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Godināti izglītības laureāti
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AKTUĀLI
Šajā numurā:
Dome nosaka
prioritāros 2.
projektus

Skaistkalnes
vidusskolas
9. klases skolnieks Patriks
Vencels tika apbalvots par īpaši
augstiem mācību
sasniegumiem
2021./2022. mācību gadā: viņa
vidējā atzīme
ir 9,83.

Sen

Artūrs Dulbe

Sveicot Bauskas novada labākos un
izcilākos skolēnus, kā arī viņu pedagogus, pirmdien, 30. maijā, Īslīces kultūras namā notika laureātu godināšanas
pasākums.
Par augstiem mācību sasniegumiem
tika sveikti 157 vispārizglītojošo skolu skolēni no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku apvienības. Apbalvoti un godināti
tika tie 35 izglītojamie no 9. līdz 12. klasei,
kuru vidējā atzīme ir 9 un vairāk, kā arī 91
skolēns ar vidējo atzīmi 8 un vairāk.
Balvas un apsveikumus saņēma arī 31
Mūzikas un mākslas skolu absolvents par

sekmju vidējo vērtējumu 8 un vairāk. Godināmo dalībnieku vidū bija arī 30 olimpiāžu
un 11 konkursu uzvarētāji un viņu pedagogi.
Laureāti, kuri dažādos konkursos un
olimpiādēs ieguvuši 2. un 3. vietas, pašvaldības Tencinājuma rakstu saņems savās
izglītības iestādēs. Savukārt pašvaldības
piešķirtās naudas balvas itin visiem laureātiem – gan skolēniem, gan skolotājiem – tiek pārskaitītas uz viņu norādīto
bankas kontu.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis uzteica skolēnu centību,
apņēmību un neatlaidību. „Esam gandarīti,

ka Bauskas novadā mācās tik spēcīgi, zinoši
un gudri jaunieši, kuri būs mūsu novada nākotne. Esam lepni par jūsu sasniegumiem.
Vēlam veiksmi un izdošanos jūsu turpmākajos dzīves lēmumos. Lai visiem jauka vasara!’’ Arī Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja
Antra Ozoliņa slavēja skolēnus par mācību
rezultātiem: „Te pulcējušies paši labākie no
labākajiem. Prieks jūs visus redzēt tik kuplā skaitā vienuviet. Lai tikpat augstvērtīgi
mācību rezultāti jums būtu arī turpmākajā
dzīves ceļā, kuru izvēlēsieties.”
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Piešķir
līdzfinansējumu
iekšpagalma
labiekārtošanai

Skolu izlaidumu
saraksts
4.
Izvirzi
pretendentus
nominācijai 9.
„Labākais
darba devējs’’!
Nākamais
‘‘Bauskas Novada Vēstneša’’
numurs iznāks 8. jūlijā.

Bauskas novads atzīts par uzņēmumiem draudzīgāko pašvaldību
Marija Dūduma
Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centra
uzņēmējdarbības speciāliste
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar
Biznesa augstskolu „Turība”, Junior

Achievement Latvia un sabiedriskās
domas pētījumu centru SKDS ir atjaunojusi iniciatīvu vērtēt Latvijas
pašvaldības, nosakot uzņēmumiem
draudzīgāko pašvaldību.
Svinīgajā godināšanas pasākumā,
kas norisinājās 25. maijā, tika pasniegtas balvas trīs augstāk novērtētajiem
novadiem: pirmajā vietā ierindojās
Bauskas novads, savukārt otrajā un tre-

šajā pozīcijā attiecīgi Kuldīgas un Tukuma novads. Par uzņēmumiem draudzīgāko valstspilsētu tika atzīta Jūrmala.
Bauskas novads četrās no piecām
vērtēšanas sadaļām uzrādīja vienus
no augstvērtīgākajiem rezultātiem novadu starpā, augstāko punktu skaitu
saņemot „slepenā pircēja” sadaļā, kurā
BA „Turība” uzņēmējdarbības un komunikācijas virziena studenti bija izsūtījuši

e-pastu pašvaldībām, interesējoties par
biznesa atbalsta iespējām.
Viena no LTRK prioritātēm ir pieejamu publisko pakalpojumu un uz klientu
orientētas valsts pārvaldes veicināšana. Uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības balva palīdz veicināt pašvaldību
interesi par uzņēmējdarbības attīstību
un investīciju piesaistei labvēlīgas vides
radīšanu.
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Novada domē
Bauskas novada domes kārtējā sēde
notika 26. maijā.
Apstiprina saistošos noteikumus
„Par sociālajiem pakalpojumiem
Bauskas novadā”
Domes sēdē tika apstiprināti saistošie
noteikumi „Par sociālajiem pakalpojumiem
Bauskas novadā”, kas nosaka sociālo pakalpojumu veidus un nosacījumus to piešķiršanai. Pakalpojumu piešķiršanu administrē
pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”.
Noteiktām personu grupām Bauskas novadā ir pieejami šādi sociālie pakalpojumi:
• sociālā darba pakalpojums;
• higiēnas pakalpojums;
• krīzes centra pakalpojums;
• izmitināšanas pakalpojums;
• dienas aprūpes centra pakalpojums;
• dienas centra pakalpojums;
• ergoterapeita pakalpojums;
• atbalsta un izglītojošo grupu pakalpojums;
• aprūpes mājās pakalpojums;
• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;
• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nepilngadīgām personām;
• aprūpes pakalpojums nepilngadīgām
personām ar invaliditāti;
• ģimeniskai videi pietuvināts bērnu aprūpes pakalpojums;
• ģimenes asistenta pakalpojums;
• sociālā mentora pakalpojums;
• psihologa pakalpojums.
Tā kā pēc administratīvi teritoriālās
reformas no 2021. gada 1. jūlija izveidots
Bauskas novads, kura sastāvā ietilpst līdzšinējo Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un
Iecavas novadu administratīvās teritorijas,
bija nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas paredz vienotus sociālos pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem.
Domes apstiprinātie saistošie noteikumi vēl jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva
ministrijas atzinuma saņemšanas saistošie
noteikumi tiks nodoti publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stāsies
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Tad spēku zaudēs Bauskas novada domes saistošie noteikumi „Par sociālajiem
pakalpojumiem Bauskas novadā”; Iecavas
novada domes saistošie noteikumi „Par
sociālajiem pakalpojumiem Iecavas novada
pašvaldībā”; Iecavas novada domes saistošie noteikumi „Par pakalpojuma „Aprūpe
mājās” nodrošināšanu Iecavas novadā”;
Rundāles novada domes saistošie noteikumi „Par aprūpe mājās pakalpojumu Rundāles novadā”; Vecumnieku novada domes
saistošie noteikumi „Par Vecumnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.
Piešķir līdzfinansējumu
Codes luterāņu baznīcas
tehniskajam apsekojumam
Bauskas novada pašvaldībā šī gada
martā saņemts Codes evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegums par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Codes luterā-

ņu baznīcas tehniskā apsekojuma sagatavošanai. Codes luterāņu baznīca ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta
ap 1680. gadu un ir viens no senākajiem
sakrālās arhitektūras pieminekļiem Bauskas novadā. Saglabājies baznīcas sākotnējais apjoms un konstrukcija, kā arī vērtīga
iekārta – 17. gs. kancele un altāris (ar pārbūvēm), ērģeles u. c.
Baznīcai ilgstošā laika periodā veidojušās tehniskas problēmas – paaugstināts
mitruma līmenis pamatos un trupes sēne
grīdā, bojāta torņa konstrukcija. Lai uzsāktu
baznīcas ēkas tehnisko problēmu risināšanu, nepieciešams tehniskais apsekojums un
speciālistu rekomendācijas turpmākajām
darbībām. Tehniskā apsekojuma kopējās
izmaksas ir 2233,35 EUR.
Saistošie noteikumi par Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai paredz, ka arhitektūras
pieminekļa, vēsturiskās apbūves, tās daļas
vai mākslas pieminekļa konservācijas vai
restaurācijas būvniecības ieceres dokumentācijas vai tam pielīdzināma dokumenta
(konservācijas/restaurācijas programmas),
ieskaitot arhitektoniski mākslinieciskās
inventarizācijas vai arhitektoniski mākslinieciskās izpētes un tehniskā apsekojuma,
sagatavošanai pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 100%, bet ne vairāk kā
2000 EUR.
Dome nolēma piešķirt Codes evaņģēliski
luteriskajai draudzei līdzfinansējumu baznīcas tehniskā apsekojuma sagatavošanai
2000 EUR apmērā.
Paredzēts, ka finansējums tiks nodrošināts no Bauskas novada administrācijas
2022. gada budžeta kultūras pieminekļu saglabāšanai paredzētajiem līdzekļiem. Darbu
pabeigšanas termiņš noteikts ne vēlāk kā
līdz 2022. gada 30. oktobrim.
Nosaka prioritāros projektus
Eiropas Savienības struktūrfondu 2021.–
2027. gada plānošanas perioda projektu
konkursiem varēs pieteikties, iesniedzot
tikai augstas gatavības projektus, tādēļ domes deputāti lēma par prioritārajiem projektiem, kuriem uzsākt būvprojektu izstrādi.
Bauskas novada administrācijas Attīstības
un būvniecības departaments būvprojektu
izstrādi uzsāks šādiem objektiem:
• Ēkas Uzvaras ielā 3 Bauskā pārbūves
būvprojekta izstrāde Bauskas Centrālās
bibliotēkas darbības nodrošināšanai;
• Attīstīt ilgtspējīgu mobilitāti Bauskas
pilsētā, tai skaitā:
o Salātu ielas Bauskā pārbūvi no Zaļās
ielas līdz Dārza ielai;
o Salātu ielas Bauskā posma izbūvi no
Pilskalna ielas līdz Zaļajai ielai;
o Pilskalna ielas Bauskā izbūvi (501 m);
o Apvienotā gājēju/veloceliņa izbūvi Zaļajā ielā Bauskā.
Veicot tranzītielas un pieslēgumu pārbūvi, tiktu uzlabota mobilitāte un satiksmes
drošība, kā arī attīstīti nekustamie īpašumi
aiz veikala TOP un aiz Upmalas ielas Bauskā.
• Dreņģera sētas Bauskā konservācijas
un restaurācijas būvprojekta izstrāde. Šī
ēka Plūdoņa ielā 26 Bauskā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis;
• Energoefektivitātes paaugstināšana un

