Vadības sleja

Risinājumus meklējot

Raitis Ābelnieks,

Bauskas novada domes
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas
vadītājs
Laiks skrien vēja spārniem. Lauksaimniekiem
vasaras nobriedinātā raža savesta mūsdienu
klētīs, bet darba netrūkst arī vēlā rudenī. Šodien katram ir iespēja atrast darbu, ja vien ir
vēlme strādāt. Protams, ka visiem un uzreiz
nav iespējas tikt pie paša visiekārotākā amata
un bieži vien atrastā darbavieta nav turpat pie
mājām, bet darbs mūždien gaida darītāju,
un brīvas vakances ir gan pašvaldības un
valsts sektorā, gan pie zemniekiem un citiem
uzņēmējiem.
Mūsu pašvaldībā šis ir ļoti saspringta darba
periods jau kopš novadu apvienošanas vasarā, jo savienot kopā četras tik apjomīgas un
savā saturā tik daudzšķautņainas pašvaldības
nebūt nav viegls uzdevums. Mums ir jāizveido
vienoti saistošie noteikumi, vienots atlīdzības
nolikums un citi pašvaldības darbu reglamentējoši noteikumi, kuri vienlīdzīgi attieksies uz
visiem mūsu plašā novada iedzīvotājiem.
Loģiska un saprotama ir vēlme paņemt no
katras bijušās pašvaldības labāko, samaksu
par līdzīgu darbu izlīdzināt tikai uz augšu – par
paraugu ņemot to novadu, kur algas attiecīgajā
nozarē bija visaugstākās, tāpat rīkoties ar dažādiem sociālajiem pabalstiem un citiem atbalsta maksājumiem. Taču jārēķinās ar budžeta
iespējām. Dāsns atbalsts iepriekšminētajās
jomās samazina pašvaldības iespējas ieguldīt
infrastruktūrā (labot un pārbūvēt ceļus, ielas,
ēkas, ierīkot apgaismojumu publiskās vietās
un tamlīdzīgi). Šo vēlmju un iespēju mudžekli
nav tik vienkārši atšķetināt, bet pie tā mēs
strādājam. Galu galā risinājums tiks atrasts,
bet gluži visiem tas nešķitīs gana labs.
Sācies novembris, mūsu valsts patriotiskais
mēnesis. Šogad publiskie pasākumi izpaliks,
taču mēs katrs varēsim radīt svētku sajūtu
savās mājās, sakopjot apkārtējo vidi, paceļot Latvijas karogu un iededzot svecīti logā,
godinot mūsu valsts neatkarības cīnītājus.
Pašlaik sabiedrību nomāc Covid-19 krīze,
bet tas nav salīdzināms ar to laiku, kad mūsu senči izveidoja Latvijas Republiku un ar
ieročiem rokās nosargāja tās neatkarību. Arī
tolaik pasauli satricināja pandēmija, ko dēvēja par „spāņu gripu”, un tā pasaulē paņēma
desmitiem miljonu dzīvību. Atšķirība ir tā, ka
tolaik pret nāvējošo sērgu nebija vakcīnas, bet
mūsdienās tāda ir. Jau toreiz mūsu senčiem
nācās ne tikai dzīvot un izdzīvot pandēmijas
apstākļos, bet arī izcīnīt smagas kaujas ar
vairākiem spēcīgiem un labi apbruņotiem pretiniekiem. Cienīsim un godāsim mūsu senču
paveikto, bet pašlaik aicinu katru iesaistīties un
darīt visu, lai uzvarētu mūsdienu neredzamo
pretinieku – ļauno slimību! Pagaidām nekas
iedarbīgāks par vakcīnām nav izgudrots, tādēļ
aicinu katru, kurš to nav izdarījis, vakcinēties
un mudināt potēties savus tuviniekus, draugus un kolēģus. Tā mēs pasargāsim sevi un
citus no smagas saslimšanas. Tāpat ir svarīgi
ierobežot tiešos kontaktus ar līdzcilvēkiem, lai
samazinātu slimības izplatību. Mēs esam gudra tauta un spēsim mobilizēties, lai pasargātu
daudzas dzīvības.
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Ziņas

Politiski represētās personas
varēs saņemt svētku pabalstu
Arī šogad Bauskā, Brunavā, Codē, Ceraukstē, Dāviņos, Īslīcē, Gailīšos, Mežotnē
un Vecsaulē deklarētajām represētajām
personām par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
piešķirts svētku pabalsts.
Pabalsts 100 EUR apmērā tiek piešķirts vienu
reizi kalendārajā gadā no 5.novembra līdz
30.novembrim, bez personas iesnieguma.
Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
izmaksāts augstākminētajā pagasta pārvaldē,
bet Bauskas pilsētā deklarētajām personām
– Bauskas novada pašvaldībā, kasē, Uzvaras
ielā 1 pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra
sniegtajām ziņām un personas uzrādīto politiski represētās personas statusa un personu
apliecinoša dokumentu pamata.
Lai Svētku pabalstu saņemtu bankas kontā,
pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.
Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, Valles un Kurmenes pagastā deklarētās
represētās personas arī saņems 100 EUR
pabalstu, bez personas rakstveida iesnieguma.
Šogad pabalsts tiks pārskaitīts uz personas iepriekš norādīto bankas kontu. Ja bankas konts
nav norādīts, tad pabalstu varēs saņemt sava
pagasta pārvaldē vai Vecumnieku novada
pašvaldībā, kasē, Rīgas ielā 29.
Iecavā izmaksās svētku pabalstu represētajiem un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem.
100 EUR svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem pašvaldība pārskaitīs laika
periodā no 1. novembra līdz 17. novembrim.
Svētku pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt
materiālu atbalstu, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Tiesības to
saņemt ir politiski represētajām personām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta vismaz
trīs gadus ir Iecavas novada (tagad - Iecavas
pilsētas vai pagasta) administratīvā teritorija.
Pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests” pēc tās rīcībā esošajām
ziņām sastāda un aktualizē politiski represēto
personu un nacionālās pretošanās kustības
dalībnieku – pabalsta saņēmēju - sarakstu.
Lēmums par pabalstu saņēmējiem tiek pieņemts līdz kārtējā gada 31. oktobrim.
Svētku pabalstu pārskaita uz personas norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Ja personai
nav norēķinu konta kredītiestādē, tad pēc
personas rakstiska lūguma pabalsts var tikt
izmaksāts skaidrā naudā pašvaldības kasē.
Sīkāka informācija – Sociālajā dienestā
(tālr. 26354768; e-pasts: socdienests@iecava.lv).
Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā
deklarētās represētās personas saņems
pabalstu 50 EUR apmērā. Katru gadu Rundāles Sociālais dienests dodas individuāli pie
katras represētās personas un pasniedz pabalstu. Arī šogad, ievērojot epidemioloģiskās
drošības noteikumus un iepriekš sazinoties,
dienesta darbinieki dosies pie represētajām
personām. Ja persona ir iepriekš norādījusi
bankas kontu, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz šo kontu, par to paziņojot Rundāles
Sociālajam dienestam.
Ierodoties pēc svētku pabalsta, jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Neaizmirsīsim izkārt karogu
novembrī
Saskaņā ar likumu „Par Latvijas valsts
karogu”
• 11.novembrī – Lāčplēša dienā
• 18.novembrī – Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā
pie iestādēm un dzīvojamām ēkām jāizkar
Latvijas valsts karogs.

Domes lēmumi						

Paziņojums

(visi lēmumi www.bauska.lv)

par Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas
projekta publisko apspriešanu
Bauskas novada dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.6,
14.p.) „Par Bauskas novada attīstības
stratēģijas un Bauskas novada attīstības
programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai”.
Publiskā apspriešana ilgs no 2021.gada 5.novembra līdz 2021.gada 5.decembrim.
No 2021.gada 1.jūlija Bauskas novada pašvaldības administratīvo teritoriju veido bijušie

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadi.
Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā
dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta kopēja Bauskas
novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un
Attīstības programma 2021.-2027.gadam,
apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadu ilgtermiņa un vidēja
termiņa attīstības redzējumus, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē WEBEX platformā šādos
termiņos:
Nr.p.k.

Teritorija

Datums

Laiks

1.

Bauskas apvienības pārvalde

9.novembris

18.00

2.

Iecavas apvienības pārvalde

16.novembris

18.00

3.

Rundāles apvienības pārvalde

23.novembris

18.00

4.

Vecumnieku apvienības pārvalde

30.novembris

18.00

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu
datorā/viedierīcē ir lejupielādēta „Webex”
lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās
apspriešanas sanāksmē. Sanāksmē varēs
piedalīties tikai identificētas vai reģistrētas
personas, tādēļ aicinām aizpildīt pieteikuma
formu, kas pieejama Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv.
Saite uz tiešsaisti pirms sanāksmes tiks
publicēta Bauskas novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.bauska.lv, sociālo tīklu
pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e-pastu.
Rakstiskus priekšlikumus Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam
1.redakcijas projekta papildināšanai var
iesniegt līdz šā gada 5.decembrim (ieskaitot):
• Bauskas novada pašvaldības Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas
novads, LV-3901;
• Iecavas apvienības pārvaldes Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā, Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas
novads, LV-3913;
• Rundāles apvienības pārvaldes Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, LV-3921;
• Vecumnieku apvienības pārvaldes Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,

LV-3933,
kā arī rakstot uz adresi: Bauskas novada
pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas
novads LV-3901, vai
elektroniski e-pasts: planojums@bauska.lv
līdz 5.decembra plkst. 23.59.
Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds,
uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa
numurs. Juridiskām personām jānorāda
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un
darbības vietas adrese.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina, mob. +37126
591 209 e-pasts: ieva.somina@bauska.lv.
Konsultācijas klātienē tiks sniegtas, ņemot
vērā Ministru kabineta (turpmāk- MK) rīkojumā Nr.720 un MK noteikumos Nr. 662 noteiktās prasības (pakalpojumi tiks sniegti tikai
drošajā vidē, tiem apmeklētājiem, kuriem ir
derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts).
Informāciju par plānošanas dokumentiem
sniegs arī SIA „Baltkonsults” valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. 29455156,
e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv.
Ar Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027.
gadam 1.redakcijas projekta materiāliem var
iepazīties Bauskas novada pilsētu un pagastu bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.lv un
tīmekļvietnēs www.bauska.lv, www.iecava.
lv, www.rundale.lv un www.vecumnieki.lv.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Mačeks

Par SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu
saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936,
(turpmāk – SIA „Mūsu saimnieks”) pēc savas
iniciatīvas 2021. gada 9. septembrī Bauskas
novada pašvaldības iestādē „Vecumnieku
novada dome” iesniedza siltumenerģijas
apgādes pakalpojuma tarifa projektu kopā ar
izmaksu pamatojošiem dokumentiem (turpmāk – tarifa projekts) un paziņojumu par tarifa
projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā
iedzīvotāju informēšanai. Tarifa projekts sagatavots saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7 „Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika” principiem.
Bauskas novada dome konstatēja un secināja:
1) SIA „Mūsu saimnieks” ir publiskas personas
kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas
pieder vienai publiskai personai – Bauskas
novada domei;

2) pēc SIA „Mūsu saimnieks” iesniegtās informācijas kārtējā gada sagaidāmais un iepriekšējā gada faktiskais kopējais centralizētajā
siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms ir mazāks par 5000 MWh/gadā,
tādējādi neatbilstot regulēšanas kritērijiem,
kas noteikti normatīvajos aktos – Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobrī izdotajos noteikumos Nr. 1227 „Noteikumi par regulējamiem
sabiedrisko pakalpojumu veidiem”;
3) saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto
siltumenerģiju;
4) tarifa projekts sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmuma Nr. 1/7

„Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas” principiem, tādējādi
tā izvērtēšanā lietderīgi piemērot attiecīgā
normatīvā akta regulējuma principus.
Iesniegtā tarifa projekta izmaksu ekonomisko
pamatojumu Bauskas novada dome izskatīja
un vērtēja 2021.gada 16.septembra un 14.oktobra Vides un attīstības komitejas sēdēs.
Tarifu projekta izskatīšanas gaitā komersantam tika pieprasīta papildu informācija un
dokumenti, kā arī uzdots veikt tarifu projekta
pārrēķinu, lai precizētu izmaksas atbilstoši to
pamatotībai.
Izskatāmo siltumapgādes tarifu veidojošo pakalpojumu veidu izmaksas atspoguļotas tabulā
Spēkā
esošais
S a b i e d r i s k o tarifs par
p a k a l p o j u m u 1 MWh
(EUR)
veids
( b e z
PVN)

Piedāvātais
tarifs
par 1
M W h
(EUR)
( b e z
PVN)

Tarifa palielinājums/
samazinājums
(%).

siltumenerģijas
ražošana

44,96

49,58

10,28

siltumenerģ. pār17,22
vade un sadale

15,93

-7,49

siltumenerģijas
tirdzniecība

2,22

2,63

18,47

Siltumenerģ. ražošana, piegāde, tirdzniecība
kopā (gala tarifs)

64,40

68,14

5,81

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA
„Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu lietotājus par iesniegto un izvērtēto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifu projektu, Bauskas novada pašvaldība
2021. gada 14. oktobrī publicēja pašvaldības
mājaslapās internetā www.bauska.lv un www.
vecumnieki.lv paziņojumu. Paziņojumā siltumenerģijas lietotāji un interesenti tika aicināti
iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo
informāciju, sniegt savus priekšlikumus, ieteikumus, kā arī pašvaldība informēja, ka 2021.
gada 19. oktobrī plkst. 19.30 Vecumnieku tautas namā organizē uzklausīšanas sanāksmi.
Sanāksmē klātienē piedalījās 22, bet attālināti
- 11 dalībnieki. Sanāksmē tika skaidroti un argumentēti pakalpojumu lietotāju priekšlikumi
un ieteikumi par siltumenerģijas tarifa projektu, kā arī iespējām nākamajos periodos rast
vairāku ar to saistītu komponenšu efektīvāku
piemērošanu.
Ņemot vērā Vides un attīstības komitejas
sēdēs izvērtēto un uzklausīšanas sanāksmes
rezultātus, sagatavotais lēmuma projekts
izskatīts Bauskas novada domes 2021.gada
21. oktobra Finanšu komitejas sēdē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta „d” apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Bauskas novada domes
Finanšu komitejas 2021.gada 21.oktobra
sēdes atzinumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.Apstiprināt SIA „Mūsu saimnieks”, reģistrācijas Nr. 43603018936, šādus siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās
vērtības nodokļa):
1.1.siltumenerģijas ražošanas tarifu
49,58 EUR/MWh;
1.2.siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu
15,93 EUR/MWh;
1.3.siltumenerģijas tirdzniecības tarifu
2,63 EUR/MWh;
1.4.siltumenerģijas gala tarifu
68,14 EUR/MWh.
2.Noteikt, ka 1. punktā apstiprinātie tarifi stājas
spēkā 2021. gada 1. decembrī.
3.Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas
brīža.
4.Lēmumu publicēt:
4.1.Bauskas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Bauskas Novada Vēstis”;
4.2.Bauskas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.bauska.lv un www.vecumnieki.lv.
5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Mačeks
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Aktuāli

