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Aktīva vasara mūsu
novadniekiem pielāgotajā sportā
Inga Ūbele
Bauskas novada
administrācijas
Sporta nodaļas
galvenā speciāliste

Pie

Jūlija pēdējās
nedēļas nogalē
Daugavpilī risinājās Latgales sporta
spēles cilvēkiem
ar invaliditāti.

spēlē Ainai Sluckai, Aivaram Vancānam
un Sarmītei Poškutei, arī otrie mūsējie:
Jānis Jegorovs, Dainis Pavilons un Dainis Fikss. Novusa sacensībās 1. vieta
D. Pavilonam, 2. vieta D. Fiksam un
A. Sluckai, bronzas godalgas S. Poškutei
un J. Jegorovam. Basketbola soda metienos A. Sluckai un J. Jegorovam zel-

Mākslas simpozijā
papildināta Svitenes
gleznu kolekcija
Jūlija nogalē jau tradicionāli Svitenē pulcējās gleznotāji un
interesenti dalībai XI Svitenes glezniecības simpozijā. Šogad
mākslas simpozijs tika īstenots jau 11. reizi. Savu dalību
bija pieteikuši 23 mākslinieki no Rīgas, Talsiem, Ķekavas,
Baldones un citām vietām Latvijā. Gleznas tapa burvīgajā
Rundāles pils dārzā, Svitenē un citās ainaviskās vietās.
Simpozija noslēgumā 30. jūlijā tika atklāta izstāde, dodot iespēju
interesentiem apskatīt simpozija ietvaros tapušos mākslas darbus.
Svitenes tautas namā gleznās zied Rundāles pils dārza rozes, saule
rotājas Svitenes parka kokos, smagi mākoņi slīd pāri leknajiem
Zemgales kviešu laukiem. Mākslinieki iemūžinājuši Mežotnes
baznīcu, Svitenes muižas mājas. Dažam gleznotājam izdevies
uzgleznot Rundāles pilī filmētā seriāla „Sisi” varoņus.
11.lpp.

AKTUĀLI
Šajā numurā:
4.
Stājušies
spēkā saistošie
noteikumi par
decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu
sniegšanas
un uzskaites
kārtību

Jānis Jegorovs

Desmit klasiskās un
pielāgotās sporta disciplīnās divās dienās
iesaistījās ap 70 dažādu paaudžu cilvēki
ar funkcionāliem traucējumiem. Tradicionāli
šajās sacensībās piedalās arī mūsu puses aktīvākie cilvēki ar
īpašām vajadzībām. Ar Bauskas novada
pašvaldības atbalstu uz Daugavpili devās 12 cilvēku liela komanda (attēlā),
lai aizstāvētu savu, iepriekšējās spēlēs
izcīnīto, spēcīgākās vienības godu.
Daugavpilī tika izcīnītas 23 dažādu
kalumu medaļas. Pirmā vieta boccia
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ta medaļas, Regīnai Punkelei sudrabs.
Svaru bumbu celšanā R. Punkele ieguva 2. vietu, S. Poškute “pacēla” bronzu, viņai arī 3. vieta dambretē. Egons
Brazauskis trešais šautriņu mešanā.
R. Punkele palika nepārspēta mehāniskajā airēšanā.
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Gatavojamies
apkures
5.
sezonai
Nākamais
‘‘Bauskas Novada Vēstneša’’
numurs iznāks 9. septembrī.
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Novada domē
Bauskas novada domes kārtējā
sēde notika 28. jūlijā.
Ieceļ jaunu Iecavas apvienības
pārvaldnieka vietnieku
Bauskas novada domes deputāti
Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja
vietnieka amatā vienbalsīgi iecēla Mārtiņu Vilciņu. Vakantā amata konkursam
tika saņemti 11 pieteikumi, no tiem četri pretendenti tika aicināti uz pārrunām.
Izvērtēšanas komisija par atbilstošāko
pretendentu amata pienākumu pildīšanai
atzina M. Vilciņu. Saskaņā ar domes lēmumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja
vietnieka amatā M. Vilciņš ir stājies šī
gada 1. augustā.

Mārtiņš Vilciņš.
Beāte Kate Hegenbarte

Uzrunājot domes deputātus, Mārtiņš
sacīja, ka darbu pašvaldībā ir labi iepazinis, savulaik Bauskas novada domē vadot
Saimniecības nodaļu. Iecavas apvienības
pārvaldes vadītāja vietnieka amatā noderēs arī tā pieredze, kuru Mārtiņš guvis,
strādājot SIA „AVU metāls”: izveidojot
uzņēmuma struktūru, rakstot projektus,
ieviešot jaunus produktus un sadarbojoties ar dažādām valsts institūcijām.
Līdzšinējā Iecavas pārvaldnieka vietniece Inga Upelniece amatā strādāja no šī
gada 15. februāra līdz 30. jūnijam.
Izmaiņas Nekustamā īpašuma
iznomāšanas komisijas sastāvā
Tā kā Inga Upelniece 1. jūlijā ir pārtraukusi darba attiecības ar pašvaldību, dome
lēma, sākot ar 28. jūliju, atbrīvot viņu no
Iecavas apvienības Nekustamā īpašuma
iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieka amata. Turpmāk šī amata pienākumus pildīs Iecavas apvienības pārvaldes nodokļu inspektore Evita Heidemane.
Līdzfinansēs Jumpravmuižas
kapelas restaurācijas projektu
Pašvaldībā 2022. gada 26. maijā saņemts biedrības „Jātnieku sporta klubs
„Jumprava”” iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu Jumpravmuižas kapelas
restaurācijas projekta sagatavošanai.
Kapelas ēkas tehniskais stāvoklis ir
kritisks un apdraud ēkas saglabāšanu.
Tai nepieciešami risinājumi, kas apturēs
bojāeju un ļaus uzsākt pakāpenisku restaurāciju. Ēkas jumts ir avārijas stāvoklī,
esošais azbesta šīfera segums vairs nepilda savu funkciju, tas nav atbilstošs

segums vēsturiskai ēkai un ir pretrunā
pastāvošajām būvniecības un vides normām.
Projektēšanas kopējās izmaksas ir
4904 EUR, līdzfinansējums pieprasīts
aptuveni 41% apmērā no kopējām izmaksām – 2000 EUR. Dome nolēma piešķirt biedrībai līdzfinansējumu Jumpravmuižas kapelas restaurācijas projekta
sagatavošanai 2000 EUR. Finansējumu
paredzēts nodrošināt no Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija“ 2022. gada budžeta kultūras pieminekļu saglabāšanai paredzētajiem līdzekļiem.
Akceptē „Purmalēs’’
iecerēto darbību
Bauskas
novada
pašvaldībā
2022. gada 17. jūnijā ir saņemts
SIA „SCHWENK Latvija” iesniegums ar lūgumuakceptētparedzētodarbībudolomīta
ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Purmales” Bauskas novada Iecavas pagastā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija iesniegta Vides
pārraudzības valsts birojā 2022. gada
16. februārī. Vides pārraudzības valsts
birojs (VPVB) 6. maijā Bauskas novada
pašvaldībai iesniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir dolomīta ieguve nekustamā īpašuma
„Purmales” (kadastra Nr. 4064 012
0009) zemes vienībās (ar kadastra apz.
4064 012 0009 un 4064 012 0010)
79,2 ha platībā un ar to saistītā derīgā materiāla apstrāde, izvietošana un transportēšana. Gadā
plānots iegūt vidēji 112 000 m3
(101 000–117 000 m3) dolomīta. Par īstenojamo dolomīta ieguves alternatīvu tiek
noteikta ziņojumā vērtētā 2. alternatīva,
kas paredz izmantot kombinēto tehnoloģiju – dolomīta spridzināšanu un dolomīta mehānisko irdināšanu ar hidraulisko
āmuru (spridzināšanas un irdināšanas
darbu plānošana konkrētās pieļaujamās
atradnes teritorijas daļās). Attiecībā uz
izmaiņām ainavā VPVB pievienojas ziņojumā secinātajam. Lokāli ir sagaidāmas
negatīvas pārmaiņas, tās būs salīdzinoši
ilgstošas un mazināmas tikai ar rekultivācijas pasākumiem. Tomēr ietekmes nav
sagaidāmas tik būtiskas un kompleksas
(teritorija nav īpaši jutīga pret pārmaiņām, teritorija neatrodas valsts vai pašvaldības noteiktās ainavu aizsardzības
teritorijās (teritorijas plānošanas vai citos
dokumentos nav noteikts aizsardzības
statuss – neparedz, ka ainava saglabājama nemainīga)), lai aprobežotu paredzētās darbības veikšanu. Teritorijas rekultivācijas projekts ir neatņemama derīgo
izrakteņu ieguves projekta sastāvdaļa, un
paredzētās darbības realizētāja pienākums ir iespējami līdzsvarot un mazināt
izmainītās ainavas negatīvos aspektus.
VPVB atzīst, ka ziņojumā ir izsvērti galvenie būtiskie risinājumi paredzētās darbības realizācijai un sagaidāmās ietekmes
nozīmīgajos ietekmes jautājumos. Balsto-

ties uz veikto novērtējumu, nav identificēti
paredzētās darbības realizāciju pilnībā
aizliedzoši faktori, tomēr tās īstenošanai
ir ierobežojumi, tajā skaitā tādi, par kuru
piemērošanu jālemj Bauskas novada pašvaldībai.
28. jūlija sēdē dome nolēma akceptēt
paredzēto darbību dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Purmales” ar nosacījumiem:
- darbību realizēt, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos, ziņojumā paredzētos un ar VPVB atzinumu izvirzītos
nosacījumus, ar kādiem darbība varētu
tikt īstenota;
- realizējot plānoto darbību, īpaši ņemt
vērā šādus aspektus:
*) hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze un ar nosusināšanas darbiem saistītās ietekmes (VPVB
atzinuma 6.7.1.14. punkts);
*) gaisu piesārņojošo vielu emisija un
izmaiņas gaisa kvalitātē, tostarp transportēšanas ietekmes (VPVB atzinuma
6.7.2.16. punkts);
*) troksnis un tā izplatība, tostarp
transportēšanas ietekmes, vibrācijas
(VPVB atzinuma 6.7.3.20. punkts).
Izstrādās lokālplānojumu
„Imantās’’
Dome nolēma atļaut nekustamajā īpašumā „Imantas” izstrādāt lokālplānojumu
ar mērķi mainīt plānoto (atļauto) izmantošanu no Rūpnieciskās apbūves teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritorijas
funkcionālā zonējuma apakšzonējumu, lai
veicinātu gan teritorijas, gan ekonomikas
attīstību novadā, kā arī nodrošinātu efektīvu teritorijas izmantošanu.
Atbalsta būvniecības ieceri
Salātu ielā
Novada pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma Zaļajā ielā 14A, Bauskā
īpašnieka SIA „KOOL LATVIJA” iesniegums, kurā iesniedzējs izsaka priekšlikumu par saviem finanšu līdzekļiem veikt
Bauskas novada pašvaldības īpašumā
esošās zemes vienības Salātu iela, ar
pieslēgumu pie Zaļās ielas, ceļa izbūvi, kā
arī piedāvā izbūvēto ceļu nodot Bauskas
novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības. Lai veicinātu vides un infrastruktūras
attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā, deputāti nolēma atbalstīt
SIA „KOOL LATVIJA” ieceri par saviem
līdzekļiem projektēt un izbūvēt publiskās
infrastruktūras objektu, atbilstoši spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, kas tiks izmantots sabiedriskā
labuma vajadzībām.
Lemj par nekustamā īpašuma
robežu pārkārtošanu Skaistkalnē
Pašvaldībā saņemts Skaistkalnes Romas katoļu draudzes iesniegums, kurā
izteikts priekšlikums par saviem finanšu
līdzekļiem veikt Bauskas novada pašvaldības valdījumā esošās Slimnīcas ielas
daļas pārvietošanu, izbūvējot šo daļu no
jauna.
Ielas pārvietošana nepieciešama, lai
iesniedzējs varētu sakārtot Skaistkalnes
Romas katoļu baznīcas īpašumā esošo
teritoriju ap baznīcu, klosteri un blakus esošajām ēkām, tā izveidojot sakrālo
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laukumu baznīcas priekšā. Sakrālais laukums pulcētu svētceļniekus, kas apmeklētu svētvietu.
Izvērtējot ieceri, Bauskas novada dome
nolēma piekrist, ka Skaistkalnes Romas
katoļu draudze par saviem līdzekļiem
tai piederošajā nekustamajā īpašumā
,,Skaistkalnes Romas katoļu baznīca” projektē un izbūvē publiskās infrastruktūras
objektu – ielu.
Tāpat dome lēma izsniegt biedrībai
„Skaistkalnes Romas katoļu draudze”
atļauju koku ciršanai ārpus meža īpašumā
„Skaistkalnes Romas katoļu baznīca”.
Atbalsta transporta apkopes
servisa būvniecību Uzvarā
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemta
Jāņa Lediņa būvniecības iecere transporta
apkopes servisa ierīkošanai nekustamajā
īpašumā Kamardes ielā 4, Uzvarā, Gailīšu
pagastā, Bauskas novadā. Būvniecības
iecerē paredzēts esošo publiskās tualetes ēku pārbūvēt par transporta apkopes servisa ēku. Ēkas apbūves laukums ir
60,5 m². Tās plānojumā paredzētas divas
telpas: garāžas telpa 44,5 m² un sanitārā
mezgla telpa. Būvniecības iecerē paredzēts saglabāt vienstāva ēkas esošo būvapjomu ar vienslīpu jumta konstrukciju,
fasādes apdarē paredzot krāsotu apmetumu. Dome konstatēja, ka minētā būvniecības iecere atbilst būvniecības principiem un ir atbalstāma.
Lemj par zemes vienību nodošanu
īpašumā bez atlīdzības
Bauskas novada dome lēmusi nodot
par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Zvineļi” Vecsaules pagastā piesaistīto zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4092 003 0057
(0,95 ha platībā) proporcionāli katra dzīvokļa kopīpašuma domājamai daļai.
Tāpat lemts nodot par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Lāči” Mežotnes pagastā piesaistīto
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4072 002 0112 (0,48 ha platībā) proporcionāli katra dzīvokļa kopīpašuma domājamai daļai.
Pedagogiem būs iespēja
saņemt apdrošināšanu
neatkarīgi no darba slodzes
Domes sēdē veikti grozījumi 2021. gada 25. novembra noteikumos Nr. 2 „Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba
samaksas noteikumi”. Grozījumi paredz
pilnveidot iepriekš noteikto pedagogu
veselības apdrošināšanas kārtību, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
pašvaldības darbiniekiem. Turpmāk apdrošināšanu būs iespēja saņemt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kuri
amata pienākumus pilda ne mazāk kā
vienu gadu, neatkarīgi no darba slodzes.
Noteikumi līdzšinējā redakcijā noteica, ka
apdrošināšanu iespējams saņemt tiem
pedagogiem, kuriem darba slodze izglītības iestādē ir vismaz 20 stundas nedēļā.
Domes sēdē apstiprināti
šādi saistošie noteikumi:
1. Grozījumi Bauskas novada domes
3.lpp.
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2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti”;
2. Grozījumi Bauskas novada domes
2021. gada 25. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”;
3. Par atbalsta pasākumiem mājokļa
vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā;
4. Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie
noteikumi;
5. Par ielu tirdzniecību un nodevu par
ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas
novadā;
6. Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā;
7. Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām.
Saistošie noteikumi saskaņošanai ir
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar visiem domes lēmumiem varēs
iepazīties tīmekļvietnes www.bauska.lv
sadaļā Pašvaldība -> Domes sēdes -> Lēmumi.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Plānojam teritorijas attīstību un
dzīves vides uzlabošanu nākotnē
Ineta Bramane
Bauskas novada
administrācijas
vecākā projektu vadītāja

