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Akcentējot sadarbību

Gints Jankovskis,

Bauskas novada jaunatnes lietu speciālists
Klāt ir atkal Jaunais gads, jā, Jaunais
gads… Ieskandinot pazīstamās dziesmas
tekstu vēlos, jūs visus sveikt jaunajā gadā!
Novēlu visiem veselību, neizsīkstošu enerģiju un sasniegt izvirzītos mērķus.
Esmu 23 gadus jauns īslīcietis, jauniešu aktīvists un biedrības „Laiks Jauniešiem” vadītājs.
Pagājušā gada nogalē piedalījos izsludinātajā
konkursā uz jaunatnes lietu speciālista amatu
un īsi pirms Ziemassvētkiem tiku apstiprināts
par Bauskas novada jaunatnes lietu speciālistu.
Uzskatu, ka jaunatnes joma ir pelnījusi būtisku
uzrāvienu, dodot jauniešiem pārliecību, ka
viņi ir svarīgi un ir sadzirdēti. Līdz ar novadu
apvienošanu un Jaunatnes nodaļas izveidošanu kopīgiem spēkiem virzāmies sakārtotas
sistēmas virzienā, kas tuvākajā laikā varētu
nest pozitīvus darba augļus.
Organizējot darbu ar jaunatni, veidošu jauniešiem izpratni par dzīvē svarīgāko – karjeras
izvēli, neformālo izglītību, veicināšu saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.
Uzskatu, ka aktīvāk jāsadarbojas vairākām
iestādēm – Sociālajam dienestam, Bērnu un
jauniešu centram, izglītības iestādēm, skolēnu
pašpārvaldēm, nevalstiskajam sektoram un
jaunatnes darbiniekiem. Ir laiks sadarboties un
virzīties visiem uz kopīgiem mērķiem.
Bauskas novads ir pelnījis būt jaudīgāks
un modernāks, ieviešot mobilos jaunatnes
darbiniekus. Esošais modelis ar jaunatnes
darbiniekiem uz nepilnu slodzi ir sevi izsmēlis - darbinieki sāk „izdegt”, jo koncentrējas
savam pamatdarbam, studijām vai mācībam
vidusskolā, atstājot darbu ar jaunatni otrajā
vai pat trešajā plānā. Pretēji tam, kvalitatīvs
mobilais jaunatnes darbinieks sniegtu neatsveramu atbalstu ikdienas darbā ar jaunatni
un nepieciešamības gadījumā dotos organizēt
dažādus pilnveidojošus pasākumus jauniešiem dažādos ciemos pēc konkrēta grafika,
bet attālināti sarunām būtu sasniedzams
katru dienu savā darba vietā. Mobilajiem
jaunatnes darbiniekiem ir jābūt vairākiem, lai
spētu pilnvērtīgi aptvert visu jauno Bauskas
novadu, sekmējot kvalitatīvu un lietderīgu
darbu ar jaunatni.
Manuprāt, lai realizētu šādu modeli Bauskas
novadā, ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi, jāturpina šāda pozitīva virzība, lai šī
gada laikā sasniegtu augstāk minētā darba
struktūru ar jaunatni. Katrā no līdzšinējiem
novadiem ir atrodamas lieliskas iezīmes darbā
ar jaunatni - Rundāles novadā līdz šim ļoti
kvalitatīvi darbojušās nevalstiskās jaunatnes
organizācijas. Iecavas novadā lieliski sevi
parāda Jauniešu centrs. Vecumnieku novadā
jāizceļ aktīvā dzīvesveida popularizēšana
jauniešu vidū. Bauskas novadā vēlētos izcelt
pieejamo darbinieku resursu un sekmīgi realizētos projektus.
Mums 2022. gads būs pārmaiņu laiks - aicinu
būt saprotošiem un atbalstošiem, lai kopīgi
mūsu novadu padarītu iedzīvotājiem vēl draudzīgāku. Jaunieši ir mūsu tagadne un nākotne!

Nelielā pulkā, kopā sanākot projekta galveno darbu veicējiem, Bauskas novada administrācijas speciālistiem un domes vadībai,
29. decembrī oficiāli tika atklāta pārbūvētā Mēmeles iela Bauskā.

Svētki jaunatvērtajā Mēmeles ielā
Nelielā pulkā, kopā sanākot projekta galveno darbu veicējiem, Bauskas novada
administrācijas speciālistiem un domes
vadībai, 29. decembrī oficiāli tika atklāta
pārbūvētā Mēmeles iela Bauskā.
Īsā, oficiālā pasākumā tika sveikts būvprojekta
autors SIA „BM-projekti”, būvnieks SIA „VIA”
un būvuzraugs SIA „Balt Line Globe”, kā arī
iepriekšējās un tagadējās Bauskas novada
domes vadība un administrācijas speciālisti,
projekta uzņēmēji.
Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pateicās speciālistiem par darbu, uzsverot, ka iela
ir nozīmīgs uzņēmējdarbības infrastruktūru
veicinošs objekts, kā arī vēl viena skaista vieta
pilsētā, kur doties pastaigā.
Gandarījumu par paveikto neslēpa arī būvnieka SIA „VIA” pārstāvis Mārtiņš Miķelsons:
„Projektā atjaunotas visas pazemes komunikācijas, sadzīves kanalizācija, apgaismojums.
Jaunie gaismekļi ielai piešķir īpašu auru, un
līdz ar to arī mums pašiem ir lielāks gandarījums šādā projektā piedalīties.”
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)
Zemgales reģiona nodaļas vadītāja Liene
Rulle uzteica lielisko sadarbību ar pašvaldību
un darbu veicējiem.
„Iedzīvotāji šo ielu ļoti aktīvi izmanto, tādēļ
gribas pozitīvi vērtēt šos ieguldījumus, kurus
ar Eiropas Savienības fondu finansējumu
varam piesaistīt. Redzu, ka
Bauskā ir spēcīga komanda,
kas veiksmīgi projektu īstenojusi,” secināja Liene Rulle un
pasniedza pašvaldības vadītājam simbolisku sāls podu,
kas kopš sendienām ir labas

sadarbības un saprašanās simbols.
Projekta „Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā” vadītāja Ilze Tijone
stāsta, ka Mēmeles iela ir reģionālā autoceļa
P87 Bauska-Aizkraukle posms, kas atjaunots
no Mēmeles tilta līdz veikalam „Argo”.
„Būvprojekts izstrādāts un realizēts, respektējot Bauskas vecpilsētas un Mēmeles upes klātbūtni. Atjaunotā teritorija nodrošina sabiedrībai
brīvi pieejamu vietu ar īpašu kultūrvēsturisko,
ekoloģisko un estētisko nozīmi rekreācijas,
tūrisma aktivitāšu vai kvalitatīvas dzīves vides
nodrošināšanai. Ne mazāk svarīgi - teritorija
ir dabas parka „Bauska” turpinājums. Taču
galvenais projekta mērķis ir sasniegts, radot
iespējas uzņēmēju ieceru realizācijai un jaunu
darbavietu nodrošināšanai,” tā I. Tijone.
Mēmeles iela, autoceļa Bauska-Aizkraukle
posms, pārbūvēts 1473 metru garumā. Ielas
sākumā izveidots apļveida krustojums. Darbi
uzsākti 2019. gada 11. decembrī. Divu gadu
darba rezultātā uzlabota satiksmes drošība,
veikta ielas pārbūve, izbūvējot melno segumu,
atrisinot ūdens atvadi no brauktuves klātnes
un nodrošinot ceļa segas ilgizturību. Atbilstoši
būvnoteikumiem nodrošināta vides pieejamība. Būtiski, ka Mēmeles ielas rekonstrukcijas
projektā pielietota cita kanalizācijas aku izbūves tehnoloģija brauktuves daļā.
Ielas garumā izveidoti stāvvietu paplašinājumi,

tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ielas
labajā pusē, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, izbūvēts apvienotais gājēju un veloceliņš,
kas no brauktuves atdalīts ar betona apmali un
dabīgā akmens bruģa saliņu.
Visā apvienotā gājēju ceļa garumā izbūvēta
taktilā bruģa vadlīnija, projekta teritorijā veikta
ielas apgaismojuma izbūve, veikti citi darbi. Garantijas laiks rekonstruētajai ielai ir pieci gadi.
Divas dienas jaunatklātajā Mēmeles ielā apmeklētāji varēja pastaigas laikā baudīt svētku
noskaņā izgaismoto promenādi.
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

Svarīgi!
No šī gada 1.janvāra Bauskas novadā
darbu sākušas četras jaunas iestādes apvienību pārvaldes:
• Bauskas apvienības pārvalde
• Iecavas apvienības pārvalde
• Vecumnieku apvienības pārvalde un
• Rundāles apvienības pārvalde.
Pagastu pārvaldes pārveidotas par apvienības pārvaldes struktūrvienībām ar
nosaukumu-nodaļa. Piemēram, Stelpes
pagasta nodaļa, Svitenes pagasta nodaļa,
Brunavas pagasta nodaļa utt.
Par aktuālajām izmaiņām apvienību pārvaldēs, pagastu nodaļās un speciālistu
pieņemšanas laikos sīkāka informācija
interneta vietnēs www.bauska.lv,
www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv,
www.rundale.lv
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Domes lēmumu apskats

Veikti grozījumi Bauskas novada
Attīstības programmā

Ar13.decembrī pieņemto lēmumu deputāti
apstiprinājuši Bauskas novada Attīstības
programmas Investīciju plānu jaunā redakcijā, pagarinot arī Bauskas novada Attīstības
programmas darbības termiņu līdz jaunās
Attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanai.
Tiek plānots pašvaldības budžets 2022. gadam.
Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta sasaisti ar
plānošanas dokumentiem un pašvaldība varētu
pretendēt uz ārējā finansējuma, tostarp valsts
budžeta līdzekļu piesaisti, bija nepieciešams
aktualizēt un apvienot bijušā Bauskas novada,
Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novada
investīciju plānus.
Pašreiz notiek darbs pie jaunizveidotā novada plānošanas dokumentu – Attīstības
stratēģijas un Bauskas novada Attīstības
programmas 2021.-2027. gadam izstrādes,
kas noslēgsies 2022. gadā. Decembra sākumā noslēdzās Bauskas novada ilgtermiņa
attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta
publiskā apspriešana.

Reorganizē sporta centru „Mēmele”

2021. gada 25. novembrī deputāti pieņēma
lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” reorganizāciju”, pievienojot to pašvaldības iestādei
„Bauskas apvienības pārvalde”. 23. decembra
domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par
darba attiecību pārtraukšanu ar sporta centra
„Mēmele” direktori Līgu Rimševicu, kura šo
darbu veic kopš 2015. gada.
Līgai Rimševicai izteikts piedāvājums veikt
grozījumus darba līgumā, piedāvājot no
2022.gada 1.janvāra turpināt darba tiesiskās
attiecības Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija” Izglītības,
kultūras, sporta un sabiedrības labklājības
departamentā Sporta nodaļas vadītāja amatā.
L.Rimševica šo piedāvājumu ir pieņēmusi.

Bauskas pagastu pārvaldes kļūs par
pagastu nodaļām

Deputāti lēma arī par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas apvienības pārvalde” izveidošanu. Atbilstoši 2021. gada 25. novembra domes sēdē pieņemtajam lēmumam
Bauskas apvienības pārvalde izveidojama līdz
šā gada 31. decembrim.
Izveidojot Bauskas apvienības pārvaldi, kā
patstāvīgas pašvaldības iestādes tiek likvidētas pagastu pārvaldes: Brunavas, Codes,
Dāviņu, Ceraukstes, Codes, Gailīšu, Vecsaules, Mežotnes. Pagastu pārvaldes, atbilstoši
Bauskas apvienības pārvaldes struktūrai,
kļūs par pagastu nodaļām: Brunavas pagasta
nodaļa, Codes pagasta nodaļa, Ceraukstes
pagasta nodaļa utt.
Domes sēdē deputāti lēma par iepriekšminēto pagasta pārvalžu vadītāju atbrīvošanu
no amata, jo, kā jau minēts, tiek likvidētas
pārvaldes kā patstāvīgas iestādes.
Visus pašreizējos pagastu pārvalžu vadītājus amatā apstiprinājusi dome, tātad arī par
atbrīvošanu bija pieņemams domes lēmums.
Pagastu pārvalžu vadītājiem piedāvāts turpināt darba attiecības, kļūstot par pagasta
nodaļas vadītājiem.
Pagasta pārvaldes kā iestādes pārveidošana par struktūrvienību – pagasta nodaļu un
pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošana no
iestādes vadītāja darba un, piekrišanas gadījumā, pieņemšana darbā par pagasta nodaļas
vadītāju neietekmēs pārvalžu darbību.

Komisijām apstiprina jaunu sastāvu

Ar domes lēmumu ievēlēta Bauskas novada
pašvaldības Administratīvā komisija šādā
sastāvā:
• priekšsēdētāja - Evita Grigorjeva, iestādes
„Bauskas novada administrācija” Juridiskā un
iepirkumu departamenta vadītāja pienākumu
izpildītāja;
• priekšsēdētāja vietnieks - Mārtiņš Brikers,
Bauskas pašvaldības policijas inspektors;
Komisijas locekļi
• Ilva Buka - Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas vecākā inspektore;
• Aleta Ozoliņa – iestādes „Bauskas novada

Sociālais dienests” sociālā darbiniece darbam
ar ģimeni un bērniem;
• Inita Sproģe – juriste;
• Sigma Strautmale - iestādes „Bauskas
novada Sociālais dienests” Iecavas struktūrvienības vadītāja;
• Baiba Stūre – iestādes „Bauskas novada
administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un
sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas metodiķe.
No 2022. gada 1. janvāra tiek likvidēta Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija, Iecavas novada Administratīvā komisija,
Vecumnieku novada Administratīvā komisija
un Rundāles novada pašvaldības Administratīvā komisija, pārtraukta šo komisiju darbība
un atbrīvoti visi komisijas locekļi. Bauskas
novada pašvaldības Administratīvā komisija
pārņem likvidējamo komisiju vestās lietas.
Apstiprināta Bauskas novada pašvaldības
Iepirkumu komisija šādā sastāvā:
• komisijas priekšsēdētājs: Jānis Kalinka;
• komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Aigars Sietiņš;
• komisijas loceklis: Mārtiņš Veinbergs;
• komisijas loceklis: Guntis Kalniņš;
• komisijas loceklis: Jānis Siugalis;
• komisijas locekle: Indra Latviete;
• komisijas locekle: Ginta Krikščūne.
2022.gada 1.janvārī spēku zaudē bijušo novadu Iepirkumu komisiju pilnvaras.
Izveidota Bauskas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
šādā sastāvā:
• Aivars Mačeks - Bauskas novada domes
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Bauskas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks;
• Dace Neiberte – Bauskas novada domes
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles
apvienības pārvalde” nekustamo īpašumu
speciāliste;
Komisijas locekļi:
• Gunita Vīgupa – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
• Baiba Leitlante - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas apvienības pārvalde”
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
• Jānis Strēlis - Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecumnieku apvienības pārvaldes”
zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs;
• Linda Mežsarga - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas
vecākā juriste.
Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī,
un ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu tiek
izbeigta Bauskas novada domes Darījumu
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas, Iecavas novada domes Darījumu ar
lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas, Vecumnieku novada Lauksaimniecības zemes iegūšanas izvērtēšanas
komisijas darbība, un no amata tiek atbrīvoti
visi komisiju locekļi. Bauskas novada domes
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija pārņem likvidēto komisiju
lietvedībā esošās lietas.
Ar lēmuma spēkā stāšanās dienu tiek izbeigta
Rundāles novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas
darbība attiecībā uz lēmumu pieņemšanu
par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā un Bauskas
novada domes Darījumu ar lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas komisija pārņem komisijas
lietvedībā esošās lietas par piekrišanu vai
atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai
īpašumā.

Uzņēmēju atbrīvo no nomas maksas

Deputāti lēma atbrīvot uzņēmēju SIA
„Žaks-2”, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu Iecavas vidusskolā no telpu un pamatlīdzekļu nomas maksas par periodu no
2022. gada 1. janvāra līdz skolas ēdamzāles
nodošanai ekspluatācijā.
Saskaņā ar līgumu „Par telpu un pamatlīdzekļu nomu” maksa par nomas objektu noteikta

546,41 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības
nodokļa.
Sākot no 2021. gada augusta, Iecavas vidusskolā ir uzsākti ēdināšanas bloka rekonstrukcijas darbi, t.sk. virtuves bloka un ēdamzāles
rekonstrukcija. Plānotais darbu pabeigšanas
termiņš – 2022. gads.

Atbalsta novada sportistu

Atbilstoši kārtībai, kādā piešķir finansējumu Vecumnieku novada sportistiem dalībai
sporta pasākumos, deputāti atbalstīja Akselu
Neimani, piešķirot viņam 600 EUR dalībai motosporta treniņos, nometnēs un sacensībās
2022. gadā. Jaunietis 2021. gada sezonā startējis 125 cm³ solo motociklu klasē. Sezonas
laikā kopumā viņš piedalījies 25 sacensībās,
tajā skaitā arī sacensībās Lietuvā un Igaunijā.
2021. gada sezonas kopvērtējumā gūti šādi
rezultāti: Latvijas Junioru čempionātā МХ125
klasē – 1. vieta, Latvijas čempionātā МХ125
klasē – 6. vieta, Nacionālajā Kausā MX PRO
klasē – 4. vieta.

Piešķir papildu līdzekļus ielas
pārbūvei Vecumniekos

Deputāti pieņēma lēmumu piešķirt papildu
finansējumu Ceriņu ielas pārbūvei Vecumniekos 20 279,99 EUR apmērā, līdzekļus
iekļaujot 2022. gada budžetā.
Būvdarbu laikā, veicot videoinspekciju, tika
secināts, ka ir bojāta centrālā lietus notekūdeņu līnija 86 m garumā. Izstrādājot tehnisko
projektu Ceriņu ielas pārbūvei, videoinspekcija netika veikta, līdz ar to centrālā lietus
notekūdeņu tīklu nomaiņa netika iekļauta
iepirkuma tehniskās specifikācijas apjomos.
Būvuzņēmējs iesniedzis papildu tāmi par kopējo summu 20 279,99 EUR, t. sk. PVN 21 %.

Slēdz deleģēšanas līgumu ar
SIA „Vides serviss”

Lai nodrošinātu pašvaldības administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu uzturēšana, parku, skvēru
un zaļo zonu uzturēšanu, kapsētu uzturēšanu),
tās apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu Bauskas apvienības pārvaldē (Bauskas
pilsētā un pagastu nodaļās), deputāti pieņēma
lēmumu par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vides serviss” uz vienu gadu – no 2022.gada 1. janvāra
līdz 2022.gada 31.decembrim.

Piešķir līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu mājām

Deputāti pieņēma lēmumu par līdzfinansējuma 12 100 EUR piešķiršanu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Bērzkalnu iela 57, Bauskā
īpašniekiem, kuru vārdā rīkojas to pilnvarotā
persona – biedrība „Rītausmu nami”, energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Līdzekļi
piešķirti no budžeta programmas „Mājokļu un
teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta
pasākumi”.
Līdzfinansējums 10 074,82 EUR apmērā energoefektivitātes pasākumu kopuma realizācijai
atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas fasādes
atjaunošanas apliecinājuma kartei piešķirts
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Centra iela
20”, Ceraukstes pagastā, apsaimniekotājam
DzĪKS „AIVĪTES”. Finansējums piešķirts no
budžeta programmas “Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Bērzkalnu ielā 57, Bauskā un „Centra
iela 20,” Ceraukstes pagastā, iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli
pievilcīgā vidē, tāpēc ir nolēmuši
paaugstināt mājas energoefektivitāti,
kas uzlabos dzīves apstākļus un ietaupīs energoresursus.
Abiem pieteikumiem Bauskas novada administrācija sniegusi atzinumu
par pieteikumā paredzēto aktivitāšu
atbilstību Bauskas novada domes
2016. gada 28. janvāra saistošajiem
noteikumiem „Par Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju
atjaunošanai”.