līts ar betona apmali un dabīgā
akmens bruģa saliņu.
Visā apvienotā gājēju ceļa garumā, izbūvēta taktilā bruģa
vadlīnija, projekta teritorijā veikta ielas apgaismojuma izbūve,
izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, izbūvētas
Oktobrī atjaunota satiksme Mēmeles ielā,
un pārceltas pazemes komunikācijas, tsk.
Bauskā. Mēmeles iela ir stratēģiski nozīkanalizācijas tīkli, uzstādīti satiksmes organimīga tranzītiela, kas pārbūvēta 1473 metru
garumā, izveidots apļveida krustojums ar
zācijas tehniskie līdzekļi, atjaunota zaļā zona,
V1005 autoceļa krustojumu.
nostiprinātas nogāzes, atsevišķām no tām,
Gadu desmitiem iela bija sabrukusi, un translai nodrošinātu noturību pret izskalojumiem,
veikts nostiprinājums, atrisinot virsūdeņu
portlīdzekļu kustība pa to notika tikai vienā
novadīšanu.
virzienā. Ielas izbūve bija iespējama, jo vairāki
Domājot par gājē ju drošību, apļveida
krustojumā ir izbūvētas
pamanāmas un izgaismotas gājēju pārejas.
Vietām iestādīti koki,
kas kalpos kā skaņas
barjera ielas radītajiem
trokšņiem. Veikta ceļa
zīmju uzstādīšana un
ielas horizontālo apzīmējumu krāsošana.
Garantijas laiks rekonstruētajai ielai ir pieci
gadi.
Mēmeles ielas atjaunošana ir viens no spilgtākajiem degradētas
teritorijas atjaunošanas projektiem. Ielas
Atbilstoši būvnoteikumiem nodrošināta vides pieejamība.
rekonstrukcija ir ieguuzņēmēji rūpnieciskajā teritorijā Mēmeles ielas
vums ikvienam pilsētas iedzīvotājam, paver
sākumā nodrošina darbavietas un investē saplašākas iespējas tūrisma attīstībai un rada
labvēlīgu vidi vietējās uzņēmējdarbības izvās ražotnēs. Ielas pārbūve veikta kompleksi,
ņemot vērā Bauskas vecpilsētas klātbūtni,
augsmei.
izstrādāto „Bauskas pilsētas upju ainavas un
Ilze Tijone,
zaļās infrastruktūras tematisko plānojumu” un
Bauskas novada administrācijas
respektējot zaļās, zilās un pelēkās infrastrukAttīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja
tūras mijiedarbību.
Paralēli ielai ir izveidota ainaviska pastaigu
taka gar Mēmeles upes krastu un koka skatu
Kopējā Mēmeles ielas pārbūves
platforma, laipas un atpūtas vietas, aprīkotas
summa
ar soliņiem un atkritumu urnām. Infrastruk• 3 045 359,44 EUR,
• ERAF finansējums 969 063,64 EUR,
tūra veicina arī tūrisma nozares attīstību un
• valsts budžeta dotācija 424 374,94 EUR
nodrošina vidi aktīvajai atpūtai un veselības
• pašvaldības līdzfinansējums
veicināšanai.
1 301 485,52 EUR
Projekts uzlabo satiksmes drošību, tā ietvaros
• projekta neattiecināmie izdevumi
veikta ielas pārbūve, izbūvējot melno segumu,
350 435,34 EUR.
atrisinot ūdens atvadi no brauktuves klātnes
un nodrošinot segas ilgizturību. Atbilstoši būv• Tehnisko projektu izstrādāja un autoruznoteikumiem nodrošināta vides pieejamība.
Ielas garumā ir izveidoti stāvvietu paplašināraudzību nodrošināja SIA „BM- projekts”
• būvuzraudzību īstenoja
jumi, tai skaitā stāvvieta cilvēkiem ar īpašām
SIA „Balt Line Globe”
vajadzībām, ielas labajā pusē, atbilstoši pro• būvdarbus veica SIA „VIA”.
jektēšanas uzdevumam, izbūvēts apvienotais
gājēju un veloceliņš, kas no brauktuves atda-

Gājēju un veloceliņš. Izbūvēts jauns ielas
apgaismojums.

Transporta kustības aplis uzlabojis gan
satiksmes došību, gan vides kopskatu.

2021. gada sākumā uzsākta projekta „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas
parka „Bauska” teritorijā” īstenošana ar
mērķi uzlabot īpaši aizsargājamo biotopu
– upju straujteces un kaļķiežu atsegumu
stāvokli Mēmeles un Lielupes upes krasta
ainaviskajās teritorijās.
Projekta ietvaros martā noslēdzās darbi pie
krūmāju un apauguma novākšanas no
Jumpravmuižas kaļķiežu klintīm un upes
krasta līnijas. Sadarbībā ar Dabas aizsardzī-

var panākt vēlamo rezultātu, ir zināms un
aprobēts. Izpļaujot un izvācot no ūdensteces
nopļauto, iespējams mazināt ūdeņu eitrofikācijas sekas. Biomasa, kas satur augšanai
nepieciešamās barības vielas, tiek izņemta no
aprites, un ar to tiek mazināts upes aizaugums
gan šajā veģetācijas periodā, gan nākamajos.
Iesāktais darbs jāturpina arī nākamgad, jo
tikai tā var panākt, ka upes ekosistēma netiek
tik strauji degradēta. Cilvēka pārveidotā vidē
vairs nav iespējams paļauties tikai uz dabas
procesiem.
Septembrī noslēdzās Mēmeles upes gultnes un krasta tīrīšanas darbi, kuri norisinājās upes labajā pusē un krasta posmā no
Mēmeles tilta līdz Dambja ielas laukumam.
Rundāles pagasta zemnieku saimniecība
„Lielupnieki” veica nederīgās upes grunts
FOTO: NO PROJEKTA ARHĪVA

FOTO: ILZE TIJONE

Bauskā atjaunota tranzītiela Aizkraukles Dabas parkā „Bauska” īstenoti
virzienā
apsaimniekošanas darbi

Mēmeles ainava, kur tagad centrālais elements ir ne vairs meldriem, niedrēm un kārkliem
aizaugusi pamesta teritorija, bet straujš ūdens spogulis un nopļauta krastmala.

bas pārvaldes ekspertiem un arboristu Valteru
Vāveru tika apzinātas vietas, kurās nepieciešami sakopšanas darbi, kā arī atzīmētas
vietas ar aizsargājamo biotopu sugām. Kā
atzīst pakalpojumu sniedzējs, šis objekts esot
bijis darbietilpīgākais un bīstamākais objekts
kādu esot nācies līdz šim paveikt. Galvenās
problēmas: slīpais un nelīdzenais krasts,
kas visu vēlas ievilkt Lielupē, klintis un to
augstums, kurā bija jāstrādā, akmeņi, kuri no
vibrācijas krita, un viss kopējais apjoms esot
bijis ļoti liels izaicinājums darbu veicējiem. Arī
laikapstākļi darbu izpildes laika posmā bija
izaicinājuma pilni – lietus, krusa, saule un pat
sniegs. Tomēr, neskatoties uz to, darbs tika
paveikts ar lielu atbildību un precizitāti.
Sadarbībā ar SIA „Piekrastei.lv” veiksmīgi
īstenoti arī Mēmeles upes aizauguma
pļaušanas darbi. Darbu uzraudzību projekta
ietvaros nodrošināja Bauskas Mednieku un
makšķernieku biedrības valdes priekšsēdētājs Valērijs Gabrāns, kurš skaidro, ka upes
aizaugums, kas gadu no gada progresē, pārņem lielu daļu no ūdens virsmas. Zemienes
upes, arī Mēmele, lielā mērā pakļautas pastiprinātas veģetācijas iedarbībai, tā aizaug.
Paralēli cēloņu apzināšanai un ierobežošanai,
ko neapšaubāmi izraisa intensīvā lauksaimniecība, nepieciešama arī cīņa ar sekām.
Barības vielas, kas reiz ir nokļuvušas ūdenī,
tur arī paliek un turpina apriti. Veids, kādā

noņemšanu, aizauguma un iegūtās masas
izlīdzināšanu un sablietēšanu pieguļošā upes
krasta ieplakā. Īpašu pateicību izsakām zemnieku saimniecībai „Sintijas” un tās vadītājam
Aivaram Barkovskim, kura speciālā tehnika
veica krastmalas apauguma tīrīšanu.
Rezultātā nostiprināts Mēmeles upes krasts
un veikta apkārtnes ainaviskā sakārtošana,
novēršot turpmāko krasta eroziju. Darbi bija
nozīmīgi arī saistībā ar to, ka šī vieta ir sava
veida Bauskas vizītkarte, jo no šosejas tilta
braucējiem neviļus skatienam paveras Mēmeles ainava, kur tagad centrālais elements
ir ne vairs meldriem, niedrēm un krastmalas
kārkliem aizaugusi pamesta teritorija, bet
straujš ūdens spogulis un nopļauta krastmala.
Projekta „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka „Bauska” teritorijā” ietvaros
turpināsies darbs pie dabas parka teritorijas
sākumpunkta vides labiekārtošanas, izvietojot
arī informatīvās plāksnes. Tādā veidā veicinot sabiedrības informētību un izglītošanu,
iepazīstinot ar īpaši aizsargājamajām dabas
teritorijām, sugām un biotopiem.
Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības
fonds, līdzfinansē Bauskas novada pašvaldība.
Ilze Munda,
Bauskas novada administrācijas
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Aktuāli

Pārbūvē autoceļu Gailīšu pagastā

Jau baudāmi projekta rezultāti
Bauskas pilī
Mūzikas Akadēmijas rektora
Guntara Prāņa vadītā „Fabella
Ensemble” izpildījumā un „E
vivere, e morire”, piedaloties
tenoram Ansim Bētiņam un Itāļu
teorbistam Mauro Pinciaroli.
Vēl nav noslēdzies 2014.- 2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas
periodā finansēto kultūras un dabas mantojuma attīstības projektu realizēšanas
termiņš, bet daudzi atjaunotie objekti jau
pieejami sabiedrībai.
Latvijas reģionos izbūvēti un atjaunoti 60
kultūras un dabas mantojuma objekti: muižas,
pilis, baznīcas, torņi, parki, muzeji, estrādes,
dabas takas, dārzi, tilti, promenādes, pludmales un citas vietas. Visi objekti sarindoti
septiņos kultūras un dabas mantojuma ceļos,
kurus iepazīstot, var atrast un izprast Latvijas
unikālās vērtības.

Bauskas pils „Atrastajā Latvijā”

5. septembrī noslēdzās Kultūras ministrijas informatīvā kampaņa un spēle „Atrastā Latvija”,
kas aicināja apmeklēt šos objektus, tajā skaitā
Bauskas pili. Reģistrējot savu apmeklējumu,
novērtējot objektu, kā arī atbildot uz jautājumiem par to, bija iespēja tikt pie vērtīgām
balvām. Bauskas pils iekļuva spēles dalīb-

Nostiprina stāvkrastu

Turpinās Mēmeles stāvkrasta pie Bauskas pils
nostiprināšanas darbi. Atrokot dolomīta klints
pamatni, uz kuras vajadzēja veidot gabionu
konstrukciju nogāzes atbalstam, tika konstatēts, ka septiņus metrus garš klints gabals ir
atšķēlies no pārējās klints daļas. Darbi tika
apturēti uz diviem mēnešiem, pārstrādāts
projekts, un nu tie atsākušies. Tiek veidota
atbalstsieniņa tūristu takai gar pils ārsienu,
nogāze tiek nosegta ar ģeorežģi, kas piestiprināts pie iebetonētiem grunts enkuriem,
sēts zālājs, to pārsedzot ar kokosšķiedru
aizsargājošu paklāju. Mēmeles ielejas ainavas
uzlabojumi ir jau pamanāmi.
Bauskas pils centrālais tornis atjaunots un
Mēmeles stāvkrasts tiek nostiprināts ERAF
projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” ietvaros.
Māris Skanis,
Bauskas pils muzeja direktors

FOTO: NO BAUSKAS PILS ARHĪVA

FOTO: NO PROJEKTA ARHĪVA

Lai Bauskas novada Gailīšu pagasta lielākajiem uzņēmējiem SIA „LRS Mūsa” un
SIA „Uzvara lauks” uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un veidotu sakārtotu dzīves vidi
iedzīvotājiem, Bauskas novada pašvaldība, īstenojot projektu „Privāto investīciju
palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai”, Nr.5.6.2.0/21/I/001
veic Gailīšu pagasta autoceļa A10 Čikstes
– Muzejs – Kaulbrieži posma 780 m garumā pārbūvi. Tiks arī izveidoti koku un krūmu stādījumi gar atjaunojamo autoceļu.
Projekta mērķis ir degradētās teritorijas atjaunošana Gailīšu pagastā, pārbūvējot autoceļa
posmu atbilstoši pašvaldības attīstības prioritātei – pievilcīga un droša dzīves un darba
vide. Īstenojot projektu, tiks sniegts ieguldī-

jums pašvaldības ilgtermiņa
stratēģijas īstenošanā un
veicināta degradētās teritorijas attīstībe, investīciju
piesaiste, jaunu darbavietu
radīšana un uzņēmējdarbības attīstība.
Saskaņā ar veiktā iepirkuma rezultātiem,
būvdarbus veic SIA „Baltijas Būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA „RS Būvnieks”.
Autoceļa posms tiek pārbūvēts specifiskā
atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ceturtās kārtas ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 314 063,80 EUR, tai
skaitā ERAF finansējums 210 414 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija 9 282,97 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 94 366,83 EUR.
Laine Baha,
Bauskas novada administrācijas
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja.

lasiet arī www.bauska.lv

Gailīšu pagasta autoceļa A10 Čikstes–Muzejs–Kaulbrieži posma 780 m garumā pārbūve. Tiks
arī izveidoti koku un krūmu stādījumi gar atjaunojamo autoceļu.

Projektu iesniegumu pieņemšana:no 2021.gada 5. decembra līdz 2022. gada 5. janvārim.
11. kārtā pieejamais publiskais finansējums – 315 000,00 EUR.
Mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti projektu iesniegumi:
• 1.1. rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:
• 70%;
• kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
• Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
• Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS
lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā,
Uzvaras ielā 1, 4. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības
mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / „11. kārta”).
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Ieva Jermuša tel.20095189, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv

Bauskas pils centrālā torņa „vēderā” slēpjas īsta koncertzāle. Torņa stāvus savieno koka
kāpnes un skatu platformas, bet torņa vidū skaņa var augt.

nieku visaugstāk novērtēto objektu Top 10.
Pili apmeklējusī blogere Zane Eniņa raksta:
„Atjaunotā Bauskas pilsdrupu Centrālā torņa
vēderā slēpjas īsta koncertzāle. Torņa stāvus
savieno koka kāpnes un skatu platformas, bet
vidus ir tukšs un skaņām gatavs. Torņa gala
skatu saista gan atjaunotā torņa iekšpuse,
gan ārpasaule, kur var vērot, kā Mēmele un
Mūsa, katra no savas puses apskatījusi pili,
satek kopā Lielupē.”
Torņa restaurācija tika pabeigti jau pagājušā
gada rudenī. Tomēr pandēmijas ierobežojumi
liedza apmeklētājiem durvis vērt līdz šī gada
5. jūnijam. Izpalika atvērto durvju dienas pasākums, atkāšanas koncerts, Starptautiskā
konference, kas veltīta drupās esošu arhitektūras pieminekļu saglabāšanai.
Šogad nepilnos piecos mēnešos torni jau
apskatījuši 17 877 apmeklētāji, no tiem
2109 ārvalstnieki. Tornī tiek projicēta
mākslinieka Alvja Misjūna radītā animācija,
kas uzskatāmi parāda pils kompleksa evolūcijas deviņus etapus no baltu apmetnes
apmēram 1500 gadus pirms Kristus, līdz
ar zemes vaļņiem un bastioniem nostiprinātam cietoksnim 18. gadsimta sākumā.
Senās mūzikas un mākslas festivāla „Vivat
Curlandia” klausītāji 18. jūlijā pils tornī varēja
baudīt divus koncertus: „Elgera dziesmas”

FOTO: NO BAUSKAS PILS ARHĪVA

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Senās mūzikas un mākslas festivālā „Vivat
Curlandia” klausītāji pils tornī varēja baudīt
divus koncertus.

lasiet arī www.bauska.lv

Kas noticis pie Mūzikas mājas dīķīša?