pieejamības nodrošināšana Uzvaras ielā 1
Bauskā.
Finansējums augstas gatavības projektu
sagatavošanai tiks nodrošināts no Bauskas
novada pašvaldības 2022. gada budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un
2023. gada budžeta līdzekļiem.
Prioritāro projektu sarakstā sākotnēji
bija vairāk objektu, taču pašreizējais energoresursu un būvniecības izmaksu sadārdzinājums samazina pašvaldības iespējas realizēt visas ieceres. Tādēļ apstiprināšanai
izvēlēti tie projekti, kuri atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu 2021.–2027. gada
plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta
mērķiem un kuriem ir lielāka iespēja piesaistīt ES finansējumu.
Par prioritāro Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
projektu noteikšanu
Lai sagatavotu augstas gatavības projektus iesniegšanai Interreg Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā,
deputāti nolēma uzdot Attīstības un būvniecības departamentam uzsākt koncepciju
izstrādi, partneru apzināšanu un būvprojektu izstrādi šādiem projektiem:
• Grenctāles kultūras nama deju zāles un
mazās zāles ar skatuvi vienkāršota atjaunošana;
• Bauskas Kultūras centra aprīkošana
(iegādāts moderns apskaņošanas aprīkojums);
• Viedo platformu izveide Bauskas novada publiskās atpūtas zonās - ceļā uz viedo
pilsētvidi (viedo soliņu ierīkošana Iecavā,
Rundālē, Bauskā un Vecumniekos);
• Eko tūrisma attīstība Bauskas novadā,
atjaunojot zaļās infrastruktūras objektus
(novada ūdenstilpņu tīrīšanas pasākumi,
publiski pieejamo atpūtas vietu teritorijas
labiekārtošana, publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde);
• Bērnu un jauniešu sociālā iekļaušana,
veicinot bērnu un jauniešu saturīgas brīvā
laika pavadīšanas iespēju (teritorijas labiekārtošana pie DI ēkām Bauskā, Zaļajā ielā
33 (jauniešu mājā) un Vecumniekos, Sarkanās skolas teritorijā);
• Sociāli atstumto riska grupu iekļaušana, uzlabojot dzīves kvalitātes un brīvā laika
pavadīšanas iespējas (teritorijas labiekārtošana pie pansionāta „Atvasara” Vecumniekos un pie ēkas Baldones ielā 65 Iecavā);
• Vēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstīšana Skaistkalnes muižas teritorijā;
• Ziemeļu ieejas rekonstrukcija Mežotnes
pilskalnā;
• Iecavas vēsturiskā parka attīstība caur
vēstures un tūrisma perspektīvu, jaunu tūrisma objektu izveide.
Finansējums tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un
2023. gada budžeta līdzekļiem.
Piešķir finansējumu
jumta remontam
Dome piešķīra finansējumu Iecavas
pirmsskolas izglītības iestādes „Cālītis” jumta seguma remontam 16 681 EUR apmērā
no Bauskas novada pašvaldības 2022. gada
budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
28. martā tika konstatēts, ka brīvdienu
laikā vētra norāvusi Iecavas pirmsskolas
izglītības iestādes „Cālītis” jumta segumu
aptuveni 520 m² lielā platībā vienam no
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iestādes ēkas korpusiem. Bija nepieciešams
nekavējoties uzsākt jumta remontu, lai nepieļautu lietus ūdeņu noplūdi iestādes telpās, kas sabojātu ēkas tehnisko un vizuālo
stāvokli. Pēc vairāku uzņēmumu aptaujas
īsā termiņā veikt ēkas apsekošanu un nepieciešamos būvdarbus uzņēmās SIA „Kvintets M”. Darbu pieņemšanas–nodošanas
akts parakstīts 29. aprīlī.
Piešķir finansējumu
apkures katla iegādei
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku apvienības pārvalde”
Kurmenes pagasta nodaļas katlu mājā
2007. gadā uzstādīti divi malkas apkures
katli ar jaudu 0,3 MW, kas nodrošināja siltumapgādi Kurmenes pamatskolai, tautas
namam un bibliotēkai. Apkures sezonā tiek
algoti četri kurinātāji. Ņemot vērā, ka Kurmenes pamatskola ir slēgta, apkures katlu
jauda pašreizējai apkurināmajai platībai
ir par lielu. Tā kā esošie apkures katli ir
15 gadu veci, lietderīga ir apkures katlu
nomaiņa pret mūsdienīgu granulu apkures
katlu ar optimālu jaudu apkurināmajām
platībām.
Ierīkojot granulu apkures katlu ar daļēji
automatizētu vadības procesu, samazinātos izdevumi darba algām un daļai citu siltumapgādes izmaksu.
Dome nolēma piešķirt finansējumu
apkures katla iegādei Kurmenes pagasta
nodaļai 25 459,28 EUR (t. sk. PVN 21%)
apmērā.
Par aizņēmumu investīciju projekta
„Pašvaldības autoceļa B7
„Priedītes–Mežotnes stacija”
pārbūve” īstenošanai
Dome nolēma Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei lūgt atļauju vidējā termiņa aizņēmumam 217 023,89 EUR Valsts kasē ar
tās noteikto aizņēmuma procentu likmi investīciju projekta „Pašvaldības autoceļa B7
„Priedītes–Mežotnes stacija”” pārbūvei pa
gadiem: 2022. gadā - 108 511,95 EUR un
2023. gadā - 108 511,94 EUR. Plānots, ka
aizņēmuma atmaksas termiņš būs 10 gadi,
bet aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2024. gada martā.
2022. gadā tiks nodrošināts pašvaldības
budžeta līdzfinansējums 25 374,62 EUR
apmērā un 2023. gadā - 25 374,62 EUR,
kas tiks veikts vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.
Investīciju projekta īstenošana paredz
veikt pašvaldības autoceļa B7 „Priedītes–
Mežotnes stacija” pārbūvi 1806 m garumā,
ceļa posmā no 0,0 km līdz 1,806 km. Pārbūves risinājums paredz caurteku un drenāžas
pārbūvi, ceļa pamatnes izbūvi un dubulto
virsmas apstrādi.
Pašvaldības autoceļš B7 „Priedītes–
Mežotnes stacija” savieno valsts autoceļu
V1034 „Bauska–Priedītes” ar P103 „Dobele–Bauska” un starptautiska mēroga tūrisma galamērķus – Rundāles pili un Bauskas
pili. Abi tūrisma objekti izceļas ar augstu
tūrisma apmeklējuma intensitāti, īpaši vasaras sezonā.
Autoceļš ir ar grants seguma virsmu,
vairākos posmos stipri izskalots un bez ceļa
pamatnes kārtas. Autoceļa virsmā atsegti
lielie laukakmeņi, kas bijuši iestrādāti ceļa
seguma pamatnē, līdz ar to ir grūti izbrau-
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cams un nav iespējams veikt uzturēšanas
darbus – greiderēšanu un sniega tīrīšanu,
atbilstoši Latvijas Valsts autoceļu tehniskajai specifikācijai. Autoceļa pilnvērtīgai
izmantošanai nepieciešama pārbūve.
Piešķir līdzfinansējumu
iekšpagalma teritorijas
labiekārtošanai
Pamatojoties uz Bauskas novada domes
saistošajiem noteikumiem „Par Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”, dome nolēma piešķirt
līdzfinansējumu 22 331,57 EUR apmērā
biedrībai „Lauku 6”. Līdzekļi tiks izmantoti
Liepu ielas 8 un Liepu ielas 10 iekšpagalma
teritorijas labiekārtošanai un automašīnu
stāvlaukuma izbūvei Īslīces pagasta Rītausmās.
Apstiprina nolikumu
„Īsteno savu ideju Bauskas novadā!”
Lai sekmētu uzņēmējdarbības vides
attīstību Bauskas novadā, ir izstrādāts nolikums par līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības veicināšanai.
Nolikums nosaka komercdarbības atbalsta projektu iesniegšanas, izvērtēšanas,
īstenošanas, atskaites un projektu rezultātu uzturēšanas uzraudzības kārtību, kā arī
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus komercdarbības atbalsta projektiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai.
Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir
sniegt atbalstu juridisko personu vai fizisko
personu projektiem, kas tiks realizēti Bauskas novadā, tā veidojot aktīvu ekonomisko
vidi, radot jaunus produktus, pakalpojumus
un darba vietas.
Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskai personai jauna uzņēmuma radīšanai
un/vai esoša uzņēmuma, kura darbība nepārsniedz trīs gadus, attīstībai.
Maksimālais līdzfinansējuma apmērs
vienam pretendentam:
• viena gada projektam – līdz 3000 EUR;
• divu gadu projektam – līdz 5000 EUR,
saņemot finansējumu līdz 3000 EUR pirmajā gadā un līdz 2000 EUR otrajā gadā.
Pieaugs maksa par
atkritumu apsaimniekošanu
Bauskas novada Bārbeles, Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta teritorijās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz
SIA „Eco Baltia vide”. Pašvaldībā saņemts
uzņēmuma iesniegums, kurā norādīts uz
izmaksu būtisku pieaugumu, kas ietekmē
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
cenu un kuru ir izraisījuši ārēji (no apsaimniekotāja neatkarīgi) faktori – inflācija/
patēriņa, degvielas cenu un vidējās darba
samaksas pieaugums. Būtiski pieaugušas
un turpina pieaugt energoresursu cenas
(elektroenerģijai, gāzei u. c.). Minēto izmaksu pieaugums palielinājis arī sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas par
kopumā vairāk nekā 10%. Izmaksu pieaugumu apstiprina arī Centrālās statistikas
pārvaldes sniegtā informācija.
SIA „Eco Baltia vide” lūdz pašvaldību
viena mēneša laikā apstiprināt maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Dome nolēma no 2022. gada 1. jūlija noteikt maksu par sadzīves atkritumu savāk-

šanu šādā apmērā:
• 16,91 EUR bez PVN par viena nešķirota
sadzīves atkritumu kubikmetra apsaimniekošanu (līdz šim 16,49 EUR/m3, pieaugums
2,55%);
• 12,70 EUR bez PVN par viena bioloģiski
noārdāmo atkritumu kubikmetra apsaimniekošanu (līdz šim 12,20 EUR/m3, pieaugums 4,10%);
• 26,46 EUR bez PVN par viena lielgabarīta atkritumu kubikmetra apsaimniekošanu
(līdz šim 25,91 EUR/m3, pieaugums 2,12%).
Tiks izdarīti arī atbilstoši grozījumi
2018. gada 5. novembrī ar SIA „Eco Baltia
vide” noslēgtajā līgumā par atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada Bārbeles,
Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un
Vecumnieku pagasta teritorijās.
Apstiprina pašvaldības
Energopārvaldības sistēmas
rokasgrāmatas 4. redakciju
Rokasgrāmata ir apraksts, kā nodrošināt sistemātisku pieeju energopārvaldības
sistēmas izveidei, ieviešanai, uzturēšanai un
nepārtrauktai uzlabošanai atbilstoši EN ISO
50001:2018 standarta prasībām.
Rokasgrāmatā ietverta informācija par
Bauskas novada energopārvaldības sistēmas pārvaldi un atbildīgajām personām,
energopolitikas mērķiem, uzdevumiem un
rīcības plānu to sasniegšanai, energosniegumu un tā novērtējuma rādītājiem, ar energopārvaldības sistēmu saistīto dokumentāciju un procedūrām. EN ISO 50001:2018
standarts ir Eiropas standarts, kas bez pārveidojumiem tā saturā pārņemts nacionālā
standarta statusā. Standarts definē pamatnosacījumus, kā izveidot, ieviest, uzturēt un
uzlabot energopārvaldības sistēmu.
2021. gada Administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā izveidots jauns novads,
tā sastāvā iekļaujot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu. Lai izvērstu
EPS atbilstoši pašvaldības robežām, ir
veikta ēku, ielu publiskā apgaismojuma un
transporta parka informācijas apkopošana.
Jaunās EPS robežas aptver apvienoto Bauskas novadu ar četrām apvienību pārvaldēm,
ietverot:
• 145 pašvaldības ēkas;
• publiskā ielu apgaismojuma 114 posmus;
• pašvaldības autoparku ar 105 transportlīdzekļiem.
Atļauj SIA “Eco Baltia vide”
izveidot jaunu
atkritumu šķirošanas vietu
Bauskas novada pašvaldībā 2022. gada
5. maijā (ar precizējumiem 2022. gada
10. maijā) saņemts SIA „Eco Baltia vide”
iesniegums „Par paredzētās darbības īstenošanas iespējām pašvaldības teritorijā”,
kurā SIA „Eco Baltia vide” informē, ka plāno
pārcelt atkritumu apsaimniekošanas vietu
no Īslīces ielas 5A Bauskā uz Bērzkalnu ielu
77 Bauskā.
Atkritumu apsaimniekošanas vietas
darbība varētu nodrošināt ekonomiski izdevīgāku dalīti savākto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nodrošinātu vismaz 30 darba
vietas.
Deputāti nolēma atļaut SIA „Eco Baltia
Vide”, reģ. Nr. 40003309841, izveidot jaunu
atkritumu šķirošanas, uzglabāšanas, sagatavošanas pārstrādes vietu Bērzkalnu ielā
77 Bauskā, kurā tiktu realizētas šādas atkritumu apsaimniekošanas darbības:

- dalīti vāktā iepakojuma un atsevišķi
savākto atkritumu šķirošana līdz 6 240 t/
gadā;
- atkritumu uzglabāšana:
• stikla iepakojuma uzglabāšana līdz 2
500 t/gadā;
• stikla atkritumu uzglabāšana līdz 200
t/gadā;
• koka iepakojuma uzglabāšana līdz 20
t/gadā;
- nederīgo un nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu (atkritumu klase 200135,
200123, 160211, 160213, 160214,
200136) līdz 867 t/gadā apsaimniekošana
(uzglabāšana, šķirošana un apstrāde, veicot
sastāvdaļu atdalīšanu un daļēju izjaukšanu);
- videi kaitīgo preču (atkritumu klase 200133, 200134, 160602, 160604,
160605 un 200121) līdz 49 t/gadā apsaimniekošana.
Izmaiņas komisiju sastāvā
Ar domes lēmumu veiktas izmaiņas
divu komisiju sastāvā. No Bauskas novada
pašvaldības interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas locekles amata pēc pašas lūguma
atbrīvota Baiba Stūre, un šajā amatā no
2. jūnija apstiprināta Izglītības nodaļas speciāliste Sanita Reinsone. B. Stūre atbrīvota
arī no Bauskas novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas. Šajā amatā no 2. jūnija
apstiprināta Izglītības nodaļas metodiķe
Baiba Šumina.
Atbrīvo no amata
Vecsaules pamatskolas direktori
Dome nolēma no 30. jūnija atbrīvot Liliju
Bulu no Vecsaules pamatskolas direktora
amata. Iesniegums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu saņemts 31. martā.
Par Vecsaules pamatskolas direktori L. Bula
strādājusi no 2016. gada 1. septembra, bet
pirms tam, no 1999. gada 28. aprīļa, viņa
veikusi Ozolaines pamatskolas direktores
pienākumus.
Piešķir līdzekļus
sadraudzības pašvaldībai
Bauskas novada dome šā gada 28. aprīlī
pieņēma lēmumu „Par sadraudzības līguma
noslēgšanu ar Malinas pilsētas domi (Ukrainas Republika). Pašlaik Malinā joprojām
nav droši, avio uzlidojumu trauksmes brīdinājumu ziņojumi tiek saņemti katru dienu.
60-70% iedzīvotāju (sievietes, bērni, pensijas vecuma iedzīvotāji) ir pametuši savas
dzīvesvietas, uz laiku meklējot mītnes vietu
Rietumukrainā un Rietumeiropā. Pilsētā
palikušajiem iedzīvotājiem nepieciešama
pastāvīga humānā palīdzība, ko šobrīd nodrošina brīvprātīgie.
Dome nolēma piešķirt finanšu līdzekļus
20 000 EUR ziedojumam Malinas pilsētai.
Izdevumi tiks segti no 2022. gada pašvaldības pamatbudžetā plānotajiem finanšu
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Noteikts, ka pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par mantiskā ziedojuma organizēšanu
atbilstoši Malinas pilsētas vajadzībām.
Atjauno sadraudzības
un sadarbības līgumus
Ņemot vērā, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas ir izveidota jauna Bauskas
novada pašvaldība, apvienojot līdzšinējās
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu pašvaldības, nepieciešams atjaunot sadraudzības un sadarbības līgumus.
To mērķis ir stiprināt savstarpējās attie-

cības starp tautām, reģioniem un pašvaldībām, sekmēt produktīvas, daudzpusīgas
un izaugsmi rosinošas sadarbības attīstību
starp vietējām kopienām.
Dome nolēma noslēgt sadraudzības un
sadarbības līgumus ar šādām citu valstu
pašvaldībām:
1. Nāhodas pilsētas domi (Čehijas Republika);
2. Hašuri pašvaldību (Gruzijas Republika);
3. Sačheres pašvaldību (Gruzijas Republika);
4. Pehja-Pernumā pašvaldību (Igaunijas
Republika);
5. Udžate-Trevano pašvaldību (Itālijas
Republika);
6. Biržu rajona pašvaldību (Lietuvas Republika);
7. Pakrojas rajona pašvaldību (Lietuvas
Republika);
8. Pasvales rajona pašvaldību (Lietuvas
Republika);
9. Radvilišķu rajona pašvaldību (Lietuvas
Republika);
10. Sorokas rajona pašvaldību (Moldovas Republika);
11. Ripinas pilsētas pašvaldību (Polijas
Republika);
12. Billerbekas pašvaldību (Vācijas Federatīvā Republika);
13. Hedemoras pašvaldību (Zviedrijas
Karaliste);
14. Terebodas pašvaldību (Zviedrijas Karaliste).
Nosaka vienotu kārtību
koku ciršanai ārpus meža
Lai noteiktu vienotu kārtību, kādā saņemama atļauja koku ciršanai ārpus meža,
publiskās apspriešanas procedūras kārtību
un zaudējumu atlīdzības samaksas kārtību
par dabas daudzveidības samazināšanu,
dome apstiprināja saistošos noteikumus
„Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā”.
Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts vēl jānosūta atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.
Lemj par pašvaldības
apbalvojumiem
Dome nolēma dibināt šādus Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus:
• augstākais Bauskas novada pašvaldības apbalvojums Goda zīme „Zelta ozols”;
• apbalvojums „Bauskas novada Gada
cilvēks”;
• augstākais rakstiskais Bauskas novada
pašvaldības apbalvojums „Bauskas novada
pašvaldības Goda raksts”;
• apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Atzinības raksts”.
Sēdē apstiprināts arī Bauskas novada
pašvaldības nolikums „Par Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumiem”. Lēmums par
apbalvojumu dibināšanu un apbalvojuma
nolikuma apstiprināšanu tiks iesniegts Kultūras ministrijai reģistrēšanai Apbalvojumu
reģistrā.
Ar visiem domes lēmumiem varēs iepazīties tīmekļvietnes www.bauska.lv sadaļā
Pašvaldība -> Domes sēdes -> Lēmumi.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Iedzīvotāji informēti par
kapsētu digitalizēšanu

