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Labdien, lasītāj!

Aivars Mačeks

Bauskas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Priecājos par iespēju uzrunāt visus jaunā
Bauskas novada iedzīvotājus Zinību dienā.
Ar lielu cerību, ka mācības varēs notikt klātienē, sveicu visus skolēnus, viņu vecākus un,
protams, arī skolotājus jaunajā mācību gadā!
Pandēmijas laiks visiem ir devis pamatotu
stimulu un radījis arī nepieciešamību vairāk
pievērsties tehnoloģijām, kas ne vienmēr visiem bija tik vienkārši pieejamas. Pamazām ir
pierādījies, ka mācoties klātienē, darbs ir kvalitatīvāks un zināšanas noturīgākas. Aizvadītais
mācību gads stipri ierobežoja izglītojamo
iespējas piedalīties ikgadējos konkursos un
olimpiādēs ierastajā formātā. Bija pierimušas
aktivitātes arī interešu izglītības nodarbību
apmeklētājiem. Jācer, ka jaunais mācību gads
būs iespējām bagātāks un veselīgāks. Novēlu
visiem skolēniem un skolotājiem izturību un
vēlmi atgūt nokavēto.
VIENMĒR ESMU Uzsākot darbu
jaunajā novadā,
UZSVĒRIS
izsaku pateicību
TO, KA MŪSU
vēlētājiem, kas
mani un mūsu koBUDŽETS
mandu atbalstīja
NEKĻŪS
vēlēšanās. Šis ir
ļoti augsts un atLIELĀKS, KĀ
bildīgs iedzīvotāju
TO SOLĪJUŠI
uzticības mandāts
REFORMAS
turpmākajam darba cēlienam.
VIRZĪTĀJI.
Turpmākajā darbā
izaicinājumu ir ļoti
daudz. Svarīgi ir
izvērtēt un sabalansēt pakalpojumus mūsu tik
atšķirīgajos bijušajos novados. Vienmēr esmu
uzsvēris - mūsu budžets pēkšņi lielāks nekļūs
un arī atbalsts visiem lielāks nekļūs, kā solījuši
teritoriālās reformas virzītāji.
Pirmie divi darba mēneši ir pagājuši, apzinot
kopējo situāciju novadā. Pabūts lielākajā daļā
izglītības iestāžu. Esam tikušies ar pārvalžu
vadītājiem un pašvaldības darbiniekiem.
Uzsākta vairāku jaunu saistošo noteikumu un
nolikumu izstrāde, kas prioritāri skars lielu daļu
novada sabiedrības. Šajā apjomīgajā darbā
iesaistīta lielākā daļa jaunā novada pašvaldības speciālistu, par ko viņiem liels paldies, jo
ikdienā katram jāpadara arī savs tiešais darbs.
Mūsu uzdevums tuvākajā laikā ir izveidot jaunu
vienoto administrāciju un pārvaldes bijušajos
novados, kas ir ieinteresētas iesaistīt vietējos
iedzīvotājus dzīvesvides kvalitātes uzlabošanā. Jāizveido sabalansēts budžets nākamajam
gadam, tajā ietverot uzsāktos projektus un
iespēju robežās arī ilglaicīgi atliktos.
Bauskas novadā komunālos pakalpojumus
sniedz gan kapitālsabiedrības, gan pārvaldes
ar ļoti atšķirīgiem izcenojumiem. Arī šī joma
būs jāizvērtē un jāatrod vienota pieeja tarifiem.
Izaicinājumu ir daudz, un visi ir prioritāri. Kā
mums ar to veiksies, vērtēsiet Jūs.
Tā kā vasara tuvojas izskaņai un atvaļinājumu
laiks tuvojas noslēgumam, novēlu visiem jaunā
novada iedzīvotājiem ražīgu darbu, veselību
un dzīvesprieku!

No kreisās: domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu Ievai Mašalei, Guntai Kiseļevai,
Valentīnai Ļeontjevai, Dainai Jarmalavičai, Inārai Selickai, Anitrai Taurenei, Pārslai Ratkus, Dinai Mediņai.

Ar cerībām par klātienes mācībām drošā vidē
Bauskas novada pedagogi un izglītības
iestāžu vadītāji no Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumniekiem ikgadējā augusta
konferencē pulcējās 25.augustā Bauskas
Kultūras centrā.
Klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, vēlot radošu un
veiksmīgu jauno mācību gadu. „Būs jautājumi,
kas kopīgi jārisina, rodot vislabāko rezultātu,”
sacīja A.Okmanis. Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks,
uzrunājot konferences dalībniekus, atzina, ka
iepriekšējais mācību gads ir bijis neparasti
grūts. Tas ir izturēts un, iespējams, šis mācību
gads būs vieglāks.
Vairāki mācību iestāžu pedagogi par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumus.
Apbalvojumu saņēma: Bauskas pilsētas pamatskolas skolotājas Ieva Mašale un Gunta
Kiseļeva, Bauskas 2.vidusskolas skolotāja
Valentīna Ļeontjeva, Vecsaules pamatskolas skolotāja Daina Jarmalaviča un Iecavas
vidusskolas skolotājas: Ināra Selicka, Anitra
Taurene, Pārsla Ratkus un Dina Mediņa.
Pedagogus uzrunāja arī visu bijušo novadu
izglītības nodaļu vadītāji, akcentējot, ka pēc
aizvadītā grūtā mācību gada par izglītības
apguves prioritātēm var uzskatīt sadarbību
un līdzdalību.
Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja
Māra Bauvare atzina: „Aizvadītais mācību
gads bija izaicinājumiem, kompromisiem
pilns. Lai gan ikviena izglītības iestāde mā-

cību gada sākumā izvirzīja noteiktus mērķus
mācību un audzināšanas darbam, saplānoja
to īstenošanu, tomēr vīruss pamazām ieviesa
savas korekcijas – ik pa laikam kāda izglītības
iestāde, kāda klase vai grupa mācījās attālināti. Neskatoties uz esošo situāciju valstī,
ne vienmēr varam teikt, ka pārmaiņas un
ierobežojumi nesa sev līdzi tikai
negatīvo.”
Pedagogi atzina, ka bijušas arī
pozitīvas lietas, kuras lika paskatīties uz visu no citas puses,
izvērtēt savas vajadzības, vēlmes
un iespējas. Lai pēc iespējas veiksmīgāk organizētu mācību procesu, skolas meklēja risinājumus
pozitīvai virzībai mācību procesā.
Nu var apgalvot, ka pedagogi un
skolēni ir gatavi mācību darbam
ar dažādu tehnisko aprīkojumu,
skolotāji pilnveidojuši savas datorprasmes, apguvuši tiešsaistes
stundu vadīšanas praksi, kas
samazināja slodzi gan skolēniem,
gan pedagogiem.
Šogad jaunajam mācību gadam
pedagogus iedvesmoja lektore –
pedagoģe un psiholoģe Iluta Krūmiņa, kuras sirdsdarbs ir pedagogu sagatavošana darbam gan ar
bērniem, gan pieaugušajiem.
Konferences izskaņā ar muzikālu
sveicienu pedagogus priecēja
mūziķis Kaspars Zemītis.

Lielajā Bauskas novadā ir 32 izglītības iestādes, kurās mācās 6866 izglītojamie (20.
augusta dati).
Konferences gaitu šogad varēja vērot tiešraidē.
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sveicam
skolēnus un
pedagogus
Zinību dienā!
Bauskas novada
pašvaldība
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Ziņas

Amatā apstiprināts novada
pašvaldības izpilddirektors

Domes lēmumu apskats
Bauskas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē 26.augustā deputāti izskatīja 62
darba kārtības jautājumus.

Amatā apstiprina pašvaldības
izpilddirektoru un izpilddirektora
vietnieku
Ivars Romānovs

Bauskas novada pašvaldības izpilddiretors
Ivara Romānova līdzšinējā darba pieredze,
zināšanu un prasmju pielietojums ir bijis
saistīts ar darbu valsts pārvaldē, ierēdniecībā
un pašvaldībā. 1988.gadā viņš absolvējis
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības ekonomikas fakultāti.
Strādājis VID Zemgales reģionālās iestādes
direktora vietnieka amatā, Jelgavas novada
pašvaldības izpilddirektora amatā.
Kā būtiskāko veicamo darbu uzskata tāda
izpildvaras modeļa izveidi, kas maina iepriekšējos stereotipus, sākot domāt pāri bijušo
novadu robežām, sniedzot vienotus un kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.
„Katram novadam, ienākot apvienotajā pašvaldībā, ir savas starta pozīcijas. Jārod
kompromiss. Saglabājot labāko, jāvirzās uz
plānotu un mērķtiecīgu novada izaugsmi,”
uzrunājot deputātus, sacīja I.Romānovs.
Viņš gatavs uzsākt darbu ar septembra vidu.

Misas vidusskolai jauna
direktore

Deputāti par Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektoru apstiprināja Ivaru Romānovu.
Uz pašvaldības izpilddirektora amata vietu
bija izsludināts atklāts konkurss. Tika saņemti
desmit pieteikumi, otrajai kārtai virzīti seši.
Par Bauskas novada izpilddirektora vietnieku
tika apstiprināts līdzšinējais Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka.

Reorganizē Mežotnes sākumskolu,
saglabā pirmsskolu

Deputāti pieņēma lēmumu par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes sākumskola” reorganizāciju, jo
mācību iestādē sākumskolas grupā netika
pieteikts nepieciešamais audzēkņu skaits.
Komiteju sēdēs deputāti uzklausīja darba
grupas secinājumus, kuros sniegta informācija
par pašreizējo situāciju un rasto risinājumu
un atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu,
kurš nosaka uzsākt Mežotnes sākumskolas
reorganizāciju un to pabeigt trīs mēnešu laikā.
Izglītības iestādē tiek saglabāta pirmsskola,
kas turpmāk būs pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” filiāle.
Kā atzina darba grupas dalībnieki, jārisina
jautājums par telpu turpmāko izmantojumu. Deputāte I.Nagņibeda uzsvēra, ka skola ļoti piemērota alternatīvās izglītības – Montesori un
Valdorfa izglītības programmas īstenošanai.
Tāpat jārisina jautājums par materiālo līdzekļu
inventarizāciju un uzskaiti, kā arī risinājums
vajadzīgs Mežotnes sākumskolas sporta zāles
tālākai izmantošanai volejbola treniņiem.

Atbrīvo no nomas maksas
Valija Vaina

Misas pamatskolas
direktore
Deputāti apstiprināja Misas pamatskolas
direktora amatā Valiju Vainu, kas līdz šim bija
direktora pienākumu izpildītāja un izglītības
iestādes direktora vietniece mācību darbā.
Uz Misas direktora amata vietu bija izsludināts
konkurss.
V.Vaina Misas pamatskolā strādā kopš 1988.
gada. Tā ir viņas pirmā un vienīgā darbavieta.
V.Vaina absolvējusi Liepājas pedagoģisko
institūtu. Jaunā direktore kā pamatmērķi
savā darbībā izvirzījusi – skolai jākļūst par
kultūras un sporta aktivitāšu centru vietējā
ciematā. Viņa vēlas turpināt ilggadējās direktores Annas Balgalves aizsāktos darbus
un idejas. „Esmu strādājusi ļoti labā komandā
un daudz mācījusies,” pauda V.Vaina. Viņas
dzimtā puse ir Aknīste, bet viņa atzīst, ka Misa
ir sirdij tikpat tuva.
„Esmu šajā mācību iestādē profesionāli izaugusi un gatava uzņemties atbildību par savu
skolu un tās attīstību,” sacīja V.Vaina.
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Deputāti apstiprināja lēmuma projektu, kurā
paredzēts atbrīvot no telpu un pamatlīdzekļu
nomas maksas uzņēmumu SIA „Žaks-2”,
kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu Iecavas
vidusskolā. Sākot no 2021.gada augusta, Iecavas vidusskolā ir uzsākti ēdināšanas bloka
rekonstrukcijas darbi, t.sk. virtuves bloka un
ēdamzāles rekonstrukcija. Plānotais darbu
nodošanas termiņš - 2021.gada 31.decembris.
Maksa par nomas objektu noteikta 546,41 EUR
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par izmaiņām Bauskas novada
Apbalvojumu piešķiršanas padomē

Deputāti pieņēma lēmumu par Skaistkalnes
pagasta iedzīvotājas, ilggadējās Latvijas
Lauku konsultāciju centra vadītājas Eleonoras
Maisakas ievēlēšanu Padomē un par Bauskas
novada domes deputāta Jura Krieva ievēlēšanu Padomē. Viņš piedalījies iesniegto apbalvojumu pieteikumu izvērtēšanā Iecavas novadā.
Deputāti lēma par grozījumiem Iecavas apbalvojumu piešķiršanas nolikumā. Tika pieņemts
lēmums, ka Iecavas apbalvojumu pieteikumu
izvērtēšanas komisija tiks izveidota ar iestādes
vadītāja rīkojumu.

Piešķir pašvaldības apbalvojumus

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par Goda
raksta piešķiršanu Codes pagasta folkloras
kopai „Dreņģeri” par folkloras tradīciju kopšanu un ilggadēju dalību pasākumos novadā
un Latvijā.
Goda raksts tika piešķirts arī folkloras kopas
„Dreņģeri” vadītājai Inārai Grēniņai par ilggadēju ieguldījumu tautas tradīciju popularizēšanā un folkloras mantojuma apzināšanā.

Apstiprina Bauskas novada Vēlēšanu
komisijas locekļu skaitu un locekļu
kandidātu pieteikšanās termiņu

Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību
institūcijas darbojas visu attiecīgās domes
pilnvaru laiku un komisijas pilnvaras izbeidzas
ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi
jaunu vēlēšanu komisiju.
Dome lēma noteikt Bauskas novada Vēlēšanu
komisiju septiņu locekļu sastāvā.
Bauskas novada Vēlēšanu komisijas kandidātu
pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada
15.septembrim. Pieteikumi iesniedzami elek-

troniski (parakstīti ar elektronisko parakstu),
nosūtot uz e-pastu: dome@bauska.lv; nosūtot
pa pastu, Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901
vai iesniedzot Valsts un pašvaldības vienotajos
klientu apkalpošanas centros Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.

Atbalsta veloparka izveidi Uzvaras
ciemā

Deputāti pieņēma lēmumu nodot biedrībai „Sadarbības tilts” bezatlīdzības lietošanā Bauskas
novada pašvaldībai piederošā īpašuma „Uzvaras mazdārziņi” zemes vienības daļu 0,5 ha
platībā. Bezatlīdzības lietošanā nodotā zemes
vienības daļa izmantojama publiska veloparka
izbūvei, uzlabojot teritorijas infrastruktūru un
nodrošinot tai brīvu pieeju. Zemes vienības
daļa biedrībai „Sadarbības tilts” tiek nodota
bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem.

Apstiprina Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas direktora amata
konkursa nolikumu

Deputāti apstiprināja Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas direktora amata pretendentu
atlases komisiju šādā sastāvā:
– Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Iecavas novada pašvaldības administrācija”
vadītāja vietnieks Normunds Vāvers, komisijas
priekšsēdētājs;
– Bauskas novada domes deputāts, Izglītības,
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
vietnieks Juris Krievs;
– Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Iecavas novada pašvaldības administrācija”
Juridiskās nodaļas vadītāja Ginta Krikščūne;
– Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Iecavas novada pašvaldības administrācija”
Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja;
– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas Mūzikas un mākslas skola” direktore Zane
Andžāne, kas šo amatu atstāj ar 1.septembri.

Bauskas novada pašvaldība
pievienojas Memorandam par sociālā
darba attīstību pašvaldībās

Bauskas novada pašvaldība saņēmusi Latvijas
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības
Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās ar aicinājumu visiem Latvijas pašvaldību
deputātiem pievienoties Memorandam, ar to
apliecinot izpratni par sociālā darba un sociālo
pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmējot apņemšanos savu pilnvaru laikā veltīt sociālajam
darbam pienācīgus administratīvos, finanšu
un cilvēkresursus.
Deputāti pieņēma lēmumu pievienoties Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
Kā kontaktpersona
noteikta Sociālā dienesta vadītāja Dina
Romanovska. Dome pilnvaroja Bauskas novada domes
priekšsēdētāju Aivaru
Okmani visu Bauskas
novada domes deputātu vārdā parakstīt
Memorandu par sociālā darba attīstību
pašvaldībās.

Darbības ar
pašvaldības
nekustamajiem
īpašumiem

Deputāti akceptēja
virkni lēmumu par
dzīvojamo telpu īres
līgumu slēgšanu, atjaunošanu un izbeigšanu, zemes vienību
iznomāšanu, kā arī
par vairāku Bauskas
novada pašvaldības
nekustamo īpašumu
atsavināšanu.
Dome apstiprināja
vairāku pašvaldības
nekustamo īpašumu
izsoļu noteikumus.

Izsoles tiks rīkotas īpašumiem „Mežmales” un
„Zvejnieki” (dzīvoklis Nr. 4, Priedītes) Rundāles
pagastā, savukārt nomas tiesības tiks izsolītas
nedzīvojamai telpai Nr. 2 īpašumā „Skola”
Kurmenē un nedzīvojamām telpām īpašumā
„Saulaines kalte” Rundāles pagastā.
Dome nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma
„Baldones iela 65’’, Iecavā, Bauskas novadā
lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumu
veikšanai un izdot saistošos noteikumus „Lokālplānojuma „Baldones iela 65” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā
daļa”. Lokālplānojums stāsies spēkā nākamajā
dienā pēc paziņojuma par saistošo noteikumu
apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Andra Matuļenko, Anta Kļaveniece
sabiedrisko attiecību speciālistes

Pašvaldībā pieņemtie
saistošie noteikumi

Par Bauskas novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu
Bauskas novada dome nosaka Bauskas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas
vietu – oficiālo izdevumu „Latvijas Vēstnesis”.
Nodrošinot domes izdoto saistošo noteikumu
publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Bauskas novada pašvaldībai būs
šādi ieguvumi:
1) tiks nodrošināta saistošo noteikumu publicēšanas un spēkā stāšanās operativitāte;
2) plašāks personu loks būs informēts par
Bauskas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem;
3) oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”
nodrošina izdoto saistošo noteikumu aktualizāciju;
4) Bauskas novada domes izdotie normatīvie
akti tiek publicēti kopējā Latvijas Republikas
normatīvo aktu tīmekļa vietnē www.likumi.lv;
5) saistošo noteikumu pieejamību nebūs atkarīga no www.bauska.lv tehniskās darbības;
6) informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada
Vēstis” netiks publicēti gari teksti ar saistošo
noteikumu saturu, bet gan būs informācija par
saistošo noteikumu saturu, kas cilvēkam būs
vieglāk uztverama.
Pašvaldības saistošie noteikumi atbilstoši likumam pēc to stāšanās spēkā joprojām tiks
publicēti pašvaldības mājaslapā internetā
www.bauska.lv.
Saistošo noteikumu publicēšana oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ir bezmaksas
pakalpojums.
Pieņemts: 29.07.2021.
Stājas spēkā: 07.08.2021.
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 06.08.2021.
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Upes tīrīšanas darbi paveikti

Aktuāli

Izglītības iestādes
BAUSKAS NOVADĀ
2021./22. māc.g.
Izglītības iestāžu skaits

„Nolasījām krastmalas gružus, izravējām un iztīrījām to, ko
neiespēja traktors, saripinājām atpakaļ upē krastā izceltos
akmeņus, sakrāvām tos krāvumos – skraustos. Kā rāda pieredze, nākamo pavasari vimbas un citas zivis pratīs novērtēt
padarīto”, padarītajā ar prieku dalās biedrības vadītājs.
Projektu finansē Valsts Zivju fonds, līdzfinansē Bauskas novada pašvaldība, sadarbības partneri - Bauskas mednieku un
makšķernieku biedrība un SIA „Igo mūzikas menedžments”.
Jolanta Kalinka,projekta vadītāja

FOTO: NO PROJEKTA ARHĪVA

Brunavas pagasta Grenctāles ciemā daļēji atjaunots
rotaļu laukums bērniem. Piektdien, 6. augustā, uzstādot
koka pilsētiņu ar tornīti un slīdkalniņu, tas bija izrotāts ar
baloniem. Atklāšanas pasākumā bērnus apciemoja trusis
Bings, skanēja mūzika, priecīgi bija gan mazi, gan lieli.
Rotaļu laukuma atjaunošanu realizēja biedrība „Dzīvotprieks
Bauskas novada pierobežā” projekta „Mēs savam novadam
2021” ietvaros. Viena no projekta īstenotājām, grenctāliete
Līga Kondore pastāstīja, ka jaunās iekārtas uzstādīšana bija
iespējama, piedaloties konkursā „Mēs savam novadam 2021”
un iegūstot finansējumu – 1 000,00 EUR apmērā. 294,70 EUR
savākti ziedojumos no atbalstītājiem, galvenokārt vietējiem
iedzīvotājiem un biedrības „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā” līdzfinansējuma. Labiekārtošanas darbos iesaistījās
biedrības biedri, ciema iedzīvotāji, jaunieši un bērni.”
L. Kondore uzteic Grenctāliešu kopīgo darbošanos.
Sajūsmināti par jauno rotaļu aprīkojumu ir gan mazuļi, gan viņu
vecāki. Solvita Metene ar prieku atļauj meitiņai Sofijai kāpelēt
jaunajā koka tornītī un pa kalniņu slidināties lejup. „Grenctāles
ciemā šajā vietā tagad nāksies bieži uzturēties, jo bērniem ļoti
patīk,” secina jaunā māmiņa.
„Mēs savam novadam 2021” projekta rezultāts - atjaunots bērnu rotaļu laukums. Atklāšana tika veidota kā svētku pasākums.
„Ķiršu” mājas pagalmu piepildīja bērnu smiekli. Pieaugušie
nevarēja vien nopriecāties. Izskanēja vēlme turpināt izstrādāt
projektus un meklēt finansējumu citu iekārtu atjaunošanai.
Solvita Metene, projekta vadītāja

Vidusskola

5
10

Pamatskola
Speciālā izglītības iestāde

2
7

Pirmsskolas izglītības iestāde
Mūzikas un mākslas skola

3

Sporta skola

3

Bērnu un jauniešu centrs

0

Atjauno rotaļu laukumu Aicinām piedalīties

Diskusijas par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un
tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām.
Turpinās darbs pie jaunizveidotā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, ar nolūku
noteikt kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes
un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.
Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam
būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu
pašvaldības budžeta līdzekļus.
Abu plānošanas dokumentu pirmo redakciju plānots
izstrādāt līdz 2021.gada oktobrim, bet apspriest tās
varēs š.g. novembrī. Dokumentu gala redakciju plānots
apstiprināt 2022.gada pavasarī.
Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un
redzējumu par jaunizveidotā Bauskas novada tālāko attīstību,
sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties, piedaloties
diskusijās par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un
tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām, kā arī citām
aktivitātēm, kas būtu jāiekļauj Rīcības un Investīciju plānā.
Vairākas diskusijas notikušas augustā un turpināsies septembrī, sarunas notiks tiešsaitē Zoom vidē. Paredzamais
diskusiju ilgums par katru nodefinēto prioritāti aptuveni divas
stundas. Pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv atrodama
plašāka informācija, diskusiju datumi un tiešsaistes laiki.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes
DARBA GRUPU LAIKI
3. septembris 10.00 – 12.00 – dzīves un darba telpa
/infrastruktūra/
7. septembris 10.00 – 12.00 – tīra un zaļa vide /vide/
8. septembris 14.00 – 16.00 – augoša attīstības vide
uzņēmējam /uzņēmējdarbība/
9. septembris 10:00 – 12:00 – sasniedzams novads un
mobils iedzīvotājs /mobilitāte/
Visām diskusijām tiks izmantota viena Zoom saite:
https://us02web.zoom.us/j/83448781754
ZOOM sanāksmes ID: 83448781754
Aicinām iedzīvotājus iesaistīties Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!
Inga Pinne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izglītojamo skaits
2021.gada augustā

1
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Ar rokām tika veikta upē atlikušā aizauguma izvākšana.

Ģimnāzija

5

Upes tīrīšanas darbi projektā „Mūsas un
Lielupes gultnes attīrīšana un zivju nārsta
vietu atjaunošana Bauskas novadā” pretī
apdzīvotai vietai „Ceplis” Mežotnes pagastā
paveikti. Pielietojot jaudīgu ekskavatoru,
iztīrīta Lielupes gultne no ūdensaugiem, dūņām, sanesumiem un nosēdumiem vairāk kā
kilometra garumā un 4 ha platībā. Sanesumu,
ūdensaugu sakņu un zaļo masu kopā ar daļu
upes gultnes izstūma un izlīdzināja krastā. Pēc šiem darbiem
izglītojošu talku 8.augustā organizēja Bauskas mednieku un
makšķernieku biedrība, kurā ar roku darbu tika veikta upē
atlikušā aizauguma izvākšana, vimbu un upes nēģu nārsta
laukumu veidošana, krasta atkritumu savākšana.
„Upes ravēšanas talka notika, visu ko bijām iecerējuši izdarījām!” – ar gandarījumu pauž Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības biedri un atbalstītāji.
„Šoreiz lietus vīriņš par mums apžēlojās un atnāca tikai tad,
kad jau bijām pabeiguši darbus, izēduši lielo zupas katlu
un noklausījušies Igo un Ērika Upenieka sniegto koncertu.
PALDIES uzticamajiem „āķabrāļiem” no Bauskas Mednieku
un makšķernieku biedrības, kas arī šoreiz nepievīla, uz talku
ieradās un visu padarīja pēc vislabākās sirdsapziņas. Paldies
tiem, kuri mūs tikai morāli atbalstīja. Paldies arī tiem, kas rokas upē nemērcēja, toties koncerta laikā kuplināja klausītāju
pulku”, teic biedrības vadītājs Valērijs Gabrāns.
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2021.gada 1.septembrī

66%

1.-12. klase

2%
Speciālajās
izglītības iestādēs

Pirmsskolā

32%

Izglītojamo skaits
pa apdzīvotajām vietām
Bauska
53%
Iecava
22%

Rundāle
7%
Vecumnieki
18%

Par skolēnu pārvadājumu nodrošinājumu

Bauskas novada izglītības iestādēs: Uzvaras pamatskola,
Īslīces pamatskola, Mežotnes pirmsskola, Codes pamatskola,
Vecsaules pamatskola izglītojamo pārvadājumus nodrošinās
pašvaldības transports.
AS „Nordeka” un SIA „Sabiedriskais Autobuss” pārvadās izglītojamos no Griķu pamatskolas. Ar autobusu kustības grafikiem
var iepazīties izglītības iestādēs, pašvaldības interneta vietnē
www.bauska.lv un skolu mājas lapās.
Bauskas novada pašvaldība noslēgs sadarbības līgumu ar
AS „Nordeka” par elektroniskās uzskaites braukšanas karšu
izmantošanu skolēniem sabiedriskajā transportā.
Kartes varēs pieteikt tāpat kā līdz šim – pagastu pārvaldēs
vai izglītības iestādēs.
Andris Juškevics, Transporta nodaļas vadītājs

Informāciju sagatavoja Zinaida Sparāne
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Rundāles novada dome"
izglītības speciāliste
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Aktuāli

Grāfs Komorovskis
apmeklē Kurmeni
Ar skanīgu torņu mūziku pāri Kurmenes ciematam svētdienas, 29.augusta, rītā sākās svētki Kurmenē.
Ceturto reizi savus bijušos dzimtas
īpašumus apmeklēja grāfs Broņislavs Komorovskis ar kundzi Annu
Viņš ir bijušais Polijas aizsardzības
ministrs un prezidents (2010 – 2015)
un nozīmīgs politiskais darbinieks.
Viņa dzimtas saknes ir Kurmenē.
Šeit, pie Kurmenes baznīcas, atdusas viņa vectēvs un vecvectēvs, arī
citi dzimtas pārstāvji.
Par godu grāfa Komorovska vizītei,
Kurmenes baznīcā notika svinīgs dievkalpojums, kuru vadīja bīskaps Viktors
Stulpins. Dievkalpojums notika divās
valodās – latviešu un poļu.
Svinīgajā misē piedalījās arī Polijas
vēstniece Latvijā Monika Mihališina,
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis un citi novada vadības
pārstāvji.
Svinīgo dievkalpojumu kuplināja divi
baznīcas kori no Rīgas katoļu draudzēm un Daugavpils Poļu biedrības
kapela un jauniešu dziesmu un deju
kolektīvs.
Grāfa Komorovska iepriekšējā vizīte
Kurmenē bija 2015.gadā, kad viņš šeit
viesojās kopā ar dēliem. Broņislavs
Komorovskis, uzrunājot pasākuma
dalībniekus atzina, ka ir pārsteigts par
neilgajā laikā paveikto šajā vietā. Šogad
Kurmenes baznīca Pēterdienā nosvinēja savu 150.dzimšanas dienu. Šim

Lai arī šogad izpalika ziemas sezona un vasaras sezona iesākās nedaudz vēlāk kā ierasts, tomēr visas
nozīmīgākās sacensības notika un mūsu vieglatlēti
spēja uzrādīt teicamus rezultātus, izcīnot medaļas
Latvijas un Baltijas čempionātos, kā arī uzrādot
jaunus personīgos rekordus.
Latvijas čempionātos visās vecuma grupās kopā
izcīnītas 23 medaļas: 9 zelta medaļas, 10 sudraba
un 4 bronzas medaļas. Jāpiebilst, ka šajā sezonā ir
izcīnītas arī septiņas 4.vietas, kur nereti līdz medaļai
pietrūka tikai daži centimetri, punkti vai simtdaļas.

Medaļu sadalījums pa vecuma grupām:

U14 vecuma grupas jaunie vieglatlēti izcīnijuši 1
zelta medaļu;
U16 vecuma grupas jaunie vieglatlēti izcīnījuši 5 zelta
medaļas un 3 sudraba medaļas;
U18 vecuma grupas jaunieši izcīnijuši 2 zelta medaļas, 3 sudraba medaļas un 2 bronzas medaļas;
U20 vecuma grupas jaunieši izcīnījuši 1 zelta medaļu,
1 sudraba medaļu un 1 bronzas medaļu.
Piegušo konkurencē izcīnītas 3 sudraba medaļas un
1 bronzas medaļa.
Baltijas U16 un U18 komandu čempionātos kopā izcīnītas 6 medaļas. No tām 2 zelta medaļas, 1 sudraba
medaļa un 3 bronzas medaļas.
Šogad norisinājās Eiropas komandu čempionāts pieaugušajiem, kur 110m barjerskrējienā 5.vietu izcīnīja
Kristpas Sunteiks.

Medaļu ieguvēji Latvijas čempionātos:

Nikolai Trasūnei (U14) 1.vieta kārtslēkšanā;
Annai Gabrielai Hofmanei (U16) 1.vieta 100m barjerskrējienā, 1.vieta septiņcīņā un 2.vieta tāllēkšanā;

Atvaram Ernestam Paļulim (U16) 1.vieta 110m barjerskrējienā, 1.vieta kārtslēkšanā un 2.vieta desmitcīņā;
Betijai Rutkai (U16) 2.vieta kārtslēkšanā.
4x100m stafete U16 vecuma grupas puišiem 1.vieta.
Komandā startēja Toms Ķivers, Artūrs Jakubovičs,
Adrians Hildebrants un Raivis Rampāns.
Andrim Skadiņam (U-18) 1.vieta desmitcīņā, 1.vieta
kārtslēkšanā , 3.vieta 110m barjerskrejienā un 3.vieta
augstlēkšanā;
Arvim Sūnam (U-18) 2.vieta desmitcīņā, 2.vieta
kārtslēkšanā un 2 vieta tāllēkšanā;
Kristiānam Lauvam (U20) 1.vieta desmitcīņā, 2.vieta
tāllēkšanā un 3.vieta diska mešanā;
Rinaldam Smilgam (pieaugušais) 2.vieta trīssoļlēkšanā, 3.vieta tāllēkšanā;
Ilonai Kupčiunai 2.vieta 100m barjerskrējienā,
Emīlam Rūgumam 2.vieta 110m barjerskriešanā.

Medaļu ieguvēji Baltijas čempionātos:

Annai Gabrielai Hofmanei (U16) 1.vieta tāllēkšanā,
1.vieta 100m barjerskrējienā un 2.vieta septiņcīņā;
Artai Marijai Dreimanei (U16) 3.vieta septiņcīņā;
Atvaram Ernestam Paļulim 3.vieta 110m barjerskrējienā;
Arvim Sūnam (U18) 3.vieta kārtslēkšanā.
Paldies vieglatlētiem un viņu vecākiem, kuri izrādīja
neatlaidību, izturību un mērķtiecību šajos grūtajos
pandēmijas treniņapstakļos.
Paldies Bauskas novada BJSS treneriem: Raivim
Maķevicam, Ilonai Kupčiunai, Solvitai Maķevicai,
Aivaram Solzemniekam, Ainai Indriksonei, Ilzei
Ladusānei, Lindai Jakutāvičai, Vilnim Zariņam.
Ilona Kupčiuna, BJSS trenere

FOTO: ANDRA MATUĻENKO

Bauskas Sporta skolas audzēkņiem panākumi čempionātos

šajā misē savijušās lūgšanas latviešu
un poļu valodā, tā savijušās manas
dzimtas saknes. Šodien mūs vieno
ticība un cilvēciska brīvība. To visu var
redzēt šeit. Mani dzimtas priekšteči arī
lūgušies šajā baznīcā. Es lepojos ar to,
ka manas dzimtas saknes stiepjas šeit –
Latvijā, Kurmenē. No šīs vietas saknēm
var izaugt cilvēki, kas kļūst par nozīmīgām sava laika personībām valsts
politikā,” sacīja grāfs Komorovskis.
Kā dāvanu pašvaldībai un Kurmenes
baznīcai grāfs Komorovskis pasniedza
savas dzimtas saglabātās Kurmenes
un apkārtnes kartes un plānus, kas ir
svarīga vēsturiska liecība.
Bauskas novada pašvaldības vadītājs
A.Okmanis pateicās Komorovsku dzimtai par devumu Kurmenei, viņš atzina,
ka šodienas uzdevums ir saglabāt visu
un attīstīt tālāk, lai cilvēki šeit varētu
dzīvot un strādāt. Pašvaldības vadītājs
grāfam Komorovskim pasniedza Bauskas novada reprezentācijas dāvanu ar
mūsu novadā ražotiem suvenīriem.
Priesteris Andrejs Mediņš, uzrunājot
pasākuma viesus, sacīja, ka mēs esam
atbildīgi par to, lai Zemgales pērlē Kurmenē atgrieztos dzīvība, lai atgrieztos
dievišķās mīlestības pieskāriens, kas
nav tikai ēkas un apkārtne. Galvenā
vērtība ir cilvēki.
Pēc svētku mises viesi devās Kurmenes dārzā, kur pie galdiņiem, baudot
ārā gatavotas pusdienas, klausījās un
priecājās par Daugavpils Poļu kultūras
biedrības jauniešu dziedātajām dziesmām poļu
un latviešu valodā.
Vizītes ietvaros viesi
pabija arī Bārbeles zēnu skolā, Skaistkalnē,
kur iecerēts atvērt jauno
Kaucmindes meiteņu
skolu.
Kurmenes pagasta
Mūrmuižas kapos, kur
guldīti dzimtas senči,
B.Komorovskis iestādīja piemiņas kociņu.
A.Okmanis un Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs Svētdienas pasākums –
gan koncerts, gan mise
Jānis Sils ar dāvanā saņemtajām senajām kartēm.
.bija kupli apmeklēti. Bija
sabraukuši tuvi un tāli viesi, arī vairākas
svarīgajam pasākumam gatavojoties,
Latvijā pazīstamas personības.
tika paveikts milzu darbs gan baznīcas
Kurmenes baznīca un apkārtne jau
apkārtnes, gan pašas ēkas sakopšanā.
šodien ir izveidojusies par kultūras cenGrāfs Komorovskis pateicās priesterim
Andrejam Mediņam, kura vadībā notitru, par vietu kur plūst tūristi un palīgi,
kas vēlas dot savu artavu šīs vietas
kusi Kurmenes baznīcas atdzimšana.
sakopšanā.
Viņš pateicās Kurmenes iedzīvotājiem,
„Vēstures liecībās atrodams, ka senāk
pašvaldības vadībai, ikvienam, kas
šajā baznīcā dievkalpojumā piedalījās
atbalstījis šo labo ieceri jebkādā veidā.
ap 2000 draudzes locekļu. Baznīcas
Viņš pauda prieku un gandarījumu, ka
logi bija vaļā, cilvēki stāvēja ārā un
viņa dzimtas īpašumi kļuvuši par kultūklausījās Dieva vārdu. Šī ir svētīta un
ras centru un ir pieejami cilvēkiem gan
mīlēta vieta. Tāda mums tā jāsaglaapskatei, gan labiem darbiem.
Broņislavs Komorovskis sacīja, ka viņa
bā un jāveido tālāk,” sacīja priesteris
dzimta 300 gadu strādājusi un dzīvojusi
A.Mediņš.
Latvijā un Polijā, ieguldot savas zināAndra Matuļenko, sabiedrisko
attiecību speciāliste
šanas un veikumu abu valstu labā. „Kā
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Aktuāli
SLUDINĀJUMS

400 litri

ESI ATBILDĪGS, ŠĶIRO BIOLOĢISKI!

600 litri

Rūpēs par dabu, vides kvalitāti un aktualizējot
atkritumu šķirošanas nozīmi, SIA "Vides seviss"

piedāvā iznomāt
BIOLOĢISKI NOĀRDĀMO
KOMPOSTĒJAMO
ATKRITUMU TVERTNI

Komposta kastes
NOMAS MAKSA (t.sk. PVN)
Par pirmo gadu
8,57 eiro /gadā

Par katru
nākamo gadu
17,13 eiro/gadā

KAM komposta tvertne ir
paredzēta?

ATĻAUTS KOMPOSTĒT:
virtuves atkritumus (dārzeņu, zaļumu un augļu
atkritumus, tējas, kafijas biezumus),
ēdiena un produktu pārpalikumus,
dzīvojamo telpu atkritumus (vecos istabas augus,
grieztos ziedus),
dārza atkritumus (nezāles, nopļauto zāli, augļus,
augus, koka lapas, sīkus vai smalcinātus zarus u.c.)

Privātmāju īpašniekiem bioloģisko
atkritumu, ieskaitot virtuves atkritumu,
pārstrādei kompostā.
Paredzēts tikai mājsaimniecībās, kurās
noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

KĀ ierīkot vietu komposta
tvertnes uzstādīšanai?

AIZLIEGTS KOMPOSTĒT:

Ieplānojiet vietu maksimāli tālu no
kaimiņu teritorijas, lai
neradītu
draudus cilvēku dzīvībai, veselībai,
videi, kā arī citu personu mantai.
Izvēlēties brīvu laukumu 2m x 2m
dārza ēnainajā daļā, tālāk no kokiem
un krūmiem.
Izlīdziniet laukumu tvertnes novietošanai.

Ieteikumi komposta
sagatavošanai:
Dārza un virtuves atkritumus liek
slāņiem, ievietojot gan zāli, lapas,
nezāles, gan arī virtuves atkritumus,
kas kalpo par baktēriju un mikroorganismu aktivizētāju.
Lai masa labāk sadalītos, lielos gabalus
vēlams sasmalcināt.
Sausā laikā ir regulāri jāaplaista.
Labvēlīgai mikroorganismu attīstībai ir
nepieciešami 60-70% mitruma.
Pavasara, vasaras un rudens periodā
komposts ir vairākas reizes jāapmaisa,
lai pievadītu nepieciešamo skābekli un
masa vienmērīgi izkarstu.

higiēnas preces, cigarešu izsmēķus, kā arī visus citus
ne bioloģiskos atkritumus;
svaigas gaļas un zivju atlikumus;
sapelējušu maizi;
dzīvnieku un putnu izkārnījumus;
bīstamos atkritumus ( baterijas, automašīnu eļļas,
vai citus tehnoloģiskos šķidrumus).

Kompostēšanas
procesa gala
produkts ir komposts.
Tas ir bagāts ar humusu vielām
un augiem pieejamā formā
esošām minerālvielām un
mikroorganismiem.

Rundāles
dzimtsarakstu
nodaļa

KĀ PIETEIKTIES?
Zvanīt uz SIA "Vides serviss"
informatīvo tālruni 63960737.
Klientu apkalpošanas speciālists sniegs
atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
Uzzini vairāk: www.videsserviss.lv

Iecavas
dzimtsarakstu
nodaļa

Vecumnieku
dzimtsarakstu
nodaļa

Reģistrēti
dzimušie

10, t.sk. 7 meitenes un 3, t.sk. 1 meitene un 2 5, t.sk. 3 meitenes un 5, t.sk. 2 meitenes un 3
3 zēni
zēni
2 zēni
zēni

Reģistrēti
mirušie

29

Reģistrētas
laulības

42

2

10

5

6

12

9

*www.rundale.lv

*www.iecava.lv

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO
APSPRIEŠANU

detālplānojums nekustamajam īpašumam
„Purmales”, Bauskas novadā, Iecavas pagastā
Bauskas novada dome 2021. gada 29.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 35 (prot.Nr.3., 23.p.) „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Purmales”, Bauskas novadā, Iecavas
pagastā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012
0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 16. augusta
līdz 14. septembrim.
Sīkāk: https://geolatvija.lv/geo/tapis#4397 un pašvaldības
tīmekļa vietnē https://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriska-apspriesana/

PAZIŅOJUMS

par nekustamā īpašuma „Baldones iela 65”, Iecavā,
Bauskas novadā lokālplānojuma teritorijas plānojuma
grozījumu veikšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.
Bauskas novada dome 2021. gada 26. augustā pieņēma
lēmumu Nr.116 „Par nekustamā īpašuma „Baldones iela
65”, Iecavā, Bauskas novadā lokālplānojuma teritorijas
plānojuma grozījumu veikšanai apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr.4
„Lokālplānojuma „Baldones iela 65” teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Materiāli ir pieejami
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20133

Bauskas novada dzimtsarakstu ziņas (augusts)
Bauskas
dzimtsarakstu
nodaļa

par pašvaldības brīvā dzīvokļa izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecumnieku novada
dome” piedāvā īres tiesības uz dzīvokļa īpašumu:
Liepu iela 13 – 4, Valle, Valles pagasts,
kopējā platība – 78 m², īres maksa – 6.17 eiro mēnesī (līgumā
paredzēts, ka īres maksa var mainīties);
Papildus īres maksai īrnieks maksā pievienotās vērtības un
nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir
nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure,
aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana),
papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks
vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais ūdens,
gāze, elektrība u. c.), īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam.
Īres tiesību termiņš – līdz 2 (diviem) gadiem.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2021.gada 10.septembrim.
Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 29489385, Valles pašvaldības aģentūras direktoram Ziedonim Jankužam.

Īslīces jaunieši iesaistās aktivitātēs
Īslīces pagastā notikušas vairākas jauniešu organizētas
aktivitātes, ieskandinot jaunā mācību gada sākumu.
Jauniešu aktivitāšu veicināšana Īslīces pagastā soli pa solim
attīstās un tā piedāvā vietējiem bērniem un jauniešiem plašu
pasākumu spektru brīvā laika pavadīšanai.
Īslīces pagasta jaunatnes darbinieks Kārlis Vanags sadarbībā ar pašvaldību, vietējām nevalstiskajām organizācijām un
aktīvistiem vēlas padarīt Īslīces pagastu par vēl draudzīgāku
pagastu bērniem un jauniešiem.
Augustā Īslīces jaunieši sadarbībā ar Īslīces biedrību „Laiks
Jauniešiem” organizēja viktorīnu „Zini vai mini” Bauskas
novada iedzīvotājiem, kurā piedalījās septiņas komandas no
dažādiem pagastiem.
29. augustā Īslīces jaunieši un „Laiks Jauniešiem” aicināja
iepazīt jauno apvienoto Bauskas novadu „Auto – Foto orientēšanās pasākumā”.
Labdarības auto - foto orientēšanās pasākumā pieteicās 23
komandas, uz starta ieradās 19. 1. vieta komandai „Čāpotāji”,
2. vieta „Iecavnieks auto”, 3. vieta „Piektdiena 13ais”
Biedrība „Laiks Jauniešiem” kopā ar Īslīces pagasta pārvaldi
sagatavoja interesantu maršrutu, lai dotu iespēju cilvēkiem
iepazīt jauno Bauskas novadu. Komandām bija jāatrod 33
kontrolpunkti, jāizpilda 11 papilduzdevumi. „Čāpotāji” un
„Iecavnieks auto”, sasniedza 35 punktus, taču VIENU minūti
ātrāk finišēja „Čāpotāji”. Pasākuma organizatori ar sadarbības
partneriem sarūpēja trīs balvas radošākajām jeb košākajām
komandām. Balvas tika pasniegtas šādām komandām: „Mežrozītes jautrās”, „Vīri melnā” un „KINGS”.
Vēlamies lielu paldies pateikt pasākuma atbalstītājiem - Citybee Latvia, Karavela, Osama distributors, Skrīveru saldumi
un Maxima.
Aicinām arī citus bērnus un jauniešus no Īslīces un tuvajiem
pagastiem pievienoties mūsu aktivitātēm, sazinoties ar Īslīces pagasta jaunatnes darbinieku Kārli Vanagu (+371 20
174 299) vai biedrības „Laiks Jauniešiem” vadītāju Gintu
Jankovski (+371 28 646 934).
Gints Jankovskis, valdes priekšsēdētājs
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Iecavas ziņas

Teksts un foto par Iecavu: Komunikācijas nodaļa

Ilgi gaidītais skeitparks BŪS!

Jūlija beigās atklāta konkursa iepirkumu
procedūras rezultātā ar SIA „City Playgrounds” ir noslēgti līgumi par skeitparka
un velotrases izbūvi. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem būvdarbu izpilde jāveic
nepilnu četru mēnešu laikā.
Divu līgumu ietvaros ir paredzēts izbūvēt
betona skeitparku (līguma summa ar PVN 151 615,90 EUR) un velotrasi ar apkārtējās
teritorijas labiekārtošanu (līguma summa ar
PVN 79 057,23 EUR).
Skeitparka izbūve daļēji (85 000 EUR) tiks
līdzfinansēta no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014-2020 projekta „Attīstības paātrinātājs
Pakrojas un Iecavas pašvaldībā” (LLI-524)
BOOSTER FOR RESTART.
Pārējā finansējuma daļa un arī velotrases

izbūve plānota no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
„Reālie būvdarbi sāksies pēc
būvatļaujas saņemšanas, bet ļoti
ceram darbus pilnīgi paveikt līdz
oktobra beigām,” informē Iecavas novada pašvaldības administrācijas būvniecības speciālists Juris Kuziks.
Īstenojot abus šos līgumus, kādreizējā vecā
stadiona teritorija pie Iecavas upes (netālu
no luterāņu baznīcas) atkal būs pieejama
sabiedrības fizisko un sportisko aktivitāšu īstenošanai un brīvā laika veselīgai un saturīgai
pavadīšanai. Tiks izveidota publiska daudzveidīgu un veselīgu dzīvesveidu veicinošu
aktivitāšu zona jauniešiem pie Pārupes tilta.
Kopējais projekta finansējums:
234 937,78 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums
199 700 EUR). Projekta finansējums Iecavas
novada pašvaldībai: 104 645,62 EUR (t. sk.
ERAF līdzfinansējums 88 948,77 EUR).
Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild
Iecavas novada pašvaldības administrācija,
tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vasara - būvniecības un remontu laiks
Vasara ir aktīvākais periods būvniecībai
un dažādu remontdarbu veikšanai. Jauni
mācību kabineti izbūvēti Zālītes speciālajā
pamatskolā, vairākas telpas tiek atjaunotas
Iecavas pamatskolā, uzsākta ilgi gaidītās
sporta zāles būvniecība.

un uzklāts linolejs.
Iecavas novada pašvaldība līgumu ar
SIA „Smart Energy” noslēgusi 20. maijā par
kopējo summu 124 721,15 EUR.

Pārbūvēts ēkas otrais stāvs

Pie Iecavas pamatskolas rosība sākusies
arī topošās sporta zāles būvniecības
vietā.
Vispirms darbi uzsākti skolas priekšā, kur
jāizbūvē nepieciešamās komunikācijas ūdensvads, kanalizācija un elektrības pievads.
Jau vēstīts, ka 30. jūnijā Iecavas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA „Selva Būve”
par sporta zāles būvniecību pie Iecavas
pamatskolas. Kopējā līgumcena par darbu
izpildi noteikta 2 076 124,33 EUR apmērā un
PVN 21% - 435 986,11 EUR, kopā 2 512 110,44 EUR. Darbu izpildes termiņš 12 mēneši no būves vietas pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2019. gadā izstrādātais būvprojekts paredz,
ka ēkā, kuras kopējais apbūves laukums ir
1854 m², atradīsies sporta zāle (44 x 29 m),
skatītāju tribīnes ar 300 sēdvietām, ārstnieciskās vingrošanas zāle, administrācijas,
treneru un sporta pedagogu darba kabineti,
tiesnešu un sportistu ģērbtuves un sanitārās
telpas, daudzfunkcionālā telpa, sporta inventāra noliktava un tehniskās telpas. Sporta zāli
ar skolas ēku savienos korpuss, kurā būs
ģērbtuves un tualetes.
Projektā paredzēts izbūvēt arī piebraucamos
ceļus, gājēju celiņus, atjaunot asfaltbetona
segumu un izveidot autostāvvietas.

Zālītes speciālajā pamatskolā noslēgušies remontdarbi, kuru laikā ēkai Upes
ielā 8, Zālītē, pārbūvēts otrais stāvs - demontēti divi mācību kabineti un tualete,
to vietā izbūvējot četras jaunas mācību
telpas un tualeti.
Darbi veikti saskaņā ar Iecavas novada pašvaldības un SIA „Smart Energy” 20. maijā
noslēgto līgumu par kopējo līgumcenu
62 870 EUR.
Būvnieki demontējuši grīdas, sienas, griestus, elektroinstalāciju un radiatorus, izveduši
utilizējamos būvgružus. No jauna izbūvētas
grīdas, starpsienas, griesti, veikti elektroinstalācijas un santehniskie darbi, informē Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas
novada pašvaldības administrācija” celtniecības speciālists Vadims Remeiķis. Izbūvēta
mūsdienu prasībām atbilstoša sanitārā telpa
ar trim tualešu kabīnēm un izlietnēm roku
mazgāšanai. Jau tuvākajā laikā izremontētās
telpas tiks nodotas ekspluatācijā.
„Ar paveikto esam apmierināti. Līdz šim mūsu
mazajā skoliņā Upes ielā mācījās pirmsskolēni un sākumskolas klašu izglītojamie, bet
tagad te būs iespēja mācīties arī pamatskolas
vecuma bērniem, kuriem ir smagi garīgās
attīstības traucējumi (C līmenis). Lielajā skolā
„Brīviņos” paliks tikai trīs klases - divas pamatskolas programmā un viena profesionālās
pamatizglītības programmā,” pastāstīja Aija
Sietiņa, skolas direktora vietniece izglītības
jomā. „Vēl palika neīstenota iecere par bēniņu
pārbūvi, tomēr arī šis ir solis tuvāk tam, lai
samazinātu izdevumus, apsaimniekojot tik
lielus īpašumus,” skaidroja A. Sietiņa.

Jaunas dušas un gaiteņa grīda

Uzņēmuma „Smart Energy” būvnieki veic
remontdarbus arī Iecavas pamatskolā jaunas aprises iegūs divas dušas telpas
kādreizējā internāta ēkas 3. stāvā, kā arī
divi mācību kabineti un 2. stāva gaitenis
skolas ēkā.
Abās dušas telpās tiks izbūvēta jauna elektroinstalācija, ūdensvads un kanalizācijas
sistēma, atjaunota grīda, sienas un griesti,
ierīkotas jaunas dušas kabīnes un apgaismojums. Klašu telpās arī tiks atjaunota
elektroinstalācija, apgaismojums, grīdas,
sienas un griesti, savukārt 2. stāva gaitenī tiks
demontēta vecā grīdas koka konstrukcija un
tās vietā ieklāta jauna betona klona pamatne

lasiet arī www.iecava.lv

Uzsākta sporta zāles
būvniecība

Kontrolēs atkritumu novietnēs notiekošo
Tuvāko divu mēnešu laikā pie četrām atkritumu konteineru novietnēm Iecavas centrā
tiks ierīkotas videonovērošanas kameras.
To paredz 13. augustā noslēgtais līgums
starp Iecavas novada pašvaldības administrāciju un uzņēmumu SIA „Videoprojekts
Baltija” par kopējo līgumcenu 4 900,00 EUR
(ar PVN). Augstas izšķirtspējas kameras un
bezvadu datu pārraides ierīces tiks ierīkotas

Jaunais auto būs labs palīgs
sociālo pakalpojumu sniedzējiem

un plauktu, uz kura iespējams
nofiksēt tā kravu.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem jauno transportlīdzekli iestādei piegādāja
uzņēmums SIA „ADAM AUTO”
par kopējo līguma summu 22
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Ieca385,00 EUR (ar PVN). Piegādātājs par saviem
vas novada Sociālais dienests” 16. augustā
līdzekļiem veicis automašīnas reģistrāciju
saņēmusi jaunu specializētu transportlīCSDD, OCTA apdrošināšanu vienam gadam,
dzekli sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
KASKO apdrošināšanu vienam gadam, kā arī
- minivenu PEUGEOT Rifter.
samaksājis transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokli. Automašīnai tiks nodrošināta piecu
Automašīna tiks izmantota, lai nodrošinātu
gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuklientu aprūpi mājās, kā arī sniedzot citus
sociālos pakalpojumus, skaidroja dienesta
ma. Garantijas laikā piegādātājs apņēmies
vadītāja Sigma Strautmale. Jaunais transveikt tās tehniskās apkopes un remontu par
saviem līdzekļiem.
Automašīna iegādāta, pateicoties Iecavas novada
pašvaldības dalībai Eiropas
Savienības projektā „Paaudžu iespēju stiprināšana
sociālās iekļaušanās veicināšanai” (LLI-513, „Power
of Generations”), kas tiek
īstenots Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas
2014-2020 ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot
mājas aprūpes un sociālo
pakalpojumu pieejamību
un efektivitāti Pakrojas (Lietuva) un Iecavas (Latvija)
pašvaldībā vientuļiem senioriem, cilvēkiem ar īpaAutomašīna iegādāta, pateicoties Iecavas novada pašvaldības
šām vajadzībām, sociālā
dalībai Eiropas Savienības projektā.
riska ģimenēm ar bērniem
tajās. Projekta galvenā ideja ir dot iespēju
portlīdzeklis ir aprīkots ar viegli izņemamu un
dažādu paaudžu cilvēkiem brīvprātīgi palīdzēt
ieliekamu caurspīdīga plastikāta starpsienu
cits citam.
starp sēdekļu rindām, kas nepieciešams, lai
Kopējais projekta finansējums:
nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi. Starp
239 702,76 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums
otro sēdekļu rindu un kravas nodalījumu ierī203 747,34 EUR). Projekta finansējums Iecakots drošības nožogojums, kas bremzēšanas
gadījumā notur kravu. Savukārt kravas nodavas novada pašvaldībai: 98 708,05 EUR (t. sk.
ERAF līdzfinansējums 83 901,84 EUR, 10%
lījums aprīkots ar aukstumkasti, kas paredzēta
Iecavas novada pašvaldības administrācija).
svaiga ēdiena piegādes nodrošināšanai,

Iežogo Sila kapus

Vidusskolā pārbūvē
ēdināšanas bloku

Jau jūlijā uzsākti darbi pie Iecavas vidusskolas pārbūves un jaunas aktu zāles
celtniecības.
Atbilstoši 22. jūnijā noslēgtajam līgumam ar
SIA „REATON”, pirmajā kārtā paredzēta esošās virtuves pārbūve un aktu zāles pārbūve
par ēdamzāli. Pašlaik notiek esošās virtuves
demontāža un visu inženierkomunikāciju
pārvilkšana.
Otrajā kārtā paredzēta jaunas aktu zāles un
tās palīgtelpu būvniecība. Lai uzsāktu jaunās
aktu zāles būvniecību, šobrīd tiek veikti būvlaukuma labiekārtošanas darbi. Abu kārtu
būvniecības darbi norit vienlaicīgi.
Darbu izpildes termiņš pirmajai kārtai ir pieci
mēneši, bet otrajai kārtai - desmit mēneši no
būves vietas pieņemšanas–nodošanas akta
parakstīšanas dienas. Kopējā līgumcena
par darbu izpildi ir 2 179 094,16 EUR un PVN
21% - 457 609,77 EUR, kopā 2 636 703, 93 EUR.

pie atkritumu konteineru novietnēm Tirgus
ielā 3, Tirgus ielā 5A, Rīgas ielā 23A un
Skolas ielā 2.
Kameras tiks savienotas ar Reģionālās pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmu.
Tas palīdzēs ne tikai izskaust gadījumus, kad
daudzdzīvokļu māju apkalpošanai paredzētajos konteineros savus sadzīves atkritumus
izmet privātmāju iedzīvotāji, bet ļaus arī labāk
uzraudzīt sabiedrisko kārtību.

Jūnija izskaņā iepirkuma rezultātā ar
SIA „MON Projekts” ir noslēgts līgums par
žoga izbūvi Sila kapos, Iecavā.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, augustā uzsākto
būvdarbu izpildes termiņš ir četri mēneši no
būves vietas pieņemšanas–nodošanas akta
parakstīšanas dienas. Līguma ietvaros veikti
arī sagatavošanas darbi – zāles izpļaušana
un koku izzāģēšana vietās, kur paredzēts
žogs. Sila kapu priekšpusē (gar ielu) ir plānots uzstādīt 3D paneļa žogu, savukārt sānu
daļās un aizmugurē - cinkotu pīto ruļļu žogu.
Kopējais uzstādāmā žoga garums ir 998 m
un augstums 1,7 m.
„Lai žogu uzliktu kvalitatīvi un tam paredzētajā vietā, visas lielās egles tiks izzāģētas.
Sila kapi tiks iežogoti, tādējādi pasargājot

tos no meža dzīvniekiem. Gadu
gaitā pietiekami daudz iedzīvotāju ir vērsušies pie manis par to,
ka kapu kopiņas izposta meža
dzīvnieki,” informē pašvaldības
dārzkopības speciāliste Sarmīte
Avota. Dārzniece atgādina, ka
iedzīvotājiem pastāvīgi ir jākopj savu piederīgo atdusas vietas dzīvžogi.
Žoga izbūve tiek finansēta 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. Žoga izbūves
izmaksas - 49 905,00 EUR ar PVN.
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.

lasiet arī www.iecava.lv

Sveic ģimenes, kuru mazuļi
dzimuši vēl Iecavas novadā
21. augustā Iecavas parkā bija svētki mazajiem iecavniekiem, kuri dzimuši laika
periodā no 2020. gada 1. jūnija līdz šī gada
1. jūnijam.

kiem skanēja dziesmas, un jaundzimušo vecāki kopā ar saviem lolojumiem labprāt veica
pasaku tēlu dotos uzdevumus, atsaucot atmiņā
paši savu bērnību. Un kas gan tie būtu par
svētkiem bez kūkām? Tāpēc noslēpumainās pasaku
takas beigās katrs
mazais iecavnieks
saņēma arī personalizētu kūku.
Jaundzimušo ģim e n e s sve i c a
Iecavas novada
pašvaldības administrācijas vadītāja vietnieks
Normunds Vāvers
un vēlēja, lai mazie iecavnieki aug
veseli, gudri un
skaisti, lai priecē
savus vecākus un
nes Iecavas vārdu
pasaulē.
Kopumā pagā „Pozitīvas sajūtas, jauki pasaku tēli aktīvi izklaidēja, Albertam patika.
Dabūjām foršas dāvaniņas – vārdiņu, kūku. Paldies pašvaldībai, ka tā labi jušā gada laikā
rūpējas par mums. Priekam daudz nevajag!’’ atzina Karlsonu ģimene –
Iecavas novada
Mārtiņš un Elīna.
Dz imt sarakstu
nodaļā reģistrēti
77 jaundzimušie. Salīdzinājumam – pērn no
Pašvaldība pagājušajā gadā aizsāka tradīciju
gada sākuma līdz 20. augustam bija reģistrēti
sveikt jaundzimušo ģimenes, dāvinot apsudrabotas karotītes,
kuras rotātas ar
iegravētu novada
simboliku. Pērn
sveikšana notika
Ģimenes dienas
pasākumā, bet
šogad, ievērojot
epidemioloģiskās
drošības nosacījumus, pasākums
tika organizēts citā
formātā. Jaundzimušo ģimenes,
kuras bija izteikušas vēlmi apmeklēt pasākumu, tika
individuāli aicinātas ierasties dažādos laikos, lai
nenotiktu masveida pulcēšanās.
Noslēgumā saņemot personalizēto kūku, meitiņas Zanes vecāki Edgars
Laiks mūs lutināja! un Madara uzsvēra, ka svētki ir tādi, kādi esam mēs paši: „Ja izvēlamies
Mazie iecavnieki to sajūtu, tad mums tā ir! Bija iespēja izvēlēties: nākt uz pasākumu vai
kopā ar mammām, pieteikt, ka dāvaniņu saņemsim pašvaldībā. Esam priecīgi, ka tomēr
tētiem, brāļiem, izlēmām piedalīties un arī vecvecāki atnāca līdzi paskatīties. Tā sakrita, ka
māsām un vecve- jāsvin arī meitiņas gada jubilejas ballīte, tāpēc svētku sajūta mums sanāk
cākiem priecīgā lielāka.”
noskaņojumā saņēma Iecavas pašvaldības
24 mazuļi, bet 2021. gadā tajā pašā periodā –
sarūpētās dāvaniņas un tikās ar pasaku tēliem
jau 39. Tas vieš cerību, ka iecavnieku ģimenes
no radošās apvienības „Pasaku nams”.
pamazām kļūs ar bērniņiem bagātākas.
Par godu sarīkojuma galvenajiem vaininieApstākļu diktēto pasākuma formātu dalībnieki novērtēja
atzinīgi. Paldies
par jaukajiem
mazuļu svētkiem sacīja arī
Austra Vekšas
vec āk i: „Ļo ti patika ideja
un individuālā
pieeja, kas ne
tikai lika justies
nepiespiesti
un ērti, bet arī
epidemioloģiski droši. Interesanti bija gan
vecākiem, gan
arī mazajam.
Personalizētās
dāvaniņ as lika
justies vēl īpašākiem. Paldies
pilsētai un radoLindu, Andreju un viņu lolojumu Ralfu, tāpat kā vairākus citus mazos
šajai komandai,” tā
iecavniekus noslēpumainajā pasaku takā īpaši piesaistīja Vinnijs Pūks.
Vekšu ģimene.

2021.gada 1.septembrī
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Iecavas ziņas
Sporta ziņas
Velo diena Iecavā 2021 riteņbraucējus
pulcināja 21. augustā. Neraugoties uz
brīžiem spēcīgo lietu un dubļiem trasē,
kas velo entuziastu sacensības padarīja
mazāk komfortablas, lielākā daļa dalībnieku finišēja apmierināti un ar smaidu sejā.
Tāpat kā pagājušajā gadā, absolūtajā vērtējumā nepārspēts palika Ģirts Cirvelis,
kurš 26 kilometru distanci Baldones virzienā
pieveica 37 min. un 54,5 sek.
Biedrības „Velo Iecava” organizēto sacensību
kopvērtējumā par uzvarētāju vīru konkurencē
kļuva Ģirts Cirvelis, dāmām - Renāte Rodionova, bet Iecavas pilsētas un pagasta čempionāta vērtējumā triumfēja Ivars Jurbergs un
Daiga Skuja. Medaļas un balvas saņēma arī
ātrākie riteņbraucēji dažādās vecuma grupās.
26 kilometru distanci Baldones virzienā
pieveica 140 dalībnieki – ne tikai iecavnieki,
bet arī riteņbraucēji no citām pašvaldībām.
Daiga Skuja bija ātrākā starp dāmām Iecavas
pilsētas un pagasta čempionāta vērtējumā,
kā arī ierindojās 3. vietā kopvērtējuma dāmu
45+ grupā.

Daiga Skuja bija ātrākā starp dāmām Iecavas
pilsētas un pagasta čempionāta vērtējumā.

Lasītāji tiekas ar iemīļotām rakstniecēm
Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēka
uzsākusi īstenot
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Tikšanās ar rakstniekiem” pasākumus. Projektā
notikušas jau divas tikšanās – ar rakstniecēm
Ingunu Baueri un Daci Rukšāni. Savukārt septembrī pie lasītājiem viesosies izcilā dzejniece
un dramaturģe Māra Zālīte.

latviešu literatūrā vienmēr izcēlusies ar savu
īpašo rokrakstu, drosmīgi un reizēm pat provokatīvi runājot par tādām svarīgām tēmām kā
vīrieša un sievietes attiecības, sievietes iekšējās pasaules pārdzīvojumi. Lasītāju iecienītāko
grāmatu sarakstā šobrīd ir Rukšānes pēdējais
romāns „Krieva āda”, kurā rakstniece atspoguļo
cilvēku attiecības un noskaņojumu padomju
Latvijas sabiedrībā 20. gadsimta 60.-70. gados.
Rakstniece atklāja lasītājiem savu ceļu rakstniecībā, pastāstot par grāmatu un stāstu radīšanas procesu. D. Rukšānes profesionālā darbība
bijusi daudzveidīga – no
darba reklāmas jomā, līdz
viena no lielākā sieviešu
žurnāla „Lilit” galvenās
redaktores pienākumiem,
un šobrīd aktīvi darbojoties arī Saeimā kā deputātei. Taču līdztekus tam
visam rakstniece spējusi
atrast savu īsto aicinājumu – rakstīt un uzrunāt
cilvēkus caur grāmatām.
„Vienojošais visam, ko
daru – vēlme ietekmēt
apkārtējos procesus, cilvēku dzīves. Ir gandarījums, ka pēc manis
paliek kaut kas taustāms, paliekošs. Es ceru,
ka manas grāmatas kaut nedaudz liek domāt

4. augustā grāmatu mīļi klātienē satika rakstnieci Ingunu Baueri, kura sarakstījusi vairāk
nekā 25 kultūrvēsturiskus, biogrāfiskus un
dzimtas romānus par Latvijā ievērojamām personām:
Kārli Skalbi, Ati Kronvaldu,
brāļiem Kaudzītēm, Andreju
Pumpuru un citiem latvju
dižgariem. Rakstniece biežāk izvēlas stāstīt par šiem
slavenajiem vīriem no viņu
sievu skatupunkta, atklājot
vēstures cilvēcīgo pusi un
mēģinot izprast šo ievērojamo personību savstarpējās
attiecības ģimenē un dažādās personības šķautnes.
Starp lasītāju iemīļotākajiem autores darbiem minami
„Lizete. Dzejniekam lemtā”, Dace Rukšāne, tikšanās ar iecavniekiem. Sarunu vada A.Avota-Zalstere.
„Skolas Līze”, „Ede, Pumpucitādāk, ieraudzīt lietas no cita skatupunkta,”
ra sieva”, „Piedod, Karolīne!” u.c.
spriež D. Rukšāne.
I. Bauere pastāstīja par grāmatu tapšanas
Rakstniece pavēstīja arī par savu vaļasprieaizkulisēm – no pirmās idejas, līdz pamatīgai
vēsturisko faktu un liecību ievākšanai, mēģinot
ku- aizraušanos ar smaržu pasaules izzināvēsturisko liecību jūklī izprast cilvēku savstaršanu un kolekcionēšanu, putnu vērošanu un
sēņošanu.
pējās attiecības, kas ietekmējušas nozīmīgu
Paldies visiem mūsu lasītājiem, iecavniekiem,
notikumu gaitu. „Ar lielu cieņu un bijību pret
interesentiem, kas apmeklē bibliotēkas orgacilvēkiem cenšos pieturēties pie visiem vēsturiskajiem faktiem un notikumiem, tomēr
nizētās tikšanās! Paldies Valsts kultūrkapicenšos izprast, kāpēc notika tā, kā notika,”
tāla fondam un Iecavas novada pašvaldības
atklāj rakstniece.
administrācijai par atbalstu! Paldies Iecavas
Lietainā 26. augusta pēcpusdienā pie Iecavas
Mūzikas un mākslas skolai par telpu!
lasītājiem uz tikšanos bija ieradusies rakstnieAiva Avota-Zalstere, Edvarta Virzas
Iecavas bibliotēkas vadītāja
ce un publiciste Dace Rukšāne. D. Rukšāne
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Iecavā tiek īstenots projekts „Esmu ES pats”
izaugsmes iespējām.
Pirmā notika 12. augustā - sevi izzinošā pastaigā „Sajūtu
ceļš”. Jauniešiem, esot dabā, bija iespēja pamodināt emocijas,
izjūtot dažādas faktūras materiālus. Sajust brīvību, būt kopā
ar draugiem, iepazīties, mācīties sadarboties, iepazīt sevi kā
komandas sastāvdaļu, apzināties savas iespējas, prasmes.
Kopā ar izaugsmes veicinātāju Lilitu Gārbenu jaunieši ieskatījās
savās problēmās, pārdomāja ikdienas šķēršļus un ar humoru

Ar projekta aktivitāšu palīdzību vēlamies dot iespēju
jauniešiem:
● tikties, konsultēties ar speciālistiem, kuru viedoklis ir ļoti
svarīgs un nozīmīgs;
● atgūt prasmi komunicēt ar vienaudžiem, vecāka gadu gājuma cilvēkiem, pēc iespējas vairāk klātienē. Uzlabot mentālo,
psihoemocionālo veselību;
● attīstīt jauniešu zināšanas un prasmes, balstoties jauniešu
vēlmēs un vajadzībās;
● dalīties pieredzē, uzklausīt, meklēt risinājumus dažādām
problēmām, iegūt jaunus draugus;
● apzināties savas prasmes, iespējas, zināšanas. Novērtēt
sevi, savus draugus, apzināties savu un apkārtējo vērtību.
Atgūt sadarbības prasmes, pilnveidot tās, mācīties būt komandā, strādāt komandā, uzņemties atbildību, pielietot savas
zināšanas, dalīties ar tām, mācīties paust savu viedokli;
● pilnvērtīgi, jēgpilni pavadīt brīvo laiku, piedalīties brīvā laika
aktivitāšu organizēšanā, vadīšanā, apgūt veselīga dzīvesveida
pamatus, izprast ikdienas pamatvajadzības. Papildināt ikdienu
ar radošām aktivitātēm;
● izveidot savu piezīmju grāmatu „Bullet Journal” - jauniešu
radīta piezīmju grāmatiņa „Ļauj dzīvei notikt” paredzēta ikdienas labsajūtas uzlabošanai kā personības treneris, palīgmateriāls informācijas uzziņai un piezīmju veikšanai, ikdienas
aktivitāšu plānošanai un alternatīvas, citas pieejas meklēšana
jaunos apstākļos. Sistēma vienā piezīmju grāmatiņā organizē
plānošanu, atgādinājumus, uzdevumu sarakstus, ideju vētras
un citus organizatoriskus uzdevumus. Piezīmju grāmatā
būs iekļautas jauniešu atziņas, ieteikumi citiem jauniešiem
pārbaudījumu un grūtību pārvarēšanai, aicinājums būt daļai
no projekta realizētājiem. Tā ir pašapziņas un pašvērtējuma
celšana, darot vienaudžiem nepieciešamu darbu. Tiek veidota
piederība savai kopienai, stiprināta noderīguma sajūta.
Projektā tiks realizētas sešas aktivitātes, kas balstītas
uz jauniešu personības individualizēšanu, attīstīšanu un

FOTO – ELĪZA DZENE

Projekta „Esmu ES pats” mērķis ir veidot atbalsta pasākumu kopumu Iecavas jauniešiem Covid-19 pandēmijas
seku mazināšanai.
Projekta tiešā mērķa grupa ir Iecavas jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem.

Kopā ar izaugsmes veicinātāju Lilitu Gārbenu.

tika aicināti meklēt to risinājumus.
Baskāju takā Valguma pasaulē mūs sagaidīja pats īpašnieks,
pastāstot par mākslas takas izveidi un tajā apskatāmajām
ekspozīcijām. Enerģiju guvām, nobaudot kafejnīcas „Baskājis”
īpašo piedāvājumu: Sātīgā gudro graudu putra ar krēmsieru,
linsēklām, saulē kaltētiem tomātiem – kraukšķīgā, apēdamā
groziņā u.c.
Ragaciemā mūs sagaidīja Aina Poiša, smilšu, ūdens terapija
ļāva ielūkoties savas personības šķautnēs. Mācījāmies risināt
dažādas konfliktsituācijas.
Pozitīvi, iedvesmoti devāmies meklēt jūras izskaloto akmeni, lai
tajā atstātu savas sajūtas un novēlējumu atradējam.
20. augustā notika radošā darbnīca „Radi gaismu sev visapkārt!”. Mēs katrs izstarojam enerģiju, negatīvu vai pozitīvu - tas
katra paša ziņā. Aktivitātes mērķis bija ieraudzīt pozitīvo un mācīties to tvert no apkārtnes, ieraudzīt dabā, sajust un pielietot.
Jaunieši varēja pagatavot katrs savus saules ķērājus, dodot
iespēju saules gaismu ienest istabā. Meditējošajā procesā jaunieši, komunicējot, cits citu atbalstot un palīdzot, radīja skaistus
darbus. Laiks mūs lutināja un deva iespēju noķert pirmos saules

starus, radot gandarījumu par paveikto.
Saules ķērāji rada harmoniju un mieru, piesaistot veiksmi, turklāt
uzskata, ka tie nostiprina attiecības.
Pēc sajūtām pagatavojot enerģijas smūtijus, izmēģinājām
dažādas receptes. Rosinājām jauniešus uzņemt veselīgu,
vitamīniem bagātu enerģiju.
Radošajā darbnīcā „Radi gaismu sev visapkārt” ar dalībniekiem
darbojās izaugsmes veicinātāja Lilita Gārbena. Jaunieši tika
aicināti apzināties savu unikalitāti un iekšējos resursus, kuri ir
katrā no mums. Ikvienam bija iespēja apgūt prasmi ieraudzīt
savas veiksmes, prasmes un talantus, nostiprinot veselīgu
pašvērtējumu. Dalībnieki uzzināja par iespējām, kuras piedāvā koučs: saņemt atbalstu jauniešu identitātes meklēšanā un
veidošanā. Tikšanās laikā varēja novērot, ka jaunā paaudze ir
ar saviem sapņiem, mērķtiecīgi savos darbos, sirsnīgi un laimīgi
savas dzīves veidotāji.
Noslēgumā sadarbībā ar pedagogu Bruno Bahu Iecavas stadionā – ballīte. Dalībnieki veidoja savu siluetu, izmantojot gaismas
elementus. Radījām jauniešiem tādus apstākļus, kuros viņi jūtas
ērti, nepiespiesti un iedvesmoti. Protams, izmantojām iespēju
stadionā arī pasportot.
Septembrī tiks organizēts veselības maratons. Mēneša garumā tiks sastādīts plāns veselīgai ikdienai un dzīvesveidam.
Vēlamies uzlabot attiecību veidošanu un uzturēšanu, kas iekļauj
draudzēšanās prakses, rūpēšanos, pozitīvu sadarbību, tolerances attīstīšanu pret atšķirīgo u. c. Gūto pieredzi dokumentēsim
piezīmju grāmatā.

Mēneša ietvaros plānots:

• Veselīgas maltītes meistarklase uztura speciālista vadībā;
• Fiziskās aktivitātes trenera vadībā;
• Bio dejas grupu, individuālā nodarbība pedagoga vadībā;
• Veselīga dzīvesveida veicināšanas iespējas novadā. Speciālista veidota aktivitāte Skaistkalnē (pārgājiens/laivu brauciens).
Dalībnieki turp un atpakaļ tiks nogādāti ar autobusu;
• Jauniešu rīkota noslēguma ballīte iekrāsosies varavīksnes
krāsās, izmantojot pulveru krāsas. Mūsu emocijas - veselības
komponents.
Oktobrī dosimies ekskursijā „Mijiedarbība”, akcentēsim sadarbību kā iespēju realizēt idejas un komandas darbu.
Novembrī plānota individuāla personas profila “Esmu Es
pats” izveide, bet decembrī - piezīmju grāmatas atklāšanas
pasākums.
Paldies visiem projekta dalībniekiem, vecākiem un organizētājiem par aktīvo iesaisti un pozitīvo atmosfēru, ko kopīgi radāt!
Līga Briģe, Iecavas Jauniešu centra
vadītāja pienākumu izpildītāja

Vai seniori un jaunieši var atrast kopīgu valodu? Izrādās, ka var! Un to lieliski pierāda
Iecavas Dienas centrā „Iecavnīca” uzsāktās
nodarbības „Jaunība pret viedumu”.
Nodarbībās tiekas jaunieši un seniori vienu vai
divas reizes nedēļā. Sociālā dienesta vadītāja
Sigma Strautmale norāda, ka abas mērķgrupas pilda brīvprātīgo darbu. Katrai nodarbībai
ir uzdevums, kura izpildē piedalās abas puses,
katra no sava skatījuma un pieredzes punkta.
Aktivitātes ir iespējamas, pateicoties pašvaldības dalībai Eiropas Savienības projektā
„Paaudžu iespēju stiprināšana sociālās
iekļaušanās veicināšanai” (LLI-513) Power
of Generations. Neatsverams ir projektā iegādātais inventārs, kuru var izmantot nodarbībās
gan ārā, gan telpās: interaktīvā grīda, liela
izmēra šahs, dambrete, magnētiskie kubi un
citas spēles. Tās noder visiem gan fiziskām
aktivitātēm, gan emocionālās un garīgās
veselības uzlabošanai.
Plānots projekta aktivitātēs palēnām iesaistīt
arī bērnus, cilvēkus ar invaliditāti, ģimenes.
Pasākumus organizē un vada Dienas centra
darbinieki un sociālie darbinieki no Sociālā dienesta. Kopumā nodarbībām paredzēts atvēlēt
ne mazāk kā 448 stundas (viena tikšanās reize
no divām līdz trīs stundām).
Pēc pirmās tikšanās reizes, kurā piedalījās
30 interesentu, savos iespaidos dalījās jauniete Viktorija Barovska un seniors Vilis Zeps.
Viktorija: „Pasākums garlaicīgs nešķita.

Bija interesanti uzzināt, kāda dzīve savulaik
bijusi vecajiem cilvēkiem, kā tā atšķiras no
mūsu dzīves, un salīdzināt, cik ļoti mēs esam
pārņēmuši spēles un dzīvesveidu no iepriekšējām paaudzēm. Izrādās, ka mums ir arī
daudz kopīga.”
Vilis: „Bija interesants pasākums. Večus satuvināja ar jauniešiem, kas ir divas pavisam
atšķirīgas pasaules. Jauniešiem ir, ko pamācīties no mums, un daudzās lietās mēs varam
pamācīties no jauniešiem. Tā ir laba stafetes
nodošana. Arī kopābūšana, jo ne vienmēr ir
jābūt sadalītiem pa atsevišķiem plauktiem, kad
katrs vārās savā sulā. Tas ir līdzīgi kā agrāk
ģimenē, kad vairākas paaudzes dzīvoja kopā.
No šīsdienas sarunas sapratu, ka jauniešiem
jāmācās vairāk komunicēt sabiedrībā, bija
sajūta, ka viņi arī savā starpā maz sarunājas.
Caur dzīvu valodu, dziesmu, deju cilvēki cits
citu labāk sajūt, nekā komunicējot ar viedierīču
starpniecību. Tas ir tas, ko mēs, vecie, varam
jaunajiem nodot. Jau radās idejas, kādas
savulaik skolā spēlētas spēles es gribētu
jauniešiem nākamajā tikšanās reizē iemācīt.”
Līga Briģe, Jauniešu centra vadītāja pienākumu izpildītāja: „Projekts sniedz lielisku iespēju mums iepazīt citam citu labāk, saskatīt
dažādu paaudžu iespējas, sadarbība caurvij
katru tikšanās reizi.
Pavadot laiku ar senioriem, jaunieši iegūst
jaunas zināšanas, prasmes, piederības sajūtu
Iecavas kopienai, savukārt senioriem ir iespēja
iepazīt jauniešus, kopā spēlējot spēles - justies
jauniem. Darbojoties jautrā, neformālā gaisotnē, tiek atsaukti atmiņā jautrie bērnības mirkļi,
piedzīvotais, protams, pa kripatai tiek atklāti arī
pagātnes sāpīgie brīži. Taču tie ļauj jauniešiem

FOTO – ELĪZA DZENE

Jaunība pret viedumu

novērtēt sava laikmeta iespējas, izrādīt cieņu
pagātnei. Nodarbībās seniori atļaujas atkal būt
jauni, aizmirst ikdienas nogurumu, problēmas.
Projektā iegādātās spēles ir kā atslēga, kas
atver durvis draudzībai: tai nav ierobežojumu,
tai nav pareizs vai nepareizs - mēģini, dari un
tev viss izdosies! Projekts sniedz iespējas
dalīties padomos, piedzīvojumos, pieredzē,
kultūras mantojumā; sniedz iespējas piedzīvot prieku, atbalstu, rūpes, jaunas emocijas,
cieņpilnu attieksmi. Ar nepacietību gaidām
kārtējo satikšanos!”
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014-2020 gadam
projekta „Paaudžu iespēju stiprināšana
sociālās iekļaušanās veicināšanai” īstenošanas termiņš ir no 01.08.2020. līdz 31.07.2022.
Projekta mērķis ir uzlabot mājas aprūpes un
dienas aprūpes sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas (Lietuva) un Iecavas

(Latvija) pašvaldībā vientuļiem senioriem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sociālā riska
ģimenēm ar bērniem tajās. Projekta galvenā
ideja ir dot iespēju dažādu paaudžu cilvēkiem
brīvprātīgi palīdzēt cits citam.
Projektā notiek kopīgi semināri un iegādāts
aprīkojums sociālo pakalpojumu uzlabošanai.
Kopējais projekta finansējums:
239 702,76 EUR (t. sk. ERAF līdzfinansējums
203 747,34 EUR). Projekta finansējums Iecavas novada pašvaldībai: 98 708,05 EUR (t. sk.
ERAF līdzfinansējums 83 901,84 EUR, 10%
Iecavas novada pašvaldības administrācija).
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Iecavas novada pašvaldības
administrācijas Komunikācijas nodaļa
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Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.
9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts) ietvaros no 7.augusta - 11.augustam tika rīkota
bezmaksas diennakts nometne “Aktīvais
novadnieks”. Nometnes dalībnieki – bērni
un jaunieši vecumā no 11 -18 gadiem, t.sk.,
no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
Projektā 30 bērniem un jauniešiem, tika piedāvāta iespēja sasniegt izvirzīto nometnes mērķi
- veicināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu,
izpratni par veselīgu uzturu, attīstīt fiziskās
prasmes, uzlabot psihisko veselību, kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos.

Noilgojušies pēc komunikācijas

Nometnes organizatori, biedrības „Odikozāra”
pārstāvji, min: nometnes gaitā īpaši bija jūtama
epidemioloģiskā ietekme uz dalībniekiem, jaunieši bija īpaši noilgojušies pēc savstarpējās
komunikācijas klātienē, kas sekmējās kā vēlme
cieši sadarboties un integrēties nometnē. Nometnes gaitā neizcēlās vecuma atšķirības, jo
vecākie jaunieši izturējās ļoti atbildīgi un atsaucīgi pret jaunākajiem nometnes dalībniekiem.
Šajās piecās dienās, biedrības „Odikozāra”
komanda kopā ar jauniešiem apguva dažādas teorētiskās un praktiskās zināšanas par
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, piemēram,
nepieciešamību būt aktīviem, veselīga uztura
un režīma pamatprincipus, personīgās higiēnas ievērošanu, lai mazinātu iespēju saslimt ar
sirds un asinsvadu slimībām. Paralēli zināšanu
apguvei, neformālās nodarbībās, jaunieši
apguva spējas sadarboties komandās, spē-

lējot dažādas komandu saliedējošās
spēles. Caur spēlēm jaunieši mācījās
stresa noturību, komandas darba nozīmīgumu un jaunu prasmju apguvi.
Nometnes laikā jaunieši devās pārgājienā, kura laikā vienojās kopīgās
dziesmās, apguva supošanas prasmes, mācījās pareizi spēlēt bumbu spēles, piemēram,
volejbolu. Jauniešiem bija iespēja mācīties
orientēšanās prasmes gan veicot foto orientēšanos, gan vadoties pēc kartes noteiktā
apvidū, tāpat tika apgūtas pamatiemaņas
pirmās palīdzības sniegšanā dažādās traumas iegūšanas situācijās. Attīstot savu fizisko
izturību, jauniešiem tika nodrošināta iespēja
spēlēt Lasertag spēli brīvā dabā. Lai veicinātu
patiku pret sportiskām nodarbībām, svaigā
gaisā tika organizēta zumbas nodarbība, kuras
laikā jaunieši ne tikai apguva dejas burvību, bet
nostiprināja vispārējo fizisko attīstību.
Lai izprastu jauniešu viedokli par nometnes
gaitu, tika rīkoti regulāri atgriezeniskās saiknes
apļi, kā arī nobeigumā jaunieši pildīja nometnes novērtējuma anketu. Apkopojot viedokļus,
secināts, ka biedrības „Odikozāra” komandas
rīkotās nometnes paliek jauniešu atmiņā un
veicina vēlmi atkārtoti piedalīties. Pateicoties
ciešam sadarbības darbam, esam spējuši
jauniešiem sniegt piecas aktīvas nometnes
dienas, vadoties pēc nometnes nosaukuma
„Aktīvais novadnieks”.
Nometne „Aktīvais novadnieks” tika finansēta
no ESF projekta „Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Vecumnieku
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037. Projekta ietvaros
nometnes tiks organizētas arī 2022. un 2023.
gadā.
Dace Dukāte, biedrības „Odikozāra”
valdes locekle
Dace Šileika, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku novada dome”
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Vecumniekos var saņemt ierastos
sociālos pakalpojumus
Administratīvi teritoriālā reforma ieviesusi
pagaidām vēl nelielas korekcijas mūsu
ikdienas darbā. Pašreiz strādājam pie
Bauskas novada Sociālā dienesta nolikuma un kopīgiem saistošajiem noteikumiem. Sociālie dienesti strādā ierastajā
režīmā, līdz brīdim, kad tiks apstiprināts
jaunais Bauskas novada Sociālā dienesta
nolikums.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
jomā šajā pusgadā ir notikušas būtiskas
izmaiņas likumdošanā.

Par būtiskākajām izmaiņām

• Ir mainījies trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksnis.
• Asistenta pakalpojumu saņēmējiem notikušas izmaiņas pakalpojumu saņemšanas un
administrēšanas jomā. Pakalpojums vairāk
vērsts uz konkrētām aktivitātēm, darbībām un
nodarbībām, ko cilvēks spēj veikt. Iedzīvotāju
aktivitāte pakalpojuma saņemšanai ir liela.
Bijušā Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā pašreiz ir spēkā Vecumnieku novada
Domes apstiprinātie saistošie noteikumi.
• Saistošie noteikumi „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalsti” paredz atbalstu izglītības ieguvei. Noteikumi ir saistoši personām, kuras
savu dzīvesvietu deklarējušas Vecumnieku
novada administratīvajā teritorijā. Bijušajā
Vecumnieku novadā deklarētajām personām
ir iespēja saņemt pabalstu bērniem, kuri
uzsāk mācības 1.klasē. Iesniegumu par
tiesībām saņemt pabalstu bērna likumiskais
pārstāvis iesniedz Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, laikā no 1.septembra
līdz 31.oktobrim.
Var saņemt pabalstu izglītības ieguves atbalstam, kuru ir tiesības saņemt aizbildnībā esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada
bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība,
kā arī trūcīgai vai maznodrošinātai personai

līdz 24 gadu vecumam, uzsākot mācību gadu
vispārizglītojošā vai profesionālā izglītības
iestādē pilna laika klātienes apmācību veidā.
Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu
persona iesniedz Vecumnieku novada domes Sociālajā laika periodā no 1.jūnija līdz
31.oktobrim.

Projekts piedāvā pakalpojumus

Sociālais dienests turpina iesaistīt klientus
ESF projekta „Atver sirdi Zemgalē” (Nr.
9.2.2.1./15/I/001) aktivitātēs. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts un tas
piedāvā šādus pakalpojums:
• bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bez
maksas saņemt „Atelpas brīža” pakalpojumu bērna līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma
sniedzēja un aprūpes pakalpojumu;
• aprūpes pakalpojums – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem: līdz četru gadu
vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 200
stundas kalendāra mēnesī un no piecu līdz
17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā
80 stundas kalendāra mēnesī;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem
izstrādāts individuālais atbalsta plāns, 100
pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta
īstenošanas laikā un bērnu ar funkcionālajiem
traucējumiem, kuriem izstrādāts individuālais
atbalsta plāns, likumiskajiem pārstāvjiem ne
vairāk kā 40 pakalpojuma sniegšanas reizes
visā projekta īstenošanas laikā;
• personām ar garīga rakstura traucējumiem,
kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta
plāns, ir iespēja nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu. Pašreiz šis pakalpojums
nodrošināts sešām personām ar garīga

rakstura traucējumiem. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz biedrība „Latvijas Samariešu
apvienība”. Personām ar garīga rakstura
traucējumiem ir iespēja saņemt individuālās
konsultācijas pie speciālista, kurš norādīts
atbalsta plānā.
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Bauskas ielā 4, Vecumnieku pagastā,

celtniecības darbi ir iegājuši nobeiguma
fāzē. Notiek darbs pie aprīkojuma iegādes.
Tālākās aktivitātes būs saistītas ar speciālistu
piesaisti un darbībām, lai līdz 2022.gada
maijam varētu nodrošināt iecerētos sociālos
pakalpojumus un veiksmīgi uzņemt klientus.
Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

Vecumnieku mācību iestādes gatavas
mācību gadam
Vasaras brīvlaikā, kad vasaras atpūtu baudīja skolēni un ikgadējo vasaras atvaļinājumu arī pedagogi, mācību iestādēs notika
lielāki un mazāki telpu remonta darbi.
„Bauskas Novada Vēstis” uzrunāja Vecumnieku skolu direktorus, kas atzina, ka šajā gadā
dažādiem telpu uzlabojuma darbiem atlicis
vairāk laika, jo mācības norisinājās attālināti.

un krāsaini. Iepriekšējā ģērbtuves telpa bija
morāli un fiziski novecojusi. Kā pastāstīja
V.Vaina, šos darbus veic pašu spēkiem.
Pavasara cēlienā atsvaidzināta skolas bibliotēkas telpa.
Iepriekšējā mācību gadā Misas pamatskolu
absolvēja 14 audzēkņi. Šajā mācību gadā
klasēs vidēji ir 15 audzēkņi.

Misā iekārto košu ģērbtuvi

Skaistkalnē remontē telpas, sakopj
parku

Misas pamatskolā šovasar īstenotas divas
ilgi lolotas ieceres. Izremontēts un sakārtots
jauno un veco pirmsskolas ēku savienojošais

Košie ģērbtuves skapīši.

Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana
Vāverniece pastāstīja, ka šī gada aprīlī uzlikts
jumts skolas saimniecības ēkai, izmaksas
18000 EUR. Liels darbs paveikts aprīlī un maijā, kapitāli izremontējot četras mācību klases
lielajā skolā. Šajos darbos ieguldīts 22000
EUR. Telpas aprīkotas arī ar jaunām, modernām mēbelēm – 9700 EUR. Direktore atzīst,
ka skolai iegādātas mūsdienīgas daudzfunkcionālas tāfeles, kas sniedz daudzpusīgas un
interesantas iespējas mācību vielas apguvē
skolēnam, un mūsdienīgu pieeju izmantošanā
pedagogam. Tāfeļu izmaksas – 7500 EUR.
Mazajā skoliņā Rīgas ielā 5 pirmajā septembrī tiks atvērta otra pirmsskolas izglītības grupiņa, tāpēc arī ar saviem spēkiem
izremontētas divas telpas. Tās aprīkotas ar
jaunam mēbelēm, gultas veļu, segām, traukiem, iegādātas rotaļu un mācību līdzekļi
par 6500 EUR.
Direktore papildina, ka skolā veikti mazāki
telpu remonta darbi: nokrāsotas durvis, koridori, izremontēts mācību pārzines kabinets
un iegādātas jaunas mēbeles kopā par 2500
EUR. Šogad skolas apkārtnes un parka sakopšanā ieguldīti 1200EUR.
Vecumnieku vidusskolas direktors Aivars
Ķiņķevskis pastāstīja, ka gaidot lielos pārbū-

gaitenis. Kā pastāstīja mācību iestādes direktore Valija Vaina, šī telpa nebija
remontēta kopš pirmsākumiem,
kad tā tika uzbūvēta. „Budžetā
tika ieplānoti līdzekļi, iepirkuma rezultātā darbus veic SIA
„Cascade mining”. Darbu kopējās izmaksas 30005,28 EUR ar
PVN. Darbu gaitā radās papildu
izdevumi, jo grīdas seguma atjaunošanā nācās ieguldīt lielākus līdzekļus nekā bija plānots
darbu tāmē.”
Pirmsskolas ēkā vasarā darbojas divas dežūrgrupiņas tāpēc būvnieki var strādāt bez
ierobežojumiem. Augustā Misas
pirmsskolas izglītības iestādē
bija pieteikti teju 60 bērniņi.
Pamatskolas ēkas pagrabstāvā Savienojošā koridora remonts tuvojas noslēgumam.
šovasar izremontēta telpa, kurā
ves darbus, šogad skolas telpās
nav veikti lielāki remontdarbi. Arī
Valles pamatskolas direktore
Gita Eriņa pastāstīja, ka skolā
veikti paši nepieciešamākie mazie telpu atsvaidzināšanas darbi.
Stelpes pamatskolas direktore
Dagmāra Venclova informēja,
ka mācību iestādē veikts skolotāju istabas remonts, atjaunots
skolas zāles sienu krāsojums,
kultūras darba organizatora kabineta remonts un flīžu sienu
atjaunojums pirmsskolas izglītības grupu palīgtelpās. Arī Stelpē izmantots attālināto mācību
periods, lai veiktu dažādus sīkus
remontdarbus skolā.
Mācību kabinets Skaistkalnes vidusskolā guvis otro elpu.
Andra Matuļenko,
skolēniem iekārtos glītu garderobi ar indivisabiedrisko attiecību
speciāliste
duāliem slēdzamiem skapīšiem. Tie ir koši
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FOTO –NO SACENSĪBU ARHĪVA

Pēc gada pārtraukuma atkal bija iespēja
izbaudīt sacensību atmosfēru „16.Vasaras
spēlēs volejbolā”, kas notika Valgundē.
Gan bērni, gan treneri bija noilgojušies
pēc šīm sajūtām. Emocijas, azarts, uzvaras un arī sāpīgi zaudējumi bija redzami
volejbola laukumos.
Šoreiz uz „Vasaras spēlēm” Vecumnieku
novada domes Sporta skola devās ar divām

no Daugavpils. Līdz pat pēdējām sekundēm
nebija skaidrs, kura komanda dosies tālāk
cīņā par medaļām. Ar rezultātu 20:22, nācās
piekāpties pretinieku komandai un turpināt
cīņu atlikušajās spēlēs. U15 zēnu komanda
„Vasaras spēļu” posmu noslēdza 5. vietā (no
13 komandām).
U13 zēni pārliecinoši pārvarēja pirmo izslēgšanas kārtu un iekļuva pusfinālā. Atrodoties
ar rezultātu 18:14 vadībā,
arī šajā grupā „kāju priekšā
aizlika” komanda no Daugavpils. Sāpīgs zaudējums
ar 19:21. Cīņā par 3. vietu,
tika pārspēta komanda no
Vircavas (kopumā 18 komandas).
U15 zēnu komandā spēlēja: Lauris Vasiļjevs, Krists
Aukstars, Valts Ralfs Seglickis, Ričards Čudars un
Edvards Drezovs.
U13 zēnu komandā spēlēja: Raitis Mičulis, Sandis
Bajars, Edgars Ročāns,
Aleksis Aleksejs Lukjaņins
U13 komandas spēlētāji pēc spraigas cīņas laukumā. Izcīnīta
un
Rainers Klipa.
3.vieta.
Paldies bērnu vecākiem un
trenerim Rinaldam Zariņam.
komandām. Demonstrējot pārliecinošu sniegumu gan U13, gan U15 zēni izcīnīja pirmo
vietu savās apakšgrupās.
Rolands Plēsnieks, Vecumnieku novada
U15 zēni pirmajā kārtā spēlēja ar komandu
domes Sporta skolas treneris

Madarai Lungevičai panākumi Latvijas pieaugušo izlases sastāvā
Šo sezonu varu raksturot pavisam vienkārši, vienā vārdā - cīņa. Šis pusgads nav bijis
viegls - sezonā ielēcu kā braucošā vilcienā
un tikpat ātri jau biju no tā ārā. Vairākas
traumas liedza sasniegt rezultātus, uz
kuriem visu pagājušo gadu strādājām un
tiecāmies.
Neskatoties uz daudzajiem šķēršļiem, kas
liedza piedalīties galvenajās vieglatlētikas
sacensībās, tomēr izdevās pārstāvēt Vecumniekus vairākās sacensībās un paspēt izcīnīt
vietu Latvijas pieaugušo izlases sastāvā:
Sportland kauss 1.posms - 400m/b 2.vieta
Latvijas universiāde - 400m 1.vieta
Sportland kauss 2.posms - 400m 1.vieta

Baltijas čempionāts/ Prezidenta balva - 400m
4.vieta
Jāapzinās, ka sports nav paredzams, un traumas ir tā sastāvdaļa. Ceļā ir gan kāpumi, gan
kritumi, kas pārbauda sportista mērķtiecību
un gribasspēku.
Milzīgs paldies abiem treneriem - Pēterim
Lungevičam un Ludmilai Olijārei - komandai,
kas nevienā mirklī manī neradīja šaubas par
sezonas turpināšanu vai apstāšanos. Paldies
par ieguldīto darbu šīs sezonas garumā!
Paldies arī Vecumnieku sporta skolai, par
pretimnākšanu un darbu, kā arī Vecumnieku
domei, par atbalstu!
Madara Lungeviča

Ceļa zīmes jaunajam mācību gadam
Šogad Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolai ir 25. mācību gads! Un tieši šogad
mūsu moto – „Atveries mūzikai, uzticies
mākslai”, ir īstie ceļa vārdi, īstajā laikā.
Nav noslēpums, ka iepriekšējais mācību
gads mums ikvienam bija pārbaudījumu
pilns. Šajā laikā, kad šķiet pazūd citas ceļa
zīmes, tad mūzika un māksla ir labākie orientieri un vērtības pie kurām palikt un turēties.
Mūzika un māksla ļauj būt radošiem. Tajā
var paslēpties, remdēties, aizmirsties vai
gluži otrādi – izcelties. Šo mūžīgo vērtību
dēļ mums ir prieks par saviem audzēkņiem,
jo laikā, kad visa dzīve bija pie ekrāniem,
viņiem netika liegts radošums.
Arī jaunais mācību gads apliecina, ka esam
vajadzīgi un mums uzticas, jo mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās
uzsāks teju 200 jaunie audzēkņi. Ļoti ceram,
ka jaunais mācību gads būs ierastajā formātā, lai vecākiem būtu iespēja uzelpot.
Mācību gads solās būt interesantāks, jo,
izmantojot Kultūrkapitāla fonda konkursā
iegūtos līdzekļus, esam parūpējušies par
pārsteigumiem – skolu pierībinās jaunie
timpāni, bet māksliniekiem būs pieejams plašāks multimediju aprīkojums. Tāpat turpinās

darboties jaunā stikla krāsns.
Diemžēl telpu trūkums skolā vairs nav pat
izaicinājums, bet ir akūta problēma. Jau sešus gadus zvanām trauksmes zvanu, esam
piedāvājuši vairākus risinājumus, tomēr
joprojām situācija ir traģiska. Par spīti tam
visam, ir lietas, kas Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolā nemainās – pie mums
joprojām strādā foršākie skolotāji, mācās
audzēkņi, kuri atveras mūzikai un uzticas
mākslai, un darbojas jaudīgi mūzikas kolektīvi – bērnu koris „Via Stella”, koklētāju ansamblis „Skandīne” un jauniešu simfoniskais
orķestris „Draugi”. Nemainīgi mēs trupinām
popularizēt profesionālo mākslu, kas kļuvusi
par mūsu skolas tradīciju. Arī šogad, uzsākot
jauno mācību gadu, atklāsim Ievas Muzikantes gleznu izstādi „Latvija - gadalaiki”. Šī ir
izstāde, kuru es novēlu redzēt katram. Tā
ir koša un silta mīļuma pilna. Tā jau saka,
ka visskaistākais gadalaiks ir mīlestība. To
aicinu piedzīvot!
Un šajā mūsu 25. pastāvēšanas gadā, lai
mīlestība ir trešais lielais orientieris aiz mūzikas un mākslas.
Iveta Lavrinoviča, Mūzikas un mākslas
skolas direktore

Aicinām un gaidām ikvienu, kura dzīves gaitas saistās ar Bārbeli!
No Bārbeles pagātnes atnācis nostāsts, un mēs ļaujamies noticēt tā patiesumam, ka uz
krustcelēm esot kādreiz stāvējusi svētās Bārbalas (Barbaras) koka statuja.
Tādēļ arī šī vieta esot nosaukta par Bārbeli.

11. septembrī plkst. 14.00 aicinām uz pasākumu, veltītu Bārbeles vārdam.

Atklāsim piemiņas zīmi, iepazīsimies ar pagasta vēsturi, klausīsimies mūziku un atmiņu
stāstus no pagātnes.

Vecumniekos uzsāk divas ilgi gaidītas
būves pie vidusskolām
2021.gada 30.jūnijā tika parakstīts būvdarbu līgums starp Vecumnieku novada
domi un Personu apvienību „Kvintets M
un Remce”, kas sastāv no SIA „Kvintets”
un SIA „Remce”. Līguma kopējā summa ir
7008382,45 EUR bez PVN. Būvuzraudzību
nodrošinās SIA „RS Būvnieks”, kurš tika
izraudzīts iepirkumā un izmaksās 41500
EUR bez PVN. Būves autoruzraudzību
uzraudzīs projekta izstrādātāji SIA „BM
Projekts “.
Vecumnieku pagasta iedzīvotāji ievērojuši, ka
pirmie darbi pie Vecumnieku vidusskolas jau
sākušies. Topošajam būvlaukumam ir apjozta
sēta un iekšpusē tiek zāģēti koki.
Sajūtas ir sirreālas, jo tik ierasto dabas ainavu,
kuru rotāja gan liepas, gan ābeles un kastanis
nomaina klajums, kur pavisam drīz redzēsim
jaunās skolas pamatu aprises. Būvdarbu
laikā Vecumnieku pagasta iedzīvotāji netiks
apgrūtināti ar kādiem nebūt ierobežojumiem.
Nedaudz diskomfortu jutīs vidusskolas skolēni un mācībspēki, jo būvlaukums atradīsies
burtiski blakus skolai. Ņemot vērā visus šos
faktorus uzturēšanās un pārvietošanās skolai
pieguļošajā teritorijā būs droša. Divu gadu
garumā Vecumnieku pagasta iedzīvotājiem
būs iespēja vērot, kā mūsu acu priekšā veidojas skola, par kuru būs priecīgi ne tikai tie,

kam skolas gaitas vēl tikai priekšā, bet ikviens
Vecumnieku iedzīvotājs.
Būvdarbi sākas arī pie Skaistkalnes vidusskolas, kur uzsāks jaunās sporta zāles būvniecību,
kas vidusskolai ir ļoti nepieciešama jau ilgāku
laiku.
1.septembrī – pirmajā skolas dienā - jaunbūves
pamatos ieraks laika kapsulu ar vēstījumu
nākamām paaudzēm. Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvniecības līgums noslēgts 21.jūlijā. Iepirkuma rezultātā būvdarbus
veiks SIA „Bildberg” būvniecības izmaksas
1551305,37 EUR bez PVN.
Guntars Veismanis,
izpilddirektora vietnieks
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Septembrī Latvijas lauku konsultācijas un
izglītības centra Bauskas birojs organizē
mācības aitkopībā. Sākums 17.septembrī.
Paredzētas četras nodarbības.
Mācībām pieteikties pie konsultantiem!
Anita Vismane (lopkopības konsultante)
Tel. 26437269, anita.vismane@llkc.lv
Kristaps Stallīts (uzņēmējdarbības konsultants) Tel. 20267734, kristaps.stallits@llkc.lv

Bārbeles baznīcas tornis atgūst sākotnējo veidolu
Noslēgumam tuvojas Bārbeles baznīcas
torņa remontdarbu pirmā kārta. To izdevies īstenot, pateicoties Eiropas Savienības LEADER programmas, pašvaldības
un ziedotāju atbalstam.
Remontdarbu laikā ir veikta baznīcas torņa
augšdaļas mūru nostiprināšana ar metāla
savilcēm, kā arī torņa jumta daļā bojāto koka
konstrukciju nomaiņa. Līdz ar to ir novērstas
baznīcas torņa augšdaļas deformācijas, kas
arī bija galvenais projekta kārtas uzdevums.
Salabota un par jaunu apmesta un nokrāsota
torņa augšdaļas fasāde, jo remondarbu laikā
atklājās, ka fasādes apmetums lielā daļā vairs
tik tikko saistās ar mūri.
Ar industriālo alpīnistu palīdzību noskaidrots,
ka laika zobs ir spēcīgi bojājis torņa smailē
esošo krustu. Tāpēc tika pieņemts lēmums
krustu noņemt, lai gan šis pasākums vairs
neietilpa šogad plānotajos darbos. Pašreiz
vēl tiek izskatīti iespējamie risinājumi jauna
krusta izgatavošanai un uzstādīšanai, kā
arī meklēts tam visam finansējums. Torņa
smailes ārpusē ir uzstādīta pagaidu platforma, lai atvieglotu alpīnistu darbu jauna krusta
uzstādīšanas laikā.
„Mēneša laikā, kopš darījām sabiedrībai
zināmu par problēmu ar krustu, mērķa ziedojumos draudze ir saņēmusi 365 eiro. Kāds
varbūt teiks, ka tas nav daudz. Taču ne tik
daudz ziedojuma apmērs, kā ziedotāju attieksme un labās domas ir tas, kas priecē sirdi

FOTO –JĀNIS FOLKMANIS

Uzvaras un zaudējumi volejbola laukumā

un uzmundrina, neļaujot nolaist rokas,” saka
draudzes priekšnieks Jānis Folkmanis. Viņš
atzīmē, ka Ziemassvētkos visiem, kas būs
ziedojuši baznīcas atjaunošanai, ir iecerēts
piešķirt draudzes pateicības. Kādas – tas
pagaidām tiek paturēts noslēpumā.
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

lasiet arī www.vecumnieki.lv
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Drosmīgais koncertbrauciens uz Vāciju

Zemessardzei - 30. Teritoriālajā bataljonā arī vallieši

Laiks, kurā mēs dzīvojam TAGAD, ir neierasts un neprognozējams, jo ik dienas
notiek negaidītas pārmaiņas, kas ietekmē
mūsu lēmumus un dzīvi kopumā. Taču,
ne velti ir teiciens, ka katrai bezizejai ir
vismaz divas izejas un mums ir iespēja
izvēlēties, kādu no tām, lai piepildītu savas
ieceres.

Ar militāru parādi, Zemessardzes vienību
militārās tehnikas, ieroču un ekipējuma
izstādi un koncertuzvedumu 21.augustā
Jelgavā izskanējušas Latvijas Zemessardzes 30 gadu jubilejas svinības.
1991. gada 23. augustā tika pieņemts likums
„Par Latvijas Zemessardzi”, kas noteica,
ka Zemessardze ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Jau
nākamajā dienā, 24.augustā, pēc likuma
pieņemšanas tika izdota Zemessardzes
priekšnieka pirmā pavēle – sākt zemessargu
kandidātu reģistrāciju pašvaldību teritorijās.
Septembrī sākās Zemessardzes bataljonu
formēšana atbilstoši valsts teritoriālajam iedalījumam, nodibināja Zemessardzes štābu.
Dažu mēnešu laikā 35 teritoriālajos bataljonos
iestājās vairāk nekā 10 000 cilvēku. Daudzi no
viņiem - janvāra barikāžu dalībnieki. Pēc gada
brīvprātīgo skaits bija gandrīz 17 000, un Zemessardze kļuva par lielāko valstij uzticamo
militāro organizāciju.

dalībnieku organizētajām aktivitātēm, lai gūtu
iemaņas kokles spēles darbnīcā un ielocītu
balsis sadziedāšanās vakaros.

Satikt tautiešus

FOTO – NO PASĀKUMA ARHĪVA

Bērzaine (Freiburga) ģeogrāfiski ir unikāla
vieta, netālu robežojas trīs zemes: Vācija,
Francija un Šveice. Ceļojuma laikā iepazinām

1992.gada 1.februārī arī Vallē Aizkraukles
55. Zemessardzes kājnieku bataljonā tika uzņemti pirmie dalībnieki (attēlā): Edgars Puriņš,
Guntis Ārents, Edvīns Sausiņš, Jānis Sudrabiņš, Māris Ezernieks, Tālivaldis Ratkevičs,
Ivars Skola, Jānis Ezernieks, Ivars Ratkevičs,
Jānis Arājs un Mārtiņš Svarenieks. Svinīgajā
pasākumā piedalījās bataljona komandieris
E.Rambahs, štāba priekšnieks A.Ambarovs.
Kopumā šajos gados Zemessardzes rindās ir
bijuši apmēram 30 Valles iedzīvotāju. Vairāki
no viņiem saņēmuši 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi-tā gada janvārī vallieši
sargāja Latvijas televīziju. Daudzi šodien vairs
nav starp mums. Šobrīd Zemessardzes dienestā aktīvi piedalās Edvīns Sausiņš, Guntis
Ārents un Edgars Puriņš. Mūsu zemessargi
kopā ar pagasta iedzīvotājiem ir devušies
lāpu gājienā Lāčplēša dienā un piedalījušies
svinīgajos atceres pasākumos.
Ingūna Kļaviņa,
Valles bibliotēkas vadītāja

Pasākumi Vecumniekos septembrī

Latvijas amatiermākslas kolektīvus „kovidlaiks” nav saudzējis, jo tika liegta regulāra
kopā sanākšana un mēģinājumi, nenotika
plānotie koncerti. Katrs kolektīvs šo saiti
stiprināja kā mācēja - Vecumnieku tautas
nama VPDK „Vēveri” un „Rudens Rozes” šajā
laikā sevi, kā kolektīvu, realizēja dažādos
veidos-tika organizēti individuālie mēģinājumi,
aktivitātes svaigā gaisā utt.

Ļauties izaicinājumam

Iepriekšējā gadā mūsu sapņus un ieceres par
ārzemju koncertbraucienu īstenot neizdevās,
taču šogad mūs iedvesmoja Latviešu kultūras
centra Freiburgā (Vācijā) „Bērzaine” vadītāja
Induļa Bērziņa aicinājums apmeklēt vietu,
kur pulcējas un par mājām sauc tie latvieši,
kuriem nebija lemts dzīvot brīvā Latvijā. Viņi
gaida ciemos latviešus no visas pasaules, jo
īpaši no Latvijas. Mēs ļāvāmies šim izaicinājumam un organizējām koncerta braucienu
uz Vāciju, lai gūtu pozitīvas emocijas jaunā,
nezināmā vidē, iepriecinātu ar sagatavoto
koncertprogrammu, nestu vēsti par mūsdienu Latviju un savu novadu, iepazītu vietas,
kur savas pēdas atstājuši Zenta Mauriņa un
Rainis, bagātinātos paši.
Koncertprogrammu gatavojām ļoti rūpīgi,
izmantojot pieejamos cilvēkresursus. Mūsu
koncerta dalībnieki bija Vecumnieku tautas
nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Vēveri “ atraktīvie dalībnieki, senioru dāmu deju
kolektīva „Rudens Rozes” dzīvespriecīgās
kundzītes un Misas tautas nama vokālā
ansambļa, no sirds dziesmu mīlošās, „Vēja
meitenes” (vadītāja Austra Galvanovska).
Mūsu kopīgās koncertprogrammas vadmotīvs
bija „Latvijas dārgumi”. Godā cēlām Zemgales darba tikumu, Zemgales bagātību-rudzu
grauda spēku un maizi. Visam pāri skanēja
dziesma mūsu Latvijai, mūsu novadam.
Viesojoties Freiburgā, latviešu centrā Bērzainē, izjutām savu piederības sajūtu Latvijai arī
šeit. Ik uz soļa dzirdējām latviešu valodu, jo
Bērzainē, vienlaikus ar mums, ciemojās pasaules latviešu ģimeņu kustības 3x3 nometnes dalībnieki, kā arī studenti- praktikanti- no
Latvijas. Ik uz soļa valdīja neformālas sarunas
par latviešiem Vācijā un šodienas Latviju.
Dziesmu un deju mīlošie cilvēki koncertceļojumā pavadīja emocijām un notikumiem bagātas dienas no 4. līdz 10.augustam. Koncerts
Bērzainē izskanēja ar lielu atbildību, saviļņojumu un emocionālu pacēlumu, jo izdevās savu
prieku un emocijas dāvāt citiem. To redzējām,
sajutām un saņēmām arī komplimentus par
kolektīvu sniegumu. Mūsu kolektīviem vakaros bija iespēja pievienoties 3x3 nometnes

daļu no katras- Freiburgas unikālo vecpilsētas
vēsturisko mantojumu, sakrājām emocijas
Šveicē pie Reinas ūdenskrituma šaltīm, pārbraucienos mūs priecēja Alpu virsotnes un
ielejas. Viesojāmies vienā no skaistākajiem
reģioniem Francijā, braucot pa pasaules
slaveno Elzasas vīna ceļu, vērojot apburošos
kalnu ciematiņus un apskatījām Elzasas vīna
darītavas pilsētiņu Rikvīru, kas ar savu unikālo
arhitektūru spēj aizraut ikvienu tūristu.
Bija prieks un atbildība pārstāvēt Latviju
un Vecumniekus! Sirsnīgs paldies mūsu tik
raibajai komandai par radošu līdzdalību, saprašanos, drosmi un materiālo ieguldījumu,
lai mestos šajā kopīgajā piedzīvojumā, kurš
nebija viegls, bet emocijām bagāts. Dzīvē tā
iekārtots, ka katrs saņem pēc nopelniem- ieguldījām laiku un lielu darbu, ar uzviju saņēmām atpakaļ to, kas nemaksā neko- prieku
un emocijas, kas rezultēsies skaistās atmiņās
ikvienam no mums.
Sarmīte Vēvere, VPDK „Vēverei”,
„Rudens rozes” vadītāja

Vecumniekos
Uz Vecumnieku tautas nama terases
11. septembrīplkst.18.00
Stand- Up komēdija „Latviešu komiķis”.
Autors un izpildītājs - Maksims Trivaškevičs.
Ieeja – 3EUR.
11.septembrī - gadatirgus
19.septembrī - retro tehnikas un antikvariāta
tirgus.
Misā, Misas centrā
25.septembrī plkst.13.00 Miķeļdiena.Tirdziņš,
novada amatnieki. Atvērtais brīvdabas amatiermākslas kolektīvu mēģinājums.
Kurmenē
4. septembrī
plkst.13.00 Kurmenes pagasta Mūru dzirnavās
Dzejas dienas pikniks „Knutam Skujeniekam
85!” , muzicēs kapella „Kreicburgas ziķeri”.
25.septembrī
Kurmenes parkā plkst. 11.00 tradicionālais
Kurmenes skrējiens, rudens zupas vārīšana
un tirdziņš.
Bārbelē
11.septembrī plkst. 14.00 muzikāli vēsturisks
pasākums „Mēs un Bārbele”. Pasākumu organizē Bārbeles bibliotēka.
25.septembrī Bārbeles estrādē plkst 19.00
rudenīgu noskaņu muzikāls noformējums kopā
ar grupu „Starpbrīdis”. Ieeja – 2 EUR.
Vallē
18. septembrī
Valles bibliotēkas pagalmā Dzejas dienas
kopā ar amatierteātri „Briedīši” un muzikālu
audio noformējumu.
25. septembrī
Valles saieta namā plkst 18.00 muzikālās apvienības „Daudz par maz” koncertuzvedums
„Esi sveicināts, rudens!”
Valles saieta namā skatāma arī mākslinieces
Daces Okolovskas gleznu izstāde.
Stelpē
28.augusta – 5. septembrim
Stelpes estrādē Norvēģu fotogrāfa Geira
Hansena otrā fotogrāfiju izstāde „Norvēģija
– teiksmu zeme”
4. septembrī
Pie Stelpes pamatskolas plkst. 17.00 Voldemāra Zonberga luga „Skaistuma karaliene”
amatierteātra „Bārbelīši” iestudējumā.
11.septembrī Stelpes Sporta svētki
18.septembrī
Pie Stelpes bibliotēkas plkst 12.00 Dzejas
dienu sarīkojums kopā ar dzejnieci Maiju
Laukmani. Sarīkojumu organizē Stelpes bibliotēka sadarbībā ar Stelpes kultūras darba
organizatori.
Skaistkalnē
10.septembrī
Skaistkalnes estrādē plkst. 16.00 ansambļa
„Mēmelīte” 50 gadu jubilejas koncerts.
Skaistkalnes parkā plkst 20.00
Gaismas un vēja zvanu pastaigu takas „Skan
vēja zvans” atklāšana.
22.septembrī
Uz Mēmeles tilta plkst. 20.00 Baltu vienības
dienas pasākums kopā ar kaimiņiem no
Lietuvas.
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Rundāles ziņas

Mežotnes baznīcas atjaunošanas darbi turpinās

FOTO –RALFS SIMANOVIČS

Mežotnes baznīcas ēkas atjaunošanas II
kārta paredz, ka ēka tiks atjaunota pilnībā.
Jau pabeigta tērauda siju montāža apsīdas daļā un dzelzsbetona joslas betonēšana, kā arī sākti zelmeņa mūrēšanas darbi
un jumta nesošo konstrukciju montāža.
Uzsākta logu aiļu atjaunošana – izveidots
veidnis loga formā. Kā arī ir izgatavots pirmais
metāla loga rāmja etalons, kas nosūtīts uz

Mežotnes baznīcas atjaunošana.

cinkošanu.
II kārtā paredzēts atjaunot baznīcas arhitekto-

niskās detaļas un elementus, tai skaitā logu ailes un jumta konstrukciju iepriekšējā apmērā,
kā arī sakristejas piebūvi. Ēkas reprezentatīvo
telpu plānots atjaunot ar 19. gadsimta sākuma
interjeram raksturīgajām iezīmēm, tai skaitā
tiks pilnībā atjaunots balkons draudzes telpā,
kas balstīsies uz 4 kolonnām. Baznīcas ēkai
tiks nodrošināta elektroapgāde, apsardzes
signalizācijas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, video novērošanas sistēma. Baznīcas teritorijā uzstādīs
solus, atkritumu tvertnes, vārtus, izveidos
dzīvžogu un iekops zālienu.
II kārtas būvniecības darbus veic uzņēmums
SIA „KASKĀDE 19”. Kopējās paredzētās pārbūves izmaksas sasniedz 673 578.18 EUR,
no kuriem 400 000.00 EUR kā valsts budžeta
aizņēmums pašvaldības prioritārā projekta
īstenošanai un Rundāles novada pašvaldības
budžeta līdzekļi.
Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves pirmā
kārta – baznīcas torņa rekonstrukcija tika
īstenota Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020 projekta „Ainava
kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem
un tūrismam” ietvaros (ID Nr. RUNRARO,
LV-RU-052). Projekta pirmās kārtas izmaksas
sasniedza 363 929.59 EUR un tās ietvaros
tika veikta baznīcas torņa rekonstrukcija tādā apmērā un izskatā, kāds tas bijis pēc 20.
gadsimta 20.-to gadu atjaunošanas projekta
realizācijas.
Ralfs Simanovičs, Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Rundāles novada
dome” būvinženieris

„Īsteno savu ideju Rundālē” - pašvaldības atbalsts
uzņēmējdarbības attīstībai
jaunas iekārtas.
2019. gadā tika apstiprināti četri projekti uzņēmējdarbības uzsākšanai vai uzņēmuma
attīstībai. Līdzfinansējumu projektu mērķi ir
bijuši ļoti dažādi, tādi kā, piemēram – tehnikas
iegādei grāvju rakšanas darbiem un jaunu
darbavietu radīšanai, tiešsaistes skolai „Mans
sapņu dārzs”, kas paredzēja nodarbības un
konsultācijas sava dārza ierīkošanā. Slīpētu
fasādes apdares dēļu un bērnu ragaviņu
ražošanai, kā rezultātā tika iegādāti dažādi
instrumenti. Kā arī ūdens inventāra iegādei
– katamarāniem, laivām un SUP dēļiem, lai
īstenotu iespēju ģimenēm baudīt atpūtu uz
ūdens Rundāles ūdensdzirnavu ezerā.

FOTO –NO PROJEKTU ARHĪVA

Ar Rundāles novada domes 2017. gada
27. aprīļa lēmumu Nr. 5 tika apstiprināts
nolikums „Līdzfinansējuma piešķiršanai
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
„Īsteno savu ideju Rundālē””.
Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis - sniegt
atbalstu Rundāles novada jauno uzņēmumu
vai fizisko personu projektiem, kas tiks realizēti
Rundāles novadā tādā veidā, veidojot aktīvu
ekonomisko vidi, radot jaunus produktus un
pakalpojumus, kā arī radot jaunas darbavietas.
Līdzfinansējumu piešķīra projektiem, kas paredzēja jauna produkta vai jauna pakalpojuma
izveidošanu un jaunu darbavietu (vienu vai
vairāk) radīšanu.

lasiet arī www.rundale.lv
Veselības veicināšanas aktivitātes Rundāles,
Svitenes un Viesturu pagastā
profilakses lekcijas ar mērķi veikt
preventīvu dažādu atkarību profilaksi t.sk. atkarību no viedierīcēm, alkohola un psihotropām
vielām. Savukārt 7. un 8. klases
skolēniem plānotas lekcijas par
seksuāli reproduktīvo veselību,
par dzimumattīstību, attiecību veidošanu un
atbildības jautājumiem, kā arī par reproduktīvās veselības profilakses iespējām. Ja klātienes nodarbības nebūs iespējamas, lekcijas
tiks organizētas attālināti.
Aktivitātes tiek nodrošinātas projekta „Pasā-

Šajā vasarā, ievērojot valstī noteiktos
ierobežojumus, tika īstenotas dažādas
aktivitātes Rundāles, Svitenes un Viesturu
pagasta iedzīvotājiem.
Aktīvai laika pavadīšanai brīvā dabā interesenti varēja izmēģināt SUPot prasmi, kā arī
laivošanu pa Mēmeli. Bērniem bija iespēja
piedalīties radošā
veselīgu burgeru
pagatavošanas
meistarklasē, uzzinot pareizus ēšanas paradumus.
Pasākuma „Veselā
miesā, vesels gars”,
seniori saņēma vērtīgus fizioterapeites
ieteikumus par fizisko aktivitāšu nozīmi
normālai organisma funkcionēšanai,
savukārt psihologs
lika pasmaidīt un
mācīja saglabāt
prieku un emocionālu labsajūtu ikdienā.
Rudenī plānotas Interesenti varēja izmēģināt SUPot prasmi.
vairākas aktivitātes
Rundāles, Svitenes
un Viesturu pagasta pirmsskolas bērniem,
kumi Rundāles novada vietējās sabiedrības
skolēniem un jauniešiem. Tiks organizētas
veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
fiziskās aktivitātes šķēršļu trasē instruktora
ietvaros.
vadībā, mācot bērniem sadarboties komandā
Ilze Puķāne, Bauskas novada pašvaldīun būt fiziski aktīviem svaigā gaisā. Bērnudārbas iestādes „Rundāles novada dome”
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
zu izglītojamiem plānotas drošas riteņbraukasistente
šanas nodarbības. Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles, Svitenes pirmsskolas izglītības
iestāžu un PII „Saulespuķe” izglītojamiem
UZZIŅAI:
plānotas kustību attīstības nodarbības ūdenī,
• Projekta „Pasākumi Rundāles novadā
izvērtējot nodarbību norisi, lai tā atbilstu valstī
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
noteiktajiem ierobežojumiem. Rudenī tiek
un slimību profilaksei” īstenošanas laiks līdz
plānota aktīva nodarbība arī senioriem, lai
2023.gada 31.decembrim.
motivētu pēc iespējas aktīvākam dzīvesvei• Kopējais projekta finansējums 78 107 EUR
(tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansēdam pēc 54 gadu vecuma.
Pilsrundāles vidusskolā un Kandavas laukjums (ESF) 85% 66 390,95 EUR; valsts busaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriādžeta finansējums 15%, t.i. 11 716,05 EUR).
lajā struktūrvienībā tiek plānotas atkarību

Mācības Saulainē – pamats izaugsmei

Ar pašvaldības atbalstu iegādātie SUP dēļi Rundāles ūdensdzirnavās.

Maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam pretendentam:
• viena gada projektam – līdz 3000 eiro;
• divu gadu projektam – līdz 5000 eiro, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā
un līdz 2000 eiro otrajā gadā;
• trīs gadu projektam – līdz 6000 eiro, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā,
līdz 2000 eiro otrajā gadā un līdz 1000 eiro
trešajā gadā.
2018. gadā tika apstiprināts viens projekts
uzņēmumam, kas ražo romantiskas sveces no
dabīga palmu vaska. Projekta finansējums tika
izmantots sveču kolekcijai „Peldošie ziedi” sagatavošanai gala versijā, lai to būtu iespējams
piedāvāt lielveikalos un citās tirdzniecības
vietās. Tāpat arī tika nodrošināta gan firmas
zīmes aizsardzība, gan iegūtas tiesības lietot
starptautisko identifikācijas zīmi - svītru kodu.
Kā arī tika izstrādāts dizains un iegādātas

2021. gadā tika apstiprināti divi projekti. Viens
no tiem ar mērķi iegādāties pārvietojamo
kublu pilnā komplektācijā - piekabi un kublu,
lai piedāvātu relaksējošu atpūtu jebkurā vietā
un laikā, kā arī papildinātu savas saimniecības
esošo piedāvājumu uz vietas saimniecībā pie
upes, kur papildu šim ir labiekārtots laukums
telšu vietām un uzbūvēta Čigānu pirtiņa. Otra
projekta mērķis bija iegādāties lielo elektrisko
katlu (150 litri) biešu vārīšanai un profesionālo
rīvi burkānu smalcināšanai, lai tirgū piedāvātu
vārītas bietes un korejiešu burkānus dažādos
fasējumos un lielākos daudzumos, kā tas bija
iespējams līdz tam, to visu darot bez speciālā
katla un rīves.
Santa Švāģere, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome”
Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja

Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālā struktūrvienība,
sākot ar šo mācību gadu, uzsāks īstenot
jauno skolas attīstības stratēģiju līdz
2027. gadam.
Izglītības iestāde īsteno četras klātienes
izglītības programmas – lauksaimniecības
mehanizācijas tehniķa, datorsistēmu tehniķa,
pavāra, viesmīlības pakalpojumu specialitātēs. Neklātienē pusotra gada laikā iespējams
apgūt augkopības tehniķa profesiju, kura ir
īpaši aktuāli visiem, kuri vēlas īstenot Lauku
atbalsta dienesta atbalsta projektus un saņemt Eiropas Savienības fondu finansējumu
attīstībai.

Darba vidē balstītas mācības

Sadarbībā ar Bauskas novada uzņēmējiem
tiks īstenotas darba vidē balstītas mācības.
Rudens pusē laipni gaidīsim mūžizglītības –
pieaugušo un tālākizglītības kursos. Jauno
izglītības programmu un piedāvājuma attīstība tiks veidota atbilstoši Bauskas novada
nozīmīgāko nozaru uzņēmēju pieprasījumam.
Rudens sezonā būs iespējams izglītoties
vairākās pieaugošo izglītības programmās –
būtiska loma ir iedalīta sadarbībai ar Bauskas
novada uzņēmējiem, lai norisinātos pielāgošanās Bauskas novada kopējai attīstības
stratēģijai.
Šo mācību gadu uzsāksim ar pozitīvu ziņu deviņi Saulaines teritoriālās struktūrvienības
audzēkņi - automehāniķi, viesmīlības pakal-

pojumu speciālisti un pavāri dosies apmaiņas
programmas Erasmus + projektā uz Spānijas
dienvidu puses pilsētu Granadu. Šī projekta
mērķis ir topošo speciālistu kompetenču
stiprināšana, profesionalitātes un personības
attīstības veicināšana atbilstoši Eiropas darba
tirgus prasībām, efektīvai integrācijai sabiedrībā un konkurētspējai darba tirgū.

Iespēja pielietot iegūtās prasmes

„Latvijas novadu siera dienas” svētkos, kas
notika 28. augustā Jelgavā, saulainieši piedalījās kā dalībnieki “„Zem Jelgavas debesīm
Siera restorānā ar novada garšām”. Topošajiem viesmīlības pakalpojumu speciālistiem
un pavāriem bija iespēja apliecināt savas
profesionālās zināšanas - ēdienu gatavošanas, noformēšanas, pārdošanas un finanšu
pratības prasmēs.
Savukārt četriem audzēkņiem būs iespēja
sevi apliecināt Lauksaimniecības nozares
jauno profesionāļu meistarības konkursā
„Augkopība”, kas norisināsies jau šomēnes.
Konkursa darba uzdevums sastāv no septiņiem gan praktiskiem, gan teorētiskiem
moduļiem – īpašs uzsvars tiek likts uz dabas
daudzveidības saglabāšanu lauksaimniecībā.
Jauno 2021./2022. mācību gadu uzsāksim ar
izglītības kvalitātes celšanu un pilnveidošanu,
radošumu un labām domām!
Iveta Leitlante,
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines struktūrvienības vadītāja

FOTO –NO PROJEKTA ARHĪVA
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Pilsrundāles vidusskola sveic jaunajā
mācību gadā!
Skolas sirdspuksti ir
skolēni,
Bet skolas stiprums
– skolotāja.
Ja skola ir lukturis,
kas dāvā gaismu,
Tad skolotāja ir šī
luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju
dzēriens, kas dod
spēku,
Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotāja.
L.Stašule
Katrai ģimenei, kurā ir skolas vecuma bērni – svarīga diena ir Zinību diena! Tas ir
mirklis, pirms brīnums uzliek pirkstu zvana
pogai, kur sākas skolas dzīve. Vieniem tas
ir pirmais ceļš uzsākot skolas gaitas, citiem
tā ir jau 9. un 12. klase, kurā skolēniem kopā
ar vecākiem ir jāizvēlas turpmākais sevis
izzināšanas ceļš. Vislielākie skolotāju palīgi

ir vecāki, ar viņiem esam kopā ikdienā un
svētkos, viņiem es pateicos par atbalstu, ko
sniedz ikdienā.
Viena no lielākajām skolas bagātībām ir tās
darbinieki (pedagogi un tehniskie darbinieki).
Ne visi pedagogi ir skolotāji – proti, skolotāji
pasniedz mācību priekšmetus, vada stundas,
bet pedagogs ir arī, piemēram, logopēds,
sociālais pedagogs, pulciņa vadītājs un karjeras konsultants. Grūti iedomāties vēl kādas
profesijas pārstāvjus, kuru dzīve nemitīgi
vijas, turpinās (un pat veidojas) leģendās, kā
tieši notiek ar skolotāju profesijas pārstāvjiem. Realitātē šīs leģendas ir visaktīvākās,
jo dzīvo no dienas dienā, kamēr vien skolās
notiek un notiks mācīšanās process.
Visiem Pilsrundāles vidusskolas audzēkņiem
novēlu ņemiet spēku no šī rīta tikšanās prieka ar savu skolu un klasesbiedriem.
Skolotājiem novēlu izturību, radošumu
un spēku! Vecākiem kopīgu sadarbību!
Veiksmīgu jauno mācību gadu un krāsainu rudeni!
Antra Žukovska,
Pilsrundāles vidusskolas direktore

Skolēnu pārvadājumi Rundālē jaunajā mācību gadā
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Rundāles novada dome” iepirkuma
komisijas lēmumu Nr.2-5./2021/23, tika nolemts, ka Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo
pārvadājumus veiks SIA „Rundāles Auto”
(Reģ. Nr. 43603039641).
Izveidoti trīs pārvadājumu maršruti, kuri pielā-

goti izglītojamo dzīvesvietām, lai būtu iespējams nokļūt gan uz, gan no mācību iestādes.
Pārvadājumu maršruti publicēti arī mājaslapā
www.rundale.lv zem sadaļas Sabiedrība.
Marija Dūduma,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Autobusu kustības grafiks maršrutā Nr. 1

(Enitēni - Pilsrundāle 1 - Saulaine - Ziedoņi - Pilsrundāles vsk. - Saulaine - Pilsrundāle 1 - Enitēni). Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome" teritorijā - Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā

Ceļa numurs un nosaukums

Skolēnu uzņemšanas vietas Nr.p.k. Autobusa atiešanas laiks
un nosaukums
P.O.T.C.P.
P.O.T.C.

A 8 V 1002

1.Enitēni

7:20

A 8 V 1002

2.Pilsrundāle 1
3.izkāpšana pie PII „Mārpuķīte”
Saulainē
3.iekāpšana pie PII „Mārpuķīte”
Saulainē

7:25

4.Strautiņi

7:50

P 103 Dobele - Bauska
P 103 Dobele - Bauska
P 103 Dobele - Bauska
V 1029 Ziedoņi- Bērzi - Lībieši Lietuvas robeža
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Rundāles ziņas
Autobusu kustības grafiks maršrutā Nr. 2

(Bauskas novada pašvaldības iestāde „Rundāles novada dome” - Veckaupēni - Svitenes skola -Bērstele - Pilsrundāles vidusskola - Pilsrundāles vidusskola - Svitenes skola – Bērsteles
skola- Puszābaki - 3. Pagrieziens uz Mūrniekiem - Pilsrundāles vidusskola - Bullēni - Svitenes
skola - Bērsteles skola – Vairogs – Viesturi - Saulaine – Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Rundāles novada dome”)

Ceļa numurs un nosaukums

Skolēnu
uzņemšanas
Nr.p.k. un nosaukums

vietas

Autobusa
atiešanas
laiks
P.O.T.C.P.

A 8 V 1002

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Rundāles novada dome”

7:35

P 103 Dobele - Bauska

2. Puszābaki

7:45

P 103 Dobele - Bauska

3. Pagrieziens uz Mūrniekiem

7:50

V 1030 Saulaine - Virsīte - Svitene - Senči

4. Veckaupēni

7:55

V 1030 Saulaine - Virsīte - Svitene - Senči

5. Kapūnas

8:00

V 1030 Saulaine - Virsīte - Svitene - Senči

6. Tīrumi

8:02

V 1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi

7. Liepārvilki

8:07

V 1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi

8. izkāpšana pie Svitenes skolas

8:12

V 1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi

8. iekāpšana pie Svitenes skolas

8:14

V 1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi

9. izkāpšana pie Pilsrundāles vsk.

8:25

A 8 V 1002

9. iekāpšana pie Pilsrundāles vsk.

14:40

V 1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi

8. Svitenes skola

15:00

V 1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi

8. iekāpšana pie Svitenes skolas

15:02

V 1030 Saulaine - Virsīte - Svitene - Senči

6. Tīrumi

15:06

V 1033 Pilsrundāle - Svitene - Klieņi

7. Liepārvilki

15:09

V 1030 Saulaine - Virsīte - Svitene - Senči

5. Kapūnas

15:17

V 1030 Saulaine - Virsīte - Svitene - Senči

4. Veckaupēni

15:22

P 103 Dobele - Bauska

2. Puszābaki

15:27

P 103 Dobele - Bauska

3. Pagrieziens uz Mūrniekiem

15:32

A 8 V 1002

8. iekāpšana pie Pilsrundāles vsk.

16:20

P 103 Dobele - Bauska

9. izkāpšana pie Bērsteles skolas

16:30

V1044 Jāčūni - Bērstele

9. iekāpšana pie Bērsteles skolas

16:32

V1044 Jāčūni - Bērstele

10. Vairogi

16:40

V1044 Jāčūni - Bērstele

11.Viesturi

16:50

Autobusu kustības grafiks maršrutā Nr. 3

(Kokāļi - Grāvendāles pienotava - Punslavas - Viesturi - Vairogs - Bērsteles skola - Pilsrundāles vidussskola - Pilsrundāles skola - Bērsteles skola - Pagr. uz Pērnaviešiem - Pagr. uz
Raņķiem - Pagr. uz Jāčūnām - Vairogs - Širvji – Viesturi – Grāvendāles pienotava - Punslavas - Kokāļi).

7:45
7:47

Ceļa numurs un nosaukums

Skolēnu uzņemšanas vietas
Nr.p.k. un nosaukums

Autobusa atiešanas laiks
P.O.T.C.
Pk.

V 1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka

1. Senči

7:40

7:40

V 1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka

2. Punslavas

7:45

7:45

V 1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka

3. Grāvendāles pienotava

7:47

7:47

5. Ziedoņi

7:55

P 103 Dobele - Bauska

6.izkāpšana pie Pilsrundāles
vidusskolas

8:05

V 1002 Dzirnieki -Pilsrundāle

6.Pilsrundāles vidusskola

8:05

V 1002 Dzirnieki - Pilsrundāle

7.Vairogi

8:10

V 1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka

4. Viesturi

7:50

7:50

V 1054 Dimzas - Vircava - Vairogs 8.Raņķi

8:12

A 40 Širvji - Viesturi

5. Širvji

7:56

7:56

V 1054 Dimzas - Vircava - Vairogs 9.Jačūnas (Vircavas pag)

8:15

V 1002 Dzirnieki - Pilsrundāle

6. Sēļi

7:59

7:59

V 1002 Dzirnieki - Pilsrundāle

7. Sējas

8:03

8:03

V 1002 Dzirnieki - Pilsrundāle

9. Vairogs

8:07

8:07

V1044 Jāčūni - Bērstele

10. izkāpš. pie Bērsteles skolas

8:10

8:10

P 103 Dobele - Bauska

10. iekāpš. pie Bērsteles skolas

8:12

8:12

A8

V 1002

11. izkāpš. pie Pilsrundāles vsk.

8:20

8:20

A8

V 1002

11. iekāpš. pie Pilsrundāles vsk.

15:30

14:30

P 103 Dobele - Bauska

10. izkāpš. pie Bērsteles skolas

15:42

14:42

P 103 Dobele - Bauska

10. iekāpš. pie Bērsteles skolas

15:42

14:42

V 1054 Dimzas - Vircava - Vairogs

11. Raņķi

15:47

14:47

V 1054 Dimzas - Vircava - Vairogs

12. Jačūnas

15:50

14:50

V 1054 Dimzas - Vircava - Vairogs

9. Vairogs

15:57

14:57

V 1002 Dzirnieki - Pilsrundāle

5. Širvji

16:01

15:01

V 1002 Dzirnieki - Pilsrundāle

7. Sējas

16:05

15:05

V1044 Jāčūni - Bērstele

10.Bērsteles skola

8:25

P 103 Dobele - Bauska un A 8
V 1002

6. izkāpšana pie Pilsrundāles
vidusskolas

8:35

A 8 V 1002

2 Pilsrundāle 1

16:50

P 103 Dobele - Bauska

3.iekāpj pie PII „Mārpuķīte” Saulainē 17:00

Upmalas iela Pilsrundālē

2.Pilsrundāle 1

17:10

A 8 V 1002

1.Enitēni

17:15

Upmalas iela Pilsrundālē

6. iekāpšana pie Pilsrundāles
vidusskolas

18:15

V 1033 Pilsrundāle - Svitene Klieņi

11. izkāpšana pie mākslas skolas
Svitenē

18:27

V 1033 Pilsrundāle - Svitene Klieņi

11. iekāpšana pie mākslas skolas
Svitenē

18:30

V 1030 Saulaine - Virsīte Svitene - Senči

12. Veckaupēni

18:35

A 8 V 1002

1. Enitēni

18:45

A 40 Širvji - Viesturi

4. Viesturi

16:11

15:11

V 1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka

3. Grāvendāles pienotava

16:13

15:13

V 1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka

2. Punslavas

16:16

15:16

V 1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka

1. Kokāļi

16:20

15:20

A 8 V 1002

2. Pilsrundāle 1

18:50

V 1038 Mežotne - Viesturi Jaunsvirlauka

15. Kokāļi

19:00

P 103 Dobele - Bauska

7. Ziedoņi

19:10

14
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lasiet arī www.rundale.lv

Rundāles ziņas

Aizvadīts Svitenes X Starptautiskais
glezniecības simpozijs
Jau desmito reizi Svitenē no 26. līdz 30.
jūlijam notika tradicionālais Glezniecības
simpozijs, kuru organizē Svitenes tautas
nams sadarbībā ar novadnieci, gleznotāju
Īru Rozentāli. Tā ir mākslas, gleznotāju un
vides satikšanās.
Šis simpozijam bija jubilejas gads, un tas
izcēlās ar vislielāko dalībnieku skaitu visa
Glezniecības simpozija vēsturē.
Dalībnieku skaits sasniedza 34 dažāda vecuma mākslas cienītājus. No tiem – trīs bija
Rundāles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, divi mākslinieki ieradās no Lietuvas, liela

Toms Kalniņš. Rundāles pils akvarelis.

daļa pārstāvēja Rīgu, gleznot ieradās arī gleznotāji no Ķekavas, Talsiem, Vecumniekiem,
Mārupes, Baldones, Babītes, Ceraukstes,
Bauskas, Salaspils un Iecavas.
Jauka bija atkal satikšanās ar māksliniekiem,
kuri jau ir iemīļojuši Svitenes simpozijus. Liels
prieks iepazīties ar tiem gleznotājiem, kuri šeit

bija atbraukuši pirmo reizi. Jāatzīst, ka visus
fascinē mūsu lepnums – Rundāles pils ar
brīnišķīgo dārzu, kā arī skaistā Svitenes pils,
muižas parks, netālais Mežotnes pilskalns,
koptie zemnieku lauki un skaistā Zemgales
ainava.
Dienas paskrēja ātri, tapa ļoti daudzi darbi,
kurus visus aplūkot varēja noslēguma izstādē,
kura norisinājās 30. jūlijā. Tā pārliecinoši parādīja katra mākslinieka savdabīgo redzējumu
un izcēla mūsu novada skaistumu. Aplūkojot
tapušos mākslas darbus, pārņēma patiess
gandarījums un lepnums par to, kādā unikālā
vietā mēs dzīvojam.
Kā jau ierasts, simpozija noslēgumā katrs
mākslinieks dāvāja vienu savu darbu Rundāles gleznu kolekcijai. Šobrīd tā sastāv no 180
mākslas darbiem dažādās tehnikās. Liela
daļa, pateicoties Rundāles novada domes
atbalstam, ir gaumīgi ierāmēta, daļai darbu tas
vēl priekšā. Šķiroties pēc izstādes noslēguma,
mākslinieki pauda cerību par iespēju nākamajā vasarā atkal sabraukt Svitenē, lai turpinātu
iesākto tradīciju, papildinātu nenovērtējamo
kolekciju, nestu tālāk un popularizētu Bauskas
novada savdabību un krāšņumu.
Sākot ar 23. augustu visa kolekcija izstādīta apskatei Svitenes Saieta namā, iepriekš
piesakoties pa tālruni 26672682 – Sandrai.
Ieeja uz izstādi bezmaksas. Ar prieku gaidīsim visus interesentus!
Noslēdzoties simpozijam, vēlos teikt lielu
paldies par sadarbību un atbalstu gleznotājai
Īrai Rozentālei, Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Rundāles novada dome”, pārvalžu
vadītājiem Jānim Liepam un Vitālijam Bļinkovam, liels paldies Rundāles pils muzejam,
SIA „Kommats”, Aldim Auzam un z/s „Kaži”,
Rundāles Sociālajam dienestam, īpašs paldies Līgai Duntavai un Daigai Medvedevai.
Cerībā uz tikšanos nākamajā vasarā!
Sandra Kerēvica, Bauskas novada
pašvaldības iestādes
„Rundāles novada dome”
Kultūras nodaļas un
Svitenes Tautas nama vadītāja

Aizvadīts „Rundāles kauss smilšu volejbolā 2021”
Svētdien, 8. augustā, spītējot mainīgajiem
laikapstākļiem, norisinājās „Rundāles
kauss smilšu volejbolā 2021”. Sacensības
norisinājās Pilsrundāles vidusskolas smilšu volejbola laukumā.
Sacensībās bija iespēja pārbaudīt spēkus un
cīnīties par godalgotajām vietām gan sieviešu, gan vīriešu grupās. Vīriešu konkurencē
cīņa bija sīvāka, jo norisinājās starp desmit
komandām. Godalgotās vietas ieguva šādas
komandas:
1.v. Raivis Maķevics, Nauris Artimovičš;

2.v. Dāvis Kotāns, Toms Lukjāns;
3.v. Dāvis Indrikovs, Matīss Augstkalns.
Dāmu konkurencē cīnījās trīs komandas un
uz goda pjedestāla izvietojās šādi:
1. v. Laura Pumpute, Rovena Ignataviča;
2. v. Elīna Prudņikova, Aiga Graudiņa;
3. v. Santa Švāģere, Ieva Kirkila.
Paldies visiem par dalību un uz tikšanos nākamajos sporta pasākumos!
Ieva Kirkila, Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Rundāles novada dome”
Sporta nodaļas vadītāja

Pašvaldības policija informē
Informējam, ka ir saņemtas sūdzības par
bezsaimnieku kaķu barošanu Pilsrundāles apkaimē. Gandrīz katrā pagalmā dzīvo
bezsaimnieku kaķi par kuriem rūpes uzņemas
daži mājas iedzīvotāji, barojot šos dzīvniekus.
Tas nereti noved pie domstarpībām starp
kaimiņiem, jo dažiem tas var traucēt, savukārt
otri neizprot, kāpēc kādam tas nepatīk. Ņemot
vērā iepriekš sacīto, vēlamies informēt, ka šobrīd normatīvais regulējums neaizliedz barot
dzīvniekus pie daudzdzīvokļu mājām, tomēr
ir jāatceras, ka ir svarīgi, kā notiek šī baro-

šana. Ja ēdiens tiek izmests pie kāpņu telpu
durvīm vai zem dzīvokļu logiem, mests ārā pa
logiem, tiek radīti antisanitāri apstākļi. Šajā
gadījumā tādu „barošanu” var uzskatīt par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā, par
ko ir paredzēta administratīva atbildība. Tāpēc
mājas iedzīvotājiem, kuri baro bezsaimnieka
kaķus, jārūpējas, lai pēc dzīvnieku barošanas
vide paliek tīra un sakopta.
Cienīsim viens otru un vidi, kurā dzīvojam!
Kristīne Leitere - Ozoliņa,
Pašvaldības policijas inspektore

Rundālē norisinājās Latvijas Kultūras vēstnieku
vasaras skola
No 27. līdz 29. augustam Rundālē sabrauca
kultūras nozares entuziasti, lai piedalītos
Latvijas Nacionālo kultūras centru un Sadarbības platformu organizētajā Latvijas Kultūras
vēstnieku vasaras skolā.
Pasākums tika atklāts ar Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome”

dimensiju telpiskiem objektiem, kas apskatāmi ar
bezmaksas SAN aplikācijas palīdzību, kā arī par
plāniem nākotnē.
Kultūras skolas dalībniekiem tika sagatavota
pieredzi bagātinoša pasākuma programma, kurā
zinoši lektori stāstīja par tādām tēmām, kā komunikācija, vēsture un kultūra, kā arī bija iespēja

vadītāja Aigara Sietiņa uzrunu, savukārt pēc tam,
tērpusies senās zemgalietes Zīles tērpā, iestādes
Attīstības nodaļas vadītāja Laura Ārente stāstīja
par aktuālajām norisēm Rundālē, galvenokārt
par Mežotnes pilskalnu – Mežotnes baznīcas
rekonstrukciju, augmentēto realitāti - lieliem trīs-

piedalīties vairākās darbnīcās.
Viesi iepazina arī Rundāli – dodoties ekskursijā
uz „Laima Ceramics”, Mežotnes pilskalnu un
Rundāles pili.
Marija Dūduma, Sabiedrisko
attiecību speciāliste

FOTO – SANTA ŠVĀĢERE

Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā lūko
sakoptākās sētas
jaunu koku un
krūmu stādījumi,
krāšņi ziedošas
puķu dobes, kas
ar katru gadu top
arvien plašākas
un daudzveidīgākas.
Ikviena sēta ir atšķirīgs un skaists
gara un čaklu roku darbs. Viens
iegulda lielāku
darbu, cits mazāku, tomēr sakoptu sētu ir daudz
un tas ļoti priecē.
Katrā sētā var
redzēt ko citādāku. Tieši tāpēc ar
interesi var lūkot
tās un salīdzināt.
Mēs vērtējam un
pievēršam uzmaGaumīga, saskaņota un darbā aizņemtam cilvēkam draudzīga dobe, kas
nību ne vien dārpriecē saimnieku un viesus.
zam, svarīga ir
arī visa pagalma
sakoptība – mājas nosaukuma izvietojums un
Kā jau katru gadu, arī šovasar norisinājās
izskats, kā tiek kopts mauriņš, vai ir iebraukonkurss, kurā tika vērtētas Rundāles,
Svitenes un Viesturu pagasta sētas. Dalībcamais ceļš, kā arī kopskats un viss sētas
plānojums. Ik gadu tiek atrasta īpaša pērle
niekus vērtēja divās grupās: „Lauku sētas
kādā no vērtējamām sētām.
ārpus apdzīvotām vietām” un „Ģimenes
mājas apdzīvotās vietās”.
Liels paldies ikvienam, kurš ļāva paviesoties
Vērtēšanas komisija, apskatot izvirzītās sētas,
savā sētā un dalījās pieredzē!
konstatēja, ka saimnieki aizvien vairāk un
vairāk strādā pie savu sētu labiekārtošanas
Santa Švāģere, Bauskas novada pašvalun skaistuma radīšanas savā dzīvesvidē.
dības iestādes „Rundāles novada dome”
Liels akcents ir apstādījumu veidošanai un
Uzņēmējdarbības un kompetenču
esošo kopšanai - simtgadīgu koku, dižkoku,
attīstības centra vadītāja

Pasākumi Rundālē septembrī
3. septembrī

Rundāles multifunkcionālajā centrā
Plkst. 18.00 animācijas filma „Sapņu Meistari”,
ieejas maksa – 2 EUR

10. septembrī

Rundāles multifunkcionālajā centrā
Plkst. 18.00 latviešu filma „Tizlenes”, ieejas
maksa – 3 EUR
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
Plkst. 18.00 Rundāles čempionāts bērniem
MINI futbolā

Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
Plkst. 11.00 Rundāles atklātais čempionāts
galda tenisā

20. – 30. septembrī

Sacensības „Izturībnieks 2021”

25. septembrī

pie Svitenes tautas nama
Plkst. 13.00 folkloras kopas „Svitene” svētki
„Rudens nāca, rudens gāja…”

Rundāles multifunkcionālajā centrā
Animācijas meistardarbnīca ar animatori
Daci Liepu, biļetes cena vienai dienai – 5 EUR

*Pasākumi noris ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskās drošības noteikumus, apmeklētājiem nepieciešams uzrādīt derīgu
COVID-19 sertifikātu un personu apliecinošu
dokumentu.

Rundāles multifunkcionālajā centrā
Plkst. 18.00 Ludzas BJC izrāde „Kur ripo
kamolītis?“, pēc izrādes žonglēšanas meistarklase, ieeja bezmaksas

Par noteikumu ievērošanu atbild pasākuma
organizators.
*Sporta sacensību nolikumi publicēti:
rundale.lv mājaslapā!

17. – 19. septembrī

18. septembrī

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

• 2.augustā plkst.11.00 Bauskas novada Pašvaldības policijā (BPP) tika saņemta informācija, ka Salātu ielā 27A, Bauskā, pie salona
„Skaistuma fabrika”, atrodas mazgadīgs bērns,
kurš atstāts bez uzraudzības. Tika noskaidroti
bērna vecāki, bērns nodots mātei, uzsākts
administratīvais pārkāpuma process, kurš pēc
piekritības izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai, nosūtīts Bauskas novada Administratīvajai
komisijai.
• 2.augustā plkst.22.45 no VP saņemta informācija, ka Vītolu ielā, Bauskā, skeitparkā jaunieši spridzina petardes. Ierodoties notikuma
vietā, veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar
diviem nepilngadīgiem jauniešiem. Izteikts
mutisks aizrādījums.
• 3.augustā plkst.18.18 saņemta informācija, ka
Bauskas novadā, Codes pagastā, uz autoceļa
A-7, starp autobusu pieturām Code - Butkas,
no ligzdas izkritis stārķu mazulis, iespējams,
savainots. Informācija nodota nodibinājumam
„Dzīvnieku policija”. Biedrības „Ķepu ķepā”
pārstāve savainoto stārķi nogādāja Veterinārajā klīnikā.
• 4.augustā plkst. 11.32 saņemts iesniegums,
ka Bauskā, Dārza ielā 26/2, kaimiņi uz balkona smēķē. Tika uzsākts administratīvais
pārkāpuma process, noskaidrota pie atbildības
saucamā persona un piemērots sods.
• 5.augustāplkst.15.20 BPP inspektori patrulēšanas laikā Bauskā, Kalna ielā pamanīja
personu, kura kārtoja savas dabiskās vajadzības tam nepiemērotā vietā. Pret personu
uzsākts administratīvā pārkāpuma process par
sīko huligānismu un piemērots naudas sods
14 naudas soda vienību apmērā, kas atbilst
70.00 EUR.
• 6.augustā Bauskas novada Pašvaldības
policijā tika saņemta informācija Mēmeles ielā
2, Bauskā, uz ielas guļ sieviete. Sieviete bija

Rundālē

• 6.augustā Rundāles pašvaldības policijas
(RPP) darbinieki saņēma informāciju par to,
ka Rundāles pagastā, kāda nepilngadīga
persona, iespējams atrodas alkohola reibumā.
Noskaidrojot lietas apstākļus tika konstatēts,
ka nepilngadīga persona lietoja alkoholiskos
dzērienus, bet pilngadīga persona alkoholu
iegādājās un to nodeva nepilngadīgajam.
Pret abām personām uzsākti administratīvā
pārkāpuma procesi.
• 10.augustā RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Rundāles pagastā, konstatēts, ka kāda persona ir pazudusi bez vēsts.

Vecumniekos

• 1.augustā plkst. 2.43 saņemts zvans par
trokšņošanu un skaļu mūzikas atskaņošanu
pie Vecā ezera Vecumniekos. Pārbaudot informāciju, konstatēts, ka atpūtas vietā atrodas
jaunieši, mūzika neskanēja. Veiktas pārrunas,
jaunieši apsolīja, ka netrokšņos.
• 5.augustā plkst. 15.38 saņemts zvans par
atrastu nesprāgušu munīciju, kas atrasta
veicot daudzdzīvokļu mājas pagraba tīrīšanu.
Par notikušo ziņots VP, kuri izsauca Zemessardzes sapierus, kas munīciju neitralizēja.
Pavisam augustā atrasti trīs munīcijas lādiņi
- divi Vecumnieku pagastā Zvirgzdes mežā
un jau minētais Skaistkalnē.
• 8. un 12.augustā no VP saņemtās informācijas pārbaude par iespējamos nelikumīgu
koku ciršanu Valles pagastā. Noskaidrots, ka
tiek veikta pļavas apauguma (krūmi, koki) tīrīšana. No sarunas ar izsaucējiem noprotams,
ka izveidojies strīds kopīpašnieku starpā.
Paskaidrots ka šādi strīdi risināmi civiltiesiskā
kārtā vēršoties tiesā. Pārbaudot, konstatēts,
ka uz minēto gadījumu neattiecas prasības
par koku ciršanu ārpus meža.
• 14.augustā plkst. 22.10 saņemts zvans no
VP ar lūgumu apsekot adresi Vecumniekos,
kur sieva atsakās ielaist vīru dzīvoklī, jo viņš
vairākas dienas lieto alkoholu un dzīvo pie
mātes. Pēc pārrunām vīrs ielaists dzīvoklī, lai
paņemtu viņam nepieciešamās zāles.

guvusi galvas traumu, iespējams krītot. Tika
izsaukta NMPD, kas apskatot sievieti nolēma
viņu nogādāt Jelgavas pilsētas slimnīcā.
• 8.augustā plkst.20.20 BPP tika saņemta
informācija, ka Bauskā, Pilskalna ielā 26, pie
stadiona guļ vīrietis. Persona, iespējams, bija
narkotisko vielu ietekmē un tika nogādāta VP,
tālāko procesuālo darbību veikšanai.
• 10.augustā plkst.18.15 saņemta informācija,
ka Bauskā, Salātu iela 24, notiek celtniecības
darbi, kas traucē iedzīvotāju mieru. Veicot pārbaudi noskaidrots, ka celtniecības darbu veic
firma SIA „NORFA” un darbības ir saskaņotas
ar Bauskas novada pašvaldību.
• 12.augustā plkst.16.00 saņemta informācija,
ka Ceriņu ielā, Bauskā, jau trešo dienu nevar
sazvanīt sievieti invalīdi, uztraucās vai nav kaut
kas atgadījies. Pārbaudot adresi, ar sievieti viss
bija kārtībā, sabojājies telefons.
• 12.augustā plkst.18.59 saņemta informācija,
ka Mēmeles ielā, Bauskā, pazudis vīrietis invalīda ratiņkrēslā. Patrulējot pa Bausku, pamanīts
vīrietis ratiņkrēslā, veiktas pārrunas ar vīrieti,
kurš pēc tam devās uz savu dzīvesvietu.
• 13.augustā plkst.23.12 BPP darbinieki patrulējot Bauskā, Mēmeles ielā 1, pamanīja
mazgadīgu personu, kura nakts laikā atradās
uz ielas. Persona nogādāta dzīvesvietā nodota
mātei, tika uzsākts administratīvais pārkāpuma
process.
• 14.augustā plkst. 19.29 saņemta informācija
no VP, ka Bauskas novadā, Īslīces pagastā,
Rītausmas, tiek atskaņota skaļa mūzika. Veiktas pārrunas, mūzikas atskaņošana pārtraukta.
Izsaucējs iesniegumu rakstīt nevēlējās.
• 21.augustā plkst.22.40 Bauskas novada Pašvaldības policijā tika saņemta informācija no
vecākiem, ka Rīgas ielā 4, Bauskā, mazgadīgs
dēls, aizmucis no mājām. Apsekojot apkārtni,
Bauskā, Rīgas ielā, tika pamanīts bērns, kas
nogādāts dzīvesvietā, nodots pie mātei.
Rundāles pašvaldības policijas darbinieki,
sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem veica personas meklēšanu, bet personu atrast,
pagaidām nav izdevies. Persona izsludināta
Valsts policijas meklēšanā.
• 17.augustā RPP darbinieki saņēma informāciju par to, ka Svitenes pagastā, dodoties
sēņot, kāda persona ir pazudusi bez vēsts.
RPP darbinieki, sadarbībā ar iedzīvotājiem,
Valsts policijas darbiniekiem, Sociālā dienesta
darbiniekiem veica personas meklēšanu.
Persona tika atrasta un personas veselībai
un dzīvībai briesmas nedraudēja.
• 16.augustā plkst. 12.05 saņemts zvans
par neadekvātu personu Vecumniekos pie
Vecā ezera, kurš mēģina uzmākties. Veicot
pārrunas ar izsaucēju, noskaidrotas vīrieša
pazīmes. Apsekojot, minētais vīrietis ievērots
Vecumniekos pie Parka ielas. Veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums. Zinot minēto
personu, pieņemts lēmums personu nogādāt
dzīvesvietā.
• 16.augustā plkst. 17.33 saņemts zvans no
VP par ģimenes konfliktu Vecumnieku pagastā. Ierodoties minētajā adresē noskaidrotas
konfliktā iesaistītās personas. Tā kā viena no
konfliktā iesaistītajām pusēm vēlējās rakstīt
iesniegumu VP, tad par to tika ziņots VP
dežurantam.
• 18.augustā plkst. 13.46 saņemta informācija no VP dežuranta, ka nepieciešama
palīdzība senioru pārim, kuri atbraukuši uz
Valles pagasta Taurkalnes mežu lasīt sēnes,
apmaldījušies, mašīna iestigusi smiltīs. Sadarbībā ar Aizkraukles Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta darbiniekiem (VUGD)
seniori veiksmīgi atrasti un izvesti no meža.

Izdevuma
nākamais numurs
5.oktobrī.
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Lai drošs ceļš uz skolu
Pašvaldības policija atgādina, ka, atsākoties klātienes mācībām, palielināsies
transportlīdzekļu un gājēju intensitāte
pie mācību iestādēm. Lai ceļš uz skolu
būtu drošs, aicinām vecākus pārrunāt ar
bērniem par uzvedību ceļu satiksmē – ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.

• Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu,
gājēju un velosipēdu ceļu vai kopīgu gājēju un
velosipēdu ceļu, bet, ja to nav, – pa nomali.
Gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai
nomali, jāpārvietojas pretī transportlīdzekļu
braukšanas virzienam.
• 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.
• Pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju
pāreju vietās, kur satiksme netiek regulēta,
gājējiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to
braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. Gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc
tam, kad ir novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas un pārliecinājušies, ka
brauktuves šķērsošana nav bīstama.
• Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā
virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju
un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai

malai.
• Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai
aizsargķiverei.
• Braucot 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.
• Piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem
atļauts, ja tai ir velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
• Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc pa
attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu
vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk
tā labajai malai.
• Piedalīties ceļu satiksmē ar elektroskrejriteni personai, kura nav sasniegusi 14 gadu
vecumu, ir aizliegts. Piedalīties ceļu satiksmē
ar elektroskrejriteni personai vecumā no 14
līdz 17 gadiem atļauts, ja tai ir velosipēda vai
jebkuras kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Drošu un veiksmīgu jauno mācību gadu!

Par atkritumu apsaimniekošanu
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 16.panta pirmo daļu „Sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs
piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā
atkritumu dalītajā savākšanā, ievērojot
normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos
noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir
noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību”.
Tas nozīmē, ka katrā adresē ir jābūt noslēgtam līgumam par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tāpēc aicinām ikvienu, kas uz šo
brīdi vēl nav noslēdzis līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu, nekavējoties to izdarīt.
Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta pirmo
daļu, par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 50 EUR līdz 750 EUR.

Iecavā

• 1.augustā Rosmē, ziņots par atrastu rokas
granātu. Informācija nodota VP.
• 6.augustā aizturēts 1990. gadā dzimis
vīrietis, kurš bija veicis velosipēda zādzību
pie veikala „LaTs” Iecavā, no privātmājas nozadzis privātpersonas portatīvo datoru, kā arī
veicis vēl citas zādzības. Persona nodota VP
ZRP Bauskas iecirkņa darbiniekiem. Persona
atradusies VP meklēšanā.
• 6.augustā Iecavā ziņots par personas, kura
nav rīcībspējīga, iziešanu no mājām nezināmā virzienā. Persona tika atrasta, nodota
mediķiem.
• 10.augustā saņemta informācija no Reģionālās pašvaldības policijas dežūrdaļas par to,
ka pa autoceļu Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
virzienā uz Iecavu brauc transportlīdzeklis
BMW 530, kura vadītājs, iespējams atrodas
alkohola reibumā. A/m apturēta Iecavā, Upes
ielā, a/m vadītājs- vīrietis dzim.1990.g., citai
personai piederošu transportlīdzekli vadīja
nepilnu 2 alkohola promiļu reibumā. A/m vadītājs nodots VP CP darbiniekiem.
• 11.augustā Iecavā, Skolas ielā 2, patrulēšanas laikā konstatēts, ka privātpersona
no transportlīdzekļa VW Passat izmetusi
sadzīves atkritumus tam neparedzētā vietā.
Persona noskaidrota un par minēto faktu
uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Tāpat aicinām visus novada iedzīvotājus
būt atbildīgiem un nemest sadzīves un citus
atkritumus pie šķiroto atkritumu konteineriem.

Par līguma noslēgšanu

• Bauskas, Ceraukstes, Brunavas, Codes,
Dāviņu, Gailīšu, Vecsaules, Mežotnes, Īslīces, Rundāles, Svitenes, Viesturu pagastā
sazināties ar SIA „Vides Serviss”, zvanot
uz klientu apkalpošanas centru pa tālruni
63960613;
• Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Kurmenes,
Valles, Skaistkalnes pagasta iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties SIA
„Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā
pa tālr. 67 799 999 vai e-pastu vecumnieki@
ecobaltiavide.lv.
• Iecavas pilsētā un pagastā var sazināties ar
atkritumu apsaimniekošanas nozares vadītāju
Margaritu Zīverti pa tālr. 25508909.
Kristīne Leitere – Ozoliņa,
Rundāles pašvaldības
policijas inspektore
Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste
• 15.augustā Iecavā, Skolas ielā 21, persona
dzim.1974., būdama vairāk, kā 2 promiļu alkohola reibuma stāvoklī ar a/m iebrauca sētas
žogā. Persona paskaidroja, ka nav varējusi
novaldīt transportlīdzekli. A/m vadītājs nodots
VP CP darbiniekiem.
• 23.augustā jauniešu kompānija izraisīja
kautiņu, kā rezultātā nepilngadīga persona,
kura atradās stiprā alkohola reibuma stāvoklī,
nozaga transportlīdzekli ar kuru Iecavā, Parka
ielā iebrauca nekustama īpašuma sētā, sabojājot gan transportlīdzekli, gan sētas žogu.
Persona pēc negadījuma pameta notikuma
vietu. Meklēšanas rezultātā, persona aizturēta un nodota VP ZRP darbiniekiem tālāko
procesuālo darbību veikšanai.

Bauskas pašvaldības policija informē
„Rija Bauska Hotel” teritorijā Slimnīcas
ielā 7, Bauskā ir izvietotas ceļa zīmes, kas
ierobežo transportlīdzekļu stāvēšanas
laiku. Lūdzam Bauskas pilsētas un novada
transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļa zīmes noteikto stāvēšanas laika limitu.
Augustā transportlīdzekļu vadītājus nesodījām, uzliekot tikai brīdinājuma zīmes, ar
šī gada septembri par pieļautajiem pārkāpumiem tiks piemēroti sodi.
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Informācija, paziņojumi

• Masu vakcinācijas centra darbība
Bauskas sporta hallē (Pilskalna iela 26)
tiek pārtraukta. Turpmāk vakcinācija tiek
organizēta (arī 2.devu saņemšana) SIA
„Bauskas slimnīca” (Dārza iela 7/1, Bauska)
poliklīnikā trešdienās un sestdienās, tālrunis
informācijai un pierakstam: 63923433.
• Diemžēl Bauskas novads šobrīd nav
sasniedzis vidējo vakcinācijas aptveres
rādītāju valstī. Vakcinācijas aptverei un
saslimšanas kumulatīvajam rādītājam ir
tieša saistība, līdz ar to provizoriski varam
paredzēt, ka epidemioloģiskās drošības dēļ
mūsu novadā rudenī ātrāk kā citur varētu tikt
ieviesti ierobežojumi.
• Vakcinācija pret Covid-19 ir droša iespēja
sevi pasargāt no simptomātiskas saslimšanas ar vīrusu. Tas ir vienīgais reālais solis
pretī iespējai atgriezties dzīves ritmā, kāds
bija pirms pandēmijas.

Militāro mācību cikla
„Namejs” norise
No 30. augusta līdz 3. oktobrim visā Latvijā norisināsies Nacionālo bruņoto
spēku militāro mācību cikls
„Namejs 2021”, lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību
gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei.Militāro mācību aktīvā fāze
Bauskas novadā norisināsies no 8. līdz
12.septembrim, kad uzdevumu izpildē tiks
iesaistīta Zemessardzes 1.Rīgas brigādes
53. bataljona un Inženieru rotas karavīri un
zemessargi.
Militārajās mācībās „Namejs 2021” piedalīsies
Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku karavīri,
zemessargi, rezerves karavīri, Valsts policijas,
Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta un Ieslodzījumu vietu
pārvaldes darbinieki. Kopā mācībās piedalīsies aptuveni 9300 dalībnieku.
Militāro mācību uzdevumi tiks veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un pašvaldībām,
juridiskām un privātām personām piederošiem zemes īpašumiem. Pastiprināta militārās tehnikas pārvietošanās plānota šādos
Bauskas novada ceļa posmos:
Bauska – Iecava – Strēlnieki; Bauska – Vecsaule – Skaistkalne; Bauska – Uzvara.;
Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties
pret iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem.
Papildu informācija www.bauska.lv
Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Iedzīvotāji izdevumu Bauskā, Iecavā, Rundālē, Vecumniekos saņem bez maksas.
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Veidotāja Andra Matuļenko tālr. 65795190 e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, izdevums
publicēts arī internetā www.bauska.lv, www.rundale.lv, www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv

