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Iecavas vidusskolā īstenota AKTUĀLI
pārbūves pirmā kārta
Šajā numurā:
5. septembrī pirmās pusdienas atjaunotajā ēdamzālē.

Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Iecavas vidusskolā jaunais mācību
gads sācies ne tikai ar atkalsatikšanās prieku, bet arī ar sen gaidītu

notikumu - no 5. septembra
skolēni pusdieno atjaunotajās
skolas ēdamzāles telpās. Otrajā
lielākajā Bauskas novada skolā
mācības uzsākuši 802 skolēni.
Augusta beigās ekspluatācijā nodota Iecavas vidusskolas pārbūves

projekta pirmā kārta, kuras laikā
pārbūvēta virtuves zona un bijušās
aktu zāles vietā pēc rekonstrukcijas
izveidota plaša ēdamzāle. Ja iepriekš
skolēni pusdienoja piecās maiņās, tad
tagad to varēs izdarīt divās.
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Apstiprināti
2.
jauni
4.
maksas
pakalpojumu
izcenojumi
un siltumenerģijas tarifi
No 1. oktobra
pašvaldībā
varēs
pieteikties
apkures
izdevumu
atbalstam

6.

Nākamais
„Bauskas Novada Vēstneša’’
numurs iznāks 7. oktobrī.

Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023 – Bauskas novads!
12. augustā jauniešu festivālā
„Kopums” tika paziņoti Izglītības
un zinātnes ministrijas organizētā
konkursa „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” uzvarētāji, par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2023 pasludinot
Bauskas novada pašvaldību.
Bauskas novada pašvaldība saņēma
goda plāksni ar uzrakstu „Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023” un ceļojošo kausu
no 2020. gada uzvarētājiem - Ventspils
pilsētas pašvaldības. Konkursa uzvarētāju noteica žūrijas komisija, ņemot vērā arī
publiskās balsošanas rezultātus.

Savā konkursa pieteikumā Bauskas
novada pašvaldība bija norādījusi, ka
„mēs nevēlamies stacionāras telpas, kur
gaidīt jauniešus, mēs vēlamies rīkoties
proaktīvi un sasniegt jauniešus paši, un
cenšamies organizēt pasākumus pēc
iespējas tuvāk jauniešiem”.
Pašvaldība iesniedza arī detalizētu pasākumu plānu notikumiem 2023. gadā,
paredzot daudzveidīgus pasākumus jauniešiem: kampaņas, izaugsmes treniņus,
festivālus, Latvijas jauniešu organizāciju
sporta spēles, kā arī pieredzes apmaiņas
seminārus jaunatnes darbiniekiem.

Šogad par titulu cīnījās trīs pašvaldības: Bauskas novada pašvaldība, Cēsu
novada pašvaldība un pirmā Latvijas
Jauniešu galvaspilsētas titula ieguvēja Jelgavas pilsētas pašvaldība. Konkurss
tika rīkots sesto reizi, un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni starp pašvaldībām, veicināt pašvaldību sadarbību un
pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī
paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto
personu un jaunatnes organizāciju prestižu.
Konkurss deva iespēju izvērtēt jaunatnes jomā jau paveikto un izvirzīt nākotnes

mērķus, sekmējot kvalitātes celšanu darbam ar jaunatni, atzīst Līga Briģe, Bauskas
novada administrācijas Izglītības, kultūras,
sporta un sabiedrības labklājības departamenta Jaunatnes nodaļas vadītāja. „Tituls
uzliek lielu atbildību, bet arī sniedz iespējas
lielākai jauniešu līdzdalībai un viedokļu paušanai. Nākamā gada aktivitātes būs vērstas uz jaunatnes politikas pilnveidi Bauskas novadā, iesaistot un apvienojot visa
novada jauniešus, jaunatnes darbiniekus un
jaunatnes organizācijas, kā arī pašvaldības
iestādes kopīga mērķa sasniegšanai.”
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Novada domē
Bauskas novada domes kārtējā
sēde notika 25. augustā.

90 Sociālā dienesta klientiem. Turklāt, sākot
no 2022. gada 1. janvāra, „aprūpes mājās’’
pakalpojuma sniegšanas teritorija ir paplašinājusies, tai ir pievienojusies Vecumnieku
struktūrvienība, kur minēto pakalpojumu
saņem 51 klients, no tiem 11 pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējumiem
projekta „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros.
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” „aprūpes mājās’’ pakalpojumu nodrošina arī
par samaksu, šādi nodrošinot nepieciešamo
pakalpojumu vidēji pieciem klientiem mēnesī. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
„aprūpes mājās’’ pakalpojumu nodrošina arī
klientiem, kuriem nepieciešama IV līmeņa
aprūpe. 2022. gadā IV līmeņa aprūpi saņem
Iveta Elmane.
piecas personas. Šī pakalpojuma nodroArtūrs Dulbe
šināšana klientiem, kuriem nepieciešama
Deputāti vienbalsīgi nolēma par Īslīces IV līmeņa aprūpe, dod iespēju saņemt aprūpamatskolas direktori iecelt Ivetu Elmani. pi arī savā dzīves vietā, nevis tikai ilgstošās
Jaunajā amatā viņa stājās 26. augustā.
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
Uz Bauskas novada pašvaldības vispā- iestādē.
rējās izglītības iestādes „Īslīces pamatskoIecavas un Rundāles apvienības teritorila” direktora amatu bija izsludināts atklāts jās sociālās aprūpes pakalpojumu turpinās
konkurss. 26. jūlijā noslēdzās pieteikumu nodrošināt Sociālā dienesta struktūrvienību
iesniegšana, un šajā termiņā bija saņemts darbinieki.
tikai viena pretendenta iesniegums. Ar
Apstiprina grozījumus
Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
deleģēšanas līgumā
konkursa pretendentu vērtēšanas komisija
Bauskas novada pašvaldībā saņemts
Ivetu Elmani atzina par piemērotu skolas biedrības „Latvijas Sarkanai Krusts” iesniedirektora amatam.
gums, kurā izteikts lūgums veikt grozījumu
Kopš 2021. gada sākuma I. Elmane strā- 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā,
dājusi par Rīgas Pļavnieku pamatskolas di- ņemot vērā, ka inflācijas dēļ ir palielinājurektora vietnieci izglītības jomā. Iepazinusi šās energoresursu, pārtikas produktu, meizsludināto vakanci, I. Elmane izlēmusi pie- dikamentu, degvielas un citu nepieciešamo
teikties darbam, kas ir tuvāk viņas dzīves- resursu cenas. Patēriņa cenas kopā (preces
vietai.
un pakalpojumi) 2022. gada maijā, salīdziUzrunājot deputātus, pretendente atzina, not ar 2021. gada novembri, ir pieaugušas
ka Īslīces pamatskola esot labi sagatavota par 12%.
jaunajam mācību gadam, tomēr māc bažas
Veicot sociālās aprūpes centra „Derpele”
par skolēnu mazo skaitu. Varbūt iespējams saimnieciskās darbības analīzi, secināts: lai
vairāk izglītojamo piesaistīt ar paplašinātu arī turpmāk nodrošinātu kvalitatīvu, normainterešu izglītības piedāvājumu, uzskata tīvajiem aktiem atbilstošu pakalpojumu,
I. Elmane. Tas būtu izdarāms laika gaitā, neizbēgami jāpalielina pakalpojuma maksa
izvērtējot, vai ir pietiekams kompetentu pe- (sākotnēji par 13,5%) no 23,00 EUR uz
dagogu nodrošinājums.
26,10 EUR dienā par vienu personu, sākot
Noslēgs deleģēšanas līgumu
no 2022. gada 1. septembra.
ar Latvijas Sarkano Krustu
Saskaņo Bauskas Valsts ģimnāzijas
Deputāti vienbalsīgi lēma deleģēt biedattīstības plānu turpmākajiem
rībai „Latvijas Sarkanais Krusts” sociālā patrijiem mācību gadiem
kalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu
Deputāti vienbalstīgi lēma saskaņot
šādās Bauskas novada administratīvajās Bauskas novada pašvaldības vispārējās
teritorijās deklarētajām personām: Baus- izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnākas pilsētā, Bārbeles, Brunavas, Ceraukstes, zija” attīstības plānu 2022./2023.-2024./
Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Kurmenes, 2025. mācību gadam. Dokumentā norādīta
Mežotnes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles, Vec- izglītības iestādes misija, vīzija, stratēģiskie
saules un Vecumnieku pagastā.
mērķi, uzdevumi, attīstības prioritātes un
Pakalpojums „aprūpe mājās” ir pasāku- plānotie sasniedzamie rezultāti.
mu kopums personas dzīvesvietā, kas vērsts
Lemj par līdzdalības saglabāšanu
uz to personu pamatvajadzību apmierināšapašvaldības kapitālsabiedrībās
nu, kurām vecuma vai funkcionālo traucējuPašvaldībai ir pienākums ne retāk kā
mu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt.
reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tieDeleģēšanas līgums par pašvaldības šo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību
autonomās funkcijas nodrošināšanu tiks Publiskas personas kapitāla daļu un kapinoslēgts uz trīs gadiem. Līdzšinējais līgums tālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta
ar „Latvijas Sarkano Krustu’’ ir spēkā līdz nosacījumiem. Atbilstoši Valsts pārvaldes
2022. gada 30. septembrim.
iekārtas likumam pašvaldība ir dalībnieks
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās, kuru darbības mērķi ir
iestādes „Bauskas novada Sociālais die- saistīti ar tādu uzdevumu veikšanu, kas iznests” informāciju 2020. gadā aprūpes mā- riet no pašvaldības funkcijām.
jās pakalpojums tika nodrošināts 66 klienIzvērtēt pašvaldības tiešo līdzdalību katiem, 2021. gadā 77 klientiem, savukārt pitālsabiedrībās un tās atbilstību likuma
2022. gadā sniegtā pakalpojuma apjoms nosacījumiem ar pašvaldības izpilddirektora
ir vēl palielinājies un tas tiek sniegts vidēji rīkojumu bija uzdots Audita un kapitālsa-

biedrību pārraudzības nodaļai. Izvērtējums
veikts, izmantojot kapitālsabiedrību iesniegto informāciju.
Dome nolēma apstiprināt izvērtējumu
par Bauskas novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās: SIA „Zemgales
mutes veselības centrs”, SIA „Bauskas slimnīca“, SIA „Bauskas ūdens”, SIA „Bauskas siltums”, SIA „Iecavas siltums“, SIA „Dzīvokļu
komunālā saimniecība”, SIA „Mūsu saimnieks” un SIA „Kūdrinieks“, kā arī saglabāt
pašvaldības līdzdalību minētajās kapitālsabiedrībās un noteikt to vispārējos stratēģiskos mērķus.
Precizē saistošos noteikumus
Deputāti apstiprināja vairāku saistošo
noteikumu precizējumus. Tie sagatavoti, ņemot vērā Vides un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā sniegtos ierosinājumus.
2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par koku ciršanu ārpus
meža Bauskas novada teritorijā” precizēta
informācija par iesniegumu pieņemšanas
un izskatīšanas, kā arī lēmumu pieņemšanas kārtību. Tā kā likums „Par pašvaldībām”
nosaka, ka pārvaldes vadītāja kompetencē
neietilpst dažādu pašvaldības lēmumu pieņemšanas funkcija, precizēts, ka to veiks
Bauskas novada pašvaldības Koku ciršanas
komisija.
No 2022. gada 28. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 22 „Par mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā” svītrota norāde, ka ārpus norobežotas teritorijas
esošam kaķim uz kakla siksnas jābūt arī
norādei par dzīvnieka īpašnieka tālruni. Tāpat svītroti punkti par personas un dzīvnieku
īpašnieka (turētāja) pienākumiem un tiesībām dzīvnieku aizsardzības un labturības
jomā, kas jau noteikti Dzīvnieku aizsardzības
likumā un Ministru kabineta noteikumos.
Veikti precizējumi arī 2022. gada
30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Bauskas novadā” un 2022. gada
30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Bauskas novadā”.
Precizētos dokumentus var skatīt Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnes
www.bauska.lv sadaļā Pašvaldība > Normatīvie akti > Saistošie noteikumi.
Apstiprināti pašvaldības
izglītības iestāžu ēdināšanas
maksas pakalpojumu izcenojumi
Saskaņā ar spēkā esošajiem pārtikas
produktu iepirkuma līgumiem un izglītības
iestāžu sagatavotajām ēdienkartēm, pašvaldības izglītības iestādēs, kas izglītojamiem
un iestāžu darbiniekiem sniedz ēdināšanas
pakalpojumus, ir aprēķināta sniegto ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksa. 25. augusta domes sēdē izcenojumi apstiprināti tām
desmit izglītības iestādēm, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina pati iestāde:
• Bauskas pirmsskolas izglītības iestādei
“Saulespuķe”
• Rundāles pirmsskolas izglītības iestādei
“Mārpuķīte”
• Iecavas pirmsskolas izglītības iestādei
“Dartija”
• Iecavas pirmsskolas izglītības iestādei
“Cālītis”
• Valles pirmsskolas izglītības iestādei
“Cielaviņa”
• Iecavas pamatskolai
• Misas pamatskolai