FOTO: NO SKOLAS ARHĪVA

Šādu jautājumu droši vien uzdeva garāmgājēji, redzot rosīšanos skolas priekšpusē.
Tur par īstenību tapusi senlolota iecere
žodziņu ap dīķi padarīt par skaistu vides
elementu.

guvušo biedrības „Bauskai un mūzikai” izstrādāto projektu „Skansēta”. Ar Bauskas novada
piešķirtajiem līdzekļiem un skolas līdzfinansējumu prasmīgi rīkojās Bauskas MMS ēku un
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Māris
Sloka un tehniskais darbinieks
Valdis Raisters. Demontēts
vecais nožogojums, veikti betonēšanas un montāžas darbi.
Vēl tikai jāuzstāda rāmji, kuros
visu priekam un aplūkošanai
tiks ievietoti Mākslas nodaļas
audzēkņu darbi un informācija
par skolas aktualitātēm. Kā
stāsta M.Sloka, darbus plānots pabeigt novembrī.
Tas, ka skolas teritorija kļūst
arvien skaistāka, priecē gan
skolas darbiniekus un audzēkņus, gan pilsētas iedzīvotājus. Tāds arī bija šī projekta
mērķis – padarīt vidi ne tikai drošu, bet arī skaistu. To
jau novērtē daudzi pilsētas
iedzīvotāji, vakara pastaigu
Par īstenību tapusi senlolota iecere žodziņu ap dīķi padarīt par
laikā piestājot pie romantiskā
skaistu vides elementu.
dīķīša. Skolas direktore ir
gandarīta par šī darba rezultātu un ļoti cer, ka
Tas bija iespējams, dzīvē realizējot konkursā
tas visus priecēs un tiks saglabāts ilgi!
„Mēs savam novadam 2021” apstiprinājumu

„Pils.Sēta.Pilsēta” laureātu darbus publicēs kalendārā
darbi tiks publicēti 2022. gada kalendārā,
Paziņoti Latvijas mākslas skolu 4. konkursa
ko tuvākajā laikā izdos Bauskas Mūzikas
„Pils. Sēta. Pilsēta” rezultāti. Konkursu
un mākslas skola. Tā būs rīkotāju dāvana
par vienojošu tematu „Industriālā ainava”
veiksmīgāko darbu autoriem. Paldies visiem
rīkoja Bauskas Mūzikas un mākslas skola.
dalībniekiem un skolotājiem par atsaucību un
Žūrija izvērtēja 40 skolu audzēkņu iesnieglieliskajiem darbiem!
tos vairākus simtus darbus.
Inga Briede,
Dalībniekiem bija ļoti interesantas industriālās
Bauskas Mūzikas un mākslas skola
ainavas interpretācijas, pārsteidzoša māksliniecisko izteiksmes līdzekļu dažādība, grafikas un gleznojumu teicamā kvalitāte. Visvairāk godalgotu
vietu ieguva Aizkraukles mākslas
skolas un Siguldas mākslu skolas
„Baltais flīģelis” audzēkņi.
Bauskas Mākslas skolas 4. klases
audzēknei Ancei Ērikai Ezeriņai
piešķirta 2. vieta grafikas darbu
sadaļā, 4. klases audzēknei Esterei Kampusei arī 2. vieta, bet
6. klases audzēknei Justīnei
Budrevičus – 3. vieta. Atzinību
saņēma 6. klases audzēkne Tīna Estere Karlshofa, 4. klases
audzēkne Elīza Manavicka un 5.
klases audzēkne Krista Kārkliņa.
Ārkārtas situācijas dēļ laureātu
apbalvošanas sarīkojums Bauskas Bauskas Mākslas skolas 4. klases audzēknei Ancei Ērikai
pilī ir atcelts. Konkursa uzvarētāju Ezeriņai piešķirta 2. vieta grafikas darbu sadaļā
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Aktuāli
COVID-19 Vakcinācijas iespējas
Bauskā
DĀRZA IELA 12 A,
2.STĀVS, BAUSKA

BAUSKAS
POLIKLĪNIKA

ĢIMENES ĀRSTI

Ar iepriekšēju
pierakstu pa tālr.
8989 vai
manavakcina.lv

Ar iepriekšēju
pierakstu pa tālr.
63923433

Pārliecinieties par
iespēju vakcinēties
pie Jūsu ģimenes
ārsta zvanot uz
prakses tālruņa
numuru

pirmdienās
trešdienās
piektdienās

pieraksts uz konkrētu
vakcīnu
sestdienās

Vakcinācija tiek nodrošināta ar Janssen (ierobežotā
daudzumā), Moderna un Pfizer vakcīnām

Iepriekšēja
pieteikšanās
un informācija:
28686809

ZOOM platformā
piektdien, 26.novembrī plkst. 17:30
lekcija-meistarklase ar uztura
speciālisti, veselīga dzīvesveida
entuziasti Ilzi Luteri

Uzturvielas:
3x katrā reizē - OB, OH, tauki. Cik
jāuzņem? Kur atrast? No kā uzmanīties?
Aktivitātes tiek īstenotas projekta 9.2.4.2/16/I/061 "Pasākumi Bauskas
novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros

Piešķirti pašvaldības apbalvojumi
Bauskas Apbalvojumu piešķiršanas komisija devusi atzinumu un domes sēdē
pieņemts lēmums par šādu pašvaldības
apbalvojumu piešķiršanu:
• Bauskas novada Codes pagasta iedzīvotājai
Guntai Sirmelei par ilggadēju nesavtīgu,
radošu un mērķtiecīgu ieguldījumu tautas tradīciju kopšanā darbā ar jauniešiem piešķirts
pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts”;
• Bauskas novada nevalstiskajai organizācijai
biedrībai „Laiks jauniešiem” par mērķtiecīgu
un nesavtīgu darbu ar jauniešiem, brīvprātīgās
palīdzības organizēšanu grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem novadā un Latvijā piešķirts
pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts” un
naudas balva 700 EUR;
• Bauskas Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotājai Ligitai Kārkliņai par
profesionālu pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu izaugsmē piešķirts
spašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts”;
• Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
skolotājai Sarmītei Umbrasai par ilggadēju,
apzinīgu un radošu pedagoga darbu piešķirts
pašvaldības apbalvojums „Goda raksts”;
• Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”

skolotājai Maijai Rotšteinai par ilggadēju,
radošu un profesionālu pedagoga darbu
Bauskas novada bērnu audzināšanā un izglītošanā piešķirts pašvaldības apbalvojums
„Goda raksts”;
• Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
auklei Paijai Tabakai par ilggadēju, priekšzīmīgu un apzinīgu darbu piešķirts pašvaldības
apbalvojums „Goda raksts”;
• Bauskas Centrālās bibliotēkas lasītāju
apkalpošanas nodaļas vadītājai Ainai Mūrniecei par ieguldījumu Bauskas Centrālās
bibliotēkas un reģionu bibliotēku attīstībā piešķirts pašvaldības apbalvojums „Goda raksts”;
• Vecsaules bibliotēkas vadītājai Agritai Hatkēvičai par ieguldījumu Vecsaules pagasta
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā
piešķirts pašvaldības apbalvojums „Goda
raksts”;
• Dāviņu pagasta pārvaldes vadītājai Līvijai
Šarķei par ilggadēju, apzinīgu un nesavtīgu
darbu Dāviņu pagasta pārvaldē piešķirts
pašvaldības apbalvojums „Goda raksts”.
*Apbalvojumu pasniegšana tiks organizēta
saskaņā ar valstī noteiktajiem Covid-19 izplatības ierobežojumiem.

Par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu
Bauskas novada Sociālais dienests informē,
ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
laiku, klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzas pēc 2021. gada 31. oktobra, piešķirtais
statuss automātiski tiks pagarināts bez klienta
klātbūtnes un iesnieguma.
Līdz ar to, izsniegtā izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības
statusu, nav jāatjauno, jo izziņas derīguma
termiņu Sociālais dienests pagarinās automātiski, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus.
Piemēram, izziņu, kuras derīguma termiņš ir
spēkā līdz 2021. gada 31. oktobrim, pagarinās
no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada
28. februārim.
Papīra formātā izziņas atkārtoti Sociālajam
dienestam nav jāizsniedz, jo derīgas būs
iepriekš izdotās izziņas. Personas ar iepriekš
izsniegto izziņu varēs doties uz ārstniecības
iestādēm, pie ģimenes ārsta, aptiekām vai pēc
pārtikas un higiēnas preču komplektiem, un

citur, kur nepieciešama izziņas uzrādīšana, lai
saņemtu atlaidi vai materiālo atbalstu.
Izņēmums, ja sākotnēji izsniegtā izziņa (kuras
derīguma termiņš beidzies 2021. gada 31.oktobrī vai visā ārkārtējās situācijas periodā)
ir sabojāta vai persona to ir nozaudējusi, uz
personas lūguma pamata Sociālais dienests
izsniegs jaunu izziņu papīra formātā.
Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt Sociālā dienesta speciālistiem:
• Ilze Kalniņa Molotoka, tel.23117321,
ilze.kalnina.molotoka@bauska.lv;
• Ņina Voitehoviča, tel.23881885,
nina.voitehovica@bauska.lv;
• Janīna Millere, tel.23075405,
janina.millere@bauska.lv;
• Daina Jurēvica, tel.28319500,
daina.jurevica@bauska.lv;
• Olga Pavloviča, tel.63921960,
olga.pavlovica@inbox.lv.
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists
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Teksts un foto par Iecavu: Komunikācijas nodaļa

Gūst noderīgu pieredzi kapu apsaimniekošanā

S. Avota parādīja, kā pēc jau notikuša digitalizācijas procesa tiek veikta datu precizēšana datu
bāzē uz vietas kapsētā. Šim nolūkam tiek izmantota planšete ar interneta pieslēgumu.

pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas dažādos aspektus, aizgūt iecavnieku pieredzi un
salīdzināt to ar savējo. Nelielas prezentācijas
formātā viesi tika iepazīstināti ar projektā
paveikto mūspusē: digitalizētas 10 kapsētas,
izveidotas un pie visām kapsētām izvietotas
kapsētu shēmas, iegādāta GPS mērierīce un
uzsākta žoga izbūve apkārt Sila kapiem.
Pēc īsā teorētiskā ievada visi devās iepazīt
kapsētas Iecavas tuvumā. Sila kapsēta sadarbības partneros raisīja pārsteigumu gan savu
izmēru, gan arī sakoptības un ainaviskuma dēļ.
Tur jautājumu krustugunīs nonāca kapsētas
pārzines Rita Sisene un Sarmīte Dzeguze,
kā arī SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”
(DzKS) dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota.
Lietuviešu kolēģi bija pārsteigti, ka dāmas ar
sešu hektāru plašo teritoriju tiek galā divatā,
dažkārt piepalīdzot DzKS darbiniekiem.
Sarunās nācās secināt, ka godprātīga atkritumu šķirošana kapsētās ir problēma abās val-

Iecavas novada Goda pilsoņa nosaukums.
Novadpētnieks apkopojis plašu informāciju
par novada kapiem, sniedzot datus par kapu
vēsturi, apbedītajiem un viņu nodarbošanos
dzīves laikā. Līdzīgā veidā tagad informācija
ir apkopota cemety.lv, atspoguļojot datus mūsdienīgi digitālā veidolā.
„Pateicoties digitalizācijai, varam papildināt
datus, palīdzēt iedzīvotājiem atrast tuvinieku
apbedījumus. Visa informācija par pašvaldības
kapsētām ir vienkopus vietnē cemety.lv. Arī
šādas pieredzes apmaiņas ir vērtīgas, jo dod
iespēju pārņemt kaut ko noderīgu no citiem
apsaimniekotājiem,” gandarījumu par projekta
rezultātu pauda Sarmīte Avota.
Pēc daudzajiem ar ikdienas uzkopšanu un
apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem
viesi apskatīja gan daļu no projekta ietvaros
izbūvētā žoga, gan arī slavenās dziednieces Zilākalna Martas - atdusas vietu, kas atrodas
Sila kapsētā.

pieredzi, iepazīt citu kolēģu darbu un pārrunāt
ikdienas problēmjautājumus,’’ atzīst Laura
Ārente, Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Rundāles novada dome” Attīstības nodaļas
vadītāja. „Tā ir būtiska pievienotā vērtība
pārrobežu projektiem, ieguldījumi ne tikai infrastruktūrā, bet arī pašvaldības pakalpojumu
uzlabošanā.”
Ineta Bramane,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Iecavas novada pašvaldības
administrācija”
Attīstības nodaļas vadītāja

Par projektu

Pieredzes apmaiņa tika īstenota no Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta „Kapsētu administratīvo
pakalpojumu efektivitātes un pieejamības
uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu
reģionos” (LLI-437) DIGITAL CEMETERY.
Kopējais projekta finansējums:
485 054,92 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums
412 296,66 EUR). Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai: 100 274,51 EUR (t.
sk. ERAF līdzfinansējums 85 233,33 EUR).
Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild
Iecavas novada pašvaldības administrācija,
tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

FOTO – INETA BRAMANE

FOTO – INETA BRAMANE

7. oktobrī uz pieredzes apmaiņas vizīti
Iecavā bija ieradušies projekta „Kapsētu
administratīvo pakalpojumu efektivitātes
un pieejamības uzlabošana Latvijas un
Lietuvas pārrobežu reģionos” partneri no
Rundāles, Neretas (LV) un Biržiem (LT).
Vizītes mērķis bija klātienē un praksē iepazīt

Lai viesiem nerastos iespaids, ka Iecavā visas
kapsētas ir tik lielas, apmeklējām arī Pleču
kapus, kur nesen ierīkoti jauni ieejas vārti un
zvanu tornis.
Pēc nelielas pusdienu pauzes viesi iepazina
dažādu laiku vēsturiskos kapus, kapsētas un
atdusas vietas pilsētas teritorijā. Apskatījām
gan II pasaules kara karavīru kapus, kas ir
Krievijas Federācijas pārraudzībā un kurus apkopj DzKS, gan I pasaules kara karavīru kapus
netālu no estrādes, gan kapus pie Evaņģēliski
luteriskās baznīcas. Šeit pieredzes apmaiņas
dalībnieki tika iepazīstināti ar pašvaldības un
draudzes sadarbību: Sila kapu kapličas remonta laikā tika izmantota baznīcas kapu kapliča,
kurā atrodas arī vienīgā saldētava. Garās
pastaigas laikā dalībnieki uzzināja, ka šeit
atdusas grāfs Pālens, par kura atstāto vareno
mantojumu atbraucēji bija patiesi pārsteigti.
Pastaiga noslēdzās Dievdārziņā, kas zināms
arī kā Dieva dārzs un ir senvieta (senlatviešu
kapsēta). Arī šīs teritorijas uzturēšana ir pašvaldības pārziņā.
Viesi pateicās par iespēju iepazīties ar kolēģu
darba pieredzi, daudzveidīgo Iecavu un tās
tuvējo apkārtni, atzinīgi novērtēja pašvaldības
paveikto, īpaši dažu pēdējo gadu laikā. Vairāki
dalībnieki bija pārsteigti, ka Iecavā ir tik daudz,
ko redzēt, jo iepriekš pilsētu bija skatījuši tikai
caurbraucot.
„Šādas pieredzes apmaiņas dod iespēju par
kapu apsaimniekošanu atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem gūt ikdienas darbā noderīgu

stīs, tāpat kā kapavietu izmēru neievērošana,
krūmus sastādot uz vai pat aiz robežas. Lietuvā
ir mazāks kapavietas izmērs un, ja divus gadus
tā netiek kopta, tiek sagatavots akts kā par
nekoptu un potenciāli nolīdzināmu.
Viesiem pastāstījām par Iecavas kapsētu
digitalizācijas sākumu - novadnieka Ēvalda
Kivilanda veidotajiem drukātajiem izdevumiem
„Iecavas novada kapsētas”. Lai neaizietu
aizmirstībā pagājušā gadsimta paaudzes,
kas guldītas novada kapsētās, kungs veicis
nozīmīgu vēstures izpēti, par ko viņam piešķirts

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apskatīti I pasaules kara karavīru kapi netālu no Iecavas
estrādes.

No 1. novembra spēkā jauns siltumenerģijas tarifs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija (SPRK) 14. oktobrī apstiprinājusi
SIA „Iecavas siltums” jaunus siltumenerģijas tarifus.
Sākot no šā gada 1. novembra, siltumenerģijas tarifs Iecavā būs 64,95 EUR/MWh, bet no
2021. gada 21. decembra – 64,29 EUR/MWh.
Siltumenerģijas tarifs ir pieaudzis kurināmā
izmaksu būtiska pieauguma dēļ, parējām
izmaksām paliekot nemainīgām. Siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota dabasgāze,
kuras cena pasaules tirgū kāpj. SIA „Iecavas
siltums” iepirktās dabasgāzes cena ir pieaugusi divarpus reizes, parējām izmaksām
paliekot nemainīgām, kas ietekmē gala tarifa
pieaugumu par aptuveni ceturtdaļu.
Dabasgāzes cenas pieaugums saistīts ar
globālajām tendencēm dabasgāzes tirgū
-dabasgāzes cena pasaules tirgū 2020.gada
oktobrī bija 11,26 EUR/MWh, bet šā gada
oktobrī tā sasniegusi 63,66 EUR/MWh. Da-

basgāzes kā kurināmā cenas pieaugums
skar visas Eiropas valstis, tostarp Latviju,
atstājot būtisku ietekmi uz siltumenerģijas
ražošanas izmaksām. Balstoties uz esošajām dabasgāzes tirgus tendencēm un
prognozēm, dabasgāzes cena tirgū varētu
mazināties 2022. gada pavasarī.
SPRK aicina šajā apkures sezonā īpaši
pievērst uzmanību iespējām mazināt nelietderīgu siltuma patēriņu un SIA „Iecavas
siltums” kopā ar ēku apsaimniekotājiem
aktīvi sadarboties, meklējot piemērotāko
risinājumu, lai mazinātu siltumenerģijas
pakalpojuma izmaksas katrā no mājām.
Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu
SIA „Iecavas siltums” iesniedza SPRK šā
gada 29. septembrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja,
ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un
atbilstoši metodikai.