Amatā ieceļ Bauskas novada
pašvaldības policijas priekšnieku

Deputāti pieņēma lēmumu iecelt Broņislavu
Ostrovski Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada pašvaldības policija”
priekšnieka amatā no 2022. gada 1. janvāra.
Ar Bauskas novada domes 2021.gada 25. novembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada pašvaldības policija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”
līdz 2021. gada 31. decembrim izveidojama
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada pašvaldības policija”, apvienojot
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūrvienību
„Bauskas novada pašvaldības policija”, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles
novada dome” struktūrvienību „Rundāles
novada pašvaldības policija” un Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku
novada dome” struktūrvienību „Sabiedriskās
kārtības nodaļa”, kā rezultātā pievienojamās
struktūrvienības tiek likvidētas.
Uz Bauskas novada pašvaldības policijas
priekšnieka amata vietu tika izsludināts atklāts konkurss. Uz amata vietu tika saņemti
trīs pieteikumi.
Amata pretendentu atlases komisija, izvērtējot amata pretendentu atbilstību pašvaldības
policijas priekšniekam izvirzītajām prasībām,
atzina Broņislava Ostrovska kandidatūru par
atbilstošāko Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada pašvaldības policija” priekšnieka amatam.
Līdz šim Broņislavs Ostrovskis veicis Bauskas
novada pašvaldības policijas priekšnieka
amata pienākumus kopš 2018. gada 5. aprīļa
(pašvaldības policija darbu uzsāka 2018. gada
1. martā).

Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas
apstiprināšanu (lēmuma pilns teksts)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27. punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo
daļu, Bauskas novada domes 2010. gada
22. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60.
un 61. punktu un ievērojot SIA „VIDES SERVISS” 2021. gada 10. decembra iesniegumu
Nr.1/13.-259,
Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt SIA „VIDES SERVISS” maksu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
(euro par vienu kubikmetru) Bauskas novada
pašvaldības deleģētā līguma atkritumu apsaimniekošanas zonā no 2022.gada 10.janvāra: 28,09 euro (bez pievienotās vērtības
nodokļa), ko veido:
1.1. maksa par sadzīves un dalīto atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu 10,65 euro;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Getliņi EKO”
(t.sk. dabas resursu nodoklis) – 17,44 euro.
2. Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Bauskas Novada Vēstis”.
23.decembra domes sēdē tika pieņemti arī citi
lēmumi. Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties
pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv.

lasiet arī www.bauska.lv

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

Personas, kam piešķir NĪN
atvieglojumus

• Maznodrošināta persona (maznodrošinātas
personas ģimenes loceklis), kurai pašvaldība
(Bauskas novada „Sociālais dienests”) piešķīrusi maznodrošinātas personas statusu par
to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst
maznodrošinātās personas statusam, – atvieglojuma apmērs 70%;
• Fiziska persona, kura līdz taksācijas gada
1. janvārim reģistrējusi deklarēto dzīves vietu
savā īpašumā Bauskas novada administratīvajā teritorijā, kuras īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz atvieglojuma saņēmēja vārda
un personai uz taksācijas gada 1. janvāri nav
nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parādu, – atvieglojuma apmērs 50%;
• Fiziska persona, kura reģistrējusi pamata
deklarēto dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā un kura ir:
- persona ar I vai II grupas invaliditāti;
- persona, kas ir Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kurai ir kopīga deklarēta adrese
ar bērnu ar īpašām vajadzībām (bērnu ar
invaliditāti);
- persona – aizgādnis, kuras aprūpē ir pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti
kopš bērnības, – atvieglojuma apmērs 50%

Objekti, par kuriem piešķir
atvieglojumu fiziskām personām

• dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša ēkas daļa,
kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai
daļai piekrītoša koplietošanas telpu platība;
• viena dzīvokļa mājas (individuālās mājas);
• divu vai vairāku dzīvokļu mājas, kas nav
sadalītas dzīvokļa īpašumos;
• dzīvoklim piekritīgā zeme - daļa no zemes
vienības proporcionāli dzīvokļa platībai;
• ēkai/būvei piekritīgā zeme, zemes platība
līdz 3 ha no zemes vienības, uz kuras atrodas
ēku/būvju objekts.
Juridiskas vai fiziskas personas, kuru
īpašums atrodas valsts nozīmes pilsēt-

būvniecības pieminekļa – Bauskas vecpilsētas - teritorijā vai, ja īpašums iekļauts
„Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā” vai vietējas nozīmes kultūrvēsturisko
objektu sarakstā un kuras vienā vai vairākos
no iepriekš minētajiem objektiem iepriekšējā
taksācijas gadā ir ieguldījušas savus līdzekļus:
pārbūvē; restaurācijā; vienkāršotā atjaunošanā; infrastruktūras sakārtošanā.
Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu
fiziskām personām:
• ēkas/būves un tām piekritīgā zeme –
zemes vienība, uz kuras šīs ēkas/būves
atrodas.
Nodokļa atvieglojuma apmērs:
• 25% – ja ieguldījuma apjoms īpašumā veikts
no 1500 EUR līdz 4500 EUR, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs;
• 50% – ja ieguldījuma apmērs īpašumā
veikts no 4501 EUR līdz 7000 EUR, bet ne
vairāk kā ieguldījumu apmērs;
• 70% – ja ieguldījuma apmērs īpašumā
veikts vairāk kā 7001 EUR, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs.
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai
Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai
var iesniegt vienu reizi gadā, bet ne vairāk
kā 15 000 EUR piecu gadu periodā. Vienā
pieteikumā var iekļaut vairākus darbu veidus.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts
šādiem darbiem:
• arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas vai mākslas pieminekļa
konservācijas vai restaurācijas būvniecības
ieceres dokumentācijas vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas
programmas), ieskaitot arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas vai arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes un tehniskā apsekojuma, sagatavošanai,– līdz 100 %, bet ne
vairāk kā 2000 EUR;
• arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas fasādes vēsturiskās apdares
konservācijai vai restaurācijai - līdz 80% no
tāmes, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
• arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas autentisko būvgaldniecības izstrādājumu konservācijai vai restaurācijai - līdz
80 %, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
• arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves
ēkas oriģinālā jumta seguma restaurācijai - līdz
80% no tāmes, bet ne vairāk kā 5000 EUR;
• arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves ēkas konstrukciju konservācijai vai restaurācijai - līdz 80% no tāmes, bet ne vairāk
kā 5000 EUR;
• arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves
ēkas fasādes autentisko dekoratīvās apdares
detaļu konservācijai vai restaurācijai - līdz 80 %
no tāmes, bet ne vairāk kā 2000 EUR;
• publiski pieejama mākslas pieminekļa, arhitektūras pieminekļa, vēsturiskās apbūves
ēkas interjera apdares un iekārtas elementu
konservācijai vai restaurācijai - līdz 80% no
tāmes, bet ne vairāk kā 2000 EUR.
Saistošo noteikumu „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Bauskas novadā” pilna redakcija atrodama
pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv

SVARĪGI
Kontakttālruņi papildu informācijai par
NĪN piemērošanas kārtību un atvieglojumu piešķiršanu
• Bauska: 65795206; 63921946
• Iecava: 63941973
• Rundāle: 63962532
• Vecumnieki: 63976576
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Cenu pieaugums Getliņos ietekmē
atkritumu apsaimniekošanas tarifu
Bauskas novadā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 9.decembrī apstiprinājusi
SIA „Getliņi EKO” iesniegtās jaunās atkritumu apglabāšanas izmaksas. Regulators
ir izvērtējis iesniegto tarifu projektu un to
veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu un secinājis, ka tarifu projekts ir
pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai
segtu SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.
Kā skaidroja SIA „Vides serviss” valdes loceklis Uģis Saukums, atkritumu apsaimniekošanas cenu veido trīs komponentes: atkritumu
savākšana un pārvadāšana, dabas resursu
nodoklis un pārstrādes izmaksas poligonā.
Sadzīves atkritumu tarifa pieaugums 2022.
gadā saistīts ar dabas resursa nodokļa un
„Getliņu” poligona darbības izmaksu palielinājumu. Poligona izmaksu pieaugums tiek
pamatots ar ražošanas izmaksu pieaugumu,
kas sevī daļēji ietver energoresursu sadārdzinājumu un investīcijas šķirošanas un
pārstrādes jaudu palielināšanai.
No 2022. gada 1. janvāra palielinās dabas
resursu nodoklis no 65 EUR/t uz 80 EUR/t.
Papildus no 2022. gada 10. janvāra „Getliņu”
poligona sadzīves atkritumu apglabāšanas
tarifs tiek noteikts 150,77 EUR/t līdzšinējo
80,53 EUR/t vietā. Kā skaidro „Getliņi EKO”,
cenas pieaugums saistīts ar atkritumu šķirošanas un pārstrādes izmaksu pieaugumu
Regulatora apstiprināto apsaimniekošanas

tarifu tiešā veidā ietekmē Pierīgas pašvaldības, no kurām uz Getliņiem ved nešķirotos
sadzīves atkritumus. Tajā skaitā arī Bauskas
novada pašvaldība. Šis sadzīves atkritumu
pakalpojumu cenu kāpums skars klientus,
kam šo pakalpojumu nodrošina pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Vides serviss”. Kopējais
cenas pieaugums ir 40%.
Kā paskaidroja SIA „Vides serviss” ekonomiste
Larisa Vilka, pašvaldības kapitālsabiedrības
daļa par sadzīves atkritumu pārvadāšanu nav
palielinājusies. Tā ir 12,89 EUR/t (ar PVN).
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācijai

• Atbilstoši grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kopš 2021. gada pakāpeniski
pieaug dabas resursu nodoklis.
• Palielinot dabas resursu nodokli, valsts
politika vērsta uz šķiroto atkritumu daļas
pieauguma veicināšanu, kas, savukārt, būtu videi draudzīga un ekonomiski izdevīga
atkritumu apsaimniekošana.
• Dabas resursu nodoklis ir instruments
vides aizsardzībai, piesārņojuma mazināšanai un ekonomiskai dabas resursu
izmantošanai.
• Pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvāk
šķirot atkritumus, lai kopējā apglabājamā
nešķiroto atkritumu daļa Getliņos būtu
mazāka.

Pašvaldībā pieņemtie saistošie
noteikumi (pilns saistošo noteikumu teksts bauska.lv, likumi.lv
Bauskas novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti
Pieņemts: 25.11.2021.
Stājas spēkā: 01.01.2022.
Saistošie noteikumi nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas
un izmaksas kārtību, kā arī kritērijus pabalstu saņemšanai. Pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstus ir tiesības saņemt
mājsaimniecībai vai vienai personai, kura
deklarējusi dzīvesvietu Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saistošajos noteikumos noteikti pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kuru izmaksu administrē Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”.
Finanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot Bauskas
novada Sociālā dienesta 2022. gada budžetu.
Kopējais plānotais finansējums
172 443 euro, kas ir:
1) apbedīšanas pabalsts 40 000 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 100 personas;

Grozījumi Bauskas novada domes
2021. gada 29. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apvienoto
budžetu 2021. gadam”
Pieņemts: 25.11.2021.
Stājas spēkā: 01.12.2021.
Saistošajos noteikumos atspoguļoti:
• Bauskas novada pašvaldības apvienotā
pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2021.
gadam;

Paziņojums

2) pabalsts personai, kura atbrīvojas no brīvības atņemšanas iestādes 1962 euro, plānotais
pabalsta saņēmēju skaits 18 personas;
3) pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai 9750 euro, plānotais pabalsta saņēmēju
skaits 150 personas;
4) pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai 16 500 euro, plānotais pabalsta
saņēmēju skaits 55 personas;
5) pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm 53 075 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 965 personas;
6) pabalsts brīvpusdienām profesionālās
izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs (bērns invalīds
vai vecāks invalīds) 23 688 euro, plānotais
pabalsta saņēmēju skaits 40 personas;
7) pabalsts uzturam natūrā 27 468 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 890 personas.
Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu Sociālo dienestu vadītājiem, izskatīti
un akceptēti darba grupas sanāksmēs.
• Bauskas novada pašvaldības apvienotā
pamatbudžeta izdevumu 2021. gadam atšifrējums pa iestādēm, funkciju klasifikācijas
kodiem un programmām;
• Bauskas novada pašvaldības apvienotā
ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi
un izdevumi 2021. gadam;
• Bauskas novada pašvaldības apvienotā
ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu
2021. gadam atšifrējums pa iestādēm, funkciju
klasifikācijas kodiem un programmām;
• Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2021. gadā un turpmākajos gados.

Lai pārietu uz vienotu resursu vadības sistēmu, laika periodā no 2022. gada 1. janvāra
līdz 2022. gada 14. janvārim Bauskas novada pašvaldības iestāžu kasēs nebūs iespēja
veikt maksājumus par pašvaldības nodevām, nodokļiem un maksas pakalpojumiem!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

lasiet arī www.bauska.lv
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Projektā „PROTI un DARI” jaunieši izmanto
iespēju apgūt amatus un jaunas iemaņas

Projekts ir unikāla iespēja jauniešiem
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik
nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav
reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieki, bez maksas saņemt
individuālu atbalstu un dažādus atbalsta
pasākumus - psihologa konsultācijas, profesionālu karjeras konsultāciju, apmeklēt
kursus, iepazīt dažādu profesiju speciālistu darba specifiku, attīstīt talantus, apmeklēt kultūras pasākumus un sportiskas
u.c. aktivitātes.
Lai veiksmīgi īstenotu plānotos atbalsta pasākumus un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru
jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas
vadītājs un mentors. Katrs jaunietis, īstenojot
individuālo pasākumu programmu, projektā
tiek iesaistīts no 2 līdz 4 mēnešiem, ar iespēju, gan tikai pamatotā nepieciešamības
gadījumā, pagarināt iesaistes laiku pat līdz 9
mēnešiem. Projektā līdz šim ir iesaistīti 104
jaunieši.
Šī gada pēdējā ceturksnī projektā darbojās
viens programmu vadītājs un seši mentori.
Pašreiz projektā iesaistīti un aktīvi darbojas
četri jaunieši un četri mentori. Pandēmijas
COVID-19 apstākļos daudzas aktivitātes jau
sākotnēji tiek plānotas e-vidē. Sazināšanās
pārsvarā notiek attālināti, un gadījumā, ja
programmu nav iespējams īstenot, darbība
tiek apturēta un pārcelta uz citu laiku, kad
epidemioloģiskie ierobežojumi tiks atcelti,
nepieciešamības gadījumā programma tiks
pagarināta.
Projekts Latvijā darbojas kopš 2016. gada
un Bauskas novada pašvaldība šo projektu
plāno ieviest līdz 2023. gada 31. decembrim.
2022. gadā projektā paredzēts iesaistīt un
sniegt atbalstu 15 mērķgrupas jauniešiem,
2023. gadā iesaistāmo mērķgrupas jauniešu
skaits vēl nav zināms.
Projekta ietvaros 2021. gada ceturtajā ceturksnī viena jauniete apmeklēja skaistumkopšanas kursus - apguva vaksācijas tehnoloģiju,

skropstu estētiku un BB Glow
Treatment procedūru sejai,
ieguva apliecības par iegūto
kvalifikāciju, mācījās kursos
attālināti un ieguva apliecību
par pakalpojumu sniegšanai
noteiktajām minimālajām higēnas prasībām skaistumkopšanā. Noslēdzot
dalību projektā, jauniete Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrēja saimniecisko darbību un uzsāka darbu kā pašnodarbināta persona. Kāda
cita jauniete apgūst autovadīšanu B kategorijas
apliecības iegūšanai, interesējas par friziera
profesiju, pie speciālistiem iepazīst šīs profesijas specifiku un gūst informāciju par mācību
iespējām. Vēl viena jauniete apmeklē floristikas
kursus un iepazīst darba specifiku ziedu veikalos un ziedu bāzē. Viens jaunietis apguva
metināšanas pamatus, ieguva apliecību, otrs
jaunietis interesējas par informācijas tehnoloģijām, pie speciālistiem iepazīst profesijas un
darba specifiku, izvērtē IT kursu un mācību
programmu piedāvājumu, piedalās sportiskās
aktivitātēs, apmeklē peldbasainu. Divi jaunieši
apgūst B kategorijas autovadīšanu.
Visiem jauniešiem tiek nodrošināta karjeras
un psihologa konsultācija. Jaunieši labprāt izmanto iespēju noklausīties lekcijas e-vidē par
sev interesējošām tēmām vebināros ZOOM
u.c. platformās.
Projekta ietvaros ļoti intensīvi tiek strādāts pie
bezdarba problēmu risināšanas, tiek pārrunātas darba iespējas dažādās jomās. Intensīvi
tiek mācītas darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes, jaunieši tiek iepazīstināti
ar darba likumdošanu – darba ņēmēja/devēja
tiesībām un pienākumiem.
Projekta ietvaros tiek piemērota kompleksa
pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem,
lai viņi saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un
viņu individuālajām vajadzībām piemērotāku
atbalstu.

Reliģiskā organizācija
„Pestīšanas
armija” (PA)
sadarbībā ar
Sabiedrības
integrācijas
fondu nodrošina Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
programmu „Gatavu maltīšu izdalīšana
un papildpasākumu īstenošana” Bauskas
pilsētā. Pašreizējās darbības programmas numurs CCI Nr. 2014LV05FMOP001.
Līguma darbības laiks no 01.04.2021. līdz
31.03.2024.
Labdarības zupas virtuve darbojas Bauskas
korpusā Plūdoņa ielā 50. Maltītes izdala trešdienās, ceturtdienās un piektdienās
plkst.13.00-14.00, saistībā ar Covid-19 pandēmiju ēdienu var saņemt tikai līdzņemšanai.
Bauskas korpusa vadītāja Velta Udarska
iepazīstina ar šo programmu Labdarības

Mērķagrupas jaunieši tiek aicināti pieteikties atbalstam Eiropas Sociālā fonda
finansētajā projektā „PROTI un DARI!”,
Nr. 8.3.3.0/15/I/001.
Ja jums ir interese vai jautājumi par šo
programmu, lūdzu, zvaniet programmas
vadītājai Ingai Krollei 26351163.
Inga Krolle,
projekta programmu vadītāja

Darbu uzsācis uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centrs
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas,
sākot ar 2022. gada 3. janvāri, darbu uzsāka Bauskas novada Uzņēmējdarbības
kompetenču attīstības centrs.
Tā darbības pamatmērķis ir uzņēmējdarbības un cilvēku kompetences attīstība, kā arī
mūžizglītības principu realizēšana Bauskas
novadā.

nizētas uzņēmēju brokastis dažādu nozaru
biznesa cilvēkiem par tā brīža aktualitātēm
novadā un valstī. Iecerēts izveidot Uzņēmēju
konsultatīvu padomi, kā arī izstrādāt vairākus
normatīvos aktus uzņēmējdarbības vides
attīstībai un pilnveidošanai - piemēram, līdzfinansējuma atbalsts jauniem uzņēmumiem, gada uzņēmējs, tirdzniecības organizēšana u.c.

• apkopot un analizēt datus par uzņēmējdarbības veidiem Bauskas novadā;
• konsultēt uzņēmējus un lauksaimniekus
par individuālo uzņēmumu attīstības plānu
veidošanu;
• izveidot atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai novada uzņēmējiem
un lauksaimniekiem.
Centra profesionālā komanda sniegs informatīvo un konsultatīvo atbalstu Bauskas
novada uzņēmumiem, lauksaimniekiem,
organizācijām un privātpersonām par uzņēmējiem aktuālām tēmām. Tiks rīkoti dažādi
pasākumi, informatīvās dienas, apmācības,
kursi, darba semināri, praktiskās apmācības
un pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī noteikti neaizmirsīsim godināt novada labākos
uzņēmējus.
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centrā darbojas vadītājs, divi uzņēmējdarbības speciālisti un divi lauku attīstības
konsultanti.
Lai sekmētu uzņēmēju tīklošanos, tiks orga-

Lauku attīstības konsultanti papildus dažādiem semināriem:
• sniegs informāciju un konsultācijas lauku
uzņēmējiem un iedzīvotājiem par lauku attīstību un lauku uzņēmējdarbību;
• konsultēs par valsts, Eiropas Savienības
un citiem atbalsta veidiem:
• palīdzēs platību maksājumu pieteikumu
sagatavošanā Eiropas Savienības atbalsta
saņemšanai;
• sniegs padomus par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, dabas resursu un apkārtējās
vides saglabāšanas jautājumiem.