• Valles pamatskolai
• Vecumnieku vidusskolai
• Stelpes pamatskolai.
Pārējās 17 izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs,
pakalpojumu cena tiek noteikta saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem. Vecāki par šiem izcenojumiem var
interesēties izglītības iestādēs.
Pašvaldība nodrošinās izglītojamo
ēdināšanas maksas atvieglojumus
Vecākiem der zināt, ka 2022. gada
1. septembrī stājušies spēkā noteikumi „Par
izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā”. Tie paredz, ka tiesības saņemt pašvaldības finansētus ēdināšanas maksas atvieglojumus ir
tiem Bauskas novada pašvaldības dibināto
izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri:
• klātienē apgūst pamatizglītības programmas;
• klātienē apgūst obligātās pirmsskolas
izglītības programmas (5 un 6 gadīgie).
Pašvaldība 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai
pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām:
• vispārējās izglītības iestāžu 5.–9. klases
izglītojamiem, kuri apgūst pamatizglītības
programmas;
• pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst obligātās
pirmsskolas izglītības programmas (5 un
6 gadīgie).
Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases izglītojamiem par
pusdienām pašvaldība 100% apmērā sedz
starpību starp apstiprināto ēdināšanas
maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta
piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai.
Ēdināšanas pabalstu piešķiršanu sociāli
mazaizsargātām grupām nosaka Bauskas
novada domes saistošie noteikumi.
Ēdināšanas pabalsts trūcīgu un
maznodrošinātu ģimeņu bērniem
Saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Bauskas
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” ēdināšanas pabalstu var saņemt
izglītojamie, kuru mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss:
• pabalstu pusdienām - profesionālo
izglītības iestāžu un Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.–
12. klašu izglītojamie;
• pabalstu brokastīm, pusdienām un
launagam - Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst
pirmsskolas izglītības programmu;
• pabalstu brokastīm un launagam (līdz
4 EUR dienā) - Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības programmu.
Pabalsts tiek piešķirts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums.
Ēdināšanas pabalsts,
neizvērtējot ienākumus
Novada domes saistošie noteikumi
Nr. 14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” paredz, ka ēdi-
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nāšanas pabalstu piešķir:
• bērniem ar invaliditāti;
• bērniem, kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu;
• daudzbērnu ģimenes bērniem.
Pabalsts tiek piešķirts:
• pusdienām profesionālās izglītības
iestādēs;
• brokastīm un launagam Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības programmu;
• brokastīm, pusdienām un launagam
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas
un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Pabalsts pusdienām Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
10.–12. klašu izglītojamiem tiek piešķirts,
ja izglītojamā ģimene atbilst daudzbērnu
ģimenes statusam.
Pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam bērniem ar invaliditāti citu novadu
pirmsskolas izglītības iestādēs var piešķirt
tikai gadījumos:
• ja Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes nenodrošina atbilstošas izglītības programmas;
• ja ir ārstējošā ārsta atzinums, ka bērna
ar invaliditāti diagnoze un veselības stāvoklis objektīvi apgrūtina viņa adaptāciju un iekļaušanos vidē un sabiedrībā citā izglītības
iestādē;
• ja bērna ar invaliditāti veselības uzturēšanai un uzlabošanai bez atbilstošās izglītības programmas saskaņā ar ģimenes
ārsta vai rehabilitologa atzinumu ir nepieciešamas papildterapijas, kuras nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības
iestādes.
Ēdināšanas pabalstu piešķir ģimenēm/
personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā; tā piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde „Bauskas novada
Sociālais dienests”. Pabalsts tiek piešķirts,
sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību gada beigām. Par pabalsta piešķiršanu
pirmsskolas izglītības iestādēs laikā no jūnija līdz augustam Sociālais dienests lemj pēc
vecāku iesnieguma saņemšanas.
Veic grozījumus, lai neierobežotu
„aprūpes mājās’’
pakalpojuma pieejamību
Deputāti apstiprināja grozījumus domes
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā”. Grozījumus bija nepieciešams veikt, jo šī gada
1. septembrī tiek uzsākta valsts pensiju
indeksācija, kas ietekmēs „aprūpes mājās’’
pakalpojuma pieejamību, kā arī līdzmaksājuma apmēru par pakalpojuma saņemšanu.
Saistošo noteikumu 59. punkts paredz,
ka par pašvaldības budžeta līdzekļiem pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuru
ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli
nepārsniedz maznodrošinātās mājsaimniecības slieksni. Grozījumos ienākumu līmenis
tiek palielināts līdz minimālās darba algas
apmēram. Savukārt grozījumu 60. punktā,
nosakot līdzmaksājuma summu, arī maznodrošinātā statusa ienākumu līmenis tiek
palielināts līdz minimālās darba algas apmēram.
„Aprūpes mājās’’ pakalpojuma sadaļa

tiek papildināta ar punktu, kā rīkoties gadījumos, ja personai ir vairāki apgādnieki un
kāds no apgādniekiem ir atbrīvots no maksas par pakalpojumu. Šādā gadījumā apgādniekiem, kuri sadarbojas ar Bauskas novada Sociālo dienestu un kuriem ir jāmaksā
par pakalpojumu, nosaka pakalpojuma
samaksas apmēru proporcionāli apgādnieku skaitam. Pārējo pakalpojuma samaksas
daļu sedz Bauskas novada pašvaldība.
Gājēju celiņa atjaunošanai
nepieciešams lielāks līdzfinansējums
Bauskas novada dome šī gada 31. martā
pieņēma lēmumu par Edvarta Virzas ielas
gājēju celiņa atjaunošanu Iecavas pilsētā,
apstiprinot arī projekta plānotās kopējās
izmaksas - 79 374 EUR ar PVN, no kuriem
ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, un
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 34 374 EUR.
Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā. Ir saņemts
Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprināšanu.
Projekta iesniegšanas brīdī vēl nebija īstenota būvdarbu iepirkuma procedūra. Pēc
iepirkuma procedūras līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Gludi LM” par kopējo līgumsummu 83 080,62 EUR ar PVN, kas par
3706,62 EUR pārsniedz sākotnēji plānotās
projekta izmaksas. Ņemot vērā, ka maksimālais iespējamais publiskais finansējums
jau ir pieprasīts, nepieciešams palielināt
pašvaldības līdzfinansējumu.
Novada dome nolēma grozīt 31. marta
lēmumu un apstiprināt plānotās projekta
kopējās izmaksas 83 080,62 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, no kuriem ELFLA
līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām
izmaksām jeb 45 000 EUR, un Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums ir
38 080,62 EUR.
Pašvaldība atsaka izsniegt
atļauju spēļu zāles atvēršanai
Bauskā, Rīgas ielā 22
Novada pašvaldībā 2022. gada 13. jūlijā
reģistrēts SIA „Joker LTD” iesniegums par
atļaujas izsniegšanu spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu sev piederošajās telpās Rīgas ielā
22, Bauskā.
Pašvaldība, atsaucoties uz likumā noteiktajiem kritērijiem un izvērtējot spēļu zāles
nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrību, pilsētvidi,
kā arī saskatot draudus Bauskas novada
ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteikto
mērķu sasniegšanai, tūrisma un vecpilsētas
attīstībā, sagatavoja domes lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Rīgas ielā 22, Bauskā, kuru 25. augusta
novada domes sēdē vienbalsīgi atbalstīja
visi Bauskas novada domes deputāti.
Lēmuma pieņemšana par atļauju organizēt azartspēles konkrētajā vietā notiek
vairākās pakāpēs. Vispirms pašvaldībai ir jāvērtē, vai pastāv kāds no Azartspēļu likuma
41. panta otrajā daļā noteiktajiem atļaujas
saņemšanu izslēdzošajiem gadījumiem.
Konstatējot vismaz vienu no tiem, pašvaldībai ir pienākums izdot administratīvo aktu

par atteikumu izsniegt attiecīgo atļauju, kas
arī šajā gadījumā ir izdarīts.
Konkrētā vieta atbilst vairākiem kritērijiem, kuri nosaka atļaujas izsniegšanas
atteikumu: telpas neatbilst telpu grupas klasifikācijai, ēkas ieejas ir neatbilstošas vairākos kritērijos, kā arī veikala telpās ir trīs
ieejas durvis no dzīvojamās mājas koplietošanas gaiteņa un tās nav nodrošinātas
ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar
atsevišķu ieeju tikai no ārpuses.
Izvērtējot atteikumu, tika ņemts vērā, ka
ēka Rīgas ielā 22 atrodas valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir tās
vēsturiskās apbūves daļa. Likums nosaka,
ka kultūras pieminekļa teritorijā nav pieļaujama saimnieciskā darbība, kas var apdraudēt kultūras pieminekli. Šāda rakstura
izklaides vietu izvietošana valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā rada
draudus kultūrvēsturiskās vides un kultūras
pieminekļu saglabāšanai.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā arī biedrības
„Bauskas vecpilsēta” iesniegumu, kurā ir
izteikts aicinājums nepieļaut azartspēļu
organizēšanu Bauskas pilsētas vēsturiskajā centrā, jo tas traucētu Bauskas novada
ilgtspējīgās attīstības stratēģijā noteikto
mērķu sasniegšanu, tūrisma un vecpilsētas attīstību, kā arī pazeminātu vecpilsētas
prestižu iedzīvotāju acīs un nodarītu kaitējumu biedrības ieguldītajam un plānotajam
darbam pozitīva tēla veidošanā.
Ņemts vērā arī reliģiskās organizācijas
„Pestīšanas armija” iesniegums. Nedzīvojamās un dzīvojamās telpas pieder organizācijai „Pestīšanas armija”, kura šajās telpās
ir atvērusi Sociālās palīdzības punktu - tajā
tiek izsniegtas drēbes un organizētas zupas
virtuves. Sociālās palīdzības punktu apmeklē daudzi atkarīgi cilvēki. „Pestīšanas armija”
norāda, ka azartspēļu biznesa ideja pilnībā
nav saskaņojuma ar reliģiskās organizācijas
paustajām dzīves vērtībām, jo azartspēles
rada un kultivē cilvēkos atkarību pēc vieglas
peļņas, kas visbiežāk beidzas ar nabadzību
un organizācija iegūst jaunu klientus, kam
nepieciešama palīdzība.
Pieņemot lēmumu, novada domes deputāti ņēma vērā, ka azartspēļu organizēšanas
vieta atrodas mazāk kā 250 metru attālumā/perimetrā no vairākām izglītības iestādēm: Bauskas pilsētas pamatskolas, Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
un Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte”.
Izvērtējot iesniegumu un augstāk minēto, pašvaldība, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
11. punktu un Azartspēļu un izložu likuma
41. panta otrās daļas 7. un 10. punktu,
42. panta otro un trešo daļu, atteica izsniegt
atļauju spēļu zāles, totalizatora un derību
likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Rīgas
ielā 22, Bauskā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu
namā pēc pieteicēja adreses Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pašvaldība dāvinājumā saņem
pontonu tiltu pār Lielupi
Kopš 2021. gada 4. jūnija starp „Valsts
nekustamajiem īpašumiem” (VNĪ) un Bauskas novada pašvaldību bija spēkā līgums
par pontona tilta pār Lielupi Mežotnē bezatlīdzības lietošanas tiesībām Bauskas nova-

da pašvaldībai. Izvērtējot šādas sadarbības
formas lietderīgumu, abām pusēm vienojoties, tilts nodots Bauskas novada pašvaldībai kā dāvinājums.
Vienošanās paredz, ka pašvaldība, tāpat
kā līdz šim, turpinās Mežotnes pils pontona
tilta pār Lielupi izvietošanu, izcelšanu, uzglabāšanu un uzturēšanu vismaz divus gadus, paralēli domājot par jaunu alternatīvu.
Atgādinām, ka gājēju pontonu tilts
tika uzbūvēts, sadarbojoties VNĪ, Bauskas
novada pašvaldībai un Rundāles novada
pašvaldībai (pēc administratīvi teritoriālās
reformas Rundāles novads tika apvienots
ar Bauskas novadu), 2011. gada 17. janvārī
noslēdzot trīspusēju sadarbības līgumu par
pontona tilta būvniecības projekta realizāciju.
Piešķir papildu finansējumu
„Rundāles Avotu” pārbūvei
Uzsākot objekta „Rundāles Avoti” 1. kārtas būvdarbus Pienotavas ēkas pārbūvei,
būvuzņēmējs SIA „Ēkas siltināšana” konstatēja, ka, veicot atsevišķu ēkas elementu
demontāžu, tika novērots esošo sienu daļējs
un vietām pat pilnīgs sabrukums. Ņemot
vērā, ka ēka savulaik piedzīvojusi vairākas
pārbūves, paredzams, ka jaunu aiļu izveidošana vēl vairāk samazinātu sienu nestspēju
un stabilitāti.
Lai nodrošinātu būves lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti, nepieciešams veikt esošo pamatu attīrīšanu, pastiprināšanu un jaunu ārsienu izbūvi esošajā
projekta apjomā, saglabājot esošos projektā paredzētos fasādes risinājumus.
Dome lēma piešķirt papildu finansējumu
plānotajiem darbiem 77 024,17 EUR apmērā (t. sk. PVN 21%). Piešķirtais finansējums
tiks iekļauts 2023. gada budžetā.
„Rundāles Avoti” ir trīs ēku komplekss
Rundāles pagastā, Rundāles pils tuvumā, ko
plānots attīstīt uzņēmējdarbības atbalstam.
Pienotavas ēkas pārbūve jau ir uzsākta, un
pēc pabeigšana šeit tiks ierīkots tūrisma
informācijas punkts, telpas uzņēmējdarbībai. Kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir
825 315,26 EUR, ieskaitot PVN 21%.
Piešķir finansējumu
Brāļu Amtmaņu muzeja ēkas
jumta seguma nomaiņai
Pašvaldības iestādes „Vecumnieku apvienības pārvalde” 2022. gada budžetā tika
paredzēts finansējums 25 000 EUR lubiņu
jumta seguma nomaiņai Brāļu Amtmaņu
muzeja ēkai Valles pagastā. Ēka ir valsts
nozīmes kultūras piemineklis.
Iepirkumā saņemts SIA „Warss+” finanšu
piedāvājums 40 382,63 EUR bez PVN. Kopējās izmaksas ar PVN ir 48 862,98 EUR.
Tādējādi jumta nomaiņai nepieciešams
papildu finansējums 23 862,98 EUR. Deputāti nolēma piešķirt papildu finansējumu
no Bauskas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem programmā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Piešķir papildu finansējumu
Viļa Plūdoņa muzeja
dzīvojamās mājas restaurācijai
2022. gada 5. jūlijā pašvaldība saņēma
SIA „WARSS+” vēstuli, kurā uzņēmējs informēja par to, ka piedāvājums Viļa Plūdoņa
muzeja dzīvojamās mājas restaurācijai
ticis sagatavots pilnīgi citos apstākļos,
t. i., pirms karadarbības sākšanās Ukrainā.
Ar to saistītās izmaksas pieaugušas visos

4.lpp.

2022. gada 9. septembrī 4.
3.lpp.
segmentos. Ievērojot paredzamo cenu pieaugumu tuvākajā nākotnē, SIA „WARSS+”
nevar nodrošināt kvalitatīva darba veikšanu iepriekš plānotā finansējuma ietvaros
un objektīvu iemeslu dēļ atsakās noslēgt
līgumu par muzeja dzīvojamās mājas restaurācijas darbu veikšanu.
Saskaņā ar atklātā konkursa „Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija”
komisijas 15. augusta sēdes protokolu
Nr. 4 par pretendenta iesniegtā skaidrojuma izskatīšanu, saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma noteikšanu, izslēgšanas nosacījumu pārbaudi un lēmuma pieņemšanu
par iepirkuma uzvarētāju, Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācijas darbu
izmaksas ir 389 963,76 EUR, neieskaitot
PVN 21%. Kopējās plānotās būvdarbu izmaksas investīciju projekta „Viļa Plūdoņa
muzeja dzīvojamās mājas restaurācija”
īstenošanai plānotas 471 856,15 EUR,
ieskaitot PVN 21%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu,
dome nolēma apstiprināt papildu izmaksas
94 284,54 EUR projekta īstenošanai un minēto summu paredzēt 2023. gada budžetā.
Piešķir papildu finansējumu
Vecumnieku vidusskolas pārbūvei
Personu apvienība „Kvintets M un REMCE” pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus par
būvdarbu sadārdzinājumu ēkas būvniecībai
ar iekšējām komunikācijām bez telpu apdares objektā „Vecumnieku vidusskolas ēkas
pārbūve” par 1 125 203,01 EUR, ieskaitot
PVN 21%. Kopējās plānotās būvdarbu izmaksas investīciju projekta īstenošanai 9 772 021,29 EUR, ieskaitot PVN 21%.
Dome nolēma papildu finansējumu
1 125 203,01 EUR būvdarbu izmaksu
sadārdzinājumam Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei iekļaut pašvaldības
2023. gada budžetā.
Piešķir papildu finansējumu
Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas pārbūvei
Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas
metodi, PS „P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA”
ir veikusi būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma aprēķinus. Lai līdz 2023. gada
31. decembrim īstenotu projektu „Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas
pārbūve” un varētu to nodot ekspluatācijā, būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam
papildus ir nepieciešams finansējums
221 605,38 EUR, ieskaitot PVN 21%.
Saskaņā ar veiktajām iepirkumu procedūrām projekta autoruzraudzības veikšanai papildu nepieciešami 9000 EUR un
būvuzraudzībai 5342,80 EUR. Kopējās
plānotās būvdarbu izmaksas investīciju
projekta „Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas pārbūve” īstenošanai plānotas
1 010 129,42 EUR, ieskaitot PVN 21%.
Dome nolēma papildu finansējumu
235 948,18 EUR projekta īstenošanai
iekļaut pašvaldības 2023. gada budžetā.
Apstiprina kultūrtelpas
“Mežotnes baznīca” publisko
maksas pakalpojumu cenrādi
Ir pabeigti Mežotnes baznīcas būvdarbi, un ēka nodota ekspluatācijā. Mežotnes
baznīcas torņa telpās ir izveidota ekspozīcija, veltīta Mežotnes pilskalna un baznīcas
vēsturei. Baznīcas zāli paredzēts izmantot
profesionālu koncertu, operas, teātra un

multimediālu izrāžu norisei.
Domes sēdē apstiprināja publisko maksas pakalpojumu cenrādi:
1. Pastāvīgās ekspozīcijas un skatu torņa apmeklējums:
•
pieaugušajiem 3 EUR
•
ģimenes biļete (2 pieaugušie,
1-2 bērni vai uzrādot “3+ Ģimenes
karti”) 6 EUR
•
skolēniem, pilna laika klātienes studentiem un pensionāriem 2 EUR
2. Telpu noma:
•
laulību reģistrācijai 1 stunda 100 EUR;
•
maksas pasākumu rīkošanai (koncerti, operas, teātra un multimediālas
izrādes) 1 stunda 200 EUR;
•
semināriem un konferencēm
1 stunda 120 EUR;
•
izstādes, multimediālu projektu un
instalāciju rīkošanai, kas norisinās
vairāk nekā trīs dienas, kuru organizators nav Kultūrtelpa „Mežotnes
baznīca”: 1 diena 100 EUR vai 20%
no organizatoru pārdoto biļešu
summas. Cenas norādītas, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli 21%.
Pakalpojumu cenrādis sagatavots, pamatojoties uz izmaksām darba algām
kasierei/apkopējai, pilskalna apsaimniekotājam un labiekārtošanas strādniekam,
plānotajām izmaksām ēkas uzturēšanai un
saimnieciskajiem izdevumiem, piemēram,
elektroenerģija, iekārtu uzturēšana un tehniskā apkope, asenizācija, atkritumu izvešana, inventāra iegāde u. c. Papildu informācija publicēta www.bauska.lv => Sabiedrība
=> Kultūra=>Kultūras centri=>Mežotnes baznīca, kultūrtelpa.
Atbalsta būvniecības atkritumu
laukuma izveidi
Iecavas pagasta „Žagatās”
2022. gada 30. jūlijā Bauskas novada
pašvaldībā saņemts SIA „Demontāža”, reģistrācijas numurs 40103954917, juridiskā adrese Pārmiju iela 23, Rīga, LV-1057,
iesniegums ar lūgumu sniegt atļauju būvniecības atkritumu pārstrādes vietas izveidei tai piederošajā nekustamajā īpašumā
„Žagatas” Iecavas pagastā. Īpašums sastāv
no vienas zemes vienības 1,75 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4064 014 0355.
Minētajā vietā paredzēts izvietot portatīvas atkritumu pārstrādes un apstrādes
iekārtas, kas būvgružus, piemēram, betonu
samaļ līdz šķembu frakcijai, ko tālāk var
izmantot būvniecībā. Darbība tiks veikta
teritorijā, izbūvējot atbilstošu cieto segumu. Paredzamais apsaimniekojamais būvgružu daudzums būs 70 000 tonnas gadā,
no kurām tiks pārstrādātas 65 000 tonnas
būvgružu apjoma. 5000 tonnas būvgružu,
ko nevar pārstrādāt par šķembām, tālāk
tiks nodotas citiem uzņēmumiem, kas veiks
konkrēto atkritumu apsaimniekošanu.
Plānots pārstrādāt būvniecības atkritumus: betons (170101 klase), ķieģeļi (170102 klase), asfaltbetonu saturoši
maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei
(170302 klase), būvniecības atkritumi, kuri
neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei
(170904).
SIA „Demontāža” iesniegumā arī norādījusi, ka pēc pašvaldības lēmuma saņemšanas vērsīsies Valsts vides dienestā tehnisko noteikumu saņemšanai par plānoto
darbību, kā arī veiks atbilstoša būvprojekta
izstrādi.
Iecavas novada teritorijas plānoju-

mā īpašums „Žagatas” Iecavas pagastā
iekļauts funkcionālajā zonā Rūpnieciskās
apbūves teritorija (R1). Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
282. punktu minētajā funkcionālajā zonā
viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir Smagās rūpniecības un
pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002),
kurā ietverta arī atkritumu pārstrādes uzņēmumu apbūve un infrastruktūra.
Bauskas novada domes deputāti nolēma atbalstīt SIA „Demontāža” ieceri izveidot būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes laukumu „Žagatās”.
Pārņems valsts vietējās nozīmes
autoceļa „Bauska–Priedītes” posmu
Deputāti atbalstīja valsts vietējās nozīmes autoceļa V1034 „Bauska–Priedītes”
posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā, nodrošinot tiesības ieguldīt pašvaldības budžeta līdzekļus autoceļu
uzturēšanā un veicinot pašvaldības autonomās funkcijas izpildi: gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, kā arī sakārtojot infrastruktūru.
Autoceļa V1034 „Bauska–Priedītes”
turpinājums ir autoceļš B7 „Priedītes–Mežotnes stacija”, kas jau ir Bauskas novada
pašvaldības īpašums un savieno autoceļu
ar P103 „Dobele–Bauska” un starptautiska mēroga tūrisma galamērķus – Rundāles pili un Bauskas pili. Abi tūrisma objekti
izceļas ar augstu tūrisma apmeklējuma
intensitāti, īpaši vasaras sezonā. Autoceļš
izmantojams kā alternatīva noslogotajam
autoceļam P103 „Dobele–Bauska” maršrutā Bauska–Pilsrundāle. Autoceļam ir zema
autotransporta plūsmas intensitāte, kas
ļauj to ērti izmantot ekotūrisma cienītājiem – velobraucējiem un gājējiem, piedāvājot drošu alternatīvu, jo valsts
autoceļš P103 „Dobele–Bauska” intensīvās
autotransporta plūsmas dēļ ir neērts un
nedrošs izmantošanai minētajām mērķa
grupām.
Apstākļi apliecina, ka autoceļš ir stratēģiski svarīgs pašvaldībai, lai tā varētu
realizēt likumā „Par pašvaldībām” noteiktās
autonomās funkcijas.
Bauskas novada pašvaldība, pārņemot
īpašumā minēto autoceļu posmu (1,030.
km līdz 6,600. km) 10,73 ha platībā varēs
piesaistīt pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošo autoceļu uzturēšanā un
būvniecības plānošanā nepieciešamo finansējumu, tai skaitā normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā no valsts pamatbudžeta
programmas „Valsts autoceļu fonds” apakšprogrammas „Mērķdotācija pašvaldību
autoceļiem (ielām)” līdzekļiem.
Drīzumā Bauskas novada pašvaldība
iesniegs VSIA „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu, kopā ar jau iepriekš sagatavotajiem
nepieciešamajiem dokumentiem par pārņemšanu. VSIA „Latvijas Valsts ceļi” dokumentus izpildei tālāk virzīs Ministru kabinetam. Plānots, ka ceļa posms pašvaldības
pārvaldībā nonāks nākamā gada sākumā.
Izmaiņas „Valles pašvaldības
aģentūras”
siltumapgādes cenrādī
Dome apstiprināja saistošos noteikumus par „Valles pašvaldības aģentūras”
maksas pakalpojumu cenrādi siltumapgādei. Esošais apkures tarifs (64,08 EUR/
MWh) ir bijis piemērots no 2018. gada oktobra, lai gan energoresursu (šķelda, malka,

elektrība) cenas būtiski palielinājušās, kā arī
vairākkārt celta minimālā darba alga.
No 2022. gada 1. oktobra apkures tarifs
Valles ciemā būs 122,10 EUR/MWh (tai
skaitā pastāvīgā daļa – 60,52 EUR, mainīgā daļa – 61,58 EUR). Vispārīgās tarifu
izmaiņas ir saistītas ar vairāku pakalpojumu veidojošo komponenšu izmaksu palielināšanos.
Apstiprina siltumenerģijas tarifus
Codes pagastā
Ņemot vērā to, ka būtiski palielinājušās
malkas un kokskaidu granulu iegādes cenas, nepieciešams veikt izmaiņas siltumenerģijas tarifā Codes pagasta Codes pamatskolā, Codes ciema mājās „Gammas”
un „Virsaiši 1”. Lai ievērotu taisnīguma
principu, siltuma tarifa aprēķinā ievērtēts
arī telpu atšķirīgais griestu augstums, kas
rada atšķirīgu siltuma patēriņu telpām ar
vienādu kvadratūru. Apstiprināts tarifs par
siltumenerģiju (īpašumu apsildei):
•
„Virsaišos” un „Gammās” - 1,92 EUR/
m2 mēnesī; 99,91 EUR/MWh (bez
PVN);
•
„Virsaišos 1” - 2,50 EUR/m2 mēnesī;
139,46 EUR / MWh (bez PVN).
Apstiprina SIA „Mūsu saimnieks”
pakalpojumu tarifus
Dome apstiprināja šādus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez PVN):
•
ražošanas tarifu - 97,40 EUR/MWh;
•
pārvades un sadales tarifu 21,75 EUR/MWh;
•
tirdzniecības tarifu - 3,84 EUR/MWh;
•
siltumenerģijas gala tarifu 122,99 EUR/MWh.
Apstiprina SIA “KŪDRINIEKS”
pakalpojumu tarifus
Deputāti apstiprināja SIA „KŪDRINIEKS”
šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez PVN):
•
1 m³ ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,93 EUR;
•
1 m³ kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,73 EUR;
•
1 m³ ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu kopā 2,66 EUR.
Apstiprina Sociālā dienesta
cenrādi
Deputāti apstiprināja Bauskas novada
Sociālā dienesta cenrādi no 2022. gada
1. septembra:
•
Dienas aprūpes centra pakalpojums,
Vecumnieku struktūrvienība, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs „Sarkanā skola”, Bauskas ielā
4, Vecumnieku pagastā - 33,06 EUR
par personu dienā un 4,13 EUR par
personu stundā;
•
Dienas aprūpes centra pakalpojums,
Rundāles struktūrvienība, “Saulaine 10”, Saulainē, Rundāles pagastā - 14,90 EUR par personu dienā un
1,86 EUR par personu stundā;
•
Dienas centra pakalpojums, “Iecavnīca”, Grāfa laukumā 1, Iecavā 8,93 EUR par personu dienā un
1,12 EUR par personu stundā.
Novada dome apstiprināja arī Bauskas
Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus no 2022. gada 1. septembra.
Ar visiem domes lēmumiem varēs iepazīties tīmekļvietnes www.bauska.lv sadaļā
Pašvaldība -> Domes sēdes -> Lēmumi.

Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Saistošo noteikumu pilns teksts: www.bauska.lv, www.likumi.lv

Bauskas novada pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
PAR IELU TIRDZNIECĪBU UN NODEVU
PAR IELU TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS
VIETĀS BAUSKAS NOVADĀ
Pieņemti: 28.07.2022.
Stājušies spēkā: 06.09.2022.
Saistošo noteikumi nosaka, ka nodarboties ar ielu tirdzniecību vai tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās
Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot vietas, kurām ir noteikts tirgus statuss, - Bauzes
un Iecavas tirgus), var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. Pirms
atļaujas saņemšanas personai par konkrētas preču grupas realizēšanu ir jāsamaksā pašvaldības nodeva. Tajā neietilpst maksa par elektrības pieslēguma
izmantošanu tirdzniecības vietā.
Lai saņemtu atļauju, fiziska vai juridiska persona saistošajos noteikumos
paredzētos dokumentus vismaz piecas
darba dienas pirms plānotās ielu tirdzniecības iesniedz klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem
vai elektroniskā pakalpojumu veidā (nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta
adresi: pasts@bauska.lv, e-adresē vai
izmantojot pakalpojumu www.latvija.lv).
Atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas. Tirdzniecības
nodeva iemaksājama pašvaldības kasēs vai pašvaldības norēķinu kontā.

Ja vienlaikus ielu tirdzniecībā vai pasākuma laikā tiek tirgotas dažāda sortimenta preces, pašvaldības nodeva tiek
iekasēta par tās preces tirdzniecību,
kurai noteikta visaugstākā likme.
Tā kā noteikumos ir noteiktas nodevu likmes par tirdzniecības vietu izmantošanu, pašvaldības budžeta ieņēmumu
daļai plānota palielināšanās.
Nodevu apmēri izlasāmi saistošajos
noteikumos: www.likumi.lv.
Pašvaldība atbalsta vietējos
uzņēmējus un tos, kuri popularizē
pašražoto produkciju
Lai atbalstītu mazos tirgus dalībniekus un personas, kuras pašas ražo,
izgatavo un realizē savu produkciju,
saistošajos noteikumos paredzēti atvieglojumi no vispārējās kārtības.
Pirmkārt, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā nav nepieciešams sniegt iesniegumu, saņemt atļauju un nav jāmaksā
nodeva.
Otrkārt, pašvaldības iekārtotajās
ielu tirdzniecības vietās nav nepieciešams sniegt iesniegumu, saņemt atļauju un maksāt nodevu (ja pārdod konkrēto grupu preces).
Tirdzniecības dalībniekam (fiziskai

personai, kurai atbilstoši nodokļu jomas
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē
saimnieciskā darbība) nav jāiesniedz iesniegums un nav nepieciešams saņemt
pašvaldības atļauju īslaicīga rakstura
ielu tirdzniecībai, ja viņš vēlas tirgot:
• paša ražoto lauksaimniecības produkciju,
• savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un ziedus;
• mežu reproduktīvo materiālu;
• paša iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to
gaļu nelielos apjomos;
• lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus;
• lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību
objektus, kas reproducēti personiskām
vajadzībām.
Treškārt, nav jāmaksā nodeva, ja
Bauskas novadā reģistrēta fiziska vai
juridiska persona realizē pašražoto produkciju.
Ceturtkārt, nav jāmaksā nodeva, ja
persona realizē mājsaimniecību amatniecības produkciju vai paša izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus – tikai publiskos pasākumos, kuru
mērķis ir popularizēt minētās preču
grupas, tai skaitā demonstrējot prasmi
tās izgatavot.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka
pasākuma organizators tirdzniecības
organizēšanai sabiedriskā pasākumā
varēs pietiekties mēnesi pirms plānotā

pasākuma, bet ne vēlāk kā sešas darba
dienas pirms pasākuma norises dienas.
Pēc četru novadu apvienošanas
bija jānosaka vienota kārtība
Ņemot vērā normatīvo regulējumu,
pēc administratīvi teritoriālās reformas bija nepieciešams izdot saistošos
noteikumus, kas nosaka vienotu kārtību
Bauskas novadā, kādā tiek saskaņota
un organizēta ielu tirdzniecība, t. sk.
kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs
un tirdzniecība sabiedrisko pasākumu
norises vietās, lai nodrošinātu konsekventu rīcību ielu tirdzniecības un organizēšanas jautājumos Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
Līdzšinējam Bauskas novadam un
Rundāles novadam nav bijušas reglamentētas prasības, kādā tiek saskaņota
un organizēta ielu tirdzniecība. Turklāt
bijušajam Bauskas novadam vienīgajam no četriem novadiem, kuri tagad
veido jauno novadu, nebija noteikta
maksa par ielu tirdzniecību.
Noteikumu ievērošanas uzraudzību
un kontroli veiks Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas ir
pilnvarota Bauskas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties
Bauskas novada pašvaldībā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā,
LV-3901, vai rakstot elektroniski:
pasts@bauska.lv.

PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM
PAR VĪNA, RAUDZĒTO UN
MĀJOKĻA VIDES PIELĀGOŠANAI
PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU
PERSONĀM AR FUNKCIONĒŠANAS
IEROBEŽOJUMIEM BAUSKAS NOVADĀ RAŽOŠANAS ATĻAUJĀM
Pieņemti: 28.07.2022.
Stājušies spēkā: 09.08.2022.
Saistošie noteikumi paredz noteikt
atbalsta pasākumus mājokļa pieejamības nodrošināšanai personām, kurām ir
noteikta I grupas invaliditāte un kuras
pārvietojas riteņkrēslā, vai bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri pārvietojas riteņkrēslā, un kuru deklarētā
dzīvesvieta pēdējos sešus mēnešus no
pabalsta pieprasīšanas brīža ir Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.
Saistošajos noteikumos noteikti atbalsta veidi, apmēri, to pieprasīšanas,
saņemšanas un finansēšanas kārtība
Bauskas novada pašvaldībā. Noteikumi
paredz, ka persona var pretendēt uz pabalstu izdevumu segšanai, kas saistīti
ar mājokļa pielāgošanas darbu realizāciju, t.sk. nepieciešamās būvniecības
dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai un uzstādītā aprīkojuma apkopei
un remontam.
Pabalsts mājokļa pielāgošanas iz-

devumu segšanai vienai personai tiek
piešķirts līdz 20 000 EUR.
Pabalsts uzstādītā aprīkojuma uzturēšanai – aprīkojuma apkopei līdz
300 eiro gadā saskaņā ar apkopes tāmi
un aprīkojuma remontam līdz 300 EUR
gadā saskaņā ar remonta tāmi.
Saistošajos noteikumos noteiktajiem atbalsta pasākumiem mājokļa
pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo
līdzekļu apjoms 2022. gadā ir 14 500
EUR, savukārt sākot no 2023. gada –
40 000 EUR. Atbalstam uzstādītā aprīkojuma apkopes nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo līdzekļu apjoms 2022. gadā ir 600 EUR, savukārt
sākot no 2023. gada – 3900 EUR.
Atbalstam uzstādītā aprīkojuma
remonta nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo līdzekļu apjoms
2022. gadā ir 900 EUR, bet sākot no
2023. gada – 1200 EUR.

Pieņemti: 28.07.2022.
Stājušies spēkā: 13.08.2022.
Līdz ar Administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos 2021. gadā ievēlētā
novada dome izvērtēja novadu veidojošo
bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņēma jaunus Bauskas novada saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
konsekventu rīcību atļaujas saņemšanai
mazajām alkoholisko dzērienu darītavām.
Saistošie noteikumi nosaka vienotu
kārtību, kādā izsniedz atļaujas mazajām alkoholisko dzērienu darītavām,
kas pašvaldības administratīvajā teritorijā ražo vīnu, raudzētos dzērienus
un starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes,
vai pārējos alkoholiskos dzērienus no
sava īpašuma vai valdījuma dārzos
un dravās iegūtajiem produktiem, vai
savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citus saražotos alkoholiskos dzērienus.

Noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz komersantiem, kuri vēlas saņemt
atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Bauskas
novadā.
Kontrolēt noteikumu izpildi ir tiesības
Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas komisijai un Bauskas novada
pašvaldības policijai.
Personu iesniegumu pieņem Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Bauskā (Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas novads), Bauskas novada pašvaldības iestādēs: Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku apvienības pārvaldē vai tās
nodaļās, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības
oficiālo e-adresi, vai ar drošu e-parakstu
parakstītu iesniegumu nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@bauska.lv.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Pašvaldībā varēs pieteikties
apkures izdevumu atbalstam

No 1. oktobra Bauskas novada
pašvaldībā sāks pieņemt iesniegumus par atbalstu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē
izmanto malku, granulas vai
briketes, bet no 1. novembra mājsaimniecībām, kas apkurē
izmanto elektroenerģiju.
Iesniegumus klātienē no 3. oktobra pieņems visos Valsts un
pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros un pagastu
nodaļās, kā arī no 1. oktobra elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv.
13. augustā stājās spēkā Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma grozījumi.
Dokumentā noteikts, ka valsts mājsaimniecībām segs daļu no izdevumiem, kas
strauji pieaug energoresursu sadārdzinājuma dēļ. Atbalsts tiks piešķirts centralizēti, samazinot rēķinus par gāzi apkurei
un siltumapgādi, kā arī piešķirot valsts
pabalstus dažādu pensiju saņēmējiem,
savukārt kompensācija par iegādāto
malku, granulām un briketēm, kā arī
apkurei izmantoto elektroenerģiju būs
jāpieprasa savā pašvaldībā, iesniedzot
izdevumus apliecinošus dokumentus.
Kompensācija par granulām
un briketēm
Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, kompensācija paredzēta:

- ja izmaksas pārsniedz 300 eiro/tonnā, kompensē izmaksu pieaugumu 50%
apmērā, bet ne vairāk kā 100 eiro/tonnā;
- atbalsta slieksnis vienam mājoklim
ir 10 tonnu.
Piemēram, ja iegādātas granulas/briketes par 400 eiro tonnā, tad kompensē
50 eiro par katru iegādāto tonnu (kopumā ne vairāk par 10 tonnām). Šajā gadījumā maksimālais atbalsts varētu būt
500 eiro (50 eiro x 10).
Ja briketes vai granulas maksā
500 eiro, pārsniegums virs 300 eiro ir
200 eiro, no kuriem valsts kompensēs
100 eiro. Maksimālais apjoms atbalstam
ir 10 tonnas mājsaimniecībai. Tas nozīmē, ka maksimālais atbalsts varētu būt
1000 eiro (100 eiro x 10).
Kompensācija paredzēta, ja granulas,
briketes iegādātas no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Iesniegums un maksājumu dokumenti
pašvaldībā jāiesniedz no 1. oktobra.
Kompensācija par malku
Tiem, kas apkurei izmanto malku, daļu
izdevumu atlīdzinās divējādi, proti, ņemot
vērā, vai malkas pārdevējs ir iedevis čeku
vai strādā bez čekiem.
JA IR ČEKS
Ja izmaksas pārsniedz 40 eiro/berkubikmetrā, kompensē 50% no izmaksām
virs šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 eiro/
berkubikmetrā.
Vienai mājsaimniecībai paredzētais
maksimālais patēriņa apjoms - 35 ber-

kubikmetri.
Piemēram, ja malka pirkta par
70 eiro berkubikmetrā, tad sadārdzinājums (pieaugums) ir 30 eiro, no kuriem
valsts kompensēs 15 eiro. Tā kā maksimālais apjoms, kam piešķirams atbalsts,
ir 35 berkubikmetri, maksimālais atbalsts
šādai mājsaimniecībai būs 525 eiro.
Atbalsts attiecas uz malkas iegādi
no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada
30. aprīlim.
Iesniegumi jāiesniedz pašvaldībā no
1. oktobra.
JA NAV ČEKA
Ja malka iegādāta līdz 2022. gada
31. augustam (tam nepieciešams tikai
pašapliecinājums), ir tiesības saņemt
valsts atbalstu 60 eiro apmērā.
Šajā gadījumā pašvaldībā iesniegumi jāiesniedz no šī gada 1. oktobra līdz
30. novembrim.
Ja iesniedz iesniegumu par malkas
iegādi gan ar maksājuma dokumentiem,
gan bez tiem, atbalsta apjomu aprēķina
kā starpību starp 60 eiro un atbilstoši
maksājumu apliecinošajiem dokumentiem aprēķinātajam atbalstam. Tātad
tiek ņemta vērā iepriekš izmaksātā 60
eiro atbalsta summa.
Kompensācija par elektroenerģiju
mājokļa apkurei
Par periodu no 2022. gada 1. oktobra
līdz 2023. gada 30. aprīlim:
- atbalsts mājsaimniecībām, kuru
patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un

elektroenerģijas cena ir virs 0,160 eiro/
kWh;
- atbalsts būs patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh, vienlaikus nepārsniedzot 2000 kWh;
- valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz
0,160 eiro/kWh, taču kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz
0,100 eiro/kWh.
Tiek atbalstīts patēriņa maksimums
1500 kWh mēnesī.
Iesniegumi pašvaldībā jāiesniedz no
1. novembra (jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 2023. gada 31. maijam (tiek
iesniegti rēķini par aprīli).
Kādi dokumenti
jāpievieno iesniegumam
- Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgā
informācija nav citas institūcijas rīcībā.
- Maksājumu apliecinoši dokumenti
par koksnes granulu, koksnes brikešu vai
malkas iegādi vienam mājoklim.
- Pašapliecinājums par malkas iegādi,
ja vēlas saņemt 60 eiro atbalstu, bet nav
čeka par malkas pirkumu.
Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā
atrodama Labklājības ministrijas tīmekļa
vietnē www.lm.gov.lv.
Publikācijā izmantoti lvportals.lv un
Labklājības ministrijas materiāli.

Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2023 – Bauskas novads!
1.lpp.
Jauniešu galvaspilsēta 2023 - Bauskas novads - ir vieta, kur būt, rīkoties
un radīt! Vieta, kur apvienojas četras
apvienības, kā četri gadalaiki: atšķirīgi, bet katrs ar savu krāšņumu, enerģiju un personību kopumu, kas mūsu
novadu padara unikālu, jauniešu
iespējām daudzveidīgu un bagātāku.
2023. gads būs piepildīts ar dažādiem notikumiem un aktivitātēm,
kuru mērķis ir izzināt jauniešu iespējas un viedokli, kā arī dot iespēju pierādīt un parādīt sevi, pilnveidojot savas prasmes un veicinot personības
izaugsmi. Sekmēsim tādas vērtības
kā tikums, atbildība, uzdrošināšanās,
pārliecība, iecietība un līdzdalība.
„Latvijas Jauniešu galvaspilsētas
2023” ietvaros tiks rīkotas NVO sporta spēles, kurās piedalīsies jaunatnes
organizācijas un parādīs savas stiprās puses. Tiks rīkoti dažādi semināri
un informatīvas kampaņas jaunie-

šiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Augustā kopīgi svinēsim Starptautiskās jaunatnes dienas festivālu,
kad nodosim ceļojošo kausu nākamajai Latvijas Jauniešu galvaspilsētai.
Gads būs piepildīts ar mazākiem un
lielākiem pasākumiem, konkursiem
un iespējām mācīties.
Aicinam visus novada jauniešus
būt atsaucīgiem un iesaistīties, jo
jūs esat Jauniešu galvaspilsētas
2023 veidotāji - KOPĀ SPĒT SASKATĪT, UZKLAUSĪT UN RĪKOTIES!

Vecumnieku jauniešu apvienības līderis
Kristians Everts Švītiņš atzīst: „Vārdos
neaprakstāma sajūta. Patiess prieks, ka
smagais darbs un cīņas spars atmaksājās, iegūstot titulu „Jauniešu galvaspilsēta
2023”. Tieši šobrīd esmu pārliecināts vairāk kā jebkad, ka labie darbi tiešām nāk Apbalvošanas ceremonijā, kas notika Jūrmalā, Dzintaru mežaparkā, uzvarētāju
atpakaļ.”
goda plāksni saņēma Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.
„Es domāju, ka Bauska bija pelnījusi šo
Savukārt Marta Baiba Ozoliņa no kursā „Jauniešu galvaspilsēta 2023”. Mērs
titulu. Jaunieši bija aktīvi strādājuši, piedaloties pasākumos un darot daudz ko vēl, Iecavas saka: „Esmu lepna par iegūto ti- esam to pelnījuši!’’
Sagatavojusi
lai šo titulu iegūtu,” savās pārdomās dalās tulu, mūsu novadu, jauniešiem un visiem
iedzīvotājiem, kuri sekmēja uzvaru konSabiedrisko attiecību nodaļa
Īslīces jauniete Anna Dolgiļeviča.

Vecumnieku MMS piedzīvota krāsaina vasara
Zane Onkele
Vecumnieku MMS
komunikācijas speciāliste

Šī vasara Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolā
aizvadīta radoši un rosīgi.
Gan mūziķi, gan mākslinieki
nepaspēja ieslīgt pārāk relaksētā
atpūtā, jo piedzīvoja radošus un
interesantus notikumus.
MĒS SVINAM SVĒTKUS
2. jūlijā ar krāšņu koncertu „Pār pļaviņu pāriedama, pļavas dziesmu nodziedāju” Bauskas pilī tika nosvinēta kora
„Via Stella” 25. dzimšanas diena. Koncertā piedalījās visa kora saime, sākot
no pašiem mazākajiem dziedātājiem,
kur kādam šis bija pirmais koncerts,
līdz sieviešu korim „Via Stella”, kura
rindās joprojām ir dziedātāji no kolektīva pirmsākumiem. Koncerta stāsts un
programma tika veidota kā koša pļava
vasaras pilnbriedā – krāsaina, dažāda,
dzīva. Te atradās vieta spurainiem dadzīšiem, siltām margrietām, rūgtām
vērmelēm un katrai smildziņai. Koncertu bagātināja koklētāju ansamblis
„Skandīne”, ar kuru korim daudzus gadus ir radoša draudzība. Tas ir likumsa-

Vecumnieku MMS komanda simpozijā Engurē izveidoja smilšu skulptūru
„Jūras ūdrs ar noķertu zivi’’.
karīgi, jo koklētāju ansambļa dalībnieces ir arī kora dziedātājas. Naktsvijoļu
smaržā izskanēja J. Lūsēna cikls „Bērna
sapņi” ar Ievas Alenčikas dziedājumu.
Ieva korī dzied no pirmā dienas.
Kā sarkana magone ziedu pļavā uzziedēja Ieva Lavrinoviča, kura arī korī
dziedājusi no bērnības, bet tagad uz
koncertu ieradās no karstās Spānijas.
Visu šo pļavu kopā 25 gadus kā saulessvece tur diriģente Liene Batņa. Ne
velti tautā saulessveci dēvē par deviņvīru spēku, jo ir vajadzīgs saules karstums
un deviņvīru stiprums, lai šādu pļavu
koptu. Tāda ir Liene.
MĒS MĀCĀMIES
Mūsu skolas mūzikas programmas
audzēkņu vasara nav iedomājama bez
Kolkas. Jau daudzus gadus pēc kārtas
jūras krastā tiekas orķestranti, lai mā-

cītos, baudītu vasaras priekus un kopīgi muzicētu. Nometnē šogad apgūts
repertuārs Latvijas orķestru asociācijas rīkotajam V jauniešu simfonisko
orķestru festivālam, kurš izskanēja
19. un 20. augustā Kurzemes pilsētās ar
500 dalībnieku noslēguma koncertu Rojā. Paldies galvenajiem organizatoriem Solvitai Lokai un Aigaram
Dziļumam, kuri kopj vasaras nometnes tradīciju, ar savu enerģiju saliedē
audzēkņus un motivē kolēģus-skolotājus iesaistīties šajā kustībā.
Arī mākslinieki guvuši interesantu
pieredzi. Pēc skolotājas Antras Gustsones iniciatīvas pirmo reizi Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skola tika pārstāvēta mākslas skolu smilšu skulptūru
simpozijā „Smilšu rausis” Engurē. Turpat divu dienu garumā jaunie māksli-

nieki no Ķekavas, Engures un Vecumniekiem veidoja smilšu skulptūras. Tas
bija smags darbs ar brīnišķīgu, mākslinieciski baudāmu rezultātu, kā arī jauna
pieredze, veidojot tēlniecības darbus
profesionālu mākslinieku vadībā. Mūsu
mākslinieku komanda veidoja smilšu
skulptūru „Jūras ūdrs ar noķertu zivi”.
MĒS MAINĀMIES
Līdz ar novadu pārmaiņām Latvijas mērogā sapratām, ka jāmainās
arī mūsu skolas vizuālajai identitātei – logotipam. Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas jauno logo radīja mūsu
Vizuāli plastiskās mākslas programmas
audzēkne Katrīna Lavrinoviča - kā diplomdarbu, absolvējot Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolas Reklāmas dizaina
programmu.
Par jaunizveidoto logo autore saka:
„Estētiski māksliniecisko risinājumu un
koncepciju raksturo noapaļotas, plastiskas, liektas formas burti un elementi,
kas rada sajūtu par nebeidzamu kustību
jeb - šajā gadījumā - nepārtrauktu ideju
plūdumu. Vibrācijas un kopīgas sajūtas meklējumi, kas sasaista mūziku un
mākslu vienotā idejā.”
Mums kopā ir liels darbs veicams, lai
jauno skolas identitāti padarītu atpazīstamu, dzīvu. Lai katrs audzēknis un
skolotājs varētu to saukt par savu.
Klusi ceram, ka jaunajā mācību gadā
pārmaiņas piedzīvos ne tikai mūsu vizuālā identitāte, bet arī pati Mūzikas un
mākslas skolas ēka.
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Skaistkalnē māca keramiku Apstiprina grozījumus
un mūsdienu mezglošanu Bauskas novada
Laima Indriķe
projektu vadītāja
Biedrība Skaistkalnes
LSK „Mēmelīte” ir saņēmusi
LEADER programmas
atbalstu projekta
Nr. 22-06-L07-A019.2201-000005
„Pieaugušo izglītības aktivitātes
sabiedriskās dzīves dažādošanai
Skaistkalnes pagastā”
īstenošanai.
Projekta pieteikums sagatavots un
guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 13. kārtā, aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīva” 2.1. rīcībā „Novadu vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” . Projekts tiek īstenots
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansējumu.
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu administrē Lauku atbalsta
dienests.
Projekta kopējās izmaksas ir
7319,42 EUR, no tām 6587,48 EUR ir
publiskais finansējums un 731,94 EUR
Bauskas novada domes līdzfinansējums, kas veido 10% no kopējām projekta īstenošanas izmaksām.
Projekts „Pieaugušo izglītības aktivitātes sabiedriskās dzīves dažādo-

šanai Skaistkalnes pagastā” tiek īstenots ar mērķi dažādot mūžizglītības
un jēgpilnas brīvā laika pavadīšanas
iespējas, organizējot uz iedzīvotāju
interesēm balstītu apmācību nodarbības Skaistkalnes un tuvējo pagastu
iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros notiks keramikas
un mūsdienu mezglošanas nodarbības. Mezglošana ir kādreiz populārais,
tad aizmirstais un pēdējos gados jaunā, modernā veidā atdzimušais rokdarbu tehnikas veids ar plašu pielietojumu interjera priekšmetu, aksesuāru
izgatavošanā un pasākumu dekorēšanā. Savukārt keramika ir mūžsens
amatniecības veids, par kuru vienmēr
ir bijusi interese.
Apmācības organizē cenu aptaujas
rezultātā izvēlētā SIA „Lustes”. Katrā
no apmācību veidiem notiks 16 nodarbības, katrā grupā paredzēti 10 dalībnieki. Tiks organizētas radošās darbnīcas objektos Dobeles novadā, kuros
līdzīgu prasmju apguve rezultējusies
ar uzņēmējdarbību vai saimniecisko
darbību. Projekta noslēgumā tiks sarīkotas veikto darbu izstādes Skaistkalnē un vietās, no kurām būs apmācību
dalībnieki. Iegūtās prasmes tiks pielietotas Skaistkalnes ciema ikgadējo
svētku - Kanepenes - noformēšanā.
Mācības notiks Skaistkalnes sabiedriskās dzīves centrā.
Pirmā nodarbība keramikā - 7. septembrī, pirmā nodarbība mezglošanā 14. septembrī plkst. 16.00. Iepriekšēja
pieteikšanās obligāta (tālr. 26346250
no plkst. 10.00 līdz 17.00).

pašvaldības pedagogu
darba samaksas
noteikumos
Bauskas novada domes deputāti 25. augusta sēdē lēma par
grozījumiem domes 2021. gada
25. novembra noteikumos Nr. 2
„Bauskas novada pašvaldības
pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Izmaiņas pašvaldības dokumentā bija nepieciešamas, jo atbilstoši
2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 376 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
ir mainījies mērķdotācijas aprēķina
un sadales princips. No 1. septembra
valsts finansējumu pedagogu darba

SIA „Mūsu saimnieks”
paziņojums daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašniekiem/
īrniekiem Vecumniekos

Vakances pašvaldības iestādēs
Bauskas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116223) aicina darbā:
- pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Kūdrinieks” valdes locekli (atalgojums pirms
nodokļu nomaksas 1200 EUR); SIA „Mūsu saimnieks” valdes locekli (atalgojums pirms
nodokļu nomaksas 1800 EUR); SIA „Iecavas siltums” valdes locekli (atalgojums pirms
nodokļu nomaksas 1538 EUR); pieteikšanās līdz 16. septembrim;
- Bauskas novada būvvaldes būvinspektoru (atalgojums pirms nodokļu nomaksas līdz
1639 EUR); pieteikšanās e-pastā: dace.strazdina@bauska.lv; tālr. uzziņām 29417140.
Iecavas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 90000056376) aicina darbā:
- jaunatnes lietu speciālistu Iecavas Jauniešu centrā Grāfa laukumā 1,
atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 1029 EUR, tālr. uzziņām 25773328;
- Iecavas sporta zāles apkopējus (3 vakances) un dežurantus (3 vakances) Skolas ielā
19, atalgojums pirms nodokļu nomaksas 500 EUR, tālr. uzziņām 29128023.
Pieteikšanās līdz 27. septembrim e-pastā: parvalde@iecava.lv.
Bauskas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 50900038281) aicina darbā:
- nekustamā īpašuma vecāko speciālistu (atalgojums pirms nodokļu nomaksas no
1 028 EUR); pieteikšanās līdz 20. septembrim e-pastā: parvalde@bauska.lv, tālr. uzziņām
25422393.
Bauskas novada Sociālais dienests (reģ. Nr. 90009403791) aicina darbā sociālos
darbiniekus darbam ar ģimenēm un bērniem (vakances Vecumnieku un Bauskas
struktūrvienībā), psihologus (vakances Vecumnieku, Bauskas, Rundāles struktūrvienībā),
sociālos pedagogus (vakances Bauskas, Rundāles struktūrvienībā), sociālo rehabilitētāju Bauskas struktūrvienībā un sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām Iecavas struktūrvienībā; pieteikšanās līdz 21. septembrim, tālr. uzziņām 29595827.
Plašāk - www.bauska.lv: PAŠVALDĪBA -> VAKANCES.

samaksai plānots aprēķināt un pārskaitīt pašvaldībām, kuras to tālāk
sadalīs savām izglītības iestādēm.
Pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumos mainīta kārtība,
kādā piešķir pašvaldības budžeta
finansējumu obligātā izglītības vecuma pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības pedagogu darba
samaksai; noteikts, kā tiek sadalīta
valsts mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un pēc kādiem principiem
tiek sadalīts finansējums starp izglītības iestādēm.
Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi
skatāmi pašvaldības tīmekļa vietnes
www.bauska.lv sadaļā Pašvaldība >
Normatīvie akti > Noteikumi.

27. maijā Vecumnieku apvienības
pārvaldes mājaslapā bija ievietota
publikācija par to, ka iedzīvotājiem
lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par saviem
līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai.
Pašiem jānogādā šķiroto atkritumu
savākšanas laukumā Baldonē, Rīgas ielā 27 vai jāpiesaka izvešana
SIA „Eco Baltia vide” (kontaktinformācija: Andis Bernovskis, e-pasts:
andis.bernovskis@ecobaltiavide.lv,
tālr. Nr.: 22070031).

Kopš 2022. gada maija Vecumnieku apvienības pārvalde vairs nefinansē lielgabarīta un citu veidu atkritumu savākšanu Vecumniekos, tāpēc
šādi atkritumi krājas daudzdzīvokļu
māju sadzīves atkritumu savākšanas
laukumos, kuri jāsakopj SIA „Mūsu
saimnieks” un jāapmaksā to izvešana.
Tāpēc informējam: ja turpināsies
lielgabarīta un citu atkritumu (izņemot sadzīves atkritumu, stikla, kartona, kas ievietoti tam paredzētajos
konteineros) atstāšana daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu laukumos
Rīgas ielā 43, Ceriņu ielā 17, Kalna un
Skolas ielas krustojumā, SIA „Mūsu
saimnieks” atkritumus savāks, bet ar
to saistītās izmaksas tiks iekļautas
dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem izrakstītajos rēķinos pozīcijā „atkritumi”, sākot no rēķina par 2022. gada
augustu.
Lūdzam arī nesūtīt mazus bērnus
izmest atkritumus, kuri nespēj atvērt
konteinera vāku, kā rezultātā atkritumu maisiņi tiek atstāti pie tvertnēm
un vēlāk tos saplēš dzīvnieki.

9. 2022. gada 9. septembrī

Vēstures un nākotnes vijums Ikšķilē
Augusts visām politiski
represētajām personām ir
svētku mēnesis, jo katru gadu
(izņemot 2020. gadu ar Covid
ierobežojumiem) Latvijas
Politiski represēto apvienība
(LPRA) ar Ogres novada
domes atbalstu un daudzu
novadu pašvaldību finansiālu
palīdzību organizē Latvijas
mēroga salidojumu Ikšķilē.
Šogad, 13. augustā,
tas notika jau 23. reizi.
Liels paldies Bauskas novada domei par atbalstu, jo ar tās gādību salidojumu apmeklēja Bauskas, Īslīces,
Svitenes, Rundāles, Jaunsaules, Mežotnes un Iecavas politiski represētās
personas un viņu atbalstītāji. Sanācām kopā, pieminējām aizgājušos
likteņbiedrus un kavējāmies atmiņās.
Uzrunu teica LPRA priekšsēdētājs
Ivars Kaļķis, kurš atskatījās uz gadā
paveikto.
Latvijas Valsts prezidents Egils
Levits savā uzrunā represētajiem
pievērsās notikumiem Ukrainā, par
tai sniegto palīdzību, par to, ka ir
sākusies diskusija par krievu tūristiem Eiropā. Prezidents vaicāja: „Vai
tas ir politiski un morāli attaisnojami – kamēr krievu armija slepkavo un
dedzina Ukrainā, krievu tūristi mierīgi
atpūšas Eiropā?” Tas viss, kas šodien
notiek Ukrainā, ir noticis arī šeit, pie
mums, Latvijā, un neviens to nezina

Politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē.

labāk par represētajiem.
Valsts prezidents pateicās un godināja katru, „kurš izturēja un pāri
visam iznesa brīvības un neatkarības
alkas”, runāja par to, ka „bija lemts
atjaunot Latvijas neatkarību Trešajā
atmodā, Latvijas tautas frontē, Neatkarības kustībā, Pilsoņu komitejās un
janvāra barikādēs bija svarīga, patiesa vēsturiska atmiņa, pārliecība par
mūsu taisnību un ticība Latvijai”.
Valsts prezidents vērsās pie mums
ar aicinājumu –1. oktobrī visiem iet uz
vēlēšanam un atgādināja: „Tā ir liela
privilēģija – pašiem noteikt, kāda būs
Latvija nākamajos četros gados”.

no PRK „Rēta” arhīva

Pēc tam uzrunu teica Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ogres
novada domes priekšsēdētājs Egils
Helmanis, Eiroparlamenta deputāte
Sandra Kalniete un citi viesi.
Svinīgās daļas noslēgumā LPRA
valdes locekle Dagnija Liepiņa nolasīja LPRA valdes sagatavoto 23. sibīriešu saieta dalībnieku pozīciju un
aicinājumu. Tajā pausts satraukums
par notiekošo ar ukraiņu tautu, „ar
kuru brīvības cīnītājiem mūsu tēvi
bija ieslodzīti vienās nometnēs, ar
kuru sievām un bērniem dzīvojām
kopā Sibīrijas sādžās”, par to, ka
„kopīgiem spēkiem nesagraujot at-

dzimušo ļaunuma impēriju, Eiropas
Savienības nākotne tiks pakļauta
pastāvīgam rašisma ideoloģijas apdraudējumam”. Izskanēja arī aicinājums pēc pusotra mēneša ikvienam
pilsonim piedalīties vēlēšanās, „savas
valsts nākotnes veidošanā un balsot
par mieru, taisnīgumu, drošību, konservatīvām vērtībām, kristīgu morāli
un nacionālu valsti”!
Koncertā uzstājās Strazdumuižas
vīru vokālais ansamblis un Kijivas Nacionālā Akadēmiskā operetes teātra
soliste Mariana Bondara (soprāns),
Agija Ozoliņa Kozlovska (klavieres).
Saviesīgajā daļā muzicēja grupa
Opuss C no Jelgavas.
Vēlamies dalīties priekā, ka
Likteņdārzā 18. augustā svinīgi
atklāts viens no piemiņas vietas
centrālajiem objektiem – Saieta
nams.
Saieta nama būvniecība Likteņdārzā tika sākta 2016. gada nogalē,
kad ēkas pamatos ievietoja simbolisku kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ēkas būvniecībā un
labiekārtošanā investēti vairāk nekā
trīs miljoni eiro. Ēka telpiski veidota
kā kalns vai tilta sākums, simboliski iemiesojot Likteņdārza ideju – no
pagātnes uz nākotni. Ēkas jumts ir
pastaigu vieta un skatu laukums, no
kura pavēras skats uz dārzu un Daugavu.
Sagatavojis PRK „Rēta”

LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTI

pieņem apmeklētājus septembrī (plkst. 9.00-16.00)
OBLIGĀTA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS!
Kristaps Stallīts (tālr. 20267734;
e-pasts: kristaps.stallits@vecumnieki.lv)

Edgars Dzelme (tālr. 20060859;
e-pasts: edgars.dzelme@llkc.lv)

12. un
26. septembris

Stelpes pagasta nodaļa („Stelpes
pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes
pag., Bauskas nov., LV-3925)

9., 13., 14., 16.,
20., 22., 26., 27. un
29. septembris

Kalna iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

14. un
28. septembris

Kurmenes pagasta nodaļa
(„Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes
pag., Bauskas nov., LV-5115)

12. septembris

Ceraukstes pagasta nodaļa („Tautas nams”, Ceraukste,
Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908)

15. septembris

Rundāles apvienības pārvalde (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle,
Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921)

19. septembris

Dāviņu pagasta nodaļa (Raiņa iela 1, Dāviņu pag., Bauskas nov.,
LV- 3929)

23. septembris

Īslīces pagasta nodaļa („Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov.,
LV-3901)

21. septembris

Codes pagasta nodaļa (Lielā iela 2, Code, Codes pag.,
Bauskas nov., LV-3910)

28. septembris

Mežotnes pagasta nodaļa (Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3918)

30. septembris

Vecsaules pagasta nodaļa („Pagastmāja”, Vecsaule, Vecsaules
pag., Bauskas nov., LV-3932)

16., 23. un
30. septembris

Skaistkalnes pagasta nodaļa (Skolas
iela 1, Skaistkalnes pag., Bauskas
nov., LV-3924)

19. septembris

Valles pagasta nodaļa („Dzirnas”,
Valle, Valles pag., Bauskas nov.,
LV-5106)

20. septembris

Vecumnieku apvienības pārvalde
(Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV3933)

27. septembris

Bārbeles pagasta nodaļa (Bauskas
iela 2, Bārbele, Bārbeles pag.,
Bauskas nov., LV-3905)

Viesturos, Svitenē, Iecavā un Brunavā konsultantu pieņemšana ir jau notikusi līdz 9. septembrim.

TOP 5 velomaršruti
Ar velo līdz Rainim, cauri Zemgalei
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TŪRISMS

Ilze Lujāne
Zemgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemgales plānošanas reģions kopā
ar visām novadu pašvaldībām
īsteno tūrisma informatīvo kampaņu
„Zemgale aicina!” un mudina iepazīt
ainaviskākās apkārtnes vietas, izmantojot aktīvās atpūtas iespējas.
Un kā gan vēl labāk izkustēties, vienlaikus aizmirstot par steigu un novērtējot
apkārtnes skaistumu, ja ne dodoties ceļā
ar velosipēdu! Īpaši izstrādāti velomaršruti, kur padomāts arī par apskates objektiem atpūtas pauzēs, atrodami visos Zemgales novados. Vajag tikai mīt pedāļus, un
ceļi pavērsies!
Iepazīsti Daugavas ieleju
ar velosipēdu!
(Aizkraukles novads)
Izcila iespēja Daugavas ielejas iepazīšanai! 40 km garais maršruts savieno trīs
Daugavas ciemus un pilsētas – Skrīverus,
Aizkraukli un Koknesi, kuru apskatei noteikti jāieplāno papildu laiks. Maršrutā var
apskatīt dažādus lieliskus objektus, piemēram, bioloģisko saimniecību „Ragāres”,
Aizkraukles pilskalnu un viduslaiku pilsdrupas, saimniecību „Rīta putni” un Kokneses
viduslaiku pilsdrupas. Posmā no Skrīveriem līdz Aizkrauklei var izbaudīt stāvas
nogāzes, savukārt līdz Koknesei – plašus
laukus un neskartu dabu. Līdz galapunktam Likteņdārzā var nokļūt, arī pārceļoties
pāri Pērsei un Daugavai ar laivu.
Noderīgi: 90% maršruta ir grants ceļš,
10% asfaltēts; visas maršrutā iekļautās pilsētas savienotas ar dzelzceļa līniju.
Bagātā Zemgale
(Bauskas novads)
Maršruts Bauska–Brukna–Skaistkalne–Brunava–Bauska (Nr. 402, aptuveni
98 km) ir bagāts ar apskates vietām, kas
ļauj iepazīt Zemgali un tās ļaudis un vairāk piemērots divu dienu izbraucienam.
Apļveida velomaršrutu iesakām sākt no

Bauskas novada TIC

Atpūtas vieta Vecais dambis pie Mēmeles upes.
Bauskas vecpilsētas, tālāk pēc izvēles
dodoties Vecsaules vai Bangu virzienā.
Braukšana te būs gan pa šoseju un lauku ceļiem, gan cauri mežiem, bet Ērgļos
Mēmele būs jāšķērso, izmantojot gājēju
tiltiņu. Izbrauciena vērts ir arī alternatīvais
loks caur Bruknu.
Noderīgi: maršrutam pieejami GPX faili,
Google karte www.visit.bauska.lv.
Apkārt Zebrus ezeram
(Dobeles novads)
Velo ceļš (Nr. 406), kas sākas no LVM
atpūtas vietas pie Zebrus ezera, tālāk
caur Bikstiem dodoties līdz Svētes ezeram, bet pēc tam caur Slagūnes kapiem
atgriežoties sākumpunktā, pārsteigs ar
Zemgalei netipiski paugurainu ainavu un
ceļu līkločiem, kas prasīs arī fizisku piepūli.
Ceļojot gida pavadībā, velobraucēji varēs
atklāt dažādas kulta un teiksmu vietas
Zebrus ezera apkārtnē, bet tie, kam vēl
nebūs gana, maršrutu var pagarināt līdz
pat Pokaiņu mežam – tad īpaši ainavisks,
taču arī spēkus tērējošs būs ceļa posms

pa Krievkalniem.
Raiņa pirmais ceļojums
(Jēkabpils novads)
Šis maršruts būs īstais tiem, kas labprāt savieno kustības prieku ar kultūras
izzināšanu un piedzīvojumiem. Šajā ceļā
(28 km) varēs iepazīt Raiņa bērnības takas un sadzirdēt vēja šalkoņu koku galotnēs, jo maršruts ved pa meža un reģionālajiem ceļiem cauri diviem klusiem
un mazapdzīvotiem ciemiem – Tadenavu
un Kaldabruņu –, kas bagāti ar dažādiem
kultūrvēsturiskiem un mākslas objektiem.
Noderīgi: maršruta karti digitālā formātā
iespējams lejuplādēt mājaslapā visit.jekabpils.lv.
Velobraucējiem draudzīgie Ozolnieki
(Jelgavas novads)
Izbraucot septiņu kilometru garu
maršrutu (Nr. 420), kura sākuma un beigu punkts ir Ozolnieku dzelzceļa stacija,
ikviens atpūšoties var iepazīt Ozolnieku
pilsētvides skaistumu. Turklāt, šajā ceļā
dodoties, varēs ne tikai apskatīt pilsētu

un ezera promenādi, bet arī novērtēt velobraucējiem draudzīgo infrastruktūru, jo
maršruta nozīmīgākā daļa ved pa gājēju
un velo celiņiem.
Vēl citi velomaršruti Zemgalē
Aizkraukles novadā
Velomaršruts „Koknese–Likteņdārzs”
Velomaršruts „Aizkraukle – vieta, kur
gaisma Daugavā dzimst”
Velomaršruts no „Liepkalniem”
„Daugava ar „Baltu Kazu”” velomaršruti
Bauskas novadā
„Bauska
apkārtnes
pilis-Mežotne-Rundāle-Bauska” (marķējums dabā ar
Nr. 401)
„Iepazīsti Bauskas apkārtni”
„Iepazīsti Iecavas apkārtni”
Dobeles novadā
„Auces apkārtne” (marķējums dabā ar
Nr. 405)
„Dobele – saules un ceriņu pilsēta”
„Kārļa Ulmaņa piemiņas vietu loks”
„Tērvete–Žagare”
Velo piedzīvojumu trase Tērvetē – trīs
trases ar šķēršļiem un virāžām, kas derēs
gan lieliem, gan maziem
Jēkabpils novadā
Laukezera
veselības
maršruts
(7,15 km, apļveida)
Apkārt Radžu ūdenskrātuvei (~7 km)
Apkārt Saukas ezeram (~ 25 km)
Jelgavā un Jelgavas novadā
Apļveida maršruts Garozas un Teteles
pusē (Ozolnieki–Brankas–Garoza–Garozas pamatskola–Katrīnsils–Tetele–Ozolnieki, 34 km, marķēts)
„Pa pirmā prezidenta pēdām”
Apļveida maršruts Emburgas pusē
(Emburga–Sagales Evaņģēliski luteriskā
baznīca–Emburgas dzirnavas–Salgales
vecās baznīcas drupas pie Lielupes–Salgales kapi–Renceles–Emburga, 19 km,
marķēts)
Plašāka informācija par katru velomaršrutu rodama pašvaldību Tūrisma informācijas centru vietnēs, kas apkopotas
www.zemgale.lv.

„Latvijas Pasts” informē par pasta pakalpojumu
turpmāku sniegšanu Bārbeles pagastā
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Bārbeles pagasta
pasta pakalpojumu sniegšanas vietā,
kas vidēji ir viens pasta sūtījums
dienā, pieņemts lēmums par pasta
pakalpojumu sniegšanas modeļa
maiņu, lai arī turpmāk iedzīvotāji
varētu ērti saņemt nepieciešamos
pasta pakalpojumus.
Novērojamās tendences arvien vairāk
liecina, ka iedzīvotāji labprāt izmanto pasta pakalpojumus savā dzīvesvietā - tas ir
izdevīgi, droši un pieejami ne tikai noteik-

tā darbalaikā, tāpēc no 5. septembra pasta pakalpojumi Bārbeles pagasta iedzīvotājiem tiek nodrošināti tieši šādā veidā:
tos sniedz pastnieks pēc klienta pieprasījuma tad, kad tas ir klientam nepieciešams, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai
67008001.
Iedzīvotāji par pasta pakalpojumu
turpmākās saņemšanas kārtību tiks informēti ar speciāliem informatīvajiem materiāliem, kas tiks izvietoti katra iedzīvotāja
pastkastītē.

Universālā pasta pakalpojumu sniegšana – vēstuļu korespondences (vēstules,
pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta
paku sūtījumu saņemšana un nodošana nosūtīšanai – klientu dzīvesvietā tiek
nodrošināta ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas
vietās bez papildu komisijas maksas.
Pie pastnieka klienta dzīvesvietā ir pieejami šādi pakalpojumi:
- iekšzemes un pārrobežu vienkāršu,
izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes,

bandroles, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana;
- pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
- preses izdevumu abonēšana;
- iemaksas Pasta norēķinu sistēmā;
- naudas pārvedumu izmaksa;
- komunālo maksājumu un citu rēķinu
apmaksa;
- komercpreču iegāde u. c.
Bārbeles pagasta teritoriju apkalpojošā pasta nodaļa ir Vecumnieku pasta nodaļa Rīgas ielā 28..
VAS „Latvijas Pasts”
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Palīdzam Ukrainas bērniem integrēties Latvijā
Biedrība „Laiks Jauniešiem” ar Valsts
izglītības satura centra un pašvaldības atbalstu no 15. augusta līdz
28. augustam sekmīgi noorganizējusi
nometnes Latvijas un Ukrainas
bērniem/jauniešiem
Īslīces kultūras namā.
Nometnē kopā iesaistījās 45 bērni un
jaunieši, no kuriem 25 bija Latvijas, bet
20 Ukrainas pārstāvji.
Nometnes laikā biedrība īpaši akcentēja
un atbalstīja Ukrainas bērnus latviešu valodas apguvei un integrēšanai mūsu jauniešu
sabiedrībā. Tāpat norisinājās teātra nodarbības, radošās darbnīcas, foto un video
darbnīca, sportiskas aktivitātes, tikšanās ar
dažādām slavenībām, dambretes un citu
galda spēļu aktivitātes, kā arī ekskursijas,
iepazīstot vietējo apkārtni, un neliela ballīte
noslēgumā.
Projekta vadītājs Gints Jankovskis izsaka lielu pateicību Valsts izglītības satura
centram un Bauskas novada pašvaldībai
par iespēju iegūt finansējumu šādam projektam, kas sniedz būtisku atbalstu Latvijas
un Ukrainas bērniem/jauniešiem šajā tik
trauksmainajā un sarežģītajā laika posmā
mums visiem. Bērni un jaunieši ir mūsu TAGADNE!