Lai turpinātu attīstīt Iecavas pilsētas un pagasta teritorijas objektus
atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām,
pārrobežu projekta ietvaros ir
izstrādātas vizualizācijas piecām
vietām Audrupos, Dimzukalnā,
Rosmē, Zālītē un Zorģos.
Vizualizācijās attēlotas objektu attīstības idejas, kuras izvirzījusi speciāli
izveidota darba grupa. Tajā darbojas
vietējie iedzīvotāji, nevalstisko organizāciju, mazās uzņēmējdarbības pārstāvji un kopienu entuziasti.
Stendi ir jau apskatāmi minēto ciemu apdzīvotajās vietās. Atšķirībā no
pārējām vietām, Rosmē un Zālītē stendi nav novietoti nākotnē attīstāmo teritoriju tiešā tuvumā, jo tur tie nebūtu
pieejami iedzīvotājiem.
Izvērtējot finansējuma piesaistes
iespējas un pašvaldības prioritātes, nākotnē varētu tapt:
Zālītē - futbola un basketbola laukums uz bijušās graudu glabātavas
ēkas pamatiem;
Zorģos - koprades telpas (otrajā
stāvā virs bibliotēkas), kurā varētu notikt kamerkoncerti, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, meistarklases, jauniešu un interešu izglītības nodarbības,
profesionālās orientācijas darbnīcas
un citas aktivitātes;
Dimzukalnā - papildināta esošā
rotaļu/sportisko aktivitāšu zona ar
bruģētu/asfaltētu vai cita cietā seguBiedrības „Sabiedrība par atklātību ma laukumu un iebetonētu basketbola
Delna” jaunākajā pašvaldību izvērtēgrozu;
jumā „Pašvaldību atklātības indekss
Rosmē - infrastruktūra kopīgai brīII” vislabākos rezultātus uzrādījušas
vā laika pavadīšanas vietai ar nelielu
Rīgas, Bauskas un Rēzeknes pašvaldība, 22. jūlijā pētījuma prezentācijas estrādi, skatītāju vietām, ugunskura
pasākumā atzīmēja pētnieka asistente vietu ar soliņiem un galdiņiem, pārvietojamo tualeti;
Trīne Žagare.
Pētījumā tika vērtētas pašvaldību māAudrupos – atjaunots/papildināts
jaslapas, jo tās ir galvenais informācijas sporta laukums.
kanāls. Tīmekļa vietnes tika izvērtētas
dažādās jomās: politika un lēmumu pieņemšana, finanses un publisko līdzekļu lietojums, sabiedrības līdzdalības mehānismi,
organizatoriskā struktūra un administrācija, korupcijas apkarošana un ētika, publiskais iepirkums, pašvaldību īpašumā esošo
uzņēmumu īpašumtiesības un finanses, kā
Renāte Bērante, LIAA
arī subjektīvais lietotājdraudzīgums.
Jelgavas biznesa inkubatora
Kopumā secināts: lai arī lielākās pašvalvecākā projektu vadītāja
dības daļā gadījumu ir saņēmušas lielāku
punktu skaitu, arī daļa mazāko pašvaldību Ar saukli „Tava komanda startam” Latir novērtētas līdzvērtīgi. Rezultāti vairumā vijas Investīciju un attīstības aģentūgadījumu uzrāda pozitīvu tendenci - pašval- ras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubators
dības ir gatavas ieklausīties un pilnveidot izziņo 2022. gada rudens uzņemšanu
savas mājaslapas, tomēr process ir pakā- pirmsinkubācijas programmā.
Pirmsinkubācijas programma ir piepenisks.
Sabiedrisko attiecību nodaļa mērota biznesa ideju autoriem, kam vēl

Labi rezultāti
pašvaldību
atklātības
pētījumā

Vizualizācijas stends Zālītes ciemā.
Stendu
izgatavošanas
tiesības tirgus izpētes rezultātā ieguva
SIA „Drukā Bauskā”, kopējā līgumcena 3478,75 EUR (ieskaitot PVN).
Vizualizāciju „ReStart2027” izstrāde
ir viena no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas

2014.-2020. gadam finansētā projekta „Attīstības paātrinātājs Pakrojas un
Iecavas pašvaldībās” (LLI-524) BOOSTER FOR RESTART aktivitātēm.
Kopējais projekta finansējums:
234 937,77 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums 199 697,10 EUR).

LIAA Jelgavas biznesa inkubators piesaka
jaunu dalībnieku uzņemšanu
nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem
uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams
plašam klientu lokam. Programma ilgst
sešus mēnešus, un tās laikā dalībnieki
piedalās apmācībās, apgūstot svarīgākās uzņēmējdarbības prasmes, apmeklē
uzņēmēju pieredzes stāstu sesijas un individuālās konsultācijās saņem mentoru
atbalstu jau detalizēta rīcības plāna izstrādei biznesa idejas attīstīšanai.

Pieteikties pirmsinkubācijas programmai varēs no 1. līdz 20. septembrim, iesniedzot pieteikumu vienotajā valsts platformā biznesa attīstībai
www.business.gov.lv.
31. augustā plkst. 15.00 LIAA Jelgavas
biznesa inkubatorā notiks informatīvs un
iedvesmojošs pasākums INFO STUNDA,
kurā būs iespēja uzzināt vairāk par biznesa
inkubatora sniegto atbalstu un iepazīt tā
komandu.
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Saistošo noteikumu pilns teksts: www.bauska.lv, www.likumi.lv

Bauskas novada pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
„PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN UZSKAITES
KĀRTĪBU BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ”
Pieņemti: 30.06.2022.
Stājušies spēkā: 20.07.2022.
Izpildot Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
pašvaldībām noteiktos pienākumus,
Bauskas novada pašvaldība veido
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistru un deleģējusi novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus – kapitālsabiedrības un pašvaldības iestādes pēc teritoriālā principa reģistrēt un apsekot decentralizētās
kanalizācijas sistēmas (DKS).
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru
īpašumā vai valdījumā atrodas DKS
pašvaldības teritorijas plānojumā
noteiktajās pilsētu un ciemu teritorijās, izņemot noteikumu 1. pielikumā uzskaitītos ciemus: Zemitāni
(Bārbeles pag.), Bardžūni, Augškalni,
Brunava, Brunavas muiža, Budberga,
Grenctāles pienotava, Irbēni, Kukuči,
Silenieki, Šķirēni, Tervidāni, Tunkūni,
Valteķi, Zluktene un Zluktenes muiža
(Brunavas pag.); Ciņi, Dāliņi, Guntas,
Ilziņi, Rudzukrogs, Strēļi (Codes pag.),
Birzgaļi, Brunavišķi, Buku birzs, Krievgaļi, Pamūša, Pīrāgi un Pograniča
(Gailīšu pag.); Audrupi, Dimzukalns,
Dzelzāmurs, Dzimtmisa, Rosme, Zālīte un Zorģi (Iecavas pag.); Kaijas un
Vērdiņi (Kurmenes pag.); Ceplis (Mežotnes pag.); Jāņukrogs, Lepšas, Mazbērstele, Mazmežotne, Priedītes, Švirkale, Vecrundāle un Ziedoņi (Rundāles
pag.); Kalnakrogs, Kalnamuiža, Saules
un Strēlnieki (Skaistkalnes pag.);
Nīzere un Vecstelpe (Stelpes pag.);
Tīrumi (Svitenes pag.); Krīči, Liepkalni, Mazvalle, Mežmuiža, Penderi,
Pētermuiža, Reizeni, Salas un Tenteni
(Valles pag.);. Jaunsaule, Likverteni
un Zvaigzne (Vecsaules pag.); Bāliņi, Brūveri, Klīvi, Umpārte un Zvirgzde (Vecumnieku pag.); Grāvendāle,
Punslavas un Vairogi (Viesturu pag.).
Tāpat noteikumi neattiecas arī uz
atsevišķi stāvošām lauku mājām un
saimniecībām.
Par decentralizētām kanalizācijas
sistēmām normatīvo aktu izpratnē
uzskata visas izbūvētās un izveidotās
tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi. Sarunvalodā tās saucam dažādi: māju
vai mazmājiņu krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi utt.,
tātad atsevišķas sistēmas, kurās notekūdeņi netiek novadīti centralizētas
kanalizācijas tīklos, bet tiek izvesti,

infiltrējas vai citādi nonāk vidē.
Asenizācijas pakalpojumus – nosēdbedru vai krājtvertņu iztukšošanu - var veikt tikai tie uzņēmēji, kuri
reģistrēti Asenizatoru reģistrā. Šādu
reģistru ir izveidojusi un uztur Bauskas novada pašvaldība, un tur iekļauj
tikai tos pakalpojuma sniedzējus, kuri
ir noslēguši līgumu par asenizācijas
notekūdeņu pieņemšanu aprīkotās
sistēmās ar to normatīvu attīrīšanu.
Noteikumi nosaka, ka nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura
īpašumā ir DKS, ūdens pakalpojumu
sniedzējam iesniedz pirmreizējo sistēmas reģistrācijas apliecinājumu
(noteikumu 2. pielikums). Tāpat noteikumi nosaka, ka īpašnieks vai valdītājs nodrošina ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniedzēja pārstāvim
piekļuvi DKS tās tehniskā stāvokļa un
ekspluatācijas prasību ievērošanas
kontrolei.
Ja nekustamā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas
DKS, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē, tad līdz kārtējā gada
1. aprīlim ūdens pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopija
par veikto sistēmas apkopi.
Iedzīvotājiem kontroles nolūkos
ir jāuzrāda līgums par DKS uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu nodošanu
pašvaldībā reģistrētam asenizācijas
pakalpojumu sniedzējam, kā arī jāuzglabā rēķini vai samaksas čeki par
asenizācijas pakalpojumu saņemšanu,
lai ūdens sistēmu apsaimniekotājs un
citas atbildīgās personas varētu pārliecināties par pakalpojuma saņemšanu, to regularitāti atbilstoši tvertnes
tilpumam un ūdens patēriņam.
Minimālo biežumu notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai mēnesī no decentralizētās kanalizācijas sistēmas
krājtvertnes nosaka, dalot patērēto
ūdens daudzumu (m³) ar izvedamās
tvertnes tilpumu (m³). Ja patērētais
ūdens netiek uzskaitīts, tad pieņem,
ka vienas personas ūdens patēriņš
mēnesī ir 1,5 m³. Gadījumā, ja izvedamās tvertnes tilpums ir lielāks par
mēnesī patērēto ūdens daudzumu,
tad dalījumā iegūto rezultātu pareizina ar objekta izmantošanas mēnešu
skaitu gadā un iegūst minimālo izvešanas reižu skaitu gadā. Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz
leju. Neatkarīgi no ūdens patēriņa,
tvertnes tilpuma vai decentralizētās
kanalizācijas veida – minimālais izve-

šanas biežums normatīvajos aktos ir
noteikts ne retāk kā reizi gadā.
DKS reģistrācijas apliecinājuma
forma pieejama pašvaldības mājaslapas www.bauska.lv sadaļā Publiskie
dokumenti -> Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija, kā arī pie
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem viņu mājaslapās vai klātienē,
kā arī valsts likumdošanas oficiālajā vietnē www.likumi.lv 2017. gada
27. jūnija MK noteikumos Nr. 384. Papildus informāciju par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrāciju un
apsaimniekošanu var saņemt, zvanot
savam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam. Apliecinājumus var
iesniegt elektroniski, nosūtot attiecīgajam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam e-pastā, pa pastu vai
klātienē.
Iedzīvotājiem ar DKS pirmreizējo
reģistrāciju, kā arī ar citiem noteikumos uzliktajiem pienākumiem nevajadzētu kavēties, jo pārejas laiks
ir beidzies - gan Ministru kabineta
noteikumi, gan pašvaldības saistošie
noteikumi jau ir spēkā. Saistošo noteikumu neievērošana uzskatāma par
administratīvo pārkāpumu. Saskaņā
ar noteikumiem par DKS apsaim-

niekošanas noteikumu neievērošanu
var izteikt brīdinājumu vai piemērot
naudas sodu: fiziskām personām līdz
70 naudas soda vienībām, juridiskām – līdz 300. Svarīgi apzināties, ka
piemērotais administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
Tomēr visam pāri ir jābūt rūpēm un
apziņai par mūsu apkārtējās vides
drošību un tīrību, ko apdraud neatbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana.
Noteikumu ievērošanas uzraudzību
un kontroli līdz 2022. gada 31. decembrim Iecavas pilsētas un Iecavas
pagasta administratīvajā teritorijā ir
tiesīgas veikt Reģionālās pašvaldības policijas Iecavas nodaļas amatpersonas, savukārt pārējā Bauskas
novada administratīvajā teritorijā – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada pašvaldības
policija” amatpersonas.
Pēc 2022. gada 31. decembra visā
Bauskas novada administratīvajā teritorijā kontroli veiks Bauskas novada
pašvaldības policijas amatpersonas.
Izskatīt administratīvā pārkāpuma
lietas ir pilnvarota Bauskas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

„SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR AIZLIEGUMU
ĢENĒTISKI MODIFICĒTO KULTŪRAUGU
AUDZĒŠANAI BAUSKAS NOVADĀ”
Pieņemti: 30.06.2022.
Stājušies spēkā: 29.07.2022.
Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Aizliegums ir
spēkā 10 gadus no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada
pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada
dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma 22. panta otrā un trešā
daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas
nav īsāks par pieciem gadiem.
Saistošie noteikumi tiek pieņemti,
lai nodrošinātu ģenētiski modificēto
organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības

attīstību. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko
kultūraugu audzētāju konkurētspēju.
Audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus, to izplatība blakus esošajās
teritorijās ir neizbēgama. Bioloģiskā
lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai.
Aizliegums audzēt noteiktas lauksaimniecības kultūras ir uzņēmējdarbības ierobežojums. Savukārt uzņēmējiem, kas nodarbojas ar konvenciālo,
integrēto vai bioloģisko lauksaimniecību, tiek uzlabota konkurētspēja. Vietējiem uzņēmējiem, kas ražo bioloģisko lauksaimniecības produkciju, var
rasties ievērojami finansiālie zaudējumi, ja tiek atļauta ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana.
No 6. maija līdz 5. jūnijam norisinājās pašvaldības izsludinātā publiskā
apspriešana par ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanas aizlieguma
noteikšanu visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Apspriešanā
piedalījušies 11 cilvēki, kuri izteikuši
atbalstu aizlieguma noteikšanai.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Atbildīgie dienesti
gatavojas apkures sezonai
Lai nodrošinātu mērķtiecīgu
gatavošanos apkures sezonai,
26. jūlijā notika kārtējā sanāksme, piedaloties Bauskas novada
kapitālsabiedrību, komunālā
dienesta, aģentūras un
apvienību pārvalžu vadītājiem.
Sanāksmē piedalījās Bauskas novada kapitālsabiedrību SIA „Bauskas siltums”, SIA „Iecavas siltums”,
SIA „Kūdrinieks”, SIA „Mūsu saimnieks”, Rundāles komunālā dienesta
un „Valles pašvaldības aģentūras” pārstāvji.
Pārstāvji informēja gan par tehnisko gatavību gaidāmajai apkures
sezonai, gan par kurināmā izejvielu
iegādes jautājumu virzību. Atbildīgie
dienesti informēja par apkures iekārtu
un veidu modernizēšanas un/vai aizstāšanas iespējamiem risinājumiem
pārejai uz ekonomiski izdevīgāku kurināmā veidu. Sanāksmes laikā tika
ieskicēta iespējamā siltumenerģijas
tarifu amplitūda, gatavojot tarifu ap-

rēķinus jaunajai apkures sezonai.
Tehniskā gatavībā ir praktiski visas
uzņēmumu rīcībā esošās siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Notiek skaitītāju verifikācija, siltummezglos notiek siltummaiņu skalošana, katlu un
iekārtu pārbaude un sagatavošana, kā
arī citi ikgadējie tehniskie procesi.
SIA „Bauskas siltums” jaunajai
apkures sezonai ir gatava. Vadītājs
Ilmārs Rūsis informēja, ka ir veikts
iepirkums par šķeldas piegādi, kurā
ir saņemts tikai viena pretendenta
piedāvājums ar šķeldas cenu 44 eiro
par megavatstundu, kas, iespējams,
saistīta ar biržas cenu svārstībām.
Notiek darbs pie līguma noslēgšanas,
plānotais līguma darbības laiks – līdz
2022. gada nogalei.
Paralēli uzņēmums strādā pie investīciju projekta ar mērķi uzstādīt
propāna gāzes apkures sistēmas,
pārejot uz ekonomiski izdevīgāku kurināmā veidu salīdzinājumā ar dabas
gāzi. Orientējoši šī brīža propāna gā-

zes cena ir 62 eiro par megavatstundu, kas ir būtiski zemāka nekā dabas
gāzei. Sistēmas uzstādīšanai plānotās
izmaksas ir 200 000 eiro. Plānots, ka
ieguldījums atmaksāsies pāris mēnešu laikā, tādējādi iedzīvotāji viennozīmīgi būs ieguvēji. Sistēmas nomaiņu
plānots pabeigt 2023. gada februārī.
Saskaņā ar provizoriskajiem aprēķiniem, SIA „Bauskas siltums” prognozējamais apkures tarifs 2022./
2023. gada apkures sezonai varētu
būt robežās no 80 līdz 110 eiro par
megavatstundu. Jāatgādina, ka cenas
energoresursu tirgū ir svārstīgas,
par precīzu tarifu būs iespējams informēt pēc līguma noslēgšanas un
tarifa apstiprināšanas Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā vai
pašvaldībā.
Arī SIA „Iecavas siltums” un
SIA „Kūdrinieks” valdes loceklis Andis Kaspars apliecināja, ka kapitālsabiedrības apkures sezonai ir gatavas.
Procesā ir skaitītāju verifikācija, kas
noslēgsies augustā. SIA „Iecavas siltums” ir veikta jaunā šķeldas katla
apkope. Savukārt Misā apkures katlu pārbaudīs augusta beigās. Abas
kapitālsabiedrības veikušas šķeldas
iepirkumu. SIA „Iecavas siltums” iepirkumam pieteicies viens pretendents,
piedāvājot šķeldas cenu 59 eiro par
megavatstundu. SIA „Kūdrinieks”
iepirkuma procedūrā ir saņemti divu
pretendentu piedāvājumi, zemākā
cena ir 58 eiro par megavatstundu. Līgumus par kurināmā piegādi plānots
noslēgt uz visu apkures sezonu.
Prognozējamais SIA „Iecavas siltums” un SIA „Kūdrinieks” apkures
tarifs 2022./2023. gada apkures sezonai varētu būt robežās no 70 līdz
90 eiro par megavatstundu. Turpinās
sarunas ar SIA „Agro Iecava” par siltuma iegādes nosacījumiem. Uzņēmums
piegādā aptuveni 50% siltuma apjoma pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „Iecavas siltums”, lai nodrošinātu
Iecavas pilsētas siltumapgādi.
Arī Vecumnieku apvienībā notiek
gatavošanās jaunajai apkures sezonai. SIA „Mūsu saimnieks” vadītājs
Arvis Larionovs informēja, ka tuvāko divu nedēļu laikā plānots apkures
katla remonts. Turpinās skaitītāju uzstādīšana un verificēšana, tiek veikta
siltumsistēmu skalošana.
Kapitālsabiedrība ir veikusi šķeldas
iepirkumu, kura rezultātā saņemts
piedāvājums ar cenu 26,75 eiro par
„berkubu”. Plānotais līguma termiņš ir
šī gada decembris. Atlikušajai sezonai
tiks veikts jauns šķeldas iepirkums.
Pašlaik noris sarunas ar siltuma piegādātāju SIA „Arbora”.

Prognozējamais SIA „Mūsu saimnieks” tarifs 2022./2023. gada apkures sezonai ir ap 120 eiro par megavatstundu. Tiek gatavots tarifu
projekts, ko virzīs pārbaudei Audita un
kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas speciālistiem un akcepta gadījumā
tiks virzīts komitejām un domei izskatīšanai augusta sēdēs.
„Valles pašvaldības aģentūras”
vadītājs Ziedonis Jankužs informēja,
ka ir veikta katlu apkope un gatavošanās apkures sezonai notiek saskaņā
ar plānu. Turpinās siltummezglu sūkņu, filtru apkopes un skaitītāju verifikācija, kas tiks pabeigta augustā.
Ir veikts šķeldas iepirkums, kur pieteicies viens pretendents ar cenas
piedāvājumu 35 eiro „berkubā”. Gaidāmajai apkures sezonai ir sagādāts
viss nepieciešamās malkas apjoms –
aptuveni 400 kubikmetri.
Prognozējamais „Valles pašvaldības
aģentūras” tarifs 2022./2023. gada
apkures sezonai ir aptuveni 108 eiro
par megavatstundu.
Rundāles apvienības pārvaldes
Komunālo pakalpojumu dienesta
vadītājs Ivars Čerļenoks informēja,
ka visi tehniskie sagatavošanās darbi
norit saskaņā ar plānoto. Tiek veikta
skaitītāju verifikācija, alokatoru maiņa un uzstādīšana, veiktas apkures
katlu apkopes. Ir sagatavotas tehniskās specifikācijas iekārtu nomas un
uzstādīšanas iepirkumam, paredzot
pilnīgu pāreju siltumenerģijas nodrošināšanai ar propāna gāzi.
Par prognozējamo Rundāles apvienības tarifu 2022./2023. gada apkures sezonai šobrīd vēl runāt ir priekšlaicīgi.
Bauskas apvienības pārvaldes
vadītājs Aleksandrs Gurkovskis informēja, ka vairākumam apvienības
pagastu nodaļu pārvaldībā esošo ēku
apkure tiek nodrošināta ar gāzi un
siltumenerģijas izmaksu pieaugums
būs jūtams. Tiks izvērtētas iespējas,
kā apkures sezonu aizvadīt finansiāli
izdevīgākajā veidā. Dažās ēkās tiek
izmantota malkas un šķeldas siltumenerģija, bet Mežotnē pagasta pārvaldībā esošajās ēkās izmanto koģenerācijas stacijas siltumu. Bauskas
apvienības pagastu nodaļu pārvaldībā
esošās ēkas pārsvarā aprīkotas ar lokālo apkures sistēmu, un katrā ēkā siltuma padevi iespējams regulēt.
Nākamā atbildīgo dienestu un pašvaldības vadības pārstāvju sanāksme
ir plānota 23. augustā, aktualizējot
informāciju par gatavību apkures sezonai.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

2022. gada 5. augustā

Turpinās Mēmeles stāvkrasta
nostiprināšanas darbi pie Bauskas pils
Māris Skanis
Bauskas pils muzeja direktors
2021. gada vasaras nogalē, kad
likās, ka sarežģītākie darbi nogāzē
paveikti un darbu noslēgums jau
durvju priekšā, atrokot rietumu
gala klints pamatni, uz kuras bija
paredzēts balstīt gabionu atbalsta sienu, atklājās, ka klints šajā
sektorā jau ir atlūzusi un tajā
izveidojusies apmēram 10 metrus
gara plaisa.
Lai situāciju atrisinātu, nācās darbus pārtraukt, veikt izmaiņas projektā,
ierokoties dziļāk nogāzē un paaugstinot atbalsta sienu. Tā tika izbūvēta, bet
rudens lietavas paaugstināja ūdens
līmeni upē, liedzot pabeigt paredzētos
zemes darbus.
Arī šī gada lietainā vasara nav parocīga darbu pabeigšanai. Tikai jūlija
otrajā pusē ūdens līmenis Mēmelē ļauj
darbus turpināt. Visā nogāzes platībā
pabeigta metāla grunts enkuru un pāļu
ieurbšana pamatnē. Atlicis pabeigt
grunts piebēršanu un planēšanu nogāzes rietumu galā, pārsegt virsmu ar
metāla sietu un izveidot zāliena segu,
izmantojot kokosšķiedras paklāju.
Lai pie pils pamatiem atjaunotu ne-

Visā nogāzes platībā pabeigta metāla grunts enkuru un pāļu ieurbšana pamatnē.

pieciešamo zemes uzbērumu, gar sienu tika ieurbti metāla pāļi, kas balsta
metinātu gabionu atbalsta sieniņu. Gar
sienu tiek veidots apgaismots celiņš
Mēmeles ielejas un pilsdrupu apskatei. Uz celiņa varēs nokļūt no pilsdrupu
pagalma caur cietokšņa pastāvēšanas
laika vārtiņiem mūra sienā.
Būvdarbi tiek realizēti projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma

Paaugstina sociālo dienestu
darba efektivitāti

piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros, darbu veicējs SIA „Vidzemes Būvnieks”.
Projekta ietvaros jau pabeigti Bauskas pilsdrupu centrālā un vārtu mazā
torņa, un tiem pieguļošo sienu konservācijas darbi, tornī izveidotas skatu
platformas pilsdrupu un Lielupes sākuma ainavas apskatei, pils būvvēstures
digitālā ekspozīcija, tornī regulāri notiek senās mūzikas koncerti.

(personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt un
risināt savas sociālās vajadzības, proti,
atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties
par savu mājokli un ģimenes locekļiem,
savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa
ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā.
Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta
sociālo prasmju apguve, pilnveide un
apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku,
izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Naula Dannenberga, projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībās” projekta koordinatore,
Labklājības ministrija

Bauskas pils kopā ar vairāk nekā
60 Latvijas kultūras un dabas objektiem, kas ar Eiropas Savienības fondu
līdzekļu palīdzību piedzīvojuši vērienīgas pārvērtības, ietverta Kultūras ministrijas akcijā „Atrastā Latvija”, kurā
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt 40 pašvaldībās atrodamās vēsturiskās vērtības. Ceļotājiem iespējams
piedalīties Latvijas iepazīšanas spēlē
„Atrastā Latvija”.
Brīvdienu ceļotāji var apmeklēt jebkuru no Atrastās Latvijas objektiem, pie
tā uzņemt foto un publicēt to savā sociālā tīkla Instagram profilā, atzīmējot
@AtrastaLatvija.
Fotomirkļu medniekiem jāizpilda
ceļu vēstnešu fotouzdevumus – atkārtot viņu publicētos attēlus objektos un
ievietot to savā Instagram profilā, atzīmējot @AtrastaLatvija un vēstneša
profilu.
Savukārt izaicinājumu meklētājiem
izstrādātas uzdevumu lapas katram
ceļam, kas pieejamas mājaslapā atrastalatvija.lv. Izpildot tās, var sacensties par spēles galvenajām balvām: nakšņošanu un brokastīm Ungurmuižā, ieejas karti ģimenei Zinātnes
centrā Vizium un izbraucienu ar plostu
pa mazo Ludzas ezeru un vakariņām
četrām personām.