Ilze Puķāne
projektu vadītāja
12. maijā Rundāles Multifunkcionālajā centrā, Svitenes tautas namā un
Viesturu pagasta nodaļā norisinājās
informatīvā kampaņa iedzīvotājiem.
Organizējot pasākumus, vēlējāmies
vienkāršā veidā izskaidrot, kas ir
kapsētu digitalizācija un kas mainījies
datu uzturēšanā pēc digitalizēšanas
procesa uzsākšanas.
10 kapsētu digitalizēšana Rundāles apvienības pārvaldes teritorijā tika īstenota
projekta LLI-437 „Kapsētu administratīvo
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu
reģionos” ietvaros. Digitalizācijas rezultātā
ir radīta elektroniskā datu bāze, kas nozīmē,
ka sistēmā savadīti visi apzinātie dati no
kapu grāmatām un miršanas apliecībām.
Radītas kapsētu shēmas, un ikvienam interesentam, neizejot no mājas, ir iespēja kapsētu izstaigāt virtuāli – datorā. Katra kapu
kopiņa ir pieejama apskatei, un iedzīvotāji
var atrast savus mirušos tuviniekus datorā,
planšetē vai telefonā, ierakstot sistēmas:
www.cemety.lv mājaslapā interesējošo vārdu un uzvārdu. Savukārt, atrodoties kapsētā, izmantojot Google maps vai Waze aplikāciju, uzklikšķinot uz sameklētajiem datiem,
ir iespēja nokļūt tieši pie interesējošās kapa
vietas.
Informācija izstrādātajās karšu shēmās
ir norādīta uz konkrētu laiku, kas fiksēts pēc
apsekošanas dabā līdz 2021. gada martam. Atkarībā no finansiālajām iespējām
kartes uz informatīvajiem dēļiem pie kapsētām varētu tikt aktualizētas reizi divos vai
trijos gados.
Pasākumos piedalījās arī uzņēmuma
SIA „Cemety” pārstāvis Miks Blate, kurš
sniedza atbildes uz jautājumiem saistībā
ar digitalizācijas procesu un dalījās pieredzē, informējot par www.cemety.lv sistēmas
iespējām un iedzīvotāju ieguvumiem.
SIA „Cemety” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar kapsētu digitalizācijas un
informācijas uzturēšanas sistēmas izstrādi un apkalpošanu. Pašlaik mājaslapā
www.cemety.lv atrodama informācija par
479 digitalizētām kapsētām Latvijā. Uzņēmums patstāvīgi meklē iespējas darboties
arī valstīs ārpus Latvijas. Kapsētu digitalizēšana tiek īstenota arī Lietuvā un ir uzsākti darbi Anglijā. Īsi pirms kara darbības
sākuma tika sakārtota arī elektroniskā datu

bāze dažām kapsētām Ukrainā. Patlaban
plānotie darbi netiek īstenoti.
Miks Blate atzina, ka vietne
www.cemety.lv radīta pēc drauga aicinājuma izveidot tādu sistēmu, kas būtu ērta
un vienkārša mirušo cilvēku uzskaitīšanai,
jo iepriekš nācies saskarties ar to, ka kādas kapsētas pārzinis meklējis apbedījumu
biezā kapu grāmatā un informācijas atrašana prasījusi daudz laika. Tā nu sadarbībā
ar pašvaldībām un kapsētu apsaimniekošanas speciālistiem ir izveidota sistēma:
www.cemety.lv.
Aicinām iedzīvotājus izmēģināt atrast
apbedīto tuvinieku kādā no digitalizētajām
kapsētām, jo tas ir ērti jebkura vecuma cilvēkam, kuram ir vismaz minimālas datora
lietošanas prasmes. Ikvienam ir iespējams
atrast interesējošās kapu kopiņas un tuviniekus, kuru apbedījuma vieta iepriekš nebija zināma.
Projekta laikā tika apmācīti vietējie pagastu pārvaldes vadītāji un kapu pārziņi, lai
katrā pagastā būtu cilvēks, kurš var papildināt un precizēt datus sistēmā. Tādēļ, ja
vēlaties nomainīt ievietoto fotogrāfiju vai
arī sistēmā redzama kāda neatpazīstama
kapa vieta un jums ir zināms, kas šeit atdusas, lūdzam papildināt informāciju mājaslapā www.cemety.lv, sazinoties ar kapsētas
pārzini vai arī zvanot uz pagasta pārvaldi.
Kontakti datu papildināšanai un saziņai:
Sarkaņu, Rimdžūnu, Vidukļu un
Bērsteles baznīcas kapsēta:
tālr. 26244112,
Sudmalu, Cērņu kapsēta:
tālr. 28763708
Beķeru, Cielavu kapsēta:
tālr. 63962126 (viesturi@rundale.lv)
Važītes, Priedītes kapsēta:
tālr. 63962298 (dome@rundale.lv).
Kapsētu digitalizēšanas process ļauj
saglabāt vērtīgu informāciju par mūsu senčiem un dzimtas ciltskokiem, veicot elektronisku datu pārnesi un nodrošinot informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.
Projekta partneri: Biržu rajona pašvaldība (LT), Iecavas, Rundāles un Neretas
pašvaldība (LV). Pēc teritoriālās reformas
Iecavas un Rundāles pašvaldības ir apvienotas kā viens partneris - Bauskas novada
pašvaldība, savukārt Neretas pašvaldība kā Aizkraukles novada pašvaldība.
Projekta kopējais finansējums ir
485 054,92 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.
Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Bauskas novada pašvaldība, tā nekādos
apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
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Cienījamie iedzīvotāji, jūsu demokrātiskajai līdzdalībai
ir atvērtas trīs vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu.

1. Likumprojekts „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021)
Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē.
Ierosinātājs: „Latvijas vīru biedrība”
2. Likums par 2012. gada 8. novembra likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021)
Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma „Grozījumi likumā „Par
tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu.
Ierosinātājs: „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”
3. Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022)
Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas
atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma
pieņemšanai tautas nobalsošanā. Ierosinātājs: „Brīvību tautai”
Pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu iniciatīvām (interesēties klientu apkalpošanas centros). Par izsludinātajām iniciatīvam un pilsoniskās līdzdalības iespējām
vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.
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Izglītība
Līga Bajāre
Bauskas Valsts ģimnāzijas
skolotāja,
eTwinning vēstniece Latvijā
Kvalitātes sertifikāts apliecina sasniegumus un ieguldīto darbu eTwinning
projektā. Sertifikāts liecina par skolēnu
aktivitāti projektā, kā arī apliecina skolas
iesaistīšanos Eiropas skolu sadarbības
projektos. No Bauskas Valsts ģimnāzijas
projektā piedalījās 2.a un 2.c klase skolotājas Līgas Bajāres un Daigas Eimusas
vadībā.
Pētot un plānojot mācību satura apguves
procesu, secinājām, ka varam lietderīgi dažas mācību tēmas apvienot vienā projektā.
Caurviju prasmes - pašizziņa un pašvadība,
domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, digitālā pratība - to visu iespējams
apgūt caur dažādiem mācību priekšmetiem
projektā „Rakstu zīmju pētnieki”.
Sākumā projekta partnerus meklējām
Baltijas valstīs caur eTwinning platformu.
Tomēr projekta stratēģijas tika mainītas un
projekta partneri tika uzrunāti caur Facebook Latvijas kultūrvēsturisko novadu ietvaros.
Atsaucās deviņu skolu skolotāji. Nevienam
netika atteikts. Tā sākās Bauskas Valsts
ģimnāzijas sadarbība ar Iecavas vidusskolu, Baložu vidusskolu, Zemītes sākumskolu,
Jaunmārupes pamatskolu, Limbažu Valsts
ģimnāziju, Amatas pamatskolu, Verēmu pamatskolu un Riebiņu vidusskolu.
Projektā piedalās 106 skolēni un
11 skolotāji, pārstāvot visus Latvijas
kultūrvēsturiskos novadus. Protams, ir
iesaistīti arī vecāki. Lai gan sadarbojamies
Latvijas mērogā, mūsu mērķis ir dot iespēju
daudz plašākam cilvēku lokam iepazīt mūsu
ornamentus un rakstu zīmes. Tāpēc viens
no mērķiem ir virtuālā izstāde vairākās
valodās. Lai tiktu pie ornamentu apraksta
tulkojumiem, mēs iesaistījām daudz plašāku
cilvēku loku: māsas, brāļus, skolēnu vecākus,
kolēģus. Mums palīdzēja skolotājas: Marina Lazdiņa ar savu māsu (igauņu valoda),
Agnese Broka (angļu valoda), Jeļena Bulīga (krievu valoda), Daina Ārmane ar meitu
(kokles pavadījums) un arī skolas direktore
Linuta Ģerģe, iztulkojot ornamentu aprakstus lietuviešu valodā.
Lai sāktu izpēti, par pamatu ņēmām
mūsu skolas bibliotēkā pieejamo Dainas
Kraukles materiālu „Iepazīsti latviešu ornamentus!”. Tajā sagatavotas latviešu orna-

Par eTwinning projektu
„Rakstu zīmju pētnieki”

saņemts kvalitātes sertifikāts
Pagājušajā gadā Bauskas
Valsts ģimnāzija ir godam
nopelnījusi eTwinning
skolas statusu - pagaidām vienīgā visā Bauskas
novadā. Lai to iegūtu, vērtē
skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un
pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta
drošības jautājumos un digitālās pratības veicināšanā, pedagogu profesionālo
pilnveidi attiecīgajās jomās
un skolotāju sadarbību.
Skolām statusu piešķir uz
diviem gadiem.
Šogad čakli strādājam
pie projektiem un kolēģu
iesaistīšanas eTwinning aktivitātēs, tādējādi veicinot
sadarbību gan klātienē,
gan e-vidē.
Bauskas Valsts ģimnāzijas 2.c klases skolēni ar Saules lukturīšiem skolotājas
Līgas Bajāres vadītā projekta „Rakstu zīmju pētnieki” noslēgumā.
mentu kartītes. Šīs kartītes izlozējām starp
visām skolām, un katrai skolai bija sīkāk
jāizpēta un jāsagatavo materiāls, ko prezentēt pārējiem. Par šiem ornamentiem arī
veidojām aprakstus dažādās valodās, kas
tiks pievienots virtuālajai izstādei.
Paralēli pētījām sava novada raksturīgākās rakstu zīmes. Covid-19 ierobežojumu
dēļ daudz kas bija vēl jāveic attālināti. Mums
ļoti paveicās, ka tajā laikā Bauskas Centrālā bibilotēka bija izvietojusi āra lielformāta
izstādi „Cimdi Zemgalē”. To skolēni varēja
izpētīt arī kopā ar savām ģimenēm. Pētījām
rakstu zīmes arī cimdos, brunčos, mājās uz
dažādiem sadzīves priekšmetiem, dabā, ēku
noformējumos. Skolēni secināja, ka Zemgalē viena no izplatītākajām rakstu zīmēm ir saules zīme. Tāpēc turpmāk radošajos darbos daudz apspēlējām tieši šo zīmi.
Skolēni izpētīja un darbojās ar dažādiem materiāliem: plastilīnu, plastiku
un mālu. Ar plastilīnu noklāja pamatu, un
uz tā trenējās vilkt dažādas zīmes. No plastikas veidojām mazus trauciņus un meda-

ļas, uz kurām veicām dabas velšu nospiedumus. Savukārt no māla veidojām trauciņus,
kurus pēc tam vedām uz Vīnkalna cepli
Iecavā. Gatavos trauciņus izstādījām skolā,
izveidojot skaistu, pavasarīgu izstādi.
Viens no gala produktiem - virtuālā izstāde - ir jau skatāma vietnē
https://www.emaze.com. Tas ir visu skolu
kopdarbs.
Pētījām arī Bauskas novada vizuālo
identitāti, tās rašanos un nozīmi. Iepazināmies ar Bauskas mājaslapu un tur atrodamo informāciju.
Projekta laikā skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes tehnoloģiju
jēgpilnā lietošanā. Mācību darba procesā
izmantoja www.padlet.com, www.answergarden.com platformas, bildēja, filmēja,
veidoja avatara bildītes savam eTwinning
profilam. Piedalījās Zoom tikšanās reizēs
ar visiem dalībniekiem. Daudzas aktivitātes
ir publiskotas Facebook vietnē ar tēmturi
#rakstuzimjupetnieki. Skolotāji un skolēni
ikdienā darbojās un visas aktivitātes at-

spoguļoja eTwinning projekta platformā.
Tur plānojām iknedēļas aktivitātes, kā arī
ievietojām radošo darbu bildes, diplomus.
Skolēniem bija interesanti caur šo platformu sazināties ar citu skolu skolēniem. Šī ir
droša vide, kurā tiek pārbaudīti visi skolotāji, skolēni, un tikai tad tiek dota atļauja
reģistrēties. Viss notiek ar vecāku atļaujām.
Projekta laikā ne tikai skolēni, bet arī
skolotāji pilnveidoja dažādas prasmes un
iemaņas. Sadarbības prasmes ir visnotaļ
liels izaicinājums arī pieaugušajiem. Un
projekti ir viens no veidiem, kā tās attīstīt.
Nākas daudz kur rast kompromisu, sarunāt,
organizēt, pielāgoties, uzklausīt.
Šis projekts ir atvēris mums rakstu zīmju
pasauli, kurā mēs esam ielūkojušies tikai
caur atslēgas caurumiņu. Vēl ir, ko pētīt!
Šis kultūras mantojums jāpēta un jātur
godā visa mūža garumā. Mazie skolēni nav
gatavi apstāties un plāno apmeklēt Bauskas muzeju, lai daudz vairāk uzzinātu par
Zemgales rakstu zīmēm Aivas Linkevičas
vadībā.

