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APSTIPRINĀTS NOVADA BUDŽETS

AKTUĀLI

Bauskas novada 2022. gada budžets

Šajā numurā:

IEŅĒMUMI

UN

57 239 425

PAMATBUDŽETS

IZDEVUMI
74 103 979

PAMATBUDŽETS

23 958 708 EUR
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS
41.9 %

36 843 552 EUR
IZGLĪTĪBA
49.7 %

4 116 434 EUR
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS
7.2 %

11 132 272 EUR
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
15.0 %

83 000 EUR
PĀRĒJIE NODOKĻU IEŅĒMUMI
0.1 %

6 785 251 EUR
EKONOMISKĀ DARBĪBA
9.2 %

641 563 EUR
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
1.1 %
3 265 704 EUR
MAKSAS PAKALPOJUMI UN
PĀRĒJIE IESTĀŽU IEŅĒMUMI
5.7 %

6 541 507 EUR
TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
8.8 %
5 078 921 EUR
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA
6.9 %

25 174 016 EUR
TRANSFERTI
44.0 %

4 403 217 EUR
VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
5.9 %

IZDEVUMI PĀRSNIEDZ IEŅĒMUMUS PAR
16 864 554 EUR

1 308 142 EUR
VESELĪBA
1.8 %

BUDŽETA LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ

9 626 839 EUR
(plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās EUR 154 401)

PLĀNOTS SAŅEMT AIZŅĒMUMUS
10 868 450 EUR
AIZŅĒMUMU PAMATSUMMAS ATMAKSA
3 476 334 EUR

1 147 754 EUR
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
1.5 %
863 363 EUR
VIDES AIZSARDZĪBA
1.2 %

PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMI UZ 1 IEDZĪVOTĀJU = 1705 EUR/IEDZ.
Izstrādājot 2022. gada budžetu, pašvaldības finanšu
resursi tika plānoti atbilstoši

Vecumnieku, Bauskas, Iecavas
aktivitātēm, kuru īstenošana
un Rundāles novadā apstiprinā- jau uzsākta.
4.lpp.
tajām attīstības prioritātēm un

2.
Noteikti
jauni ūdensapgādes,
kanalizācijas
un siltumapgādes tarifi

KAS? KUR?
KAD?

12.
14.

Pašvaldība savu informatīvo
izdevumu turpmāk izdos
ar nosaukumu
„Bauskas Novada Vēstnesis”.
Kā jau ierasts, pie lasītājiem
tas nonāks nākamajā nedēļā
pēc novada domes sēdes.
Atbilstīgi likumam „Par
pašvaldībām” informēsim
par komunālajiem
pakalpojumiem, teritorijas
labiekārtošanu,
izglītību, kultūru, sportu,
veselības aprūpi,
sociālo palīdzību,
bezdarba mazināšanu,
dzīvokļa jautājumu risināšanu,
atbalstu uzņēmējdarbībai,
sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu, zemes
izmantošanas un apbūves
kārtību, bērnu tiesību
aizsardzību, civilstāvokļa aktu
reģistrāciju, savāktajām valsts
statistikai nepieciešamajām
ziņām un citām pašvaldībai
noteiktajām funkcijām.

Nākamais numurs
iznāks

4. martā.
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Novada domē
Andra Matuļenko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Kārtējā Bauskas novada domes
sēde notika 27. janvārī.
Pašvaldība arī turpmāk
finansiāli atbalstīs iedzīvotāju
iniciētus projektus
Deputāti apstiprināja iedzīvotāju
iniciētu projektu konkursa „Iedzīvotāji
veido savu vidi” nolikumu. Tajā noteikta pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība. Šāda atbalsta mērķis ir
veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot
savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp
vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Uz pašvaldības finansējumu var
pretendēt biedrības un nodibinājumi,
reliģiskās organizācijas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā, kā arī neformāla (uz projekta iesniegšanas un īstenošanas brīdi
brīvi izveidota) iedzīvotāju grupa, kurā
apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi
pašvaldības iedzīvotāji.
Maksimālais piešķīruma apmērs no
pašvaldības budžeta - 1000 EUR.
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un citi dokumenti
ir pieejami pašvaldības mājaslapā
www.bauska.lv, sadaļā LĪDZDALĪBA, kā
arī Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas
centros, bibliotēkās un pagastu nodaļās.
Pieteikšanās tiks izsludināta viena
mēneša laikā no pašvaldības budžeta
pieņemšanas.
Par līdzfinansējumu sabiedrisko
organizāciju iniciatīvu realizēšanai
Apstiprināts nolikums, kas nosaka
kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu biedrību
un nodibinājumu iniciatīvu realizācijai
izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes
politikas un sociālajā jomā.
Lai veicinātu sabiedrisko organizāciju attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā un iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu
risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī lai veicinātu
sadarbību starp pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem,
pašvaldība nolikuma ietvaros var piešķirt vienreizēju finansiālu atbalstu līdz
2500 EUR. Ar nolikumu var iepazīties
pašvaldības interneta vietnē www.
bauska.lv.
Par pašvaldības līdzekļu sadales
kārtību sporta pasākumiem un
attīstībai
Domes sēdē apstiprinātais nolikums
„Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta
līdzekļu sadales kārtību” nosaka sistē-

mu, kādā Bauskas novada pašvaldība
piešķir finansējumu pašvaldības organizētiem sporta pasākumiem, Bauskas
novada komandu dalībai valsts mēroga sacensībās, juridiskām un fiziskām
personām sporta pasākumu organizēšanai Bauskas novadā, pieaugušo un
veterānu dalībai Latvijas Sporta veterānu savienības organizētajās finālsacensībās, sporta veidu attīstībai un
individuālajiem sportistiem. Nolikumā
reglamentēta naudas balvu piešķiršana Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām par
sasniegumiem sportā. Ar nolikumu var
iepazīties pašvaldības interneta vietnē
www.bauska.lv.
Apstiprināti saistošie noteikumi
Domes sēdē apstiprināti šādi saistošie noteikumi:
1. Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā;
2. Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu;
3. Par Bauskas novada pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu neapbūvētu
zemes gabalu nomas maksas apmēru;
4. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā;
5. Par grozījumiem Bauskas novada
domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos „Bauskas novada
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas
pabalsti”;
6. Saistošie noteikumi par licencēto
makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un
Mēmelē.
Saistošie noteikumi saskaņošanai ir
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva
atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti
pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Saskaņots licencētās
makšķerēšanas nolikums
Lai racionāli izmantotu saimnieciski vērtīgas zivju sugas – vimbas – resursus, kā arī iegūtu papildu finanšu
līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un
aizsardzībai, tika saskaņots biedrības
„Bauskas Mednieku un makšķernieku
biedrība” iesniegtais nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā
un Mēmelē, Bauskas novadā 2022.–
2024.gadam.
Apstiprina Bauskas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un attīstības
komisijas nolikumu un sastāvu
Bauskas novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanas un attīstības
komisijas darbības mērķis ir sekmēt
Bauskas novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisko
objektu un Bauskas vecpilsētas kā kultūrvēsturiski nozīmīga kompleksa saglabāšanu un attīstību, veidojot vienotu novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un attīstības koncepciju.

Ar domes lēmumu izveidota Bauskas
novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un attīstības komisija un
tās darbības nolikums.
Komisijā darbosies: priekšsēdētāja – Mārīte Putniņa, Nacionālā kultūras
mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore; priekšsēdētāja vietniece – Egija Stapkēviča,
biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes
locekle; komisijas locekļi: Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes deputāts; Ieva Bronko-Pastore – biedrības
„Bauskas vecpilsēta” valdes locekle;
Dace Putna – Būvvaldes vadītāja; Māris
Skanis – Bauskas pils muzeja direktors;
Ilze Tijone – Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītāja; Ralfs Simanovičs –
Būvniecības nodaļas vadītājs; Mārtiņš
Mediņš – Bauskas novada domes deputāts; Kārlis Sinka – biedrības „Arhīvs”
valdes loceklis; Laura Lūse – Rundāles
pils muzeja direktore.
Jauni ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifi Rundāles,
Svitenes un Viesturu pagastā
Ar domes lēmumu no 1. februāra
noteikti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi. Līdz šim Bauskas novada
Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā
maksa par auksto ūdeni un kanalizāciju tika aprēķināta saskaņā ar Rundāles
novada domes 2020. gada 26. novembrī pieņemto lēmumu: par auksto
ūdeni – 1,23 EUR/m3, par kanalizāciju 1,18 EUR/m3.
Rundāles apvienības pārvaldes komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs
Ivars Čerļenoks domes sēdē skaidroja,
ka palielinājušās elektroenerģijas izmaksas, kas saistītas gan ar izmaksu
pieaugumu elektroenerģijas tirgū, gan
ar jauna elektroenerģijas piegādes līguma noslēgšanu.
Ar domes sēdes lēmumu Bauskas
novada Rundāles, Svitenes un Viesturu
pagastā apstiprināti šādi aukstā ūdens
un kanalizācijas tarifi:
– aukstā ūdens tarifs ūdens lietotājiem 1,34 EUR par 1 m³ bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
– kanalizācijas tarifs ūdens lietotājiem 1,44 EUR par 1 m³ bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
Ja ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, aprēķins notiek pēc skaitītāja. Ja
ūdens patēriņa skaitītājs nav uzstādīts,
tiek noteiktas šādas normas:
Aukstais ūdens:
– ūdens patēriņš 6 m³ par vienu
personu mēnesī daudzdzīvokļu ēkās
ar centralizētu ūdensapgādi un karstā
ūdens apgādi;
– ūdens patēriņš 4,5 m³ par vienu
personu mēnesī daudzdzīvokļu ēkās ar
centralizētu ūdensapgādi;
– ūdens patēriņš 9 m³ mēnesī par
vienu personu individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdensapgādi;
– ūdens patēriņš 1,5 m³ mēnesī par
vienu personu ēkās ar brīvkrāniem ārpus ēkas.
Kanalizācijas patēriņš:
– kanalizācijas patēriņš 6 m³ mēnesī
par vienu personu daudzdzīvokļu ēkās
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ar centralizētu ūdensapgādi un karstā
ūdens apgādi un centralizētu kanalizācijas sistēmu;
– kanalizācijas patēriņš 4,5 m³ mēnesī par vienu personu daudzdzīvokļu
ēkās ar centralizētu ūdensapgādi un
centralizētu kanalizācijas sistēmu;
– kanalizācijas patēriņš 9 m³ mēnesī
par vienu personu individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu.
Mainās siltumenerģijas tarifs
Rundāles pagastā
No 1. februāra noteikts jauns siltumenerģijas tarifs Pilsrundāles un
Saulaines ciemā. Dome apstiprināja
tarifu par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) –
134,90 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas tarifs 2021. gadā 54,43 EUR/MWh bez PVN.
Rundāles apvienības pārvaldes
komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks siltumenerģijas cenu kāpumu pamatoja ar to, ka
būtiski palielinājušās dabasgāzes un
elektroenerģijas iegādes cenas, augušas dabas resursu nodokļa likmes,
tādēļ nepieciešams veikt izmaiņas siltumenerģijas tarifā Rundāles pagasta
Pilsrundāles un Saulaines ciemā.
Norēķini par siltumenerģiju veicami
pēc katras ēkas siltumpatēriņa (MWh)
un saskaņā ar kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu un kārtību, kādā nosaka, aprēķina un
uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās
mājas uzturēšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem.
No 1. marta mainās
SIA „Mūsu saimnieks”
siltumapgādes pakalpojuma
tarifs
Deputāti apstiprināja pašvaldības
SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas
apgādes pakalpojuma izmaiņas, kas
stāsies spēkā no 1. marta. Kopējais
tarifa palielinājums ir 32,4%. Līdz
1. martam siltumapgādes pakalpojuma cena būs līdzšinējā - 68,14 EUR/
MWh, no 1. marta - 90,24 EUR/MWh
(bez PVN). Sadārdzinājuma pamats ir
šķeldas cenu kāpums un siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugums.
Pirms domes lēmuma pieņemšanas
tika organizēta iedzīvotāju uzklausīšanas sanāksme, kur speciālisti sniedza
skaidrojumu par pakalpojumu cenu
pieaugumu.
Apstiprina Bauskas
sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības plānu
Valsts normatīvie akti nosaka, ka
pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. Janvāra domes sēdē
tika apstiprināts Bauskas sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības plāns.
Dokumentā sniegta informācija par
katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem,
veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem, apzinātajiem preventīvajiem,
3.lpp.
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gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem
un plānotajiem resursiem katastrofas
pārvaldīšanā. Civilās aizsardzības plāna pilns teksts - www.bauska.lv.
Apstiprina nolikumu Iecavas
Mūzikas un mākslas skolas
vadītāja amata konkursam
Deputāti apstiprināja konkursa nolikumu uz vakanto Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas direktora amata vietu.
Dokumentu pieņemšana vakancei

noteikta līdz 21. februārim. Līdzšinējā
direktore Māra Vilciņa-Rugāja darba
attiecības izbeigusi no 27. janvāra.
Ārkārtas domes sēde
norisinājās 3. februārī.
Apstiprina Bauskas novada
pašvaldības budžetu
2022. gadam
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja
saistošos noteikumus „Par Bauskas
novada pašvaldības budžetu 2022.
gadam”. Bauskas novada pašvaldības
pamatbudžetu 2022. gadam veido
ieņēmumi 57 239 425 eiro un izdevumi

74 103 979 eiro. Aprakstu par pašvaldības budžeta ieņēmumiem un izdevumiem lasiet 4.-6. lpp.
Lemj par novada attīstības
dokumentu nodošanu
publiskajai apspriešanai
Deputāti pieņēma lēmumu par Bauskas novada attīstības programmas
2. redakcijas, Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2. redakcijas
un vides pārskata nodošanu publiskai
apspriešanai un atzinuma saņemšanu.
Attīstības dokumenti ietver Bauskas
novada resursu un iespēju aprakstu, kā

arī nosaka jaunveidotā Bauskas novada attīstības stratēģiju un prioritātes
līdz 2035. gadam. Ar publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem
var iepazīties elektroniski www.geolatvija.lv, www.bauska.lv; www.iecava.lv ,
www.rundale.lv , www.vecumnieki.lv.
Publiskā apspriešana notiks no
2022. gada 11. februāra līdz 14. martam. Paziņojums par publisko apspriešanu - 6. lpp.
Ar lēmumu pilnu tekstu, domes sēdes protokolu un audioierakstu var iepazīties www.bauska.lv.