DzKS pārbaudīs ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pieslēgumus
Andris Kalvāns
SIA „Dzīvokļu komunālā
saimniecība’’ valdes loceklis

Bauskas novada pašvaldība ir
iesaistījusies ESF projekta
Nr. 9.2.1.1/15/I/001 „Profesionāla
sociālā darba attīstība
pašvaldībās” īstenotā
pilotprojektā „Ģimenes asistenta
pakalpojuma aprobēšana”.
Pilotprojekta īstenošanas laiks:
02.11.2020.–31.10.2023.
Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba
efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.
Ģimenes asistenta pakalpojums ir
pakalpojums personai vai ģimenei, kuru
spējas sociāli funkcionēt un iekļauties
sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku
traucējumu dēļ ir apgrūtinātas. Tādējādi
pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta
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Realizējot Eiropas Savienības
(ES) Kohēzijas fonda līdzfinansēto
projektu, Iecavā izbūvētas jaunas
centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar
atzariem līdz nekustamo īpašumu
(zemes gabalu) robežai.
Lai pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem ir
nepieciešams izstrādāt atbilstošu būvniecības ieceres dokumentāciju, veikt
pieslēguma izbūvi, nodot ekspluatācijā
izbūvētos inženiertīklus un noslēgt līgumu ar SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (DzKS).
Taču ir gadījumi, kad pieslēgums ir
veikts patvaļīgi un pakalpojums tiek izmantots, par to nemaksājot.
Ja jūsu nekustamais īpašums ir
pievienots Iecavas centralizētajiem

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, lai izvairītos no dažādām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu pārtraukšanas, kā
arī kompensācijas aprēķina piedzīšanas
tiesvedības ceļā, aicinām pārliecināties:
1) vai ir noslēgts līgums ar SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” par šo pakalpojumu lietošanu;
2) vai uzstādītajiem ūdensskaitītājiem nav beidzies lietošanas termiņš.
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
aicina Iecavas iedzīvotājus, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes un/vai
notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, bet
nav noslēguši līgumu, neatkarīgi no tā,
kad ir veikts pieslēgums, to legalizēt un
noslēgt līgumu ar uzņēmumu. Saziņai:
tālr. 63942800, e-pasts: info@iecavasdzks.lv.
Lai nodrošinātu centralizēto inženiertīklu ekspluatācijas prasību ievērošanu, DzKS veiks ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pieslēgumu
pārbaudes.
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Ierosinājums mainīt Pionieru ielas nosaukumu ir nepamatots
Saasinoties ģeopolitiskajai situācijai Ukrainā, vairākās Latvijas
pašvaldībās iedzīvotāji strauji reaģējuši un rosinājuši mainīt to ielu
nosaukumus, kas raisa asociācijas
ar padomju režīmu. Arī Bauskas
novada pašvaldība ir saņēmusi
iedzīvotāju ierosinājumu mainīt
Pionieru ielas un Strautnieku ielas
nosaukumu Bauskas pilsētā.
Bauskas muzeja vēstures speciālists
Raitis Ābelnieks skaidroja ielu nosaukumu
veidošanās vēsturiskos aspektus. Bauskas
vecpilsētā esošās Strautnieku ielas nosaukums līdz PSRS okupācijai bija Mazā
baznīcas iela, kas uzskatāms par atbilstošu
nosaukumu, jo paralēli tai, gar otru Bauskas
Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas
pusi, atradās Baznīcas (Lielā baznīcas)
iela. Pēc 2. pasaules kara šai ielai tika pie-

šķirts Voldemāra Strautnieka vārds, kurš
1940. gadā kļuva par okupantu izveidotās
Tautas Saeimas un vēlāk – LPSR Augstākās padomes deputātu, bet vācu okupācijas
laikā tika nošauts Likvertenu silā. Deviņdesmitajos gados, kad notika ielu nosaukumu
maiņa un gandrīz visur tika atjaunoti vēsturiskie nosaukumi, šī iela pārtapa par Strautnieku ielu.
Savukārt tagadējās Pionieru ielas nosaukums trīsdesmitajos gados bija Pulkveža Brieža iela. 1940. gadā, okupācijas
laikā, to pārdēvēja par Sarkano pionieru
ielu, bet vēlākajos gados tās nosaukums
tika saīsināts uz Pionieru ielu. Deviņdesmitajos gados šai ielai netika atjaunots vēsturiskais nosaukums, iespējamais pamatojums - leģendārajam strēlnieku komandieriem pulkvedim Frīdriham Briedim nav saistības ar Bausku.

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem,
pašvaldība lūdza Valsts valodas centra atzinumu iedzīvotāja ierosinājumam mainīt
ielu nosaukumus. Savā atzinumā Valsts
valodas centrs norāda, ka Strautnieku
ielas nosaukuma maiņa uz oficiālo vietvārdu „Mazā Baznīcas iela” ir atbilstoša
vietvārdu informācijas noteikumu prasībām, savukārt Pionieru ielas nosaukuma
maiņa nav atbalstāma. Ielas pašreizējais
nosaukums „Pionieru iela” pilnībā atbilst
vietvārdu informācijas nosaukumu prasībām, un ierosinājums mainīt nosaukumu ir
nepamatots. Valsts valodas centrs skaidro,
ka vārda „pionieris” pamatnozīme latviešu
valodā ir ‘cilvēks, kas iesāk ko jaunu (kādā
nozarē); celmlauzis’. Lai gan padomju okupācijas laikā šim vārdam tika radīta un aktīvi lietota arī papildnozīme ‘bērnu komunistiskās organizācijas biedrs (bijušajā PSRS)’,

mūsdienās tā vairs nav aktuāla, tādēļ nododama pilnīgai aizmirstībai.
Ņemot vērā Valsts valodas centra atzinumu, pašvaldība nerosinās Pionieru
ielas nosaukuma maiņu. Par Strautnieku
ielas nosaukumu pašvaldības speciālistu
un domes deputātu diskusijas turpināsies,
izvērtējot nosaukumu maiņas ietekmi uz
fiziskām un juridiskām personām no ekonomiskā un juridiskā aspekta.
Pašvaldības deputāti ir saņēmuši arī
iesniegumu no Publiskās atmiņas centra
ar aicinājumu pārdēvēt PSRS okupācijas
laika ielu nosaukumus: Pionieru ielu Bauskā un Skaistkalnē, Strautnieku ielu Bauskā,
Oktobra ielu Skaistkalnē un Puškina ielu
Iecavā. Diskusijas gaidāmas arī par šo
iesniegumu.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Veiksmīgi aizvadīta nometne „Aktīvais novadnieks”
Lai sekmētu sirds slimību profilaksi
un popularizētu sportiskās aktivitātes ikdienā, tika organizēta zumbas nodarbība. Turpinot kustēt deju ritmos, jaunieši
nometni noslēdza ar diskotēku. Organizējot diskotēku, nometnes vadītāji vēlējās parādīt, cik lieliska var būt atpūta,
nelietojot apreibinošās vielas.
Nometnes gaitā gan sadzīviskās
situācijās, gan atgriezeniskās saites
sniegšanas laikā organizatori centās
neformāli risināt dažādas jauniešiem
aktuālas problēmas un veikt diskusijas
par neskaidriem jautājumiem.
Izvērtējot dalībnieku aptaujas anketas, atsauksmes no vecākiem un sarunas ar jauniešiem, tika secināts, ka šādas nometnes ir pieprasītas un aktuālas.
Jaunieši izteicās, ka vēlētos, lai arī nākotnē būtu iespēja piedalīties nometnē
„Aktīvais novadnieks”.

Dace Dukāte
biedrības „Odikozāra”
valdes locekle,
Ilze Puķāne
Bauskas novada
administrācijas
projektu vadītāja
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes,
Valles un Vecumnieku pagastos” ietvaros no 27. jūnija līdz
1. jūlijam tika rīkota bezmaksas
diennakts nometne
„Aktīvais novadnieks”.

Nometnes dalībnieki – bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 18 gadiem,
t. sk. no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm.
Projekta ietvaros 30 bērniem un jauniešiem tika piedāvāta iespēja sasniegt
izvirzīto nometnes mērķi - veicināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, izpratni par veselīgu uzturu, attīstīt fiziskās
prasmes, uzlabot psihisko veselību, kā
arī sekmēt bērnu vispusīgas personības
veidošanos.
Šogad nometne „Aktīvais novadnieks”
notika vienā no vasaras karstākajām nedēļām, kas bija izaicinājums gan nometnes organizētājiem - biedrības „Odikozāra” komandai -, gan tās dalībniekiem.
Tomēr nometnes nosaukums sevi attaisnoja pilnībā un visas paredzētās aktivitātes tika paveiktas atbilstoši plānam.
Nometnes atklāšanas dienā, kad ir jūtams satraukums visos nometnes dalībniekos, pēc nepieciešamo organizatorisko formalitāšu paveikšanas tika spēlētas
dažādas iepazīšanās un komandu sadarbību veicinošās spēles. Jo saliedētākas
un brīvākas kļuva komandas, jo raitāk

veicās doto uzdevumu izpilde un mērķu
sasniegšana.
Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, nometnes gaitā tika nodrošinātas
vairākas teorētiskās un praktiskās nodarbības, kuru laikā dalībniekiem tika
sniegta pilnvērtīga un saturīga informācija atbilstoši tēmai.
Viens no nometnes lielākajiem izaicinājumiem šogad bija pārgājiens, kas
tika veiksmīgi paveikts, pa ceļam baudot
aukstu, gardu un veselīgu saldējumu.
Satraucošs piedzīvojums bērniem bija
nakšņošana teltīs, kur paši dalībnieki
iekārtoja savu nometnes vietu, kūra un
sargāja ugunskuru, baudot dabas skaistumu un papildinot zināšanas par dzīvi
pie dabas.

Viena no gaidītākajām aktivitātēm
nometnē bija peintbols. Spēle, kas dalībniekos attīsta izcilas sadarbības spējas, trenē izturību un fizisko noturību.
Vēl ilgi pēc spēles nerimās dalīšanās ar
iegūtajām emocijām un pieredzētajām
sajūtām.
Līdzsvara un koordinācijas treniņam
nometnes dalībniekiem bija iespēja
apmeklēt SUP nodarbību Vecumnieku Vecajā ezerā. Līdztekus nodarbībai
dalībnieki apguva praktiskas iemaņas
cilvēka glābšanai uz ūdens. Pēcāk nometnes dalībnieki savās komandās veica orientēšanās distanci apvidū. Dienas
noslēgumā pēc enerģiskajām aktivitātēm jaunieši baudīja brīvdabas kino ar
ugunskurā gatavotu popkornu.

Nometne „Aktīvais novadnieks” tika
finansēta no ESF projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastos”. Projekta
ietvaros nometne tiks organizēta arī
2023. gadā.
Projekta informācija
Projekta budžets: 179 462,00 EUR.
Projekta budžeta sadalījums: 85% ir
ESF finansējums - 152 542,70 EUR
un 15% valsts budžeta finansējums 26 919,30 EUR.
Projekta mērķis:
Nodrošināt pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastā, īstenojot vietēja
mēroga aktivitātes laika posmā no
2017. līdz 2023. gadam ieskaitot.
Īstenošanas laiks: no 2017. gada
15. marta līdz 2023. gada 31. augustam.

Stelpes pagasta nodaļu
vada Armands Ozols

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Stelpes pagasta nodaļas vadītāja
amatā no 1. augusta strādā Armands
Ozols. Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecumnieku apvienības
pārvalde” izsludinātajam konkursam
bija pieteicies viens kandidāts.
Pēc darba intervijas komisija pieņēma lēmumu, ka pretendents atbilst
izvirzītajām prasībām. Izvērtēšanas

No 2023. gada
eID karte
būs obligāts
dokuments!

Grozījumi Personu apliecinošu
dokumentu likumā paredz, ka personas apliecība jeb eID karte no
2023. gada 1. janvāra būs obligāts
personu apliecinošs dokuments
ikvienam Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu
vecumu.
Svarīgi! Pensionāriem pārejas
periods, līdz kuram jānoformē eID
karte, noteikts līdz 2030. gada
31. decembrim. Ja pases maiņa paredzēta līdz 2030. gadam, obligāti
vienlaikus ar pasi būs jānoformē arī
eID karte.

komisija četru locekļu sastāvā izvērtēja
kandidāta izglītību, iepriekšējo darba
pieredzi, profesionālās prasmes un zināšanas, kā arī personības iezīmes.
Armands Ozols ieguvis augstākās
profesionālās izglītības diplomu Latvijas Lauksaimniecības universitātē. No
2018. gada strādājis SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” par siltumtehnikas iekārtu inženieri. Pirms tam darba pieredzi
uzkrājis Latvijas-Vācijas kopuzņēmumā
SIA „Transbaltijas tirdzniecības korporācija”, kur vadījis servisu.

15. augustā,
plkst. 10.00-17.00
Vecumniekos, Rīgas ielā 5
(pie kultūras nama)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta
(NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta vai speciālista,
kuram ir līgums ar NVD,
nosūtījumu – 3,00 EUR
Rentgens:
• 1 projekcija ar ārsta nosūtījumu –
18,00 EUR
PACIENTU PIEŅEMŠANA
PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA
TĀLR: 25431313

Vakances pašvaldības iestādēs
Bauskas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116223) izsludinājusi atklātu konkursu
uz Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” valdes
locekļa amatu. Alga pirms nodokļu nomaksas noteikta 2625 EUR. Pieteikums jāiesniedz
vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2022. gada 12. augustam, plkst. 16.00, pēc šī
termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.
Izsludināts arī atklāts konkurss uz Bauskas novada bāriņtiesas locekļa (1 amata
vieta Iecavā) amatu (noteiktā mēnešalga - 1190 EUR pirms nodokļu nomaksas) un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka (1 amata vieta Bauskā) amatu (1287 EUR pirms
nodokļu nomaksas). Pieteikuma iesūtīšana jānodrošina līdz 2022. gada 31. augustam.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecumnieku apvienības pārvalde”
(reģ. Nr. 90009115957) aicina darbā dārznieku Vecumnieku pagasta nodaļā. Mēnešalga 600 EUR pirms nodokļu nomaksas. Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 29. augustam
plkst. 14.00. Plašāk - www.bauska.lv: PAŠVALDĪBA -> VAKANCES.
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8.

Noslēdzas iepirkums
Jaunā ezera glābšanas
darbiem Vecumniekos
Otrdien, 2. augustā, beidzās piedāvājumu iesniegšana
pašvaldības izsludinātajam
iepirkumam Vecumnieku Jaunā un
Vecā ezera savienojuma pārbūvei.
Iepirkums paredz, ka būvniecības
dokumentācijas izstrāde un savienojošā ūdensvada caurules pārbūve
veicama četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Būvdarbu
ietvaros ar rakšanas un beztranšejas
metodi (neveicot rakšanas darbus)
tiks ierīkota savienojoša caurule, aizstājot bojāto trases posmu aptuveni
250 metru garumā.
Jūlija vidū pašvaldība sagatavojusi un nosūtījusi informāciju Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai (VARAM) ar lūgumu no
valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt
finansējumu avārijas seku novēršanai.
Pašvaldība akcentējusi, ka Jaunajam
ezeram ir būtiska loma ne tikai Vecumnieku ciema dabas daudzveidības
un ainavas saglabāšanā, bet arī kā
nozīmīgai rekreācijas teritorijai. Izveidotā infrastruktūra īpaši nozīmīga ir
Vecumnieku ciema iedzīvotājiem.

Finansējums pieprasīts 85 322 eiro
apmērā. Pašvaldība apliecinājusi, ka
nodrošinās 36 567 eiro līdzfinansējumu, kas ir 30% no kopējās būvdarbu
summas, paredzot finansējumu no
budžetā saņemtajiem dabas resursu
nodokļa līdzekļiem.
28. jūlijā Bauskas novada domes
sēdē domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Mačeks informēja, ka VARAM
pārstāvji pieprasījuši papildu informāciju, lai pārliecinātos, vai pašvaldība ir
apsvērusi visas iespējas finansējuma
piesaistē, tai skaitā projekta iesniegšanu meliorācijas sistēmu attīstībai.
A. Mačeks norādījis, ka projekta
iesniegšanai nepieciešama apstiprināta būvdokumentācija. Ievērtējot
būvdokumentācijas izstrādei un projekta sagatavošanai, iesniegšanai un
apstiprināšanai nepieciešamo laiku,
būvdarbi visdrīzāk būtu iespējami tikai nākamajā gadā. Situācija ar Jauno
ezeru pieprasa neatliekamu risinājumu. Ja VARAM finansējumu nepiešķirs,
finansējums tiks meklēts no citiem
avotiem.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

E-adreses lietošana juridiskām
personām būs obligāta
Oficiālā elektroniskā adrese jeb
e-adrese no 2023. gada 1. janvāra
būs obligāta visām juridiskajām
personām: uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un citiem reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem Latvijā.
E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – uzņēmuma digitālā
pastkastīte. Izveidot un izmantot
e-adresi juridiska persona var divos veidos – atkarībā no uzņēmuma dokumentu aprites apjoma: portālā
Latvija.lv vai integrējot risinājumu
sava uzņēmuma dokumentu vadības
sistēmā. Portālā Latvija.lv e-adresei
var piekļūt, identificējoties ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (personas apliecību (eID karti), mobilo lietotni eParaksts Mobile vai eParaksts
karti).
Uzņēmumi, kas e-adresei vēlas
pieslēgt savu dokumentu vadības sistēmu, ar tehniskajiem parametriem un do-

kumentāciju var iepazīties VISS portālā.
E-adreses tehniskais atbalsts pieejams, sazinoties ar e-adreses pārzini – Valsts reģionālās attīstības aģentūru – pa tālruni 66155505 vai e-pastā:
atbalsts@vraa.gov.lv.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Brunavas pagastā
darbu atsācis
Mežgaļu mazpulks
Dace Kalniņa
Brunavas pagasta jaunatnes
darbiniece un Mežgaļu
mazpulka vadītāja
Mazpulka darbība tika pārtraukta
līdz ar Mežgaļu pamatskolas
slēgšanu. Taču šajā pavasarī
Brunavas pagasta jaunieši
sarosījušies un aktīvi izstrādā
mazpulcēnu projektus – audzē
pastinakus, kāršu pupas,
kukurūzu un ķirbjaugus.
Jūlija pēdējā nedēļā četri jaunieši
(Elīza Straģe, Agate Straģe, Adele Morkina un Klāvs Morkins - attēlā) piedalījās 21. Latvijas Mazpulku lielajā vasaras
nometnē „Visu daru es ar prieku” Tukuma novada Pūrē. Nometne kopā pulcēja
110 mazpulcēnus, 32 brīvprātīgos un
20 mazpulku vadītājas no visas Latvijas.
Mazpulcēni dzīvoja telšu pilsētiņā.
Šī gada nometnes tēma bija lauksaimniecība. Tās mērķis bija stiprināt
mazpulku un mazpulcēnu aktivitāti
kopumā, kā arī sadarbību ar lauku uzņēmējiem un lauksaimnieku organizācijām.
Nometnes pirmā aktivitāte bija Pūres iepazīšana un svarīgāko apskates

objektu apmeklēšana. Nākamajā dienā dalībnieki
devās garā pārgājienā no
Pūres līdz pat Čužu purvam, izmēģinot spēkus
dažādos kontrolpunktu uzdevumos. Pēc pārgājiena
pievarēšanas AS „Tukuma
piens” parūpējās, lai mazpulcēni uzņemtu spēkus,
degustējot jogurtu „Baltais”.
Nometnē bija radoši
izzinošo darbnīcu diena.
Ciemos Pūres pamatskolā
ieradās Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji. Viņi nometnes dalībniekiem rīkoja augu veselības dienu. Jaunieši varēja
noskaidrot, kuri kukaiņi augiem ir draugi, uzzināt kukaiņu attīstības fāzes, atpazīt augu sēklas, spēlēt spēles un pat
iejusties kukaiņu tēlos fotostūrītī. Dārzkopības institūtā jaunieši uzzināja, kā
atveseļo augus. Mazpulcēni apciemoja
arī kooperatīvu „Augļu nams”, bijušo
mazpulcēnu Intaru Pavloviču un viņa
„Retro fermu”, zemnieku saimniecības
„Gulbji” un „Krieviņi”, Pūres dārzkopības
izmēģinājumu staciju, Lamiņu muižu,
Kaives dižozolu un Kandavu. Ekskursijā

pa Kandavu mazpulcēni devās mazpulcēna Ingara Samiņa vadībā, kurš visus
pārsteidza ar bagātīgu zināšanu bāzi
un aizraujošu gida stāstījumu.
Vakars bija radošs, gatavojot savus
priekšnesumus talantu vakaram, bet,
iestājoties tumsai, mazpulcēni devās
nakts trasītē meklēt bijušā Pūres muižnieka, brīvmūrnieka Gustava fon Rennes sievas Margaretas nolaupītos bērnus, sastopoties ar raganām un citiem
nakts meža iemītniekiem.
Jauka bija sporta diena, kurā sacensību gars mijās ar satraukumu un po-

zitīvām emocijām. Mazpulcēni izmēģināja spēkus dažādās sporta disciplīnās,
nostiprinot komandas garu, prasmi citam citu atbalstīt un veidot stratēģiju.
Ceturtdienās tradicionāli ir mazpulcēnu talantu vakars, kurā cits citu
iepriecina ar saviem īpašajiem talantiem: dejām, dziesmām, trikiem. Piektdien bija laiks nometnes izvērtējumam,
kopīgai dejai un atvadu sveicieniem.
Mājās atgriezāmies nedaudz noguruši,
bet piepildīti ar pozitīvām emocijām.
Saņēmām enerģijas lādiņu turpmākajam darbam.

BAUSKAS NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU PIEŅEMŠANA AUGUSTĀ
KONSULTĀCIJAS NORISINĀS TIKAI AR IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU!
PAR PIEŅEMŠANAS LAIKIEM AICINĀM VIENOTIES, ZVANOT UZ NORĀDĪTAJIEM TĀLRUŅA NUMURIEM!

KRISTAPS STALLĪTS

EDGARS DZELME

tālr. 20267734, kristaps.stallits@vecumnieki.lv

tālr. 20060859, edgars.dzelme@bauska.lv

BĀRBELES PAGASTA
NODAĻA
30. augusts
Bauskas iela 2, Bārbele

KURMENES PAGASTA
NODAĻA
31. augusts

SKAISTKALNES PAGASTA
NODAĻA
26. augusts
Skolas iela 1, Skaistkalne

VALLES PAGASTA NODAĻA
22. augusts
"Dzirnas", Valle

"Pagastmāja", Kurmene

STELPES PAGASTA NODAĻA VECUMNIEKU APVIENĪBAS
PĀRVALDE
29. augusts
„Stelpes pagasta nams”,
23., 25. augusts
Vecstelpe

Rīgas iela 29, Vecumnieki

IECAVAS APVIENĪBAS
PĀRVALDE
24. augusts
Skolas iela 4-40, Iecava

BRUNAVAS PAGASTA NODAĻA CERAUKSTES PAGASTA NODAĻA
10. augusts
8. augusts
„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pagasts
„Tautas nams”, Ceraukste
CODES PAGASTA NODAĻA
26. augusts

DĀVIŅU PAGASTA NODAĻA
17. augusts

Lielā iela 2, Code

Rītausmas, Īslīces pagasts

ĪSLĪCES PAGASTA NODAĻA
23. augusts

RUNDĀLES APVIENĪBAS PĀRVALDE
15. augusts

Rītausmas, Īslīces pagasts

Pilsrundāle 1, Pilsrundāle

MEŽOTNES PAGASTA NODAĻA

SVITENES PAGASTA NODAĻA

19. augusts

2. augusts

Pils iela 8, Mežotne

Gaismas, Svitene

VECSAULES PAGASTA NODAĻA
30. augusts

VIESTURU PAGASTA NODAĻA
4. augusts

„Pagastmāja”, Vecsaule

Bērsteles iela 4, Bērstele

TOP 5 laivošanas maršruti
Cauri krācēm un arī mierīgos ūdeņos
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TŪRISMS

Vēl citas laivošanas iespējas
Zemgalē

Ilze Lujāne
Zemgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste

AIZKRAUKLES NOVADĀ

Maršruts „Pa Daugavu ar kuģi „Balta Kaza” no Aizkraukles līdz Ķegumam”
(45 km).
Maršruts „Likteņdārzs–Kokneses viduslaiku pilsdrupas–Pērses ūdenskrituma vieta–Kokneses viduslaiku pilsdrupas–Likteņdārzs”
Pašlaik Lšanā. Daugavas un Pērses
upē.
Maršruts „Nereta–Ērberģe” pa Dienvidsusējas upi (~38 km, pa straumi).

Gan ģimenēm ar bērniem, gan studentu, draugu un kolēģu kompānijām
lieliska iespēja vasarā pabūt kopā,
izbaudot dabas burvību, spēku un arī
veldzi, vienmēr būs laivošana.
Zemgalē par to īpaši domāts, un
novadi piedāvā visdažādākos ūdensceļus visām gaumēm un ar dažādām
grūtības pakāpēm. Novados pieejami
arī laivu un citu ūdens transportlīdzekļu nomas punkti, tāpēc nav
svarīgi – esat iesācējs vai pieredzējis
ūdeņu zinātājs, visu nepieciešamo
izbraucienam vai mierīgai atpūtai
uz ūdens varēs nomāt. Atliek tikai
izvēlēties sev piemērotāko maršrutu
un doties jaunā piedzīvojumā!
IEPAZĪSTI DAUGAVAS VĒRTĪBAS!
(Aizkraukles novads)
Iepazīt plašo Daugavu, apskatīt Oliņkalnu, Krustalīča un Kraukļa klintis, Staburaga piemiņas vietu un vēl dažādus
apskates cienīgus objektus iespējams
vienas dienas laivošanas ceļojumā,
maršrutu uzsākot kempingā „Annas
klints” un noslēdzot laivu piestātnē
„Gundegas” Koknesē. Maršruta garums
ir aptuveni 19 kilometri, taču, ja ir vēlme, to var pagarināt un doties līdz pat
Aizkrauklei.
Noderīgi: pirms brauciena vēlams
sagādāt kartes, informācijas materiālus, ko var ērti saņemt Aizkraukles novada un Kokneses tūrisma informācijas centrā, Pļaviņu tūrisma
informācijas punktā un mājaslapā
visitaizkraukle.lv.
LAIVOŠANA PA MĒMELI, MŪSU
UN LIELUPI (Bauskas novads)
Satekot Mūsai un Mēmelei, Bauskā
sākas Lielupe. Vietējie šo vietu sauc par
Ķirbaksalu, un tā apvīta leģendām, taču
šīs upes laivotājiem piedāvā ne tikai
stāstus, bet arī īpašas Lietuvas pierobežas ainavas, Zemgales plašumus un dolomīta atsegumus. Divu dienu maršrutā no Kurmenes līdz Bauskai (48 km) pa
ceļam varēs apskatīt vairākas īpašas
baznīcas, muižas un parkus, bet noslēgt
ceļojumu pie Bauskas pils. Īsāku izbraucienu cienītāji var doties no Bauskas
līdz Mežotnes pilskalnam (11 km, veicams 5 h).
Noderīgi: laivu nomu šajos maršrutos un labiekārtotas atpūtas vietas piedāvā vairāki uzņēmēji, par kuriem plašāku informāciju var meklēt
www.visit.bauska.lv. Nesen izdota arī
praktiska tūrisma karte „Iekustini Lielupi”, kas noderēs visiem laivotājiem.
PILS SKATI DOBELĒ
(Dobeles novads)
Kad rodas piekusums no gariem
ūdensceļiem, Dobele piedāvā dažādas

BAUSKAS NOVADĀ

SUP īre Vecumnieku Vecajā ezerā.
Interesantas apmācību programmas
profesionāla instruktora vadībā – plašāk www.facebook.com/supotaji.
Ūdens velosipēdu katamarānu noma
Rundāles ūdensdzirnavās – vairāk
http://rundalesdzirnavas.lv/
Makšķerēšana Bauskas novadā –
plašāk www.tourism.bauska.lv/lv/ko-darit/makskeresana.