Bauskas 2..vidusskolas skolēni iesaistās pilsonisko inicatīvu konkursā
Katrīna Sakalauska
Latvijas Pilsoniskās alianses
sabiedrisko attiecību speciāliste
Šī gada sākumā Latvijas Pilsoniskā
alianse, ar ASV vēstniecības Latvijā
atbalstu, aicināja Latvijas skolu
7.–12. klašu skolēnus pieteikties izglītības programmai „Jaunais Pilsonis”.
2021./2022. mācību gada pavasara
semestrim pieteicās arī Bauskas
2. vidusskolas 7.b un 10.a klase.

Lai skolas vidi padarītu patīkamāku un
interesantāku, 7.b klases skolēni atjaunoja nolietotos skolas koka solus. Skolēni
pašu spēkiem veica radošu solu restaurāciju, aplīmējot solus ar avīzēm un tos nolakojot. Tādējādi tika radīti ne tikai interesanta dizaina soli, bet arī rādīts piemērs,
kā lietām piešķirt „jaunu dzīvi”.
Savukārt, meklējot jaunu veidu, kā skolēniem uzzināt par skolas svarīgākajām
aktualitātēm, 10.b klase radīja kalendāru,

kas vienlaikus kalpo kā informatīvais dēlis. Skolēni kalendāru izveidoja no tualetes
papīra rullīšu vidū esošajiem kartoniem,
burku vāciņiem, kartona kastes un citiem
papildmateriāliem, tādējādi veicinot lietu
ilgtspēju.
Programmas norises laikā nodarbības
notika gan attālināti, gan klātienē, tajās
lektori ar skolēniem diskutēja par dažādiem jautājumiem, lai paaugstinātu viņu
izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi

un kritisko domāšanu un vienlaikus mudinātu jauniešus būt pilsoniski aktīviem.
Ņemot vērā aktuālo situāciju, diskutēts arī par karu Ukrainā un apspriestas
iespējas, kā šajā situācijā iesaistīties,
atbalstīt un būt aktīvam pilsonim.
Kopumā visā Latvijā novadītas 30
nodarbības 31 klasei: no tām 18 klases
pamatskolas posmā, 11 – vidusskolas un
divi kursi no vidējās profesionālās izglītības iestādēm.
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Godināti izglītības laureāti

6.

1.lpp.
„Mēs ar jums lepojamies,’’ sanākušajiem
skolēniem sacīja Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja, vēlot neapstāties un turpināt
iesākto.
Pedagogus un skolēnus pasākuma laikā
ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju
orķestris, Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas jaunāko klašu vijolnieku ansamblis,
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar klavierspēli, čella un flautas skaņām,
deju grupa „Lēra” un popgrupa „Sapnītis”.
Pasākuma organizatori pateicās Īslīces
kultūras nama kolektīvam, kurš savās plašajās telpās sirsnīgi uzņēma tik kuplu skolēnu un pedagogu skaitu.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Attēlos: vispārizglītojošo skolu 9.-12. klašu grupas skolēni,
kuri 2021./2022. mācību gadā ir guvuši teicamas un ļoti labas sekmes.

Ceļojošā
vides izstāde
iepazīstinās ar
„Rail Baltica”
tapšanu
Satiksmes ministrs Tālis
Linkaits un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis piektdien, 10. jūnijā,
plkst. 13.00 Bauskas Rātslaukumā atklās ceļojošo vides izstādi
„Ar vienu vilcienu rītdienā”.
Vienlaikus apmeklētāji varēs
uzdot jautājumus „Rail Baltica”
projekta pārstāvjiem.
Bauskā izstāde būs aplūkojama līdz
26. jūnijam. Vēlāk izstāde turpinās
savu ceļojumu uz Iecavu, kā arī citām
novadu pašvaldībām, kuras šķērsos
topošā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līnija.

Laimes Lācim pa pēdām
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
Vai zināt, kur tā pa īstam meklēt
miega peles un kas ir ūdensrijēji?
Vai esat kādreiz iedomājušies, ka
kāpas var atrasties ne tikai pie
jūras un vienā dārzā iespējams
izaudzēt pat 2230 rožu šķirņu?
Šis ir labs brīdis, lai to visu ne tikai
uzzinātu, bet arī klātienē iepazītu – pēc
nogurdinošās ziemas pavasaris mūs
šogad lutina ar patīkamiem laikaps-

tākļiem, un atpūtināt ķermeni un prātu
kaut kur dabā tā vien prasās. Tad kāpēc
gan to neapvienot ar jaunu pasauļu iepazīšanu? Turklāt var izrādīties, ka tās
jums visu laiku bijušas tepat blakus –
Zemgalē.
Ar mērķi veicināt vietējo tūrismu
un atklāt visu skaisto un interesanto
Zemgales pusē Zemgales Plānošanas
reģions kopā ar visām novada pašvaldībām sācis akciju „Zemgale aicina!”.
Tās laikā ikviens aicināts gan no jauna
un varbūt pavisam citādi nekā līdz šim
ieraudzīt to, kas atrodams un citu

iekopts apkārtnē, gan tiešā un pārnestā
nozīmē ar visām maņām iekosties novadu piedāvājumā.
Akcija noritēs līdz pat nākamā
gada februārim, un tā sadalīta piecos tematiskos ciklos: daba, aktīvā
atpūta, gardēžiem domātais, svētki un vēsture, kā arī vēl atsevišķi – ziemas aktivitātes. Jeb citiem
vārdiem – katram būs iespēja atrast

kaut ko sev interesantu. Novadu piedāvājums īsākām un garākām pastaigām, skaistu ainavu un dažādu interesantu dabas objektu apskatei tiešām
ir plašs. Katrā Zemgales novadā atrodamas gan īpaši veidotas dabas takas,
gan parki un dārzi, kur var smelties
iedvesmu un idejas arī sava zemes pleķīša izkopšanai. Plašāka informācija:
https://www.zemgale.lv.

7.
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Iedzīvotāji īstenos 23 projektus
Bauskas novada pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju iniciētu projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu
vidi” šogad saņemti 24 pieteikumi,
no kuriem atbalstīti 23 projekti ar
kopējo finansējumu 20819,78 eiro.
No tiem 10 projekti tiks īstenoti
Bauskas apvienības pārvaldē, pieci
projekti Iecavas apvienības pārvaldē,
divi Rundāles apvienības pārvaldē,
savukārt Vecumnieku apvienības
pārvaldes teritorijā seši.
Kopumā iedzīvotāju projektu ideju
īstenošanai Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžetā bija paredzēti
41 755 eiro. Starp apvienību pārvaldēm
budžeta apjoms tika sadalīts atbilstoši
iedzīvotāju skaitam, proti, viens eiro uz
vienu iedzīvotāju saskaņā ar Centrālās
statistikas pārvaldes iepriekšējā gada
datiem par iedzīvotāju skaitu. Neizmantoto finansējumu 20 935,22 eiro apmērā
plānots pārvirzīt sabiedrisko organizāciju
iniciatīvām.
Pateicamies par iniciatīvu un uzdrīkstēšanos ikvienam iedzīvotājam, kurš iesaistījies projektu pieteikumu sagatavošanā
un ir gatavs pielikt roku savas dzīves un
apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanā!
Vēlam skaistus rezultātus!
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” atbalstītie projekti
Projekts

Īstenotājs

Piešķirtais
finansējums

BAUSKAS APVIENĪBAS PĀRVALDE
1.

„Mežāžu ielas 6 mājas teritorijas labiekārtošana Uzvarā, Gailīšu pag.,
Bauskas nov.”

Biedrība
„Mēs savai mājai”

1000 EUR

2.

„Pamūšas peldvieta”: Gailīšu pagasta Pamūšas muižas teritorijā plānota peldvietas
labiekārtošana Mūsas upes kreisajā krastā.

Biedrība
„Pamūšas muiža”

750 EUR

3.

„Mēs savai skolai!”: pie Īslīces pamatskolas plānots atjaunot dēļu segumu skolas
fasādei, izgatavot nosaukumu uz fasādes pie galvenās ieejas.

Biedrība „Stīgas ED”

800 EUR

4.

„Nāc rotaļāties kopā!”: Vecsaules pagasta Kūdras ciemā tiks uzstādīts rotaļu
laukums un notiks vecā rotaļu laukuma konstrukciju atjaunošana.

Biedrība „Mazsaule”

846 EUR

5.

„Krāčūdens dabas skatuve”: Bauskā, Dambja ielā, Mēmeles upes krastā plānota
krasta perimetra nostiprināšana, skatuves grīdas paaugstināšana un piepildīšana,
skatītāju rindu soliņu izveide un atkritumu tvertņu uzstādīšana.

Airēšanas klubs
„Baldone”

1000 EUR

6.

„Soliņu trio”: plānoti teritorijas labiekārtošanas darbi Bauskas Mūzikas un mākslas
skolas teritorijā Upmalas ielā 5.

Biedrība
„Bauskai un mūzikai”

991 EUR

7.

„Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras atjaunošana - II kārta”: Brunavas
pagasta Grenctālē, daudzdzīvokļu mājas „Ķirši” pagalmā, vecā rotaļu laukuma vietā
plānota jaunas rotaļu konstrukcijas uzstādīšana.

Biedrība „Dzīvotprieks
Bauskas novada
pierobežā”

850 EUR

8.

„Sētas izveide Bauskas katoļu baznīcas dārzam”: Bauskā, Katoļu ielā 8, plānots
labiekārtot teritoriju, uzstādīt sētu baznīcas teritorijas dārzam.

Bauskas Romas
katoļu draudze

1000 EUR

9.

„Acis darba sabijās, rokas darba nebijās’’: Bauskā, Plūdoņa ielā 13, iecerēts atjaunot
žogu gar Strautnieku, Plūdoņa un Baznīcas ielu un iestādīt 4000 sīpolpuķu stādus.

Biedrība
„Bauskas vecpilsēta”

833,93 EUR

10.

„Pludmales volejbols Codē”: Codē, Lielajā ielā 2, paredzēts izveidot pludmales
volejbola laukumu.

Neformāla iedzīvotāju
grupa „Codes sporta
entuziasti”

1000 EUR

RUNDĀLES APVIENĪBAS PĀRVALDE
1.

„Pilsrundāles atpūtas vietas labiekārtošana”: pie Dzirnavu dīķa plānota smilšu segas
atjaunošana, papildu piknika galdu uzstādīšana, sezonālas mobilās tualetes uzstādīšana.

Biedrība „Jauniešu
EUREKA”

1000 EUR

2.

„Redzu vēsturi – redzu nākotni”: Saulainē, Kaucmindes pils parkā, tiks organizēta
parka sakopšanas talka, uzstādīti trīs atpūtas soliņi un iestādīti irbeņu krūmi.

Neformāla
iedzīvotāju grupa

927,42 EUR

IECAVAS APVIENĪBAS PĀRVALDE
1.

„Gluds servitūta ceļš ērtākai dzīvei”: tiks sakārtots servitūta ceļš Dzimtmisā, to
nogreiderējot un uzberot šķembas.

Neformāla
iedzīvotāju grupa

1000 EUR

2.

„Karoga masts – konsolidējošs elements”: projekts ir turpinājums jau vairākiem
iepriekš paveiktajiem vides labiekārtošanas darbiem; paredzēts sagatavot un nobruģēt
laukumu un uzstādīt karoga mastu.

Biedrība
„Iecavas Ozolu
ielas 5 DZĪB”

904,87 EUR

3.

„Ziemassvētku noformējuma izveide Ozolu ielas māju iekšpagalmā”: tiks ierīkots
jauns, izgaismots vides objekts Ziemassvētku laikam (10 LED āra dekori - brieži).

Neformāla
iedzīvotāju grupa
„Ozo bērnu vecāki”

773,50 EUR

4.

„Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas pieejamības uzlabošana”: tiks izveidots
bruģēts celiņš no galvenajiem ieejas vārtiem līdz ieejai baznīcā.

Iecavas evaņģēliski
luteriskā draudze

1000 EUR

5.

„Lasāmdobums – grāmatu apmaiņas mājiņa Zorģos”: pie bibliotēkas brīvā dabā tiks
uzstādīta grāmatu mājiņa, kas pieejama ikvienam jebkurā laikā.

