaļlietas, grāmatas, sadzīvē noderīgas preces utt.
Tās var atdot vai iemainīt pret kādu citu – nepieciešamu – priekšmetu.
Lai dotu iespēju atdāvināt vai par simbolisku maksu tikt vaļā no liekajām
mantām, 30. aprīlī no plkst. 11 līdz 13 šim mērķim būs atvēlēts gājēju celiņš
pie Iecavas Mūzikas un mākslas skolas. Gaidīsim ikvienu, kurš vēlas padalīties
ar saviem krājumiem un lietām piešķirt jaunu dzīvi.
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Sarkanajā skolā tiekas
projekta sadarbības
partneri

Zemgales plānošanas reģions

Dace Šileika
Vecumnieku apvienības
pārvaldes vadītāja
Pēc ilgāka pārtraukuma notika pirmais klātienes pieredzes apmaiņas
pasākums projekta OCTOPUS, LLI-425
ietvaros daudzfunkcionālo sociālo
pakalpojumu centru darbības uzlabošanai Zemgales reģionā.
29. martā sociālā darba speciālisti no
projekta partneru pašvaldībām viesojās
Vecumniekos, tikko izveidotajā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā,
kas atrodas Sarkanajā skolā. Daudzfunkcionālais centrs Vecumniekos izveidots ar
triju projektu un pašvaldības finansējuma
atbalstu, šobrīd tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā un drīzumā plāno uzsākt
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Projekta sadarbības partneri tika iepazīstināti
ar pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem
pakalpojumiem, plānoto centra darbību un
projekta ieviešanā gūto pieredzi.
Lietuvas un Latvijas pašvaldību pārstāvji
atzinīgi novērtēja Sarkanajā skolā paveikto,
jo Sarkanā skola ir piedzīvojusi ievērojamas
pārmaiņas. Dienas gaitā projekta sadarbības partneri apmeklēja arī Vecumnieku
veselības centru un veco ļaužu pansionātu
„Atvasara”, tāpat pasākuma dalībniekiem
bija iespēja piedalīties meistarklasē, kuru
vadīja daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra darbinieki.
Savukārt 30. martā speciālisti viesojās
daudzfunkcionālajos centros Biržu rajonā,
kas izveidoti jau 2016. gadā apdzīvotās vietās, kurās nav vairāk par 400 iedzīvotājiem.
Pielāgojoties demogrāfiskajām izmaiņām,
bijušajās skolās vai bērnudārzos apvienojot materiāli tehniskos un cilvēkresursus,
daudzfunkcionālie centri nodrošina gan

izglītības funkcijas minimālā apjomā pagastā esošajiem dažiem desmitiem bērnu, gan interešu aktivitātes
pieaugušajiem, gan sportošanas iespējas jauniešiem,
gan higiēnas centrus sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
Projekta mērķis ir sasniegts - izveidots daudzfunkcionālais centrs Vecumniekos, tādejādi nodrošinot sociālo pakalpojumu pieejamību.
Projekta īstenošana uzsākta 2020. gada jūnijā. Divu
gadu laikā projektā iesaistītajās pašvaldībās izveidoti
četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas
aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada,
Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas
un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un
sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem, kuru
Informācija par projektu
bērniem ir funkcionāli traucējumi, bērnu
Programma
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
atpūtas nometnes u. c. Projekta vadošais
programma 2014-2020
partneris ir Zemgales plānošanas reģions.
LLI-425 „Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas
Projekta rezultātā izveidotie infrastruk- Nosaukums latviešu
sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība”
tūras objekti un tajos piedāvātie sociālie valodā
pakalpojumi Latvijas un Lietuvas reģionos Nosaukums angļu valodā LLI-425 „Development of Multifunctional Centers as Driver
kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar
for Social Inclusion and Development of Local Community”
funkcionālajiem traucējumiem, senioriem,
„Octopus”
ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bēr- Saīsinātais nosaukums
niem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.
Projekta mērķis
Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un cilvēku ar
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvifunkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas
jas–Lietuvas pārrobežu sadarbības progģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot
ramma 2014-2020. gadam; www.latlit.eu;
multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti
sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska
www.europa.eu; www.bauska.lv.
grupas jauniešiem un bērniem.
Programmas oficiālā tīmekļvietne:
https://latlit.eu/lli-425-development-of-multi- Īstenošanas laiks
01.06.2020–30.11.2022.
functional-centers-as-driver-for-social-incluVadošais partneris
Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv
sion-and-development-of-local-community/
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Sa- Projekta partneri
Jelgavas novada pašvaldība (LV), www.jelgavasnovads.
vienības finansiālo atbalstu. Par šī rakslv; Auces novada pašvaldība (LV), www.auce.lv; Bauskas
novada pašvaldība (LV), www.bauska.lv; Pluņģes rajona
ta saturu pilnībā atbild Bauskas novada
pašvaldības administrācija (LT), www.plunge.lt; Rokišķu
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav
rajona pašvaldības izglītības centrs (LT), www.rokiskiosc.lt;
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo
Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt
nostāju.
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Iecavā topošajos būvobjektos
iemūrētas kapsulas
Pie Iecavas pamatskolas
top sporta zāle

Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
11. martā notika svinīga kapsulas
iemūrēšana divos Iecavai nozīmīgos
objektos – pie topošās vidusskolas
aktu zāles un pie sporta zāles, kura
tiek būvēta līdzās pamatskolai.
Svinīgajā pasākumā piedalījās Bauskas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Mačeks, Iecavas apvienības pārvaldes
vadītājs Normunds Vāvers, skolu pārstāvji,
kā arī objektu būvniecību un autoruzraudzību
pārstāvošās personas. Ar priekšnesumiem
pasākumu kuplināja skolēni, kuriem šīs ēkas
ir visvairāk nepieciešamas.
Kapsulās tika ievietots vēstījums nākamajām paaudzēm, būvniecības sākumposmā izdotie pašvaldības izdevumi „Iecavas
Ziņas” un „Bauskas Novada Vēstis”, atslēgu
piekariņš ar Iecavas novada ģerboni, skolu mācību organizēšanas plāns un naudas
monētas. Vēstījumā uzsvērts, ka Iecavas
novada pašvaldība allaž rūpējusies, lai
iecavnieki saņemtu daudzveidīgus un kvalitatīvus izglītības pakalpojumus iespējami
tuvu savai dzīvesvietai. Pausta cerība, ka
arī jaunajā pašvaldībā Iecavas pilsētas un
pagasta attīstība neapstāsies. Realizētais
vidusskolas pārbūves projekts palīdzēs
iecavniekiem nodrošināt mūsdienīgu un
kvalitatīvu izglītību veselībai drošos apstākļos. Savukārt sporta zāles būvniecība ir ļoti

Vēstījumu
kapsulā ievieto Iecavas
pamatskolas direktore
Aija Semjonova.
nozīmīgs projekts, kas ilgtermiņā uzlabos
dzīves kvalitāti gan skolēniem, gan Iecavas
pilsētas un pagasta iedzīvotājiem.
Iecavas vidusskolas pārbūve un
jaunas aktu zāles būvniecība
tika uzsākta 2021. gada jūlijā
Atbilstoši 22. jūnijā noslēgtajam līgumam ar SIA „REATON”, projekta pirmajā
kārtā notiek esošās virtuves pārbūve un
aktu zāles pārbūve par ēdamzāli, savukārt
otrajā kārtā - jaunas aktu zāles un tās palīgtelpu būvniecība. Abu kārtu būvniecības
darbi norit vienlaikus.
Vidusskolas direktors Kārlis Kravis sacīja