Centra galvenie uzdevumi ir:

Palīdz ar siltu ēdienu, sniedz garīgu
atbalstu un zināšanas mājturībā

FOTO: VELTA UDARSKA
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Saziņa

Jautājumu un ieteikumu gadījumā aicinām
sazināties ar centra vadītāju Santu Švāģeri,
e-pasts: santa.svagere@rundale.lv;
tālr.nr. 28343312.
Santa Švāģere, Bauskas novada
Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja

Pie zupas sadales loga tiek izsniegts silts
ēdiens līdzņemšanai.

zupas virtuvē.
„Mūsu moto ir „Sirdi Dievam, roku cilvēkam”.
Bauskā labdarības zupas virtuvei ir senas
tradīcijas. Tā pastāv kopš 1993.gada, un
par to mēs esam priecīgi un gandarīti, jo tik
daudzu gadu garumā esam bijuši atbalsts
ļoti daudziem, kuri ir nonākuši finansiālās
grūtībās un šiem cilvēkiem nav iespējas pat
vienu reizi dienā paēst siltu ēdienu. Ar kādu
cilvēku esam bijuši īsu brīdi, kādam tas ir bijis
ilgāks laiks,” stāsta Velta.
Zupas virtuvē vidēji mēnesī tiek izvārītas līdz
1800 porcijām ēdiena, ko saņem vidēji sešdesmit cilvēku dienā. Vidēji vienas porcijas
cena ir līdz 0,90 EUR.
Pestīšanas armija no sava budžeta apmaksā
arī darba vietu pavāram - 20 darba stundas
nedēļā.
„Uz mūsu virtuvi var nākt ikviens, kam tas
ir nepieciešams. Nešķirojam un neatraidām
nevienu, kaut gan programma, kuras atbalstu
iegūstam, ir no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām. Nāk vientuļi pensionāri,
cilvēki bez noteiktas dzīves vietas, cilvēki ar
invaliditāti, kam grūti atrast darbu, mātes ar
bērniem, arī atkarībās nonākuši cilvēki. Pie
mums uz zupas virtuvi brauc arī cilvēki no Īslīces, Ceraukstes un Valles pagasta. Esam ļoti
priecīgi, ka varam būt par atbalstu daudziem,
kam šodien klājas grūti,” secina V. Udarska.
Eiropas Atbalsta fonda pārtika ir liels atbalsts
PA virtuvei. Tie ir griķi, rīsi, šķeltie zirņi, makaroni, auzu pārslas, milti, olu pulveris, piena
pulveris, gaļas konservi un iebiezinātais piens.
Ir arī neliels pašu finansējums, kas ļauj nopirkt

klāt nepieciešamo – gaļas kaulus, maizi, dārzeņus, garšvielas u.c. vajadzīgos produktus.
Bauskas novada ļaudis ir dāsni dārzeņu,
sakņu un augļu ziedotāji. Ar pateicību pieņemam ziedojumus natūrā, jo tas dod iespēju
pagatavot pilnvērtīgāku un bagātāku ēdienu.
Arī bez brīvprātīgā darba mēs nevaram iztikt,
jo saņemtie ziedojumi jāsakonservē, lai ziemā
un pavasarī to izmantotu ēdienā. Brīvprātīgo
darbu dara draudzes sievietes.
„Ēdienu vārām trīs reizes nedēļā. Divas reizes
zupu un vienu reizi otro ēdienu. Iecienītākās
zupas ir biešu, šķelto zirņu, skābu gurķu
zupa. Pirms Covid-19 pandēmijas rīkojām
trūkumā esošiem cilvēkiem Ziemassvētku
pasākumu ar svētku programmu, bet jau otro
gadu tas mums ir liegts.
Šogad svētkos mūsu virtuves apmeklētājus
iepriecinājām ar svētku ēdienu, lai arī tas ir
bijis līdzņemšanai. To parasti darām Ziemassvētkos, gada nogalē, Lieldienās, Latvijas
valsts dzimšanas dienā 18.novembrī. Gribam,
lai mūsu cilvēki sajūt rūpes un atbalstu svētkos, lai saprot, ka nav vieni, bet tik daudzi grib
viņus atbalstīt,” pauž V.Udarska.
Tikai palīdzot un atbalstot kādu, kam klājas
grūti, viņš var „izrāpties’’ no šīs situācijas.
Un tas ir iespējams tikai, ja mēs visi kopā to
darām, ieliekot mazo daļu no savas sirds šai
mīlestības darbā.
Lai varētu pagatavot svētku maltīti tiek vākti
Ziemassvētku laika ziedojumi. Šogad „Ziemassvētku katliņš’’ bija novietots veikalā „Top”,
Bauskā. PA ir pateicīga ikvienam ziedotājam,
kas atbalsta kalpošanu cilvēkiem.
Programmas ietvaros tiek rīkoti līdzdarbības
pasākumi un individuālas konsultācijas, lai
cilvēki varētu iegūt vai atsvaidzināt dzīves
prasmes mājturībā. „Rudenī konservējām
dārzeņus, cepām picas, pīrādziņus, gatavojam zupām sagataves. Pēc pasākuma
dalībnieki saņēma pagatavotos konservus
līdzņemšanai,” atklāj Velta.
Ir arī pasākumi, kuros tiek runāts par cilvēka
veselību, dzīvesveidu, kā uzturēt sevi pie
labas veselības. Šīs nodarbības vada ārsts.
Individuālās konsultācijas ir sarunas par
dažādām tēmām. Tiek sniegta palīdzība CV
sagatavošanā, darba meklējumos, mācīts,
kā pierakstīties e-vidē pie ārsta, kā sameklēt
atkarību problēmu risināšanas iespējas u.c.
Cilvēkiem tiek palīdzēts gan praktiski, gan
garīgi.
Sniedzot atbalstu trūkumā esošām personām,
silta ēdiena saņemšanai, tiek sniegts atbalsts
un iespēja kaut nedaudz sakārtot cilvēkiem,
kas meklē palīdzību, savu ikdienu. Kāds var
samaksāt par īri vai nopirkt zāles, vai bagātīgāku ēdienu ikdienai. „Kopā mēs to varam
paveikt,” secina Veltas kundze.

No sarunām ar apmeklētājiem

• Sieviete ar trīs bērniem: „Man ir trūcīgas
personas statuss, apmeklēju zupas virtuvi
no pavasara. Ieteica nākt Sociālā dienesta
ģimeņu asistente. Te vienmēr mani laipni sagaida darbinieki. Ēdienu ņemu līdzi. Tas palīdz
ikdienā, kad trūkst līdzekļu. Bērni saņem siltu
ēdienu. Mums garšo šeit gatavotās zupas un
otrie ēdieni.”
• Vīrietis, 63 gadi, ir trūcīgas personas statuss, 2.grupas invalīds: „Braucu jau sen uz
šejieni no Valles. Braucu visas trīs reizes...
Man ir maza pensija, tas palīdz. Ēdiens man
garšo.”
• Sieviete, 60 gadi, trūcīgas personas statuss,
3. grupas invalīde: „Nedzīvoju Bauskā, braucu
vienreiz nedēļā no Īslīces pagasta. Ēdiens ļoti
garšīgs, mājās pasildu un varu vairākas dienas
to ēst. Šis atbalsts man ļoti palīdz, jo bieži
mēneša beigās pietrūkst naudas ēdienam.
Paldies!”
• Vīrietis 63 gadi, trūcīgas personas statuss,
invalīds: „Nāku šeit tikai tad, kad beidzas nauda. Esmu invalīds, nevaru strādāt. Paldies par
atbalstu, ļoti noder!”
Veltas Udarskas stāstīto
apkopoja Andra Matuļenko

lasiet arī www.bauska.lv

2022.gada 7.janvārī
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Uzņēmējdarbība

Godināti konkursa „Bauskas novada Gada uzņēmējs” laureāti

FOTO: LAURA ĀRENTE

Noslēdzies septītais Bauskas novada pašvaldības organizētais konkurss „Bauskas
novada uzņēmēju Gada balva”, kurā iedzīvotāji bija aicināti izvirzīt pretendentus
sešās nominācijās un balsot par krietnā-

• Aivars Svarenieks – Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;
• Raimonda Ribikauska – amatniecības un
mājražotāju nozares pārstāve;
• Ilze Tijone – Bauskas novada
administrācijas Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja;
• Daina Akmentiņa – nevalstisko
organizāciju nozares pārstāve;
• Madara Zemke – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Bauskas biznesa inkubatora
pārstāve;
• Anita Vismane – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra pārstāve;
• Ieva Šomina – Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja.

Balvu saņem ZS „Īskāji” saimnieks Pēteris Brakše.

kajiem savas nozares pārstāvjiem.
Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi, mērķtiecīgi
un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.
Konkursa uzdevums ir arī veicināt Bauskas
novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus
Bauskas novadā, un stiprināt lokālpatriotismu
un piederības sajūtu.
Šogad pašvaldība uzņēmējus apbalvoja
sešās nominācijās:
• „Novada lauksaimnieks”,
• „Novada tēla popularizētājs”,
• „Novada izaugsme”,
• „Novada jaunais uzņēmējs”,
• „Gada tirgotājs / pakalpojumu sniedzējs”,
• „Novada mājražotājs/amatnieks”.

Bauskas novada
Uzņēmēju gada balvas
ieguvēji

NOVADA LAUKSAIMNIEKS
Nominēti: LPKS „Saimnieks V”; ZS „Īskāji”;
LPKS „Kalnakrogs Agro”.
BAUSKAS NOVADA LAUKSAIMNIEKS
2021 – ZS „ĪSKĀJI”, PĒTERIS BRAKŠE
Zemnieku saimniecība „Īskāji” atrodas Codes
pagastā. Apsaimnieko vairāk nekā 30 ha
zemes. Galvenā darbības joma ir dārzeņu
audzēšana. Sezonas laikā uzņēmums ir darba
devējs sezonas lauku darbu darītājiem
NOVADA TĒLA POPULARIZĒTĀJS
Nominēti: SIA „Gusto”; SIA „Dormers Oak
a`BBQ”; SIA „Drukā Bauskā”.
BAUSKAS NOVADA TĒLA POPULARIZĒ-

Papildus minētajām nominācijām arī
šogad uzņēmēji pretendēja uz iedzīvotāju speciālbalvu un Bauskas novada
pašvaldības speciālbalvu.

Konkursa norise

Konkurss noritēja vairākos posmos.
Pirmajā posmā iedzīvotāji un konkursa žūrija izvirzīja kandidātus balvu
saņemšanai, otrajā - iedzīvotāji bal- SIA „Drukā Bauskā”, Jānis Katkevičs.
soja par izvirzītajiem kandidātiem. Iedzīvotāju balsojumam noslēdzoties,
tika apkopoti rezultāti. Kopumā saņemtas
TĀJS 2021 – SIA „GUSTO”, LĪGA ELMANE
254 balsošanas anketas, no kurām 206
un ANDRA KATKEVIČA
aizpildītas elektroniski, deviņas – rakstveidā.
Uzņēmums „Gusto” ir populārs vietējā tirgū un
pamazām iekaro savu nišu arī ārpus novada
Paralēli iedzīvotāju balsojumam noritēja arī
robežām. „Gusto” ir radījis kosmētiku, kas ir
aktīvs konkursa žūrijas darbs, jo šajā gadā
saudzējoša, no dabiskām izejvielām un kur
uzvarētāju noteica žūrijas un iedzīvotāju vienetiek izmantoti tradicionālie konservanti. Kosdoklis attiecībā 50:50.
mētiku ražo nelielās partijās, lai
pie pircēja tā nonāktu svaiga.
Uzņēmums „Gusto” šogad vērtēts divās nominācijās un abās
kļuvis par laureātu.
NOVADA IZAUGSME
Nominēti: SIA „Gusto”;
SIA „AVU metāls”;
SIA „Kaskāde 19”.
BAUSKAS NOVADA IZAUGSME 2021 – SIA „GUSTO”,
LĪGA ELMANE un ANDRA
KATKEVIČA
NOVADA JAUNAIS UZŅĒMĒJS
Nominēti: SIA „Drukā Bauskā”;
SIA „Neiba”.
BAUSKAS NOVADA JAUNAIS
SIA „Gusto”. Līga Elmane (no kreisās) un Andra Katkeviča.
UZŅĒMĒJS 2021 –
SIA „DRUKĀ BAUSKĀ”,
JĀNIS KATKEVIČS
Konkursa žūrijā šogad darbojās:
Straujus apgriezienus uzņēmušā uzņēmuma
• Aivars Okmanis – Bauskas novada domes
galvenais darbības virziens ir lielformāta
priekšsēdētājs;
druka. Tiek ražotas kanvas, plakāti, uzlīmes,
• Mārīte Lazdiņa – Attīstības finanšu institūcija
visdažādākās apdrukas uz visdažādākajām
ALTUM, Zemgales reģiona vadītāja;
virsmām. Šoziem aktuāli un plaši iecienīts ir
• Anita Rozentāle – laikraksta „Bauskas Dzīve”
ziemšļūcis ar klienta izvēlētu apdruku.
galvenā redaktore, valdes priekšsēdētāja;

GADA TIRGOTĀJS/PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJS
Nominēti: atpūtas komplekss „Miķelis”,
SIA „Gafū”; SIA „D.M.I”.

IEDZĪVOTĀJU SPECIĀLBALVU SAŅĒMA
UZŅĒMUMS SIA „DRUKĀ BAUSKĀ”,
JĀNIS KATKEVIČS, par kuru saņemts
vislielākais balsu skaits – 183.

Iesniegto dalības anketu
izloze

Lai noskaidrotu šī gada laureātus, kā ik gadu, iedzīvotāji
tika aicināti balsot par uzņēmumiem, kuri, viņuprāt, pelnījuši
saņemt balvu. Kā jau minēts,
tika saņemtas 254 balsošanas
anketas, no kurām 141 anketas
aizpildītājs bija norādījis savu
kontaktinformāciju, tādējādi izsakot vēlmi piedalīties balvu
izlozē.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis izlozēja trīs laimīgos, kas saņems
Bauskas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pasniedz balvu Ilutai un vietējo uzņēmēju sarūpētās
Straģei.
balvas.
Izlozes uzvarētāji ir: Līva Marčenko, Zane
BAUSKAS NOVADA GADA TIRGOTĀJS/
Mazure un Jānis Skuja. Uzvarētāji informēti
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 2021 –
individuāli par vietu un laiku, kā viņi varēs
SIA „GAFŪ”, IVETA HOLSTE
saņemt labumu grozu.
Bauskas novadā un Latvijā pazīstams garšvielu
veikaliņš. Ar īpašu attieksmi pret ikvienu pirKonkursa uzvarētāju apbalvošana
cēju un ar īpašu smaržu noskaņu veikalā, kas
Visu nomināciju uzvarētāji saņēma dāvanu
vēstī par preču piedāvājumu no visas plašās
karti reklāmas video filmēšanai uzņēmuma vai
pasaules.
produkta publicitātes nodrošināšanai.
NOVADA MĀJR A ŽOTĀJS/
AMATNIEKS
Nominēti: Iluta Straģe, mājražotāja; ZS „Jaunsenči”.
BAUSKAS NOVADA GADA
MĀJRAŽOTĀJS/AMATNIEKS
2021 – ILUTA STRAĢE
Ilutas Straģes saimniecībā no
aitas piena top saldējums, jogurts, deserti, svaigais siers
un nogatavinātais cietais siers.
Plānots attīstīt mīksto pelējuma
franču sieru ražošanu. Produkcija tiek realizēta gan Bauskas
novadā, gan citviet Latvijā.

Speciālo balvu ieguvēji

Saskaņā ar konkursa noliku- SIA „Gafū” kolektīvs - Gada tirgotāja balvas ieguvējs.
mu žūrijas komisija var izvirzīt
Valstī pasludinātās ārkārtējās situācijas dēļ
pretendentus pašvaldības speciālās balvas
šogad netiks rīkots publisks pasākums –
saņemšanai. Šāda balva var tikt pasniegta
„Bauskas novada uzņēmēju gada balva”
uzņēmumam, kurš ar savu darbību vai iniciapasniegšanas ceremonija. Tā vietā, uzņēmēji
tīvām sekmējis pašvaldības izaugsmi: nodokļu
tika apbalvoti un godināti individuāli.
nomaksa, nodarbināto skaits, ieguldījumi
infrastruktūrā un vides labiekārtošanā u.c.

Iespējama konkursa formāta maiņa

Speciālbalvas saņēmējs SIA „Kaskāde 19”,
Ēriks Pažemeckis.

aktivitātes.
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLBALVU SAŅĒMA SIA „KASKĀDE 19”,
ĒRIKS PAŽEMECKIS
Būvniecības uzņēmums īstenojis nozīmīgus
projektus Bauskas pilsdrupu konservācijā,
Rundāles pils objektu restaurācijā, kā arī citu
vēsturisku objektu restaurācijā Latvijā. Uzņēmums ar savu darbību veicinājis nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
attīstību.