Neformāla
iedzīvotāju grupa
„Zorģu iniciatīvas
grupa”

520,89 EUR

VECUMNIEKU APVIENĪBAS PĀRVALDE
1.

„Meditāciju labirints “Evertos””: tiks radīta publiski pieejama meditāciju vieta, kurā
smelties mieru, meditēt, relaksēties.

Biedrība „Zemgales
sēta „Everti””

1000 EUR

2.

„#SwingGainer 2.0”: Bārbeles ciemā ielu vingrošanas laukums tiks papildināts ar
paralēlajām līdztekām un soliņu.

Biedrība „Jaunatne
smaidam”

930,79 EUR

3.

„Celiņu seguma izveide bērnu rotaļām un aktivitātēm”: uzlabotu pieejamo
infrastruktūru rotaļām un aktīvai atpūtai skolas teritorijā.

Neformāla
iedzīvotāju grupa

850 EUR

4.

„Kurmenes māla cepļa labiekārtošana”: plānota teritorijas sakopšana un
labiekārtošana.

Neformāla
iedzīvotāju grupa
„Kurmenes mālotāji”

848,74 EUR

5.

„Beibežu dīķa laipas”: tiks attīrīta neliela krasta daļa no aizaugumiem, izveidotas
divas laipas un stāvlaukums pie Beibežu dīķa.

Biedrība Bauskas
rajona mednieku
kolektīvs „Nīzere”

1000 EUR

6.

„Satikšanās pie karoga”: plānota atpūtas vietas izveide Putnu ciemā.

Neformāla
iedzīvotāju grupa

992,64 EUR

Projekta dalībnieki iepazīst
Skaistkalnes karsta kritenes
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8.

Līga Čakāne
projektu vadītāja
ERAF projekta „Unikālu ģeoloģisko
un ģeomorfoloģisko dabas vērtību
izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” LLI-483, GEOTOUR
ietvaros 7. maijā Bauskas novada
pašvaldība organizēja izzinošu
pārgājienu uz Skaistkalnes karsta
kritenēm. Pārgājienā kopā piedalījās 39 Bauskas novada iedzīvotāji.
Pārgājienu vadīja Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centra „Novadnieki” krājumu glabātāja, lauku tūrisma
speciāliste Laima Indriķe. Novadpētniecības centrā pārgājiena dalībnieki tika
iepazīstināti ar karsta procesa būtību,
sniedzot teorētisko un vizuālo informāciju (iežu un gatavo izstrādājumu
paraugi).
Pēc teorētiskās informācijas saņemšanas pārgājiena dalībnieki devās
iepazīt karsta procesa virszemes izpausmes dabā. Tika apskatītas vairākas karsta kritenes. Par katru no tām
ir dažādi nostāsti un leģendas, no kā
arī radušies kriteņu nosaukumi, piemēram, Kugurdobe, Mežezers, Liepiņdobe,
Audžu dobe un Čurkstu dobe. Jaunākā
un arī mazākā karsta kritene Skaistkalnē ir radusies 2018. gadā, kura ir nosaukta par Simtgades kriteni.
Atpūtas vietā pie Mežezera pārgājiena dalībnieki izspēlēja dažādas izzinošas spēles: tika liktas puzles ar karsta
kriteņu veidiem, iepazītas ģipša fizikālās īpašības, izlejot no ģipša formiņas
un veidojot kompozīcijas.
Projekta ietvaros šīs aktivitātes īstenošanai tika izveidotas piecas puzles,
(katrā attēloti pieci dažādi kriteņu veidi
šķērsgriezumā), saliekamais galds, kas
izmantojams uzdevumu veikšanai skatu
laukumā pie Mežezera kritenēm, apmetnis gidam un ģipša materiāli ģipša
darbnīcu organizēšanai.
Informācija par projektu:
Programma: Interreg V-A Latvijas–

Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.
Projekta nosaukums latviešu valodā: LLI-483 „Unikālu ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”
Projekta nosaukums angļu valodā:
LLI-483 „Use of Unique Geological and
Geomorphological Nature Values in the
Development of Green Cognitive Tourism”
Projekta saīsinātais nosaukums:
„Geotour”
Projekta mērķis: radīt ilgtspējīgu un
izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos un

MK dod iespēju saņemt
valsts aizdevumu autoceļa
Priedītes-Mežotnes stacija pārbūvei
10. maijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto
MK rīkojuma projektu „Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai”,
nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu pašvaldību investīciju projektiem, kas
iesniegti VARAM no 2022. gada 3. marta

līdz 2022. gada 1. aprīlim.
2022. gada pirmajā vērtēšanas kārtā
izskatīti 60 projekti no 14 pašvaldībām.
Atbalstīti 35 investīciju projekti, kuru kopējais finansējums ir 21 602 457,71 eiro,
aizņēmuma apmērs – 18 362 088,59 eiro.
Īstenojot atbalstīto projektu Bauskas novadā, plānots veikt pašvaldības autoceļa
B7 „Priedītes–Mežotnes stacija” pārbūves
darbus.

uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām ap mums.
Projekta
īstenošanas
laiks:
01.01.2021.– 31.12.2022. (24 mēneši)
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv
Projekta partneri:
• Aizkraukles novada pašvaldība (LV),
www.aizkraukle.lv;
• Bauskas novada pašvaldība (LV),
www.bauska.lv;
• Žagares Reģionālā parka direkcija
(LT), http://zagaresrp.am.lt;
• Biržu Reģionālā parka direkcija (LT),
www.birzuparkas.lt.
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2014.-2020. gadam.
Kopējais
projekta
budžets:

649 972,15 EUR (t. sk. ERAF finansējums
552 476,31 EUR).
Projekta
budžeta
sadalījums:
108 220,56 EUR (t. sk. ERAF – 91 987,47 EUR,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 16 233,09 EUR).
www.latlit.eu; www.europa.eu; www.
bauska.lv; www.vecumnieki.lv; www.facebook.com/Zemgale/; https://www.facebook.
com/bauskasnovads; www.facebook.com/
vecumnieki
Programmas oficiālā tīmekļvietne:
https://latlit.eu/lli-483-geotour/.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Bauskas novada
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav
uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo
nostāju.

Vakances pašvaldības iestādēs
Bauskas novada administrācija (reģ Nr. 40900035851) aicina darbā:
- ekonomistu (darba alga bruto 1185 EUR pēc pārbaudes laika);
- būvinspektoru (darba alga bruto līdz 1639 EUR);
- sabiedrisko attiecību speciālistu (uz noteiktu laiku, darba alga bruto 1050-1117 EUR );
- Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāju (uz noteiktu laiku, darba
alga bruto līdz 1287 EUR);
- iepirkumu speciālistu (2 vakances, darba vieta Bauska/Iecava, darba alga bruto līdz
1245 EUR).
Bauskas novada Sociālais dienests (reģ. Nr. 90009403791) aicina darbā sociālos darbiniekus darbam ar ģimenēm un bērniem un darbam ar pilngadīgām personām Vecumnieku un Bauskas struktūrvienībā, psihologus Vecumnieku, Bauskas un Rundāles struktūrvienībā, kā arī sociālos pedagogus Bauskas un Rundāles struktūrvienībā.
Plašāk - www.bauska.lv: PAŠVALDĪBA -> VAKANCES.
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Aicinām izvirzīt pretendentus nominācijai

„Labākais darba devējs”
Bauskas novada Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centrs aicina
iedzīvotājus iesniegt pretendentus
pašvaldības konkursa „Bauskas novada Uzņēmēju gada balva” nominācijā
„Labākais darba devējs”.
Izvirzītie pretendenti tiks vērtēti pēc
trijiem kritērijiem: iesniedzēja argumentācija, uzņēmuma ieguldījums darbinieku
attīstībā un kvalifikācijas celšanā, kā arī
strādājošo darba apstākļu uzlabojumi
iepriekšējā gada laikā. Konkursa mērķis ir
apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri, godprātīgi darbojoties savā
nozarē, veicina labas uzņēmējdarbības
prakses piemērus.
Šī gada 31. marta domes sēdē tika
apstiprināts konkursa nolikums, kurā, salīdzinot ar iepriekšējo novadu konkursa
nolikumiem, ir veiktas izmaiņas gan nominācijās, gan pretendentu iesniegšanas
kārtībā. Kopumā uzņēmēji tiks godināti
desmit nominācijās: Gada lielākās investīcijas, Gada amatnieks/mājražotājs, Gada
inovācija, Gada jaunais uzņēmējs, Gada
tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs, Gada pašvaldības sadarbības partneris, Gada skolēnu
mācību uzņēmums, Gada tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Labākais darba devējs, kā
arī Novada tēla popularizētājs.
Nominācijā Gada skolēnu mācību uzņēmums pretendentus iesniegs novada
izglītības iestādes, Labākais darba devējs –
iedzīvotāji, savukārt pārejās nominācijās –

ar uzņēmējdarbību saistītas institūcijas.
Pretendentu pieteikšana norisinās
no 1. līdz 30. jūnijam:
- iesūtot pa pastu izdrukātu un aizpildītu pieteikumu Bauskas novada domei
Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā,
LV-3901;
- nosūtot aizpildītu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz e-pastu: pasts@bauska.lv ar norādi „Pieteikums konkursam
„Bauskas novada Uzņēmēju gada balva””;
- aizpildot elektronisku pieteikuma
formu pašvaldības interneta mājaslapā
www.bauska.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība –>
Bauskas novada Uzņēmēju gada balva;
- iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu

apkalpošanas centros:
- Bauskas novada pašvaldībā, Uzvaras
ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;
- Vecumnieku apvienības pārvaldē Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, LV-3933
- Iecavas apvienības pārvaldē Skolas
ielā 4–40, Iecavā, Bauskas novadā, LV3913;
- Rundāles apvienības pārvaldē Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Bauskas novads, LV-3921.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Bauskas novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra
uzņēmējdarbības speciālisti Mariju Dūdumu, e-pasts: marija.duduma@bauska.lv,
tālr. 28343312.
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10.

SIA „Viona’’ veic autoceļu un ielu uzturēšanas darbus Iecavā
Ar pretputekļu materiālu paredzēts apstrādāt
Nostabilizējoties laika apstākļiem,
šādas ielas un autoceļus Iecavas pilsētā un
maijā ir sākta grants seguma
pagastā:
autoceļu sakārtošana, kā arī ielu
Ielas:
horizontālo apzīmējumu uzklāšana
Vīnkalna iela 0,00-0,664 km
un bedrīšu remonts.
Stīgu iela 0,00-0,689 km
Tā kā pavasara sākums bija salīdziĢedules iela 0,00-0,671 km
noši sauss, pastiprināti veidojās putekļi,
Cēsnieku iela 0,00-0,753 km
un iedzīvotāji jau aprīlī interesējās par
Vītolu iela 0,00-1,203 km
iespējām ceļus atputekļot. Grants seDambja ceļš 0,00-0,212 km
gumam pirms atputekļošanas ir jābūt
Baldones iela 0,00-0,570 km
līdzenam, bez bedrēm un citiem defekDārziņu iela 0,00-0,600 km
tiem. Tādējādi attiecīgajos posmos visBērzu iela 0,00-0,415 km
pirms tiek veikti nepieciešamie greideUpes iela (Zālītes ciems) 0,00-0,885 km
rēšanas darbi.
Jāņupītes iela (Dimzukalns) 0,00-0,619 km
Atklātā konkursa „Iecavas apvieIelejas iela (Dimzukalns) 0,00-0,882 km
nības pārvaldes teritorijā esošo ielu
Kalna iela (Dimzukalns) 0,00-0,398 km
un ceļu ikdienas uzturēšana” rezultātā
Zorģu iela (Zorģu ciems) 1,568-1,832 km
Iecavas apvienības pārvalde 25. aprīlī ir
noslēgusi līgumu ar SIA „Viona’’. Kopējā
līguma summa ir 712 144,51 eiro (bez
PVN).