„Laiks Jauniešiem”

Aizvadīta bērnu dienas nometne „Sprīdītis”
Dace Kalniņa
nometnes „Sprīdītis” vadītāja,
Ilze Puķāne
Veselības un sabiedrības
labklājības nodaļas
projektu vadītāja

ar bērniem par atkarību no viedierīcēm.
Speciāliste secināja, ka katrā ģimenē ir
aktuāls jautājums par viedierīču lietošanu. Bērni paši novērojuši, ka laikam, kas
tiek pavadīts viedierīcēs, ir būtiska saistība ar uzvedības grūtībām, aizkaitinājumu,
nogurumu u. c. Bieži izskanēja neizpratne
par to, ka nav vienlīdzīgi noteikumi ģimeVasaras svelmainajās dienās,
nē, jo vecāki pavada tikpat daudz laika
laikā no 17. līdz 19. augustam,
savos telefonos vai pie datoriem. Lai gan
Grenctāles kultūras namā
bērni ir labi informēti par to, ka internenorisinājās bezmaksas bērnu
tā pieejamā informācija var būt apdraudienas nometne „Sprīdītis”.
dējums, tomēr nav pietiekamu zināšanu,
Nometne tika īstenota projekta
kā rīkoties situācijās, kad tiek pamanītas
„Pasākumi Bauskas novada
nelikumīgas darbības. Nodarbības laikā
sabiedrības veselības
bērni norādīja, ka bieži pavada laiku televeicināšanai un slimību profifonos arī pēc pusnakts, kopumā viedierīlaksei (ID Nr. 9.2.4.2./16/I/061)”
cēs vairāk nekā 6-8 stundas dienā. Šī ir
aktuāla problēma daudzās ģimenēs.
ietvaros.
Nometnes laikā bērniem bija iespēja
Nometnē piedalījās 22 bērni vecumā
no pieciem līdz 10 gadiem. Bērni kā mazi gūt pamata zināšanas par veselīgu uztuSprīdīši devās prom no mājām, lai iepa- ru, spēlējot spēli, kādi ēdieni veselīgāki un
zītu pasauli, izzinātu sevi, apgūtu jaunas vērtīgāki, lai augtu stiprs un vesels. Speprasmes, kopā sportotu, spēlētos un mā- ciālisti nometnes dalībniekiem stāstīja
cītos „notīrīt melnumus no savas dimanta par personīgo higiēnu, sevis kopšanu un
aprūpēšanu. Nodarbību laikā caur spēlēm
oliņas”.
Mazie Sprīdīši darbojās ar mālu, spē- un fiziskām aktivitātēm bērniem tika mālēja dažādas spēles, mācījās sadarboties, cīta savstarpēja, veiksmīga sadarbība un
kā arī uzzināja daudz jauna par veselīgu tas, kā veidot attiecības komandā.
Pēdējās nometnes dienas noslēgumā
uzturu, personīgo higiēnu, savām emocijām. Precīzi spēja analizēt un veikt se- mazie dalībnieki devās pārgājienā. Pirms
cinājumus par saviem izaicinājumiem, pārgājiena bērniem bija jāiztur trīs izaiimpulsa kontroli un pieļautajām kļūdām. cinoši uzdevumi: jāizvairās no „princeses
Bērni secināja, ka ir grūti pamanīt otru, Zeltītes pēriena”, jāsalasa „nauda, kas
ja ir pašam savas intereses. Haoss sākas žāvējas” un jāpāriet „pāri purvam”. Kad
tad, ja sāk sekot līdzi kādam, kurš rīkojas uzdevumi bija veikti, Sprīdīši devās uz
nepareizi. Grūtības sagādā spēja sevi no- zemnieku saimniecību „Krišjāņi” Lobgalē,
lai nobaudītu gardo aitas piena saldējumierināt pēc aktīvām nodarbēm.
Klīniskā psiholoģe Ilze Ābelniece runāja mu un dažādus sierus, ko bija sarūpējusi

Nometnes dalībnieki
laiku pavadīja
fiziski aktīvās nodarbēs
un guva arī jaunas zināšanas.
saimniece Iluta Straģe. Pārgājiens nebija
viegls, jo saulīte nežēloja savu siltumu.
Taču, satiekoties ar ZS „Krišjāņi” iemītniekiem - vistiņām, tītarēniem, kaziņām
un aitiņām -, viss nogurums pazuda kā
nebijis.
Nometnes izvērtējumā dalībnieki pārrunāja piedzīvoto un izdarīja secinājumus
par to, ko ir apguvuši. Galvenie secinājumi
bija par to, ka iegūti jauni draugi, ēdiens
bijis garšīgs, bijusi laba atmosfēra un foršas aktivitātes.
Nometnes dalībnieku mamma Ilze
Kiseļeva sacīja: „Bērni tiešām novērtēja
garšīgo ēdienu. Patika, ka nodarbības un
lekcijas bija par dažādām tēmām, un mājās varēja manīt, ka tajā pašā dienā jau

tika ņemti vērā ieteikumi gan par veselīgu
uzturu, gan higiēnu. Bērniem patika atpūta uz bumbām un spēles. Bija tik jauki, kā
bērni, neskatoties uz dažādajiem vecumiem, cits no cita atvadījās pēdējā dienā.
Galvenais, ka ir tā sajūta un vēlme šādās
nometnēs piedalīties vēl.”
Savukārt dalībnieku mamma Gita Muceniece ar smaidu secināja: nometnes
programma bijusi tik piesātināta, ka bērniem katru dienu pēc tās vajadzējis pāris
stundas atpūsties. Gitas atzinums: „Nokausēt bērnus - tā ir māksla!”
Noslēgumā bērni cits citam teica:
„Paldies, ka biji nometnē!” un, sakot vārdus: „Gulbīti, gulbīti, nes mani uz laimīgo
zemi!”, devās mājup.
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KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?

Īsi

17. augusta pievakarē interesenti pulcējās Iecavas kultūras namā uz informatīvo sanāksmi par kapsētu digitalizāciju.
Savukārt 19. augustā turpat norisinājās
pārrobežu projekta „Kapsētu administratīvo
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu
reģionos” noslēguma konference. Pasākumā pulcējās projekta partneri no Iecavas
un Rundāles (Bauskas novads), Neretas
(Aizkraukles novads) un Biržiem (Lietuva).
Pieredzes apmaiņas nolūkos konferencē piedalījās arī pašvaldību pārstāvji no Vecumniekiem un Aizkraukles. Konferences mērķis bija
apkopot un prezentēt projekta ieviešanas
procesu, iegūtās zināšanas un pieredzi, kā
arī sasniegtos rezultātus.
20. augustā sirsnīgā gaisotnē Iecavas
parkā svinējām Ģimenes dienu. Pasākumā sveicām tās iecavnieku ģimenes,
kuras sagaidījušas mazuļus periodā no
2021. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 1. jūnijam un pašvaldībā bija pieteikušās sveikšanas pasākumam. Pēc ratiņu parādes un
mazo iecavnieku sumināšanas ikviens varēja
iesaistīties dažādās aktivitātēs: vizināties zirga mugurā, ko nodrošināja biedrība „Dārtes
zirgi”, piedalīties radošajās darbnīcās, ķert
ziepju burbuļus, uzspēlēt kādu no lielformāta
spēlēm, iztrakoties putu ballītē vai ļauties kādam kārumam. Bija patīkami vērot, kā radošajās darbnīcās, cepot un dekorējot pankūkas, veidojot nagliņdekorus, atstarotājus vai
mūzikas instrumentus - marakasus, lieliski
sadarbojas dažādas paaudzes. Radošās
darbnīcas un lielformāta spēļu izklaides tika
organizētas Interreg V-A Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 20142020 projekta „Paaudžu iespēju stiprināšana
sociālās iekļaušanās veicināšanai” (LLI-513)
POWER OF GENERATIONS ietvaros.
5. septembrī Bauskas novada pašvaldības
vadība pateicās Mirdzai Brazovskai par
ilggadēju veiksmīgu darbu SIA „Bauskas slimnīca” vadītāja amatā. Turpmāk
šo kapitālsabiedrību vadīs Margarita
Epermane - atklātajā konkursā uz vakanto
amatu viņa atzīta par piemērotāko no trim
pretendentiem. Līdz šim trīs gadus M. Epermane strādājusi par SIA „Jēkabpils reģionālā
slimnīca” valdes priekšsēdētāju. Iepriekš Nacionālajā veselības dienestā veikusi Kontroles un uzraudzības departamenta direktora
amata pienākumus.

Margarita Epermane.

Artūrs Dulbe

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

līdz 11.09.

Muzeja
darba
laikā

Keramiķes Daces Blūmas un mākslinieces Aijas
Bāliņas izstāde „Venēcijas piezīmes” (ieeja maksa 1,40 EUR)

Bauskas muzejs

līdz 30.10.

Muzeja
darba
laikā

Izstāde „Zudusī litvaku pasaule mākslinieka Gerarda Bauskas muzejs
Bagdonaviča (1901-1986) zīmējumos”. Izstāde
tapusi sadarbībā ar „Aušras” Šauļu (Lietuva) muzeju
(ieeja maksa - 1,40 EUR)

9.09.

19.00

Codes amatierteātra izrāde „No saldenās pudeles”
(ieeja - bez maksas)

Skaistkalnes tautas nams

9.09.

19.00

Vecsaules amatierteātra izrāde „Nakts raksti’’
(ieeja - bez maksas)

Bārbeles tautas nams

10.09.

12.00 un
15.00

Vainagu darināšanas meistarklase: iespēja
izgatavot vainagu no garšaugiem un ārstniecības
augiem, iedvesmojoties no renesanses laika
mākslinieku darbiem (ieeja - bez maksas; vietu skaits
ierobežots, vēlams iepriekš rezervēt apmeklējumu pa
tālr. 63923793; 63922280; 20011880 vai e-pastā:
bauskaspils@bauska.lv)

Bauskas pils

10.09.

17.0024.00

Zemgales DIŽTIRGUS (ieeja - bez maksas)

Bauskas Rātslaukums

10.09.

20.0024.00

Nesteidzīga pastaiga Bauskas vecpilsētā „CIERE”
(ieeja - bez maksas)

Bauskas vecpilsēta

10.09.

18.0019.20

Animācijas filmas izrāde „Ainbo. Amazones sirds”
(ieeja maksa - 3,50 EUR)

Vecumnieku tautas nams

10.09.

19.00

Humora vakars pieaugušajiem „ATĻAUSIET JŪS
PAKUTINĀT?” (ieeja maksa - 10 EUR)

Iecavas kultūras nams

10.09.

20.00

Poproka grupas „Nova’’ koncerts
(ieeja maksa - 3,00 EUR)

Bārbeles tautas nams

11.09.

17.00

Raimonda Paula un Paulas Saijas koncerts „Pauls
un Paula. Jauns vārds” (biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs:
cena - 20 EUR un 25 EUR)

Bauskas Kultūras centrs

11.09.

18.00

Dzejas dienu sarīkojums „Vārdi kā saules zaķīši
vilina”: piedalās dzejniece Maija Laukmane un
Stelpes amatiermākslas kolektīvi
(ieeja - bez maksas)

Stelpes skola

14.09.23.10.

Muzeja
darba
laikā

Jāzepa Pīgožņa balvas „Par labāko Latvijas ainavu
glezniecībā” konkursa darbu izstāde (ieeja maksa 1,40 EUR)

Bauskas muzejs

17.09.

14.00

Kolekcionāru saiets: iespēja apskatīt un papildināt
Īslīces kultūras nams
kolekcionāru krājumus - magnētiņi, salvetes, sveces,
pudeļu attaisāmie, alus kausi, konfekšu papīriņi u.c.
lietas (ieeja - bez maksas)

22.09.

20.00

Baltu Vienības dienas pasākums (ieeja - bez maksas)

Uz Mēmeles tilta

Māra Kreitenberga fotogrāfiju izstāde „Muižas
ļaudis”

Pamūšas muiža Gailīšu
pagastā

23.09.
plkst. 15.0030.09.
plkst. 18.00
23.09.

19.00

Vecsaules amatierteātra izrāde „Nakts raksti’’
(ieeja - bez maksas)

Stelpes skola

24.09.

10.00

„Kurmenes skrējiens” (3 km skrējienā piedalās visu
vecumu dalībnieki), apbalvošana, cienasts; plkst.
12.00 Tautas namā apvienības „Teātris un es”
izrāde „Baltais lācis Superzvaigzne”
(ieeja - bez maksas)

Kurmene

24.09.

16.00

Senioru rudens balle: galdiņu rezervācija,
zvanot pa tālr. 63923291
(ieeja - bez maksas)

Bauskas Kultūras centrs

25.09.

12.00

Miķeļdienas pasākums „Miķelīti, Miķelīti, tavu saldu
alutiņu” (ieeja - bez maksas)

Atpūtas vieta „Ciema dārzs”
Codē

30.09.

20.15

Vīru kora „Ķekava” un instrumentālās grupas
koncerts „Priekā!”: skatītāju vietas pie galdiņiem.
Līdzi ņemam nelielas uzkodiņas! (ieeja maksa - 3 EUR)

Stelpes skola

13. 2022. gada 9. septembrī

JAUNIEŠI: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

14.09.

16.00

Līdzdalības formas - no izglītības iestādes
līdz Eiropai! „Bas”

Bauskas jauniešu telpa Uzvaras
ielā 4 (jaunajās telpās)

19.09.

17.00

Karjeras līkloči - kā, kur, kad?

Bauskas jauniešu telpa Uzvaras
ielā 4 (jaunajās telpās)

21.09.

15.00

Vēlēšanu ABC

Iecavas Jauniešu centrs

26.09.

17.00

Kulinārijas pēcpusdiena: cepam picas kopā!

Bauskas jauniešu telpa Uzvaras
ielā 4 (jaunajās telpās)

Informācija par visiem plānotajiem SPORTA pasākumiem - mājaslapas www.bauska.lv; www.iecava.lv,
www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv kalendārā un afišās.

Īsi
Iecavas apvienības pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA „Kvēle” par ielas
apgaismojuma izbūvi Zorģu ciemā.
Kopējā līgumcena ar pievienotās vērtības nodokli (21%) ir 16 893,63 EUR.
Līgumā paredzēts demontēt koka
stabus ar gaisvadiem un vecajām apgaismojuma armatūrām un to vietā
izbūvēt deviņus jaunus apgaismes stabus ar LED armatūrām, kā arī ieguldīt
zemē kabeli 425 metru garumā. Darbi
jāpaveic trīs mēnešu laikā kopš līguma
parakstīšanas.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

2022. gada 9. septembrī 14.

Kurus FESTIVĀLUS
svinēsim nākamgad?
Vasara nav iedomājama bez organizētiem kultūras un mākslas sasniegumu
svētkiem. Ar prieku atskatāmies uz
šovasar Bauskas novadā notikušajiem
festivāliem un domās jau metam tiltu
uz turpmākajiem. Ir klāt nākamā gada
budžeta projekta veidošana, un pašvaldībai jālemj, kādiem pasākumiem
mūsu kopīgās finanses atvēlēt.