SVARĪGA INFORMĀCIJA
Lai saņemtu pašvaldības finansiālu atbalstu izmaksu segšanai, nav obligāti jābūt trūcīgai
vai maznodrošinātai personai. Ja persona vēlas saņemt mājokļa pabalstu, jāiesniedz
visi apmaksātie vai neapmaksātie rēķini un čeki par konkrēto mēnesi par pakalpojumiem
(telefons, televīzija, komunālie pakalpojumi, siltums). Sociālais dienests likuma noteiktajā
kārtībā izvērtēs, kāds varētu būt pabalsta lielums.
Plašāka info pa tālr. 63942241; 63942240 un e-pastā: socdienests@iecava.lv.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka Mājokļa
pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:
1) par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
2) par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures
un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres
maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
3) ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus
par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
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Aiz apbalvojuma stāv daudzu cilvēku darbs,
atbalsts un uzticība
Kamēr vēl top jaunā Bauskas novada
apbalvojumu pasniegšanas nolikums,
apvienotās pašvaldības turpina pasniegt
savus apbalvojumus. Bijušā Iecavas novada pašvaldības apbalvojumus saņems
piecas personas.
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītājai Indrai
Latvietei goda nosaukums „Iecavas Goda
pilsonis” piešķirts par izciliem un ilgstošiem nopelniem Iecavas novada labā un
ieguldījumu pašvaldības saimnieciskās
jomas attīstībā.
Apbalvojuma pieteikumā
rakstīts: „Indras Latvietes
darba vieta vairāk nekā
25 gadus ir Iecavas novada
pašvaldība, kurā aizritējušas gara darba stundas,
strādājot gan par grāmatvedi, gan vadot Finanšu nodaļu. I. Latvietes
darbs vienmēr bijis teicams, precīzs un skrupulozs. Veicot neskaitāmus sarežģītus aprēķinus, I. Latviete vienmēr rūpējusies, lai Iecavas
novada pašvaldībā būtu stabila, sabalansēta
finansiālā situācija. Neskatoties uz saspringto
darbu, Indra nekad nav atteikusi padomu un
vienmēr palīdzējusi risināt dažādus finansiālos
jautājumus jebkurai pašvaldības iestādei.”

Indra Latviete (foto): „Finanšu joma nav taustāma, tādēļ mans darbs ir tāds, kuru cilvēki
no malas nemaz neredz. Taustāms ir gala
rezultāts, kurš tomēr no finansēm ir atkarīgs.
Līdzšinējais Iecavas novads pēc lieluma bija
optimāls, lai tiešām šo finanšu jomu spētu
pārraudzīt. Kaut vai atcerēties, ka pirms trim
vai pieciem gadiem tajā vai citā vietā ir izdarītas konkrētas lietas. Sākot apjaust jaunā
Bauskas novada apjomus, neredzu, ka būs
iespējams katrā lietā tik sīki iedziļināties un
izprast vajadzību nozīmīgumu.
Analizējot līdz šim padarīto, vērtīgākais ir
tas, ka kopā ar vadību un deputātiem arī
krīzes situācijās vienmēr esam raduši izeju
un vajadzīgos risinājumus, savukārt, lemjot
par līdzekļu sadalījumu, atraduši līdzsvaru
starp vēlmēm un iespējām, jo visas vēlmes
nav izpildāmas. Kopumā Iecavas novads bijis
finansiāli stabils. Arī aizņemšanās iespējas, lai
īstenotu kādus lielākus investīciju projektus,
vienmēr bijušas rūpīgi izvērtētas. Turklāt
budžeta līdzekļi, īpaši pēdējos gados, tērēti
ne tikai uzturēšanas izdevumiem un saistību
dzēšanai, bet arī pašvaldības attīstībai, ieguldot līdzekļus dažādos investīciju objektos.
Naudas līdzekļu grožus savās rokās tur deputāti, taču es nekad neesmu baidījusies izteikt
savu viedokli un redzējumu, arī tad, ja tas
atšķīries. Taču vairumā gadījumu šie viedokļi
ir saskanējuši gan vēlmju, gan risinājumu ziņā.
Darbā gandarījumu dod jebkurš pašvaldības
projekts, no kura realizācijas labumu jūt sabiedrība kopumā, ne tikai viena iestāde. Gandarījums ir arī par katru apstiprināto budžetu,
īpaši - ja tas noticis deputātu vienprātībā,
nevis laužot pretēju viedokļu šķēpus. Grūtākā
nasta ir atbildība, ko šis darbs nes sev līdzi.
Viena no svarīgākajām īpašībām manā darbā
ir precizitāte. Nezinu, cik tas ir labi vai slikti, bet
esmu pret sevi ļoti prasīga. Arī pret kolēģiem,
ar kuriem kopā darba lietas jārisina. Ja esmu
uzņēmusies ko izdarīt, vienmēr to novedu līdz
galam, lai arī cik smagi un grūti tas reizēm

nāk. Varbūt citiem šķiet, ka finansistiem ir
svarīgi visu salikt pa rūtiņām un visam rast
pamatotu un loģisku risinājumu, bet domāju,
ka ikvienam cilvēkam stabilitāte ir svarīga.
Tāda esmu ne tikai darbā. Arī brīvajā laikā
esmu strukturēta, jo bieži vien darbs nozog
laiku ģimenei, un tad nekas cits neatliek, kā
visu rūpīgi saplānot.”
Iecavas vidusskolas direktora vietniecei
saimnieciskajā jomā Daigai Skujai par
nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas skolas
vides veidošanā un aktīvu darbu Eiropas
Savienības projektos piešķirts goda nosaukums „Iecavas Gada cilvēks”.
D. Skuja savā amatā strādā
kopš 2002. gada. Viņa vada iestādes saimniecisko
jomu un rūpējas par drošas, veselībai nekaitīgas
un sakoptas vides veidošanu, koordinē tehnisko darbinieku darbu, sadarbībā
ar novada speciālistiem piedalās skolas budžeta plānošanā un izpildē, nodrošina darba
aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu
ievērošanu, organizē remontdarbus. Pieteikuma iesniedzēji uzteikuši Daigas darba spējas,
augsto emocionālo inteliģenci sadarbībā ar
kolektīvu un sadarbības partneriem, ieinteresētību skolas tēla veidošanā un popularizēšanā, augstu profesionalitāti, atbildības sajūtu,
līdera dotības, spēju ātri pieņemt lēmumu un
racionāli risināt problēmsituācijas.

cilvēkus un, risinot dažādus jautājumus, esmu skatījusies arī no otra cilvēka skatpunkta.
Man, veicot darba pienākumus, ir noderējusi
izglītība inženierzinātnēs, grāmatvedībā, kā
arī zināšanu pilnveide profesionālajā jomā piedaloties kursos, semināros un dažādos
projektos. Esmu prasīga ne tikai pret sevi,
bet arī citiem. Jau bērnībā vecāki man ir
ieaudzinājuši darba mīlestību un atbildību
pret to, ko daru. Uz darbu nenāku vienkārši
pavadīt laiku. Man patīk tas, ko es daru. “
Goda nosaukums „Iecavas Gada cilvēks”
piešķirts arī Iecavas novada sporta skolas „Dartija” direktorei Baibai Gāgai – par
ilggadēju priekšzīmīgu darbu, vadot profesionālās ievirzes izglītības iestādi, un
panākumiem galda tenisa treneres darbā.
Pieteikumā rakstīts: „Sports Iecavā jau vairākus gadu desmitus cieši saistāms ar Baibas
Gāgas vārdu. 1991. gadā uz lauku sporta kluba „Dartija” bāzes tika dibināta LSK „Dartija”
Jaunatnes sporta nodaļa, par kuras vadītāju
tika iecelta B. Gāga. 2002.gada februārī Jaunatnes sporta nodaļa sāka darboties jau kā
sporta skola un tās direktora pienākumi tika
uzticēti B. Gāgai, kas šo misiju ar neizsīkstošu enerģiju un atdevi pilda joprojām.” Baiba
bijusi arī galda tenisa treneres amatā, kas
rezultējies ar neskaitāmām audzēkņu medaļām Latvijas čempionātos un starptautiskās
sacensībās; vairāki viņas audzēkņi kļuvuši
par Valsts izlases dalībniekiem un kandidātiem. B. Gāgas devums ir arī neatlaidīga un
sistemātiska sporta un veselīga dzīvesveida
popularizēšana.

FOTO: NO PRIVĀTĀ ALBUMA

Daiga Skuja (foto): „Uzzinot par pašvaldības
piešķirto apbalvojumu, biju pārsteigta. Tas ir
negaidīti, bet zināmā mērā patīkami. Saprotu,
ka esmu pozitīvi novērtēta, jo ar Iecavas vidusskolu saistās manas darba dzīves lielākā
daļa. Salīdzinot darbu Iecavas vidusskolā,
to uzsākot un tagad, prasības veicamajam
darbam ir ļoti augušas. Daudzas lietas esmu
apguvusi no jauna, un tas ir bijis interesanti.
Skolas vides veidošanā paveikts ir daudz,
vairāku gadu garumā skola tikusi renovēta,
un ar katru gadu tā paliek arvien skaistāka.
Liels darbs ieguldīts, sagatavojot Iecavas
vidusskolas pārbūves projektu, kura realizēšana vēl tikai priekšā. Vērtīgi, ka vienmēr
esmu bijusi klāt visos šajos procesos un tas
man ir devis pieredzi turpmākajam darbam.
Vērtīga pieredze gūta, organizējot dažādus pasākumus – skolas jubilejas, novada
un republikas konkursus, turnīrus, kā arī
ārpusstundu pasākumus skolā. Paralēli
esošajiem darba pienākumiem vairākus gadus skolā biju arī pedagogs. Tas man ļāvis
labāk izprast izglītības jomu, tās vajadzības
materiāli tehniskajā nodrošinājumā. Pozitīvu
lādiņu dod arī saikne ar skolēniem.
Līdz šim paveiktais ir bijis veiksmīga komandas darba rezultāts. Ar mani kopā strādā
atsaucīgs un uzticams kolektīvs. Aiz šī apbalvojuma stāv daudzu cilvēku darbs, atbalsts
un uzticība. Vienmēr esmu vēlējusies izprast

Baiba Gāga (foto): „Pēdējo gadu lielākais
izaicinājums bija sporta nama pārņemšana
pie sporta skolas. Man nebija pieredzes ar
tik lielu ēku apsaimniekošanu, taču es nenobijos, un izrādās, ka nemaz tik traki nav.
Vērtīgākais, ka pēdējo divu trīs gadu laikā
ar pašvaldības un kolēģu atbalstu ir izremontētas sporta nama telpas. Ir nomainīta
apkure un elektrība, izremontētas tualetes,
dušas, ģērbtuves, foajē, zāles siena, kurā
bija trupe, salabots jumts un nomainītas notekcaurules. Tagad šeit ir daudz patīkamāk
uzturēties. Viena es to nepaveiktu, palīgu ir
bijis ļoti daudz.
Otrs pēdējā laika izaicinājums ir Covid-19,
kas sasien mums rokas, liek meklēt ceļus, kā
kaut ko darīt, kā neļaut tautai ieslīgt slinkumā
un fiziski neaktīvā dzīvesveidā. Priecājos, ka
mūsu darbības rezultātā skolas audzēkņu
skaits šogad ir pat nedaudz pieaudzis. Attaisnojusies mūsu labā sadarbība ar pirmsskolas
izglītības iestādēm, kur mūsu treneri vada
fiziskās sagatavotības nodarbības. Vēlreiz
gan gribu uzsvērt, ka jebkurš skolas sasniegums nav tikai viena cilvēka veikums. Tas ir
komandas darbs, kurš iespējams, pateicoties
darbiniekiem, atbalstītājiem un sadarbības
partneriem.
Interesanti, ka pēdējo gadu laikā reizēm man
nākas atteikties no saviem principiem. Biju

skeptiska pret daudziem digitālajiem jauninājumiem. Taču tagad priecājos, ka esmu
spiesta tos pieņemt, piemēram, to, ka sporta
skolai ir savs profils feisbukā. Lēnām lūztu, un
man pašai par to prieks. Prieks, ka varu sekot
līdzi saviem jaunākajiem kolēģiem, pieņemt
viņu ieteikumus un atbalstīt. Viņu idejas labi
noder gan sacensību organizēšanā, gan topošās mājaslapas izveidē un citur. Tas palīdz
izvairīties no rutīnas.
Kāds ir mans sapnis? Gribu vismaz vienu
dienu nostrādāt renovētajā sporta namā. Šo
ēkas renovāciju ļoti gaidām, jo sporta nams tā nav tikai sporta skola, bet sporta bāze, kas
ir ļoti svarīga visai Iecavai. Protams, apzinos,
ka līdz renovācijai vēl kāds laiks jāpagaida, jo
vispirms ir jāpabeidz sporta zāles celtniecība
pie pamatskolas.
Vēl es ļoti gribētu, lai Iecavā ir arī meiteņu
basketbols, jo meitenes ir par maz iesaistītas
sporta nodarbībās. Ir pieejami individuālie
sporta veidi - galda teniss un vieglatlētika, bet
komandu sports nav. Šī doma virmo gaisā jau
vairākus gadus, bet netiekam pie tās realizācijas, jo ir gan treneru, gan telpu trūkums. Ceru,
ka kaut kad šis sapnis piepildīsies.”
Bijušajai Iecavas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājai Pārslai Dredželei par nozīmīgu ieguldījumu bāriņtiesas prestiža un
profesionalitātes celšanā Iecavas novadā
un Latvijā piešķirts Goda raksts.
Pārsla Dredžele Iecavas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatā strādāja gandrīz
astoņus gadus - no 2013. gada decembra
līdz 2021. gada septembrim. P. Dredželes
veikumu atzinīgi novērtējusi Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija; viņa aicināta
dalīties pieredzē, uzstājoties reģionālajos
semināros. Latvijas pašvaldību mācību centrā
aicināta lasīt lekcijas un vadīt seminārus. No
Zemgales reģiona bāriņtiesām izvirzīta kā
valdes locekļa kandidāte Bāriņtiesu darbinieku asociācijā; joprojām darbojas asociācijas
valdē, risinot jautājumus, kas saistīti ar bērnu
tiesību aizsardzības sistēmu un bāriņtiesu
darbību. Labklājības ministrijas Iekšējā audita
departaments augstu novērtējis P. Dredželes
sistēmisko skatījumu, profesionālo viedokli
un konstruktīvos priekšlikumus par bērnu
tiesību aizsardzības sistēmas aktuālajām
nepilnībām. Pārsla Dredžele, strādājot Iecavas novada bāriņtiesā, ir izveidojusi spēcīgu
komandu, vienmēr rūpējusies par darbinieku
attīstību un izaugsmi, nodrošinājusi saviem
darbiniekiem profesionālu atbalstu un aizsardzību, uzticējusies viņiem.

FOTO: NO PRIVĀTĀ ALBUMA

Pārsla Dredžele (foto): „Strādāt bērnu tiesību
aizsardzības jomā ir liels izaicinājums. Esmu
ļoti pateicīga par šo pašvaldības novērtējumu,
kurā ir atzīta mana augstā atbildības sajūta
pret veicamo darbu, noteiktība prasībās pret
sevi, padotajiem un klientiem.
Neatlaidīgi, mērķtiecīgi un pārlieci- TURPINĀJUMS 8.lpp.
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nāti darbojoties
ar savu komandu,
esmu ne tikai attīstījusi savu personību un
talantus, bet man ir bijusi arī iespēja sasniegt
izvirzītos mērķus un sekmīgi darboties, motivējot un iedvesmojot bāriņtiesas darbiniekus.
Gandarījums ir par bērniem, kuri ar bāriņtiesas palīdzību ir sajutuši ģimenes siltumu.
Šobrīd ir pārmaiņu laiks saistībā ar reģionālo
reformu, un ceru, ka tiks izveidota darbspējīga
Bauskas novada bāriņtiesa, kura pilnvērtīgi
darbosies bērnu tiesību interesēs arī Iecavas
pilsētā un pagastā.”
TURPINĀJUMS no 1.lpp.