Mūsa pie Bauskas pils.

laivu noma „Brāļu laivas”

Vasara liek meklēt ne tikai veldzi tuvāk ūdeņiem, bet arī ko interesantu
ārpus četrām piekarsušām sienām un pilsētas. Un šajā ziņā Zemgale var
palīdzēt – reģiona ainaviskajā dabā atradīsiet interesantus velo maršrutus, dažādas atrakcijas visai ģimenei, kā arī īpašus piedāvājumus lielākas adrenalīna devas cienītājiem. Atliek tikai izvēlēties sev piemērotāko!
Ar mērķi atbalstīt vietējo tūrismu Zemgales plānošanas reģions kopā
ar visām novada pašvaldībām tūrisma informatīvajā kampaņā „Zemgale
aicina!” piedāvā ne tikai no jauna atklāt skaistākās Latvijas vietas, bet
arī piedzīvot pavisam jaunas, varbūt nedaudz nepierastas un vēl nebijušas izjūtas.
Akcija, kas norit līdz pat nākamā gada februārim, sadalīta vairākos
tematiskos ciklos, un vasarai, protams, piestāv visu veidu aktīvā atpūta,
kam Zemgalē ir visplašākās iespējas.
Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils un Jelgavas novadā, kā arī
Jelgavas pilsētā var atrast visu, kas tikai ienāk prātā – no jauniem velo
un ūdens ceļiem līdz pat atrakciju parkiem, diskgolfam un arī ekstrēmākām atpūtas iespējām pārgalvīgajiem savu robežu izzinātājiem. Lai
saprastu, kas vislabāk patīk, galvenais ir spert pirmo soli un izmēģināt!

ūdens izklaides pašā pilsētas centrā.
Jaunajā aktīvās atpūtas objektā „Dobeles pils skati”, kas atrodas iepretim Livonijas ordeņa pilij, Bērzes upes krastā
pieejama laivu, kajaku, katamarānu un
SUP dēļu noma.
Plašākai informācijai – www.facebook.com/Dobelespilsskati.
PA DAUGAVAS SALĀM UN
KRĀCĒM (Jēkabpils novads)
Patiesu piedzīvojumu meklētājiem
īstais būs vienas vai divu dienu laivu
brauciens no Līvāniem līdz Jēkabpilij.
Šajā posmā sākotnēji mierīgais Daugavas tecējums kļūst arvien straujāks un
krāčaināks. Izpētot nelielās Daugavas
saliņas, atklājas lieliskas smilšainas
peldvietas. Maršrutā iekļautas pa ceļam
esošās apskates vietas, kā arī inventāra

nomas punkti. Maršruta garums – aptuveni 40 km.
Noderīgi: maršruta karti drukātā formātā iespējams saņemt Jēkabpils novada
TIC, digitāli to var lejuplādēt mājaslapā
visit.jekabpils.lv.
PA LIELUPI LĪDZ IETEKAI JŪRĀ
(Jelgavas novads)
Jauni iespaidi būs tiem, kas izvēlēsies doties pa Lielupi (no Bauskas) līdz
pat tās ietekai jūrā. Maršrutā izveidotas īpašas pieturvietas ar informācijas
stendiem un pontonu laipām, kur būs
ērtāk piestāt, – Jelgavas novadā tās būs
“Liedagos” Emburgā, Staļģenē, pie Jāņa
Čakstes mājām “Auči” Salgales pagastā, pie Ānes muižas, Mierlaukos un
“Vecdaudzenē” Valgundes pagastā, kā
arī Lielupes ielā 14 Kalnciema pagastā.

DOBELES NOVADĀ

Lielauces ezera laivu bāze – iespēja
nakšņot peldošos namiņos ezera vidū,
makšķerēt un vēžot.
Tērvetes ūdenskrātuve 70 ha platībā – dažādu ūdens transportlīdzekļu
noma, gar ūdenskrātuves malu izbūvētas vairāk nekā 20 laipas, kas ļauj
makšķerēt gan individuāli, gan rīkojot
sacensības.

JĒKABPILS NOVADĀ

2022. gada ģeovietas Krustalīča
klinšu apskate no Daugavas – piedāvā
„Sēlijas laivas”, „Kajaku mafija”, „Sprīdīši” ar SUP.
Kafijas pauze Dienvidsusējā – piedāvā “„Sēlijas laivas” (5,8 km vai 15 km).
Ekspedīcija pa Eglaines upi „Hercoga Jēkaba kanāla meklējumi” – piedāvā
„Sēlijas laivas” (līdz 15 km).
Vieglāki un sarežģītāki maršruti dažādās Latvijas ūdenstilpēs – piedāvā
„Kajaku mafija”.
Laivu brauciens ar uzdevumiem un
orientēšanos – piedāvā laivu noma
„Daugmales”.

JELGAVĀ UN JELGAVAS NOVADĀ

Vakara laivu brauciens Jelgavā – piedāvā „Jelgavas laivas”.
Laivu brauciens Zemgales upēs vai
individuāls brauciens pēc grupas vēlmēm – piedāvā „Ozolaivas.lv”.
Atpūtas braucieni pa Driksu un Lielupi – kuģīši „Relax”, „Dezija” un „Moana”,
„Migo City” BBQ elektrolaiva, atpūtas
kuģis „Mītava”, motorjahtas „Džerri”,
„Mika” un „Carpe Diem”, ūdens velo
noma „Pelikāns”, Jelgavas Jahtklubs, kā
arī SUP dēļi un piepūšamās laivas ar
elektrodzinēju.
Plašāka informācija par katru no laivošanas maršrutiem un ūdens atpūtas
objektiem rodama pašvaldību Tūrisma informācijas centru vietnēs, kas apkopotas
www.zemgale.lv.
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Aizraujošs ceļojums Svitenes muižas vēsturē
koncerts un uguns šovs svētku noslēgumā.
Svētku noskaņu lieliski varētu raksturot
arī kāda Liel-Švitenes viesa publicētā ziņa
Latviešu Avīzēs 1882. gadā:
„Pārējo laiku jaunajie ar jaunajām pavadīja priecīgi pie mūzikas skaņām dancodami un pastarpām dažas „rotaļas”
spēlēdami, vecie atkal savstarpīgi sarunādamies un uz jaunajo veiklu riņķī viļņošanu patīkami noskatīdamies. [..] Dienas
ķēniņiene saule drīz bija beigusi savu tās
dienas gaitu, savai pretiniecei naktij vietu dodama, kur – tumsai sākoties – bij
uguņošana un krāsu lampu dedzināšana.
–– Jautrība un kārtība valdīja visur. –– Pa
tam šīs jautrās stundas it nemanot bij
aiztecējušas, kas dažam un dažai vēl ilgi
paliks piemiņā.
Kāds viesis. Iz Liel-Švitenes // Latviešu
Ģirts Donerblics
Avīzes. – 1882. – Nr. 34. – 25. aug. (6. sept.)”
(Citāts no Dr. Kristiānas Ābeles lekcijas
Ar Heinriha Heines dzejas „Loreleja” rindām pasākumu atklāja Šviten muižas
materiāliem)
īpašniece - grāfiene Cecīlija fon Anrepa Elmpta, kuras lomā iejutās Lilita LausSvētki tika organizēti kā noslēdzošais
kiniece (otrā no kreisās).
pasākums projektam „Inovatīvs kultūras
Ina Līne, mākslas vēsturniece, piļu un tūrisms” (Nr. ENI-LLB-2-340). Atgādi23. jūlijā Svitenes muižas pili ieskāva
muižu arhitektūras un vēsturisko interjeru nām, ka šī projekta ietvaros veikti nozīsen nepieredzēta rosība. Tika svinēti
pētniece, iepazīstināja klātesošos ar Svite- mīgi infrastruktūras ieguldījumi: izbūvēts
muižas vēsturei veltīti svētki „Dzīvā
nes muižas pils unikālajām interjera vērtī- apgaismots stāvlaukums Pilsrundālē un
vēsture”.
demontēts ūdenstornis Svitenes muižas
Rīta cēlienā izglītojošas lekcijas par bām un 19. gadsimta tendencēm.
Vakara daļā Svitenes muižas pils durvis pils pieguļošajā teritorijā, kā arī uzstādīts
Svitenes muižas vēsturi, 19. gadsimta
modi, raksturīgo interjerā pulcēja gan svētku viesiem vēra pils saimniece – grā- interaktīvs vides objekts – foto rāmis. Svivietējos iedzīvotājus, gan interesentus no fiene Cecīlija fon Anrepa Elmpta. Sadarbī- tenes muižas pils virzīšanai tūrisma apritē
bā ar vietējiem entuziastiem un jauniešu iegādāts aprīkojums – iekārtots fotostūrīcitām Latvijas pilsētām.
Ar Svitenes muižu saistītām vēstu- biedrību „Mums pieder pasaule” notika tis 19. gadsimta stilā, izgatavotas precīzas
riskajām personībām, kā arī muižas pils radošās darbnīcas glīto rakstu apguvē ar 19. gadsimta tērpu rekonstrukcijas ekspomākslas vērtībām iepazīstināja Dr. Kris- īstu tinti un spalvas kātu, masku veidoša- zīcijai, 3D video aprīkojums.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
tiāna Ābele, mākslas vēsturniece un LMA na, vēdekļu un pogu izgatavošana. Savu
Mākslas vēstures institūta vadošā pētnie- pirmizrādi piedzīvoja trīsdimensiju filma Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs pubpar Svitenes muižas vēsturi. Apmeklētā- likācijas saturu pilnībā ir atbildīga Bauskas
ce.
Izzinošā ceļojumā par 19. gadsimta jiem bija iespēja ietērpties 19. gadsimta novada pašvaldība, un tas nekādā veidā nemodi un tās niansēm veda mūsu novada ie- tērpos un nofotografēties vēsturiski pie- var tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas
dzīvotāja Elīna Kuzņecova (Mazā muiža) ar tuvinātā interjerā. Īpašu noskaņu radīja Savienības uzskatus.
Sagatavojusi
savu komandu. Stāstījumu papildināja pašu Gunas Ezermales vadītā seno deju meisSabiedrisko attiecību nodaļa
tarklase, kā arī grupas UNDERTANGO
šūdinātie tērpi un paraugdemonstrējumi.

Mākslas
simpozijā
papildināta
Svitenes gleznu
kolekcija

Svitenes tautas nama vadītāja Sandra
Kerēvica (no kreisās) un māksliniece
Ieva Muzikante Svitenes XI glezniecības simpozija noslēguma izstādes
atklāšanā. Ieva Muzikante ir piedalījusies visos 11 glezniecības plenēros
Svitenē.

1.lpp.
Mākslinieki no dažādām Latvijas pilsētām šonedēļ radīja gleznas Svitenē un
tuvākajā apkārtnē. Tā gadu no gada tiek
papildināta Svitenes gleznu kolekcija.
Simboliski, jo gandrīz pirms 200 gadiem
Svitenes muižas īpašniece grāfiene Cecīlija bija radījusi savu vērienīgu gleznu kolekciju. „Un varbūt pēc 200 gadiem šonedēļ radītās gleznas kāds vēros un gūs no
tā prieku,” tā Sandra Kerēvica, Svitenes
tautas nama vadītāja.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vietējie ražotāji gaidīs apmeklētājus Mājas kafejnīcu dienās
Bauskas novads šogad piedalās
„Mājas kafejnīcu dienās”, tāpēc
aicinām 20. un 21. augustā
apmeklēt „Bauskas novada smeķi”.
Mājas kafejnīcu dienās piedalās:
Piemājas saimniecība „Padegas”,
kur ēdienus būs iespējams nobaudīt upes
krastā, smiltsērkšķu laukā, ābeļdārzā un
vēl kādā saimniecības nostūrī, izbaudot
Zemgalei neraksturīgo upes ieleju un atrodoties dabas ieskautajās smaržās.
Pilsrundālē, Baltās mājas pagalmā
tiek aicināti draugi un interesenti mierīgā
gaisotnē baudīt ko neparastāku, pagaršot
kādu pēc Kaucmindes meistaru receptes
gatavotu ēdienu, iepazīt, cik daudzveidīgs
ir dabas virtuves piedāvājums, izmēģināt
spēkus cepumu pagatavošanā, kā to darījušas mūsu mammas un vecmāmiņas.
Iecavā „Vīnkalna cepļa” saimniece
Ginta Zaumane aicinās mieloties ar pašas
darinātiem gardumiem. Kafejnīca ar nosaukumu „Pie melniem putniem” aicinās

nobaudīt veselībai draudzīgus pamatēdienus un saldos ēdienus. Ēdiens tiks
pasniegts vietējā ceplītī svēpētos traukos.
Būs iespēja arī vienuviet skatīt vairāku amatiermākslinieku darbu izstādes,
tai skaitā arī uz vietas tapušo melno keramiku. Būs iespēja nodegustēt arī citu

iecavnieku darinātās sukādes, medutiņu
un vēl šo to. Mājas kafejnīcu dienām vēlama iepriekšēja pieteikšanās, jo „Vīnkalna
cepļa” pagalms nav liels, tādēļ vietu skaits
ir ierobežots.
Saimniecībā „Vaidelotes” viesi tiek
iepazīstināti ar latvisko dzīves ziņu un

tradīcijām. Mājas kafejnīcu dienu laikā
viesiem tiks piedāvāti uz vietas audzēto
dārzeņu, augļu, ogu un novadam raksturīgo produktu ēdieni.
Viesu mājā „Satekas” viesiem tiks
piedāvāti tradicionāli latviski ēdieni no
Zemgalē augušiem un pārstrādātiem produktiem. Būs iespēja supot un doties pastaigā pa nelielo dabas taku gar neskarto
Zvirgzdes krastu. Bet pagalmā katrs atradīs kādu spēli sev: kroketu, novusu, galda
tenisu, petanku, batutu u. c.
„Mazajos Mežgaļos” varēs nesteidzīgi baudīt sagatavotos ēdienus, kuru
galvenais mērķis ir izcelt aitas piena maigo konsistenci. Varēs uzzināt, kā pareizi
audzēt vīnogas, un iepazīties ar to izstrādājumiem. Apskatīt tauriņu ekspozīciju un
dzirdēt aizraujošu stāstu no pašu entomologa un izbaudīt melnās keramikas trauku
burvību.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

5.08.

15.00

Alfredam Amtmanim-Briedītim veltīts atceres
pasākums: dievkalpojums Valles evaņģēliski
luteriskajā baznīcā, koncertēs TRIO „JUMALĪ”;
plkst. 16.30 muzeja dārzā „Zvanītāju Bukās”
būsim kopā ar Nacionālā teātra aktieriem Agnesi
Budovsku, Mārtiņu Brūveri un Muzikālās daļas
vadītāju Edgaru Mākenu (ieeja - bez maksas)

Valle, aktieru Amtmaņu
muzejs “Zvanītāju Bukas”

5.08.