Saistošo noteikumu pilns teksts: www.bauska.lv, www.likumi.lv

Bauskas novada pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
PAR BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTI BĀREŅIEM

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM

UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM

Pieņemti: 25.11.2021.
Precizējumi: 23.12.2021.
Stājušies spēkā: 01.01.2022.
Izvērtējot Bauskas novadu veidojošo pašvaldību (Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku) saistošos
noteikumus par pašvaldības sniegtajiem sociālās palīdzības pabalstiem,
izstrādāti saistošie noteikumi „Par
Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem”, kas paredz
vienotus pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus un
piešķiršanas kārtību Bauskas novada
iedzīvotājiem Bauskas novadā pēc
administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas.
Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldībā piešķiramo

sociālās palīdzības pabalstu veidus,
nosakot, ka Bauskas novada pašvaldībā piešķir pamata sociālās palīdzības pabalstus: pabalstu garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalstu, kā arī
papildu sociālās palīdzības pabalstus:
pabalstu brīvpusdienām profesionālajās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības
iestādēs, pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu krīzes situācijā.
Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde „Bauskas novada
Sociālais dienests”, kuras struktūrvienības atrodas Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē.

PĒC PILNGADĪBAS SASNIEGŠANAS, AUDŽUĢIMENĒM
UN SPECIALIZĒTAJĀM AUDŽUĢIMENĒM
Pieņemti: 25.11.2021.
Precizējumi: 23. 12.2021.
Stājušies spēkā: 01.01.2022.
Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību (Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku) saistošos noteikumus par
pašvaldības sniegtajiem pabalstiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, izstrādāti
saistošie noteikumi, kas paredz vienotus pašvaldības pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Bauskas
novada iedzīvotājiem Bauskas novadā
pēc administratīvi teritoriālās refor-

mas īstenošanas.
Pabalsta veidi bāreņiem: pabalsts
patstāvīgas dzīves uzsākšanai, pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei, pabalsts ikmēneša
izdevumu segšanai, mājokļa pabalsts.
Pabalsta veidi audžuģimenei: pabalsts
bērna uzturam, pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests”, kuras struktūrvienības atrodas Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un
Rundālē.

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAŠVALDĪBAS
BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS PABALSTIEM
No 2022. gada 1. janvāra stājušies spēkā Bauskas novada
pašvaldības saistošie noteikumi
„Bauskas novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”
un „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.
Izstrādājot saistošos noteikumus
par pašvaldības sociālajiem pabalstiem, pašvaldība izveidoja darba
grupu. Kā prioritāti tā noteica pabalstus un palīdzību, kuru no pašvaldības budžeta var nodrošināt visām
sociālajām grupām vienlīdzīgi visā
jaunveidotā novada teritorijā. Darba
grupa strādāja, lai jaunajos saistošajos noteikumos sabalansētu gan
budžeta iespējas, gan mērķa grupas,
kurām pašvaldības atbalsts visvairāk
nepieciešams.
Pamats šādam lēmumam ir Vides

aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) rekomendācija:
nedublēt valsts un pašvaldības sniegtos pabalstus. Sākotnēji nodrošināt
pašvaldības autonomās funkcijas un
tikai pēc tam - brīvprātīgās iniciatīvas. VARAM atgādina, ka būtiski ir
pieaudzis Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pabalsts jeb
tā sauktā „bērnu nauda”: par vienu
bērnu - 25 EUR mēnesī, par diviem
bērniem - 100 EUR mēnesī, par trim
bērniem - 225 EUR mēnesī, par četriem un vairāk bērniem - 100 EUR
mēnesī par katru bērnu.
Sociālajos medijos diskusiju izraisīja fakts, ka no 2022. gada 1. janvāra mainījies finansējums pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai. Vēršam uzmanību, ka pašvaldība turpina nodrošināt brīvpusdienas
tiem pirmsskolas audzēkņiem, kuriem

līdz šim tās tika nodrošinātas. No
2022. gada 1. janvāra netiek nodrošinātas brokastis un launags daudzbērnu ģimenēm, kurām nav noteikts
kāds papildu statuss (trūcīgas vai
maznodrošinātās personas statuss).
Līdz šim tikai kādreizējā Bauskas novada teritorijā tika īstenota
brīvprātīga pašvaldības iniciatīva –
pirmsskolā
apmaksāt
brokastis
un launagu noteiktu sociālo grupu
audzēkņiem. „Tas bija pabalsts līdz
3 EUR dienā daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem
no audžuģimenēm, aizbildņiem,”
skaidro Dina Romanovska, Bauskas
novada Sociālā dienesta vadītāja.
Iepriekš Bauskas novads šim mērķim ik gadu paredzēja 87 750 EUR,
apmaksājot brokastis un launagu
330 pirmsskolas vecuma bērniem (tai
skaitā 250 pirmsskolas vecuma bēr-

niem no daudzbērnu ģimenēm).
2021. gadā izveidojot jauno
novadu, kurā iekļaujas Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novads, šo pašvaldības iniciatīvu
saglabājot, 2022. gadā no pašvaldības budžeta provizoriski būtu
nepieciešami 175 000 EUR, lai
nodrošinātu brokastis un launagu
660 bērniem (tai skaitā aptuveni
500 bērniem pirmsskolas vecumā
no daudzbērnu ģimenēm).
Atgādinām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuri līdz šim
saņēma pašvaldības apmaksātās
brīvpusdienas, turpina tās saņemt
arī pēc 2022. gada 1. janvāra. Apmaksātas brokastis un launagu var
saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kā arī bērni, kuriem
viens no vecākiem ir ar invaliditāti
un nestrādā algotu darbu.
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APSTIPRINĀTS NOVADA BUDŽETS
1.lpp.
Svarīgs budžeta plānojuma nosacījums – Bauskas novada līdzsvarota
attīstība, kur paredzēti ieguldījumi
visu apvienību pārvalžu teritorijās,
sabalansētība pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
Budžeta sagatavošana uzsākās
aizvadītā gada pēdējā ceturksnī. Darba grupās tika diskutēts par svarīgākajām aktivitātēm katrā pārvaldes
funkcijā. Janvārī budžeta projekts tika
izskatīts piecās komiteju sēdēs un
apstiprināts 3. februāra domes sēdē.
Pašvaldības budžetu veido: pamatbudžets, ziedojumi un dāvinājumi.
Bauskas
novada
pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi, kas
2022. gadam plānoti 57 239 425 eiro
apmērā, ietver nodokļu ieņēmumus,
nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus
un transfertus (ieņēmumi no valsts
budžeta, citu pašvaldību budžetiem
un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām un budžeta nefinansētām personām).
Bauskas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu
kopējais apjoms 2022. gadam plānots 74 103 979 eiro. Tā finansēšanas avoti ir kārtējā gada ieņēmumi,
naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņēmumi.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Budžeta lielāko daļu veido nodokļu
ieņēmumi 28 158 142 eiro (49,2%),
no kuriem lielākais īpatsvars ir
iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) 23 958 708 eiro (41,9%). Kā zināms,
IIN ieņēmumus ietekmē pašvaldības
teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits,
darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī
minimālā darba alga. IIN prognoze
2022. gadam, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 4,4 % lielāka.
Nodokļu
ieņēmumos
ietilpst
arī nekustamā īpašuma nodoklis
4 116 434 eiro (7,2%), t. sk. kārtējā gada ieņēmumi 3 834 470 eiro
un NĪN iepriekšējo gadu parādi
281 964 eiro. Azartspēļu nodoklis
3 000 eiro (atkarībā no Covid-19
krīzes
ierobežojošo
pasākumu
ietekmes) un dabas resursu nodoklis
80 000 eiro (0,1%).
Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars
kopējā budžetā ir 641 563 eiro jeb
1,1% no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem, no tiem ieņēmumi no
nekustamā īpašuma atsavināšanas 549 774 eiro.
Savukārt transfertu ieņēmumu
īpatsvars pamatbudžeta kopap-

jomā ir 25 174 016 eiro (44,0 %).
Tie ir: valsts budžeta transferti
24 424 216 eiro, finansējums Eiropas
Savienības līdzfinansētajiem projektiem 425 821 eiro un ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu 324 519 eiro.
Valsts
budžeta
transfertus
24 424 216 eiro apmērā veido:
- mērķdotācija pedagogu atlīdzībai 7 384 568 eiro (periodam no
2022. gada 1. janvāra līdz 31. augustam);
- mērķdotācija speciālo skolu uzturēšanas izdevumiem 405 094 eiro
periodam no 2022. gada 1. janvāra
līdz 31. augustam);
- Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) dotācija profesionālās ievirzes
sporta skolām 466 505 eiro;
- Kultūras ministrijas (KM) dotācija profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas skolām 562 862 eiro;
- dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda 8 736 720 eiro;
- mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 1 283 898 eiro;
- IZM dotācija skolēnu brīvpusdienām 192 034 eiro; mācību literatūras
iegādei 96 078 eiro, asistenta pakalpojumiem 57 051 eiro;
- finansējums Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem 2 538 180 eiro;
- valsts budžeta mērķdotācija sociālajai nodrošināšanai 1 153 379 eiro
(no tiem asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 992 194 eiro);
- valsts budžeta finansējums
Skaistkalnes sporta zāles būvniecībai
733 493 eiro;
- Nacionālā veselības dienesta finansējums pašvaldības veselības aprūpes iestādēm 630 000 eiro (aģentūra „Iecavas veselības centrs” un

Vecumnieku veselības centrs);
- KM mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīviem 35 640 eiro;
- pārējiem mērķiem 148 714 eiro.
Pamatbudžeta izdevumi
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti
pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
pašvaldības izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības iestāžu,
Sociālā dienesta un Bāriņtiesas, centrālās administrācijas un apvienību
pārvalžu darbības nodrošināšanai,
novada izglītības, sporta un kultūras
pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem
un maznodrošinātiem iedzīvotājiem,
investīciju finansēšanai, atbalstam
biedrībām un nodibinājumiem, kā arī
citām brīvprātīgajām iniciatīvām.
Izglītības jomas izdevumi veido
lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru – 36 843 552 eiro jeb 49,7%
no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti izglītības
iestāžu uzturēšanai, ar izglītību saistīto pasākumu un investīciju projektu finansēšanai. Šajos izdevumos
ietilpst arī iesākto jomas projektu
turpināšana. Izglītības nozarei plānotos līdzekļus paredzēts ieguldīt kapitālajiem remontiem un būvniecībai,
datorprogrammu un licenču iegādei,
izglītības iestāžu bibliotēku fondu papildināšanai ar mācību grāmatām un
daiļliteratūru, kā arī datortehnikas,
biroja tehnikas un pārējo pamatlīdzekļu iegādei u. c.
Izdevumi sociālajai aizsardzībai
veido otro lielāko pamatbudžeta izdevumu sadaļu - 11 132 272 eiro ar
īpatsvaru 15% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Bauskas novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību darba nodrošināšanai un sociālā

rakstura maksājumiem ir paredzēts
finansējums 2 776 865 eiro apmērā,
tai skaitā tikai sociāla rakstura maksājumiem 1 292 055 eiro. Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Bauskas novada domes
saistošie noteikumi.
Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai plānoti izdevumi 999 760 eiro
no valsts budžeta finansējuma.
Sociālās aizsardzības budžetā ir
paredzēti līdzekļi ilgstošas sociālās
aprūpes iestāžu un mājas aprūpes pakalpojumu apmaksai 1 122 442 eiro.
Aprūpes centru bērniem, t. sk. krīzes
centru sniegto pakalpojumu apmaksai - 220 555 eiro. Pakalpojumu samaksai par sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pieaugušām
personām ar garīga rakstura traucējumiem - 9000 eiro.
Sociālās jomas investīciju projektus plānots īstenot 4 597 411 eiro
apmērā.
Izdevumu sadaļā „Ekonomiskā
darbība”, kuras īpatsvars ir 9,2% no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
plānots izlietot 6 785 251 eiro.
Ceļu un ielu uzturēšanai ieplānoti
2 036 584 eiro, no tiem 65,2% jeb
1 328 635 eiro finansējot no valsts
budžeta mērķdotācijas.
Šajā gadā plānots pabeigt Ceriņu
ielas pārbūvi Vecumniekos, Sporta un
Strauta ielas pārbūvi Skaistkalnē, kā
arī autoceļa „Čikstes-Kaulbrieži” posmu Gailīšu pagastā. Kopējā izdevumu
summa - 165 256 eiro.
Bauskas industriālās teritorijas
attīstībai plānoti 154 381 eiro. Nevalstisko organizāciju iniciatīvām un
projektiem paredzēti 40 000 eiro.
Eiropas Savienības fondu un citu
investīciju projektu līdzfinansēšanai
pašvaldības 2022. gada budžetā ir
rezervēti 500 000 eiro kā gadskārtē5.lpp.