Goda raksts piešķirts arī Jurinai Bergai –
par iniciatīvu, sabiedrisko aktivitāti un nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbā.
J. Berga kopš 2013. gada ir Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Iecavas Sila 14” valdes
priekšsēdētāja, taču jau pirms tam veikusi
mājas vecākā pienākumus. Mājas iedzīvotāji viņu raksturo kā atbildīgu, neatlaidīgu un
pārliecinātu cilvēku, kurš nebaidās pieņemt
atbildīgus lēmumus un paveikt sarežģītus darbus. Pieteikumā rakstīts: „Jurinai Bergai nav
vienaldzīgas Iecavā notiekošās aktivitātes un
piemīt spēja saskatīt iespējas savas daudzdzīvokļu mājas vides labiekārtošanā. Darbu
veic ar lielu centību, neatlaidību un entuziasmu. Katru gadu viņa meklē papildu finanšu
līdzekļus, kurus varētu piesaistīt Sila ielas 14
ēkai dažādu nepieciešamo darbu veikšanai.
Organizē mājas iedzīvotāju talkas, sapulces,
lai kopīgi lemtu par nozīmīgiem darbiem
ēkas uzlabošanai. Gandrīz katru gadu Jurina
meklē sabiedrotos no mājas iedzīvotājiem, lai
iesaistītos kādā no iespējamiem projektiem.
Taču vēlamies īpaši izcelt vienu no lielākajiem
veikumiem, kura laikā tika ieguldīts apjomīgs
organizatoriskais darbs, lai nomainītu mājas
jumtu. Tas tika veiksmīgi realizēts šajā vasarā.
Apkopojot paveikto, vēlamies novērtēt Jurinas
ieguldījumu arī novada mērogā, jo sakopta
daudzdzīvokļu māja un apkārtne ir ieguvums
ikvienam. Tas ir iedvesmas avots arī citiem
uzdrīkstēties izvirzīt lielus mērķus un nepadoties grūtību priekšā.”

Jurina Berga (foto): „Esmu priecīga, ka mājas iedzīvotāji mani virzījuši apbalvojumam.
Vērtīgākais ir tas, ka man izdevies visus
saliedēt, panākt, ka cilvēki uzticas manām
idejām un avantūrām, jo viena es nebūtu neko
izdarījusi un panākusi. Mājas jumta nomaiņa,
ko veicām šovasar, ir viens no tiem lielajiem
darbiem, par kuru sapņojām daudzus gadus,
jo, pirmkārt, tās ir lielas izmaksas, otrkārt,
kādam ir jāuzņemas to darīt. Īstenojot šo
projektu, īpaši izjutu iedzīvotāju saliedētību
un atsaucību, neviens nepateica „nē” kādam avansa maksājumam. Mūsu veiksmes
stāsta pamatā ir cilvēcīga komunikācija. Ir
diskusijas un reizēm atšķirīgi viedokļi, taču
pie kopsaucēja parasti nonākam. Kad kaut
kas paveicams, neviens īpaši neprasa, kāpēc
man tas ir jādara.
Ilgus gadus biju mājas vecākā un kopš biedrības izveides esmu tās valdes priekšsēdētāja.
Kāpēc es to daru? Jo tās ir manas mājas
un man patīk dzīvot sakārtotā vidē. Prieks,
ka arī pārējie iedzīvotāji domā tāpat, jo no
malas neviens neatnāks un nesakārtos. Paši
veidojam uzkrājumu, un paši izlemjam, kur
līdzekļus ieguldīt. Mans trumpis ir darbaholisms. Ir tā pierasts, ka citādi vairs nemāku.
Savukārt iedzīvotāju atbalsts un gandarījums
par paveikto ir lieliski motivatori. Patīkami,
kad viss ir kārtībā un iedzīvotāji apmierināti. ”
* Apbalvojumu pasniegšana tiks organizēta
saskaņā ar valstī noteiktajiem Covid-19 izplatības ierobežojumiem.

Modernizē Zemgales ielas apgaismojumu

Zemgales ielas posmos no Edvarta Virzas ielas līdz Dārza ielai un no Rīgas ielas līdz Dzirnavu
ielai apgaismojuma modernizāciju veic SIA „Kvēle”.
Iecavas novada pašvaldības administrācija šā gada 28. maijā ir noslēgusi līgumu ar
SIA „Kvēle’’ par topogrāfiskā plāna un apgaismojuma projekta izstrādi un apgaismojuma
izbūvi. Kopējās izmaksas ir 20 999,55 EUR (ar PVN). Izpildes termiņš - pieci mēneši no
līguma noslēgšanas dienas. Pašlaik norisinās būvniecības darbi, lai nomainītu savu laiku
nokalpojušo instalāciju, apgaismes stabus un lampas.

lasiet arī www.iecava.lv

lasiet arī www.vecumnieki.lv
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Projekta ietvaros skolēni dodas izzinošā
pārgājienā

ERAF projekta „Unikālu ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā”
LLI-483, GEOTOUR (turpmāk – projekts)
ietvaros pašvaldības iestāde „Vecumnieku
novada dome” 30. septembrī organizēja
izzinošu pārgājienu uz Skaistkalnes karsta kritenēm. Pārgājienā piedalījās Misas
pamatskolas 8. klases skolēni.
Pārgājienu vadīja Skaistkalnes pagasta novadpētniecības centra „Novadnieki” krājumu
glabātāja - lauku tūrisma speciāliste Laima
Indriķe. Novadpētniecības centrā skolēni tika
iepazīstināti ar karsta procesa būtību, sniedzot
teorētisko un vizuālo informāciju (iežu paraugi,

gatavo izstrādājumu paraugi).
Pēc teorētiskās informācijas saņemšanas, skolēni devās skatīt
karsta procesa virszemes izpausmes dabā. Apskatītas tika
vairākas karsta kritenes, par katru
no tām ir dažādi nostāsti un leģendas, no kā
arī radušies nosaukumi kritenēm, piemēram,
Kugurdobe, Mežezers, Liepiņdobe, Audžu
dobe un Čurkstu dobe.
Atpūtas vietā pie Mežezera pārgājiena dalībnieki spēlēja dažādas izzinošas spēles.
Tika liktas puzles ar dažādiem karsta kriteņu
veidiem, skolēni grupās veica izpēti, nosakot
dziļāko, lielāko vai gleznaināko kriteni.
Projektā šīs aktivitātes īstenošanai tika izveidotas piecas puzles, kur katrā attēloti pieci dažādi kriteņu veidi šķērsgriezumā, saliekamais
galds, kas izmantojams uzdevumu veikšanai
skatu laukumā pie Mežezera kritenēm, un
apmetnis gidam.

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 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;
• Vecumnieku novada dome (LV), www.vecumnieki.lv;
• Žagares Reģionālā parka direkcija (LT), http://zagaresrp.am.lt;  
• Biržu Reģionālā parka direkcija (LT), www.birzuparkas.lt
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Bauskas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Alīna Žukauska,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecumnieku novada dome”
attīstības plānošanas nodaļas projektu
koordinatore

FOTO – ELĪNA KĻAVIŅA

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
2014-2020. gadam, www.latlit.eu; www.
europa.eu; www.vecumnieki.lv; www.bauska.
lv; www.facebook.com/Zemgale/; www.facebook.com/vecumnieki; https://www.facebook.
com/bauskasnovads
Programmas oficiālā tīmekļvietne: https://latlit.
eu/lli-483-geotour/.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
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Atklāta izstāžu zāle Valles baznīcā
mājamatniecības priekšmetu
izstāde”. Draudze turpina vākt
vēsturiskus dokumentus, priekšmetus, kas saistīti ar baznīcu un
Valles pagastu ekspozīcijas papildināšanai izstāžu zālē. Turpmāk aktuālā informācija par izstādēm tiks
Valles evaņģēliski luteriskās draudzes
nodota arī Tūrisma informācijas punktam.
2019.gada pavasarī iesniegtais projekts
„Pārseguma siltināšana un bēniņu stāva
Protams, ka ar šī projekta īstenošanu visas
pārbūve Valles baznīcā” tika īstenots
vajadzības un ieceres vēl nav apmierinātas.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
Nepieciešamas stiklotas durvis uz torni,
attīstībai finansētās Latvijas Lauku atlai saglabātu siltumu jaunizveidotajā zālē.
tīstības programmas 2014.–2020. gadam
Iespējams, ka nākotnē varētu domāt par lifta
apakšpasākumā „Darbību īstenošana
izveidi, lai izstāžu telpa un tornis būtu pieejsaskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
ams vecākiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar
attīstības stratēģiju”.
īpašām vajadzībām, jo kāpnes ir ļoti stāvas.
Projekta būvdarbus veica būvniecības firma
Projekts nr. 19-06-AL08-A019.2202-000012
SIA „Kvintets M”, ar kuru draudzei izveitika īstenots Valles baznīcā, veicot griestu
dojusies laba sadarbība. Projekta kopējās
pārseguma siltināšanu un pārbūvējot nelielu
izmaksas 27580,45 EUR, no kura publiskais
daļu no bēniņu stāva par izstāžu zāli.
finansējums ir 24798,44 EUR, pašvaldības
Projekta mērķis bija nodrošināt Valles baznīlīdzfinansējums 2479,84 EUR.
cas, kā kultūrvēsturiskā mantojuma, ilgtspēPrieku par projekta realizēšanu papildināja
jīgu pastāvēšanu un saglabāšanu.
bijušās draudzes priekšnieces Ritas PastaProjekta rezultātā daļa ēkas bēniņu stāva
res nejauša tikšanās un ikdienišķas sarunas
pielāgota publiskiem apmeklējumiem, kas
ar Jēkabpils novada Biržu baznīcas draudzi,
nav saistīti ar dievnama pamatuzdevumu,
kas vainagojās ar zvana dāvinājumu Valles
baznīcai. Līdz
šim Valles baznīcā kalpojis
zvans no Lāču
kapiem. Veselu gadu tika domāta un būvēta
konstrukcija, lai
jauno zvanu,
kas sver aptuveni 200-300
kg, uzstādītu
tornī.
Apskatot bazn ī c u , n ev a r
nepamanīt, ka
ik uz soļa ir jūtama vēstures
elpa. Izbūvētajā izstāžu zālē
Valles baznīcas draudzes vecākā un projekta vadītāja Diāna Ruģele ar
vīru Imantu stāsta par interesantajām vēstures liecībām, kas atklājušās,
sijās redzams
atjaunojot ēkas konstrukcijas.
gadskaitlis
1878., kas notā radot dažādu pakalpojumu pieejamību
rāda, kad celts baznīcas tornis, arī, kāpjot
plašākai sabiedrībai un vienlaicīgi veicinot
tornī, labi redzama sijā iegravēta vēsts no
arī tūrisma apriti Zemgales reģionā.
1943. gada, kad tika noņemts oriģinālais
Pārbūvētā bēniņu telpa kā daudzfunkcionāla
zvans. Par jaunā zvana likšanu gan vēstis nātelpa būs paredzēta izstādēm, pastāvīgām
kotnei nav atstātas, taču uz zvana redzams
ekspozīcijām. Lai veicinātu jaunatnes pie1953. gads – laiks, kad zvans tika izgatavots.
saisti, telpa noderēs arī neformāliem pasāJaunā zvana skaņa ir pamatīga un dobja,
kumiem, sadraudzībai, diskusiju vakariem.
atšķirībā no vecā zvana, kas skan spalgāk.
Šobrīd jaunajā telpā ir apskatāma pirmā
Tornī, virs zvaniem, ir saglabājusies oriģinālā
izstāde - mākslinieces Zandas Rageles kesija, un runā, ka tur agrāk bijis vēl viens zvans.
ramikas darbi, Indras Zeizas tekstilmozaīkas
Valles baznīca ir ļoti skaista, gaiša, balta,
un Annas Burkānes tamborējumi. Izstādi ie2000. gadā izremontēta. D. Ruģele atklāj,
spējams apmeklēt sestdienās un svētdienās,
ka laulāties uz šo baznīcu cilvēki ir gatavi
individuālai baznīcas apskatei nepieciešams
braukt pat no Gulbenes. Tas liecina par to,
pieteikties Lienei pa tālr. 26253180.
ka jaunā izstāžu zāle noteikti būs apmeklēta
un projektā izvirzītie mērķi turpinās īstenoties
Projekta vadītāja Diāna Ruģele atklāj:
arī nākotnē.
„Plānots, ka turpat tiks uzstādīti arī stendi ar
Sabiedrisko attiecību nodaļa
seniem baznīcas priekšmetiem, rīkota seno
FOTO-Alise Dreimane

Pārbūvē ielas Vecumniekos un Skaistkalnē
Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Vecumnieku novada dome” ir noslēgusi līgumu ar SIA „Ribetons ceļi” un SIA
„Ceļinieks 01” par Ceriņu ielas pārbūvi
Vecumniekos un Sporta/Strauta ielas
pārbūvi Skaistkalnē.
Līguma summa :
Ceriņu ielai ir 169569,96 EUR bez PVN,
Sporta/Strauta ielai – 74048,47 EUR bez PVN.

Ceriņu ielas pārbūves laikā
paredzēts:

Pie Mežezera pārgājiena dalībnieki spēlēja dažādas izzinošas spēles - tika liktas puzles ar
dažādiem karsta kriteņu veidiem, skolēni grupās veica izpēti, nosakot dziļāko, lielāko vai
gleznaināko kriteni.

•izbūvēt asfaltbetona segumu 4,5 m platumā;
•izbūvēt asfalta segumu iebrauktuvei līdz
īpašumu robežai;
•nostiprināt nomales – izbūvēt gājēju celiņu
1,5 m platumā, ieklāt bruģa segumu;
•ierīkot auto stāvlaukumu ar asfalta segumu
pie daudzdzīvokļu ēkas;
•projektēt un izbūvēt slēgto lietus ūdens atvadi

visā ielas garumā;
•saglabāt esošo teritorijas apgaismojumu;
•nodrošināt vides pieejamības prasību izpildi.

Sporta/Strauta ielas pārbūves laikā
paredzēts:

•atjaunot Sporta ielas asfaltbetona segumu
esošajā platumā;
• projektēt un izbūvēt caurteku un lietus ūdens
atvadi.
Uz ceļiem ir izvietotas satiksmes organizācijas ceļa zīmes - asfaltēšanas darbu
laikā ielas būs satiksmei slēgtas. Ielu pārbūves laikā būs apgrūtināta pārvietošanās
ar autotransportu, kā arī būs ierobežota
piekļuve pie mājām. Lūdzam iedzīvotājus
būt saprotošiem šajās īslaicīgajās grūtībās.
Gija Spula, Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vecumnieku novada dome"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Vecumnieku un tuvējo pagastu iedzīvotāji
pārstrādei nodevuši vairāk nekā 2,5 tonnas
elektrotehnikas

Uzklausīšanas sanāksmē apspriež piedāvāto
siltumenerģijas piegādes pakalpojuma tarifa
projektu

Veicinot nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nonākšanu pārstrādē, Latvijas
Zaļais punkts kopā ar SIA „Eco Baltia vide”, SIA „Vides serviss” un „Maxima Latvija” īstenoja kampaņu „Viegla šķirošanās”.
Tās trešajā posmā, kuras laikā elektrotehnikas savākšana bez maksas tika nodrošināta
no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, Vecumniekos un tuvējos pagastos dalībai pieteicās 25 iedzīvotāji, pārstrādei kopā nododot
vairāk nekā 2,5 tonnas iekārtu.
Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas
nodošanas brīdī tika reģistrēts izlozei par
veikalu tīkla „Maxima” dāvanu karti 30 EUR.
Iekārtu apjomu (~300 kg) Vecumnieku reģionā
sašķiroja Fanija, kura arī saņems „Maxima”
dāvanu karti 30 EUR vērtībā. Ar uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazināsies individuāli
tuvākajā laikā.
Kampaņas organizētāji pateicas Vecumnieku