19.00

Senās mūzikas koncerts „The Rise of Italian
Baroque” (ieeja - bez maksas)

Iecavas evaņģēliski luteriskā
baznīca

5.08.
un
6.08.

no 16.00
un
no 15.00

Festivāls „Bauska TASTE” (ieejas biļetes:
„Biļešu Paradīzē” – pieaugušā biļete 35 EUR,
jaunieša biļete 25 EUR, bērniem līdz 11 g. v. - bez maksas)

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

5.08.

21.30

Kanepenes svētku koncerts „Balta, balta
pasaulīte…”: piedalās Skaistkalnes tautas nama
amatierkolektīvi un īpašie viesi - Jānis Moisejs un
vīru vokālais ansamblis „Dancis” (ieeja - bez maksas)

Pie Skaistkalnes tautas
nama

6.08.

visu
dienu

Kanepenes svētki: 10.00 sporta aktivitātes pie
skolas; 17.00 teātra izrāde, 22.00 balle kopā ar
grupu „Starpbrīdis” un DJ apvienību „Skaņa-V”
Skaistkalnes estrādē (ieejas maksa - 3 EUR)

Skaistkalne

7.08.

visu
dienu

Kanepenes svētki: 7.00 lielais tirgus,
10.00 atrakcijas bērniem un kartinga trase,
11.00 militārās tehnikas demonstrējumi, 16.00 putu
ballīte, 19.00 estrādē koncertballe kopā ar grupu
„Galaktika” (ieeja - bez maksas)

Skaistkalne

līdz 7.08.

Muzeja
darba
laikā

Īras Rozentāles gleznu izstāde „Fragmentāra
kompozīcija” (ieejas maksa - 1,40 EUR)

Bauskas muzejs

līdz 15.08.

Darba
dienās

2022. gada ATUM World Top 60 mākslinieces
Tatjanas Paļčukas-Rikānes gleznu izstāde (ieeja - bez
maksas; P-C 10.00-17.00; Pk 10.00-14.00)

Iecavas kultūras nams

līdz 31.08.

Katru
dienu
10.0018.00

Ligitas Caunes personālizstāde „Ar Itāliju sirdī”.
Ceļojumos tvertos mirkļus māksliniece atainojusi
akvareļa un flomāstera zīmējumos un eļļas studijās
(ieeja - bez maksas)

Bauskas pils muzejs

līdz 4.09.

Muzeja
darba
laikā

Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” 65 gadu
jubilejas izstāde „PAMATS. VĒRTĪBA. PĀRVĒRTĪBA”
(ieejas maksa - 1,40 EUR)

Bauskas muzejs

10.08.11.09.

Muzeja
darba
laikā

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

Bauskas muzejs

13.08.

17.00

Teātra izrāde „Vecus kokus nepārstāda “ (ieeja - bez
maksas)

Vecumnieku tautas nams

14.08.

14.00

„Modus Vivendi” koncerts „Bahu dzimta”. Skanēs
komponista Johana Sebastiana Baha un viņa
priekšgājēju mūzika. Koncertā uzstāsies: Ainārs
Paukšēns /baroka čells/, Jānis Pelše /pozitīvs/,
Maruta Hmeļevska un Daiga Būda /soprāni/, Baiba
Mežsēta /alts/, Miķelis Zumbergs /tenors/ un
ansambļa vadītājs Pēteris Vaickovskis /bass/.
(ieejas maksa - 10 EUR)

Bauskas pils tornis

15.08.22.08.

Darba
laikā

Kurmenes tautas nams,
Keramikas un radoša dzīvesveida plenērs
„Samālosim Kurmenē”- iedvesmojoša tikšanās vieta Baltā skola
tiem, kas vienmēr ilgojušies apgūt māla veidošanas
prasmes (vadītāja - keramiķe Dace Balckare un citi
mākslinieki) (ieeja - bez maksas)

17.08.

20.00

Saulrieta koncerts - Juris Hiršs
(ieejas maksa - 4 EUR)

Zvirgzdes kāpa Vecumnieku
pagastā

19.08.

19.00

Baibas Jukņevičas skeču virkne „Dzīves smaidiņi” Valles amatierteātra „Briedīši” izrāde; režisore Aija
Skosa (ieeja - bez maksas)

pie Stelpes skolas, sliktos
laika apstākļos - skolā

19.08.

19.00

Baibas Sipenieces–Gavares stāvizrāde ar bufetes
elementiem „Vienreiz jau var!” (ieejas biļetes:
„Biļešu Paradīzē” – 10, 12, 15 un 20 EUR)

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

13. 2022. gada 5. augustā
20.08.

11.00

Aktīvās atpūtas festivāls „Birztaliņa”: dienas
Dāviņu sporta laukums
garumā sportiskās aktivitātes, nevalstisko
organizāciju darbnīcas, zemessargu un ugunsdzēsēju aktivitātes, piepūšamās atrakcijas, koncerti,
vakara noslēgumā - diskotēka (ieeja - bez maksas)

20.08.

11.00

Ģimenes diena: ratiņu parāde, mazo iecavnieku
sveikšana; izklaides un atrakcijas (ieeja - bez maksas)

Iecavas parks

20.08.

Visas
dienas
garumā

Cepļa kurināšana, keramikas darbu izstādepārdošana, meistarklases mālošanā.
20.00 Jaunsaules amatierteātra izrāde
„Meklējiet sievieti”, 22.00 zaļumballe ar grupu
„Pakavrockband” (ieejas maksa uz balli – 5 EUR)

Kurmenes parka estrāde

27.08.

22.00

XXVI Stelpes pagasta sporta svētku zaļumballe
(ieejas maksa - 3 EUR)

Stelpes estrāde

1.09.

11.0016.00

1. septembra svinības skolēniem (ieeja - bez maksas)

Bauskas Rātslaukums

4.09.

12.00

Dzejas diena Knuta Skujenieka piemiņai (ieeja - bez
maksas)

Kurmenes pagasta „Mūru
dzirnavas”

10.09.

17.00

Zemgales Dižtirgus (ieeja - bez maksas)

Bauskas Rātslaukums

10.09.

20.00

Bauskas vecpilsētas „CIERE” (ieeja - bez maksas)

Bauskas vecpilsēta

11.09.

17.00

Maestro Raimonds Pauls un jaunā dziedātāja Paula
Saija koncertprogrammā „Pauls un Paula. Jauns
vārds” (biļetes cena – 20 un 25 EUR „Biļešu Paradīzes”,
Bauskas Kultūras centra kasēs un tiešsaistē)

Bauskas Kultūras centrs

JAUNIEŠI: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

10.08.

18.00

Dambretes turnīrs sadarbībā ar biedrību
„Bauskas Prātnieks”

Iecavas Jauniešu centrs

17.08.

16.30

Ievads aktiermeistarībā: brīvība - prātā,
ķermenī un sirdī

Iecavas Jauniešu centrs

19.08.

16.00

Par un ap karjeru: kā veidot un attīstīt
karjeru secīgi?

Bauskas jauniešu telpa Uzvaras
ielā 4 (jaunajās telpās)

30.08.

17.00

Pikniks un neformālas sarunas par mentālo
veselību

Iecavas Jauniešu centrs

Aktīva vasara
mūsu
novadniekiem
pielāgotajā
sportā
1.lpp.
Kā atzīmē komandas vadītājs Jānis
Gribs, mūsu zolmaņi bija gatavi garam
turnīram, jo zoles sacensības sākās vēlā vakarā, bet šajā reizē prāta spēles noslēdzās
tikai ar pirmajiem saules stariem. Garo maratonu vislabāk izturēja Pēteris Simsons,
kuram čempiona tituls, A. Vancāns šoreiz
trešais. Bauskas komandā startēja arī Jānis Salna un Raimonds Smalkais. J. Gribs
uzsvēra daugavpiliešu viesmīlību, sarūpēto
koncertu, cienastu un lielisko iespēju pabūt
kopā ar seniem draugiem un iegūt jaunus.
Priecājamies, ka pēc lielāka pārtraukuma mūsu novada ļaudīm ar funkcionāliem
traucējumiem šovasar atkal ir iespējas
startēt dažādās sacensībās gan Latvijā,
gan pie likteņa biedriem Lietuvas Republikā.
Sportiskā vasara cilvēkiem ar invaliditāti
turpināsies 13. augustā, kad Bauskā risināsies 18. Vasaras sporta svētki cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.

Iepazīsimies?
Līva Vecvanaga
Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra
„Sarkanā skola” vadītāja
20. augustā Vecumniekos,
Bauskas ielā 4, pie
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Sarkanā skola”,
tiks rīkots pasākums - integrācijas diena „Iepazīsimies?”.

Tās mērķis ir iepazīstināt sabiedrību
ar dienas aprūpes centra (DAC) darbību,
klientiem, to, ko esam iemācījušies šajā
laikā, kopš maija, kad dienas aprūpes
centru ir sākuši apmeklēt mūsu draugi
(DAC klienti). Kopā ar visiem jums vēlamies iepazīties, priecāties, darboties, sadraudzēties un labi pavadīt laiku!
Pasākuma laikā norisināsies neliels
koncerts, kurā priekšnesumu sniegs ne tikai amatieru kolektīvi, bet arī DAC klienti,
jo jebkuram cilvēkam ir svarīgi justies novērtētam un sajust piederības sajūtu, būt
daļai no sabiedrības. „Sarkanās skolas”
darbinieki organizēs radošās darbnīcas,
būs izjāde ar ponijiem, sejiņu apgleznošana un hennas zīmējumi, lielie un mazie
burbuļi, foto stūrītis, kā arī vecākiem būs
iespēja tikties ar psihoterapeiti Solvitu
Vekteri, kas vadīs sarunu „Vecāku un bērnu sadarbība ģimenē”.
Būt kopā, pieņemt, atbalstīt, saprast mēs esam un būsim katrs citādāks, bet
visi vienlīdz nozīmīgi un svarīgi! Uz tikšanos „Sarkanajā skolā”!
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Sportotprieks Brunavā

Sports
Edijs Pālens / LETA

Dace Kalniņa
Rihards Žilinskis, Gvido
Brunavas pagasta nodaļas
Rākins un Nauris Roķis,
sporta pasākumu organizatore vīrieši: Nils Sīlis, Alens
Bauskas novada domes sabiedrisko
organizāciju iniciatīvu līdzfinansēšanas projekta ietvaros Grenctālē 9. jūlijā notika Brunavas pagasta sporta
diena.
Pasākumu organizēja biedrība „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā” sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību un Brunavas pagasta nodaļu, deju kopas „Rota”
dalībniecēm un biedrību „Codes Malēji”.
Pasākumu atbalstīja arī vietējie uzņēmēji SIA „NVD” un ZS „Krišjāņi”.
Sporta dienas dalībnieki sacentās individuālās disciplīnās. Katrs varēja izvēlēties
sev piemērotāko un tajā izmēģināt savus
spēkus. Tika pārstāvēti dažādi sporta veidi:
basketbols, futbols, volejbols, spīdmintons,
galda teniss, šaušana ar loku, šautriņu mešana, nūjošana. Bija dažādi spēka un izturības vingrinājumi: karāšanās stienī, vēdera
prese, balsts guļus uz saliektām rokām, lēcieni ar lecamauklu, riņķa griešana. Tāpat
katrs varēja pielietot savu veiklību dažādās stafetēs un staigāšanā ar koka kājām.
Par paveikto uzdevumu dalībnieki saņēma
punktus. Tos summējot, tika noskaidroti un
apbalvoti uzvarētāji.
Kopumā bija pulcējušies ap 40 Brunavas
pagasta sportot gribētāji. Dalībnieki tika
sadalīti sešās vecuma grupās: zēni, jaunieši, vīrieši, meitenes, jaunietes, sievietes.
Aktīvākie zēni bija Stefans Kondors, Artūrs
Deņisovs un Eduards Akmentiņš, jaunieši:

Višķers un Dāvis Kursišs.
Aktīvākās meitenes bija
Emīlija Deņisova, Rēzija Kondore un Annika
Višķere, jaunietes: Pērle
Kalniņa un Agnese Jakovela, sievietes: Justīne
Kalniņa, Līga Kondore
un Lana Deņisova. Tikai
pavisam nedaudz atpalika Sintija Jurka, Sandra
Hildebrante un Monta
Hildebrante.
Īpaši jāuzteic sporta dienas laureāti, kuri
savāca visvairāk punktu: vīriešu konkurencē
Dāvis Kursišs un sieviešu konkurencē Lana
Deņisova. Pārsteigumu
sev un citiem sagādāja
māsas Līga un Lana,
kas varēja ar koka kājām staigāt tikpat veikli
kā ar savējām. Arī riņķa
griešana nesagādāja
grūtības, un lēcienos ar
lecamauklu viņām bija
vislabākie rezultāti. Ping
pongā nepārspēti bija
Dāvis Kursišs un Alens
Višķers. Stienī visilgāk
spēja karāties Endijs
Kalniņš. Katrs pārlieci-

Lepojamies!

Bauskas novada bērnu un jaunatnes
sporta skolas U18 vecuma grupas
vieglatlēts Atvars Ernests Paļulis
(attēlā) izcīnījis sudraba medaļu
XVI Eiropas Jaunatnes olimpiskā
festivāla sacensībās Banska Bistricā,
Slovākijā, desmitcīņā ar rezultātu
6790 punkti! Sveicam Atvaru un viņa
treneri Raivi Maķevicu!
Rezultāti pa disciplīnām:
*) 100 m - 11, 46 sek. (personīgais
rekords)
*) tāllēkšana: 6,62 m (personīgais rek.)
*) lodes grūšana: 11,95 m
*) augstlēkšana: 1,77 m
*) 400 m: 52,39 sek.
*) 110 m barjerskrējiens: 14,23 sek.
Dāvis Kursišs un Lana Deņisova. (personīgais rek.)
*) diska mešana: 41,19 m
nājās par savām spējām un uzstādīja personīgos rekordus. *) kārtslēkšana: 3,80 m
Nereti bija dzirdami vārdi: „Es to nekad neesmu darījis. Izrā- *) šķēpa mešana: 49,55 m
dās, ka varu!” Prieku par jauki pavadīto laiku nespēja sabojāt *) 1500 m: 4 min. 50,86 sek.
pat īslaicīgais lietutiņš. Nobeigumā visi dalībnieki atzina, ka
viņiem joprojām ir DZĪVOTPRIEKS.
Paldies organizatoriem, tiesnešiem, dalībniekiem un atbalstītājiem.