Aivars Mačeks uzsvēra, ka jaunajā sporta zālē būs gaidīti gan skolēni, kuri varēs ar
prieku te aizvadīt kvalitatīvas sporta stundas, gan viņu vecāki un pārējie iecavnieki,
kuriem būs vēlme vakaros izkustēties.
„Ir ļoti patīkami, ka Latvijā valda tendence attīstīt izglītības iestādes un sporta
būves, paverot bērniem un jauniešiem kvalitatīvas pilnveides iespējas. Mūsu uzņēmumam pēdējo trīs četru gadu laikā šī ir jau
piektā sporta būve,” sacīja SIA „Selva Būve”
valdes priekšsēdētājs Rolands Ostrovskis.
„Patīkami, ka arī valsts domā šajā virzienā, radot iespēju piesaistīt līdzekļus šo
būvju celtniecībai. Protams, ka visi nebūs
nākamie olimpieši, bet jebkurā gadījumā
sportiskā aktivitāte jauniešu vidū ir apsveicama.
Par šo būvi jāsaka, ka pašvaldība ielēca
paldies būvniekiem un pašvaldībai, kā arī izteica cerību, ka nākamā mācību gada sāku- pēdējā vilcienā, lai šo ēku paspētu uzbūvēt
mā skolas pasākumi jau notiks jaunajā aktu sākotnējo izmaksu robežās. Varu apsolīt, ka
zālē. Aivars Mačeks atgādināja, ka savulaik līdz nākamā mācību gada sākumam ēku
Iecavas novada domes deputāti uzstājīgi nodosim ekspluatācijā.”
Skolas direktore Aija Semjonova veltīja
virzījušies uz mērķi panākt ēdināšanas bloka pārbūvi un jaunas aktu zāles būvniecību, paldies vārdus gan pašvaldībai, kas vienlai primāri novērstu skolēnu ēdināšanas mēr dāsni atvēlējusi līdzekļus skolas attīsproblēmas. Ceļš uz mērķi gan bijis grūts, tībai, gan uzņēmuma „Selva Būve” būvnieneērtības nācies paciest arī skolēniem un kiem: „Esam priecīgi par to, kā šī ēka dienu
viņu vecākiem, jo šogad nebija iespējas no dienas aug. Katru rītu, nākot uz darbu, ir
ēdināšanu nodrošināt pilnā apjomā. Taču redzams, ka kaut kas atkal ir mainījies. Ļoti
tagad ir gandarījums, ka jau pavisam drīz ceram, ka nākamajā mācību gadā mums
jau būs sava sporta zāle.”
izvirzītais mērķis tiks sasniegts.
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Kultūra
Santa Gudža
projekta vadītāja,
Bauskas Centrālās bibliotēkas
direktora vietniece
Valsts kultūrkapitāla fonda
(VKKF) 2022. gada 1. kultūras
projektu konkursā atbalstīts
Bauskas Centrālās bibliotēkas
iesniegtais projekta pieteikums
„Literāro pasākumu cikls
„Rakstnieka pieturvieta – Bauskas novads””. Literatūras nozarē
tas guvis finansiālu atbalstu
960 EUR apmērā.
Projekta mērķis ir popularizēt latviešu oriģinālliteratūru vietējā sabiedrībā, aktivizēt iedzīvotāju vēlmi
lasīt un nodrošināt Bauskas novada
bibliotēku pakalpojumu daudzveidību.
Projekta īstenošanas gaitā tiks
organizētas astoņas tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem septiņās
Bauskas novada bibliotēkās. Bauskas Centrālās bibliotēkas lietotāji un
novada iedzīvotāji tiksies ar Ingunu
Baueri un Arno Jundzi, Jauncodes

10.

VKKF 1. kultūras projektu konkursā atbalsts
arī Bauskas Centrālajai bibliotēkai
bibliotēku apciemos Linda Nemiera,
Ceraukstes bibliotēku – Laura Vinogradova, Codes bibliotēku – Inguna
Dimante, Gailīšu bibliotēku – Dace
Rukšāne, Rītausmu bibliotēku – Inga
Ābele, savukārt Vecsaules bibliotēkas
lietotāji un citi interesenti iepazīs Janīnu Kursīti-Pakuli.
Projekta norises laiks – no
2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada
31. decembrim.
Pirmā tikšanās projekta ietvaros notiks 29. aprīlī plkst. 11.00
Vecsaules saietu namā ar latviešu
literatūrzinātnieci, valodnieci, publicisti, rakstnieci un politiķi Janīnu
Kursīti-Pakuli.
Pārējo projekta pasākumu norišu laiks būs pieejams bibliotēkas un
pašvaldības tīmekļa vietnēs un sociālo mediju kontos. Sekojiet līdzi informācijai.

Dienas centrā „Iecavnīca’’ aprīlī un maijā apskatāma biedrības
„Mans tautastērps” fotoizstāde „Mans tautastērps pasaulē”,
informē centra vadītāja Ilva Vansoviča.
Biedrība „Mans tautastērps” apkopo latviešu personisko tautastērpu stāstus,
kas atspoguļo gan vēsturi, gan kultūras mantojumu un tradīcijas, gan jaunradi.
Tas ir iepriekš nebijis projekts, jo neviens agrāk nav apkopojis stāstus, kā tautastērps
nonāk pie cilvēka: kurš to mantojis, kurš un kāpēc izvēlējies kādu konkrētu novadu,
kurš mācījies to darināt pats, kurš meklējis un izzinājis rekonstrukcijas iespējas.
Izstādē apskatāmas gan fotogrāfijas, gan katras tautastērpa valkātājas stāsts.

Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas un Iecavas bērnu bibliotēkas
JAUNAIS DARBA LAIKS:
		
		
		

pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien 10.00-17.00
trešdien 12.00-19.00
sestdien, svētdien - slēgts.