SIA „Mūsu saimnieks” Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Vecumnieku novada
dome” ir iesniedzis siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa
projektu, kas aprēķināts saskaņā SPRK
izstrādāto metodiku. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, 19. oktobrī, Vecumnieku
tautas namā tika rīkota uzklausīšanas
sanāksme. Sanāksme tika nodrošināta
arī ZOOM platformā, kuru varēja izmantot
ikviens iedzīvotājs.
Sanāksmes mērķis – informēt sabiedrisko
pakalpojumu lietotājus, „Mūsu saimnieks”
klientus par tarifa projektu un tā izskatīšanu,
kā arī uzklausīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu.
Pašlaik SIA „Mūsu saimnieks” piemērojamais
siltumenerģijas tarifs ir 64,40 EUR par megavatstundu (MWh). Savukārt izvērtēšanai
iesniegtajā tarifa projektā aprēķinātais ir
68,13 EUR/MWh, tas ir par 3,73 EUR/MWh
vairāk nekā šobrīd piemērojamais siltumenerģijas tarifs.
Tikšanos atklāja Ivars Staškevičs, SIA „Mūsu
saimnieks” valdes loceklis, iepazīstinot klātesošos ar tarifa projekta izvērtēšanas procesu, informējot par tarifa cenas izmaiņām,
ko veido dažādi faktori, piemēram, esošā
situācijā valstī pagājušajā gadā, kad daudzu
iestāžu darbinieki strādāja attālināti, līdz ar
to darba vietas telpas nebija nepieciešams
uzturēt tādā pašā temperatūras režīmā kā
vienmēr. Arī siltā ziema un ikviena siltinātā
māja ietekmē tarifu. I. Staškevičs paziņoja,
ka galvenais tarifa cenas palielinājuma
iemesls ir pārdotās enerģijas daudzuma
samazinājums par 20%. Lai cenu kāpums

un tuvējo pagastu iedzīvotājiem par atsaucību
un dalību projektā, aicinot turpināt šķirot mājsaimniecībā uzkrātos atkritumus un tādējādi
rūpēties par tīru vidi novadā un zaļu Latviju
kopumā.
SIA „Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļais
punkts atgādina, ka veca elektrotehnika ir
bīstamie atkritumi un no tās jāatbrīvojas ar
īpašu atbildību. Ikdienā to var nodot vairāk
nekā 70 atkritumu šķirošanas laukumos visā
Latvijā, kur tā tiek pieņemta bez maksas. Savukārt mazo tehniku un izlietotās baterijas var
nogādāt uz tirdzniecības vietām, kur novietotas speciālās šķirošanas kastes. Sev tuvāko
vietu, kur nodot nevajadzīgo tehniku, var atrast
arī Latvijas Zaļā punkta interaktīvajā kartē.
Raina Anna Ločmele,
sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA „Eco Baltia vide”

Maršrutā Bauska-Iecava-Misa-Vecumnieki
un Rīga-Vecumnieki reisos iekļautas papildu
pieturas
Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem,
no 2021. gada 14. oktobra maršruta
Nr.6403 Bauska–Iecava–Misa–Vecumnieki
reisā, kas Bauskas autoostā darbadienās
tiek uzsākts plkst. 18.40, tiks iekļauta
pietura Kundziņkrogs un Rātslaukums.
Tāpat maršruta Nr. 7467 Rīga–Vecumnieki
autobuss, kas no pieturas Vecumnieki
katru dienu izbrauc plkst. 12.45, apstāsies
pieturā Muižnieki.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus
un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido
pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par
konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem
jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot
pa tālruni 27776621.
Publicitātes materiāls

Tehnisku iemeslu dēļ maina Skaistkalnes pasta
nodaļas darbalaiku
Tehnisku iemeslu dēļ no 2021. gada
29. oktobra tiek mainīts Skaistkalnes pasta
nodaļas darbalaiks – visi pasta pakalpojumi tiks nodrošināti katru darbdienu
no plkst.8 līdz 9 vai arī iedzīvotāji varēs
izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā
dzīvesvietā.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma
izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt
sūtījuma saņemšanu Skaistkalnes pasta no-

daļā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai
27008001. Bez iepriekšēja pieteikuma Skaistkalnes iedzīvotāji šajā periodā sūtījumus varēs saņemt arī Vecumnieku pasta nodaļā vai
pasta centrā Bauska: iedzīvotāji, kuru adrešu
pasta indekss ir LV-3924, sūtījumus varēs
saņemt Vecumnieku pasta nodaļā, savukārt
iedzīvotāji, kuru adrešu pasta indekss ir
LV-3915 vai LV-3936, – pasta centrā Bauska.
Publicitātes materiāls

1.oktobris –
Starptautiskā senioru
diena!
Jau vairāku gadu garumā šajā dienā pansionāta „Atvasara” iemītniekus iepriecina
mūsu draugi no Vecumnieku vidusskolas
pirmsskolas „Spārīšu” grupiņas - bērni ar
audzinātājām Klintu Miezīti, Inesi Kokoreviču - Praškeļeviču un auklīti Agnesi Sproģi. Ar
brīnumjauku priekšnesumu mūs apsveica „Bitīšu” grupiņa ar audzinātājām Sindru Peterāni,
Inetu Karasevu un auklīti Ingu Lodziņu, kā
arī „Taureņu” grupiņas bērni ar audzinātājām
Agnesi Briedi, Janu Pabrūkli un auklīti Leldi
Baltrumu. Paldies bērniem un viņu vecākiem
par sarūpētajiem našķiem un cienastiem,
kas bija īpaši skaisti noformēti. Visskaistāko
rudens ziedu pušķi no mūsu dārza vēlamies
nosūtīt Valles pamatskolas bērniem, vecākiem un skolotājiem par mīļām dāvaniņām
mūsu iemītniekiem, paldies skolas direktorei
Gitai Eriņai par sūtījumu nogādāšanu līdz
pat namdurvīm. Īpašs paldies mūsu „tētim”
Rihardam Melgailim, kurš katru rudeni mūs
atceras svētkos (šogad pansionātam palika
26 gadi) ar dzērveņu grozu no sava īpašuma.
Paldies!
Pansionāta „Atvasara” vārdā vadītāja
Zaiga Švāģere

Izdevuma
nākamais numurs
2. decembrī.

nebūtu tik jūtams, kā arī lai iedzīvotājiem tas
būtu draudzīgāks, SIA „Mūsu saimnieks” tarifu aprēķinājis, ņemot vērā divu ziemu vidējo
siltumenerģijas patēriņu.
Šogad iedzīvotāji uz tikšanos bija ieradušies
kuplākā skaitā kā pērn un aktīvi iesaistījās
diskusijās, brīžiem klausītāju jautājumi un
replikas pārtrauca runātāju. Jautājumu tiešām bija daudz un dažādi – sākot no emocionāliem, satrauktiem līdz argumentētiem un
pārdomātiem. Jāatzīst, ka daudzi jautājumi
tiek diskutēti jau gadiem ilgi, piemēram, par
kurināmā mitruma noteikšanu, pieņemot
kravu, par siltuma zudumiem siltumtrasēs,
bet pie kopīgiem risinājumiem vēl joprojām
neizdodas nonākt. Iedzīvotāji interesējās arī
par patērētāju parādiem par siltumenerģiju,
par risinājumiem energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī citām lietām. Kopā ar Ivaru
Staškeviču uz jautājumiem atbildes sniedza
arī Bauskas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Aivars Mačeks, daloties pieredzē
par situācijām Iecavā, kā arī paskaidrojot
dažādas nianses gan no savas personiskās pieredzes, gan minot pirmos darbus
un uzdevumus, kas būs šajā sakarā jāveic
apvienotajā Bauskas novadā.
Uzklausīšanas sanāksme tika rīkota, lai
veicinātu sabiedrības līdzdalību. Sanāksmē,
argumentējot savu nostāju, ikviens var paust
viedokli par izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko
pakalpojumu lietotāji, kā arī citi interesenti.
Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir
rekomendējošs raksturs.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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Veicot nepieciešamo procedūru, 20.
oktobrī Kultūras ministrija ir reģistrējusi
Bārbeles, Stelpes un Kurmenes pagastu
ģerboņus. To izstrāde tika uzsākta gada
pirmajā pusē.
Visu trīs pagastu ģerboņus izstrādājis pieredzējušais heraldikas mākslinieks Edgars
Sims, sadarbojoties ar Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Vecumnieku novada
dome" vadību, pagastu pārvalžu vadītājiem,
kā arī ar bibliotēku un muzeju darbiniekiem.
Mākslinieks uzsvēris, ka ģerboņa izstrādē
jāvadās pēc noteiktiem kritērijiem, tādēļ ne
vienmēr tajos viennozīmīgi izdodas atspoguļot sabiedrības idejas, bet vienmēr tiek
uzklausīti ieteikumi un vēlamie risinājumi.

Bārbeles pagasts

Bārbeles pagasta ģerbonī zelta
laukā attēlots zaļš
izrauts divzaru
bārbeles krūms,
starp lapām trīs
sarkanu sešu ogu
ķekari. Ar bārbeles ogu krūmu
attēlots pagasta
nosaukums, vienlaikus saglabājot
oriģinalitāti – šādas ogas Latvijas heraldikā
iepriekš nav attēlotas. Savukārt lapots krūms
ar ogu ķekariem simbolizē dzīvību, izaugsmi,
attīstību, auglību. Bet saknes - savu sakņu,
pagātnes godināšanu. Zelta (dzeltenais)
vairogs simbolizē Bārbeles sēravotu, kura
ūdeņu dziedinošais spēks bija zināms jau
Kurzemes hercogistes laikā.

Stelpes pagasts

Stelpes pagasta
ģerbonī sarkanā
mūrētā laukā redzami trīs sudraba dzirnakmeņi ar melniem
dzirnakmens dzelžiem. Trīs dzirnakmeņi simbolizē trīs
dzirnavas Stelpes
pagastā, ar kurām
stelpieši sevi iden-

tificē un lepojas. Savulaik Stelpē bijušas
astoņas vējdzirnavas: Melderu, Milu, Ķiru,
Šķērstu jeb Sveķu, Kāravu un Praulu dzirnavas. No tām saglabājušās Sveķu dzirnavas,
būvētas 18. gs., īpašniekam Vilšķērstam
piederējis arī ķieģeļceplis (šīs trīsstāvu
dzirnavas ir valsts īpašums). Saglabājušās
arī Ķiru dzirnavas, kuras celtas 1903. gadā,
kā arī Kāravu dzirnavas. Šajās dzirnavās
izmantots sarkanais ķieģelis, tāpēc tika izvēlēts šāds fons. Tāpat ķieģeļi/ķieģeļu siena
simbolizē pamatīgumu, stabilitāti, savstarpēji
ciešo sasaisti/sadarbību, kas stelpiešiem
raksturīga (liekot ķieģeli pie ķieģeļa, rodas
stipra būve).

Kurmenes pagasts

Kur menes pa gasta ģerboņa
augšdaļa atdalīta
ar egļu griezumu:
sudrabs un zils.
Apakšējā laukā
zelta sakta ar lodīšu loku. Zelta
sakta zilā laukā
simbolizē Dortezenu dzimtas
ģerboni, kur zilā
vairogā attēlotas trīs šādas saktas. Kurmenes pagasta pamatā ir Kurmenes muiža, kas
uzskaitē minēta jau 18. gs. sākumā, kad tā
piederēja fon Dortezenam. Sudrabs griezumā (egļu skuju griezums) simboliski attēlo
Mēmeli, jo Kurmenes pagasts ir viens no novada administratīvajām teritorijām Mēmeles
labajā krastā, kurš robežojas pa Mēmeli ar
Lietuvu. Skuju griezums norāda uz mežiem
šajā apvidū – ne velti vārds „Medene” varētu
būt cēlies no vārda „medis” – „mežs” (Medenes
zeme, acīmredzot, atradusies t.sk. mūsdienu
Kurmenes pagasta teritorijā).
Kad to pieļaus epidemioloģiskā situācija valstī,
iedzīvotāji ar ģerboni varēs iepazīties pagastu
pārvaldēs un bibliotēkās.
Turpmāk apstiprinātie ģerboņi kalpos kā pagasta atpazīstamības un reprezentācijas simbols.
Gija Spula, Bauskas novada
pašvaldības iestādes
„Vecumnieku novada dome"
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

„Meža dienas 2021” Mēmeles parkā
koks ir vai nav dižkoks. Jaunu dižkoku neatĪstenojot Latvijas Pašvaldību savienības
klāja, bet jau esošais dižkoks - sudrabapse
atbalstīto un Mežu attīstības fonda finanpatiesi pārsteidza ar savu diženumu. Kāda
sēto projektu Skaistkalnes pagasta Ānes
no varenām eglēm dižkoka statusu varētu
- Mēmeles parkā 13. un 14. oktobrī noriiegūt jau pēc dažiem gadiem, jo līdz stansinājās pasākums „Meža dienas 2021”.
13. oktobrī Vecumnieku,
Kurmenes un Skaistkalnes
pagasta pārvaldes darbinieki, biedrības LSK „Mēmelīte” dalībnieces, viedo
ciemu iniciatīvas grupas
pārstāvji kopīgiem spēkiem iestādīja 30 kokus
un krūmus, izveidoja vides
objektu koku atpazīšanai,
novietoja solus pastaigu
takas malā.
Pasākuma dalībnieki uzklausīja Meža konsultāciju
pakalpojumu centra speciālistes Ritas Daščioras
sniegto informāciju par
mežu un parku apsaimnie- Skolēni mežziņa vadībā ar mērinstrumentu palīdzību noteica
košanu, bioloģiskās daudz- lielāko parka koku apkārtmēru, augstumu, vecumu.
veidības aizsardzību un
dartiem pietrūkst vien nedaudz.
saglabāšanu, izvairīšanos no kļūdām stādu
un vietas izvēlē, kā arī sniedza praktiskus
Pakāpeniski atjaunojot stādījumus un nopadomus stādīšanā.
drošinot aktīvās atpūtas un vietas izziņas
iespējas, parkam tiek piešķirta funkcionālā un
Ņemot vērā dendroloģes iepriekš sniegtos
tematiskā lietderība, kā rezultātā šo vietu aizieteikumus, atpūtas vietas malā esošais priedulājs tika attīrīts no pārāk agresīvi saauguvien vairāk apmeklē laivotāji, makšķernieki,
atpūtnieki, skolēni, ģimenes u.c. interesenti.
šiem ceriņiem, kas nomāc priežu saknes, un
brīvajos laukumos tika izveidoti rododendru
Starptautiskā Meža diena oficiāli šogad tika
stādījumi. Tika iestādītas mūžzaļo un vasaratzīmēta 21. septembrī. Tās ietvaros Valsts
meža dienests aicināja restaurēt - atjaunot
zaļo rododendru grupas, pavasarī iecerēts
saziņu ar mežu - dodoties pastaigās un pilnizveidot agri ziedošo rododendru grupu.
veidojot zināšanas - pētot un izzinot mežu,
Pastaigu takas ainaviskajās vietās atpūtai un
tā nozīmīgumu Latvijā un pasaulē. Šā gada
dabas vērošanai tika novietoti soli, lai ikviens
Meža dienu moto bija „Veidosim daudzveidīapmeklētājs var nesteidzīgi izbaudīt dabu un
gu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.
atpūsties no ikdienas steigas. No dažādu
Vides gide Laima Indriķe pateicās Skaistkalkoku ripām tika izveidots vides objekts koku
nes pagasta pārvaldes vadītājai Inetai Skusatpazīšanai.
tai un Bauskas novada pašvaldības iestādes
14. oktobrī uz parku „pētnieciskos nolūkos”
„Vecumnieku novada dome” vadītājai Aigai
devās Skaistkalnes vidusskolas 7. klase ar
Saldābolai par atbalstu idejas īstenošanā,
audzinātāju Gunāru Puziņu. Skolēni, sadaVides gides Laimas Indriķes informāciju
loties grupās, mežziņa vadībā ar mērinstruapkopoja Gija Spula, Bauskas novada
mentu palīdzību noteica lielāko parka koku
pašvaldības iestādes „Vecumnieku
apkārtmēru, augstumu, vecumu. Iegūtos
novada dome” Sabiedrisko attiecību
datus ierakstīja koka pasē un pēc dižkoku
nodaļas vadītāja
standartu tabulas secināja vai attiecīgais

Izmaiņas Vecumnieku Sociālā dienesta darbībā
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
Sociālā dienesta darbībā ir izmaiņas.
• Ierobežota klientu apkalpošana klātienē.
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek
nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un
krīzes situācijās;
• Klātienē klienti tiek pieņemti pēc iepriekšēja
pieraksta un klātienes pakalpojumus sniedz
tikai tiem apmeklētājiem, kuriem ir derīgs
Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts;
• Klātienes pakalpojumus sniedz sociālie darbinieki, kuriem ir derīgs Covid19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāts;
• Iesniegumus var atstāt Vecumnieku novada
domes Sociālajā dienestā, koridorā izvietotajā

pasta kastītē pie ārdurvīm (Rīgas ielā 29A,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads), kā arī katrā pagasta pārvaldē
pie ārdurvīm;
• Sociālajā dienestā turpinās ikdienas iesniegumu pieņemšana, lai noteiktu trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un
tiek izdalīti Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplekti- pārtikas
un higiēnas pakas;
• Sociālā dienesta darbinieki ikdienā konsultējas ar ģimenēm, kurās pastāv riska faktori
bērnu augšanai, aprūpei un izglītībai, un, ja
nepieciešams, brauc apsekot ģimeni, ievērojot
epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Kontakti saziņai ar Sociālā dienesta darbiniekiem:
Uzvārds, vārds,

Tālruņa Nr.