Iecava iesniegusi divus
projektu pieteikumus

Ceļu posmi:
A13 ‘’A7-Viļņi-Ozolu iela’’ 0,00-1,700 km
A18 ‘’Plūdoņi-Bērziņi’’ 0,00-0,560 km
A3 ‘’Andersoni-Caunes-Vārnas’’ 0,00-0,834 km
A2 ‘’V1010-Vārnas-Tīrumi-Pukšeļi-Jānumi’’ 0,00-0,907 km
A10 ‘’Vl040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi’’ 0,00-1,300 km un 2,515-2,665 km
B3 ‘’P92-Kokles-Mellupes-P92’’ 0,500-1,400 km
A12 ‘’Audrupi-Krieviņi-V1047’’ 0,500-0,700 km
A11 ‘’V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7’’ 0,200-0,500 km
B28 ‘’A7-Palejas-Lapskalni-Roņi’’ 0,500-1,300 km un 2,300-2,550 km
B33 ‘’A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi’’ 0,020-1,000 km
B11 ‘’Lejas Smedes-Smedes kapi-Gāršas’’ 0,050-0,400 km
B9 ‘’P93-Kalnieši-Vabuļi-V1008’’ 0,050-0,700 km
B26 ‘’P93-Gailēni-Straumes-V1039’’ 0,200-0,500 km un 1,100-1,600 km
A4 ‘’A7-Brīviņi-Dimzukalns-Daugavas-A7’’ 0,250-0,450km un 1,900-2,100 km
A1 ‘’A7-Jānumi-Vīleikas-V7’’ 1,800-1,960km
A2 ‘’V1010-Vārnas-Tīrumi-Pukšeļi-Jānumi’’ 2,300-3,206 km
B13 ‘’Tāmas–Gruzduļu kapi-Dreimaņi-Novada robeža’’ 0,00-0,300 km
Sagatavojusi Beata Logina, Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Vecumnieku apvienības pārvaldes
PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Projekta īstenošana paredzēta līdz
Ineta Bramane
Attīstības un plānošanas nodaļas 2022. gada 28. novembrim, kad plānots
iesniegt projekta atskaites. Pašlaik provecākā projektu vadītāja
Biedrība „Bauskas rajona lauku
partnerība” gada sākumā izsludināja projektu konkursus uz neapgūto
finansējumu LEADER pieejas ietvaros. Iecavas apvienības pārvalde
ir sagatavojusi un iesniegusi divus
projekta pieteikumus.
13. maijā saņemts pozitīvs Lauku
atbalsta dienesta lēmums par projektu
„Skaņas audiosistēmas iegāde Iecavas
kultūras nama pasākumu īstenošanai”
(22-06-AL07-A019.2201-000007).
Iecavas kultūras nama rīcībā esošā
skaņu audiosistēma ir morāli novecojusi
(tai ir vairāk nekā 23 gadi), nolietojusies, nepilnīga un neatbilst mūsdienu
prasībām. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu
kultūras pasākumu organizēšanu iekštelpās un mazāka mēroga pasākumus
brīvdabā, uzlabotu pašvaldības kultūras
pakalpojumu kvalitāti un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, projekta ietvaros plānots
iegadāties mūsdienu prasībām atbilstošu skaņas audio sistēmu, ko veido dažādu veidu skandas (kopskaitā astoņas),
divi digitālie pastiprinātāji, teleskopiskie
statīvi, kronšteini un adapteri.
Kopējās projekta izmaksas ir
50 521,13 EUR, ieskaitot PVN. Projekts tiks īstenots, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu 10,93% apmērā
(5 521,14 EUR) un publisko finansējumu
(ELFLA) 89,07% (44 999,99 EUR) apmērā no projekta kopējām izmaksām.

cesā ir līguma slēgšana ar iepirkuma
uzvarētāju SIA „UBS”. Cerams, ka, neskatoties uz ģeopolitisko situāciju, aprīkojuma piegāde būs iespējama līgumā
norādītajā termiņā - sešos mēnešos no
līguma noslēgšanas brīža.
Pašlaik vērtēšanā ir otrs pārvaldes
iesniegtais projekts „Edvarta Virzas
ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas
pilsētā”. Domājot par Iecavas pilsētas
publiskās infrastruktūras uzlabošanu,
ir lemts par Edvarta Virzas ielas gājēju
celiņa atjaunošanu (posmā no Rīgas līdz
Raiņa ielai) ~520 m garumā.
Esošā gājēju celiņa segums ir veidots
pagājušā gadsimta 80. gadu beigās
90. gadu sākumā. Celiņa segums ir nekvalitatīvs, vairākkārt labots, laika gaitā
izbūvējot dažādas komunikācijas (sakaru, gāzes, elektrības). Jo īpaši segums
tika bojāts ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta laikā, kad perpendikulāri celiņam tika veidoti pieslēgumi privātīpašumiem.
Veicot atjaunošanas darbus, tiks uzlabota seguma kvalitāte, vides pieejamība un gājēju drošība. Ievērojami tiks
uzlaboti objekta ikdienas uzturēšanas
apstākļi vienā no garākajiem gājēju
celiņiem, kuru ikdienā izmanto ļoti daudzi pilsētas iedzīvotāji ceļā uz/no savas
dzīvesvietas uz dažādām pakalpojumu
sniegšanas vietām.
Pašlaik notiek arī izsludinātajā būvdarbu iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšana.

No šā gada maija ir IZBEIGTA
centralizēta lielgabarīta atkritumu
savākšana Vecumnieku apvienības
pārvaldes teritorijā.
Iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu
izvešana jāorganizē individuāli un par saviem līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai!
KĀ IEDZĪVOTĀJI VAR ATBRĪVOTIES
NO LIELGABARĪTA ATKRITUMIEM?
PAŠIEM NOGĀDĀT šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Baldonē, Rīgas
ielā 27.
PIETEIKT IZVEŠANU SIA „Eco Baltia
vide” - kontaktinformācija: Andis Bernovs
(e-pasts: andis.bernovskis@ecobaltiavide.lv;
tel. 22070031).
6. maijā no atkritumu apsaimniekotāja
„Eco Baltia vide” tika saņemta informācija, ka, izvedot lielgabarīta atkritumus,
konteineros konstatēti bīstamie atkritumi – šīferis. Tā kā lielgabarīta atkritumu
konteineros nedrīkst ievietot bīstamos atkritumus, būvgružus, automašīnu riepas,
sadzīves atkritumus un elektropreces,
atkritumu apsaimniekotājs piemēros pašvaldībai soda naudu. Diemžēl iedzīvotāji
regulāri lielgabarīta atkrituma konteine-

ros izmet riepas, būvgružus, sadzīves un
citus atkritumus, kuru ievietošana tajos
nav pieļaujama.
Pamatojoties uz to, ka iedzīvotāji
klaji ignorē informāciju, ko drīkst un ko
nedrīkst ievietot lielgabarīta atkritumu
konteineros, un 2022. gadā paredzētais
finansējums līdz aprīlim ir jau izlietots
70% apmērā, pārvalde informē sabiedrību, ka lielgabarīta atkritumu izvešana tiek
pārtraukta.
Tiklīdz tiks saņemts „Eco Baltia vide’’
rēķins par izvestajiem atkritumiem un
piemēroto soda naudu, pārvalde veiks aprēķinus, lai izvērtētu, vai turpmāk pastāv
iespēja organizēt kampaņveida lielgabarīta atkritumu izvešanu, atbilstoši pieejamajiem budžeta līdzekļiem.
Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā lielgabarīta atkritumu savākšanai 2022. gadā ir atvēlēti 18 600 EUR
(2021. gadā bija 54 000 EUR).
Nākotnē tiek plānots organizēt kampaņveidīgu lielgabarīta atkritumu izvešanu, kā arī, viens no risinājumiem būtu
pārvaldes teritorijā izveidot atkritumu
šķirošanas laukumu.
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Pašlaik Lšanā.

Ar svinīgo ceremoniju
oficiāli atklāts Vecumnieku
Daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs
Svinīgais notikums
sākās ar lentes
griešanas ceremoniju. Gandarījumu
par realizētajiem
projektiem pauda
Bauskas novada
domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis (no
labās), uzslavējot
projektu rakstītāju
Daci Šileiku
(attēla centrā) un
būvniekus.

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Piektdien, 27. maijā, norisinājās
ilgi gaidītā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Sarkanā
skola” oficiālā atklāšana. Tajā
piedalījās Bauskas novada domes
deputāti, pašvaldības administrācijas un iestādes darbinieki, kā arī
Latvijas Pašvaldību savienības un
Zemgales Plānošanas reģiona pārstāves. Būvniekus pārstāvēja
Ainārs Marinskis no SIA „Kvintets
M” un būvuzraugs Nikolajs Jankovskis no SIA „BaltLineGlobe”.
Klātesošos sveica centra vadītāja
Līva Vecvanaga: „Šodien oficiāli esam
atslēguši durvis un mums ir liels prieks
šajās mājīgajās telpās uzņemt ciemiņus.” Arī Bauskas novada sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienības vadītāja Ina Jankeviča neslēpa prieku, ka
šis projekts ir realizēts un durvis vērtas
vaļā ikvienam novada iedzīvotājam un
viesim.
Vecumnieku apvienības pārvaldes
vadītāja Dace Šileika atklāja, ka vajag

tikai vēlēties un visi sapņi piepildās.
Svinīgajā uzrunā viņa pateicās ikvienam, kurš ir ieguldījis pūles, lai projekts
realizētos.
Kā dāvanu klātesošajiem pasākuma
organizatori bija sarūpējuši latviešu ģitārspēles virtuoza Mārča Auziņa muzikālo priekšnesumu.
„Sarkanajā skolā” tiks nodrošināti
vairāku veidu sociālie pakalpojumi: sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija,
sociālo prasmju attīstīšana, izglītošana
un brīvā laika pavadīšanas iespējas pieaugušām personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām,
kuras vēlas piedalīties sabiedriskās
aktivitātēs, pensionāriem, bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem.
Piesaistot trīs Eiropas Savienības
struktūrfonda projektus par kopējo
summu 679 277 EUR, Vecumniekos tika
izveidots Daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs „Sarkanā skola”,
tajā skaitā dienas aprūpes centrs.
Projektu īstenošana tika uzsākta 2021. gada janvārī un pabeigta
2022. gada martā.

Dārza svētki
Rundāles pils muzejā
Andra Jakoviča
Rundāles pils muzeja
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Rundāles pils muzejs 2. jūlijā aicina
uz tradicionālajiem Dārza svētkiem,
kas šogad veltīti vēsturiskā dārza
rekonstrukcijas tēmai.
Pasākumā plānota bagātīga programma bērniem: koncertuzvedums „Uku un
Leles dziesmas”, spēles un radošās darbnī-

cas, loka šaušana un karuselis. Dārza alejās darbosies amatnieku, mājražotāju un
stādu tirdziņš. Vakarā viesus priecēs vācu
operas pamatlicēja Johana Ādama Hillera
operas „Mīla uz laukiem” uzvedums pils
franču dārzā, bet pasākuma noslēgumā –
vēsturiskās uguņošanas rekonstrukcija.
Svētkos varēs arī izbaudīt Rundāles pils
franču dārza krāšņumu un burvību rožu
ziedēšanas laikā. Plašāks svētku apraksts
un pasākuma programma pieejama muzeja mājaslapas sadaļā „Dārza svētki”.

2022. gada 3. jūnijā

Iecavas sporta
svētki dāvā
pirmo sacensību
pieredzi un līdzi
jušanas prieku
Spītējot sinoptiķu prognozēm par lietu,
Iecavas pilsētas 2. vasaras sporta
svētkos tomēr pulcējās gan sportotāji,
gan līdzjutēji.
Nepastāvīgo laikapstākļu dēļ pludmales
volejbola laukumos 27. maijā ieradās neliels
bariņš entuziastu. Tika izspēlēts mini turnīrs
„King of the Beach’’ formātā, un par „karali’’
tika kronēts Audris Arzovs, kurš guva piecas
uzvaras sešās spēlēs. Medaļu komplektu
sadalīsim spēlēs šim sporta veidam labvēlīgākos laikapstākļos, tā ka – sekojiet līdzi
informācijai.
Daudz vairāk cilvēku pulcējās 28. maijā
Iecavas stadionā. Jau tradicionālās komandu spēles - basketbolu, futbolu, florbolu - un
vieglatlētikas disciplīnas papildināja šautriņu
mešana, riteņbraukšana, hokeja stafetes,
dambrete, šaušana ar pneimatisko pistoli,
veiklā jautrības stafete un spēka pārbaudījumi. Paši mazākie sacensību dalībnieki, no
kuriem daži bija tikai gadu un dažus mēnešus veci, varēja gūt savu pirmo sacensību
pieredzi 30 metru skriešanā un „Dip-dap”
braucienā. Sporta svētku laureāti saņēma
organizatoru sarūpētās balvas un medaļas.
Ceļojošo Artūra Šuplinska piemiņas kausu
sprinta distancē jau ceturto reizi izcīnīja Gustavs Riekstiņš.
„Pēc ilgās kovid mājās sēdēšanas nebija
šaubu, ka pasākumā jāpiedalās. Sporta svētkus izbaudījām arī agrāk: iepriekš ar dēliņu
Artūru, kuram ir seši gadi, un tagad arī divgadīgā māsa Elza ir jau gatava skriet. Esam
pārliecināti, ka šādi pasākumi ģimeni satuvina, jo tas ir kopā pavadīts laiks, nevis katram
savā telefonā sēžot. Arī bērniem ir jāparāda,
ka aktivitātes un izklaides var būt dažādas.
Te viņi var iepazīt, kas ir pirmais stresiņš
pirms starta un līdzi jušanas prieks. Šodien
abi bērni piedalījās skriešanā, dēls meta arī
šautriņas. Arī tētis atcerējās jaunības dienas - gan lēca, gan lodi grūda,” savos iespaidos dalījās Edgars un Aija Ērgļi, kuriem arī
darbā nepieciešama augsta fiziskā sagatavotība. „Abi strādājam Iekšlietu ministrijas
dzēsējos, kur katru gadu jākārto normatīvi un
vienmēr jābūt tonusā.”
Elīna Grundmane: „Mums ļoti patīk
piedalīties sporta svētkos, jo šis ir tāds pasākums, kur reizi gadā var piedalīties jebkurš,
ja arī netrenējas. Te ir iespēja ne tikai izcīnīt godalgas, bet arī labi pavadīt laiku. Īpaši
patīk bērniem. Vecākajam dēlam Miķelim ir
seši gadi, sporta svētkos sākām piedalīties
no viņa pusotra gada vecuma, kad viņš pirmo reizi startēja 30 metru skriešanā. Tagad
sacensībās piedalās arī jaunākais dēls Emīls,
kuram ir divi gadi. Aktīvs dzīvesveids mums
ģimenē ir svarīgs. Ļoti daudz kustamies. Pati
esmu sporta skolotāja Bauskas Valsts ģimnāzijā, ar puikām daudz darbojamies mājās,
braucam ar riteni, skrejriteni, ejam pārgājienos. Diemžēl bērni mūsdienās paliek arvien
pasīvāki, un es negribu, lai mani puikas tādi
kļūst, tāpēc cenšos, cik iespējams.”
A. Kļaveniece, B. Logina

12.

KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

4.06.

13.0003.00

Novada svētki „Zem zelta ozola zariem” (ieeja - bez
maksas). Pulcēšanās gājienam - no plkst. 12 Korfa dārzā

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

7.06.

13.00

Bērnu vokālās grupas „Dzeguzīte” jaunāko dziedātāju
koncerts „Krāsainās dziesmas” (ieeja - bez maksas)

Stelpes pamatskola

11.06.