„Austrumu teika” ieved mītu pasaulē
Anda Sproģe
Vecumnieku MMS
Mākslas programmas vadītāja
No 14. februāra līdz 6. jūnijam
Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas (MMS) izstāžu zālē
apskatāma Karinē Paronjancas
(Karine Paronyanc) gleznu izstāde
„Austrumu teika”.
Iekārtojot izstādes Vecumnieku
MMS izstāžu zālē, vienmēr meklēju kaut ko īpašu, nebijušu un neparastu mākslā, kas pārsteigtu skolas
audzēkņus, darbiniekus un viesus. Radās doma uzaicināt izcilo mūsdienu
gleznotāju Karinē Paronjancu, kura
uzrunā mūs simbolu valodā caur personīgu stāstu.
Iepazīstot īsu gleznotājas biogrāfiju, sastopam neparastu cilvēku. Viņa
ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas
Mākslas akadēmijā glezniecības nodaļā (2007). Papildus izglītojusies
fresco un sgraffito glezniecības tehnikās Florences Mākslas institūtā Itā-

lijā. Latvijas Mākslinieku savienības
biedre kopš 2007. gada. Sarīkojusi
vairāk nekā 20 personālizstādes Latvijā. Regulāri piedalās grupu izstādēs
Latvijā, kā arī starptautiskas nozīmes
mākslas projektos. Māksliniece pārstāvējusi Latvijas mākslu starptautiskajā konferencē Baltic Connecting
(2019), kopš 2018. gada vada savu
mākslas studiju „Karine Paronyanc
Art Studio“.
Gleznotājas daiļrades galvenās
tēmas: Kosmoss, Absolūts, dabas likumi un ritmi, Saule un tās enerģija.
„Māksla ar Bio zīmi” ir mākslinieces
daiļrades devīze. Spēle ar zīmi, kas
norāda uz produkta augsto kvalitāti
un tā radītāja saudzīgo attieksmi pret
cilvēku, dabu un tās ritmiem. Gleznotājas pieeja – tā ir saruna ar skatītāju
metaforu, vēstījumu, simbolu valodā,
kuri skar ģenētiskās atmiņas dziļākos
slāņus un kolektīvo bezapziņu.
Nozīmīgu lomu Karinē biogrāfijā ir
atstājusi kolekcija „Arbūzi”: arbūzs-lotoss ir kļuvis par viņas simbolu, viņas

daiļrades visatpazīstamāko tēlu un
identifikācijas zīmi.
Mākslinieci iedvesmo dzīvās dabas
spontānā plastiskuma un civilizācijas
prāta linearitātes saskarsmes izpēte.
Viņa tic, ka līdzās gleznieciskajām un
saturiskajām kvalitātēm liela nozīme
ir dzīvi apliecinošas, vitālas un radošas enerģijas lādiņam, ko izstaro viņas darbi.
Caur savām gleznām autore mūs
ieved austrumu noskaņās un mītu pasaulē. Katru tēlu māksliniece skaidro simbolu valodā un iepazīstina ar
„Austrumu teikas” stāstu.
Ieskatam
izstādes
gleznās:
samtainie peonijas ziedi kontrastē ar plēsīgo tīģera tēlu. Tīģeris – briesmu un plēsīga skaistuma
simbols. Peonijas - tā ir sajūsma,
mīlestība, priekšnojauta, romantika un svaigums. Tauriņa tēls viegluma, atdzimšanas, pārvērtību, īslaicīgas dzīves simbols, un
no tā katrs atsevišķs mirklis iegūst
vēl lielāku vērtību.

Karine Paronyanc.

11. 2022. gada 8. aprīlī

Adīšanas akcija ir kļuvusi par
labdarības maratonu
Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
no biedrības „Mēs Iecavai”
albuma
Pašlaik Latvijā plašu rezonansi un
cilvēku iesaistīšanos piedzīvo akcija
„Adījumi”, kas aicina ziedot
rokdarbnieku darinātus praktiskus
adījumus karadarbības skartajiem
cilvēkiem Ukrainā. Jau akcijas pirmajā nedēļā uz Ukrainu tika nosūtīti
20 kubikmetri saziedoto adījumu.
Akcija sākās 15. martā, un nu jau trešo
reizi tā ir pagarināta, šoreiz līdz 10. aprīlim, jo Ukrainas naktis vēl ir ļoti aukstas
un siltās zeķes, cimdi, cepures un šalles
cilvēkiem ļoti noder. „Adīšanas akcija ir
kļuvusi par maratonu. Divu nedēļu laikā
saziedots milzīgs adījumu apjoms. Ļoti
ceram, ka pirms dārza darbiem noteikti ir
vēl kāda čakla adītāja, kura būs priecīga
dzirdēt par akcijas turpinājumu,” teic akcijas organizatori.
Līdz 10. aprīlim savus adījumus bez
maksas joprojām var nodot jebkurā Latvijas Pasta nodaļā ar norādi Adījumi, Eksprespasts, Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, LV-1000.
Atsaucīgas bijušas arī rokdarbnieces Iecavā, kas savus adījumus nesušas uz Dienas centru. Viņu darinātie
cimdi un zeķes silda ne tikai Iecavā sagaidītos Ukrainas ļaudis, bet vairāk nekā
100 adītu zeķu un cimdu pāru aizceļojuši
uz Ukrainu akcijas „Adījumi” ietvaros, teic
Dienas centra „Iecavnīca’’ vadītāja Ilva
Vansoviča.
Kopumā akcijas laikā saziedoti dažādi
adījumi bērniem un pieaugušajiem. Adījumu ir ļoti daudz, tie ir skaisti un silti, lielākā
daļa jau nonākusi pie saviem valkātājiem
Ukrainā. Pašlaik ir lūgums adīt lielos izmē-

Adījumi ir tik skaisti, ka iederētos
kādā meistardarbu izstādē.

Akcijas koordināciju uzņēmušās biedrības „Mēs Iecavai” dalībnieces Lauma
Neimane (no labās) un Laura Luika.
rus - vīriešu zeķes un cimdus, īpašos cimdus karavīriem. Joprojām frontē noderēs
arī cepures, šalles un cimdi, arī dubultie.
Svarīgi, lai kareivjiem domātie adījumi ir
aizsargkrāsās – košas krāsas te nederēs.
Tieši tādēļ uzņēmums „Limbažu Tīne”
ir pievienojies atbalstam Ukrainai un krāso dziju tieši šiem adījumiem. Dzija būs
iegādājama gan interneta veikalos, gan
izdevniecības „Zvaigzne” grāmatnīcās,
gan veikalos „TOP” un citās tirdzniecības
vietās, kurās adītāji jau pieraduši iegādāties „Limbažu Tīnes” dzijas.
Akcijas ideju izauklējušas un tās
koordināciju uzņēmušās biedrības „Mēs
Iecavai” dalībnieces Lauma Neimane
un Laura Luika. Viņas ir ļoti pateicīgas
ziedotājiem un saviem sadarbības partneriem, kuru iesaistīšanās akcijā ļāvusi operatīvi paveikt iecerēto: Latvijas Pasts nodrošina ziedojumu vākšanas vietas visās
Latvijas Pasta nodaļās, savukārt biedrība