Ieņemamais amats

Ina Jankeviča

20219567; 63976733

Sociālā dienesta vadītāja

Daina Caune

20217947; 63976766

Sociālais darbinieks Vecumnieku pagastā

Sarmīte Jukone

26377549; 63920597

Sociālais darbinieks Stelpes pagastā

Sandra Dreijere

26677630; 63920595

Sociālās palīdzības organizators Bārbelē

Nita Kinaucka Briede

27877075; 63933207

Sociālais darbinieks Skaistkalnes un
Kurmenes pagastā

Ilze Sauliča

29178130; 65152805

Sociālais darbinieks Valles pagastā

Jana Veide

27477999; 63976735

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Līga Jankovska

22011107

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Gunta Drezova

63976735

Sociālais pedagogs

FOTO –LAIMA INDRIĶE

Reģistrēts Bārbeles, Stelpes un Kurmenes
pagasta ģerbonis
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Rundāles ziņas

Labo darbu nedēļa Pilsrundāles vidusskolā Mārpuķēni piedalās akcijā „Brauc videi
Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot
nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvotu
harmonijā. Lielie un mazie mārpuķēni arī
vēlas dzīvot tīrā un daudzveidīgā pasaulē.
Tāpēc 5. oktobrī PII „Mārpuķīte” Sarkanās
grupas bērni piedalījās akcijā „Brauc
videi draudzīgi!”.
Jau pašā rīta agrumā atbraucēji varēja
pamanīt košās vestītēs ģērbtos bērnus un
skolotājas. Kopā ar pašvaldības policistiem
Sarkanās grupas bērni sagaidīja steidzīgos
vecākus, kas uz bērnudārzu atveda savus
bērnus, un dalīja viņiem atgādnes. Tajās,
ņemot vērā Pasaules Dabas Fonda norādes,
tika vērsta uzmanība uz to, kā samazināt
pārvietošanās ar auto ietekmi uz vidi un kā
to darīt videi draudzīgi. Piemēram, var izslēgt

dzinēju, ja apstājies ilgāk par 2 minūtēm;
izkrāmēt no auto visu lieko, jo svars palielina
degvielas patēriņu; samazināt izplūdes gāzu daudzumu, vadot automašīnu augstākā
pārnesumā. Var iegādāties videi draudzīgu
auto un uzturēt to labā tehniskā kārtībā. Bet
īsas distances var iet kājām vai pārvietoties
ar velosipēdu.
Sarkanās grupas bērni jutās ļoti atbildīgi,
darbojoties līdzās policijas darbiniekiem, un
akcijas noslēgumā pateicās par sadarbību.
Bērni turpinās akcijā iesākto - sagatavos un
izvietos jaunas atgādnes par tēmu „Esi draudzīgs videi!” PII „Mārpuķīte” stāvlaukumā,
Pilsrundāles un Saulaines ciematos.
Maija Staņulāne,
Sarkanās grupas skolotāja
FOTO –NO PASĀKUMA ALBUMA

Labo darbu nedēļas akcijas jēga un būtība
ir mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne

tikai Ziemassvētkos vai „Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko
labu, saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā
dubultu prieku – gan tev pašam, gan tam,
kuram palīdzēts! Pilsrundāles vidusskolas
skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās „Labo
darbu nedēļā”.

draudzīgi!”

FOTO –NO SKOLAS ALBUMA

5.a klase cītīgi strādāja Mežotnes pilskalna labiekārtošanā. Divas mācību stundas kopā ar
klases audzinātāju Aigu Vangali, vāca nozāģētos zarus, sakārtoja upes krastu.

Sarkanās grupas bērni jutās ļoti atbildīgi, darbojoties līdzās policijas darbiniekiem.

1.a un 2. klases izglītojamie, kopā ar audzinātajām Baibu Strautnieci un Antru Zelmeni
pierādīja, ka prot strādāt un sakopt skolas teritoriju. Skolēni, bruņojoties ar pacietību un
grābekļiem, apņēmās sakopt skolas teritoriju un upes krastu.

Labo darbu nedēļas noslēgumā Pilsrundāles vidusskolas kolektīvs iesaistījās skolas
teritorijas labiekārtošanas darbos.
Visiem liels paldies par aktivitāti un atsaucību Labo darbu nedēļā un darīsim labus darbus, lai
kopīgu pūliņu rezultātā mūsu novads kļūtu vēl sakoptāks!

Aiga Vangale, direktora vietniece ārpusstundu darbā

Septembra beigās divu dienu radošo ideju ģenerēšanas darbnīcā tikās Rundāles
kultūras darbinieki, tūrisma pakalpojumu
sniedzēji un nevalstiskā sektora pārstāvji, lai kopīgi plānotu Svitenes muižai
veltītus svētkus.
Svētki Svitenes muižā plānoti 2022. gada aprīlī kā Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu programmas projekta „Inovatīvs
kultūras tūrisms” aktivitāte. Mērķis stāstīt
par 19. gadsimta kultūrvēsturisko mantojumu – Svitenes muižas pils vēsturi, interjeru,
personībām un modi. Paredzēts, ka svētku
ietvaros darbosies meistardarbnīcas suvenīru izgatavošanai, 19. gadsimta deju meistarklase, foto salons.

Radošo ideju ģenerēšanas darbnīcu
vadīja Vita Brakovska, biedrības ZINIS
vadītāja – biznesa trenere un ideju
ģenerēšanas metožu eksperte. Darba
grupa izstrādāja pasākuma saturisko
ietvaru, dalījās ar radošām idejām un
detaļās izstrādāja pasākuma plānu,
budžetu, mārketinga plānu, atbildības.
Dalībnieki atzina, ka ideju ģenerēšanas
darbnīca bija jaudīgs veids, kā plānot svētku
norisi, savstarpēji sadarbojoties pašvaldības
kultūras darbiniekiem, projektu speciālistiem,
vietējiem uzņēmējiem un sabiedrības aktīvajiem dalībniekiem no nevalstiskā sektora.
Seminārs organizēts Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam projekta: ENI-LLB-2-340
„Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles
(LV) un Svisločas (BY) pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros.
Laura Ārente, projekta
„Inovatīvs kultūras tūrisms” vadītāja

Mežotnes baznīcai nosvinēti Spāru svētki
ņēmējiem un viņu komandai par profesionāli
veiktajiem darbiem!”
Savukārt būvuzņēmēja pārstāvis Ēriks Pažemecks izteica pateicību par šāda projekta
realizēšanu, sakot, ka Latvijā būs vēl viena
skaista tūrisma vieta, kur varēs atbraukt un
šo skaistumu izbaudīt.
Baznīcas II kārtas būvniecības darbus veic
uzņēmums SIA „KASKĀDE 19”. Kopējās
paredzētās pārbūves izmaksas sasniedz
EUR 673 578.18, no kuriem EUR 400 000.00
kā valsts budžeta aizņēmums pašvaldības
prioritārā projekta īstenošanai un Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Rundāles
novada dome” budžeta līdzekļi.
Marija Dūduma, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rundāles ziņas

Galantā gadsimta šarms Rundālē

Skatītāji ar patiesu ieinteresētību uzklausīja Laumas Lancmanes multimediālo prezentāciju.

15. oktobra vakarā Rundāles multifunkcionālā centra zāle bija interesentu pilna,
jo teatralizēti izzinošās lekcijās ar nosaukumu „Galantā gadsimta šarms” bija
iespēja iepazīt 18. gadsimta tērpus, etiķeti
un frizūras kopā ar Rundāles pils muzeja
Mākslas pētniecības nodaļas galveno speciālisti, izstāžu kuratori Laumu Lancmani
un mākslas vēsturnieci, tērpu mākslinieci
Jeļenu Forsti, kura palīgos bija aicinājusi
kolēģus un meitu Elīnu.
Skatītāji ar patiesu ieinteresētību uzklausīja

Laumas Lancmanes multimediālo prezentāciju „18. gadsimta frizūras – priekšstati un
realitāte”, gan jautri, gan nopietni uzdodot
interesantus jautājumus.
Jeļenas Forstes, Elīnas Kuzņecovas, Nadeždas Biganičas un Olafa Soloveikas izspēlētās
buduāra ainiņas sajūsmināja ar graciozitāti,
stilu un neparastām detaļām, pārsteigumiem,
kuri ikdienas skatītājam ir liegti. Tā bija brīnišķīga, izzinoša ceļošana laikā.
Lilita Lauskiniece,
kultūras darba organizatore

FOTO –MARIJA DŪDUMA

20. oktobra rudenīgā pēcpusdienā Mežotnes baznīcā tika svinēti Spāru svētki.
Baznīcai ir pabeigta jumta nesošo konstrukciju montāža. Uz svētkiem sapulcējās
gan Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Rundāles novada dome” pārstāvji, gan
būvuzņēmējs SIA „KASKĀDE 19” un citas
iesaistītās personas – autoruzraugs Andis
Špaks un būvuzraugs Jānis Sedlenieks.
Pašvaldības iestādes būvinženieris Ralfs
Simanovičs atzina, ka ir liels prieks par to, ka
mums kā pasūtītājiem ir paveicies ar profesionālu būvuzņēmēju – darbi tiek paveikti rūpīgi
un kvalitatīvi.
Būvprojekta autors – arhitekts Andis Špaks
sacīja: „Paldies par neviltoto prieku un gandarījumu, ko man sagādā katrs brauciens
autoruzraudzībā uz šo būvi. Paldies būvuz-

Jeļenas Forstes, Elīnas Kuzņecovas, Nadeždas Biganičas izspēlētās buduāra ainiņas
sajūsmināja ar graciozitāti, stilu un neparastām detaļām.

Realizējot šo projektu, gan Bauskas novads, gan Latvija iegūs skaistu vietu, ko varēs apmeklēt arī tūristi.
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Plāno svētkus Svitenes muižā
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Rundāles ziņas
Atjaunota skatu platforma Mežotnes pilskalnā
darbu izmaksas, saskaņā ar īstenoto iepirkuma
procedūru, ir 24 157.29 EUR, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21 % (4192.59 EUR). Būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA „Baltic
Contractor” par kopējo summu 2831,40 EUR,
tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21 %
Šoruden veikti vairāki uzlabojumi Me(491,40 EUR).
žotnes pilskalna teritorijā, padarot vidi
Uzlabojumi veikti, pateicoties projekta IZZINI
drošāku apmeklētājiem.
BALTUS finansējumam, ko Bauskas novaPilskalna plakuma dienvidaustrumu pusē
da pašvaldības iestāde „Rundāles novada
pilnībā atjaunota koka skatu platforma, savudome” īsteno kopā ar partneriem Interreg
kārt pretējā – ziemeļu pusē – izbūvēts jauns
V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
skatu laukums ar skatu uz Lielupi. Uzeja skatu
programmas 2014-2020 ietvaros ar ERAF
laukumam un segums veidots no neregulāras
finansiālu atbalstu.
formas dolomīta plienakmeņiem, atbilstoši
Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes
Projekta IZZINI BALTUS ietvaros vēl šogad
rekomendācijām. Celiņam gar pilskalna plaplānots uzstādīt apmeklētāju skaitītājus pilskumu posmā no gājēju tiltiņa līdz senpilsētas
kalnā un iegādāties ekspozīciju aprīkojumu
– apgaismotu vitrīnu, gleznu
piekares sistēmas Mežotnes
baznīcas tornim. Projekts tiek
īstenots ar mērķi palielināt
apmeklētāju skaitu pārrobežu
kultūras maršrutu „Baltu ceļš“
objektos, veicināt izpratni par
baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas
mantojuma saglabāšanu.
Publikācija ir sagatavota ar
Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šīs publikācijas
saturu pilnībā atbild Bauskas
novada pašvaldības iestāde
„Rundāles novada dome” un
Uzlabojumu rezultātā vide apmeklētājiem kļuvusi drošāka un
tā nekādos apstākļos nav
pievilcīgāka
uzskatāma par Eiropas Salaukuma kāpnēm atjaunots dolomīta atsiju
vienības oficiālo nostāju.
segums.
Laura Ārente,
Labiekārtošanas darbus pilskalnā veica SIA
Projekta IZZINI BALTUS vadītāja
„KASKĀDE 19”. Kopējās labiekārtošanas
FOTO-RALFS SIMANOVIČS

Sakārtota Saulaines fermas teritorija

13. oktobrī tika svinīgi atklāts Rundāles
Sociālā dienesta Dienas centrs, kā arī
atzīmēta Sociālā aprūpes centra 10 darba
gadu jubileja.
Dienas aprūpes centrs izveidots ERAF projekta „Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes
centra izveidei Rundāles novadā” ietvaros,
lai nodrošinātu aktivitāšu istabu ar speciali-

zētu aprīkojumu multisensoriskas apkārtnes
radīšanai pieaugušajiem personām ar garīga
rakstura traucējumiem, aktivitāšu istabu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī
relaksācijas istabu, virtuvi, atpūtas telpu un
sociālā darbinieka kabinetu.
Marija Dūduma,
sabiedrisko attiecību speciāliste

tu saturošu materiālu nodošana utilizācijai,
metālu un nolietoto riepu nodošana pārstrādei un citu būvniecības atkritumu nodošana
apglabāšanai. Nojaukšanas darbu rezultātā
radušies būvniecības un saimniecības atkritumi tika savākti un nodoti pārstrādei un utilizācijas uzņēmumiem, saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likumu. Kopumā sakārtota
aptuveni 8000 m² liela platība. Kopējās ēkas
demontāžas un piegulošās teritorijas sakārtošanas izmaksas ir 25 794.97 EUR ar PVN,
kas tika segtas no pašvaldības līdzekļiem.
Ralfs Simanovičs,
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Rundāles novada dome” būvinženieris
FOTO –RALFS SIMANOVIČS

Atklāts dienas aprūpes centrs Saulainē

Saulaines fermas ēkas tehniskais un
vizuālais stāvoklis atmosfēras nokrišņu
ietekmē turpināja pasliktināties un ēka
apdraudēja sabiedrisko drošību, personu
dzīvību un veselību.
Ēka kopumā bojāja kopējo ainavu un tās
tālāka ekspluatācija nebija droša – tika pieņemts lēmums veikt ēkas un tās piegulošās
teritorijas sakārtošanu. Tika veikta atbilstoša
iepirkumu procedūra – noslēgts līgums ar
uzņēmēju SIA „NORFA” par ēkas nojaukšanu.
Tika izstrādāts paskaidrojuma raksts ēkas
nojaukšanai, pēc kura veikta ēkas nojaukšana un piegulošās teritorijas sakārtošana.
Nojaucot tika veikta būvgružu drupināšana
un to nodošana otrreizējai pārstrādei, azbes-

FOTO – MARIJA DŪDUMA

Ikvienam ir nepieciešama
sensorā stimulācija, lai
uztvertu apkārtējo pasauli.
Cilvēkiem ar garīga un
funkcionāla rakstura
traucējumiem pareiza
sensorās stimulācijas
pakāpe palīdz mazināt stresu
un veicina labsajūtu – arī
Saulaines dienas aprūpes
centra apmeklētājiem.

Dienas centru, svinīgi
pārgriežot lenti, atklāja
tā vadītāja Kristīne
Brūvele (attēlā pa kreisi):
„Paldies pašvaldībai un
kolēģiem, ka varējām
realizēt šo projektu –
tas noteikti ir vērtīgs
un vitāli nepieciešams
ieguldījums šo cilvēku
pilnvērtīgai dzīvei!”

Saulaines fermas teritorija PIRMS un PĒC veiktajiem darbiem.