11.0012.30

“Dubultadījums” - Vispasaules publiskās adīšanas
dienas pasākums ar kopīgu adīšanu un pieredzes
apmaiņu (ieeja - bez maksas)

Bauskas muzeja pagalms

11.06.-31.08.

Muzeja
darba
laikā

Tautas lietišķās mākslas studijas “Bauska” 65 gadu
jubilejas izstāde “PAMATS. VĒRTĪBA. PĀRVĒRTĪBA”
(ieejas maksa - 1,40 EUR); izstādes atklāšana 11.06. plkst.
13.00 (ieeja - bez maksas)

Bauskas muzejs

11.06.

18.00

Koncertuzvedums „Reiz zaļā pļavā...”: dziedātājs Igo,
mūziķis Jānis Strazds, amatierkolektīvi (ieeja - bez
maksas)

Īslīces pagasta „Bērzi”

11.06.

19.00

Jaunsaules amatierteātra „Laucis” pirmizrāde
„Meklējiet sievieti” (ieeja - bez maksas)

Jaunsaules skola

11.06.

21.00

Zaļumballe „Reiz zaļā pļavā...”: spēlēs Bocmanis Andžus
(ieeja - bez maksas)

Īslīces pagasta „Bērzi”

11.06.

23.00

Vasaras balle (ieeja maksa - 5 EUR)

Skaistkalnes tautas nams

12.06.

14:00

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

Ceraukstes tautas nams

14.06.

13:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums (ieeja - bez maksas)

Vecumnieku vilciena stacijā

14.06.

17.30

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums Bauskā (ieeja - bez maksas)

Pie represēto piemiņas
ansambļa Brīvības bulvārī

15.06.-17.07.

Muzeja
darba
laikā

Īras Rozentāles gleznu izstāde „Fragmentāra
kompozīcija” (ieejas maksa - 1,40 EUR); izstādes
atklāšana 15.06. plkst. 15.00 (ieeja - bez maksas)

Bauskas muzejs

17.06.

22.0003.00

Nakts pasākums: rolanda če koncerts un
diskotēka - DJ ARKA un DJ apvienība Goodfellas (ieeja
maksa - 7 EUR)

Iecavas parka estrāde

18.06.

23.00

Misas Baltā nakts. Ģitārists Aivars Hermanis (ieeja - bez
maksas)

Misas centrs

19.06.

10.00

Koncerts „Puķes stāsts”, mājražotāju un amatnieku
tirdziņš „Čau, Rasma!” (ieeja - bez maksas)

Pie Īslīces kultūras nama

19.06.

18.00

Ielīgošanas pasākums (ieeja - bez maksas)

Vecsaules saieta nams

21.06.

saullēktā

Saulgriežu saullēkta sagaidīšanas ceremonija „Spīgo”
(ieeja - bez maksas)

Bauskas pilsētas apkārtne

21.06.

20.00

Vasaras saulgrieži Budbergā: piedalās Bauskas novada
amatiermākslas kolektīvi un viesi (ieeja - bez maksas)

Brunavas pagasta Budbergas
parks

21.06.

20.00

Ielīgošana Vecumniekos (ieeja - bez maksas)

Parks aiz tautas nama

22.06.

15.00

Ielīgošana un Zāļu dienas tirgus (ieeja - bez maksas)

Korfa (Karpa) dārzs Bauskā

22.06.

17.00 tirgus;
19.00 izrāde

Līgo pasākums un tirgus; R. Blaumaņa izrāde „No
saldenās pudeles”; piepūšamās atrakcijas bērniem;
iespēja apmeklēt Codes muižas ēkas pirmo stāvu un
muižas parku (ieeja - bez maksas)

Pie Codes muižas

22.06.

20.00

Ielīgošana Misā (ieeja - bez maksas)

Misas centrs

22.06.

20.00

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Bārbele’’ 65. sezonas
jubilejas koncerts Līgo priekšvakarā: piedalās VPDK
„Bārbele’’, SDK „Ozols’’, JDK „Rakari’’. Pēc koncerta un
jubilāru sumināšanas - lustīgi danči kopā ar kapelām
„Ziņģes brāļi’’ un „Savējie’’ (ieeja - bez maksas)

Bārbeles parka estrāde (ja
laikapstākļi slikti, pasākums
notiks Bārbeles tautas namā)

22.06.

20.00

Ielīgosim Jāņus! (ieeja - bez maksas)

Valles pamatskolas laukums

22.06.

23.0003.00

Ielīgošanas balle kopā ar DJ Ivaru („Žokejnīca”)
(ieeja - bez maksas)

Iecavas parka estrāde

23.06.

16.00

Līgo koncerts „Limuzīnam Jāņu nakts krāsā - 40”
(biļetes “Biļešu Paradīzē” – 15,00 EUR (20% atlaide, uzrādot
pensionāra apliecību)

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

23.06.

19.00

Stelpes brīvdabas estrāde
Svētku koncerts „Līgo Stelpē”: piedalās Stelpes
amatiermākslas kolektīvi (ieeja - bez maksas)
Līgo nakts balle kopā ar leļļu teātra TIMS dziedošajiem
aktieriem Juri un Zigurdu (ieeja - bez maksas)

22.00
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Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

23.06.

23.00

Līgo balle

Skaistkalnes brīvdabas
estrāde

25.06.

12.00

Pēterdienas ieskandināšana: izklaides bērniem,
performances, folkloras pēcpusdiena un latviskie danči,
muzicēs lauku kapelas (ieeja - bez maksas)

Kurmenes parks

26.06.

9.00

Pēterdienas tirgus, torņu mūzika, dievkalpojums, par jautrību Kurmenes parks
un izklaidi tirgū gādās amatierteātris „Kurmene”, Bārbeles
kapela „Savējie”, mālotāju pulciņš „Vizla” un citi mākslinieki
(ieeja - bez maksas)

27.06.

Jāseko
līdzi
reklāmai

Upes diena-laivu brauciens pa Mēmeli; plkst.18.00
dievkalpojums Kurmenes baznīcā, pēc tam vakarēšana
parkā (dalības maksa - orientējoši 7,00 EUR no cilvēka laivu
braucienam)

Kurmenes parks,
atpūtas vieta “Lutauši”

28.06.

17.00

Torņu mūzika, dievkalpojums; plkst. 20.00 dzejas vakars ar
dzīvo mūziku (ieeja - bez maksas)

Kurmenes parks

29.06.

15.00

Pēterdienas svinības: *plkst.15.00 torņu mūzika,
*plkst. 16.00 dievkalpojums Kurmenes baznīcā,
*plkst. 20.00 svētku koncertā uzstāsies tautisko deju
kolektīvi no Skaistkalnes, Bārbeles un Vecumniekiem,
amatierteātris „Kurmene” un mūziķi: Māris Sloka,
Andris Baltacis, Artis Šimpermanis, Silvestrs Lorencs ar
programmu „Pārnovadnieki”; *plkst. 22.00 balle ar grupu
„Zelta kniede “ (ieejas maksa uz koncertu un balli - 5 EUR)

Kurmenes parka estrāde

Biedrība „Mums
pieder pasaule”
paplašina
piedāvājuma
klāstu
jauniešiem

Vita Reinfelde
biedrības „Mums pieder pasaule”
valdes locekle

JAUNIEŠI: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

08.06.

16.00-18.00

Jauniešu foruma „Liekam puzli kopā” pirmā
plānošanas sanāksme

Bauskas jauniešu telpa
Katoļu ielā 3

10.06.

16.00-18.00

Drošāks internets sākas ar tevi!

Bauskas jauniešu telpa
Katoļu ielā 3

14.06.

17.00-20.00

Kā pelnīt ar savu hobiju

Iecavas Jauniešu centrs

17.06.

16.00-18.00

Vērtējam galda spēles kopā! „Kurš - kuru?”
sadarbībā ar BRAINGAMES

Bauskas jauniešu telpa
Katoļu ielā 3

27.06.

16.00-19.00

Digitālie rīki - mūsu tagadne un nākotne?

Bauskas jauniešu telpa
Katoļu ielā 3

30.06.

15.00-18.00

Brīvdabas improvizācijas teātra vakars
kopā ar aktieriem

Iecavas Jauniešu centrs

No pirmdienas līdz ceturtdienai
Jauniešu telpas Svitenē jauniešiem
atvērtas! Šo iespēju nodrošina
biedrība „Mums pieder pasaule”,
pateicoties sadarbībai ar
Nodarbinātības valsts aģentūru.
Kopš aprīļa biedrībā ir nodarbinātas
divas jaunietes - Laura Upīte un Laura
Šterna. Paralēli citiem projektu vadītāju
asistenta darbiem abas Lauras piedāvā
jauniešu telpās un ārā dažādas aktivitātes: galda spēļu pēcpusdienas, jaunrades
pēcpusdienas ar 3D printeri, robotiņu
konstruēšanu un vadīšanu un LEGO, āra
spēles un mobilos spotiņus - šūpuļtīklus,
ko jaunieši var aizņemties pirmdien-ceturtdien plkst. 15.00-20.00.
Un, kamēr vēl ir projekta finansējums,
dalībniekiem tiek piedāvāts ūdens, tēja
un uzkodas. Uzkodas un jaunrades pēcpusdienas tiek nodrošinātas projekta
„Strelka” ietvaros un tiek finansētas no
valsts budžeta 2021.-2023. gadam.
Biedrība „Mums pieder pasaule” šā
gada 20. maijā ir uzsākusi projekta „Tuvāk” īstenošanu. Projektā jauniešiem no
13 līdz 25 gadu vecumam tiks piedāvātas dažādas aktivitātes gada garumā:
pārgājieni, laivu braucieni, izbraucieni
ar divriteņiem, uzdevumi, kas saistīti
ar sadarbību un komunikāciju, un citas.
Projekta mērķis ir iesaistīt projektā un
integrēt citu jauniešu vidū jauniešus ar
ierobežotām iespējām, sniegt viņiem
iespēju socializēties un motivēt viņus
iesaistīties vietējā līmeņa jaunatnes organizācijās.
Sadarbībā ar biedrību „Laiks jauniešiem” un Saulaines sociālā centra darbiniekiem plānots arī sadraudzēties ar
ukraiņu jauniešiem un kopā piedalīties
projekta aktivitātēs, kā arī iepazīt darbu
ar jauniešiem Svitenē un Īslīcē. Pirmā
aktivitāte notiks 11. jūnijā pie Saulaines
sociālā centra.
Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums - 6999,29 EUR. Projekts „Tuvāk” tiks īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2022.-2024. gadam valsts
budžeta ietvaros.

Ugunsdzēsības sacensībās uzvar Vecumnieki
Gija Spula
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
28. maija rītā Vecumniekos pie Vecā
ezera jau 17. gadu par Vecumnieku
kausu ugunsdzēsības sacensībās
sacentās vairāki pieredzējuši ugunsdzēsēji. Kopumā sacensībās piedalījās
četras komandas: no Vecumniekiem,
Iecavas, Bauskas un Skaistkalnes.
Sīvā konkurencē pārākumu guva Vecumnieku komanda, tādējādi kausam aizceļojot
uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vecumnieku posteni.
Kā ierasts, komandas sacentās vairākās disciplīnās: glābšanas riņķa mešanā
tālumā, ugunsdzēsības–glābšanas stafetē,
kas sastāvēja no pieciem etapiem, ugunsdzēsēju automašīnas vilkšanā, izvēršanās
ar rokas sūkni un izvēršanās ar motorsūkni.
Rīts iesākās ar glābšanas riņķa stafeti, kurā ievērojami tālu (23,80 metri) riņķi
aizmeta Kristaps Salietis no Skaistkalnes
komandas, taču komandu kopvērtējumā
stiprākā izrādījās Vecumnieku komanda.
Stafetē pirmo vietu izcīnīja Vecumnieki,
otro - Skaistkalne, bet trešo - Bauska. Arī
auto vilkšanā uzvarēja mājinieki, kas uzdevumu veica 13,97 sekundēs. Uzdevumā ar
rokas sūkni stiprākie izrādījās ugunsdzēsēji
no Skaistkalnes, otrie - Iecavas komanda,
bet trešie - Bauskas komanda. Savukārt

2019. gadā, pirms pandēmijas, kauss aizceļoja uz Baldoni,
nu ir laiks kausu saņemt Vecumnieku komandai!

2022. gada 3. jūnijā

14.

Paziņojums par transporta
apkopes servisa būvniecības
ieceres nodošanu
publiskajai apspriešanai
Objekta adrese: Kamardes iela 4,
Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
40600070257.
Publiskās apspriešanas laiks:
no 30.05.2022. līdz 26.06.2022.
Būvniecības ierosinātājs:
nekustamā īpašuma īpašnieks Jānis Lediņš.
Būvniecības iecerē paredzēts:
esošajā ēkā izveidot transporta apkopes servisu, kurā tiks veikti transportlīdzekļu apkopes un remonta darbi,
detaļu nomaiņa un remonts.

sacensībā ar motorsūkni pirmajā vietā
ierindojās Vecumnieku komanda, otrajā baušķenieki, trešajā - iecavnieki.
Sacensības bija sīvas, un skaidrs ir
viens – visi glābēji ir spēcīgi un pelnījuši
uzvaru, taču, apkopojot rezultātus, godpilno
pirmo vietu ieguva Vecumnieku komanda,
otro vietu - Skaistkalnes komanda un trešo
vietu - Bauskas komanda.
Dalībnieki bija priecīgi par iespēju satikties pasākumā un mēroties spēkiem. Komandu starpā bija jūtams spraigs azarts,

tomēr beigās tās secināja, ka galvenā nav
uzvara, bet gan piedalīšanās, sacensību
gars, iepazīšanās un kopīga laika pavadīšana. Sacensību organizētājs un galvenais
tiesnesis Māris Plēsnieks pauda lepnumu
par komandu saliedēšanos pasākumam un
pateicās dalībniekiem par atsaucību.
Sacensības rīkoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales
reģiona brigādes Bauskas daļas Vecumnieku postenis un Vecumnieku apvienības
pārvalde.