„Tavi draugi” veic milzīgu loģistikas darbu,
vācot, šķirojot un nosūtot sarūpētos ziedojumus uz Ukrainu. Un tie nav tikai adījumi, bet arī apģērbs, pārtikas, higiēnas un
medicīnas preces, tas viss, ko lūdz Ukrainas puse.
„Pirmās kara dienas pagāja stresā un
domu apjukumā, bet pēc tam es sapratu: kaut kas ir jādara. Kad dzirdēju solām
mīnus 20 grādus, pār mani nāca apjausma - tur cilvēki pagrabos, bez elektrības
un apkures, viņiem nepieciešams siltums,”
stāsta Lauma. Izpētot situāciju, sapratusi,
ka adījumus no visas Latvijas savākt vienuviet vislabāk varētu ar Latvijas Pasta
starpniecību, un uzņēmums ļoti operatīvi
šai idejai piekritis. Savukārt biedrība “Tavi
draugi” no visām palīdzības organizācijām
izvēlēta, jo tā sūtījumus nogādā Ukrainas
iekšienē, nevis tikai līdz robežai.
Lauma un Laura pieturas pie principa, ka noteiktās situācijās vienkārši va-

jag darīt, nevis aizbildināties ar latvietim
ierasto - „a, ko tad es…”. Tikai darot un
iesaistoties ir iespējams dzīvi padarīt labāku - ar šādu pārliecību 2008. gadā izveidota arī biedrība „Mēs Iecavai”. Toreiz
nepieņemams šķitis piedāvājums Iecavas
apvedceļa būvniecību veikt Iecavas rietumu pusē, kas šķērsotu daudzus īpašumus
un paredzētu nojaukt aptuveni 30 mājas.
Turklāt projektētāji nebija ņēmuši vērā
nākotnē plānotā dzelzceļa „Rail Baltica”
novietojumu. Biedrība veikusi racionālu
izpēti, vākusi iedzīvotāju parakstus un ar
savu līdzdalību veicinājusi to, ka apvedceļam izvēlēts iedzīvotājiem draudzīgāks
maršruts.
Nākamreiz biedrība sarosījusies
2020. gadā, uzzinot par ieceri Iecavas
tuvumā būvēt šautuvi. Tad arī Lauma iepazinusies ar Lauru, jo izrādījies,
ka abu dzīvesvietas atrodas šautuves
ietekmes zonā. Centušās situāciju izzināt pašas, piesaistījušas arī zinošus
konsultantus, līdz beigās izdevies ne
tikai pārliecināt lēmuma pieņēmējus
šādu atļauju neizsniegt, bet, piedaloties darba grupā un Ministru kabineta
sēdē, panākt arī izmaiņas likumdošanā,
kas nosaka stingrāku valsts un drošības
institūciju uzraudzību šādu atļauju izsniegšanā.

Kā ar maņām veicināt bērna attīstību
Ilze Puķāne
Veselības un sabiedrības
labklājības nodaļas
projektu vadītāja
Marta vidū pavasarīgās noskaņās
biedrības „7 maņas” telpās tika
organizēta nodarbība vecākiem
„Mazo lietu nozīme”.
Psiholoģes Gundegas Kozlovas vadībā dalībniekiem bija iespēja radoši izpausties, iegūstot zināšanas par
spēlēm un dažādiem eksperimentiem,
ko var darīt kopā ar bērnu mājas
apstākļos. Tādā veidā tiek stimulētas
mazuļu maņas un sajūtas, veicinot bērna attīstību.

Sākotnēji vecāki tika iepazīstināti ar
bērnu attīstības likumsakarībām, principiem, kas jāievēro, lai bērna attīstība
noritētu harmoniski un būtu virzīta uz
neironu attīstību, jo diemžēl, mūsdienu
sabiedrībā, vecāki arvien biežāk izmanto viedierīces, kas neveicina neironu
attīstību. Uzsvars tika likts uz sensoro
jeb maņu un sajūtu pielietošanu bērna
ikdienā, lai bērns pasauli iepazītu un
sajustu ar visām iespējamām maņām.

ves priekšmetus izmantot bērnam aizraujošā un attīstošā veidā. Nodarbībās
ar aizrautību piedalījās gan vecāki, gan
vecvecāki, atzīstot, cik svarīgi ir bērnam
atgriezties pie sākotnējā, pie pavisam
vienkāršā un saprotamā - sajūtām. Pēc
nodarbības dalībniece Vija Eiduka atziVecākiem tika doti praktiski pado- na, ka nav pat nojautusi, cik interesanta
mi un ieteikumi, kā no dažādiem ma- šāda darbošanās var būt arī pieauguteriāliem izveidot sensorās spēles un šajam, un jau nākamajā dienā kopā ar
priekšmetus. Dalībnieki tika iedvesmoti mazmeitiņu pielietojušas nodarbībā
radošām idejām, lai mājas apstākļos iegūtās zināšanas.
Aktivitāte īstenota projekta „Pasāpagatavotu oriģinālas un neparastas
rotaļlietas. Kopīgi tika krāsoti rīsi, ga- kumi vietējās sabiedrības veselības
tavots želejas maisiņš, divu veidu slai- veicināšanai un slimību profilaksei
mi (elastīga masa), mēness smiltis jeb Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelmākslīgais sniegs un daudz kas cits. pes, Valles un Vecumnieku pagastos”
G. Kozlova parādīja iespējas, kā sadzī- 9.2.4.2/16/I/037 ietvaros.
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12.

KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Līdz 22.04.

Laura Ārente
Uzņēmējdarbības un mārketinga
departamenta vadītāja
Pirmie mūsu novada kopīgie svētki
„Zem zelta ozola zariem” stāstīs par
spēcīgo Bauskas novadu Zemgales
līdzenumā, aicinot ciemos ikkatru
novada iedzīvotāju un viesus.
Svētkos dejos, dziedās, spēlēs
un sevi radoši parādīs vairāk nekā
1200 amatiermākslas un radošo
izpausmju kolektīvu dalībnieki no
Bauskas, Bārbeles, Brunavas, Codes,
Ceraukstes, Dāviņiem, Gailīšiem,
Iecavas, Īslīces, Kurmenes, Mežotnes,
Rundāles, Skaistkalnes, Stelpes, Svitenes, Valles, Vecumniekiem, Vecsaules un Viesturiem.
Bauskas novada svētku simbols
ir stilizēts zelta ozols, kur četri koka
zari simbolizē apvienotos Rundāles,
Iecavas, Vecumnieku un Bauskas novadus. Ikkatrs no 20 ozola zariem nosaukts sava pagasta vārdā, veidojot
kuplo ozola lapotni stiprajā Bauskas
novadā.

Pasākums

Norises vieta

Fotomākslinieka Valtera Poļakova un servisa suņu
biedrības „Teodors” izstāde „Gudro suņu brīvdienas”
(ieeja - bez maksas)

Vecsaules saietu nams

9.04.

14.00

Latvijas Leļļu teātra viesizrāde „Bruņinieks, kuram
sāpēja zobi” (ieejas maksa: 7 EUR Bauskas pils muzeja
kasē un 8 EUR „Biļešu Paradīzes” kasēs; biļete jāiegādājas
katram apmeklētājam, neatkarīgi no vecuma. )

Bauskas pils muzejs

9.04.

14.00

Bauskas Kultūras centra Tautas teātra izrāde
„Laulību līgums” (ieeja - bez maksas)

Daudzfunkcionālais centrs
“Strēlnieki”

9.04.

15.00

Eiropas deju sadancis ,,Kad atmostas taureņi’’
(piedalās Iecavas kultūras nama dāmu deju kolektīvs
„Kamenes” un Bauskas kultūras centra deju kopa
„Vēlreiz”; ieeja - bez maksas)

Iecavas kultūras nams

9.04.

16.00

Vizuāli skanisks notikums „Stikla balss” (Stiklafona
mūzika, gaisma stiklā, skaņa un deja. Stikla darbnīca)

Rundāles multifunkcionālais
centrs

9.04.

18.00

Svitenes amatierteātra „Šurumburums” izrāde
„Kāzas” (ieeja - bez maksas)

Codes pamatskola

9.04.

18.00

Kārļa Anitena monoizrāde „Liftā un ratiņos” ATCELTA!

Bauskas kultūras centrs

9.04.

18.00

Pieminot dzejnieci, rakstnieci Ginu Viegliņu–Vallieti,
dzīvesstāsts dzejā un prozā „Uz balta spārna…” Valles amatierteātra „Briedīši” izrāde (ieeja bez maksas)

Valles saieta nams

10.04.

13.00

Valles amatierteātra „Briedīši” izrāde „Ticami
stāstiņi no latviešu sadzīves” (ieeja - bez maksas)

Vecsaules saietu nams

10.04.

13.00

Anekdošu šovs piedāvā skeču šovu “Atļausiet jūs
pakutināt?” (ieejas maksa - 4 EUR)

Kurmenes Tautas nams

10.04.

16.00

Latviešu foto leģendas Gunāra Bindes izstādes
atklāšana, tikšanās ar mākslinieku (ieeja - 3 EUR)

Rundāles multifunkcionālais
centrs

12.04.

18.00

Muzikāls uzvedums bērniem „Peles karameles
svētku diena” (ieejas biļetes: „Biļešu Paradīzē” –
9 un 12 EUR)

Bauskas kultūras centrs

14.04.

18.00

Lustīgā Zaļā ceturtdiena: dziesmas un rotaļas kopā
ar folkloras kopu „Laukam pāri” (ieeja - bez maksas)

pie Grenctāles kultūras
nama

16.04.

10.00

Lieldienas Vecumniekos (ieeja - bez maksas)

Vecumnieku tirgus laukums

16.04.

13.00

Multfilmu programma „Zelta Lieldienas” (ieejas
maksa - 2 EUR)

Vecumnieku tautas nams

16.04.

16.00

Raimonda Paula un Dināras Rudānes koncerts
,,Viņa un Viņš’’ (ieejas biļetes: „Biļešu Paradīzē” –
20 un 25 EUR)

Iecavas kultūras nams

17.04.

10.00

Lieldienu rīts ar pārsteiguma tēliem ,,Krāsainais
Lieldienu virpulis” (ieeja - bez maksas)

pie Ceraukstes tautas nama
(sliktu laikapstākļu
gadījumā - telpās)

17.04.

10.00

,,Vimbu svētki 2022” (ieeja - bez maksas)

Mūsas upes labajā krastā,
Krasta ielā pie Bauskas
pilsētas stadiona

17.04.

10.00

„Krāsainais Lieldienu virpulis” (ieeja - bez maksas)

Vecsaules saietu nams

17.04.

11.00

Lieldienu pasākums bērniem un ģimenēm (ieeja - bez
maksas)

pie Svitenes tautas nama

17.04.

13.00

Iecavas kultūras nama amatierkolektīvu koncerts un Iecavas parka estrādē (ja
tiks prognozēti nokrišņi,
Lieldienu izklaides kopā ar ,,Pasaku namu’’
tad - kultūras namā)
(ieeja - bez maksas)

17.04.

13.00

Pasākums ģimenēm ,,Lieldienu jampadracis” (ieeja bez maksas)

Īslīces kultūras nams

17.04.

13.00

Lieldienu pasākums ,,Krāsainais Lieldienu virpulis”
(ieeja - bez maksas)

pie Codes pamatskolas

17.04.

14.00

Lieldienu sagaidīšanas pasākums kopā ar folkloras
kopu ,,Svitene” (ieeja - bez maksas)

Bērsteles kultūras nams

17.04.

15.00

Lieldienu pasākums bērniem ,,Krāsainais Lieldienu
virpulis” (ieeja - bez maksas)

Mežotnes pils parks

13. 2022. gada 8. aprīlī
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

17.04.

16.00

Lieldienas kopā ar folkloras kopu ,,Svitene” - iesim rotaļās,
minēsim mīklas, izzināsim ticējumus, ieklausīsimies latviešu
tautasdziesmās (ieeja - bez maksas)

Viesturu kultūras centrs

17.04.

18.00

Lieldienu jampadracis (ieeja - bez maksas)

Kurmenes parks

18.04.

11.00

,,Krāsainais Lieldienu virpulis’’ (ieeja - bez maksas)

Bārbeles parka estrāde

18.04.

12.0016.00

„Lieldienu olimpiāde ģimenēm”: spēles dažādiem
vecumiem nodrošina „Aktīvās atpūtas aģentūra” (ieeja bez maksas)

Laukums pie Valles
pamatskolas

18.04.

13.30

Jautras izdarības bērniem kopā ar Pārsteiguma
Karuseli (ieeja - bez maksas)

Skaistkalnes tautas nams

18.04.

16.00

Lieldienu koncerts – piedalās lieli un mazi Valles
pašdarbnieki (ieeja - bez maksas)

Valles saieta nams

24.04.

(sekot
līdzi
afišai)

„Kurzemes galma noslēpumi”- uzvedums, tikšanās un
Rundāles Multifunkcionālais
sarunas kopā ar „Mazo muižu”, rakstnieci Ingunu Baueri centrs
(ieeja - maksas)

24.04.

16.00

Vecsaules amatieru teātris „Vecsaule”, ar dzejas izrādi
„Nakts viesi” (režisore - Gunta Siliņa; ieeja - bez maksas)

Vecsaules saieta nams

25.04.

19.00

Līvbērzes amatierteātra „Radi” izrāde „Dzīve ar
piedzīvojumu garšu” (ieeja - bez maksas)

Viesturu kultūras centrs

27.04.

19.00

Aigas Vangales jubilejas tautas deju koncerts „Es varu
būt tā…” (ieeja - bez maksas)

Svitenes tautas nams

29.04.

22.00

Pavasara balle kopā ar grupu „Rēzuss pozitīvs’’ (ieejas
maksa - 4 EUR)

Bārbeles tautas nams

30.04.

16.00

Jauktā kora „Grenctāle” 65 gadu jubilejas sarīkojums salidojums (ieeja - bez maksas)

Grenctāles kultūras nams

30.04.

21.00

Lielās talkas dienas diskotēka jauniešiem (ieejas maksa 4 EUR)

Vecumnieku tautas nams

3.05.

18.30

Amatierteātra „Vecsaule” pirmizrāde „Četri stāsti”
(ieeja - bez maksas)

Vecsaules saietu namā

3.05.

19.00

Bārbeles tautas nama amatierkolektīvu koncerts
(ieeja - bez maksas)

Bārbeles tautas nams

4.05.

10.00

Latvijas Neatkarības atjaunošanai veltīts sarīkojums:
muzicēs kantrimūziķis Māris Sloka

Kurmenes parka estrāde

4.05.

18.00

Koncerts „Latviešu roka balādes” (ieeja - bez maksas)

Bauskas rātslaukums

7.05.

17.00

Codes pagasta sieviešu vokālā ansambļa „Mežrozītes”
20 gadu jubilejas koncerts (ieeja - bez maksas)

Codes pamatskola

8.05.

15.00

Dueta „JurGita’’ koncerts Mātes dienā (ieeja - bez maksas) Bārbeles tautas nams

JAUNIEŠI: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

13.04.