Grupu dzīvokļi un pakalpojums „Atelpas brīdis” Bauskā, Slimnīcas ielā 4 (projekta vizualizācija).
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Skaistkalnes sporta zāles jaunbūves vizualizācija.

Iecavas vidusskolas jaunbūves vizualizācija.

4.lpp.
jā pašvaldības budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai no pamatbudžeta izdevumiem paredzēti 6 541 507 eiro
jeb 8,8% līdzekļu. Ūdensapgādei 370 467 eiro, un ielu apgaismošanai - 534 622 eiro.
Pašvaldības nekustamā īpašuma
apsaimniekošanai, teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai, mājokļu
apsaimniekošanai un siltumapgādei plānoti 5 164 955 eiro. Projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu
vidi” paredzēti 41 755 eiro. Budžeta
sadaļā paredzēti arī citi šīs jomas izdevumi.
Jomā „Atpūta, kultūra un reliģija” paredzēts ieguldīt 5 078 921 eiro
jeb 6,9% no pamatbudžeta izdevumiem.
Šajā sadaļā plānoti līdzekļi pašvaldības bibliotēku darbības nodrošināšanai un grāmatu krājuma papildināšanai, kā arī paredzēti līdzekļi
pašvaldības kultūras centru, kultūras
namu, tautas namu, trīs muzeju un
divu novadpētniecības centru darbībai.
Dažādu sporta pasākumu organizēšanai Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku apvienībā paredzēti
203 196 eiro. Sporta nodaļas darbības nodrošināšanai, novada sporta
pasākumu organizēšanai un dalībai
sporta pasākumos, biedrību, sporta
komandu un individuālo sportistu atbalstam ir paredzēti 252 934 eiro.
Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai Bauskas novadā ir plānoti 489 275 eiro, kultūras jomas
attīstības projektos plānots ieguldīt
236 510 eiro.
Domājot par daudzveidīgu kultūras dzīvi un brīvā laika pavadīšanas
iespējām mūsu novada iedzīvotājiem,
finansējums 2022. gada budžeta
ietvaros kultūras un sporta norisēm
ir saglabāts tādā pašā apjomā, kāds
tas bija novados pirms Administratīvi
teritoriālās reformas. No pašvaldības budžeta tiks finansēti gan līdz
šim tradicionālie pasākumi, gan arī
plānots ieviest jaunas kultūras tradīcijas.
Izdevumi sabiedriskajai kārtībai
plānoti 1 147 754 eiro, t. i., 1,5% no

pamatbudžeta izdevumu kopapjoma - Bauskas novada Pašvaldības
policijas darbības nodrošināšanai,
norēķiniem ar Ķekavas novada pašvaldību par deleģētās funkcijas - sabiedriskās kārtības - nodrošināšanu
Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta
teritorijā. No šiem līdzekļiem pašvaldība atbalsta ugunsdzēsības dienestu
Bārbelē un Skaistkalnē.
Sabiedriskās kārtības un drošības
jomā tiks turpināta ERAF projekta
„Droša vide skolēniem un skolotājiem - kvalitatīvas izglītības pamats”
īstenošana par 7 156 eiro.
Veselības aprūpei ir plānoti
1 308 142 eiro jeb 1,8 % no visiem
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šajos izdevumos paredzēts
finansējums pašvaldības aģentūrai
„Iecavas veselības centrs” un Vecumnieku veselības centram. Ieplānotas
stipendijas studentiem, kuri apgūst
medicīniskās izglītības programmu
un pēc studiju beigšanas strādās
Bauskas novadā. Paredzēti līdzekļi
veselības jomas Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētiem projektiem.
Izdevumi vides aizsardzībai plānoti 863 363 eiro jeb 1,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Vides aizsardzībai no dabas resursu
nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot
92 213 eiro, kas ir 10,7% no nozares
izdevumiem. Līdzekļi tiks izmantoti
koku kopšanai, ūdenstilpju tīrīšanai,
zivju resursu atjaunošanai un Ziedoņu
ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
izbūvei.
Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 322 286 eiro, lietusūdens un
sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanai - 448 864 eiro.
Budžeta sadaļā vispārējiem valdības dienestiem izdevumi plānoti 4 403 217 eiro, t. i., 5,9% no
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, un paredzēti centrālās administrācijas darbības nodrošināšanai
2 435 226 eiro, valsts un pašvaldības
vienoto klientu apkalpošanas centru
darbībai 148 283 eiro, sabiedrisko attiecību veidošanai, reprezentācijai un iedzīvotāju informēšanai
286 646 eiro, Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku apvienības pārvaldes un to nodaļu vadībai

1 001 931 eiro, aizņēmumu apkalpošanas maksai un procentu izdevumiem - 131 131 eiro.
Neparedzētiem gadījumiem budžetā iedalīti 400 000 eiro, kas ir
0,5% no Bauskas novada pašvaldības
plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.
Pamatojoties uz budžeta sastādīšanas periodā spēkā esošajiem
līgumiem, pašvaldības aizņēmumu saistības 01.01.2022. bija
40 288 145 eiro, galvojumu –
5 348 666 eiro, kas ir 9,08% no
plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 3 476 334 eiro apmērā
atbilstoši Valsts kases aizdevuma līgumu atmaksas grafikam.
Iesākto
projektu
turpināšanai plānots saņemt aizņēmumus
10 868 450 eiro apmērā, no tiem
6 585 073 eiro - spēkā esošo Valsts
kases aizdevuma līgumu ietvaros, bet
jauno projektu aktivitāšu īstenošanai
būs nepieciešami 4 283 377 eiro.
2022. gada budžetā ir paredzētas
finanses pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanai tādiem investīciju
projektiem, kuriem plānots pieprasīt
valsts aizdevumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai, kā arī augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem
no valsts atbalsta programmas.
Ja tiks apstiprinātas investīcijas
augstākminētajās programmās, pašvaldība ir rezervējusi līdzekļus līdzfinansējumam šādiem augstas gatavības projektiem:
– Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas pārbūvei;
– ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru
Baldones ielā 65, Iecavā (2, 4. un
5. kārta, kas paredz 2. stāva pārbūvi Sociālā dienesta vajadzībām, ēkas
teritorijas labiekārtošanu un fasādes
atjaunošanu);
– Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās
mājas „Lejenieki” restaurācijai Ceraukstes pagastā;
– ceļu pārbūves projektiem Brunavas, Iecavas un Rundāles pagastā;
– brauktuvju un gājēju celiņu plānveida sakārtošanai Bauskas pilsētā.

Līdzekļi rezervēti arī LEADER programmas projektu līdzfinansēšanai,
kā arī dažādu kultūras pasākumu
līdzfinansēšanai atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.
Kopumā 2022. gads pašvaldībai
plānots pārmaiņu zīmē – turpināsies
pašvaldības pakalpojumu uzlabošana, tiks uzsākta kapitālsabiedrību izvērtēšana.
Turpinās iesāktie
investīciju projekti
Izglītības infrastruktūrā
Turpinot iepriekšējos gados uzsāktos projektus Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku apvienības
pārvaldē, būtiskākie ieguldījumi paredzēti izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai
un uzlabošanai. Plānotais investīciju
apmērs izglītības jomā ir 60% apmērā no 2022. gada investīciju plāna.
Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai paredzēti ieguldījumi
10 863 438 eiro apmērā.
Tiks turpināti šādi investīciju projekti izglītībā:
– Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras attīstība 2 267 991 eiro;
– Sporta zāles būvniecībai pie
Iecavas pamatskolas 1 966 668 eiro;
– Iecavas vidusskolas pārbūvei
2 662 594 eiro;
– Vecumnieku vidusskolas ēkas
pārbūvei 3 048 274 eiro;
– Skaistkalnes sporta zāles būvniecība 917 911 eiro.
Savukārt izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanai plānoti ieguldījumi
pusmiljona eiro apmērā, proti, tiks
turpināts atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu, valsts budžeta finansētās un
ERASMUS + programmas projektos.
Uzlabos sociālo un veselības
pakalpojumu kvalitāti
un daudzveidību
Sociālo un veselības pakalpojumu
attīstībai, turpinot iesāktos projektus novadā, paredzēts finansējums
6.lpp.
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Dzegas izmērus un kompozīciju precizēt
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Projekt. apgaismojums
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OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA
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A
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Projekt. skursteņu piemūrējums
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PIEZĪMES:
1.
Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2.
Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemts ēkas pirmā stāva grīdas līmenis;
3.
Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanas nepieciešamie papildus materiāli un
darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski
pareiza un, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem, atbilstoša darbu izpilde pilnā
apjomā;
4.
Skursteņu piemūrēšanas darbus jāveic sertificēta mūrnieka uzraudzībā, ievērojot darba
specifikai atbilstošus nosacījumus. Skursteņu augšējo daļu paredzēt slīpumā - augstākā
daļa centrs, sadalot skursteņa augšu četrās vienādās plaknēs ar kritumu uz leju.
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Kompleksa „Rundāles Avoti” rekonstrukcijas vizualizācija.
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Māla s-veida kārniņi "Dantegl",
sniega barjera, ventilācijas izvadi
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Izstrādātājs:
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Objekta nosaukums:
SIA "CAMPAIGN"
Būv. reģ. Nr. 10964-R
Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011
sia.campaign@gmail.com

"ķieģeļsarkans"

4 047 415 eiro infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (26% no investīciju ieguldījumiem).
Sociālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai turpinās Eiropas Sociālā
fonda projekts „Atver sirdi Zemgalē”.
Daudzveidīgu sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšanai budžetā
plānoti vairāk nekā pusmiljons eiro.
2022. gadā plānots izveidot dienas aprūpes centru Iecavā pakalpojumu nodrošināšanai pieaugušajiem
ar garīga rakstura traucējumiem un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Bauskā plānota daudzfunkcionāla
sociālo pakalpojumu centra izveide
Rūpniecības ielā 9 un Slimnīcas ielā 4.
Vecumnieku Sarkanajā skolā pakalpojumu sniegšanu uzsāks dienas
aprūpes centrs personām ar garīga
rakstura traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (plašāk 7. lappusē).
Turpināsies uzsāktie pārrobežu sadarbības programmas projekti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros.
Visu gadu tiks īstenoti daudzveidīgi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi iedzīvotāju
iecienītajā projektā „Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei”. Projekts tiek īstenots visa novada teritorijā, budžetā paredzot 157 414 eiro.
Tiks nodrošināts līdzfinansējums
pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam, tāpat arī līdzekļi
paredzēti primārās aprūpes centra
attīstības projektam Iecavā.
Ieguldīs kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā
Bauskas novadā ir plašs un daudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojums,
kas veiksmīgi iekļaujas gan kultūras
dzīves pasākumos, gan tūrisma aktivitātēs. Plānojot 2022. gada budžetu,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai paredzēts investēt
5
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Atsegts ķieģeļu mūris, apstrādāts
ar hidrofobizatoru "Disboxan 450
Fassadenschutz"
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Teknes un notekas

Balta

āles

Rund

1

pils
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"Daudzfunkcionāla ēka, kafejnīca, viesu nams"
Adrese:

1 169 396 eiro, t. sk. uzsāktajiem
Svitenes muižas kungu mājas jumta
glābšanas darbiem, Mežotnes baznīcas rekonstrukcijai, projekta „Mežotnes pilskalna ziemeļu ieeja” īstenošanai, pārrobežu sadarbības projektam
un investīcijām Bauskas pils muzejā.
Paredzēta jumta nomaiņa Aktieru
Amtmaņu muzejā „Zvanītāju bukās”
Vallē. Paredzēts līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai.
Turpināsies pārrobežu projekti „Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska, „Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas
pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” u. c. projekti.
Projekti uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstībai
Uzņēmējdarbības un tūrisma jomā
būtiskākie ieguldījumi paredzēti kompleksa „Rundāles Avoti” rekonstrukcijai un piegulošās teritorijas labiekārtošanai ar mērķi ierīkot Tūrisma
informācijas punktu un iznomāt telpas uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai. Turpināsies
uzsāktie pārrobežu sadarbības programmas projekti daudzveidīga tūrisma piedāvājuma attīstībai.
Plānoti līdzekļi Bauskas industriālā
un loģistikas parka attīstībai - elektrības pieslēgumu ierīkošanai iespējamiem investoriem.
Atbalstīs iedzīvotāju un
NVO iniciētus projektus
Jaunajā novadā pašvaldība turpinās atbalstīt iedzīvotāju iniciētus
projektus programmā „Iedzīvotāji
veido savu vidi”, kopumā šim mērķim paredzot 41 755 eiro. Nevalstisko organizāciju (NVO) iesniegtajiem projektiem paredzēts atbalsts
40 000 eiro.
Saistošie noteikumi „Par Bauskas novada pašvaldības budžetu
2022. gadam” ar pielikumiem publicēti pašvaldības interneta vietnes
www.bauska.lv sadaļā „Pašvaldība”
->„Budžets”.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
BP vadītājs

V. Kladovščikova

01.04.2021.

Izstrādāja

L.M.Turka

01.04.2021.

Rundāles novada dome,
Pasūtītājs:
reģ.Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
LV-3901
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TOŅA KODS
APRAKSTS
Tonis "Ginster 115"
Ķieģeļu mūra apmetuma krāsojums
no "Caparol Facade
ar kaļķa bāzes krāsu "Histolith
A1" toņu paletes
FassadenKalk", 2 kārtās
Dekoratīvi pilastri un apmales (izvirzīti
Tonis "Nr. 100" no
ēkas apmetumā), dzega, apmetuma
+6,600
"Sakret DPC" toņu
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FassadenKalk", 2 kārtās
Tonis "Q645" no
"Tikkurila" "Facade
Koka loga rāmis, koka durvis
760" toņu kartes
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5
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Dzegas izmērus un kompozīciju precizēt
būvniecības laikā
Projekt. apgaismojums

Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam,
Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata projekts tiek nodots publiskajai apspriešanai, pamatojoties
uz Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra domes sēdes lēmumu
(protokols Nr. 3, 1. p.) „Par Bauskas novada attīstības programmas 2. redakcijas, Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2. redakcijas un
Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma
saņemšanu”.
Plānošanas dokumentu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības
programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 22, 20. p.), Iecavas novada domes
2020. gada 27. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu
apstiprināšanu” (protokols Nr. 17, 16. p.), Vecumnieku novada domes
2020. gada 28. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 18, 5. §), Rundāles novada domes
2020. gada 29. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, 6. p.).
Apspriešanas termiņš: no 2022. gada 11. februāra līdz 2022. gada
14. martam.
Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidotās redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) vides pārskata izstrādātājs:
SIA “Baltkonsults”.
Ar Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam,
Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidoto redakciju, SIVN
vides pārskatu no 2022. gada 11. februāra līdz 2022. gada 14. martam
var iepazīties elektroniski www.geolatvija.lv, www.bauska.lv, www.iecava.lv,
www.rundale.lv, www.vecumnieki.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē WEBEX platformā 2022. gada 23. februārī plkst. 15.00.
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2022. gada 14. martam (ieskaitot):
• Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Bauskas novadā;
• sūtot uz e-pastu: planojums@bauska.lv;
• pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 14. martam), adresējot Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901.
B

Projekt. skursteņu piemūrējums

Dzegas izmērus un kompozīciju precizēt
būvniecības laikā
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2022. gada 7. februārī

Izstrādātājs:

5

Objekta nosaukums:

SIA "CAMPAIGN"
Būv. reģ. Nr. 10964-R
Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011
sia.campaign@gmail.com

"ķieģeļsarkans"
Balta
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Balta

BP vadītājs

V. Kladovščikova

01.04.2021.

Izstrādāja

L.M.Turka

01.04.2021.

B
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Rundāles novada dome,
Pasūtītājs:
reģ.Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
LV-3901

"Daudzfunkcionāla ēka, kafejnīca, viesu nams"

Adrese:

"Avoti 1", Pilsrundāle, Rundāles pagasts/"Avoti", Pilsrundāle, Rundāles
pagasts/"Upes māja", Pilsrundāle, Rundāles pagasts

Lapas nosaukums:

Daudzfunkcionāla ēka. Fasāde asīs A-D, fasāde asīs 5-1.
1. būvprojekta kārta

Mērogs:

1:100

Stadija:

Marka:

AR-07

Pasūt. Nr.:
Nr.17-16./2020/214
Arh. Nr.:
CMP20-BP047
Lapu skaits:

BP

"Avoti 1", Pilsrundāle, Rundāles pagasts/"Avoti", Pilsrundāle, Rundāles
pagasts/"Upes māja", Pilsrundāle, Rundāles pagasts

Lapas nosaukums:

Pasūt. Nr.:

Daudzfunkcionāla ēka. Fasāde asīs A-D, fasāde asīs 5-1. Nr.17-16./2020/214
Arh. Nr.:
1. būvprojekta kārta
CMP20-BP047

Mērogs:

1:100

Stadija:

Marka:

AR-07

BP

Lapu skaits:

Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs arī SIA “Baltkonsults”
valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. t. 29455156,
e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv.

Turpinās pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu
pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”. Strādājošie vecumā no 25 gadiem
var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām.
Pieteikšanās mācībām - līdz 24. februārim
mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

7.

2022. gada 7. februārī

Uzlabo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai
Andra Matuļenko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Kopš 2015. gadā Latvijā uzsākts
deinstitucionalizācijas (DI)
process, kas paredz tādas pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz
nepieciešamo atbalstu personām,
kurām ir ierobežotas spējas sevi
aprūpēt, lai tās spētu dzīvot mājās
vai ģimeniskā vidē.
Paredzams, ka ieviešot projektus
visā Latvijas teritorijā, DI procesa
rezultātā pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās pakāpeniski aizstās ar sabiedrībā balstītiem
sociāliem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.
Pirms administratīvi teritoriālās
reformas arī Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadā tika uzsākti projekti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Rundālē,
iegādājoties aprīkojumu dienas aprūpes centra izveidei, projekts pabeigts
2021. gadā.
Bauskā sāk būvdarbus
Rūpniecības ielā
2022. gada janvārī sākti ēkas pārbūves darbi daudzfunkcionāla sociālo
pakalpojumu centra izveidei Bauskā,
Rūpniecības ielā 9. Iepirkuma rezultātā būvdarbus veic SIA „Reaton”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Cerkazi-G” un
autoruzraudzību - būvprojekta autors
SIA „JaunRīga ECO”.
Ēka Bauskā, Rūpniecības ielā 9, ir
kultūrvēsturiska būve, kas saglabājusi
daudz autentisku fasādes un interjera
elementu. Ēka atrodas valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas
vecpilsēta” teritorijā.
Projektā plānots pārbūvēt pašreizējo
daudzdzīvokļu divstāvu namu. Tam tiks
pievienots papildu būvapjoms viena
stāva līmenī. Plānota arī esošās garāžas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana un gruntsgabala ziemeļu daļā
esošās palīgēkas demontāža.
Tiks labiekārtota ēkas apkārtne izbūvētas jaunas bruģētas ietves pie
ēkas galvenajām ieejām un pagalmā.
Paredzēts iekārtot aktivitāšu un rotaļu
zonu ēkas iekšpagalmā, ko varēs izmantot gan sociālo pakalpojumu centra klienti, gan citi apmeklētāji.
Pēc būvdarbu pabeigšanas sociālo
pakalpojumu centrā paredzēts iekārtot
dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas
personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tiks nodrošināts pakalpojums
„Atelpas brīdis” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šim mērķim tiks

SIA „JaunRīga ECO” izstrādātā daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Bauskā, Rūpniecības ielā 9, vizualizācija.

iekārtots daudzfunkciju terapijas un
Montesori kabinets.
Projekta ietvaros Bauskā kopumā
tiks atjaunotas trīs ēkas. Ģimeniskai
videi pietuvināta pakalpojuma izveidei
izremontēta ēka Zaļajā ielā 33. Tā ir
labiekārtota un pielāgota personām ar
funkcionāliem traucējumiem. Aizvadītā
gada nogalē projekts kā labās prakses
piemērs saņēmis Labklājības ministrijas atzinību.
Slimnīcas ielā 4B tiks izveidoti
16 grupu dzīvokļi un pakalpojums „Atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
Projektu Bauskā paredzēts īstenot
līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Iecere tiek īstenota Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētajā
projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/046 „Deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošana
Bauskas novadā”.
Projekta kopējie izdevumi ir
4 415 666,81 EUR, no tiem ERAF finansējums 901 402,63 EUR, valsts
budžeta finansējums 153 902,33 EUR,
valsts budžeta dotācija pašvaldībām
35 326,85 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 3 325 035 EUR.
Iecavā pārbūvēs
Sarkano skolu
Iecavā projekta ietvaros plānots pārbūvēt līdzšinējo Sarkano skolu Baldones
ielā 65, lai tajā sniegtu dienas aprūpes
centra pakalpojumu pieaugušajiem ar
garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Pašlaik notiek iepirkums.
Projektu Iecavā paredzēts īstenot
līdz 2022. gada 31. decembrim.

Vecumniekos gatavojas
uzņemt pirmos klientus
Gada pirmajā pusē plānots reģistrēt DI projektā izbūvētā Vecumnieku
pagasta Dienas aprūpes centra pakalpojumus un uzņemt pirmos klientus.
„Pašlaik strādājam pie aprīkojuma –
mēbeļu – atvešanas un uzstādīšanas,
kā arī notiek speciālistu piesaiste,”
informēja Bauskas novada Sociālā
dienesta Vecumnieku struktūrvienības
vadītāja Ina Jankeviča.
Projekts notiek divās kārtās. 1. kārta īstenota Eiropas Savienības Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/020 „Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku pagastā personām ar garīga
rakstura un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem” ietvaros.
1. kārtas būvdarbu izmaksas ir
498 488,48 EUR, būvuzraudzības izmaksas ir 3394,72 EUR un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas 70 000 EUR. ERAF finansējums
182 021,48 EUR, valsts budžeta finansējums 30 171,65 EUR, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām 7159,75 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums projekta
ietvaros 25 360,83 EUR.
2. kārtā paredzēts iegādāties
materiāltehnisko
nodrošinājumu
70 000 EUR apmērā, lai aprīkotu die-

nas aprūpes centru. Finansējums piesaistīts no Latvijas-Lietuvas (Lat-Lit)
sadarbības programmas.
Projekta īstenošanas termiņš ir
2022. gada marts.
Rundālē projekts noslēdzies
DI projekts īstenots Rundālē, Saulaines sociālā centra ēkā, kur izveidots
dienas aprūpes centrs. Iekārtota aktivitāšu istaba pieaugušām personām
ar garīga rakstura traucējumiem, aktivitāšu istaba bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī relaksācijas
istaba. Projektā iegādāts specializēts
aprīkojums multisensoriskas apkārtnes
radīšanai, kas nodrošina dažādu sajūtu
stimulāciju, atslābinot un nomierinot,
kā arī veicinot to, lai mērķa grupas persona pievērš uzmanību apkārtnei, veicina atmiņas, taustes, redzes, skaņas,
smaržas un kustības sajūtas, kā arī intelektuālās darbības.
Kā informēja Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības vadītāja Kristīne Brūvele, dienas
aprūpes centrs klientus sāks uzņemt
februārī.
Aktivitāšu ieviešanas kopējais finansējums ir 59 804,19 EUR, kur ERAF
finansējums ir 50 833,56 EUR, valsts
budžeta dotācija 2242,65 EUR Rundāles novada domes līdzfinansējums
6727,98 EUR.

Izveidota digitāla
informatīvā bāze
Bauskas pilsētas
vēsturiskajam centram

jeb mājaslapa https://vecpilseta.bauska.lv,
Jolanta Kalinka
Attīstības un plānošanas nodaļas veikta objektu fotofiksācija, informācijas
izzināšana, apstrāde un ievadīšana datubāvecākā projektu vadītāja
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda
(VKKF) atbalstu laika posmā no
2021. gada maija līdz 2021. gada
decembrim Bauskas novada pašvaldība ir izveidojusi inovatīvu digitālu
kultūras mantojuma informatīvo
bāzi Bauskas pilsētas vēsturiskā
centra kultūrvēsturiski vērtīgās
apbūves saglabāšanai un
kvalitatīvai restaurācijai.
Tas nodrošinās sistematizētas un
kvalitatīvas informācijas pieejamību par
Bauskas pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskajām vērtībām, pašvaldības
amatpersonām, speciālistiem, pētniekiem,
arhitektiem, plānotājiem, restauratoriem,
ēku īpašniekiem, tādējādi padarot pieejamu sabiedrībai kultūras mantojuma saturu
digitālajā vidē.
Projektā izstrādāta interneta platforma

zē par 207 objektiem. Datubāze ir publiski
pieejama atvērto datu formātā, sasaistē
ar Bauskas novada pašvaldības mājaslapas www.bauska.lv publiskojamo sadaļu, un
par datubāzes lietošanu nav jāmaksā. Tā
ir aprīkota ar meklētāja funkciju gan pēc
adreses, gan apraksta, gan pēc atrašanās
vietas kartē.
Pašvaldība nodrošina izveidotās datubāzes uzturēšanu un turpmāko informācijas
papildināšanu par objektiem. Lietotājiem
ir iespēja papildināt datubāzē sniegtos aprakstus ar informāciju, kas viņiem ir pieejama. Datus var iesūtīt Bauskas vecpilsētas
un novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un attīstības komisijai uz
e-pastu: bauskaskomisija@gmail.com.
Projekta
kopējās
izmaksas
15 642,80 EUR, t. sk. Valsts kultūrkapitāla
fonda
finansējums
13990,50 EUR piešķirts no mērķprogrammas “KULTŪRELPA”.
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Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma
19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
„VIETAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBAS INICIATĪVAS”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022. gada 28. februāra līdz
2022. gada 28. martam.
13. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 175 000 EUR.
Mērķis: veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā.
Rīcība: 2.1. rīcība: “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu
attīstība”
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte: 90%
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
50 000 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
1) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2) pārējiem projektiem - viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekti iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās
sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4. stāvā, Lauku atbalsta
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un biedrības mājaslapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” /
„13.kārta”).
Kontaktinformācija
Jolanta Kalinka - tel. 29781969, e-pasts: jolanta.lauva@inbox.lv
Ieva Jermuša - tel. 20095189, e-pasts: bauskas.partneriba@inbox.lv

Biedrība „Mums pieder pasaule”
plāno uzsākt saimniecisko darbību

Vita Reinfelde
biedrības „Mums pieder pasaule”
valdes locekle
2021. gada augustā biedrība
„Mums pieder pasaule” noslēdza
līgumu ar Aktīvo iedzīvotāju fondu
par projekta „Nākamais līmenis”
īstenošanu. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest Rundāles jauniešu
organizācijās efektīvu pārvaldības
sistēmu, ilgtermiņa stratēģiju un
reklāmu.
Iecerēts, ka biedrība „Mums pieder
pasaule” uzsāks saimniecisko darbību.
Projekts simtprocentīgi ir Aktīvo iedzīvotāju fonda (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija) finansēts. Kopējais granta apjoms ir

19992,20 EUR. Līg. Nr. AIF/2021/IK/027.
Darbs pie stratēģijas izstrādes sākās
jau pērnā gada augustā, kad jauniešu
biedrībām „Mums pieder pasaule” un
„INICIO” notika divu dienu stratēģijas
seminārs, kuru vadīja biznesa treneris un
biedrību mentors Arnolds Brūders.
Semināra mērķis bija veidot iestrādes
katras biedrības stratēģijas izstrādei līdz
2023. gadam. Nodarbību laikā tika formulētas biedrības vērtības, mērķi, misija,
kā arī saliedētas biedrību komandas.
Pēc divu dienu intensīva darba mērķis
tika sasniegts. Katra biedrība mājās devās ar skaidru misiju un izvirzītiem mērķiem, kuri piepildāmi nākamajos divos
gados.
No septembra biedrība „Mums pieder

8.

pasaule” aktīvi strādājusi pie sava zīmola:
izstrādāti un apspriesti vairāki logo varianti, un 2021. gada nogalē – 28. decembrī - jaunais logo tika apstiprināts. Daudz
domāts par zīmola vizuālās identitātes
būtiskāko sastāvdaļu - krāsu paleti. Biedrības „Mums pieder pasaule” krāsu gammā ir pieci toņi: sarkana, oranža, zaļa, zila
un tirkīza.
Savukārt no oktobra biedri aktīvi plāno
saimniecisko darbību. Savas saimnieciskās darbības uzsākšana mazinātu atkarību no projektiem, kā arī pavērtu plašākas
iespējas līdzfinansējuma piesaistei lielākiem projektiem. Pašlaik biedrības darbība pilnībā tiek finansēta no projektiem.
Februārī projekta aktivitāšu ietvaros
ir plānotas biedrību „Inicio” un „Mums
pieder pasaule” vadības mācības „Kā
gudri vadīt organizāciju”, kur tiks izstrādāts vadības modelis, kas balstīts
uz mērķu sasniegšanu un rezultātu izvērtēšanu. Modeli plānots ieviest gada
laikā.

Skaistkalnes
pasta nodaļa
atjauno darbu
Latvijas Pasts informē, ka no
3. februāra darbu atjaunojusi
Bauskas novada Skaistkalnes pasta
nodaļa, vienlaikus sākot testēt
iespējamās darbalaika izmaiņas, lai
izzinātu klientu vēlmes un pakalpojumu reālo pieprasījumu.
Testa periodā līdz 31. martam Skaistkalnes pasta nodaļa strādās pirmdienās,
otrdienās, trešdienās un piektdienās
no plkst. 7 līdz 13 un ceturtdienās no
plkst. 7 līdz 16. Pamatojoties uz testa laikā iegūtajiem rezultātiem, tiks pieņemts
lēmums, vai Skaistkalnes pasta nodaļas
darbalaiks šādā veidā jāmaina pastāvīgi.
Tehnisku iemeslu dēļ uz laiku bija mainīts Skaistkalnes pasta nodaļas darbalaiks un sūtījumu saņemšanas sistēma.
Turpmāk Skaistkalnes iedzīvotāji sūtījumus varēs saņemt bez iepriekšējas pieteikšanas. Plašāka informācija par pasta
pakalpojumu saņemšanu - sazinoties ar
Latvijas Pasta Klientu centru: 67008001,
27008001; info@pasts.lv.
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Veselība un sociālā aizsardzība

Ģimenes ārstu
konsultatīvais
tālrunis zvanus
pieņem visu
diennakti
Reaģējot uz strauji pieaugošo
saslimstību ar Covid-19 omikrona
paveidu, no 31. janvāra ģimenes
ārstu konsultatīvais tālrunis
turpmāk uz laiku darbosies
24 stundu režīmā katru dienu.
Uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 iedzīvotāji var zvanīt, kad
nav iespējas konsultēties ar savu ģimenes ārstu, bet nepieciešams mediķu padoms veselībai steidzamās situācijās, un
nav skaidrs, kā rīkoties. Ģimenes ārstu
konsultatīvā tālruņa mediķi telefoniski
sniedz padomus nelielu traumu, pēkšņu
saslimšanu vai hronisku slimību saasinājuma brīžos, tostarp, ja ir: saaukstēšanās, drudzis; vemšana, caureja; muguras
sāpes; sāpes ausīs, kaklā; brūces, nobrāzumi, ķermeņa sasitumi, sastiepumi;
hroniskas slimības saasinājumi u. c., arī
tad, ja ir šaubas, zvanīt 113 vai nē.
Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa
speciālisti sniedz medicīniskus padomus akūtās veselības situācijās.
Viņi neizraksta medikamentu receptes; neatver/nenoslēdz darba nespējas
lapas; nepārskata un nemaina ārstējošā ārsta jau nozīmētos medikamentus
un to devas; neizraksta nosūtījumus
uz analīzēm un izmeklējumiem, t. sk.,
saslimstot ar Covid-19; neanalizē jau
esošu analīžu un izmeklējumu rezultātus
(asinsanalīzes, veikto rentgenu, ultrasonogrāfiju u. c.).
Ja sūdzības par veselību būs tādas,
kas apdraud veselību vai dzīvību, tad
zvanu pāradresēs uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārkārtas
tālruni 113.
Papildu informāciju par tuvākajām
ārstniecības iestādēm, kurās var saņemt medicīnisko palīdzību vienkāršāku saslimšanu vai nelielu traumu gadījumos, var uzzināt, darba laikā zvanot
uz NVD bezmaksas uzziņu tālruni
80001234.

Šajā apkures
sezonā vairāk
mājsaimniecību
varēs saņemt
mājokļa pabalstu
Dita Čekša
Bauskas novada Sociālā dienesta
Bauskas struktūrvienības vadītāja
vietniece
Saeimā pieņemtie Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma grozījumi, kas stājās spēkā
24. decembrī, paredz, ka uz mājokļa
pabalstu šajā apkures sezonā varēs
pretendēt arī tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir zemi, taču
pārsniedz šī pabalsta piešķiršanai
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteikto ienākumu slieksni.
Mājokļa pabalstu nodrošināšanai
pašvaldības no valsts saņems mērķdotāciju. Likuma izmaiņas noteic, ka uz
pašvaldības pabalstu var pretendēt arī
tās mājsaimniecības, kuru ienākumi ir
zemi, bet nedaudz pārsniedz šobrīd mājokļa pabalsta piešķiršanai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
noteikto ienākumu slieksni. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir
mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu
deklarāciju, un izdevumus par mājokli
apliecinošu rēķinu un citu veidu pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā
dienestā.
Lai aprēķinātu mājokļa pabalstu, vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā.
Informāciju par mājokļa pabalstu
var saņemt Bauskas novada Sociālā
dienesta:
Bauskas struktūrvienībā - Dita Čekša, tālr. 29819334;
Rundāles struktūrvienībā - Sandra
Upīte, tālr. 29440882;
Iecavas struktūrvienībā - Zanda Zelle, tālr. 26953224;
Vecumnieku struktūrvienībā - Nita
Kinaucka-Briede, tālr. 27877075.

Trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības izziņas
derīguma termiņš pagarināts
līdz 31. martam
Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus
veselības aprūpes sistēmā:
- nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes
pakalpojumus;
- nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
- saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par
recepti.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz
327 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro katrai nākamajai personai
mājsaimniecībā, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus,
ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:
- saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
- saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
- pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
- tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši
Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.
Labklājības ministrija atgādina, ka
trūcīgā un maznodrošinātā statuss
dod tiesības mājsaimniecībai saņemt
valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.
Tā kā valstī ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 28. februārim, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma
termiņu var pagarināt līdz 2022. gada
31. martam. Izziņas derīguma termiņu
pagarina pašvaldības sociālais dienests,
izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus, un sagatavo jaunu iztikas līdzekļu deklarāciju,
pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu
un dokumentiem.
Papīra formātā izziņas no jauna nav

jāizsniedz. Vecās izziņas ir derīgas līdz
2022. gada 31. martam, ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma termiņu.
Persona ar iepriekš izsniegto papīra formāta izziņu dodas uz ārstniecības iestādi,
pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur tā nepieciešama.
Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un/
vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas,
var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī
situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās
situācijas laikā personai beidzas trūcīgas
vai maznodrošinātas mājsaimniecības
statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma
sniedzējam ir iespējams sazināties ar
klienta pašvaldības sociālo dienestu un
pārliecināties par izziņas derīgumu.

Sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji bez maksas saņem medicīniskās maskas
Bauskas novada iedzīvotāji, kuriem
Sociālais dienests ir izsniedzis
izziņu par atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības
statusam, var saņemt medicīniskās
maskas.
Statusu saņēmušie bez maksas
katrs saņem vienu iepakojumu, kurā ir
50 medicīniskās maskas. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un izziņa
par personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes mājsaimniecības statusam.

MASKAS VAR SAŅEMT
Bauskas struktūrvienībā
No pirmdienas līdz piektdienai: Bauskā, Higiēnas centrā. Vairāk informācijas
pa tālr. 20119007.
Pirmdienās: Codes pagasta nodaļā
pie sociālās darbinieces. Vairāk informācijas pa tālr. 23075405.
Trešdienās: Ceraukstes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes pagasta nodaļā pie
sociālajiem darbiniekiem. Vairāk informācijas pa tālr. Ceraukstē 28346334;

Dāviņos 23075405; Gailīšos un Īslīcē
63921960; Mežotnē 23881885.
Ceturtdienās: Vecsaules pagasta nodaļā pie sociālās darbinieces. Vairāk informācijas pa tālr. 23117321.
Piektdienās - Brunavas pagasta nodaļā pie sociālās darbinieces. Vairāk informācijas pa tālr. 23075405.
Rundāles struktūrvienībā
Rundāles, Svitenes, Viesturu pagasta nodaļā darba laikā. Vairāk informācijas pa tālr. 26674834, 25633422,
29440882.

Iecavas
struktūrvienībā darba laika ietvaros. Plašāku informāciju
var iegūt, zvanot pa tālr. 26953224,
63942241, 63942242.
Vecumnieku struktūrvienībā
Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles un Vecumnieku pagasta
nodaļā darba laikā. Vairāk informācijas
pa tālr: 63976733, 63976766.
No 25. janvāra publiskās vietās drīkst
lietot tikai medicīniskās maskas vai ne
zemākas klases kā FFP2 respiratorus
bez vārsta.

Pilsrundāles
vidusskolu vadīs
Daiga Saka
Andra Matuļenko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Ar domes sēdes lēmumu
27. janvārī Pilsrundāles direktores amatā apstiprināta Daiga
Saka.
Uz vadītāja amatu bija izsludināts atklāts konkurss. Izvērtējuma rezultātā par
piemērotāko kandidatūru šim amatam
tika atzīta D. Saka.
No 2007. gada viņa strādājusi Pilsrundāles vidusskolā par direktora vietnieci izglītības jomā un latviešu valodas un
literatūras skolotāju.
Daiga ir Pilsrundāles vidusskolas absolvente. Augstāko izglītību ieguvusi Lat-

vijas Universitātes Filoloģijas fakultātē.
D. Sakai ir pieredze starptautisku projektu vadībā, viņa regulāri papildinājusi
savas zināšanas pedagoģijā un vadības
zinībās, kā arī guvusi atzinību par radošu, inovatīvu darbu pedagoģijā.

Apstiprināti pagastu
nodaļu vadītāji
Ceru, ka administratīvi teritoriālā reforma pavērs jaunas iespējas dažādu
jomu aktivitātēs, ko izmantosim.”
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Struktūrvienība

Vadītājs

Kontaktinformācija

BAUSKAS Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
tālr. 63963977; 25444899; dina.berzina@bauska.lv
Bauskas apvienības pārvalde, vadītājs Aleksandrs Gurkovskis
tālr. 25422393; aleksandrs.gurkovskis@bauska.lv
Bauskas pilsētas nodaļa

Jānis Feldmanis

tālr. 26640977
janis.feldmanis@bauska.lv

Brunavas pagasta nodaļa

Baiba
Marčenkova

tālr. 63946158
baiba.marcenkova@
bauska.lv

Ceraukstes pagasta nodaļa Uģis Volosovskis

tālr. 63900813, ugis.
volosovskis@bauska.lv

Codes pagasta nodaļa

Dace Šķiliņa

tālr. 27234030
dace.skilina@bauska.lv

Dāviņu pagasta nodaļa

Līvija Šarķe

tālr. 63946819
livija.sarke@bauska.lv

Gailīšu pagasta nodaļa

Iluta Puķīte

tālr. 27004151
iluta.pukite@bauska.lv

Īslīces pagasta nodaļa

Sandra Ķisele

tālr. 29359677
sandra.kisele@bauska.lv

Mežotnes pagasta nodaļa

Zigurds Kalējs

tālr. 27802519
zigurds.kalejs@bauska.lv

Vecsaules pagasta nodaļa

Līga Vasiļauska

tālr. 26550795
liga.vasilauska@bauska.lv

IECAVAS Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
tālr. 66954893; 63974907; vija.spalva@iecava.lv; daiga.rundze@iecava.lv

Iecavas apvienības pārvalde, vadītājs Normunds Vāvers
tālr. 25773328, normunds.vavers@iecava.lv

RUNDĀLES Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs, tālr. 66954843; inese.skujina@rundale.lv
Rundāles apvienības pārvalde, vadītājs Aigars Sietiņš
tālr. 28609107, aigars.sietins@rundale.lv
Svitenes pagasta nodaļa

Jānis Liepa

tālr. 26641544
janis.liepa@rundale.lv

Viesturu pagasta nodaļa

Vitālijs Bļinkovs

tālr. 27844046
vitalijs.blinkovs@rundale.lv

VECUMNIEKU Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs, tālr. 63976734; vija.eiduka@vecumnieki.lv
Vecumnieku apvienības pārvalde, vadītāja Dace Šileika
tālr. 63920596, dace.sileika@vecumnieki.lv

SKAISTKALNES Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs, tālr. 63933206; skaistkalne@vecumnieki.lv

Gailīšu pagasta nodaļu vadīs
Iluta Puķīte, kas līdz šim
strādājusi par kultūras darba
organizatori pagasta nodaļā.
Viņai ir pieredze arī bāriņtiesas
darbā un grāmatvedībā.
I. Puķīte absolvējusi biznesa augstskolu „Turība”, ieguvusi otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību ar
kvalifikāciju jurists.
Iluta ir vietējā un atzīst, ka tā ir
priekšrocība, plānojot un organizējot
pagasta nodaļas darbu. „Manuprāt,
pagasta iedzīvotājiem vajadzētu
pakalpojumu centru, kas būtu tuvāk
nekā brauciens uz Bausku. Protams,
turpināšu visus iesāktos darbus un
projektus, sadarbošos ar vietējiem
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai attīstītu infrastruktūru, kultūrvidi, lai
nepasliktinātos dzīvesvide, lai cilvēki nedotos prom no mūsu pagasta.

Ceraukstes pagasta nodaļas
vadītāja amatam izraudzīts Uģis
Volosovskis, kura pieredze pašvaldības darbā ir 10 gadi. Iepriekš
viņš pildījis Daugmales kultūras
centra vadītāja pienākumus.
„Pretendentu atlases komisija
U. Volosovska kandidatūru atzina par
vispiemērotāko”, atzina komisijas
dalībnieks A. Gurkovskis. Savukārt
U. Volosovskis pauda, ka ir gatavs darboties un saskata plašu darba lauku.
U. Volosovskis no galvaspilsētas uz
dzīvi Jaunsaules pusē pārcēlies pirms
dažiem gadiem.
no personiskā arhīva

Skaistkalnes pagasta nodaļa Ineta Skustā

tālr. 28388976
ineta.skusta@vecumnieki.lv

Kurmenes pagasta nodaļa

Jānis Sils

tālr. 26640037
janis.sils@vecumnieki.lv

Valles pagasta nodaļa

Iveta Radziņa

tālr. 26668961
iveta.radzina@vecumnieki.lv

Bārbeles pagasta nodaļa

Santa Bračka

tālr. 29373009
santa.bracka@vecumnieki.lv

Stelpes pagasta nodaļa

Sandis Neimanis

tālr. 25682014
sandis.neimanis@
vecumnieki.lv

Piesakies auto-foto
orientēšanās pasākumam!
26. februārī plkst. 10.00 biedrība
“Laiks Jauniešiem” sadarbībā ar
Īslīces pagasta nodaļu organizēs
auto–foto orientēšanās pasākumu
“Pa Bauskas novada līkločiem”.
Dalībniekiem būs jāatrod un jānofotografējas pie kartē atzīmētajiem
kontrolpunktiem, jāapmeklē dažādas
vietas un jāizpilda papilduzdevumi. Pasākums ilgs aptuveni 4-5 stundas; mē-

rojamā distance - līdz 200 km. Sākuma
un noslēguma punkts ir Īslīces Kultūras
nams. Jāreģistrējas elektroniski biedrības
mājaslapā www.laiksjauniesiem.lv līdz
23. februāra plkst. 20.00. Komandai
būs nepieciešams uzlādēts viedtālrunis/
planšetdators vai fotoaparāts. Dalības
maksa pasākumam ir noteikta ziedojuma
veidā (uz vietas). Papildu info: 28646934;
info@laiksjauniesiem.lv.
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Amatierteātra „Stella”
aktieri uzplaukst
košās fotogleznās
Andra Matuļenko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Janvāra nogalē ar teatralizētu
svētku pasākumu Rundāles multifunkcionālajā centrā (MFC) notika
amatierteātra „Stella” 25+ jubilejas
fotoizstādes „Visas zvaigznes kopā”
atklāšana.
Fotoprojekts tapis sadarbībā ar
Iecavas mākslinieci Danu Rodenkirhenu,
kas labi pazīstama ar saviem saturiskajiem fotostāstiem, veidojot kopīgus projektus gan ar Bauskas Centrālās bibliotēkas kolektīvu, gan Iecavas pagasta un
pilsētas iedzīvotājiem, gan ģimenēm no
tuvām un tālākām Latvijas vietām.
Režisore Lilita Lauskiniece stāsta:
„Rundāles amatierteātris „Stella” darbojas nu jau pilnas 25 sezonas, kopš
1996. gada. Teātra darbības aizsācēja
un idejas autore ir toreizējā kultūras
darbiniece Valija Kruļikovska. Pirmo
izrādi „Atpūtas diena” iestudēja paši
aktieri, kopā sanākot un radoši „liekot
prātus kopā”. Tā arī ir visjautrākā un
mīļākā kolektīva atmiņa.”
Šajā laikā ar teātri sadarbojušās
gan Ināra Hegenbarte, gan Dināra
Klepere, bet visvairāk kopdarbu tapuši

kopā ar režisori Lilitu Lauskinieci.
„Kopš 2015. gada košās izrādes
„Trīs dāmas un arsēns” ir notikusi neliela paaudžu maiņa un spilgto, personību
galeriju – Intu, Liesmu, Vilni, Rozi, Silviju, Lūciju, Uldi, Juri - nu sastapt var tikai
skatītāju rindās vai svētku reizēs. Labākās tradīcijas turpina un teātra garu
uztur aktrises: Baiba, Sanita, Sandra un
Baiba,” pauž režisore.
Lilita secina, ka visus gadus teātra
pasaulē labākā sufliere ir Aija Jurgelāne, uz viņas prasmi vienmēr var paļauties. Scenogrāfijas un „smalko nianšu”
lauciņš vienmēr bijis Viļņa Līdakas ziņā.
Īsts teātra „enerģijas lādiņš” un ideju
banka ir Liesma Stankeviča, kura ar
elegantiem ierosinājumiem uzbur vajadzīgo atmosfēru. Arī teātra nosaukums
„Stella” (zvaigzne) ir Liesmas ideja.
Svētku galerijas ideja sadarbībā ar
Danu ir izdevusies. „Tā ir fantāzijas galerija, kurā savu brīnišķīgo redzējumu
caur delikātumu, tērpu un grimu radīja
fotomāksliniece Dana Rodenkirhena.
Tā ir paliekoša vērtība, kuru pasākumā
visi ar pateicību un sajūsmu novērtēja,”
savu gandarījumu pauž L. Lauskiniece.
Fotoizstāde „Visas zvaigznes
kopā” ir aplūkojama MFC zālē līdz
20. februārim darba dienās.

Vakances pašvaldības iestādēs
- Iecavas vidusskola (reģistrācijas Nr. 90000057174)  aicina darbā direktora
vietnieku izglītības jomā (uz noteiktu laiku). Vietnieka algas likme 1568,00 EUR
par pilnu darba slodzi, pedagoģiskā algas likme 1010 EUR/mēnesī par 30 kontaktstundām atbilstoši 05.07.2016. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 445. Pieteikšanās - līdz 11. februārim. Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: vidusskola@iecava.lv.
- Iecavas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 90000056376) aicina darbā nekustamo
īpašumu speciālistu. Mēnešalga - 1085 EUR (bruto). Pieteikšanās - līdz 14. februārim. Tālr. uzziņām: 25644393.
- Bauskas novada administrācija (reģ. Nr. 40900035851) izsludina konkursu
uz Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītāja amata vakanci (mēnešalga
- 1820 EUR (bruto)) un auditora vakanci (mēnešalga - 1427 EUR (bruto)), uz nenoteiktu laiku. Pieteikšanās - līdz 10. februārim. Tālr. uzziņām: 26657426.
- Bauskas novada Sociālais dienests (reģ. Nr. 90009403791) izsludina konkursu uz sociālā aprūpētāja amata vakanci (mēnešalga
720 EUR (bruto)) un divām aprūpētāja amata vakancēm (mēnešalga 682 EUR
(bruto)) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Vecumnieku struktūrvienībā
(uz nenoteiktu laiku). Pieteikšanās - līdz 14. februārim. Izsludināts konkurss arī uz
divām sociālā rehabilitētāja amata vakancēm uz nenoteiktu laiku (mēnešalga
720 EUR (bruto)). Pieteikšanās - līdz 15. februārim. Tālr. uzziņām: 20219567.
- Bauskas novada administrācija (reģ. Nr. 40900035851) izsludina pieteikšanos
uz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra uzņēmējdarbības speciālista amata vakanci (mēnešalga 825 EUR (bruto)) Uzņēmējdarbības un mārketinga
departamentā (uz nenoteiktu laiku). Pieteikšanās - līdz 11. februārim plkst. 12.00.
Tālr. uzziņām: 28343312.
- Bauskas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116223) izsludina atklātu konkursu
uz vakanto Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas Mūzikas un mākslas
skola” direktora amatu (uz nenoteiktu laiku). Mēnešalga - 1228 EUR (bruto). Pieteikšanās - līdz 21. februārim. Tālr. uzziņām: 29190465.
- Bauskas novada Sociālais dienests, (reģ. Nr. 90009403791) izsludina konkursu uz sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām amata
vakancēm uz nenoteiktu laiku: 1 vakance Vecumnieku struktūrvienībā, 3 vakances Bauskas struktūrvienībā, 1 vakance Rundāles struktūrvienībā. Darba
alga (bruto), pārbaudes laikam beidzoties, 929 EUR. Pieteikšanās - līdz 15. februārim. Sociālais dienests izsludina konkursu arī uz psihologa amata vakancēm (uz
nenoteiktu laiku): 1 vakance Vecumnieku struktūrvienībā, 1 vakance Bauskas struktūrvienībā, 1 vakance Rundāles struktūrvienībā. Mēnešalga (bruto) - 1012 EUR. Pieteikšanās - līdz 22. februārim. Tālr. uzziņām: 29595827.

BAUSKAS NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU
PIEŅEMŠANAS LAIKI FEBRUĀRĪ
PIEŅEMŠANAS
LAIKS
tālr. 20267734, kristaps.stallits@vecumnieki.lv
9:00 - 16:00

KRISTAPS STALLĪTS

EDGARS DZELME
tālr. 20060859, edgars.dzelme@bauska.lv

BĀRBELES PAGASTA
NODAĻA
1., 15. februāris

IECAVAS APVIENĪBAS
PĀRVALDE
23. februāris

BRUNAVAS PAGASTA
NODAĻA
23. februāris

Bauskas iela 2, Bārbele

Skolas iela 4, Iecava

„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pagasts

SKAISTKALNES PAGASTA
NODAĻA
11., 25. februāris
Skolas iela 1, Skaistkalne

STELPES PAGASTA NODAĻA
14., 28. februāris
„Stelpes pagasta nams”,
Vecstelpe

CERAUKSTES PAGASTA NODAĻA
15. februāris
„Tautas nams”, Ceraukste

CODES PAGASTA NODAĻA
9. februāris

ĪSLĪCES PAGASTA NODAĻA
7. februāris

Lielā iela 2, Code

Rītausmas, Īslīces pagasts

MEŽOTNES PAGASTA
NODAĻA
11. februāris

RUNDĀLES APVIENĪBAS PĀRVALDE
22. februāris

Pils iela 8, Mežotne

VALLES PAGASTA
NODAĻA
7., 21. februāris

VECUMNIEKU APVIENĪBAS
PĀRVALDE
3., 8., 17. februāris

SVITENES PAGASTA NODAĻA
16. februāris

"Dzirnas", Valle

Rīgas iela 29, Vecumnieki

Gaismas, Svitene

Pilsrundāle 1, Pilsrundāle

VECSAULES PAGASTA NODAĻA
28. februāris
„Pagastmāja”, Vecsaule
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KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

25.01.25.02.

pirmd.-cet.
10.00-17.00,
piektdien
10.00-14.00

Daces Okolovskas gleznu personālizstāde
“Dabas pieskāriens aplim”

Iecavas kultūras nams

1.-12.02.

darbdienās
16.00–17.00,
sestdien
12.00–15.00

Gailīšu pagasta fotostudijas “Perspektīva”
dalībnieces Ivetas Kūlas foto personālizstāde
“Ziemas ainavas”

Stelpes pamatskola

No 1.02.

darbdienās

Fotostudijas “Perspektīva” autoru kolektīva
darbu izstāde

Bērsteles kultūras nams

8.-28.02.

iepriekš
saskaņojot pa
tālr. 26672682

Garozas gleznošanas studijas dalībnieces,
zirgu veterinārārstes Gitas Ozolas
personālizstāde “BRĪVĪBA”

Svitenes tautas nams

11.02.

20.00

Zemgales danču izrādīšana kopā ar vidējās
paaudzes deju kolektīvu “Vēveri” un folkloras
kopu “Tīrums”

Vecumnieku tautas nams

12.02.

12.00 un
14.00

Meistarklase “Ādas maciņa izgatavošana”
vēsturisko ādas priekšmetu atdarinātājas Gunas
Zommeres vadībā; ieeja - bez maksas. Vietu skaits
ierobežots; vēlams apmeklējumu iepriekš rezervēt
pa tālr. 63923793, 63922280 vai 20011880)*

Bauskas pils muzejs

Seno deju koncerts “Nakts renesansē”
(uzstāsies dejotāji un mūziķi no Latvijas un
Lietuvas; ieeja - bez maksas; skat.* iepriekšējā
ierakstā par apmeklējuma rezervēšanu )

Bauskas pils muzejs

13.02.

18.00

IMMS
audzēkņu darbi
skatāmi Zorģu
bibliotēkā

„Radoši. Dažādi”.

18.02.

16.00

Animācijas filma bērniem “Spārnotā sardze”
(ieeja - 1,00 EUR)

Svitenes tautas nams

19.02.

16.00

Dereka Benfīlda komēdija “Ne viss ir tā, kā
izskatās” (režisors lugas tulkotājs Voldemārs
Šoriņš, producente Aīda Ozoliņa; ieejas biļetes:
Biļešu paradīzē -10,00 EUR)

Iecavas kultūras nams

19.02.

17.00

Vokālo ansambļu koncerts
“Par mīlestību parunāsim” (piedalās sieviešu
vokālie ansambļi “Mežrozītes”/Code un
“Uguntiņas”/ Vecsaule)

Codes pamatskolas zāle

26.02.

18.00

Codes amatierteātra “Spēlētprieks” Rūdolfa
Blaumaņa joku luga “No saldenās pudeles”

Svitenes tautas nams

27.02.

12.00

Muzikāla izrāde bērniem “Pārsteidzošā
tikšanās ar džungļu draugiem” (ieejas biļetes:
Biļešu paradīzē -12,00 EUR)

Bauskas Kultūras centrs

27.02.

17.00

Vecumnieku pagasta amatierteātra
“Vecmuiža” iestudējums
“Tikai divi – 2” (lugas autore un režisore Vēsma
Petruševica)

Stelpes pamatskola

Aina Ezergaile
Zorģu bibliotēkas vadītāja
Līdz 14. februārim Iecavas
pagasta Zorģu bibliotēkā
apskatāma Iecavas Mūzikas un
mākslas skolas (IMMS) vizuālās
programmas audzēkņu darbu
izstāde „Radoši. Dažādi”.
Jaunie mākslinieki zorģenieku apskatei atvēlējuši vairāk nekā 40 zīmējumu, gleznojumu un grafikas tehnikā
darinātu darbu, kā arī veidojumus
materiālā.
Janvārī izstādi apskatījuši jau vairāki desmiti bibliotēkas apmeklētāju. Apkopotajās cilvēku atsauksmēs
ir ļoti atzinīgs vērtējums par mazo
mākslinieku darbiem. Sevišķi izceļas
uz fotogrāfijas pamata un grafikas
tehnikā veidotie portreti, kas atklāj
atveidotā cilvēka īpašības.
Daži materiālu darbi ir jau kā gatavi dizaina priekšmeti, kas iederētos
telpu interjerā. Bērni atveidojuši arī
dzīvniekus, mājas mīluļus, gleznojuši
kluso dabu un ainavas. Izstāde spilgti atklāj Iecavas mazo mākslinieku
savdabīgo skatījumu uz apkārtējo
pasauli.
Pēc 14. februāra ekspozīcija Zorģu
bibliotēkā mainīsies – sadarbībā ar
Iecavas Mūzikas un mākslas skolu te
būs apskatāmi jauni darbi materiālā.
Bibliotēkas apmeklējums iespējams saskaņā ar epidemioloģiskās
drošības nosacījumiem.
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Sveicam Iecavas Gada sportistus 2021
Ko par saviem pagājušā gada
sportiskajiem panākumiem
saka paši laureāti,
noskaidroja sabiedrisko attiecību
speciāliste Anta Kļaveniece.

Balvas Iecavas Gada sportistiem.

4. februārī, kad Pekinā (Ķīnā)
oficiāli tika atklātas 24. Ziemas
olimpiskās spēles, sporta skolā
‘‘Dartija’’ svinīgi suminājām
pagājušā gada Iecavas
novada sporta laureātus.
2021. gada nogalē tika izvērtēti
aizvadītā gada sasniegumi sportā un
noteikti Iecavas Gada sportisti sešās
nominācijās. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz bija pieteikts liels
kandidātu skaits, informē Iecavas
sporta skola ‘‘Dartija’’.
Nominācijās “Iecavas Gada
sportists-jauniete” un “Iecavas
Gada sportists-jaunietis”
2021. gadā balva piešķirta diviem
sportistiem, balstoties uz
līdzvērtīgiem sasniegumiem:
Annai Gabrielai Hofmanei
un Adrianai Krūzmanei,
kā arī Niklasam Kalniņam
un Rihardam Pūķim.
Nominācijā “Iecavas Gada
sportists-veterāne” apbalvojums
ticis Gunitai Berkmanei, bet nominācijā “Iecavas Gada sportistsveterāns” - Rolandam Linejam.
Nominācijā “Iecavas Gada
sportists-sieviete” nominēta
Diāna Upelniece, savukārt
“Iecavas Gada sportists-vīrietis” Intars Baumanis.
Kā ierasts, tiek izcelti arī centīgākie un apzinīgākie Iecavas sporta
skolas “Dartija” katra trenera izvirzītie izglītojamie.
Basketbola nodaļas treneris Vilnis Gailums: Gvido Filipsons, Emīls
Ādminis-Mediņš, Markuss Jānis Pavilons, Tomass Līrums; treneris Voldemārs Pārums: Rihards Cīrulis, Rodrigo Nolbergs un Olivers Smeilis.
Galda tenisa nodaļas treneris Egmonts Cildermanis: Monta Milzere,
Anastasija Ruda, Igors Kovaļonoks;
trenere Margita Rinkoviča: Ksenija
Rimare un Aleksandra Kalniņa.
Vieglatlētikas nodaļas treneris
Emīls Sevastjanovs: Emīlija Straumīte, Gabriela Elēna Velpa, Dārta
Glušaka; treneri Dace Vizule un Valdis Šusts: Niklass Kalniņš, Adriana
Krūzmane, Rihards Pūķis un Kārlis
Daniels Lazda.
Sporta skola ‘‘Dartija’’, B. Locs,
Latvijas Raketlona federācija un
no sportistu personiskā arhīva

Anna Gabriela Hofmane:
‘’Ja jāizvēlas, par kuriem sasniegumiem es jūtos visgandarītākā, tad tie
būtu: jauns personīgais rekords septiņcīņā, kas tikai nedaudz atpalika no
Latvijas rekorda U-16 vecuma grupā,
kā arī Baltijas čempiones tituls gan
100 metru barjerskriešanā, gan tāllēkšanā.’’
Niklass Kalniņš:
‘’Mani 2021. gada nozīmīgākie
sasniegumi bija Baltijas čempionātā, kas notika Lietuvā, un Latvijas
čempionātā: abos mačos nopelnīju
1. vietu augstlēkšanā. Lai gan vieglatlētika man vienmēr ir bijusi vairāk
otrajā plānā, jo spēlēju arī basketbolu, tā vienalga mani aizrauj. Visvairāk
man patīk sajūtas, kuras basketbolā
izjust nevar. Kad latiņa tika uzlikta uz
Gunita Berkmane:
manu pašreizējo rekordu 1,90 m, es
(attēlā no labās kopā ar Laini Bahu)
patiešām sāku izjust, cik svarīga man
‘’Augustā startēju Latvijas Sporta
ir bijusi vieglatlētika un cik daudz tā
veterānu–senioru savienības (LVSV)
ir devusi.’’
pašvaldību 58. sporta spēlēs Cēsīs, kur pārliecinoši ieguvu 1. vietu
100 metru skriešanā un tāllēkšanā.
Tik lielās sacensībās startēju pēc
20 gadu pārtraukuma, tādēļ bija diezgan grūti psiholoģiski noskaņoties,
pārņēma liels satraukums, taču saņēmos, un bija liels prieks par sasniegtajiem rezultātiem.’’

Intars Baumanis:
‘’Spēka trīscīņas 2021. gada sezona neatšķīrās no iepriekšējiem gadiem, līdz ar to sanāca startēt tikai
vienās sacensībās. Tās bija starptautiskās IPF sacensības - Pasaules
Universitāšu kauss, kas norisinājās
Lietuvā, Viļņā, un es tajās pārstāvēju Latviju un Nacionālo aizsardzības
akadēmiju. Sacensībās ieguvu 1. vietu
savā kategorijā piecu vīru konkurencē,
kā arī pēc sacensību noslēguma ieguvu absolūti spēcīgākā studenta titulu
38 vīru konkurencē. Izdevās uzstādīt
arī Latvijas rekordu Open-83 kg kategorijā, summā paceļot 700 kg.’’

Diāna Upelniece:
‘’Viens no svarīgākajiem momentiem
bija sezonas sākumā, kad tiku pie jauna ieroča. Līdz ar to uzlabojās arī mani
rezultāti stenda šaušanā. Visnozīmīgākais un augstvērtīgākais sasniegums
bija uzvara Latvijas čempionātā. Sports
man nav svešs, jo savulaik nodarbojos
ar vieglatlētiku, volejbolu un slēpošanu,
tāpēc gandrīz vai likumsakarīgi, ka joprojām nodarbojos ar kādu sporta veidu.’’

Adriana Krūzmane:
‘’Lielākais gandarījums man bija
U-16 Baltijas čempionātā skriet jaukto stafeti (relay mix), kurā izcīnījām
1. vietu! Protams, esmu priecīga par
šo 1. vietu, taču nekas nepārspēs to
sajūtu, kad visa Latvijas U-16 izlase
pilnās balsīs kliedz: “Latvija! Latvija!
Latvija!”’

Rihards Pūķis:
‘’Visnozīmīgākais pašam šķiet Baltijas čempionāts, kurā izcīnīju 3. vietu
trīssoļlēkšanā. Lai tur nokļūtu, bija
jāuzvar Latvijas čempionātā, ko arī
izdarīju: ieguvu 1. vietu tāllēkšanā un
1. vietu trīssoļlēkšanā.’’

Rolands Linejs:
‘’Lielākais sasniegums bija Latvijas raketlona čempionātā izcīnītā
2. vieta kategorijā veterāni 40+. Ar
sportu gan vairāk nodarbojos tāpēc,
ka man tas patīk, nevis tāpēc, ka vilina iespēja tikt pie godalgas. Labprāt
arī spēlēju novusu, galda tenisu, tenisu, basketbolu, rudenī ar labiem
panākumiem startēju Bauskas “Galda
spēļu daudzcīņā”.‘’
Plašāk - www.iecava.lv.
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Apvienotā Bauskas novada

SPORTS: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

10.02.

plkst. 20.00

Ramirent Nacionālā basketbola līga:
Bauska–Spars/Ventspils Augstskola

Bauskas Sporta halle

12.02.

plkst. 11.00

Bauskas novada atklātais čempionāts
un Latvijas kausa izcīņa svara stieņa
spiešanā guļus

Codes pamatskolas sporta zāle

12.02.

plkst. 18.00

Latvijas čempionāts ELVI līga florbolā:
Bauska–Oxdog Ulbroka LU

Sporta nams ‘‘Mēmele’’

13.02.

plkst. 11.00

Bauskas novada čempionāts
basketbolā (sk. www.sportsbauska.lv)

Bauskas Sporta halle

19.02.

plkst. 11.00

Bauskas novada čempionāts
basketbolā (sk. www.sportsbauska.lv)

Bauskas Sporta halle

19.02.

plkst. 11.00

Bauskas novada pašvaldības ZiemasPavasara sporta spēles badmintonā

Uzvaras pamatskolas sporta
zāle

19.02.

plkst. 18.00

Latvijas čempionāts ELVI līga florbolā:
Bauska–RTU/Rockets

Sporta nams ‘‘Mēmele’’

24.02.

plkst. 19.00

Reģionālā Basketbola līga:
Bauska–Grobiņa

Bauskas Sporta halle

26.02.

plkst. 11.00

Bauskas novada čempionāts
basketbolā (sk. www.sportsbauska.lv)

Bauskas Sporta halle

27.02.

plkst. 17.00

Ramirent Nacionālā basketbola līga:
Bauska–BS Tukums

Bauskas Sporta halle
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Pašvaldības policija informē

Par mājas dzīvnieku
labturības prasību ievērošanu
Broņislavs Ostrovskis
BNPP priekšnieks
Bauskas novada pašvaldības policija
(BNPP) informē, ka 2022. gada martā,
aprīlī un maijā pievērsīs pastiprinātu uzmanību pašvaldības policijas redzeslokā
nonākušo mājas dzīvnieku labturības
prasību ievērošanai. Atkārtoti lūdzam
dzīvnieku īpašniekus pievērst uzmanību,
lai dzīvnieku turēšana būtu atbilstoša
spēkā esošajām normatīvajām prasībām.
BNPP atgādina, ka saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 14. un
17. punktu dzīvnieku īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt mājas
dzīvnieka profilaktisko vakcināciju pret
trakumsērgu, kā arī nodrošināt, lai suns
līdz četru mēnešu vecumam tiek apzīmēts
ar mikroshēmu.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai” pilsētās un ciemos, ja
suns atrodas ārpus telpām tā īpašnieka
vai turētāja valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā, ir jānodrošina pilnīga
attiecīgās teritorijas norobežošana
no publiskai lietošanai paredzētās
teritorijas, novēršot iespēju sunim
izkļūt no tās, kā arī pie norobežotās
teritorijas ieejas ir jāierīko zvans vai cita
ierīce, kas radīs iespēju sazināties ar teritorijas īpašnieku vai valdītāju.
Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās
teritorijas suns jāved pavadā. Ja suns ir
atzīts par bīstamu, tad papildus ir jāuzliek
uzpurnis.
Zaļajā zonā un mežā suns var atrasties bez pavadas ar nosacījumu, ka tas
atrodas tādā attālumā no īpašnieka vai

turētāja, kādā īpašnieks vai turētājs spēj
kontrolēt dzīvnieka rīcību.
Viensētās suni var turēt ārpus telpām
nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus, un ja suns
veic sargāšanas uzdevumu. Suņa uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi „Suns!”

Par problēmsituācijām ir ērti ziņot bezmaksas mobilajā aplikācijā MOBIO viedtālrunī vai planšetdatorā. Fiksē notikušo
nofotografējot, uzreiz informē pašvaldību un seko līdzi risinājumam turpat mobilajā aplikācijā! Tu vari ziņot par:
•
nolūzušu koku;
•
ielu apgaismojuma traucējumiem;
•
nelegālu izgāztuvi;
•
nepareizi novietotu automašīnu;
•
netīrītu ceļu;
•
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;

•

apkārtējai videi nodarītu kaitējumu
un citām problēmsituācijām.
Ja ziņojumu sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski noteiks foto uzņemšanas vietu un ziņojums nonāks pie atbildīgā dienesta,
bet, ja vēlies ziņojumu nosūtīt vēlāk un vairs
neatrodies vietā, kur konstatēta problēmvieta, - neaizmirsti manuāli norādīt problēmas
lokāciju, citādi aplikācija automātiski fiksēs
pašreizējo atrašanās vietu.
Uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs ir precīzu koordinātu norādīšana!

Lūdzu, satīriet
pēc sava suņa!
BNPP atgādina, ka, atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem, mājas dzīvnieka
īpašniekam vai turētājam ir pienākums
apdzīvotu vietu teritorijā savākt
sava mājas dzīvnieka ekskrementus.
Iegādājoties mājas dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas dzīvnieka labturības un
īpašo turēšanas prasību ievērošanu un
veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļaujot tā klaiņošanu, kā arī
nodrošinot dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu.
Par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem ir paredzēta administratīva atbildība un naudas sods: fiziskai personai līdz
1750 EUR, bet juridiskai personai — no
110 EUR līdz 2500 EUR.

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
BAUSKA
Herta Kūlīte (16.06.1941.-31.12.2021.)
Elga Bukovska (19.03.1940.-31.12.2021.)
Jānis Naglazs (21.03.1949.-01.01.2022.)
Aija Kaktiņa (31.08.1936.-02.01.2022.)
Ojārs Saulkalns (19.02.1939.-04.01.2022.)
Daina Gedvila-Čerņavska
(09.04.1954.-04.01.2022.)
Jautra Balode (19.09.1931.-06.01.2022.)
Nanija Tione (05.08.1940.-06.01.2022.)
Jānis Gunārs Vanags
(20.12.1934.-08.01.2022.)
Daumants Ļūdēns
(07.06.1931.-11.01.2022.)
Loisa Pētersone (17.04.1942.-12.01.2022.)
Faina Gunkina (13.09.1933.-15.01.2022.)
Valda Andrašūna (19.04.1969.-15.01.2022.)
Klavdija Ustjužanceva
(07.12.1937.-18.01.2022.)
Rasma Viļķena (10.03.1931.-18.01.2022.)
Rasma Rijniece (29.03.1935.-18.01.2022.)
Jānis Beļinskis (17.06.1930.-19.01.2022.)

Mobio aplikācija darbojas
visā Bauskas novada teritorijā

Valija Kreitiņa (03.05.1938.-19.01.2022.)
Aina Berglava (25.08.1938.-20.01.2022.)
Milda Dūmiņa (08.09.1938.-21.01.2022.)
Aivars Geks (03.03.1959.-21.01.2022.)
Ludmila Miščenko
(11.05.1951.-24.01.2022.)
Edvīns Zariņš (09.11.1954.-28.01.2022.)
Ārija Gaļevska (29.04.1937.-29.01.2022.)
BRUNAVA
Edvīns Kursišs (18.03.1969.-31.12.2021.)
Pēteris Majauckis (14.08.1941.-09.01.2022.)
CERAUKSTE
Ivars Zīle (17.12.1941.-16.01.2022.)
CODE
Guntis Sējējs (14.02.1961.-08.01.2022.)
Emilija Aukštikalne
(01.03.1938.-19.01.2022.)
VECSAULE
Irži Falučko (02.11.1931.-29.01.2022.)
GAILĪŠI
Konstantins Tračkars
(04.02.1948.-30.12.2021.)

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
Rita Šmite (14.01.1946.-08.01.2022.)
MEŽOTNE
Edīte Pluta (20.12.1954.-31.12.2021.)
IECAVA
Jevgenijs Vahovičs
(22.06.1935.-01.01.2022.)
Veda Eiduka (24.03.1962.-02.01.2022.)
Aivis Leitlants (28.12.1972.-08.01.2022.)
Juris Lisovskis (01.02.1943.-09.01.2022.)
Zofija Mazūre (11.12.1920.-18.01.2022.)
Aleksejs Rasskazovs
(15.06.1935.-21.01.2022.)
Valentīna Timakova
(26.01.1950.-29.01.2022.)
VECUMNIEKI
Ella Gulbe (20.04.1938.-06.01.2022.)
Gaida Artija Banga
(07.06.1937.-08.01.2022.)
Jānis Landorfs (03.06.1940.-10.01.2022.)
Aleksejs Koncovs (24.04.1965.-21.01.2022.)
Anatolijs Mūrnieks
(08.08.1946.-24.01.2022.)

Dzintars Spurķis (08.04.1940.-29.01.2022.)
SKAISTKALNE
Skaidrīte Vorobjova
(24.01.1950.-07.01.2022.)
Antons Lužins (13.10.1939.-07.01.2022.)
Dzintra Svikle (19.02.1955.-08.01.2022.)
Vits Salietis (05.05.1967.-08.01.2022.)
Tamara Kapmane
(17.01.1929.-16.01.2022.)
Anna Ivanova (03.04.1931.-24.01.2022.)
KURMENE
Jānis Drevinskis (23.05.1931.-30.01.2022.)
STELPE
Rasma Dombrovska
(31.03.1927.-01.01.2022.)
Anatolijs Kurčanovs
(10.06.1935.-11.01.2022.)
Ingūna Ancēviča (25.12.1989.-29.01.2022.)
SVITENE
Kaspars Forsts (07.06.1994.-30.12.2021.)
VIESTURI
Irēna Ziediņa (24.04.1938.-30.01.2022.)

2022. gada 7. februārī 16.

Paziņojumi

No 1.februāra
Bauskas novada pašvaldībā noteikts

Bauskas novada pašvaldības NORĒĶINU KONTI
rēķinu apmaksai (tai skaitā zemes NOMA)
LV50TREL9802589008000 | TRELLV22 | Valsts kase
LV08 HABA0551024331644 | HABALV22 | Swedbank AS
LV06UNLA0050014355676 | UNLALV2X | SEB banka AS
Bauskas novada pašvaldības NORĒĶINU KONTI
NĪN apmaksai:
LV90UNLA0050016516585 | UNLALV2X | SEB banka AS
LV43HABA0551030466749 | HABALV22 | Swedbank AS
LV51PARX0007163820003 | PARXLV22 AS | Citadele banka
Veidlapas un dažādu informāciju par pakalpojumiem, kas saistīti ar
nekustamajiem īpašumiem, meklē arī apvienību pārvalžu mājaslapās!

VIENOTS DARBA LAIKS

Bauskas novada administrācijai,
apvienību pārvaldēm un pagastu nodaļām:

P. 8:00-18:00 O.T.C. 8:00-17:00 P. 8:00-16:00
pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
strādās bez darba laika pārtraukuma.

Bauskas Centrālā bibliotēka organizē:

11. februārī
plkst. 11.00
Tiešsaistes platformā Zoom

tikšanos ar pasaules apceļotājiem
un vairāku grāmatu autoriem

LAINE PĒRSE
UN
ARTURS DRIŅINS

NO PASAULES OTRAS MALAS

Pieejas datus var saņemt, rakstot uz e-pastu
santa.gudza@bauskasbiblioteka.lv

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

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