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs Aivars Svarenieks pēc konkursa žūrijas noslēguma sanāksmes pauda prieku, ka šāda veida izvērtējums uzņēmējiem tiek
organizēts. Tas ir vajadzīgs, lai justu atbalstu
un atgriezenisko saiti gan no iedzīvotājiem,
gan no pašvaldības. „Tā ir šī konkursa un
balvas pamatbūtība,” secina A. Svarenieks.
Viņš uzskata, ka savā ziņā konkurss šādā
formātā ir sevi izsmēlis, jo tas ir pārlieku
birokrātisks. „Jāpadomā par atraktivitāti.
Protams, ir lietas, kam stingri jāpaliek tādām,
kādas tās ir tagad. Uzņēmējam katrs gads ir
savādāks. Ir grūti gadi, un ir gadi, kad uzņēmējam veicas un viņš ir pelnījis uzvaru. Īpašs
stāsts ir par mazajiem uzņēmējiem. Viņiem
nekad nebūs tādu iespēju, kā lielajiem
ražotājiem, jo ir dažādi pieejamie resursi,
bet ir lietas, kurās mazie noteikti ir stipri un
šajā konkursā to jāprot saredzēt un novērtēt.
Katrs labs darbs ir pelnījis būt novērtēts,”
secina A. Svarenieks.
Viņš priecājas, ka šogad vērtēšanai tika
izvirzīti vairāki mazie uzņēmumi.
Un vēl, kad tas būs iespējams un varēsim
organizēt uzņēmējdarbības konkursa noslēguma pasākumu – noteikti vajadzētu būt
ballei ar mūziku. „Lai varam priecāties, komunicēt, dejot un varbūt pat izšaut salūtu…”
teic A.Svarenieks.
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Teksts un foto par Iecavu: Komunikācijas nodaļa

„Esmu fotogrāfe, vizāžiste un imidža dizainere. Savos darbos apvienoju interesi
par mākslu, vēsturi, krāsu psiholoģiju,
cilvēkiem un visam pāri – absolūtu ticību
SKAISTAJAM,” tā sevi raksturo iecavniece Dana Rodenkirhena. Jau pavisam
drīz skatītāji varēs iepazīt viņas jaunākā
projekta darbus, kas tapuši sadarbībā ar
Rundāles amatierteātri „Stella” un teātra
studiju „Savējie”.
Radošums Danas dzīvē mutuļo bez apstājas,
un, kad noslēgumam tuvojas kāds mākslas
projekts, tad padomā ir jau nākamie. Savās

Danas darbošanās ir apbrīnas vērta, jo viss
process no projekta koncepcijas un katra
darba idejas līdz gala rezultātam ir viņas
prāta un roku veikums.
Lūk, ko par savu jaunāko projektu stāsta pati
māksliniece:
„2021. gada septembrī Rundāles Multifunkcionālā centra kultūras zālē viesojos
ar savu projektu „Parafrāzes”, kurā radīju
fotogleznas, iedvesmojoties no izcilākajiem
modernisma mākslas darbiem. Pateicoties
lieliskajai sadarbībai ar centra vadītāju Lilitu
Lauskinieci, izdevās patiešām varens noti-

Danas roku uzburtajam pārvērtību brīnumam ļaujas Lilita Lauskiniece brīnišķīgajā zilajā
„Pasaciņas” kleitā.

fotosesijās viņai patīk cilvēkus uzziedināt
pavisam citā, neierastā veidolā. Katru pārvērtību tēls tiek izvēlēts ļoti rūpīgi, lai izceltu
cilvēkā būtiskāko. Tam palīdz mākslinieces
patiesā interese par cilvēku, dzīves pieredze
un profesionālās zināšanas. Dana ir pārliecināta: katrā cilvēkā ir vairākas šķautnes,
kuras dažkārt ir iespējams atbrīvot tikai
šādā vizuālo pārvērtību fotosesijā, kad var
atļauties izdzīvot tieši savu stāstu vai gluži
pretēji - atklāt sevī ko pavisam jaunu.

kums un sirsnīga tā atklāšana. Jau tad bija
skaidrs, ka mūsu radošā sadarbība noteikti
turpināsies. Un pirms pāris mēnešiem tas
ieņēma jau pavisam reālas aprises.
Rundāles amatierteātrim „Stella” un teātra
studijai „Savējie” šogad jau 26. radošā sezona.
Lai godam nosvinētu kopā būšanas 25 gadu
jubileju, kopā ar dalībniekiem radījām īstu foto
piedzīvojumu. 20 teātra radošās personības
viesojās manā Iecavas studijā, kur ikviens
pieredzēja savas īpašās pārvērtības. Kat-

ram piemeklēju
visatbilstošāko tēlu no kino, teātra,
pasaku un fantāzijas pasaules.
Lai realizētu savas
vīzijas, vairākiem
tēliem tērpus nācās radīt pašai –
no dizaina skicēm
līdz pērlīšu rindu
šūšanai. Piemēram, Lilitas Lauskiniec es tē lam
tērpu veidoju, iedvesmojoties no
Aspazijas dzejoļa
„Pasaciņa”. Tērpa
šūšanai izmantoju
veselus septiņus
metrus debesszila auduma, galvas
rotai ap pussimtu Lilitas Lauskinieces tēla tērpu māksliniece veidoja, iedvesmojoties no
pērlīšu... Adītas Aspazijas dzejoļa „Pasaciņa”.
mices rūķu pārim,
ru darbi priecējuši skatītājus ne tikai Iecavā,
rotaslietas 20.-30. gadu stilā, žabo kungiem,
bet arī daudzviet Latvijā:
aubītes, kroņi un cepures dāmām - visi šie
„Sinerģija”(2014)
elementi palīdzēja aktieriem veiksmīgāk
„Bauskas bibliotēkā modē grāmatas”
iejusties tēlos.
(2019). 11 fotogrāfijas, kurās Bauskas CenFoto sesijas noritēja aizraujoši un radoši, jo
trālās bibliotēkas darbinieki tika pārvērsti par
aktieri ir kolosāli modeļi – sapratāmies no
dažādiem grāmatu tēliem. Izstādi iedvesmoja
pusvārda. Ļoti priecājos redzēt, ka pēc šī
2018. gada nogalē Latvijas Bibliotekāru
foto piedzīvojuma vairākiem dalībniekiem
biedrības izsludinātā akcija „Bibliotekāru
mugura iztaisnojās, acīs parādījās mirdzums
mode”.
un sejā smaids! Tas tikai atkal jau stiprināja
„Pielaiko gleznu” jeb „Pašiem sava Mona
manu pārliecību, ka fotogrāfijai piemīt arī
Liza” (2018/2019). Pasaulē ievērojamu vecterapeitisks efekts.
meistaru gleznu atveidojums 19 fotogrāfijās,
Mūsu kopdarba rezultātā tapušās fotoglezkurās iecavnieki, tostarp arī pati projekta
nas pirmizrādi piedzīvos janvārī, kad teātra
autore, iejutās gleznu tēlos.
kolektīvs sanāks kopā uz svētku kūku un
„Pasakas un teiksmas” (2020). Darbu
beidzot ieraudzīs grandiozo rezultātu.”
izlase, kurus vieno Danas Rodenkirhenas
Dana atzīst, ka Ziemassvētku gaidās daraizraušanās – dažādu stāstu, pasaku un
ba studijā bijis gandrīz vairāk, nekā fiziski
teiksmu vizuāla veidošana.
iespējams izdarīt, arī dažādie ierobežojumi
„Parafrāzes” (2021). Krāsām un emocilaiku pa laikam radošo garu mēdzot nedaudz
jām bagāts ceļojums modernisma mākslas
bremzēt. Tomēr tieši šādi projekti, tikšanās
vēsturē no impresionisma līdz abstraktajam
ar iedvesmojošiem cilvēkiem un prieks par
ekspresionismam. Katra fotogrāfija veidota,
padarīto esot tas, kas rada jaudu un iedvesiedvesmojoties no konkrētām Kloda Monē,
mu arvien jauniem radošajiem darbiem. Uz
Vasīlija Kandinska, Vinsenta van Goga,
tikšanos DR Stils, grims & foto studijā Iecavā!
Marka Rotko un citu mākslinieku gleznām.
Danas Rodenkirhenas realizētie projekti, ku-

Pie upes paveikta skeitparka un
velotrases izbūve

FOTO: NO DANAS RODENKIRHENAS ALBUMA

Foto projekts pulcina kino un teātra tēlus Iecavā

Kopējais projekta finansējums: 234 937,77 EUR
(t. sk. ERAF līdzfinansējums 199 697,10 EUR). Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai (līdz
01.07.2021.): 104 645,62 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 88 948,77 EUR).
Savukārt velotrasi SIA „City Playgrounds” uzbūvēja
par pašvaldības budžeta līdzekļiem 79 057,23 EUR
apmērā (ieskaitot PVN). Abu izbūvēto objektu autoruzaudzība un būvuzraudzība kopā izmaksāja attiecīgi 961,95 EUR un 8990,00 EUR (ieskaitot PVN). Arī
šīs summas segtas no pašvaldības budžeta.

Gada nogalē ir noslēgušies būvniecības darbi,
kas noritējuši divu līgumu ietvaros.
Pašlaik Būvvaldē tiek kārtota objektu pieņemšanas-nodošanas dokumentācija, ko plānots paveikt
janvāra laikā. Pa skeitparku un velotrasi drīkstēs
braukt pēc to oficiālas nodošanas
ekspluatācijā, kā arī ir bīstami izmantot šos objektus ziemas mainīgajos laikapstākļos.
Sezonālo apstākļu dēļ būvdarbu
veicējs ir sniedzis garantijas apliecinājumu par skeitparka teritorijas
apzaļumošanas darbu pabeigšanu ne vēlāk kā līdz 2022. gada
30. maijam.
Skeitparka izbūve noritēja Interreg
V-A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta
„Attīstības paātrinātājs Pakrojas
un Iecavas pašvaldībās” (LLI-524)
ietvaros. Būvdarbu veicējs SIA „City
Playgrounds”, līguma summa
151 615,90 EUR (ieskaitot PVN). No
projekta līdzekļiem šī objekta izbūvei tika atvēlēti 85 000 EUR, pārējā
summa tiek segta no pašvaldības Mainīgo laikapstākļu dēļ skeitparka teritorijas apzaļumošana tiks pabeigta
līdz šī gada maijam.
budžeta līdzekļiem.
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Tirgotavas gatavojas dalībai
depozītu sistēmā

Tiesa noraidījusi pieteikumu par šautuves
ierīkošanu

No 1. februāra Latvijā darbību uzsāks
depozīta sistēma dzērienu iepakojumam.
Plānots, ka līdz tam Latvijā kopumā būs
izveidoti 1400 depozīta iepakojuma pieņemšanas punkti: taromāti un iepakojuma
pieņemšanas kioski, savukārt daļa mazāku veikalu iepakojumu pieņems manuāli.
Iecavā taromāti ērtai dzērienu iepakojumu
nodošanai būs pieejami pie veikaliem vai
veikalos „Maxima”, „Mego”, „Top!”, „Elvi” un
Baldones ielas „Lats”. Manuāli depozīta iepakojumu plāno pieņemt centra „Lats” veikalā

2021. gada 22. decembrī Jelgavā Administratīvā rajona tiesa izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties
uz Tatjanas Ņeploho pieteikumu par
labvēlīga administratīvā akta izdošanu,
ar kuru tiktu atbalstīta būvniecības iecere
„Atklātas 3. kategorijas šautuves ierīkošana nekustamajā īpašumā „Sildedži” un
„Prelūdes” Iecavas novadā”.
Tiesa izskatāmajā lietā pārbaudījusi, vai atbildētāja - Bauskas novada pašvaldība - pamatoti ir noraidījusi būvniecības ieceri. Tā kā lietā
nav konstatēts būtisks procesuāls pārkāpums,
tiesa nospriedusi noraidīt Tatjanas Ņeploho
pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta
izdošanu.
Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma
sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas
sūdzību Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā.
Jāatgādina, ka 2020. gadā Tatjana Ņeploho

Obligātā prasība slēgt līgumu ar depozīta
iepakojuma operatoru par dalību sistēmā ir
noteikta gan depozīta iepakojuma pārdevējiem (tirgotājiem), kuru tirdzniecības zāles
platība valstspilsētās ir no 300 m², bet citās
administratīvajās teritorijās – no 60 m², gan
ražotājiem.
Iecavas tirgotavu vadītāji atzinīgi novērtē
depozīta sistēmu, cerot, ka tā palīdzēs mazināt vides piesārņošanu. „Ļoti labi, ka veikalā
būs taromāts. Iespēja nodot tukšās pudeles
motivēs kļūt zaļākiem, neizmest grāvmalā

vērsās Bauskas novada būvvaldē, lūdzot atbalstīt būvniecības ieceri, kas paredz atklātas
3. kategorijas šautuves ierīkošanu Iecavas
novada nekustamajā īpašumā „Sildedži” un
nekustamajā īpašumā „Prelūdes”. Publiskās
apspriešanas laikā ieceri neatbalstīja objektam tuvumā esošo nekustamo īpašumu
īpašnieki un viņu izveidotās nevalstiskās organizācijas. Arī Veselības inspekcijas ieskatā,
realizējot ieceri, netiktu ievērotas normatīvo
aktu prasības attiecībā uz sabiedrībai drošu
un veselīgu dzīves vidi. Savukārt Valsts vides
dienests pašvaldības rīcībā nodeva apjomīgu dokumentu paketi, no kuras izrietēja, ka
pieteicēja un viņas pārstāvji ir maldinājuši
gan Valsts vides dienestu, gan būvvaldi, gan
pašvaldību attiecībā uz objekta pielietojumu.
Būvniecības ieceri neatbalstīja arī Aizsardzības ministrija un Valsts drošības dienests.
2020. gada 29. septembrī Iecavas novada
dome pieņēma lēmumu būvniecības ieceri
neatbalstīt.

Sporta ziņas
Iecavniekiem Latvijas mēroga godalgas rakešu sporta veidos

Tirgus ielā 6. „Diemžēl veikalā nav brīvas
vietas, kur uzstādīt taromātu, tāpēc sākumā
depozīta iepakojumu pieņemsim manuāli.
Iepazīsimies ar jauno sistēmu un tad vērtēsim, vai ir nepieciešams kaut ko mainīt vai
uzlabot,” skaidro SIA „Bonss” valdes loceklis
Normunds Dubkevičs. Ja taras pieņemšana
veikalu pārāk noslogos, tiks lemts par iepakojuma pieņemšanas punkta izveidi citās telpās
vai meklēts risinājums taromāta ierīkošanai
ārpus veikala.
Taromāts jau ierīkots veikalā „Elvi”, iepakojuma
pieņemšanas punktu ierīko arī veikals „Top!”.
„Mego” veikalu tīkls sadarbībā ar SIA „Depozīta iepakojuma operators” iedzīvotāju ērtībām
Iecavā, Rīgas ielā 14, uzstādīs taromātu, informē Tatjana Koniševa, SIA „Lenoka” projektu
vadītāja.

vai miskastē to, kas ir pārstrādājams un atkārtoti izmantojams,” pozitīvas atsauksmes
depozīta sistēmai velta „Elvi” vadītāja Zane
Sproģe-Jaroško.
Ieviešot depozīta sistēmu Latvijā, nesaplacinātas tukšās plastmasas un stikla pudeles, kā
arī metāla skārdenes varēs nodot „Depozīta
punktos”. Par katru nodoto iepakojumu iedzīvotāji varēs saņemt atpakaļ depozīta maksu – 10
centus, kas kā piemaksa no februāra parādīsies
arī konkrēto preču cenās. Depozīta kuponu
pirkuma apmaksai varēs izmantot kuponā
norādītajā veikalā.
Ikvienam interesentam ir iespēja sekot līdzi
visām depozīta sistēmas aktualitātēm un
iepazīties ar depozīta sistēmas darbības principiem mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā
arī sociālajos medijos Facebook un Instagram.

„Iecavnīcas” apmeklētājus priecē putnu fotogrāfijas
Dienas centrā „Iecavnīca” līdz martam
darba dienās ir apskatāma Rolanda Lineja
fotogrāfiju izstāde „PUTNI”, informē centra vadītāja Ilva Vansoviča.
Autors aicina: „Ceru, ka fotogrāfijas, kas izlik-

tas publiskai apskatei, palīdzēs arī pārējiem
sajust meža garšu un kaut uz brīdi apstāties
no ātrās un darbīgās ikdienas rutīnas. Saprast, ka apkārt mums ir tik daudz vēl neiepazīta, ka Iecavā KRAUĶIS nav vienīgais putns”.

Savukārt 11. decembrī Rīgas tenisa klubā
ENRI/Stirnu noskaidroti Latvijas čempioni raketlonā sieviešu, amatieru un
veterānu kategorijās. Iecavnieks Rolands
Linejs kļuvis par vicečempionu kategorijā
Veterāni 40+.
Raketlons ir sporta veids, kurā apvienoti četri
atsevišķi rakešu sporta veidi: galda teniss,
skvošs, badmintons un teniss. Raketlona mačs ietver četrus setus, katrs no tiem pārstāv
savu rakešu sportu. Katru setu spēlē līdz 21
punktam, kā galda tenisā, bet galējais raketlona spēles uzvarētājs ir nevis tas, kurš uzvar
visvairāk setu, bet gan tas, kurš kopsummā
savāc visvairāk punktu.

FOTO: NO FEDERĀCIJU ARHĪVA

Ieviešot depozīta sistēmu Latvijā, nesaplacinātas tukšās plastmasas un stikla pudeles, kā arī
metāla skārdenes varēs nodot „Depozīta punktos”.

4. decembrī Rīgas Enri tenisa klubā aizvadīts nu jau 7. Latvijas čempionāts krosmintonā. Sieviešu dubultspēļu kategorijā
zelta medaļu čempionātā izcīnījusi Baiba
Jakuška, spēlējot vienā pārī ar Lailu Pētersoni (attēlā lejā). Abas sportistes pārstāv sporta klubu „Sporta Punkts”. Baibai
arī 2. vieta kategorijā Sievietes 40+.
Krosmintons sevī apvieno labāko no trim
rakešu sporta veidiem: badmintona (kāju
darbība un augstā spēle), tenisa (zemā spēle
un sānu sitieni) un skvoša (spēles dinamika).

Rolands Linejs kļuvis par vicečempionu
kategorijā Veterāni 40+.
21. decembrī aizvadīta
Iecavas atklātā čempionāta
galda tenisā trešā kārta.
Kopējā 17 dalībnieku konkurencē par labākajām sieviešu
konkurencē kļuva:
• Hetere Hete Zāģere
• Rēzija Meļķe
• Agafija Buša
Vīriešu konkurencē vislabāk
veicās:
• Vadimam Berežkovam
• Ivaram Štelmaheram
• Reinim Rozentālam
Lielajā kopvērtējumā pēc trīs
kārtām no sešām sieviešu konkurencē līderu pozīcijās ir izvirzījušās R. Meļķe, H.H. Zāģere
un L.Bulaha, bet vīriešu konkurencē - U. Neimanis,
I. Štelmahers un R. Rozentāls.
Nākamā kārta – 20. janvārī.
Dubultspēļu zelta medaļu
Latvijas krosmintona
čempionātā izcīnījusi
iecavniece Baiba Jakuška (no
kreisās), spēlējot pārī ar Lailu
Pētersoni.
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Jaunajā gadā darbu uzsākusi Iecavas apvienības pārvalde
• Ar 2022. gadu, ir mainījies iestādes „Iecavas
novada pašvaldības administrācija” nosaukums – no 1. janvāra tas ir „IECAVAS APVIENĪBAS PĀRVALDE” (tālr. 63941301; e-pasts:
parvalde@iecava.lv). Pārvaldes vadītājs ir
Normunds Vāvers (mob. t. 25773328;
e-pasts: normunds.vavers@iecava.lv).
• Atgādinām, ka turpmāk maksājumi pašvaldībai jāveic, norādot šādus rekvizītus:
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģistrācijas Nr.90009116223.Adrese: Uzvaras
iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Valsts kase, TRELLV22
• NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti):

• LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB
banka, UNLALV2X
• LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
• LV51 PARX 0007 1638 2000 3, AS Citadele
banka PARXLV22
• Par sniegtajiem pakalpojumiem norēķinu
rekvizīti (banku konti) tiks norādīti izrakstītajā
rēķinā.
• Iecavas apvienības pārvaldes ēkā Skolas
ielā 4-40 apmeklētājus pieņems arī Bauskas
novada administrācijas darbinieku. Precizēta
kontaktinformācija vietnē www.iecava.lv.
• Ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklē-

No četriem pretendentiem izraudzīts
Sarkanās skolas pārbūvētājs

9. novembrī noslēgusies piedāvājumu
iesniegšana būvdarbu iepirkumam „Ēkas
pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo
pakalpojumu centru Baldones ielā 65,
Iecavā, Bauskas novadā, 1. kārta”.
Izvērtējot četru pretendentu iesniegtos pie-

dāvājumus, par uzvarētāju, kam
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tika atzīts pretendents „AB
„PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS” par summu 1 308 194,19 EUR
bez PVN.
Projektu „Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā” paredzēts īstenot līdz
2022. gada 31. decembrim. Kopējais projekta
finansējums ir 770 981 EUR, tajā skaitā ERAF
līdzfinansējums – 451 975,95 EUR un valsts
budžeta līdzekļi – 64 125,13 EUR, pašvaldības
ieguldījums - 254 879,98 EUR.

tājus pieņem klātienē tikai pēc iepriekšēja
pieraksta.
Jaunizveidotās Bauskas novada bāriņtiesas darbinieki IECAVAS APVIENĪBAS
PĀRVALDES telpās:
• Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
Elīna Beitiņa
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8:00-12:30 un 13:30-17:00
Trešdien 9:00-12:30 un 13:30-19:00
Tālrunis: 63942669, 27876222
e-pasts: elina.beitina@iecava.lv
e-pasts: barintiesa@iecava.lv

• bāriņtiesas loceklis apliecinājumu funkciju
izpildē Uldis Dzidrums
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8:00-12:30 un 13:30-17:00
Trešdien 9:00-12:30 un 13:30-19:00
Tālrunis: 26806758
e-pasts: uldis.dzidrums@iecava.lv
• bāriņtiesas loceklis Māris Vaitekūns
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8:00-12:30 un 13:30-17:00
Trešdien 9:00-12:30 un 13:30-19:00
Tālrunis: 27875053
e-pasts: maris.vaitekuns@iecava.lv

Pašvaldības sarūpētās saldumu paciņas
gaida saņēmējus!
Atgādinām vecākiem, kas nav izņēmuši saldumu paciņas
2021., 2020., 2019., 2018., 2017. gadā dzimušajiem bērniem, kuri
neapmeklē pašvaldības pirmsskolas iestādi un ir deklarēti Iecavas
pilsētā vai Iecavas pagastā:
paciņas var saņemt darba laikā Sociālā dienesta 107.kabinetā,
iepriekš zvanot uz telefona numuru 26369786.