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

• 1.oktobrī saņemts iesniegums, ka Ceraukstes pagastā, Skolas ielā kādā mājā
pieklīduši vairāki kaķi. Informācija nodota
nodibinājumam „Dzīvnieku policija”.
• 1.oktobrī plkst. 18.17 BNPP saņemta informācija, ka Bauskā, Pionieru ielā, kāpņu telpā
guļ vīrietis, iespējams, alkohola reibumā. Persona nogādāta nakts patversmē „Gaiziņš”.
Šāda veida izsaukumi bijuši vairāki.
• 2.oktobrī plkst. 14.25 saņemta informācija,
ka Slimnīcas ielā 9, Bauskā trīs jaunieši alkohola reibumā dodas uz karuseļu atrakcijām
un vienam rokās ir nazim līdzīgs priekšmets.
Sadarbībā ar VP divas personas tika nogādātas VP Bauskas iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
• 3.oktobrī plkst.16.20 saņemta informācija,
ka Bauskas novadā, Brunavas pagastā,
kādas mājas īpašumā ir ienācis aitu ganāmpulks.
• 4. oktobrī plkst.13.05 saņemts iesniegums
par iespējamiem dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem Gailīšu pagastā.
Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
• 5. oktobrī plkst.17.17 saņemta informācija,
ka Kalna ielā 5, Bauskā vīrietis osta benzīnu
no kanniņas. Vīrietis nogādāts VP un SIA
Bauskas slimnīca analīžu nodošanai.
• 7.oktobrī plkst.19.22 saņemta informācija,
ka Dārza ielā, Bauskā auto ar Īrijas valsts numura zīmēm nepareizi novietots stāvēšanai.
Informācija neapstiprinājās.
• 9.oktobrī plkst.15.46 saņemta informācija,
ka Vecsaules pagastā, kādas privātmājas
teritorijā tiek dedzināti bioloģiskie atkritumi (koku lapas) un dūmi ar vēju tiek pūsti
kaimiņiem, kuri izteica neapmierinātību.
Izskaidroti nosacījumi bioloģisko atkritumu
dedzināšanā.
• 13.oktobrī plkst.8.21 saņemta informācija,
ka pa Bauskas pilsētu klīst lapsa. Informācija
nodota nodibinājumam “Dzīvnieku policija”.
• 14.oktobrī plkst.22.19 saņemta informācija,
ka Bauskā, Korfa dārzā klaiņojošs suns uzbrūk cilvēkiem. Noskaidrots suņa īpašnieks,
uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
• 16.oktobrī plkst.17.05 saņemta informācija,
ka Bauskā, Dārza ielā, pie daudzdzīvokļu
mājas, blakus skeitparkam jaunieši traucē
iedzīvotāju mieru, jo skaļi uzvedas. Ierodoties
norādītajā adresē, izsaucējs iesniegumu
rakstīt nevēlējās, bet vēlējās, lai veic pārrunas ar jauniešiem. Veiktas preventīva rakstura pārrunas ar jauniešiem, pēc kā jaunieši
labprātīgi devās prom.
• 16.oktobrī plkst.19.00 patrulēšanas laikā,
Bauskas autoostas uzgaidāmajā telpā, pamanīta persona, kura publiskās iekštelpās
nelietoja mutes un deguna aizsegu. Tika
uzsākts administratīvais pārkāpuma process
personai piemērots sods- brīdinājums.
• 16.oktobrī plkst.23.05 tika saņemta informācija no VP reģiona par to, ka Bauskā,
Salātu ielā, kaimiņi trokšņo, skaļa mūzika.
Veiktas preventīvas pārrunas, mūzika tika
izslēgta. Iesniegums netika saņemts.
• 17.oktobrī plkst.13.19 Bauskas novada
pašvaldības policijā saņemta informācija, ka
Bauskā, Uzvaras ielā 1, kur notiek izbraukuma vakcinācija, apsardzes darbiniekiem nepieciešama palīdzība, jo pie durvīm atrodas
neadekvātas personas alkohola reibumā.
Nodrošināta sabiedriskā kārtība.
• 18.oktobrī plkst.13.33 Bauskas novada
pašvaldības policijā saņemta informācija,
ka Bauskā, Pionieru ielā kaujas divi vīrieši.
Kautiņš nenotika, viens no vīriešiem gulēja
uz zemes un lūdz nogādāt uz slimnīcu, jo
iepriekšējā dienā bija guvis pleca traumu.
Vīrietis tika nogādāts Bauskas uzņemšanas
nodaļā un pēc tam uz SC „Gaiziņš”, jo vīrietis
bija stiprā alkoholisko dzērienu reibumā un
bez deklarētas dzīvesvietas.
• 18.oktobrī Bauskas novada Dāviņu pagasta
pārvaldes vadītāja lūdza atbalstu pārrunu
veikšanai ar ciema iedzīvotāju.
• 19.oktobrī plkst.14.40 tika saņemta informācija, ka no Codes ciema Bauskas pilsētas
virzienā pa A7 šoseju iet vīrietis, kurš pārkāpj

Ceļu satiksmes noteikumus. Pārkāpumi netika konstatēti.
• 19.oktobrī plkst.20.09 tika saņemta informācija, ka Bauskas novadā, Dāviņu pagastā
uz ceļa P88 tika atrasts suns. Suns nodots
īpašniecei, ar kuru tika veiktas pārrunas.
• 22.oktobrī plkst.09.34 tika saņemta informācija, ka Bauskas novadā, Gailīšu pagastā,
kādā privātmājas pagalmā sadzīves konflikts.
Ierodoties norādītajā adresē tika pieņemti
iesniegumi un paskaidrojums. Izvērtējot
materiālus, pamatojoties uz Administratīvās
atbildības likuma 119. panta pirmās daļas
1.punktu tika pieņemts lēmums atteikt uzsākt
Administratīvos pārkāpuma procesu.
• 22.oktobrī plkst.22.27 kontrolējot, kā tiek ievēroti ierobežojumi ārkārtējā situācijas laikā,
patrulējot Bauskā, Uzvaras ielā 16, pamanīti
divi jaunieši, kas pārvietojās pa Uzvaras ielu
Skolas ielas virzienā. Personām tika uzsākts
administratīvais pārkāpuma process un katrai personai piemērots minimālais sods – 2
soda vienības, kas atbilst 10 EUR. Personas
tika nogādātas dzīvesvietā.
• 24.oktobrī BNPP reģistrēts notikums par
to, ka ap plkst.11.15 Bauskā, Dārza ielā,
personas pulcējās (dzīvoklī) vienlaikus vairāk kā vienas mājsaimniecības ietvaros,
neievērojot Ministru kabineta 09.10.2021.
rīkojumu Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 5.49.8.apakšpunkta prasības.
APAS – sods 10 EUR.
• 24.oktobrī BNPP reģistrēts notikums par
to, ka ap plkst.20.23 Bauskā, Pļavu ielā,
vīrietis neievēroja iedzīvotāju pārvietošanās
aizliegumu - komandantstundu. Personai
nebija aizpildīta pašapliecinājuma, kas ļauj
neievērot pārvietošanās aizliegumus ārkārtējās situācijas laikā. APAS – sods 10 EUR.
Šādi pārkāpumi bijuši vairāki.
• 24.oktobrī plkst.22.48 BNPP reģistrēts
notikums par to, ka Bauskā, Biržu ielā notiek
ģimenes konflikts. Konflikts tika atrisināts uz
vietas. Māte ar mazgadīgiem bērniem tika
nogādātā citā adresē. Ziņojums par notikumu, nosūtīts Bauskas novada Sociālajam
dienestam.
• 25.oktobrī tika sniegts atbalsts Bauskas
novada Bāriņtiesai bērna nogādāšanā uz
Tukumu.
• 25.oktobrī BNPP reģistrēts notikums par
to, ka Mežotnes pagastā, vīrietis laužas iekšā
mājā. Pretenziju ne pret vienu nav, pieteikumu rakstīt nevēlējās. Tika pieņemts lēmums
atteikt uzsākt adm. pārkāpuma lietvedību.
• 25.oktobrī BNPP reģistrēts notikums par
to, ka Mežotnes pagastā vīrietis pārkāpa
ārkārtējās situācijas laikā noteiktos privātās
pulcēšanas aizliegumus.Vīrietis nogādāts
SC „Gaiziņš”. APAS – sods 50eiro.
• 26.oktobrī tika sniegts atbalsts VP, meklēšanā esošas personas nogādāšanā uz VP
Bauskas iecirkni.
• 27.oktobrī plkst.14.20 saņemta informācija
no VP reģiona, ka Bauskas novada, Dāviņu
pagastā ceļa Dāviņi-Lambārte malā sēž
vīrietis, iespējams, alkohola reibumā. Ierodoties adresē ar vīrieti tika veiktas preventīva
rakstura pārrunas, viņš nogādātas savā
dzīvesvietā.
• 27.oktobrī BNPP plkst.19.15 reģistrēts
notikums par to, ka Bauskas autoostas uzgaidāmajā telpā, atrodas jaunieši, kuri skaļi
uzvedas. Ierodoties autoostā, tur atradās
seši jaunieši sejas maskās kā arī tika ievērota distancēšanās. Veiktas pārrunas par
uzvedības normām publiskā vietā. Pretenziju
nevienam nebija.
No š.g.11.oktobra līdz 31.oktobrim
pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 no 09.10.2021. 720 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:
• „mājsēdes” laikā tika pārbaudītas 59
personas, no tām 11 personām tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi un
piemēroti sodi (pārkāpts 5.49.1. punkts);
• 3 personām par pulcēšanos tika uzsāktas
administratīvā pārkāpuma lietvedības un
piemēroti sodi (pārkāpts 5.49.8. punkts).
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Sabiedriskā kārtība

Drošība uz ceļa diennakts tumšajā laikā
Rudens un ziemas mēnešos aizvien agrāk kļūst tumšs un ir ļoti svarīgi, lai gājēji
un velosipēdu vadītāji parūpētos par savu
drošību uz ceļa.
Pašvaldības policija atgādina – diennakts
tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz
brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
Braucot ar velosipēdu diennakts tumšajā
laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu
abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gaismas
atstarotājiem, priekšpusē jābūt aprīkotam ar
baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu

atstarotāju, kā arī priekšpusē jādeg baltas
gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai
tie nedarbojas, velosipēda vadītājam jābūt
tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar
labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla
elementiem.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par šiem
pārkāpumiem ir paredzēts sods- brīdinājums
vai naudas sods no 10 EUR līdz 30 EUR.
Tomēr jāatceras, ka pats svarīgākais ir cilvēka veselība un dzīvība, tāpēc, dodoties
ārpus mājas, parūpējieties par savu drošību
uz ceļa.
Mārtiņš Brikers,
RPP inspektors

Rundālē

ciju par to, ka Svitenes pagastā norisinās
konflikts starp vairākām personām. Ierodoties notikuma vietā, veiktas pārrunas ar
iesaistītajām personām, konflikts atrisināts.
• 13.oktobrī RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Viesturu pagastā izcēlies
ģimenes konflikts. Ierodoties notikuma vietā,
konstatēts, ka abas personas atrodas alkohola reibumā un savstarpēji konfliktējušas.
Policijas palīdzība vairs nebija nepieciešama.
• 15.oktobrī RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Rundāles pagastā klaiņo
agresīvs suns. Uz notikuma vietu izsaukti
dzīvnieku patversmes darbinieki, kas suni
nogādāja patversmē. Pret suņa īpašnieku
uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Iecavā

vērošanu.
• 24 administratīvā pārkāpumu procesi nodoti
Iecavas Administratīvajai komisijai.
• Aizturētas 11 personas.
• 8 personas atskurbšanai nogādātas patversmē.

Vecumniekos

informācija par avarējušu automašīnu Volvo S40 Vecumniekos Upes un Liepu ielas
krustojumā. Pēc ierašanās notikuma vietā,
konstatēts, ka automašīna pēc negadījuma
ir pamesta un cietušo vai auto īpašnieka uz
vietas vairs nav. Par notikumu ziņots VP ZRP
dežurantam, kurš pārbaudot automašīnu pēc
reģistrācijas numuriem konstatēja, ka tie ir no
citas automašīnas.
• 16.oktobrī plkst. 00.26 saņemta informācija
no VP ZRP dežuranta par guļošu personu
Vecumnieku autoostā. Ierodoties, persona
pamodināta. Sarunā noskaidrots, ka jaunais cilvēks gribējis atpūsties un aizmidzis.
Pēc veiktajām pārrunām persona devās uz
mājām.
• 17.oktobrī plkst. 14.23 izsaukums no VP
ZRP dežuranta, ka ceļa posmā Mežmuiža
– Krīči, Valles pagastā, deg nenoteiktas markas automašīna. Ierodoties notikuma vietā
satikts degošās automašīnas vadītājs un
noskaidrota automašīnas marka. Notikuma
vietā strādāja VUGD glābšanas komanda.
Par notikušo un noskaidrotajiem faktiem
ziņots VP ZRP dežurantam.
• 21.oktobrī plkst. 16.27 saņemts zvans
Vecumnieku iedzīvotāja, ka viņa mājas durvīs laužas neadekvāta persona. Ierodoties
minētajā adresē sastapta persona ar kuru
veiktas pārrunas, noskaidrota personība un
dzīvesvieta. Tā kā personai bija grūti orientēties un saprast, kur viņa atrodas, tad tika
pieņemts lēmums nogādāt viņu dzīvesvietā.

• 1.oktobrī Rundāles pašvaldības policijas
(RPP) darbinieki saņēma informāciju par to,
ka Rundāles pagastā, kādā dzīvoklī ir puspavērtas ārdurvis un uz grīdas redzama asiņu
peļķe. Ierodoties notikuma vietā, sastapta
dzīvokļa iemītniece, kura bija pārsteigta par
policijas darbinieku ierašanos un paskaidroja, ka ar viņu viss ir kārtībā, nekāds konflikts
šeit nav noticis un uz grīdas vienkārši ir
izlijusi tomātu sula.
• 5.oktobrī RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Viesturu pagastā, sabiedriskā vietā atrodas persona stiprā alkohola
reibumā un traucē iedzīvotājiem. Ierodoties
notikuma vietā, persona tika aizturēta un
uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
• 7.oktobrī RPP darbinieki saņēma informā-

• Kopumā saņemti 142 izsaukumi un dažāda
veida informācija.
• Uzsākti 32 administratīvā pārkāpuma procesi, no kuriem 14 administratīvā pārkāpuma
procesi par dažādu saistošo noteikumu neie• 3.oktobrī plkst. 23.55 saņemta informācija
no VP ZRP dežuranta par to, ka VP dežurantam zvanījusi satraukta persona un nesakarīgi runājusi par pašnāvību. Nekavējoties
tika izbraukts uz zvanītājas norādīto adresi.
Veicot pārrunas ar izsaucēju un viņas māti
noskaidrots, ka sievietei ir problēmas personīgajā dzīvē. Pēc ilgākām pārrunām sieviete
nomierinājās. Plkst. 00.54 par konstatēto tika
noziņots VP ZRP dežurantam.
• 5.oktobrī plkst. 19.30 saņemts zvans no
VP ZRP par guļošu vīrieti pie veikala „Lats”
Vecumniekos. Ierodoties pie veikala konstatēts, ka guļošā persona ir zināma. Personai
nav pastāvīgas dzīvesvietas Vecumniekos un
persona ir manāmā alkohola reibumā, tāpēc
pieņemts lēmums iereibušo personu nogādāt
nakts patversmē „Gaiziņš” Rīgā.
• 6. oktobrī plkst. 22.35 no VP ZRP dežuranta saņemta informācija, ka nepieciešama palīdzība Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem
Vecumniekos. Norādītajā adresē jau gaidīja
NPMD darbinieki, lai dotos uz izsaucēju
dzīvokli. Dzīvokļa durvis netika atvērtas, tikai
pie atvērtā loga stāvošā persona solīja visus
nogalināt un izdarīt pašnāvību. Par notikušo
ziņots VP ZRP dežurantam. Tika sagaidītas
divas VP ekipāžas. Pēc ilgām pārrunām
persona durvis atvēra. VP darbinieki ievietoja
personu NMPD automašīnā un pavadīja uz
ārstniecības iestādi.
• 15.oktobrī plkst. 6.05 saņemta telefoniska

Ja pilsētā sastopat lapsu

Bauskas pilsētā oktobrī ir parādījusies lapsa,
kas klaiņo visā pilsētas teritorijā. Tāpat ir
konstatēts, ka lapsa pārvietojas pāri gājēju
tiltam uz Bērzkalniem un atpakaļ.
Izmantojot būrus, lapsu tajos ievilināt praktiski nevar, jo lapsa klejo lielā teritorijā un
paredzēt dzīvnieka konkrētu atrašanās vietu
nav iespējams. Šāds process ir ļoti laikietilpīgs, un prasa lielas izmaksas, bet rezultāts
nav garantējams.

Kā atzīst dzīvnieku patversmes darbinieki,
lapsu parādīšanās pilsētās ir globāla parādība, jo viņām ir pieejami pārtikas atkritumi un
cilvēku klātbūtne tās īpaši nebaida.
Ja sastopaties ar lapsu, tai nav jātuvojas,
labāk dzīvnieku aizbaidīt ar troksni vai skaļi
uzkliedzot.
Arī turpmāk, lūdzam iedzīvotājus ziņot par
lapsas parādīšanās vietām pilsētas teritorijā.
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Informācija, paziņojumi
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