SPORTS: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

13.08.

10.00

Bauskas novada 2022. gada čempionāts 3:3
basketbolā: U10 un U12 – plkst. 10.00; U14 un
U16 – plkst. 11.30; Pieaugušie – plkst.13.00

Iecavas stadions

13.08.

11.00

Bauskas novada XVIII Vasaras sporta svētki
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Bauskas pilsētas stadions

13.08.

16.00

LFF 3. līgas spēle:
FK Iecava – Dienvidkurzemes FK

Iecavas stadions

19.08.

15.00

Bauskas novada 2022. gada čempionāts 3:3
basketbolā: U10 un U12 – plkst. 15.00; U14 un
U16 – plkst. 16.30; Pieaugušie – plkst. 18.00

Bauskas pilsētas stadions

20.08.

10.00

Pludmales volejbola sacensības veterāniem
„Vecā ezera kauss 2022”

Vecumnieku Vecais ezers

20.08.

10.00

Bauskas novada 2022. gada atklātais
čempionāts 3:3 florbolā (U10, U12, U16,
Pieaugušie)

Bauskas novada domes laukums

21.08.

16.00

LFF 3. līgas spēle: Bauskas BJSS/Mēmele –
FK Tukums 2000-3

Bauskas pilsētas stadions

27.08.

10.00

Bauskas novada XIII Vasaras sporta spēles

Bauskas pilsētas stadions,
Bauskas valsts ģimnāzijas
sporta laukums, sporta nams
„Mēmele”

28.08.

17.00

LFF 3. līgas spēle: Bauskas BJSS/Mēmele –
Dienvidkurzemes FK

Bauskas pilsētas stadions

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

Jūlijā Bauskas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 53 miršanas, mūsu novada iedzīvotāji – 48
(dati publicēti 15. lpp.).

15. 2022. gada 5. augustā

Zemgales kinoloģiskais klubs turpina
attīstīt alternatīvos suņu sporta veidus
Aina Korņejeva, biedrības
„Zemgales kinoloģiskais klubs’’
valdes priekšsēdētāja
23. jūlijā Bauskas novada Iecavas pagasta „Salmiņos” norisinājās IV Latvijas čempionāts suņu sportā „Biatlons
ar suni ’22”. Sacensības organizēja
Iecavas pagastā reģistrētā biedrība
Zemgales kinoloģiskais klubs (ZKK).
Biatlona sacensībām tika pieteikti
89 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas. No
Bauskas novada sacensībām bija pieteikti
seši bērni, trīs senioru un seši pieaugušo
grupu dalībnieki.
Katrās biatlona sacensībās atšķiras
šķēršļi, kuri dalībniekiem jāpārvar kopā ar
suni. Šoreiz to bija 12. Ņemot vērā karsto
nedēļas nogali un daudzveidībai, organizatori trasē papildus iekļāva ūdens šķērsli, kā
arī šautuvi papildināja ar pieciem papildu
šāvieniem guļus un pieciem - stāvus. Daudzu dalībnieku rezultātu ietekmēja slēptie
šķēršļi, kuri trasē bija jāpamana un uzdevums jāizpilda, nezinot, kur tieši tas būs.
Vecuma grupā „Bērni 8-13 gadi” Bauskas novadu pārstāvēja dalībnieks no Uzvaras Roberts Geriņš ar basendži šķirnes suni
Gabiju un ieguva 2. vietu.
Grupā „Bērns un suns” 3. vietu ieguva
iecavniece Otīlija Bogviļone ar borderkolliju
Janku, bet 4. vietu - iecavnieks Miķelis Berķis ar zeltaino retrīveru Loti.
„Pastaigu grupas” bērnu konkurencē uz
pjedestāla kāpa divas iecavnieces. 1. vietu
ieguva Kerija Jaroševica ar labradoru Lordu,
un 2. vietu Renāte Petrovska ar bezšķirnes
suni Duksi. 4. vieta šajā grupā iecavniecei
Sofijai Kadiķei ar labradoru Grētu.
Šī gada maijā Mini biatlona sacensībās uzrādīto sniegumu šoreiz atkārtoja un
„Profesionāļu/Sporta vīriešu grupā” 1. vietu

Trasē
Kerija
Jaroševica ar
labradoru
Lordu.

Komandu vērtējuma goda pjedestāls.
ieguva jaunietis no Bauskas novada Uzva- vietas: 1. vieta Renātei Raginskai ar kurcras Everts Janušauskis ar pointeru Nessy.
hāru Reinu un 3. vieta Baibai Rudzītei ar
Grupā „Seniori 40+” bija reģistrētas di- amerikāņu Stafordšīras terjeru Rondu.
vas iecavnieces un abas ieguva godalgotās
„Tautas sieviešu grupā” sacentās Dace

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
BAUSKA
Gunārs Dudars (03.07.1942.-01.07.2022.)
Dzidra Minkeviča (21.06.1936.-03.07.2022.)
Jānis Rūtiņš (19.06.1941.-02.07.2022.)
Vēsma Saulīte (25.04.1957.-12.07.2022.)
Ligita Šimkūna (20.05.1954.-09.07.2022.)
Aļģirds Antans Danušaitis (14.02.1940.-13.07.2022.)
Maiga Dinstmane (26.11.1935.-09.07.2022.)
Rita Freimane (13.04.1932.-25.07.2022.)
Vilnis Kašķelis (03.03.1941.-24.07.2022.)
Ilga Līruma (28.01.1945.-27.07.2022.)
IECAVA
Edgars Mičulis (11.09.1958.-07.07.2022.)
Ludmila Antoņenko (11.10.1953.-13.07.2022.)
Anita Reimane (15.05.1948.-20.07.2022.)
Vija Šņore (19.02.1966.-18.07.2022.)
Uldis Šteinbergs (16.07.1955.-19.07.2022.)
Sandra Zariņa (02.07.1970.-26.07.2022.)
Tamāra Ignatenko (05.07.1944.-26.07.2022.)
RUNDĀLE
Nikolajs Gavrilovs (22.05.1934.-03.07.2022.)

Renebuša ar rotveileru Yandex (4. vieta) un
Līva Bogdanoviča ar amerikāņu Stafordšīras terjeru Rondu (7. vieta). Dace Renebuša
startēja divas reizes. Otrais starts „Pastaigu grupā” ar suni Quadru un 5. vieta. Iecavniecei Ingai Šernai ar kane korso šķirnes
suni Ozīru „Pastaigu grupā” – 4. vieta.
„Tautas vīriešu grupā“ 4. vieta iecavniekam Andrim Korčaginam ar kurchāru Reinu.
„Senioru grupā 60+” uz pjedstāla kāpa
iecavniece Īrisa Korčagina ar kurchāru
Rūnu.
Komandu vērtējumam tika pieteiktas
sešas vienības. Zemgales kinoloģiskais
klubs pieteica divas kluba sportistu komandas. Komanda ZKK1 ieguva godpilno 1. vietu, bet komanda ZKK - 3. vietu.
Sacensību organizēšanu atbalstīja
Bauskas novada dome un Iecavas pagasta
uzņēmēji: Stādu placis „Lībieši”, ZS „Krišjāņi” un SIA „Reinland” ar balvām no dzīvnieku
barību zīmola PREMIL un ZumZum.
Kā vienmēr patīkama bija iecavnieku
pretimnākšana un pieteikšanās brīvprātīgajam darbam gan trases sagatavošanas
procesā, gan sacensību laikā. To skaitā bija
11 jaunieši no Iecavas pagasta.
Sniedzot vērtējumu par aizvadītajām
sacensībām un ņemot vērā cilvēku pasīvumu un interesi par sportu pēc gandrīz divu
gadu miera perioda, Zemgales kinoloģiskais klubs atzīst: sacensību apmeklējums
bija teicams un jo vairāk ievērojama bija
Bauskas novada iedzīvotāju interese gan
par dalību, gan palīdzīgas rokas sniegšanu
sacensību organizēšanas darbā. Vērā ņemami ir arī mūsu novada dalībnieku rezultāti tik specifiskās sacensībās.
Zemgales kinoloģiskais klubs aicina
ikvienu interesentu pievienoties suņu
sporta un suņu apmācības pulciņam,
lai turpinātu mūsu novadā attīstīt alternatīvos suņu sporta veidus.

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti

Mairis Rebišs (06.10.1969.-03.07.2022.)
VECUMNIEKI
Anatolijs Barans (06.01.1938.-08.07.2022.)
Vilnis Rušiņš (05.02.1963.-01.07.2022.)
Jānis Birnbaums (14.01.1944.-22.07.2022.)
Biruta Zauere (08.06.1948.-24.07.2022.)
BĀRBELE
Zenta Vaisjuna (24.07.1933.-13.07.2022.)
Vitauts Taujansks (03.10.1956.-27.07.2022.)
KURMENE
Voldemārs Sams (22.12.1944.-02.07.2022.)
SVITENE
Vladimirs Supraņenoks (25.08.1956-30.06.2022.)
Dace Kimeiša (21.05.1962.-19.07.2022.)
VIESTURI
Dzidra Grahoļska (26.04.1940.-14.07.2022.)
Larisa Barāne (08.08.1951.-19.07.2022.)
Ruta Cīrule (19.12.1951.-24.07.2022.)
CODE
Sergejs Dorofeičiks (12.04.1966.-08.07.2022.)
Valters Luntēns (30.07.1945.-22.07.2022.)

Maikls Jevsjukovs (24.07.1998.-24.07.2022.)
VALLE
Irēna Ruģele (18.09.1961.-01.07.2022.)
ĪSLĪCE
Artūrs Mūrnieks (02.03.1945.-03.07.2022.)
BRUNAVA
Jānis Gedrovičs (07.01.1937.-21.07.2022.)
Andrejs Žemaitis (17.02.1949.-25.07.2022.)
CERAUKSTE
Andra Vilne (01.11.1938.-15.07.2022.)
Anna Veņislava (27.12.1941.-27.07.2022.)
MEŽOTNE
Aina Albiņa (06.12.1942.-09.07.2022.)
Andris Smilškalns (15.03.1950.-09.07.2022.)
Biruta Šķibuste (06.02.1947.-13.07.2022.)
Jānis Dzelzkalējs (19.05.1942.-20.07.2022.)
Vitauts Zeps (07.09.1936.-24.07.2022.)
GAILĪŠI
Jānis Bēka (26.06.1941.-03.07.2022.)
Anatolijs Lomašs (19.02.1952.-07.07.2022.)
Valentīna Šidla (18.07.1945.-23.07.2022.)

2022. gada 5. augustā 16.

Paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli
pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 5 Dzirnavu ielā 22,
Iecavā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4064 900 1945. Izsoles sākumcena
1100,00 EUR; nodrošinājums – 110,00 EUR; izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles
noslēgums – 22.08.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz
11.08.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr. LV07PARX0003805160002, un,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Nāc strādāt Iecavas vēlēšanu iecirknī
14. Saeimas vēlēšanās 1. oktobrī!
Pieteikums jāiesniedz līdz 12. augustam!
Vairāk info - www.iecava.lv

20.augustā

Tālr. uzziņām 67021413, 67021397.

Vecumnieku tirgus laukumā
/Bauskas iela 16/

10. augustā

Gadatirgus
Obligāta pieteikšanās tel. 296 777 59
e-pasts: imi3@inbox.lv

10.00-14.00

Aicināti visi pirkt un pārdot
gribētāji!

Bauskā
Uzvaras ielā 1

Vietu skaits ierobežots!

Pasākums var tikt filmēts un fotografēts!

Augusts 2022
GRŪTNIEČU VINGROŠANA*

P

O

T

TN Kvēle, Bauska, Egija Karpoviča, tel. 26393909

Pt

S

9:30

līdz 18.08

10:30

PĒCDZEMDĪBU VINGROŠANA* TN Kvēle, Bauska, Egija Karpoviča vai Lilita Ķuze, tel. 26393909
NŪJOŠANA*

Pulcēšanās TN Kvēle 3.stāvā, Bauska, Egija Karpoviča, tel. 26393909

NŪJOŠANA*

Pulcēšanās TN Kvēle 3.stāvā, Bauska, Egija Karpoviča, tel. 26393909

TRENAŽIERU ZĀLE*
TRENAŽIERU ZĀLE*
ĀRA NODARBĪBAS*

Mogo Fitnesa klubs, Dmitrijs Čabaņenko, tel. 28865868
Mogo Fitnesa klubs, Dmitrijs Čabaņenko, tel. 28865868
Bauskas stadions, Vineta Rozenberga, tel. 29979186

AEROBIKA*

Bauskas stadiona manēža, Baiba Gudaņeca, tel. 22329012

AEROBIKA*

Uzvaras pamatskola, Liene Rotberga, tel. 27630665

AEROBIKA*

Grenctāles Kultūras nams, Liene Rotberga, tel. 27630665

AEROBIKA*

Zemgaļu iela 7, Mežotne, pagalmā,Baiba Gudaņeca, tel. 22329012

AEROBIKA*

Kultūras centrs "Dāvis", Dāviņi, Baiba Gudaņeca, tel. 22329012

AEROBIKA/ZUMBA*

Īslīces Kultūras nams, Vineta Rozenberga, tel. 29979186

līdz 18.08

9:00

līdz 16.08

17:30

līdz 16.08

17:00

17:00

18:00

18:00
08:30
no 11.08

18:30

18:30

no 16.08

no 18.08

20:00

20:00

no 16.08

no 18.08

18:30

no 10.08

18:30

no 22.08

18:00

VISPĀRĒJĀS SAGAT. TRENIŅI** Iecavas stadions Evelīna Daškeviča, tel. 29127471
Vecumnieku sporta skola, Dagnija Bramane, tel. 20399299

18:00

18:00

no 9.08

18:00

no 15.08

ZUMBA***

C

no 17.08

19:00
19:00

līdz 8.08

19:00
19:00

līdz 10.08

Aktuālajam nodarbību norises grafikam lūdzu sekot līdzi Facebook kontā "Bauskas novads", www.bauska.lv vai sazināties ar nodarbību vadītāju
*Bauskas novada sabiedrības Veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 9.2.4.2/16.I/061
** Pasākumi Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.9.2.4.2/16/I/038
*** Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku
pagastos”. 9.2.4.2/16/I/037

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

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