Mainīts Iecavas veselības centra
DIENAS STACIONĀRA tālruņa numurs!
Tagad stacionārs sazvanāms pa tālr. 63942678 un mob. tālr. 22034029.
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Kamēr pasaulē ar spožām gaismām, tematiskām dziesmām un ģimeniskām svinībām
tiek atzīmēts Ziemassvētku laiks, vides apsaimniekošanas un atkritumu pārstrādes
uzņēmumu grupas AS „Eco Baltia” vides
apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco
Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina pieteikties svētku „novākšanai”,
otrreizējā pārstrādē bez maksas nododot
savu laiku nokalpojušo elektrotehniku un
nozaļojošās Ziemassvētku eglītes. Akcija
notiks līdz 31. janvārim.
AS „Eco Baltia” vides apsaimniekošanas sektora vadītājs Jānis Aizbalts aicina atcerēties,
ka svētki nebalstās tikai uz jaunākās modes
dāvanu pasniegšanu vai svecīšu iedegšanu
eglītēs: „Ziemassvētkos dāvanām mūsdienu
pasaulē nozīme ir palielinājusies. Kurš gan
nevēlas zem eglītes ieraudzīt kādu jaudīgu
un ilgi gaidītu elektroierīci un citu modernu
ikdienas gaitās nepieciešamu lietu? Tomēr
vērts atcerēties, ka svētku laikā konteineros

atkritumu apjoms tikai palielinās, un tajos savas gaitas itin bieži beidz arī nozaļojusī eglīte
vai elektroierīce, kas pēc dāvanu saņemšanas
aizstāta ar jaunu. Lai no svētkiem atvadītos
cieņpilni un videi draudzīgi, aicinām savus
klientus nevajadzīgās lietas sašķirot un no tām
atbrīvoties ar atbildību.”
Akcijas laikā SIA „Eco Baltia vide” klienti var
pieteikties elektrotehnikas un eglītes bezmaksas savākšanai no savas mājsaimniecības
vai uzņēmuma adreses. Katrs iedzīvotājs
izvešanai var pieteikt vienu eglīti, savukārt
nododamās elektrotehnikas daudzums ir neierobežots. Akcijā var nodot abas lietas kopā
vai atsevišķi. Pēc akcijas norises uzņēmumi
eglīšu savākšanu no klientiem nodrošinās par
nelielu samaksu - 3 eiro/gab + PVN.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar
SIA „Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas
centru, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz
e-pastu: vecumnieki@ecobaltiavide.lv. Plašāka informācija pieejama www.ecobaltiavide.lv.

No 1. janvāra mainījusies maksa par atkritumu
apsaimniekošanu Vecumniekos un tuvējos pagastos
SIA „Eco Baltia vide” informē par plānotajām izmaiņām sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu maksā
Vecumnieku, Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles pagastā.
Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka
turpmākajos gados tiks pakāpeniski palielināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme*.
Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta
12. daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs
ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas
maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to
spēkā stāšanās dienu. Saistībā ar minētajām
izmaiņām paaugstināsies maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Vecumnieku,
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes,
Valles pagastā un no 2022. gada 1. janvāra
tā būs 16,49 EUR/m³ (bez PVN) jeb 19,95

EUR/m³ (ar PVN). Izmaksas par privātmājās
visbiežāk izmantotā 0,24 m³ konteinera
izvešanas reizi būs 4,79 EUR (ar PVN 21%)
līdzšinējo 4,55 EUR vietā. Minētās izmaiņas
SIA „Eco Baltia vide” tarifā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido tikai un vienīgi
DRN likmes pieauguma proporcija.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar
SIA „Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas
centru, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz
e-pastu: vecumnieki@ecobaltiavide.lv. Pilna
informācija par uzņēmuma pakalpojumiem un
aktualitātēm pieejama www.ecobaltiavide.lv.
*Šobrīd likumā noteikts, ka 2021. gadā dabas
resursu nodokļa likme par vienas tonnas
sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā ir
65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par
tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro
par tonnu.
Alise Zvaigzne,
AS „Eco Baltia vide”

SIA „Eco Baltia vide” aicina un piedāvā uzņēmumiem un iestādēm
līdz 2022. gada 21. janvārim pieteikties
BEZMAKSAS nolietotās elektrotehnikas izvešanai.
Tiks nodrošināta apliecinājuma izsniegšana „Valsts vides dienestam” par vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām atbilstošu apsaimniekošanu un veco ierīču
nodošanu pārstrādei.

Ūdensskaitītāja rādījumus telefoniski nepieņems
SIA „Mūsu saimnieks” paziņo, ka, sākot ar 2021. gada decembri, ūdensskaitītāju rādījumus
pieņems tikai:
• e-pastā: rekini.mususaimnieks@vecumnieki.lv
• elektroniski šim nolūkam paredzētajā SIA „Mūsu saimnieks” mājaslapā
http://mususaimnieks.vecumnieki.lv/
• uzrakstītus uz papīra un ievietotus SIA „Mūsu saimnieks” pastkastītē Ceriņu ielā 9A,
Vecumniekos, norādot adresi un skaitītāja rādījumus (XXX.XXX)
Telefoniski ziņoti ūdensskaitītāja rādījumi netiks pieņemti.
Atgādinām, ka ūdensskaitītāju rādījumi par mēnesi jānoziņo līdz nākamā mēneša
5. datumam.
SIA „Mūsu saimnieks”

Aktualizēta informācija
vietējos tūrisma maršrutos
Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta
konsultante Elīna Kļaviņa ir aktualizējusi
informāciju vietējos tūrisma maršrutos.
Jaunās maršruta kartes ir pieejamas
Vecumnieku Tūrisma informācijas punktā,
arī citviet Vecumnieku tuvējos pagastos.

Par ceļu uzturēšanu ziemā
Vecumniekos un tuvējos pagastos, tāpat
kā visā valstī, autoceļu uzturēšana notiek
atbilstoši katram ceļa posmam noteiktajai
klasei.
Ceļa klasi nosaka pēc satiksmes intensitātes uz tā. Lai arī Vecumniekos un tuvējos
pagastos ielām ir noteikta C un D ziemas
uzturēšanas klase, kas nenosaka striktu
brauktuves attīrīšanas laiku no snigšanas

beigām, prioritāri tiek tīrīti ceļi, pa kuriem
kursē skolēnu autobusi, kā arī ekonomiski un
sociāli svarīgāki ceļi. Domāts tiek par visiem
pašvaldības ceļiem.
Kopumā teritorijā strādā astoņas sniega
tīrīšanas traktortehnikas vienības. Ar ielu
un ceļu uzturēšanas klasēm var iepazīties
Vecumnieku mājaslapā.

Darbu izpildes laiki atbilstoši autoceļu uzturēšanas klasei:
Uzturēšanas klase

A

A1

B

C

D

Diennakts laiks, kurā
jānodrošina attiecīgie
braukšanas apstākļi

6-22

6-20

6-18

6-18

Netiek normēts

Laiks autoceļa brauktuves
attīrīšanai no sniega*

3h

4h

6h

18h

Netiek normēts

Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu

3h

4h

6h

Netiek normēts

Netiek normēts

-

-

6h

Netiek normēts

Netiek normēts

Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz
autoceļu brauktuves**

Tīrot ietves Vecumnieku pagastā tikai ar vienu
mazo traktortehniku, tiek izvērtētas prioritātes
– ietves un laukumi pie bērnudārziem, skolām
un intensīvāk izmantotie celiņi. Iespēju robežās ar pretslīdes materiālu - granti tiek kaisīti
arī gājēju celiņi un ielu krustojumi.
Aicinām satiksmes dalībniekus un gājējus būt
uzmanīgiem ziemā. Lai arī cenšamies strādāt
operatīvi, diemžēl visu reizē paspēt nevaram.
Kā iepriekšējos gados Vecumnieku pagastu
ziemas periodā apsaimnieko SIA „Jaunolis”.
Skaistkalnes pagastu saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem ziemā apsaimnieko VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs” .
Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes
pagastu saskaņā ar iepirkuma rezultātiem

ziemas periodā apsaimnieko SIA „OEG Ceļi”.
Sniega tīrītāju darba kārtība ir pagastu
pārvaldnieku pārziņā. Ja rodas jautājumi,
problēmas vai ieteikumi ceļu un ielu uzturēšanas jomā, aicinām sazināties ar Guntaru
Veismani, zvanot pa tālruni +371 27307370,
vai sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju.
Vēršam uzmanību, ka intensīvas un ilgstošas
snigšanas laikā tīru ceļa segumu nodrošināt
nav iespējams, sniega tīrīšana tiek organizēta sistemātiski, lielākoties darbus veicot,
beidzoties snigšanai. Aicinām iedzīvotājus
būt saprotošiem.
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļu būvobjektos tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim
Pagājušā gadā tika iesākti vairāku ielu pāratvades līdz Bauskas ielai saglabāšana un
pagarināšana;
būves darbi. Iesāktos darbus paredzēts
• esošā teritorijas apgaismojuma saglabāšana
pabeigt 2022. gada pavasarī.
(pieslēguma kabeļu nomaiņa);
Iestājoties aukstam un sniegotam laikam, būv• vides pieejamības prasību izpildes nodrošidarbiem Ceriņu ielā Vecumniekos un Sporta/
Strauta ielā Skaistkalnē noteikts ziemas tehnāšana atbilstīgi MK noteikumiem.
Sporta/Strauta ielas pārbūves laikā parenoloģiskais pārtraukums*. Tiklīdz uzlabosies
laikapstākļi, kas ļaus turpināt iesāktos darbus,
dzēts:
darbi uz minētajām ielām atsāksies.
• Sporta ielas asfaltbetona segas atjaunošana
esošajā platumā;
Izvietotās ceļa zīmes Nr.302 „Braukt aiz• nomaļu noņemšana/apzaļumošana
liegts” neietekmē dzīvojamo māju vai citu
• nobrauktuvju asfaltēšana
transportlīdzekļu kustību, kuriem jānokļūst
• caurteku un lietus ūdens atvades izbūve.
zīmes darbības teritorijā, kas minēts Ceļu
satiksmes noteikumos.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Ve*Tehnoloģiskais pārtraukums - pasūtītāja apcumnieku novada dome” noslēgusi līgumu ar
stiprināts darbu pārtraukums būvdarbu veikSIA „Ribetons ceļi” un SIA „Ceļinieks 01” par
šanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.
Ceriņu ielas pārbūvi Vecumniekos un Sporta/
Gija Spula,
Strauta ielas pārbūvi Skaistkalnē.
sabiedrisko attiecību speciāliste
Līguma summa bez
PVN Ceriņu ielai ir
169569,96 EUR un
Sporta/Strauta ielai
– 74048,47 EUR. Saskaņā ar līgumu izpildi,
termiņš noteikts līdz
saistību pilnīgai izpildei.
Kā jau iepriekš tika ziņots, Ceriņu ielas pārbūves laikā paredzēts:
• asfaltbetona seguma
izbūve 4,5 m platumā;
• iebrauktuves asfaltēšana līdz īpašumu
robežai;
• nomales nostiprināšana - gājēju celiņa
izbūve 1,5 m platumā,
bruģa segums;
• auto novietošanas
Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos. Ziemas periodā - tehnoloģiskais
„kabatas” izbūve;
• slēgtās lietus ūdens pārtraukums.

FOTO –GIJA SPULA

„Eco Baltia vide” aizvedīs elektroniku un
nokaltušās Ziemassvētku eglītes
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Vecumnieku veselības centrā jauns
pakalpojums. Klientus pieņem podologs

Līva Vecvanaga,

Vecumnieku veselības
centra vadītāja
Ceļš līdz jaunam pakalpojumam nav tik
vienkāršs, kā sākumā gribētos domāt,
tomēr esam sasnieguši mērķi un kopš
decembra Vecumnieku veselības centrs
piedāvā jaunu pakalpojumu - pēdu aprūpi.
Podologs ir speciālists, kas rūpējas par
pacienta pēdu veselības stāvokli. Podologs
novērtē pēdu, pēdu ādas un kāju nagu veselības stāvokli, konstatē izmaiņas to izskatā
un struktūrā, kā arī veic nepieciešamos
izmeklējumus.

Pieejamie podologa pakalpojumi:

• podologa konsultācija;
• ārstnieciskais pedikīrs (pilna pēdu aprūpe);

• nagu apstrāde abām kājām;
• pēdu apstrāde diabēta slimniekiem;
• īpaši problemātisku pēdu aprūpe (dziļas
plaisas, grifozi nagi);
• bojāta naga protežēšana un ārstēšana;
• ieauguša naga korekcija;
• sabiezēta naga apstrāde;
• bojāta roku naga apstrāde;
• naga apstrāde īkšķim;
• pēdas kārpas vai varžacs apstrāde;
• lokāla antibakteriāla primārā pārsēja
uzlikšana.
Pie mums ir pavisam jauns, tikko iekārtots
podologa kabinets. Nāc un izmēģini! Par
tavām pēdiņām parūpēsimies ceturtdienās
no plkst 9:00.
Lai pieteiktos pie speciālista, zvani uz reģistratūru darbadienās no 8:00 līdz 14:00
pa tālruni - 63976126.
Līva Vecvanaga,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecumnieku veselības centrs” vadītāja

Sociālais dienests aicina izņemt Ziemassvētku
paciņas
Sociālais dienests aicina izņemt Ziemassvētku paciņas Vecumniekos un tuvējos
pagastos deklarētajiem bērniem no 0 līdz
6 (ieskaitot) gadu vecumam, kas nevarēja
ierasties uz Ziemassvētku pasākumiem.
Saldumu paciņas var saņemt sava pagasta
sociālajā dienestā līdz 31. janvārim.
Atgādinām, ka Bauskas novada pašvaldības
iestādes pakalpojumus līdz 11.01.2022. sniedz
tikai drošajā vidē, kas nozīmē:
• klātienes pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc
iepriekšēja pieraksta;

• klātienes pakalpojumus sniedz tikai tiem
apmeklētājiem, kuriem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
• klātienes pakalpojumus sniedz tikai tie darbinieki, kuriem ir derīgs Covid19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāts.
Sīkāka informācija pa tālr. 63976735 vai
27477999.
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sirsnīgs dāvinājums Dzimtsarakstu nodaļai
lielam palīdz arī izvēlētās krāsas un rūpīga
apdare.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Elga Kaļķe ir
pateicīga par tik sirsnīgām un noderīgām dāvaniņām, kas sniegs prieku un siltumu pašiem
mazākajiem un priecēs arī bērniņu vecākus.
Vairosim labo sev apkārt - darīsim labus
darbus un vairāk leposimies ar citu darbiem!
Gija Spula,
sabiedrisko attiecību speciāliste

absolventi, bijušie darba kolēģi un sadarbības
21. decembrī, tieši Saulgriežos, svinējām
partneri domās mums sūta laba vēlējumus.
skolas 25. dzimšanas dienu. Kad vēl labāk
svinēt sudrabu, ja ne Saulgriežos. Dienā,
Paldies visiem, kas palīdzējuši izgaismot ceļu
uz mūsu sudraba dzimšanas dienu!
kad sidrabiņa lietiņš līst, kad visu nakti sveMirkļi nemēdz būt gari. Vecumnieku baznīcā
ces deg sudrabiņa lukturos, jo kā gan citādi
tas bija īpaši skaists un svētuma pilns. Izskan
ceļu parādīt tiem saules meitas vedējiem,
pēdējie akordi un mēs dodamies tālāk – paši
kā gan citādi izgaismot ceļu pavasarim?
skanēdami.
Savā jubilejā – svētku mirklī – mēs gribējām
Re, arī zvaigznēs
ļaut uzmirdzēt savām sajūtām, atmiņām, laIerakstīts tas pats,
bajai kopā būšanai. Izskanot Mārtiņa Brauna
Kas laukos plašos:
dziesmai „Veltījums mīlestībai”, sapratām cik
Jāmeklē sudrabs,
daudz mēs nozīmējam cits citam un skolai.
tas baltais, kas trīc tepatās –
Šī dziesma arī kā veltījums laikam un pašam
mūsos pašos.
Braunam un citiem, kuru vairs nav, bez kuriem
/Im.Ziedonis/
mēs nebūtu mēs.
Sudraba jubilejas svētku mirkli veltījām mīIveta Lavrinoviča,
Vecumnieku MMS direktore
lestībai. Mūsu mīlestība atklājas mūsu darbā,
mūsu kopīgajā misijā - skolotājs. Un bez
mīlestības šo darbu darīt nevar. Šis laiks
mūsos sajauc dažādas emocijas – nogurumu un prieku, drosmi un bailes, cerības
un šaubas, bet mūzika un māksla mūsu
dzīvi padara skaistāku un labāku.
25. dzimšanas diena pavisam savādāka
kā iepriekšējās – bez saviem audzēkņiem, vecākiem un draugiem. Svētku
koncertu veidojām paši sev un izbaudījām to visās niansēs. Kā svētbilde
skanēja J. S. Baha/Guno „Ave Maria”,
rotaļīgi sveču liesmās izgaismojās
P. Plakida „Ēnu spēles”, vijoles skaņas
radīja gaišas un siltas noskaņas
Dm. Šostakoviča „Valsī” un A. Vlasova
„Melodijā”. Ziemassvētku prieks atbalsojās
saksofona un perkusiju ritmos. Bet īpaši
burvīgo un mīlestības piepildīto svētku
noskaņu sajutām dziesmās „Ticot, mīlot
un gaidot” un „Klusa nakts, svēta nakts”.
Kā jau dzimšanas dienā, saņēmām arī
iedvesmojošus un sirsnīgus apsveikuma
vārdus un dāvanas! Paldies Bauskas
novada pašvaldībai un Izglītības nodaļai,
Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vecumnieku novada dome”, Bauskas Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Mūzikas un mākslas skolai un Vecum- Aivars Mačeks sveic svētkos I. Lavrinoviču un skolas
nieku ev. lut. draudzei. Zinu, ka mūsu kolektīvu.