Būvniecības ieceres materiāli
apskatei un anketas pieejamas:
Gailīšu pagasta pārvaldē Bauskas
ielā 2, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas
nov., kā arī Bauskas novada būvvaldē
Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov.,
LV-3901.
Anketas var nodot klātienē Gailīšu pagasta pārvaldē, Bauskas novada
būvvaldē vai elektroniski parakstītas
sūtīt e-pastā: buvvalde@bauska.lv.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums: 20. jūnijā plkst. 17.00
kultūras centrā „Kamarde” Uzvaras
ielā 4, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas
nov., LV-3931.

SPORTS: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

4.06.

10.00

Vecumnieku apvienības pārvaldes sacensības
pludmales volejbolā

Vecumnieku pludmales volejbola
laukumi

4.06.

11.00

Sporta diena Bērstelē

Bērsteles sporta laukums

11.06.

10.00

Mihaila Gorškova piemiņas kausa izcīņa
pludmales volejbolā veterāniem, vīriešiem

ZS „Līdumnieki”

12.06.

10.00

Mihaila Gorškova piemiņas kausa izcīņa
pludmales volejbolā sievietēm

ZS „Līdumnieki”

12.06.

10.00

Bauskas novada 2022. gada atklātais
čempionāts 3:3 basketbolā
(U10, U12 – pl. 10.00; U14, U16 – pl. 11.30;
pieaugušie – pl. 13.00)

Iecavas stadions

17.06.

9.00 izbrauc
no Iecavas

Laivu brauciens Iecavas iedzīvotājiem

Skaistkalne, Mēmeles upe

18. un 19.06.

10.00

Latvijas Pašvaldību sporta veterānu-senioru
59. sporta spēles vieglatlētikā, basketbolā,
volejbolā, minifutbolā, handbolā

Bauskas pilsētas stadions,
Bauskas Sporta halle, Bauskas
Valsts ģimnāzijas sporta
laukums, Sporta nams „Mēmele”

18.06.

18.00

Codes pagasta viktorīna „100 jautājumi par
sportu”

Codes pamatskola

19.06.

11.00

Ceraukstes pagasta kausa izcīņa pludmales
volejbolā. II posms

Mūsas ciema peldvieta

23.06.

11.00

Līgo sporta spēles Svitenē

Svitenes parks

25.06.

11.00

Gailīšu pagasta Sporta diena (šaušana,
šautriņu mešana, 1 jūdzes skrējiens)

Pie Uzvaras pamatskolas sporta
zāles

25.06.

12.00

Brunavas pagasta čempionāts pludmales
volejbolā

Brunavas pagasta „Ērgļi”

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

Bauskas novada dzimtsarakstu
nodaļā laika posmā no 02.05.2022.
līdz 31.05.2022. reģistrēti 47 mirušie,
t. sk. 44 - mūsu novada iedzīvotāji.
15.lpp.

15. 2022. gada 3. jūnijā

Atbalsts mājsaimniecībām par
Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu
Dina Bērziņa
VPVKAC vadītāja
Fiziskās personas, kuras savā mājoklī
bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, var saņemt atlīdzību par
izmaksām, kas radušās, izmitinot no
kara aizbēgušos Ukrainas iedzīvotājus. Šādus grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 12. maijā
pieņēma Saeima. Grozījumi likumā
stājas spēkā no 19. maija.
Grozījumi likumā nosaka ka mājsaimniecībai ir tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās,
izmitinot no kara bēgošos Ukrainas civiliedzīvotājus. Lai saņemtu atlīdzību,
izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona
iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu
iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs.
Atlīdzība mājsaimniecībai tiks piešķirta
par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām.

Iedzīvotājiem, kuri Bauskas administratīvajā teritorijā bez maksas savā mājoklī izmitinājuši Ukrainas kara bēgļus, lai
saņemtu atlīdzību, ar pieteikumu jāvēršas pašvaldības kādā no pieciem Klientu
apkalpošanas centriem vai elektroniski:
pasts@bauska.lv.:
Bauskas VPVKAC, Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901, tel. 66954885, 25444899,
63963977;
Rundāles VPVKAC, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921, tel. 66954843, 63962298,
26349298;
Iecavas VPVKAC, Skolas iela 4-40,
Iecava, Bauskas novads, LV-3913,
tel. 63974907; 66954893;
Vecumnieku VPVKAC, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas
novads, LV-3933, tel. 63976734;
Skaistkalnes VPVKAC, Skolas iela 1,
Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas
novads, LV-3924, tel. 66954918.
Klientu apkalpošanas centru darba
laiks: P. 8.00–18.00

Viens no digitālās komunikācijas
stūrakmeņiem ir drošs elektroniskais
paraksts, kas jau ir ieviests, ierasts
un lieliski darbojas. Nu ir pienācis
laiks veidot jaunu paradumu un lietot
e-adresi – ierakstītas vēstules ekvivalentu digitālā formātā.
Turklāt no 2023. gada 1. janvāra
e-adreses lietošana uzņēmumiem
u. c. reģistros reģistrētiem tiesību
subjektiem būs obligāta!
Kāpēc juridiskām personām ir svarīgi
e-adresi izveidot jau tagad, nevis gaidīt šī
gada 31. decembri?
Jo izveide un pieskaņošanās digitālai
dokumentu apritei uzņēmumā vai organizācijā var prasīt laiku, sevišķi lielākiem
uzņēmumiem, kuri e-adresi veidos nevis
valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
Latvija.lv, bet saslēgs ar savu uzņēmuma
vai organizācijas sistēmu. Iespējams, va-

jadzēs pielāgot kādas tehniskas nianses,
pārskatīt dokumentu plūsmas pārvaldības
praksi, varbūt nāksies pilnvarot darbiniekus e-adreses lietošanai vai reģistrēties
Fizisko personu reģistrā un saņemt drošos
identifikācijas rīkus kopā ar drošu elektronisko parakstu paraksttiesīgai personai,
kas nav Latvijas valstspiederīgais.
1. janvārī tik svarīgo tirdzniecības atļauju vai citu saskaņojumu varēs saņemt
tikai e-adresē, un tad sākt e-adreses veidošanu būs par vēlu. Pārmaiņas vienmēr
prasa laiku, un labāk tās uzsākt savlaicīgi, pirms tās kļuvušas par obligātu prasību. Tas ne tikai atvieglo dzīvi, jo laikus
jau būsim apguvuši risinājuma izmantošanu – pārgājuši uz digitālu dokumentu
apriti ikdienā, bet tas arī liecina par digitālajai transformācijai nobriedušu sabiedrību, kas saprot un pieņem pārmaiņu
spēku.

O. 8.00–17.00
T. 8.00–17.00
C. 8.00 17.00
Pk. 8.00–16.00
Būtiski uzsvērt, ka finansiālo atbalstu
varēs saņemt tikai par tiem izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem
Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde ir
piešķīrusi personas kodu, ja īstenosies arī
visi likumā noteiktie priekšnosacījumi atlīdzības izmaksāšanai.
Pašvaldībai, pamatojoties uz pieteikumu, būs jāpieņem lēmums piešķirt atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu. Likums
nosaka, ka pašvaldība atsaka atlīdzības
piešķiršanu izmitinātājam, ja, izskatot
atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no
šādiem faktiem:
– Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura
izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem likuma 12. pantā
minēto primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu;
– Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura
izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies sa-

ņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu par minēto periodu;
– Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš
izmitināts fiziskās personas mājoklī, un
par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība.
Pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt
izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu tad, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis,
kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.
Tāpat likuma grozījumi paredz, ka, ja
Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana mājoklī tiek izbeigta pirms minētā perioda
beigām, izmitinātājam ir pienākums ne
vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakstveidā
informēt par to pašvaldību.
Sīkāku informāciju skatīt likumā.
Pašvaldība viena gada laikā pēc tam,
kad atlīdzība par izmitināšanu ir izmaksāta, var lemt par tās atgūšanu pilnā apmērā, ja konstatē, ka izmitinātājs ir sniedzis
nepatiesu informāciju.
Piešķirto atlīdzību pašvaldība par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pārskaitīs iesniedzēja
norādītajā kredītiestādes maksājumu vai
pasta norēķinu sistēmas kontā.

Uzņēmumiem laiks ieviest e-adresi!

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
BAUSKA
Drosma Grunska (17.10.1949.-14.05.2022.)
Anita Mazjāne (11.02.1941.-15.05.2022.)
Gunārs Ruģelis (21.12.1945.-20.05.2022.)
Jānis Ozoliņš (06.01.1948.-29.05.2022.)
VECUMNIEKI
Ausma Rušiņa (17.07.1941.-15.05.2022.)
Aivars Starks (16.04.1948.-17.05.2022.)
Laimonis Leitis (20.08.1944.-24.05.2022.)
Gunārs Mikainis (19.03.1933.-22.05.2022.)
Artūrs Zuika (03.04.1956.-25.05.2022.)
Ļubova Grīnvalde (21.06.1958.-29.05.2022.)
IECAVA
Zina Roķe (17.07.1944.-02.05.2022.)
Dominika Šamanova
(28.04.1950.-02.05.2022.)

Jūlija Stepiņa (21.05.1929.-08.05.2022.)
Vladimirs Grigorjevs
(05.02.1952.-10.05.2022.)
Mirdza Allika (26.01.1927.-27.05.2022.)
Emīlija Ķepule (15.05.1928.-29.05.2022.)
Anastasija Čertoļa (10.02.1932.-31.05.2022.)
SKAISTKALNE
Aļģirts Garlausks (01.11.1971.-03.05.2022.)
Brigita Adakovska (22.06.1941.-26.05.2022.)
VALLE
Sergejs Kardašovs (24.12.1953.-09.05.2022.)
Arvīds Rotbergs (24.03.1950.-11.05.2022.)
CERAUKSTE
Malvīne Janušauska
(23.09.1924.-17.05.2022.)
Valentīna Timpare (09.10.1941.-25.05.2022.)

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
BRUNAVA
Aļģe Teodora Majauskiene
(19.10.1939.-14.05.2022.)
ĪSLĪCE
Dzintars Mūrnieks (28.11.1975.-12.05.2022.)
Agris Kocers (11.09.1967.-14.05.2022.)
Gunārs Bodnieks (10.09.1951.-24.05.2022.)
Agota Stancele (16.08.1935.-26.05.2022.)
VECSAULE
Marija Gaile (15.03.1945.-07.05.2022.)
Vineta Petrovska (17.08.1953.-30.05.2022.)
CODE
Voldemārs Kreņģelis
(14.01.1962.-12.05.2022.)
MEŽOTNE
Laimdota Collenkopfa (21.03.1935.-09.05.2022.)

Normunds Ņikuļins (14.05.1966.-10.05.2022.)
Guna Kļava (19.11.1938.-13.05.2022.)
Zigurds Brūveris (06.07.1938.-14.05.2022.)
GAILĪŠI
Vitauts Rastausks (15.02.1951.-08.05.2022.)
Modris Neiders (22.04.1952.-12.05.2022.)
Edgars Kņūtiņš (20.04.1947.-24.05.2022.)
Jānis Graudiņš (17.01.1947.-29.05.2022.)
VIESTURI
Nita Volotkoviča (05.04.1950.-18.05.2022.)
Regīna Girucka (20.12.1956.-22.05.2022.)
SVITENE
Anna Konrāde (18.03.1933.-19.05.2022.)
RUNDĀLE
Aivars Kapkalns (23.01.1956.-11.05.2022.)
Iveta Lukša (12.03.1962.-12.05.2022.)

16.
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Paziņojumi

JŪNIJS 2022
GRŪTNIEČU VINGROŠANA*
PĒCDZEMDĪBU VINGROŠANA*
NŪJOŠANA*
NŪJOŠANA*
TRENAŽIERU ZĀLE*
TRENAŽIERU ZĀLE*
ĀRA NODARBĪBAS*
AEROBIKA*
AEROBIKA*
AEROBIKA*
AEROBIKA*
AEROBIKA*
AEROBIKA/ZUMBA*
AEROBIKA/ZUMBA*
VISPĀRĒJĀS SAGAT. TRENIŅI**
SENIORU VINGROŠANA**
NŪJOŠANA**
ZUMBA***

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

P

Codes pamatskola, Vineta Rozenberga, tel. 29979186
Īslīces Kultūras nams, Vineta Rozenberga, tel. 29979186
Iecavas stadions Evelīna Daškeviča, tel. 29127471
Iecavas Kultūras nams, Katrīna Užule-Stūre, tel. 27095197
"Jautrais apelsīns", Iecava, Endija Atava-Čudare, tel. 26333906
Vecumnieku sporta skola, Dagnija Bramane, tel. 20399299

T

C

Pt

11:00

S

Sv

10:30
9:00
17:30
17:00

Mogo Fitnesa klubs, Dmitrijs Čabaņenko, tel. 28865868
Mogo Fitnesa klubs, Dmitrijs Čabaņenko, el. 28865868
Bauskas stadions, Vineta Rozenberga, tel. 29979186
Bauskas stadiona manēža, Baiba Gudaņeca, tel. 22329012
Uzvaras pamatskola, Liene Rotberga, tel. 27630665
Grenctāles Kultūras nams, Liene Rotberga, tel. 27630665
Zemgaļu iela 7, Mežotne, pagalmā,Baiba Gudaņeca, tel. 22329012
Kultūras centrs "Dāvis", Dāviņi, Baiba Gudaņeca, tel. 22329012

O

16:20

18:00

17:00
18:00

18:00

18:00

09:00
18:30

18:30
20:00

18:40
09:00

18:00
18:00
18:00

18:00
19:00

18:00
19:00

10:00
19:00
20:00

19:00

Aktuālajam nodarbību norises grafikam lūdzu sekot līdzi Facebook kontā "Bauskas novads", www.bauska.lv vai sazināties ar nodarbību vadītāju
*Pasākumi "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.