16.00-18.00

Foto un video mācības. Fotografēšanas
pamati. Profesionālās tehnikas lietošana

Bauskas jauniešu telpa
Katoļu ielā 3

14.04.

15.00-18.00

Lustīga Lieldienu darbnīca: mūzika,
meistarklases, stafetes.

Iecavas Jauniešu centrs

15.04.

12.00

Strītbols, Lieldienu pikniks

Grenctāles kultūras nams

20.04.

16.00-18.00

Iejūties tūrista ādā Iecavā - kopīga
pastaiga

Satikšanās pie Iecavas
Jauniešu centra

22.04.

16.00-17.00

Saruna ar Bauskas novada deputāti Laini Bauskas jauniešu telpa
Bahu. Jauniešu iespēja līdzdarboties
Katoļu ielā 3
pašvaldības līmenī - neformāla saruna, lai
satuvinātu jauniešus ar deputātiem

23.04.

12.00-17.00

“Kafija ar politiķiem” - sarunas par
aktuālo Bauskas novadā. Iepazīsti
Bauskas novada politiķus! Rīko
Vecumnieku jauniešu dome

Vecumnieku tautas nams

23.04.

10.00

Zemgales bērnu un jauniešu talantu
konkurss “Zemgalei ir talants”

Īslīces kultūras nams

Jauniešu festivāls “Ko šodien?”

Svitene

30.04.-1.05.

14.lpp.

Sveicam
100 gadu
jubilejā

Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Iecavniece Broņislava Utāne
21. janvārī svinēja 100 gadu jubileju.
11. martā viņu apciemoja Iecavas
apvienības pārvaldes vadītājs
Normunds Vāvers un sociālā dienesta
darbinieces Anda Krūmiņa un Dina
Meļķe, lai nodotu pašvaldības
sveicienus un 80 eiro naudas balvu.
Jubilāre saglabājusi apbrīnojamu možumu – ļoti gaida pavasari, kad varēs iet dārzā ravēt un rušināties. „Kaut ko vieglu jau
vēl varu padarīt, ar kaplīti dārzā pastrādāt,”
teic Broņislava.
Tagad dienas šķiet garas, tādēļ laiku
simtgadniece kavē, pa drusciņai lasot, cik
nu acu gaišums ļauj, un skatoties televizoru.
Broņislavas dzimtā puse ir Rēzeknes
rajona Dagdas pagasts. Kara gados ar piecus mēnešus veco dēliņu uz rokām jaunajai
ģimenei vajadzējis doties bēgļu gaitās uz
Vāciju, bet, kad apmešanās vietu ieņēmusi
krievu armija, nācies atgriezties. Vīrs izsūtīts uz Vorkutu, jo vācu laikā strādājis policijas iecirknī par uzraugu, bet Broņislava ar
dēliņu apmetusies pie vīra tēva Iecavā. Pēc
desmit izsūtījuma gadiem vīrs atgriezies
Iecavā, te paši uzcēluši savu māju.
100 gadu laikā piedzīvots daudz smagu
brīžu, taču no Broņislavas staro gaišums.
Prieka mirkļus dzīvē sagādājusi ģimene,
kurā uzauguši trīs bērni, pieci mazbērni
un nu jau arī trīs mazmazbērni. Arī tagad
pašu celtajā mājā mitinās četras paaudzes.

Svitenē notiks festivāls jauniešiem

2022. gada 8. aprīlī

14.

ĢIMENES ĀRSTU
MAIŅA IECAVĀ
14. martā darbu
IECAVAS VESELĪBAS CENTRĀ

beigusi ģimenes ārste
Aiga Markevica un
darbu uzsākusi
ģimenes ārste
LĀSMA ČETVERGA,

Vita Reinfelde
biedrības „Mums pieder pasaule”
valdes locekle
Jau pavisam drīz, 30. aprīlī un 1. maijā,
Svitenes pagasta centrā ritēs sarunas,
skanēs mūzika un virmos priecīga
atmosfēra, jo jauniešu biedrība „Mums
pieder pasaule” sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām „Inicio”, „Laiks
jauniešiem”, „Vieddoma” un „Jaunatne
smaidam” atklās šī gada pirmo festivālu jauniešiem „Ko šodien?” - tikšanos
ar draugiem.
Sociālie procesi ir ļoti svarīgi jaunībā - it īpaši bērniem un pusaudžiem, jo
tieši šajā laikā viņi apgūst sociālās lomas.
Festivāla mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem socializēties, tostarp sekmēt jauniešu brīvā laika pavadīšanu, bet sarunas
vīsies ap jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību laukos - kas nepieciešams un
kā to panākt.
Dalībnieki varēs piedalīties diskusijās,
uzklausīt pieredzes un veiksmes stāstus,
piedalīties aktīvās un radošās nodarbēs,
kas mīsies ar muzikāliem priekšnesumiem. Pirmajā dienā dalībnieki varēs apgūt dīdžeja mākslu, bet vakarpusē muzicēt

gu kūku, ko organizēs NVO

„Visam kronis”. Par īpašo
nakts trasīti rūpēsies „Inicio”
un „Jaunatne smaidam”.

kopā ar Nilu Īli un Maiju Sējāni Īli; svētdien
festivālu noslēgs Bauskas novada talantīgo jauniešu un grupas „Kreisais Krasts”
koncerts.
Piedaloties pasākuma darbnīcās, dalībnieki krās punktus uz loterijas taloniņa un
katram noteiktu punktu skaitu sakrājušam
dalībniekam būs iespēja laimēt balvas no
festivāla sponsoriem.
Ieeja festivālā tikai reģistrētiem dalībniekiem vai uzrādot biļeti (bezrindas.lv).
Aicinām domāt zaļāk - uz festivālu var
ierasties ar sabiedrisko transportu, divriteni vai kājām, tieši šī iemesla dēļ festivāla atklāšana notiks sestdien, plkst. 13.00,
nakšņot varēs savā teltī telšu pilsētiņā.
Festivāla noslēgums paredzēts svētdien plkst.14.00 ar lielo „Ko šodien?” drau-

Sīkāks festivāla apraksts,
programma, karte un cita
svarīga informācija būs atrodama Facebook un Instagram kontos.
Festivāls notiks, pateicoties finansiālajam atbalstam no Bauskas novada pašvaldības, Rundāles apvienības pārvaldes un
Svitenes tautas nama, projekta „Kopienā
ir SPĒKS” (Sabiedrības integrācijas fonda
atbalsts no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem)
un projekta finansējumam (no Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2021.-2023. gadam).
Reģistrēšanās festivālam bez maksas iespējama, lietojot QR kodu vai saiti:
https://forms.gle/Qahm5YD84C8N4Ni69.
Pēc 16. aprīļa reģistrācija tiks pārtraukta,
bet varēs iegādāties biļetes bezrindas.lv.
Dalībnieku skaits ierobežots.

SPORTS: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

10.04.

11.00

Vecumnieku Pavasara velobrauciens

Starts pie Vecumnieku novada
Mūzikas un mākslas skolas

15.04.

Āra orientēšanās poligona atklāšana
(plašāk - www.iecava.lv)

Iecavas Jauniešu centrs

25.-30.04.

VELO orientēšanās sacensības

Rundāles apvienības pārvalde

Latvijas Sporta veterānu-senioru
savienības 59. sporta spēles: darts, brīvā
cīņa, florbols 35+, dambrete, basketbols
D 40+, K 45+, svaru stieņa spiešana guļus

Bauskas apvienības pārvaldes
sporta bāzes (Pilskalna iela 26
Bauskā, Uzvaras iela 10 Bauskā,
Codes pamatskolas sporta zāle)
un Bauskas Kultūras centrs

30.04.

10.00

Sports
27. martā ar spēlēm par godalgām noslēdzās Bauskas novada
čempionāts basketbolā, informē
Sporta nodaļa.
1. vieta - Progress/Iecava
2. vieta - Bauskas BJSS
3. vieta - Ceraukste
Cīņā par 3. vietu ceraukstieši atspēlējās no -19 liela punktu deficīta,
savukārt finālā iecavnieki spēli
kontrolēja visā tās garumā un viņiem
izdevās revanšēties „Bauskas BJSS”

par vienīgo zaudējumu regulārajā
turnīrā. Turnīra MVP jeb vērtīgākais
spēlētājs - Reinis Solzemnieks, turnīra rezultatīvākais spēlētājs - Jānis
Klāviņš.
Kilometru krāšanas pasākums
Iecavā noslēdzās 31. martā,
informē Iecavas apvienības
pārvaldes sporta organizators
Ivars Jurbergs.
Kilometru birums kopējā krājkasītē ir
ļoti iespaidīgs - kopā 8357,5 kilometru
jeb SOĻO (3955,3 km), SKRIEN (1339
km) un VELO (3063 km).

Izcilnieku pjedestāls
jeb TOP 3 pa kategorijām:
SOĻO
1. Sandis Karelis - 474,9 km
2. Ināra Bogviļone - 420,9 km
3. Ainars Krumovics - 339,2 km
SKRIEN
1. Alīna Rumbeniece - 255,2 km
2. Oksana Duboveca - 230,2 km
3. Ieva Siugale - 205,3 km
VELO
1. Verners Rinkovičs - 1104,5 km
2. Marija Baranovska - 576,3 km
3. Marina Feldmane - 500 km

kas ir A. Markevicas darbības
pamatteritorijas pārņēmēja.
Visi pacienti tiek pārreģistrēti
L. Četvergas pacientu sarakstā.
Sīkāka informācija Iecavas
veselības centrā, tālr. 63941481.
Jautājumu gadījumā sazinieties
ar Nacionālā veselības dienesta
Zemgales nodaļu, tālr. 63027249,
e-pasta adrese:
zemgale.@vmnvd.gov.lv
Dr. L. Četvergas
pieņemšanas laiki:
Pirmdien: 8.00-14.00
Otrdien: Trešdien: 9.00-15.00
Ceturtdien: 15.00-19.00
Piektdien: 8.00-12.00.

15. 2022. gada 8. aprīlī

Zini, kā rīkoties
apdraudējuma gadījumos!
Beata Logina
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
Bauskas novada dome šī gada
27. janvārī ir apstiprinājusi
Bauskas sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības plānu, kurā
noteiktas rīcības dažādu
apdraudējumu gadījumos.
Plāns ir pieejams pašvaldības
tīmekļa vietnē www.bauska.lv.
Iedzīvotāju evakuācija
no katastrofas apdraudētajām vai
skartajām teritorijām
tiks organizēta, ņemot vērā
attiecīgā apdraudējuma
iespējamās sekas.
Pirms cilvēku evakuācijas no katastrofu apdraudētajām vai skartajām teritorijām tiks nodrošināta šo
cilvēku apziņošana. Iedzīvotāju, operatīvo dienestu, iestāžu un pašvaldību
apziņošana par katastrofas draudiem
paredzama, izmantojot visus pieejamos sakaru līdzekļus: mobilo telefonu
sakaru tīklus, fiksēto telefonu tīklus,
rācijas, radiosakarus, masu medijus
(TV, laikraksti, sociālie tīkli) un citus,
kas tajā brīdī būs pieejami.
Papildus iedzīvotāju apziņošanai
tiks izmantotas civilās trauksmes un
apziņošanas sistēmas sirēnas: Bauskas pilsētā - uz Bauskas 2. vidusskolas jumta Dārza ielā 9 (izvietojuma un
reljefa dēļ sirēnu iespējams dzirdēt
tikai daļā pilsētas); Iecavā sirēna atrodas uz pamatskolas jumta Skolas
ielā 19.
Evakuācija no skartajām teritorijām atkarībā no katastrofas veida
var notikt, izmantojot autotransportu, motorizētu transportu un nemotorizētu transportu.

Autotransportam var tikt izmantots gan novada nodrošinātais autotransports, gan iedzīvotāju privātais
transports. Motorizētu transportlīdzekļu izmantošana var būt nedroša vietās,
kur izplūdušas viegli uzliesmojošas
ķīmiskas vielas, jo dzirksteles no motoriem var izraisīt to aizdegšanos. Ķīmisko vielu noplūdes gadījumā jāevakuējas perpendikulāri vēja virzienam
(tā, lai vējš pūstu no sāniem).

Evakuējamo
PULCĒŠANĀS VIETAS
Bauskas pilsētā

- Laukums pie “RIMI ” veikala
Pionieru ielā 2;
- Bauskas pilsētas Rātslaukums;
- Bauskas pilsētas stadions
Pilskalna ielā 26;
- Bauskas 2. vidusskolas stadions
Dārza ielā 9.

Iecavas pilsētā

- Iecavas autoostas laukums
Edvarta Virzas ielā 24;
- Iecavas vidusskolas stadions
Skolas ielā 19.

Vecumniekos

- Laukums pie Vecumnieku apvienības pārvaldes ēkas Rīgas ielā 29;
- Vecumnieku Tautas nams
Rīgas ielā 5.

Pilsrundālē

- Laukums pie Rundāles apvienības
pārvaldes ēkas Pilsrundālē 1.

Pašvaldības pagastos

- Pie attiecīgo pagastu nodaļu
administratīvajām ēkām vai
atkarībā no apdraudējuma vietas
un rakstura.

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
BAUSKA
Gundars Rode (12.01.1973.-01.03.2022.)
Arnis Purviņš (20.11.1961.-01.03.2022.)
Ausma Priedeslaipa (21.04.1934.		
05.03.2022.)
Ginta Sējēja (28.02.1960.-08.03.2022.)
Aina Ušča (16.03.1952.-15.03.2022.)
Broņislava Žieda (21.03.1932.		 16.03.2022.)
Anna Petrova (30.12.1937.-22.03.2022.)
Mihalīna Supe (07.07.1923.-23.03.2022.)
Juris Krūmiņš (17.07.1935.-23.03.2022.)
Anastasija Kovaļčuka (09.02.1928.		 28.03.2022.)
Zigrīda Mellupe (21.04.1938.-28.03.2022.)
Gunārs Stengrevics (10.12.1938.		 29.03.2022.)
Dzintra Rādena (07.10.1950.-29.03.2022.)
ĪSLĪCE
Ļubova Rodkina (08.05.1947.-04.03.2022.)
Hermīne Briede (23.10.1934.-28.03.2022.)

Vitauts Mikolens (04.09.1942.		 26.03.2022.)
CERAUKSTE
Vera Lazdiņa (21.04.1944.-05.03.2022.)
Imants Maskoļūns (30.06.1942.		 04.03.2022.)
Mirdza Okmane (29.01.1937.-16.03.2022.)
Ēvalds Sabaļauskis (22.03.1955.		 28.03.2022.)
Andris Caunītis (11.07.1963.-30.03.2022.)
IECAVA
Edmunds Ribaks (03.05.1947.-02.03.2022.)
Livija Kivilande (26.02.1935.-02.03.2022.)
Raita Zelle (12.01.1941.-04.03.2022.)
Nikolajs Dernovojs (09.05.1942.		 07.03.2022.)
Aldis Ozols (19.02.1950.-08.03.2022.)
Harijs Gulbis (24.08.1939.-09.03.2022.)
Gaida Runce (30.05.1925.-13.03.2022.)
Mirdza Augucēviča (10.11.1937.		 20.03..2022.)

Traktortehnikas tehniskās apskates
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk.
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes

jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei. * tālr. 63925013
(Bauskā); ** tālr. 65123326 (Aizkrauklē)

Norises vieta

Datums

Laiks

* Bārbeles pag., Baznīca, Liepu aleja 1

12.05.

10.30

* Brunavas pag., Brunava (kalte)

25.04.

10.30

* Brunavas pag., Rainis (darbnīcas)
* Ceraukstes pag., Ceraukstīte, Klēts iela 18
(darbnīcas)
* Codes pag., Code (galdniecība)

02.06.

10.30

05.05.

10.30

16.05.

10.30

* Dāviņu pag., Dāviņi (pagastmāja)
* Gailīšu pag., Uzvaras iela 2 (centrā uz laukuma)
* Iecava, Rīgas iela 55 (Rakmente)

19.05.

10.30

11.05.

10.30

27.04.

10.30

* Iecavas pag. Jumis, Raibaļas (darbnīcas)
* Īslīces pag. Bērzi, Ernesta Kapkalna iela 1c
(darbnīcas)
** Kurmenes pag. Māliņi

13.06.

10.30

09.05.

10.30

05.05.

11.00

* Mežotnes pag. Mežotne, Pils iela (darbnīcas)

18.05.
20.04.
un
23.05.
13.04.
un
08.06.
13.04.
un
08.06.
14.04.
un
25.05.
26.05.

10.30

06.05.

11.00

16.06.
11.04.
un
09.06.
20.06.

10.30

15.06.

10.30

21.04.
un
06.06.

10.30

* Rundāles pag. Rundāle (darbnīcas)
* Skaistkalnes pag. Mēmele
* Skaistkalnes pag. Skaistkalne (darbnīcas)
* Stelpes pag. Stelpe (pagastmāja)
* Svitenes pag. Svitene, Dučkēni (darbnīcas)
** Valles pag. “ROSMES”, Valle, pie Krīču
veikala
* Vecsaules pag. Ozolaine (darbnīcas)
* Vecsaules pag. Zvaigzne,
Kokles 1 (darbnīcas)
* Vecumnieku pag. Beibeži (katlu māja)
* Vecumnieku pag. Vecumnieki, Jaunā
iela (darbnīcas)
* Viesturu pag. Viesturi, Burtnieku iela (darbnīcas)

10.30
10.30
11.30
10.30
10.30

10.30
10.30

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
MEŽOTNE
Gaņa Karkovska (17.10.1959.Florjana Sitko (10.01.1931.-18.03.2022.)
		 20.03.2022.)
Uldis Trokšs (02.06.1966.-29.03.2022.)
Zinaida Smirnova (26.04.1930.VECSAULE
		 24.03.2022.)
VIESTURI
Jānis Lazdiņš (22.11.1963.-08.03.2022.)
Aļģis Aleksandravičus (16.10.1954.Dzintra Kļaviņa (08.03.1948.-23.03.2022.)
		 17.03.2022.)
CODE
DĀVIŅI
Valdis Amantovs (06.02.1948.-01.03.2022.)
Mihails Minovs (08.04.1955.-25.03.2022.)
Lidija Ļeonoviča (15.07.1937.BĀRBELE
		 22.03.2022.)
VECUMNIEKI
Ilga Elksne (20.12.1939.-06.03.2022.)
Fjodors Baravojs (22.03.1923.GAILĪŠI
Velta Rimševica (22.11.1939.-14.03.2022.) 		 01.03.2022.)
RUNDĀLE
Austra Kārkliņa (28.08.1925.-15.03.2022.)
Karina Roziņa (03.10.1948.-16.03.2022.)
Milda Krieva (25.09.1928.-02.03.2022.)
Ņina Rebiša (02.08.1941.-18.03.2022.)
VALLE
Gaļina Viegliņa (22.06.1947.-07.03.2022.)
Māris Strazdiņš (09.08.1956.-26.03.2022.)
Igors Griķītis (29.04.1969.-28.03.2022.)
Daina Zjukova (29.03.1940.-17.03.2022.)
KURMENE
BRUNAVA
Ilgvars Brauhbārs (10.03.1954.Visvaldis Drezovs (30.10.1940.-		
		 17.03.2022.)
		10.03.2022.)

2022. gada 8. aprīlī

16.

Paziņojumi
PAZIŅOJUMS
PAR IZSOLI
Bauskas novada pašvaldība

rīko industriālās
teritorijas nekustamo
īpašumu

Lidlauka ielā 2

un Biržu ielā 86 izsoli.
Izsoles notiks 2022. gada
26. aprīlī Bauskas novada
pašvaldības telpās
Uzvaras ielā 1, Bauskā:
plkst. 13.30 Lidlauka iela 2;
plkst. 14.00 - Biržu iela 86.
Pieteikšanās līdz 25. aprīlim.
Vairāk informācijas:
https://www.vestnesis.lv

No maija līdz oktobrim notiks LUCAS 2022 zemes lietojuma un zemes seguma
statistiskais apsekojums
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti.
Tie var atrasties visos zemes seguma veidos
(aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās,
transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma
un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un
ainavas struktūras elementus. No augsnes virskārtas
paņemtie paraugi tiek analizēti laboratorijā un izmantoti ar vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem.
Ja nepieciešams, apsekotājs varēs uzrādīt ID karti un
Eiropas Komisijas Statistikas dienesta
EUROSTAT parakstītu akreditācijas vēstuli.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas
mēroga statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos
nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes
īpašumu. LUCAS 2022 apsekojuma dati netiks
izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei,
un tie nav piemēroti šādam mērķim. Plašāk:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview

Izdevējs – BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Bauskas novada pašvaldības informatīvais izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Lasītāji to saņem bez maksas.
Izdevums sagatavots Bauskas novada administrācijas Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļā. Druku nodrošina AS ‘‘Dragonara Baltica’’.
Par publicētajiem faktiem atbild rakstu autori.
Tālr. ziņojumiem 26442201; e-pasts: beata.logina@bauska.lv. Tirāža - 8000 eks.
Izdevums publicēts arī internetā: www.bauska.lv, www.iecava.lv, www.rundale.lv, www.vecumnieki.lv.