Mākslas programmas audzēkņi čakli
piedalījušies konkursos
Šis ir neparasts laiks - mācības Mākslas
skolā notiek dažādos režīmos: gan klātienē, gan attālināti, gan daļēji attālināti.
Tomēr laiku esam centušies izmantot
produktīvi, lai piedalītos dažādos konkursos un izstādēs, kas tagad bieži notiek arī
digitālā vidē dažādos sociālajos medijos.

ir ģimenē.
Mākslas programmas audzēkņiem bija iespēja piedalīties neparastā projektā, ko rīkoja
Dantes Aligjeri biedrība, un Rīgas Centra
daiļamatniecības vidusskolas organizētajā
konkursā „Dante un itāļu valodas nokrāsas”.
Tas bija izaicinājums, jo gan maziem, gan
lieliem skolas audzēkņiem nācās iepazīt itāļu rakstnieku un
politiķi Danti, saprast viņa dzeju
un domu gājienu pirms 700 gadiem. Tas bija neparasti un aizraujoši arī skolotājai Andai, jo
mācīt par Danti deviņus gadus
veciem bērniem nav vienkārši.
Taču ar uzdevumu tikām galā
un rezultātā tika izveidoti daudzi radoši darbi gan par pašu
Dantes personību, gan tēliem
no „Dievišķās komēdijas.” Darbi
tika izstādīti Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā.
Tuvojoties Ziemassvētkiem,
mūs uzrunāja dažādi projekti
par eņģeļu tēmu. Tāpēc bijām
Taivānas žūrijas specsertifikātu saņēma Sonoras Putnieces
aktīvi dalībnieki Daugavpils
košais darbs.
Novadpētniecības un mākslas
muzeja organizētajā digitālajā izstādē – konNovembris ir Patriotu mēnesis, tāpēc Mākslas
skolas audzēkņi veidoja apsveikumus Latvijai
kursā FB muzeja lapā „Eņģeļu stāsti”. Iedvesdzimšanas dienā. Radošie darbi apkopoti video
mojoties no temata, tapa daudz krāsainu un
sveicienā - digitālā izstādē, kas publicēta, gan
sirsnīgu eņģeļu, kurus apkopoju muzikālā
skolas mājaslapā, gan skolas FB kontā. Aktīvādigitālajā izstādē kā sveicienu mūsu skolai
dzimšanas dienā. Vecumnieku Mūzikas un
kie audzēkņi mākslas programmu pārstāvēja
mākslas skolas gaitenī apskatāma arī Eņģeļu
konkursā „Atjaunotai robežsardzei – 30”, kā arī
izstāde.
Samsung The Frame digitālajā konkursā FB
Tuvojoties mācību gada noslēgumam, saņētīklā „Mans varonis”. Pārsteidza bērnu izdoma
un sajūtas. Kas mūsdienās ir VARONIS?
mām labas ziņas
Vienam tā bija mamma, citam varoņa spēks
par paveikto kon- TURPINĀJUMS 11.lpp.

FOTO –GIJA SPULA

FOTO –ANDA SPROĢE

Decembrī Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecumnieku novada dome”
Dzimtsarakstu nodaļa saņēmusi labdarības dāvaniņu no Vecumnieku vidusskolas
pirmsskolas grupiņas „Zīlītes”.
Svētku laikā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie
bērniņi saņēma siltas, ar rūpīga un gādīga
cilvēka – grupiņas auklītes Baibas Gerikas,
rokām darinātas zeķītes. Zeķītes ir ne tikai
praktiskas un ērtas, bet arī ļoti glītas – darinātāja īpaši piedomājusi, lai cilvēciņam augt

Sajūtas un atmiņas uzmirdz Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas dzimšanas dienā

Svētku laikā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērniņi saņēma siltas, rūpīga un gādīga cilvēka
– grupiņas auklītes Baibas Gerikas - rokām darinātas zeķītes.

Janvārī Valles pagasta bibliotēkā apskatāma
Bauskas CB izstāde „Bauskas vārds dzejā”.

FOTO – KATRĪNA LAVRINOVIČA

10

lasiet arī www.vecumnieki.lv

2022.gada 7.janvārī

11

Jaunatne, izglītība
jā gleznošanas konkursā „Vilnis
Lielupē” vainagojās ar divām
Atzinībām Aleksandrai Rozmarijai Zandbergai un Annai
Stallītei. Atzinību saņēmusi arī
mūsu audzēkne Estere Lapsiņa
Bauskas Mūzikas un mākslas
skolas organizētājā konkursā
„Pils. Sēta. Pilsēta”.
Skolotājas Antras Gustsones
vadībā audzēkņi piedalījās
Iecavas mākslas skolas radošajā konkursā „Radošais atlikums”, no olu bretēm veidojot
lapsas un caunas.
Kā prieku gada noslēgumā
saņēmām sūtījumu no Taivā- Taivānas žūrijas specsertifikātu saņēma arī Patrika Kalitjuka
nas ar žūrijas specsertifikātiem interesantais darbs.
diviem mūsu audzēkņiem Soprieks par paveikto jau tāpēc nemazinās.
norai Putniecei un Patrikam Kalitjukam par
dalību 52.Pasaules skolēnu mākslas izstādē
Anda Sproģe,
Ķīnā Taivānas republikā. Konkurss norisiVecumnieku MMS skolotāja
nājās gandrīz gadu, jo darbi tika nosūtīti jau

Rūķu skolas labie darbi svētku laikā

Ilgi gaidītais Ziemassvētku vecītis ir klāt!

Decembris ir laiks, kad mēs pārdomājam
visus gada notikumus un izbaudām kluso
adventes laiku.
Ar bērniem pārrunājam, ka dāvanas ir patīka-

mi ne tikai saņemt, bet cik jauki ir
just dāvināšanas prieku, gūt laimes sajūtu no sirsnīgi gatavotām
dāvaniņām. Kopīgi gatavojām
eglīšu rotājumus, telpu dekorācijas, dāvanas vecākiem un apsveikumus. Kopā cepot piparkūkas,
piepildījām Baltās skolas telpas
ar Ziemassvētku smaržu. Paldies
par rūpēm un atbalstu Kurmenes
pagasta pārvaldei, bibliotekārei
Gitai Skadiņai, vadītājai Ritai
Zvirbulei, mūzikas skolotājai Ainai
Voverei, šoferim Ivaram Drezovam un pavārītēm Initai Šilēnai
un Lienītei Andrejevai.
Jau trešo gadu „Rūķu skolas”
bērni, vecāki un audzinātājas
gatavoja apsveikumus visiem Kurmenes pagasta senioriem. Vēstulītes ar apsveikumu un pašceptu
piparkūku iepriecināja vairāk nekā
simts saņēmējus, bet 13 vientuļie
seniori saņēma īpaši sarūpētas
Ziemassvētku dāvanas. Cerams,
ka senioriem patika šie jaukie un
no sirds gatavotie pārsteigumi.
Šajā sarežgītajā laikā mums izdevās iestudēt un nofilmēt Ziemassvētku ludziņu „Vecīša cimdiņš”, klusi un mierīgi sagaidījām
Ziemassvētku vecīti ar dāvanām.
Liels paldies bērnu vecākiem par
ieguldīto darbu, ko paveicām kopā! Lai veselība un izturība jaunajā gadā!
„Rūķu skolas” kolektīva vārdā Zita Saule

Vecumnieku jaunieši Ziemassvētkos iepriecina
bērnus un pansionāta iemītniekus
FOTO –DAGNIJA BRAMANE

aprīlī. Tajā piedalījās daudzi tūkstoši pasaules
bērnu. Rezultātus saņēmām tikai tagad, bet

Kā informēja Vecumnieku jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Pačkajeva, Vecumnieku jaunieši
organizēja Ziemassvētku priekšnesumus pie veco ļaužu un invalīdu pansionāta „Atvasara”.
Pansionāta iemītnieku sirdis priecēja mazie zumbotāji Dagnijas Bramanes vadībā.

FOTO ČELSIJA GERIKA

kursos. Dalība
V Starptautiska-

FOTO –ANDA SPROĢE
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Sadarbībā ar biedrību „Laiks Jauniešiem” Vecumnieku jaunieši un Ziemassvētku rūķi devās
pie ģimenēm ar bērniem Vecumniekos, Stelpē, Misā, Beibežos u.c., lai dāvinātu sarūpētos
pārsteigumus. Ar lielu prieku un sajūsmu bērni saņēma svētku paciņas. Kristīne Pačkajeva
pateicas sadarbības partneriem no biedrības „Laiks Jauniešiem” un Čelsijai Viktorijai Gerikai
par iesaistīšanos labdarības akcijā. Kā pastāstīja K.Pačkajeva, ģimenes apciemojumam
ieteicis Vecumnieku Sociālais dienests.

Biedrība „Laiks Jauniešiem”
Ziemassvētkos iepriecina 735 bērnus
Bauskas novada jaunieši, organizējot Ziemassvētku labo darbu akciju „Bērnu prieks
katrā mājā” ar uzņēmumu, iestāžu un līdzcilvēku atbalstu iepriecinājuši 735 bērnus
no dažādām Latvijas pilsētām.
Biedrība „Laiks Jauniešiem”, pieaicinot Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku jauniešus un biedrību „Inicio”, no 3. novembra līdz
20. decembrim aicināja uzņēmumus, iestādes
un privātpersonas sagatavot dažādas dāvaniņas bērniem no vairākiem Latvijas novadiem.
Kopīgam aicinājumam atsaucās ļoti liels interesentu loks, un nedaudz vairāk kā mēneša
laikā tika saņemtas 1137 fantastiskas dāvaniņas dažāda vecuma bērniem Ziemassvētkos.
Stāsta Bauskas novada jaunatnes lietu
speciālists Gints Jankovskis: „Ieguldot
lielus jauniešu brīvprātīgā darba resursus
un līdzcilvēku palīdzību, visas dāvaniņas
tika nogādātas uz lielo rūķu darbnīcu Īslīces
kultūras namā. Vairāk nekā 35 brīvprātīgie
jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem no rīta
līdz vēlam vakaram dāvanas pārskatīja, nepieciešamības gadījumā sakārtoja pēc attiecīga
vecuma, dzimuma, īpašajām vajadzībām un
papildināja dāvaniņas ar uzņēmumu, kā arī
līdzcilvēku dāvātajiem produktiem/dāvaniņām.
Pēc dāvaniņu sakārtošanas un papildināšanas izveidojās lielākas un ļoti kvalitatīvas
dāvaniņas kopumā 735 bērniem. Bērniem tika
dāvātas puzles, galda spēles, rotaļlietas, sal-

dumi, dažādas grāmatas, kancelejas preces
un daudz kas cits.
Sadarbībā ar Radošo apvienību „Pasaku
nams” un brīvprātīgajiem centāmies dāvaniņu izdali padarīt neaizmirstamu. Pie bērniem
viesojās briedis Rūdolfs, atpazīstamais „Frozen” tēls Olafs un dziedošā rūķene. Bauskas
novadā īpašais „Svētku ekspresis” devās uz
Bauskas pilsētas Rātslaukumu un Vītolu ielas
apkārtni. Pārējās dāvaniņas tika izdalītas
sadarbībā ar izglītības iestādēm, sociālajiem
dienestiem un pēc mūsu personīgiem novērojumiem labdarības maratona „Roku Rokā”
ietvaros.”
Biedrība „Laiks Jauniešiem” vēlreiz pateicas
labo darbu akcijas “Bērnu prieks katrā mājā” dalībniekiem un atbalstītājiem: Maxima,
SIA „Toode”, Seni Latvija, Citybee Latvia, Limbažu siers, CIDO, Bauskas alus, Valsts ugundzēsības un glābšanas dienestam, Bauskas
novadam, Bauskas Valsts ģimnāzijai, Rīgas
69. pamatskolai, Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijai, Vecsaules pamatskolai, Uzvaras pamatskolai, MARIO Konditorejas fabrikai, BALTA
apdrošinašanai, Balticovo, Orkla Latvija,
Spilva, Skrīveru saldumi, Auces vidusskolai,
Bauskas pilsētas pamatskolai, Tymbark Latvija, SIA Poļa nams, Kubus Latvija, Caffeine un
visiem līdzcilvēkiem, kas iesaistījās veidojot
dāvaniņas un sniedzot brīvprātīgu palīdzību
dažādu darbiņu veikšanā.
Andra Matuļenko
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Rundāles ziņas

Zvani un sveces jeb skaistums glābs pasauli

Svitenē norisinās vietējo gidu mācības

Mācības topošajiem gidiem tika organizētas
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam
projekta: ENI-LLB-2-340 „Inovatīvs kultūras
tūrisms: atslēga Rundāles (LV) un Svisločas
(BY) pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros.
Ilze Puķāne,
projektu vadītāja asistente

Plūst atmiņas Rundālē

FOTO –AELITA RAMANE

Ziemassvētku brīnums ir noticis, jo mūsu
otrā grāmata „Atmiņu upe plūst” ir iznākusi
īsi pirms gaidītākajiem svētkiem. Otro grāmatu tagadējais Bauskas novada domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis apsolīja
2018. gada 22. decembrī, pirmās grāmatas
atvēršanas svētkos.
Grāmatas veidošana sākās 2019. gada otrajā
pusē, kad ar Annu Truntiku sagatavojām nā-

Abu grāmatu vāku attēls.

kamo stāstu autoru sarakstu. Mums katrai bija
savs cilvēku loks, kurus bijām uzrunājušas,
bet kuri tikai otrajai grāmatai uzticēja savu
stāstu. Patiesībā daži stāsti jau bija stāstīti
stāstu vakaros, kurus negribējās palaist
nebūtībā, citi melnrakstos, atlika uzrunāt sviteniešus, viesturiešus, kas pirmajā grāmatā
bija mazumā. Stāsti pienāca gan e-pastā,
gan pa pastu, gan pašu autoru atvesti uz
bibliotēku. Liela daļa bija rokrakstos, kurus
nācās uzmanīgi pārlasīt, citi uz rakstāmma-

šīnas drukāti. Visi tika pārrakstīti datorrakstā,
autoram nosūtīti, pat pa telefonu lasīti, lai
saņemtu apstiprinājumu vai kļūdu labojumu.
Īpašs darbs bija ar fotogrāfijām, jo tās bija
tik dažādas – melnbaltas, uz bieza kartona
ar fotogrāfa iniciāļiem, no albumiem plēstas,
mitrumā stāvējušas, ar telefonu fotografētas,
tās nācās pielāgot tekstam.
Grāmatā ir 50 stāsti par spēcīgām dzimtām,
par mājām, kurās dzīvojušas tik
daudzas paaudzes, par kara laiku,
kurā gan karots, gan skolā iets, par
darbu gan saimniecībās, gan citās
iestādēs, par mīlestību pret māti,
mīļoto un dzimto vietu, bet to visu
piedzīvojuši un pārdzīvojuši mūsējie – rundālieši. Grāmata ir 376
lappušu bieza, papildināta ar stāstu
autoru fotogrāfijām. Saturs ir sadalīts četrās nodaļās: „Ar Rundāli
saistītie”, „Pilnestīga dzīve starp
Kaucīti un Lielupi”, „Ar stiprām
saknēm Svitenē” un „Dzīves rūdītie viesturieši”. Pēc nosaukumiem
skaidri saprotama lokālā piederība,
jo lasītājiem tas ir ļoti svarīgi.
Katram stāsta autoram tiks dāvināta viena
grāmata, un to var saņemt Pilsrundāles
bibliotēkā vai ar Latvijas pasta starpniecību,
bet par to mums vajadzēs vienoties pa tālruni 29872017 (Aelita). Citi interesenti to var
iegādāties grāmatnīcu tīklā, jo grāmata izdota
apgādā „Madris” un iespiesta tipogrāfijā „Jelgavas tipogrāfija” ar Rundāles novada domes
finansiālu atbalstu.
Aelita Ramane,
grāmatas sastādītāja

Rundāles multifunkcionālā centra zālēs
un bibliotēkā Otrajos Ziemassvētkos
apmeklētājiem tika dota iespēja baudīt
Ziemassvētku noskaņas.
FOTO –IVARS BOGDANOVS

Gada nogalē Svitenes Saieta namā trīs
vakaru garumā notika mācības topošajiem
Svitenes muižas gidiem.
Mācības noslēdzās ar pieredzes apmaiņas
braucienu uz Lielplatones muižu Jelgavas
novadā. Apmācību laikā dalībniekiem bija
iespēja apgūt jaunas zināšanas par Svitenes
muižu un gida arodu. Nodarbības vadīja tūrisma aģentūras un tūrisma operatora SIA „Nikos
Travel” valdes priekšsēdētāja, tūrisma mācību
centra vadītāja, lektore Jeļena Šilonosova.
Dalībnieki saņēma vērtīgus ieteikumus pozitīva pirmā iespaida veidošanai - pašprezentācijai, kā arī apmeklētāju uzmanības piesaistīšanai. Nodarbībās tika stāstīts, kā organizēt
interesantu stāstījumu par tūrisma objektu un
kā veidot pozitīvu pieredzi kultūrvēsturisko
objektu iepazīšanai, iesaistot apmeklētājus
aktivitātēs un ļaujot izjust vēsturisko laikmetu.

Mācību laikā tika analizētas tūrisma veicināšanas stiprās un vājās puses, ģenerējot idejas par to, kā veiksmīgi organizēt ekskursijas.
Noslēdzošajā mācību daļā dalībnieki devās
uz Lielplatones muižu, kur ieklausījās viesmīlīgās, aktīvās un harismātiskās Zandas
Zariņas stāstījumā par Lielplatones muižas
vēsturi un attīstību. Šī bija lieliska iespēja uzzināt praktiskus ieteikumus un radošas idejas
par muižas uzturēšanu un iedzīvināšanu.
Mācību noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātu par sekmīgu dalību vietējo gidu apmācību seminārā.

Mirklis no piesātinātā pasākuma rosības.

Katra telpa radīja citādu sajūtu – gan Valtera
Poļakova foto izstāde „Gudro suņu brīvdienas”, gan mākslinieces Mētras Štelmaheres
gleznieciski neparastās fotogrāfijas izstādē
„Substance”.
Fotomākslinieces Lindas Ratutas un viņas
audzēkņu – Rīgas Stila un modes tehnikuma
audzēkņu foto darbi „Latvju zīmes dabā” deva iespēju negaidīti ieraudzīt dabu, pamanot

zīmes ierastās vietās un lietās. Brīnišķīgu
svētku sajūtu visiem radīja starptautiski atzītās mākslinieces Tatjanas Paļčukas-Rikānes
gleznu brīnumainā pasaule.
Īpašu, Ziemassvētkiem piemērotu, noskaņu dāvāja Liepājas zvanu ansamblis
„Campanella”, kura
vadītāja Astra Ziemele
novēlēja sajust svētku
noskaņu un 2022. gada atnākšanu muzikālos, zvanu dzidruma
piepildītos priekšnesumos.
Pasākumā apmeklētājiem bija iespēja radīt
Rundāles zelta rozes
nospiedumu uz sev tīkama auduma vai tērpa. Savukārt „Sajūtu
istabā”, kura tapa kopā
ar Sigitu Brezinu, bija
iespēja nofotografēties
dažādos fotostūrīšos, simtiem mazu dimantiņu maigi mirdzot sveču liesmās.
Šis bija svētku vakars, kurš noslēdza pasākumu virkni 2021. gadā, tāpēc visiem multifunkcionālā centra apmeklētājiem novēlu prieku,
veselību, izturību, laimi un cerību! Tiksimies!
Lilita Lauskiniece, Rundāles pagasta
kultūras darba organizatore

Priecē aizrautīga un radoša darba rezultāti
Liels paldies skolotājiem un audzēkņiem par
Jaunais mācību gads Pilsrundāles vidusaizrautīgu un radošu darbu!
skolas struktūrvienības Mākslas nodaļai
Īpaši pateicamies Īrai Rozentālei par ilggadēju
sākās ar nebijušām un izaicinājumu pilun radošu pedagoga darbu Pilsrundāles Mūnām pārmaiņām.
Svitenes muižas ēkā, kur
darbojāmies iepriekš,
pašlaik notiek remontdarbi, tādēļ kopš septembra mācāmies Pilsrundāles vidusskolas
siltajā paspārnē. Patiesi priecājamies, ka
lielāko daļu nodarbību
bija iespēja organizēt
klātienē. Lepojamies
par mūsu audzēkņu
darbu novērtējumu –
Katrīnas Makārovas
un Ričarda Daniela
Amoliņa godalgotajām vietām vizuālās
mākslas konkursos
– komponista Jāņa
Ivanova piemiņai un Ieskats bērnu darbu izstādē.
Bauskas Mūzikas un
mākslas skolas rīkotajā konkursā „Pils.Sēta.
zikas un mākslas skolā.
Pilsēta”. Atzinības un cildinājumus dažādos
Lai visiem radošs, neparastām idejām un
konkursos šajā pusgadā ir saņēmuši Madara
darbiem bagāts nākamais gads!
Leine, Ketija Feldmane, Evelīna Neilande,
Inese Mežkaze, Pilsrundāles vidusskolas
Gabriela Lapiņa, Adrians Januško, Roberts
struktūrvienības Mūzikas un mākslas
Zvirgzds.
skolas vadītāja

FOTO –INESE MEŽLAZE
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Ziemassvētku prieks bērnu acīs
tās ķekatnieku lomās, paši jaunākie – „Zinīšu”
grupas bērni baudīja svētkus pie lielās izrotātās egles, „Bitīšu” grupas bērni izspēlēja uzvedumu „Vecīša cimdiņš”. „Taurenīšu” grupiņa
svētkus svinēja baltajā sniedziņā.

FOTO NO BĒRNUDĀRZA ARHĪVA

Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē
„Saulespuķe” Ziemassvētku gaidīšanas
laikā smaržoja piparkūkas un darbojās
čakli rūķi – tika gatavots cienasts un darinātas dāvanas un apsveikumi.

2022.gada 7.janvārī
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Rundāles ziņas
Pasākumi Rundālē janvārī
9. janvārī
Rundāles MFC
Rutas Štelmaheres dzejas vakars
10. janvāris – 4. februāris
Svitenes tautas namā
Fotomākslinieka Valtera Poļakova un servisa
suņu biedrības „Teodors” veidotā fotoizstāde
„Gudro suņu brīvdienas”
14. janvārī
Bērsteles kultūras namā
Bērsteles senioru un vidējās paaudzes
interešu grupa „Uz tasi tējas”, tēma –
„Vecais Jaunais gads”
20. janvārī
Svitenes tautas namā
Barikāžu aizstāvju atceres brīdis pie piemi-

ņas akmens Svitenes muižas parkā kopā
ar folkloras kopu „Svitene” un amatierteātri
„Šurumburums”
29. janvārī
Rundāles MFC
Amatierteātra „Stella” 25 gadu jubilejas
fotoizstādes atklāšana ar atmiņu mirkļiem
Pasākumi norit, ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskās drošības noteikumus,
apmeklētājiem nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu COVID-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Par noteikumu
ievērošanu atbild pasākuma organizators.
Iespējamas izmaiņas pasākumu norisē – tās
tiks publicētas www.rundale.lv

Domes ārkārtas sēdē apstiprina
Bauskas novada bāriņtiesas sastāvu

Viena no bērnu svētku aktivitātēm bija kopīga piparkūku cepšana un dekorēšana – bērni to
darīja ar lielu aizrautību!

Lai vecākiem kaut nedaudz ļautu ielūkoties
Katrā decembra dienā notika kādas mazas
svētku norisē, svētku brīži tika iemūžināti vipārvērtības – kaut kur iedegās lukturi, kaut
kur iesmaržojās egļu zari, kaut kur iezaigojās
deo un foto, ko pedagogi prasmīgi samontēja
sniegpārslas, eglīte aiz loga ietinās gaismiņu
un nosūtīja vecākiem.
un sniega mētelī. Aiz loga klauvēja visīstākais
Agnese Čakša,
rūķis un, rūķa zeķē uzradās pārsteigums! BērPII „Saulespuķe” vadītāja
nu balsīs ieskanējās jestrais
„kaladū”, un raitos soļos
izdipēja āzīša piedzīvojumi,
miltus maļot. Rakstainais
vecīša cimdiņš uzņēma visus sildīties gribētājus. Un
tad pienāca svētki - dziedot, dejojot, ejot rotaļās,
sagaidot Rūķi ar dāvanām,
mielojoties un priecājoties.
Jau otro gadu svētkus katra
grupiņa svinēja paši savā
lokā, bez ciemiņiem. Akcents tika likts uz gatavošanos svētkiem un svētku
prieku, tos kopīgi svinot, un
to prieku, ko varam dot cits
citam. „Ķiparu” grupiņas
bērni un audzinātājas pār- Bērni kopā ar bērnudārza skolotājām kopīgi mēģināja
vērtās par mazām pelītēm, izprast, kas ir Ziemassvētki, kādas ir tradīcijas un kā izskatās
„Rūķīšu” grupas bērni ieju- Ziemassvētku rūķis.

4. janvārī Bauskas novada domes deputāti attālināti tikās ārkārtas sēdē, lai
apstiprinātu bāriņtiesu, kas darbu sāk no
4. janvāra.
Jau pagājušā gadā 28. oktobrī domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu par jaunās bāriņtiesas izveidi Bauskas novadā. Vecumnieku,
Rundāles un Iecavas bāriņtiesa tika pievienota Bauskas bāriņtiesai.
Tika izsludināts atklāts konkurss uz bāriņtiesas
priekšsēdētāja, trīs vietnieku un 14 locekļu
amata vietām.
Saskaņā ar amatu pretendentu atlases konkursa nolikumu pretendentu atlase tika veikta
divās kārtās.
Amatu pretendentu atlases konkursa pirmajā
kārtā, kas notika 2021. gada 3. decembrī, tālākai izvērtēšanai uz priekšsēdētāja amatu tika
virzītas divas kandidatūras, uz priekšsēdētāja
vietnieka amatu – trīs kandidatūras, uz bāriņtiesas locekļa amatu – desmit kandidatūras.
Amatu pretendentu atlases konkursa otrajā
kārtā, kas notika 2021. gada 7. decembrī, komisija pieņēma lēmumu bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendentam, kas ieguva lielāko
punktu skaitu, uzlikt par pienākumu līdz 2021.
gada 20. decembrim iesniegt komisijai maģistra grādu apliecinošu izglītības dokumentu.
Par atbilstošiem bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka amatam, komisija atzina trīs pretendentus, no kuriem viens pretendents atsauca
savu kandidatūru. Par atbilstošiem bāriņtiesas locekļa amatam komisija atzina desmit
pretendentus. Komisija pieņēma lēmumu
atkārtoti izsludināt konkursu uz bāriņtiesas
locekļa četrām amata vakancēm.
2021. gada 21. decembra amatu pretendentu
atlases konkursa komisijas sēdē tika konstatēts, ka pretendents uz bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vietu nav iesniedzis maģistra
grādu apliecinošu izglītības dokumentu, līdz
ar to pretendents neatbilst prasībām, kas no-

teiktas Bāriņtiesas likuma 7. panta ceturtajā
daļā un nekvalificējās bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam.
Atklātā pretendentu konkursa atlases komisija
pieņēma lēmumu nevirzīt apstiprināšanai
domes sēdē nevienu amata pretendentu bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam un atkārtoti
izsludināt atklātu konkursu šim amatam.
2021. gada 21. decembra amatu pretendentu
atlases konkursa komisijas sēdē par atbilstošiem bāriņtiesas locekļa amatam atzina vēl
divus pretendentus.
2021. gada 22. decembra amatu pretendentu
atlases konkursa komisijas sēdē tika pieņemts
lēmums otram pretendentam uz bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatu piedāvāt bāriņtiesas
vietnieka amatu.
Ar domes lēmumu par Bauskas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekiem apstiprināti: Edīte Ķerģe-Karika un Elīna Beitiņa.
Par Bauskas novada bāriņtiesas locekļiem
apstiprināti:
• Līga Briede;
• Aija Rudzīte;
• Evija Strazdiņa;
• Māra Igaune;
• Anita Kuķalka;
• Aija Stabule;
• Uldis Dzidrums;
• Ieva Mediņa;
• Daina Pelne;
• Vita Siliņa;
• Edvīns Balodis;
• Māris Vaitekūns.
Līdz bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanai amata pienākumus ar pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu veiks bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks.
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Imants Lancmanis atzīts par 2021. Gada
Eiropas cilvēku Latvijā
Svinīgā ceremonijā 28. decembrī par
2021. Gada Eiropas cilvēku Latvijā atzīts
mākslas vēsturnieks, gleznotājs, Rundāles
pils bijušais direktors Imants Lancmanis.
Godināšanas ceremonijā Imants Lancmanis
pateicās visiem balsotājiem, sakot: „Latvija nav
maza valsts, kurai vēstures gaitā grūti gājis –
Latvija ir valsts ar Eiropas līmeņa kultūru un
kultūras mantojumu.”
TOP3 nominante, pētnieciskā žurnāliste Inga
Spriņģe savā uzrunā uzsvēra, ka ikviens no
mums, saglabājot enerģiju, vēlmi darboties, uzmundrināt citus šai grūtajā laikā, ir drosmīgs un
var kļūt par Gada cilvēku kādam līdzcilvēkam.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore
Marija Micķeviča, sakot paldies visiem saviem
atbalstītājiem, citēja rakstnieci Annu Lamott:
„Cilvēkam dzīvē ir doti daži instrumenti, kurus
gudri lietojot arī pietiek – draudzība, piedošana,
lūgšana un sirdsapziņa.”
2020. Gada Eiropas cilvēks Latvijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uz-

runāja pasākuma skatītājus, sakot: “2021. gads
visā pasaulē iezīmējās ar cilvēcības trūkumu.
Redzam, ka šogad cilvēki alkst pēc skaistuma,
harmonijas, godīguma, zināšanām, patiesības
un nākotnes. Katrs no šī gada TOP3 kandidātiem ir sējis labā, skaistā un sirsnīgā sēklu, lai
mēs kļūtu labāki un cilvēcīgāki. Citējot Laimoni
Vāczemnieku: „Vēl pirms cilvēks cilvēkos iet,
cilvēkam cilvēku iemāciet.””
Godināšanas ceremonija 2021. Gada Eiropas
cilvēks Latvijā notika tiešsaistē. Tā publiski
pieejama ikvienam interesentam Facebook
profilā „Eiropas Kustība Latvijā”.
Balsojumu jau 24 gadus organizē biedrība
Eiropas Kustība Latvijā, un tā mērķis ir godināt
cilvēku, kurš ar saviem darbiem 2021. gadā
ir devis lielāko ieguldījumu Eiropas kopējo
vērtību stiprināšanā Latvijā un Latvijas vārda
spodrināšanā Eiropā.
Informācijas avots:
Eiropas Kustība Latvijā
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Aktuāli novadā
BAUSKAS NOVADA

Bauskas Centrālās bibliotēkas simtgades gads

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU
PIEŅEMŠANAS LAIKI
KRISTAPS STALLĪTS
tālr. 孵孳孵孹孺孺孶孷孯季
宮宵宬家宷室害家孱家宷室宯宯宬宷家它容宨宦宸宰宱宬宨宮宬孱宯容
10., 24. janvāris

Valles pagasta nodaļa

孥宇宽宬宵宱室家孥孯 宙室宯宯宨孯
宙室宯宯宨家季害室宪室家宷家

11., 13., 25., 27. janvāris

12., 26. janvāris

Vecumnieku apvienības pārvalde

Iecavas apvienības pārvalde

14., 21., 28. janvāris

17., 31. janvāris

Rīgas 宬宨宯室 孵孼孯季宙宨宦宸宰宱宬宨宮宬孯季
宙宨宦宸宰宱宬宨宮宸 害室宪室家宷家

Skaistkalnes pagasta nodaļa

宖宮宲宯室家 宬宨宯室 孷孯季完宨宦室容室

Stelpes pagasta nodaļa

Skolas iela 1, Skaistkalnes
pagasts

„Stelpes pagasta nams”,
Vecstelpe,
Stelpes pagasts

18. janvāris

19. janvāris

Bārbeles pagasta nodaļa
Bauskas iela 2, Bārbele,
Bārbeles pagasts

Kurmenes pagasta nodaļa

“Pagastmāja”, 宎宸宵宰宨宱宨孯季
宎宸宵宰宨宱宨家 害室宪室家宷家

PIEŅEMŠANAS LAIKS 9:00 – 16:00
EDGARS DZELME
tālr. 孵孳孳孹孳孻學孼孯季
宨宧宪室宵家孱宧宽宨宯宰宨它宯宯宮宦孱宯容
孴孴孱孯季孴孵孱孯季孴孻孱孯季孴孼孱孯季孵學孱孯季孵孹. janvāris
宅室宸家宮室孯季宎室宯宱室季宬宨宯室季孺
10. janvāris

Īslīces pagasta nodaļa

孥Rītausmas孥孯季Īslīces 害室宪室家宷家
17. janvāris

Codes pagasta nodaļa

Lielā 宬宨宯室 孵孯季宆宲宧宨孯季
宆宲宧宨家季害室宪室家宷家
24. janvāris

14. janvāris

Viesturu pagasta nodaļa

宅ērsteles 宬宨宯室 4, Bērstele,
宙宬宨家宷宸宵宸 害室宪室家宷家
20. janvāris

Mežotnes pagasta nodaļa

宓宬宯家 宬宨宯室 孻孯季Mežotne孯季
Mežotnes 害室宪室家宷家
21. janvāris

Svitenes pagasta nodaļa

Ceraukstes pagasta nodaļa

27. janvāris

28. janvāris

宊室宬家宰室家孯季宖容宬宷宨宱宨家 害室宪室家宷家

Rundāles apvienības pārvalde

Pilsrundāle 孴孯
Pilsrundā宯宨孯季
Rundāles 害室宪室家宷家

„宗室宸宷室家 宱室宰家”, 宆宨宵室宸宮家宷宨孯季
宆宨宵室宸宮家宷宨家 害室宪室家宷家

Vecsaules pagasta nodaļa

„Pagastmāja”, 宙宨宦家室宸宯宨孯季
宙宨宦家室宸宯宨家 害室宪室家宷家

Vecpilsētas, cilvēku un auto dunas ieskauti,
mēs tiekamies, radām un darām jau apaļus
100 gadus.
Minot tik ievērojamu skaitli, neviļus nāk
prātā vēstures vārds, bet ne par vēsturi
vien būs šis raksts. Mēs vēlamies dalīties
savās pārdomās, iecerēs un svētku sajūtās.

Pirmsākumi

Par pirmo publisko bibliotēku Bauskā, tās dienām un nedienām stāsta bibliotēkas simtgades izdevuma četri numuri (tie pieejami bibliotēkās un drīzumā būs šķirstāmi arī digitāli).
Izrādās, ka tuvu kņadai esam bijuši vienmēr.
1922. gada pašā sākumā bibliotēka durvis
vēra tepat netālu, Pils ielā 19 (tag. Plūdoņa
ielā). Pie tam itin svarīgā vietā – Bauskas
valdes namā. Tagad tur ceriņu krūmi vien.

Kalna ielas trešais stāvs

Kopš 1950. gada par savām mājām saucam
trešo stāvu Kalna ielā 18. Kā mums ir gājis
līdz šim? Nemainīgi esam sabiedrības norišu
spogulis. Piedzīvoti gan pārticības gadi, gan
kopā ar lasītājiem rindā pēc zābakiem un
grāmatām stāvēts. Vienā desmitgadē esam
gan LPSR kongresu materiālus piedāvājuši,
gan Baltijas ceļā sadevušies. Mums patīk
apkalpot lasītājus kā klātienē, tā arī aizgādāt
paciņas līdz grāmatu pakomātam. Ar savu
kaimiņu, Kultūras centra kolēģu, talkā nākšanu esam priecīgi uzņemt katru – vai tas ir
jaunais lasītājs, rakstnieks vai prezidents...

Saticīga vieta

Bibliotēkai nav jābūt lielai, lai tā būtu laba.
Bibliotēkai ir jābūt sociāli, ekonomiski un
fiziski pieejamai. Galvenais – jāseko sabiedrības vajadzībām. Bibliotēkai aiz muguras
ir laiks, kad atsevišķas tēmas bija tabu.
Īstenībā bibliotēka ir neparasti saticīga vieta, jo tajā plecu pie pleca atrodas dažādas
tautas, reliģijas, kultūras, viedokļi un zinātnes

nozares, kas viena otrai met izaicinājumus,
bet ir cieņpilnās attiecībās. Mēs visi protam
novērtēt tradīciju nozīmi, komforta sajūtu,
ko mums sniedz pazīstamas situācijas un
pastāvīgums, taču šoreiz tas nav attiecināms
uz bibliotēkas mājvietu. Lai cik jauki būtu
mūsu kaimiņi un lasītāji – toleranti, bibliotēkai
steidzami jāmeklē citas mājas, jo izmisuma
smieklus raisa gan malu malās izvietotais
bibliotēkas krājums, gan atsevišķu sociālo
grupu nespēja fiziski nokļūt bibliotēkā.
Kāds varbūt teiks, ka šis gadsimts ir par
digitālām iespējām un māku darīt attālināti,
nevis par fizisku klātesamību. Jā, mēs tam
daļēji piekrītam, un ikkatrs labi apzināmies
arī situāciju, kādā atrodamies pēdējo divu
gadu laikā. Tālab esam uz Tu gan ar attālināto reģistrāciju bibliotēkā, gan grāmatu un
žurnālu nodošanu grāmatu kastē Uzvaras
ielā 6, gan to izsniegšanu grāmatu pakomātā
Dārza ielā 8B. Tas neprasa tikšanos klātienē.
Taču reiz globālā dižķibele beigsies, un mēs
ļoti vēlētos, lai līdzšinējo diplomātisko atbilžu
vietā mēs bibliotēkas apmeklētājiem aci pret
aci beidzot varam droši stāstīt par jaunu
mājvietu un plāniem. Baušķenieki un novada
iedzīvotāji ir pelnījuši tādas pašas ērtības kā
lasītāji Ogrē, Kuldīgā, Dobelē un citviet, kur
literārajās stundās var uzņemt skolēnu klasi, kur
mamma un bērns var nākt uz bibliotēku vienuviet, kur grāmatu svētki notiek tur, kur grāmatas
mājas – bibliotēkā.