Bauskas novads ir festivāliem bagāts. Jau ierasts, ka vasarā ik nedēļas
nogale aicina daudzveidīgos piedzīvojumos. Kultūras notikumu apmeklētāji dodas aizraujošā ceļojumā cauri laikam, iepazīst nozīmīgas vietas
un satiek talantīgus cilvēkus.
Sakrālās celtnes, baznīcas, muižas
un pilis mūspusē ļauj sajust vēstures
elpu. Pārlecot gadsimtiem, atgriežamies Versaļas galmā un sveču gaismā baudām franču aristokrātu kultūras izpausmes.
Novada parkos un dārzos iemirdzas tūkstošiem svētku lampiņu, solot plašas izklaides gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Te dziļi latviskais muzikāli satiekas ar aizokeāna vēsmām,
jo vasaras pilnbriedu labprāt iegriežam kantrimūzikas ritmos. Karstajai
festivālu sezonai knifu piešķiļ liriskas
blūza melodijas, virtuozi atskaņotas
džeza pērles, etno skaņas un roka
meistarstiķi. Te ir iespējas rokas stiepiena attālumā satikt spožu skatuves
mākslinieku plejādi un jaunos populārās mūzikas censoņus.
Tam visam pa vidu raibi brīvdabas tirdziņi, kur vietējo ražojumi un
tradicionālie amatnieku darinājumi
sadzīvo ar mūsdienu dizaineru fantāzijas lidojumu. Gan lieli, gan mazi
dalībnieki allaž ir aicināti izveidot
kādu lietišķo vai kulināro brīnumu radošajās darbnīcās un meistarklasēs.
Un kur vēl pašmāju audzētāju ziedu

izstādes, kas apbur ar krāsainību un
reibinošu smaržu!
„TASTE”, „Country Bauska”, „Zobens un Lemess”, „Vivat Curlandia!”,
Rundāles pils dārza svētki un Kanepene – tie ir tikai daži vārdi, kas liek
straujāk pukstēt mūzikas mīļotāju
sirdīm un sola patīkamu satikšanos
festivālu gaisotnē. Tie ir gadu gaitā
iemīļoti notikumi, kas sniedz pozitīvas emocijas gan novadniekiem, gan
mūsu viesiem.
Spilgtie vasaras pieturas punkti
dzīvo ne tikai festivālu organizatoru un apmeklētāju sirdīs. Tie rezonē
tuvākajā reģionā un pat aiz Latvijas
robežām, veicinot novada atpazīstamību un aicinot šurp tūristus no malu
malām. Svētki atbalsojas vietējo uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju
lokā, jo liek viņiem domāt, kā paplašināt ēdināšanas, naktsmītņu, mazumtirdzniecības, transporta, kultūras
iestāžu un citus pakalpojumus.
Nav šaubu, ka to visu vēlamies
piedzīvot arī nākamgad, tāpēc savlaicīgi jāizvērtē pasākumu organizatoru iniciatīvas. Pašvaldība līdz

21.10.2022. plkst. 16.00 aicina
pieteikties organizācijas, kuras ir ieplānojušas 2023. gadā
Bauskas novadā īstenot kultūras projektus.

Mērķis ir atlasīt un finansiāli atbalstīt mākslinieciski kvalitatīvu,
sabiedriski nozīmīgu, Bauskas novada kultūrvidei atbilstošu un publiski
pieejamu kultūras projektu rīkošanu,
veicinot kultūras tūrismu novadā un
nodrošinot daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pieteikumi jāiesniedz dokumentu
formātā personīgi Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā vai pa pastu
(adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas novads, LV-3901, aploksnes
pasta zīmoga datums nedrīkst būt
vēlāks kā noteiktais projektu
pieteikumu pieņemšanas beigu
termiņš), elektronisko versiju nosūtot
uz e-pasta adresi: pasts@bauska.lv
ar norādi „Bauskas novada 2023. gada
kultūras projektu pieteikums”.

Par regulāru, apzinātu
trokšņošanu var sodīt
Kristīne Leitere-Ozoliņa
Bauskas novada pašvaldības
policijas inspektore
Ņemot vērā, ka pašvaldības policijā ir
palielinājies sūdzību skaits par trokšņošanu, skaidrojam iedzīvotājiem, kad
un kāda atbildība par to ir paredzēta.
Ļoti daudz iedzīvotāju kļūdaini domā,
ka trokšņot nedrīkst no plkst. 23.00 līdz
8.00, taču tā nav. Pašlaik nav neviena
normatīvā akta, kas tiešā veidā regulētu trokšņošanu, tā tiešā veidā nav aizliegta. Tomēr tas nenozīmē, ka pastāv
visatļautība un personu nevar saukt pie
administratīvās atbildības par regulāru
trokšņošanu.
Saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas
lietošanas jomā 11. panta pirmo daļu
ir paredzēta administratīvā atbildība
par sabiedriskās kārtības traucēšanu,
pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības
normas un traucējot personas mieru,
iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu
personu drošību (sīkais huligānisms).
Tas nozīmē, ka, saņemot izsaukumu par
trokšņošanu, pašvaldības policija katru
šāda veida situāciju vērtē individuāli, jo
ir jāsaprot, vai trokšņotājs, traucējot
kaimiņu mieru, pārkāpj vispārpieņemtās uzvedības normas, proti, tīši trokšņo, kas var izpausties, piemēram, kā
skaļas mūzikas atskaņošana, bļaustīšanās, bungu spēlēšana, savukārt dienas
laikā veiktais mājas remonts noteikti
netiks uzskatīts par tīšu miera traucēšanu.
Tāpēc visbiežāk pirmajā izsaukumā
ar trokšņotāju tikai tiks veiktas pārrunas, bet, ja trokšņošana turpināsies un
tiks saņemts atkārtots izsaukums, tad
jau būs pamats piemērot sodu.
Ja kaimiņi trokšņo regulāri, pirms
vērsties pašvaldības policijā, iespēju robežās jācenšas izrunāt esošo situāciju
ar pašiem trokšņotājiem, jo iespējams,
viņi nemaz neapzinās, ka viņu radītās
skaņas kādam var traucēt. Izrunājot
situāciju, to iespējams atrisināt, neiesaistot policiju.
Vienlaikus pašvaldības policija infor-

mē, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas
mieru, iestādes, komersanta vai citas
institūcijas darbu vai apdraudot savu
vai citu personu drošību (sīkais huligānisms), ir paredzēts naudas sods no
70 līdz 500 eiro apmērā.

15. 2022. gada 9. septembrī

Iecavas vidusskolā īstenota
Īslīces kultūras namā
pārbūves pirmā kārta
modernizēs izgaismošanas
un apskaņošanas aprīkojumu
Jolanta Kalinka
Attīstības un plānošanas nodaļas
vecākā projektu vadītāja
Saņemts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums projekta „Īslīces
kultūras nama zāles izgaismošana
un apskaņošana” īstenošanai.
Īslīces kultūras nams ir viens no
lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem kultūras namiem Bauskas novadā. Laikā, kad valstī nav
noteikti epidemioloģiskie ierobežojumi, tajā notiek gan vietējās nozīmes
koncerti un pasākumi, gan Bauskas
novada un Latvijas mēroga pasākumi un konkursi, pieaugušo un skolēnu
deju skates un starptautiski mūzikas festivāli. Pasākumus apmeklē ap
11 000 apmeklētāju gadā, ikdienā
darbojas 10 pašdarbības kolektīvi un
pulciņi, kopā - vairāk nekā 160 dalībnieku.
Covid ierobežojumu laikā kultūras
namā intensīvi norisinās labdarības
pasākumi un palīdzības sniegšana
grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem,
virtuāli konkursi un ēkas logos izvietotas mākslas darbu izstādes, kas
skatāmas no ārpuses. Blakus parkā
tiek organizēti āra pasākumi Lieldienās, valsts svētkos, ziemas un vasaras
saulgriežos. Visas aktivitātes pieejamas bez maksas un kultūras nama
darbība nav apstājusies ne brīdi.

Šis objekts ir ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko nozīmīgumu, jo iestādes darbība nodrošina nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanu, un
ir publiski pieejams.
Kultūras nams tika uzbūvēts pirms
vairāk nekā 40 gadiem. Iespēju robežās ēka, tās apkārtne un aprīkojums
tiek atjaunots. Tomēr pašreizējā izgaismošanas un apskaņošanas sistēma ir nolietojusies un nepilnīga. Lai
nodrošinātu pilnvērtīgu kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un veicinātu
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nepieciešams veikt
kultūras nama zāles apskaņošanas un
apgaismojuma aprīkojuma iegādi un
uzstādīšanu.
Projektā paredzēta skatuves apgaismojuma paceļamās kopnes zālē
un 12 jaunu starmešu uzstādīšana,
zāles griestu lampu nomaiņa, radio
mikrofonu, kora, instrumentu mikrofonu un bungu apskaņošanas komplekta iegāde. Projekta rezultāts sekmēs
kultūras nama modernizēšanu un nodrošinās iespēju augstākā kvalitātē
organizēt, izgaismot un apskaņot pasākumus. Aprīkojuma piegāde plānota
līdz 2022. gada beigām.
Projekta kopējās izmaksas 36 523,33 EUR ar PVN, t. sk. ELFLA
finansējums 32 871 EUR, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums
3652,33 EUR.

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
BAUSKA
Dzirkstīte Smiltniece (27.10.1971.-01.08.2022.)
Ralfs Ceruss (12.03.1967.-03.08.2022.)
Aleftina Smetere (26.07.1938.-09.08.2022.)
Raimonds Straumanis (15.04.1954.-15.08.2022.)
Guntis Auziņš (01.04.1935.-17.08.2022.)
Mirdza Ruķere (03.06.1931.-20.08.2022.)
Ilgvars Simsons (20.08.1961.-20.08.2022.)
Aina Vīksna (21.09.1936.-20.08.2022.)
Imants Selans (22.01.1949.-23.08.2022.)
Pēteris Slavītis (26.01.1945.-25.08.2022.)
Marija Baļčūne (08.03.1945.-26.08.2022.)
Jeļena Ģiedre (14.05.1965.-27.08.2022.)
Genādijs Novikovs (27.09.1953.-29.08.2022.)
Inta Rozenberga (20.04.1940.-29.08.2022.)
Millija Cīrule (27.11.1927.-30.08.2022.)
IECAVA
Pjotrs Ivanovs (01.01.1936.-30.07.2022.)
Olga Balode (17.03.1938.-08.08.2022.)
Uģis Renebušs (17.06.1971.-31.07.2022.)

Ilgi gaidītais notikums ir klāt! Skolas direktors Kārlis Kravis un ēdinātāja SIA «Žaks-2»
tehnoloģe Vita Tračuma ar svinīgu lentes griešanu atklāj jauno vidusskolas ēdamzāli.

1.lpp.
Arī skolas ēdinātājiem būs ērtāk strādāt - telpas kļuvušas krietni plašākas un
pusdienu gatavošanu atvieglos jauniegādātais virtuves aprīkojums: zupas vārāmais
katls, konvencijas krāsns, ēdienu sadales
līnija. Virtuves bloka pārbūves gaitā tika
pārplānotas telpas, lai tur varētu izvietot
ēdiena pagatavošanai nepieciešamās
tehnoloģiskās iekārtas un izveidot inženiertehnisko tīklu pieslēgumus, kā arī izbūvēt tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu
piespiedu ventilāciju un apkuri. Projekta
pirmās kārtas kopējās būvniecības izmaksas - 829 807,57 eiro (ar PVN).
Iecavas vidusskolas pārbūves projekta
būvniecības darbi tika uzsākti 2021. gada
jūlijā. Atbilstoši pašvaldības noslēgtajam
līgumam ar SIA „REATON’’, projekta pirmajā kārtā veikta esošās virtuves pārbūve un
aktu zāles pārbūve par ēdamzāli, savukārt
otrajā kārtā - jaunas aktu zāles un tās palīgtelpu būvniecība. Abu kārtu būvniecības
darbi norit vienlaikus, un iecerēts, ka jaunā

aktu zāle ekspluatācijā tiks nodota šī gada
nogalē.
Jaunajā zālē būs vieta 330 skatītājiem,
izbūvētas arī interešu izglītības pulciņu
darbam nepieciešamās palīgtelpas. Esošo
skolas ēku un aktu zāli savienos plašs ieejas
vestibils ar slēgtu skolas dežuranta telpu,
slēgtām skolēnu garderobēm un labierīcībām. No vestibila paredzēta ieeja esošajās
skolas telpās, aktu zāles foajē un aizskatuves telpu zonā, kā arī paredzēta izeja uz
skolas sporta laukumiem. Ieejas vestibils
nodrošinās skolas un aktu zāles, kā arī aktu
zāles un ēdamzāles tiešu funkcionālu saistību.
Projekta noslēgumā paredzēta arī teritorijas labiekārtošana, kuras gaitā esošais
asfaltbetona segums tiks aizstāts ar betona bruģi; tiks bruģēts arī piebraucamais
ceļš un gājēju celiņi. Plānots uzstādīt žogu,
bīdāmos autotransporta vārtus un veramus
gājēju vārtiņus. Pie aktu zāles ir paredzēta
segta velosipēdu novietne. Skolas priekšlaukumā ir plānots uzstādīt trīs karoga
mastus.

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti

Elena Šķensberga (28.06.1944.-08.08.2022.)
Oskars Varakājs (21.06.1975.-01.08.2022.)
Ņina Dombrovska (24.08.1949.-14.08.2022.)
Tatjana Martiņenko (01.06.1930.-13.08.2022.)
Juris Vītols (18.09.1943.-23.08.2022.)
Jānis Osis (13.05.1942.-24.08.2022.)
VECUMNIEKI
Kārlis Heniņš (29.12.1927.-01.08.2022.)
Valdis Smilškalns (09.02.1949.-05.08.2022.)
Leopolds Traščenko (08.09.1924.-06.08.2022.)
Romalds Gasparens (05.05.1958.-24.08.2022.)
Antans Stipins (15.06.1931.-28.08.2022.)
SKAISTKALNE
Jānis Celmājs (24.03.1945.-16.08.2022.)
STELPE
Visvaldis Vinķelis (27.03.1937.-10.08.2022.)
CODE
Inese Kalniņa (16.07.1955.-02.08.2022.)
Vadims Jevsjukovs (18.08.1982.-03.08.2022.)
Anrijs Eglītis (24.07.1950.-20.08.2022.)

Biruta Zāģere (09.07.1952.-24.08.2022.)
Jānis Kizakovs (22.06.1930.-26.08.2022.)
VIESTURI
Todors Veļa (20.02.1953.-02.08.2022.)
Normunds Sadovskis (20.10.1968.-17.08.2022.)
ĪSLĪCE
Julijons Barvids (07.01.1953.-24.08.2022.)
BRUNAVA
Daiga Undzēna (29.04.1978.-04.08.2022.)
CERAUKSTE
Biruta Upeniece (13.07.1935.-11.08.2022.)
Aija Jansone (13.04.1936.-23.08.2022.)
MEŽOTNE
Valija Pažemecka (28.07.1940.-31.07.2022.)
Anna Linga (04.03.1927.-02.08.2022.)
Laimons Ludiņš (06.02.1938.-04.08.2022.)
Augusts Ivanovs (28.08.1949.-10.08.2022.)
Armanda Bleive (13.01.1944.-27.08.2022.)
Dzintra Kaldovska (26.04.1946.-28.08.2022.)

2022. gada 9. septembrī 16.

Paziņojumi

PIESAKI pašvaldības apbalvojumu
PRETENDENTUS!

IECAVAS APVIENĪBAS PĀRVALDE
aicina iedzīvotājus uz tikšanos
pirms nākamā gada budžeta
projekta veidošanas

23. septembrī
Kasieres atvaļinājuma laikā Iecavas apvienības
pārvaldes kase būs slēgta no 5. līdz 28. septembrim.
Kase būs atvērta 19. septembrī plkst. 8-12 un 13-18.
Vēršam uzmanību: kasieres atvaļinājuma periodā
maksājumus var veikt ar bankas pārskaitījumu,
kā arī citās Bauskas novada apvienību pārvaldes kasēs.

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

10.00-13.00

AS ‘‘BALTICOVO’’
teritorijā

12.09. Audrupos
19.09. Rosmes bibliotēkā
22.09. Ziemeļu bibliotēkā
26.09. Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkā
Sākums - plkst. 18.00.
Ierosinājumus un jautājumus
sūti e-pastā:
normunds.vavers@iecava.lv

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