Svētku pastkartītes

Uzsākot jubilejas gadu, esam sagatavojuši
pastkartīšu izmēra 10 kartiņu kolekciju. Tā jau
tika dāvāta pirmajiem šī gada bibliotēkas apmeklētājiem, un turpmāk būs arī neliela daļa no
mūsu sveiciena citiem – kā viesiem, tā arī konkursu uzvarētājiem un čaklākajiem lasītājiem.
Kas ir attēlots uz kartītēs? Esam padomājuši
par to, lai tās būtu ne tikai vizuāli glītas, bet arī
noderīgas. Bez informatīvajām kartītēm, ko
turēt sev redzamā vietā,
tur atradīsiet gan tādu, kas
kalpos kā grāmatzīme sev
un draugam, gan pastkarti
ar uzaicinājumu kļūt par
lasītāju, gan citas ar bibliotēkas dzīvi un lasītājiem
saistītas vizualizācijas.
Kā bibliotēka svinēs savu
simtgadi? Kamēr jābūt
ļoti piesardzīgiem klātienē, tikmēr ļausim 2022.
gadam ritēt savu gaitu un
par sevi atgādināsim virtuāli. Jāteic, ka plāni šim
gadam, protams, mums
ir, un tad, kad apvāršņi
būs skaidrāki un gaismas
stundas garākas, mēs par
jums noteikti atcerēsimies
un aicināsim svinēt kopā!
Madara MaslovaKonrāde, Bauskas
Centrālās bibliotēkas
galvenā bibliogrāfe

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

• 1.decembrī plkst.13.15 saņemta informācija par to, ka Ceraukstes pagastā uz ceļa
V1022, netālu no mājām „Strautnieki” klaiņo
suns. Nolasot mikroshēmu, noskaidrots suņa
saimnieks.
• 2.decembrī tika uzsākta administratīvā
pārkāpuma procesa lietvedība par dzīvnieku
labturības noteikumu pārkāpumu – suns nav
reģistrēts likumā noteiktā kārtībā.
• 2.decembrī patrulēšanas laikā tika pamanīta automašīna, kurai nebija priekšējās v/n.
Automašīna tika apturēta Bauskā, Uzvaras
ielā. Pie stūres atradās persona, kurai nav
iegūtas autovadītāju tiesības, ka arī automašīnai nav OCTA. Uz notikuma vietu tika
izsaukti VP ZRP darbinieki.
• 4.decembrī plkst.15.15 no VP saņemta informācija, ka Bauskā, Rīgas ielā, kāpņu telpā guļ
vīrietis, iespējams, alkohola reibuma stāvoklī.
Persona tika nogādāta savā dzīvesvietā.
• 4.decembrī plkst.22.03 saņemta informācija, ka Bauskā, Pļavu ielā, daudzdzīvokļu
mājas pagalmā transportlīdzeklis novietots
,pārkāpjot CSN. Veiktas pārrunas ar transportlīdzekļa īpašnieku, izteikts mutisks aizrādījums, pārkāpums tika novērsts.
• 5.decembrī plkst.13.25 Bauskas novada
pašvaldības policijā tika saņemta informācija,
ka Bauskā, Ceriņu ielā, kaimiņi trokšņo, skaļi
skan mūzika, kas traucē iedzīvotāju mieru.
Veiktas pārrunas ar trokšņotāju, mūzika tika
pagriezta klusāk, izteikts mutisks aizrādījums.
Izsaucēja iesniegumu rakstīt nevēlējās.
• 8.decembrī plkst.21.34 saņemta informācija, ka Bauskā, Vītolu ielā, uz ceļa braucamās daļas sēž vīrietis, iespējams, alkohola
reibuma stāvoklī, nevar paiet. Persona tika
nogādāta savā dzīvesvietā.
• 10.decembrī plkst.10.59 saņemta informācija, ka Bauskā, Dārza ielā 26 pie daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas guļ vīrietis,
iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Par
izdarīto pārkāpumu personai tika uzsākts administratīvais pārkāpuma process, piemērots
sods-brīdinājums.
• 10.decembrī plkst.13.45 no VP saņemta
informācija, ka Slimnīcas ielā 11, Bauskas
autoostā atrodas agresīvs vīrietis. Ierodoties
norādītajā adresē tika konstatēta persona
bez noteiktas dzīvesvietas. Persona tika
nogādāta SC „Gaiziņš”.
• 11.decembrī plkst.20.03 saņemta informācija, ka Bauskā, Zaļajā ielā 9, uz ielas atrodas
četras nepilngadīgās personas, kuras ir alkoholisko dzērienu reibumā. Tiks uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo vielu saistītiem
pārkāpumiem, kurus izdarījis bērns.
• 12.decembrī plkst.12.11 saņemta informācija par to, ka vīrietis no laivu piestātnes laukuma paņēmis metāla velosipēdu novietošanas
statīvu un ar ķerru ved to projām. Policija
minēto vīrieti pamanīja Rīgas ielā. Vīrietis
metāla statīvu novietoja atpakaļ.
• 16.decembrī plkst.15.25 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Dārza ielā, sieviete
apmaldījusies, nesaprot, kur atrodas. Persona nogādāta savā dzīvesvietā, paziņots
radiniekiem.
• 17.decembrī plkst. 20.14 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Slimnīcas ielā 8, staigā
jaunieši, kas, iespējams, atrodas, alkohola
reibuma stāvoklī. Uzsākts administratīvā
pārkāpuma process, pēc tam nepilngadīgā
persona nogādāta dzīvesvietā.
• 21.decembrī plkst.14.48 Bauskā, pie kafejnīcas „Pie pils”, tika apturēta a/m, kuras
vadītājs nepārliecinoši vadīja automašīnu,
iespējams, alkoholisko dzērienu reibumā.
Pārbaudot vadītāja datus, tika konstatēts,
ka autovadītāja apliecība ir nederīga. Uz
notikuma vietu tika izsaukti VP ZRP Bauskas
iecirkņa darbinieki.
• 21.decembrī plkst.15.19 tika saņemta informācija, ka Dārza ielā izsaucējas draudzene
nevēlas atstāt viņas dzīvesvietu. Policijas
klātbūtnē persona devās prom.
• 22.decembrī plkst. 23.15 saņemta informācija par to, ka Bauskas novadā, Codes

pagastā, kādā mājā skan skaļa mūzika, kas
traucē kaimiņu nakts mieru. Veiktas pārrunas
ar personu, mūzika tika izslēgta, izteikts mutisks aizrādījums.
• 23.decembrī plkst. 14.41 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Biržu ielā, izcēlies
sadzīvisks konflikts. Viena persona tika
nogādāta VP ZRP Bauskas iecirknī procesuālo darbību veikšanai, iespējams, lietojusi
narkotiskās vai psihotropās vielas, nosūtīta
uz SIA „Bauskas slimnīca” medicīniskās
ekspertīzes veikšanai. Pēc ekspertīzes veikšanas persona nogādāta savā dzīvesvietā.
• 23.decembrī plkst. 18.34 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Dārza ielā, kāpņu telpā
ir persona, kas nevēlas doties prom un traucē
mieru. Ierodoties norādītajā adresē sastapta
persona, kas tika nogādāta savā dzīvesvietā.
• 23.decembrī plkst. 20.54 Bauskas novada
pašvaldības policijā saņemta informācija par
to, ka Bauskā, Slimnīcas ielā 11, Bauskas autoostā, pie kāpnēm guļ vīrietis. Persona bez
noteiktas dzīvesvietas, tika nogādāta nakts
patversmē SC „Gaiziņš”.
• 24.decembrī plkst. 09.45 patrulēšanas
laikā uz A7 virzienā Bauska-Rīga, konstatēts
transportlīdzeklis BMW, kura vadītājam nav
vadītāja apliecības. Nodots VP.
• 24.decembrī plkst. 20.08 Bauskas novada
pašvaldības policijā saņemta informācija
par to, ka Bauskā, Salātu ielā 16, k-2 kāpņu
telpā guļ vīrietis. Persona bez noteiktas dzīvesvietas, tika nogādāta nakts patversmē
SC „Gaiziņš”.
• 25. decembrī plkst.11.20 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Zemeņu ielā, pamanīts
vīrietis ar pistolei līdzīgu priekšmetu. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka minētais
vīrietis radiniekam piederošā īpašumā ar
bumbiņu pistoli (airsoft replika) trenējas šaušanā. Pārkāpumi netika konstatēti.
• 26. decembrī plkst.11.21 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Rātslaukuma ielā 3,
veikalā „Mego” vīrietis alkohola reibumā skaļi
lamājās necenzētiem vārdiem, tādā veidā
traucējot iestādes darbu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Piemērots sods.
• 26. decembrī plkst.10.44 Bauskas novada
pašvaldības policijā saņemta informācija par
to, ka Bauskā, Slimnīcas ielā 7, viesnīcas
vestibilā atrodas vīrieši alkohola reibumā.
Informācija neapstiprinājās.
• 28. decembrī plkst.21.49 tika saņemta
informācija no VP par to, ka degvielas
uzpildes stacijā „VIADA”, DUS operatorei
izcēlies konflikts ar apmeklētāju. Ierodoties
norādītajā vietā, konstatēti vairāki pārkāpumi.
Persona traucēja darbu veikalā un pārkāpa
vispārpieņemtās uzvedības normas, nelietoja
publiskās iekštelpās sejas masku, smēķēja
iekštelpās, nepakļāvās policijas darbinieku
likumīgām prasībām, par minētajiem pārkāpumiem personai tika uzsākti četri administratīvie pārkāpumu procesi un piemēroti naudas
sodi 450 EUR apmērā.
• 28.decembrī plkst. 22.33 patrulēšanas laikā
Bauskā, Pionieru ielā 2, „Rimi” stāvlaukumā,
tika pamanīts transportlīdzeklis, kura vadītājs
apzināti radīja sānslīdi, vadīšana izpaudās kā
agresīva. Transportlīdzekļa vadītājs nepakļāvās prasībām apturēt transportlīdzekli un
uzsāka bēgšanu pa Bauskas pilsētas ielām,
izbraucot uz Zaļo ielu, lielā ātrumā virzījās uz
Lietuvas robežas pusi, brauca pa A-7, rupji
pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Informācija nodota VP ZRP Bauskas iecirknim.
• 29. decembrī plkst.17.00 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Zaļajā ielā, daudzdzīvokļu mājas pagalmā novietota automašīna,
kas pārkāpj CSN. Ierodoties norādītajā vietā
tika konstatēts pārkāpums, sastādīts lēmums
par soda piemērošanu par apstāšanās vai
stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.
• 29. decembrī plkst.22.05 Bauskas novada
pašvaldības policijā saņemta informācija
par to, ka Bauskā, Bērzkalnu ielā, kaimiņos
notiek ģimenes konflikts, traucē kaimiņiem
nakts mieru. Ierodoties norādītajā adresē,
konstatēts, ka personai ir miesas bojājumi,
alkohola reibums, izsaukta NMPD brigāde,
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Sabiedriskā kārtība
Rundālē

pie vienas nepilngadīgas personas tika atrastas deviņas elektroniskās smēķēšanas ierīces.
• 17.decembrī Rundāles pašvaldības policijas darbinieki saņēma informāciju par to,
ka Svitenes pagastā kādas mājas pagalmā
atrodas persona alkohola reibumā un agresīvi
uzvedas. Minētā persona tika aizturēta, un
uzsākts administratīvā pārkāpuma process
par huligāniskām darbībām.
• 20.decembrī Rundāles pašvaldības policijas
darbinieki saņēma informāciju par to, ka Rundāles pagastā, kādā dzīvoklī, vīrietis, būdams
alkohola reibumā, ir izšāvis iepakojumu ar
salūta raķetēm. Pārbaudot minēto informāciju,
tika noskaidrots, ka vienā no dzīvokļa istabām
atradies iepakojums ar 36 salūta raķetēm, kuras turpat istabā tikušas izšautas. Brīnumainā
kārtā neviena persona nebija cietusi, kā arī
bojājumi tika nodarīti tikai minētajam dzīvoklim.
Pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma
process par Pirotehnisko izstrādājumu aprites
likuma prasību pārkāpšanu.

Vecumniekos

darbiniekiem saņemts zvans, ka blakus veikalam esošajā tirgus laukumā pie nojumēm
guļ kāds vīrietis. Ierodoties, iepriekšminētais
vīrietis tika pamodināts un atpazīts kā „pastāvīgais klients.” Vīrietis kārtējo reizi bija stiprā
alkohola reibumā. Persona tika nogādāta
dzīvesvietā.
• 15. decembrī plkst.16.20 saņemta telefoniska informācija no personas Vecumnieku
pagastā, ka blakus esošajā īpašumā, kur
atrodas pārvietojama metāla garāža, tai blakus bioloģisko atkritumu kaudze, jau vairākas
dienas plēsīgie putni (vārnas, kraukļi) kaut ko
knābājot. Personai liekas, ka pie garāžas uz
esošās kaudzes, iespējams, atrodas cilvēka
līķis, ko minētie putni knābā, un viņam esot
bail iet apskatīties. Pārbaudot fakti neapstiprinājās.
• 18. decembrī plkst.18.30 saņemta telefoniska informācija par guļošu personu uz
autoceļa P88, Vecumniekos pie Brāļu kapiem. Ierodoties konstatēts, ka ceļa malā guļ
vīrietis, kurš uz saucieniem un papurināšanu
nereaģēja. Tika pārbaudīts pulss un izsaukta
NMPD brigāde. Notikuma vietā ieradās arī
guļošās personas radiniece un paskaidroja,
ka vīrietim ir veselības problēmas. Ieradās
NMPD darbinieki, persona sāka kustēties un
piecēlās kājās. Viņš darbiniekiem paskaidroja,
ka sareibusi galva un viņš nokritis. NMPD
darbinieki izmeklēja minēto vīrieti un atļāva
radiniecei vest viņu mājās.
• 22. decembrī plkst. 11.46 saņemts zvans
no VP ZRP dežuranta par automašīnu VW
Crafter, kas virzās no Valles Vecumnieku
virzienā. Aculiecinieks ziņojis, ka auto pa
ceļu pārvietojas tā, it kā vadītājs būtu iereibis.
Automašīna apturēta Vecumniekos pie degvielas uzpildes stacijas „Neste”. Automašīnas
vadītājs paskaidroja, ka ved smagu kravu
un tāpēc auto nedaudz šūpojas un to grūtāk
vadīt. Vadītājam apreibinošo vielu lietošanas
pazīmju nebija.

• 2.decembrī Rundāles pašvaldības policijas
darbinieki saņēma informāciju par to, ka Viesturu pagastā, kādā iestādē atrodas persona
stiprā alkohola reibumā, kura atsakās lietot
sejas masku un traucē iestādes darbu. Ierodoties notikuma vietā, persona tika aizturēta
un pret personu uzsākti divi administratīvā
pārkāpuma procesi.
• 2.decembrī Rundāles pašvaldības policijas
darbinieki saņēma informāciju par to, ka Viesturu pagastā kādā dzīvoklī norisinās ģimenes
konflikts. Ierodoties minētajā adresē, tika konstatēts, ka vīrietis, būdams alkohola reibumā,
kļuvis agresīvs pret savu dzīvesbiedri. Tika
veiktas pārrunas ar iesaistītajām personām,
konflikts atrisināts.
• 14.decembrī Rundāles pašvaldības policijas
darbinieki piedalījās Valsts policijas organizētajā reidā ar kinologu, Rundāles pagasta
izglītības iestādē. Reida laikā trīs personas tika
nosūtītas uz narkotisko vielu ekspertīzi, kā arī

• 25. novembrī plkst. 17.08 saņemts zvans no
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes
(VP ZRP) dežuranta ar lūgumu noskaidrot
lietas apstākļus par Skaistkalnes pagastā pie
šķūņa piesietu suni, kurš ilgstoši gaudojot,
tādējādi traucējot apkārtējo māju iedzīvotājus.
Veikts izbraukums uz norādīto adresi, kur
konstatēts, ka pie šķūņa piesiets liela auguma suns. Konstatēts, ka sunim ir gan ēdiens,
gan dzēriens, gan iespēja caur izzāģētu ieeju
šķūņa durvīs tikt šķūnī zem jumta. Veiktas
pārrunas ar apkārtējo māju iedzīvotājiem,
kuri apgalvoja, ka suns ar savu riešanu un
gaudošanu visiem traucē. Noskaidrots suņa
īpašnieks, kuram izskaidrotas mājdzīvnieku
turēšanas labturības prasības un paredzētā
administratīvā atbildība par šo prasību neievērošanu. Suņa saimnieks solīja, kamēr atradīs
sunim jaunu vietu, to piesiet šķūņa otrā pusē,
kur nav dzīvojamo māju.
• 1. decembrī plkst. 07.20 saņemta informācija
no anonīmas personas par to, ka uz autoceļa
P88, posmā Vecumnieki-Ķegums, apmēram
4 km attālumā no Vecumniekiem, grāvī atrodas avarējusi automašīna. Apsekojot minēto
ceļa posmu, konstatēts, ka grāvī atrodas automašīna Opel Vivaro. Veikta fotofiksācija, un
par minēto faktu ziņots VP ZRP dežurantam.
• 3. decembrī plkst. 10.09 saņemts zvans par
ģimenes konfliktu Valles pagastā. Ierodoties
norādītajā adresē, konstatēts, ka vīrietis pēc
ilgstošas alkoholisko dzērienu lietošanas
kļuvis agresīvs, draud izdarīt pašnāvību un
nodedzināt māju. Minētā persona uzvedās
neadekvāti un pārrunās neiesaistījās. Par
faktu tika informēts VP ZRP dežurants un
sagaidīta VP ekipāžas ierašanās. Tika izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta (NMPD) darbinieki, kuri pieņēma
lēmumu iepriekšminēto personu nogādāt
ārstniecības iestādē.
• 9. decembrī plkst. 15.12 no veikala „Elvi”
kas nolēma personu hospitalizēt uz Bauskas traumpunktu. Sastādīts paziņojums par
notikumu.
• 30.decembrī plkst.14.38 saņemta informācija par aizdomīgu transportlīdzekļa VW
Golf vadītāju, kurš, iespējams, ir alkohola
reibumā un virzās no Codes uz Bausku.
Veicot patrulēšanu, Kalna ielā pamanīts
transportlīdzeklis VW Golf, kura vadītāja
braukšanas stils likās aizdomīgs. Transportlīdzekļa vadītājs nepakļāvās prasībām
apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu
pa Bauskas pilsētas ielām, izbraucot uz Zaļo
ielu, lielā ātrumā nogriezās uz ceļa pie īpašuma „Vincenti”, Liellauki, Ceraukstes pagastā,
kur plkst. 14.53 VW vadītāju izdevās apturēt.
Tālāk darbu notikuma vietā pārņēma VP ZRP
Bauskas iecirkņa darbinieki.
• 30.decembrī plkst.23.17 saņemta informācija par to, ka Bauskā, Dārza ielā kādā
dzīvoklī skaļi tiek atskaņota mūzika, kas
traucē iedzīvotāju mieru. Ierodoties adresē,
veiktas pārrunas ar dzīvokļa saimnieci, pēc
kā mūzika izslēgta. Iesniegumu rakstīt neviens nevēlējās.

Par drošību uz
ledus
Līdz ar aukstā laika iestāšanos, arī
mūsu novada ūdenstilpnēs ir izveidojies ledus, uz kura ik palaikam cenšas
uzkāpt kā pieaugušie, tā arī bērni.
Bauskas novada pašvaldības policija atgādina, ka ledus aukstajā laikā pie mainīgiem laikapstākļiem var radīt maldinošu iespaidu par tā biezumu un izturību,
tāpēc atrasties uz ledus ir bīstami.
Bauskas novada pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem par drošību atrodoties ārpus mājām, atgādinot par
iespējamām dzīvībai bīstamām situācijām.
Ir jāatgādina saviem bērniem, ka, ja pat
ledus izskatās drošs un uz tā atrodas citi
cilvēki, vieniem pašiem uz tā doties noteikti
nevajadzētu.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt
atbildīgiem gan par savu, gan līdzcilvēku
drošību!
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Informācija, paziņojumi

IZMAIŅAS RUNDĀLES IEDZĪVOTĀJIEM
PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVĀ
IZDEVUMA SAŅEMŠANAI

Turpmāk Rundāles iedzīvotāji
Bauskas novada pašvaldības
informatīvo izdevumu varēs saņemt:
Bauskas novada
pašvaldības iestādē
„Rundāles apvienības
pārvalde”
Svitenes pagasta nodaļā
Viesturu pagasta nodaļā
Pilsrundāles bibliotēkā
Bērsteles bibliotēkā
Svitenes bibliotēkā
Vecrundāles bibliotēkā
Viesturu bibliotēkā
Viesturu kultūras namā
Svitenes tautas namā
Bērsteles kultūras namā

VAKANCES

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”,
reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā
21A, Iecavā, Bauskas novadā, piedāvā darbu
sanitārtehniķim (profesijas kods 7126 01)
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai un remontam, uz nenoteiktu laiku.
Obligāta – B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam: • atbildīgu un dinamisku darbu;
• sociālās garantijas; • iespēju pilnveidot savas
zināšanas un praktisko pieredzi; • veselības
apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• atalgojumu no 900 EUR līdz 1100 EUR bruto.
CV sūtīt uz e-pasta adresi info@iecavasdzks.lv
līdz 01.02.2022. Tālrunis uzziņām: 22304932.

Bauskas novada dzimtsarakstu ziņas (decembris)
Bauskas
dzimtsarakstu
nodaļa

Rundāles
dzimtsarakstu
nodaļa

Iecavas
dzimtsarakstu
nodaļa

Vecumnieku
dzimtsarakstu
nodaļa

Reģistrēti
dzimušie

7

1

9

9

Reģistrēti
mirušie

38

4

*www.rundale.lv

11
*www.iecava.lv

6

Reģistrētas
laulības

9

-

2

2

Bauskas novada pašvaldības (reģ. Nr.
90009116223) iestāde „Iecavas apvienības
pārvalde’’ aicina darbā Ziemeļu bibliotēkas
vadītāju. Darba vieta – Iecavas pagasta
Dimzukalnā. Amata pienākumu veikšanai
nepieciešama izglītība bibliotēku darba jomā.
Noteiktais atalgojums – 807 EUR. Aicinām
pretendentus pieteikties līdz 28.01.2022., sūtot CV uz e-pastu parvalde@iecava.lv. Sīkāka
informācija par vakanci un amata aprakstu pa
tālr. 25773328 vai e-pastā:
normunds.vavers@iecava.lv.

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Iedzīvotāji izdevumu Bauskā, Iecavā, Rundālē, Vecumniekos saņem bez maksas.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Veidotāja Andra Matuļenko tālr. 65795190 e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, izdevums
publicēts arī internetā www.bauska.lv, www.rundale.lv, www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv

