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Atbrīvojam dabu
no liekā atkritumu smaguma

Senioru biedrības „Sudrabupe” dāmas Lielās talkas dienā - 30. aprīlī - sakopa Svitenes muižas parka teritoriju.
Jau 15. reizi Latvijā norisinājās
tradicionālā Lielā talka. Bauskas
novada pašvaldība pateicas visiem
iedzīvotājiem un kolektīviem, kas
aprīļa nogalē iesaistījās pavasara
sakopšanas un labiekārtošanas
darbos.
Bauskas apvienības pārvaldes teritorijā Lielās talkas ietvaros savāktas piecas
tonnas atkritumu, Iecavas apvienības
pārvaldes teritorijā - astoņas tonnas. Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā
izlietoti 570 talkas maisi atkritumu savākšanai, savukārt Rundāles apvienības

teritorijā - 936 maisi. Daba var uzelpot,
atbrīvota no liekā mākslīgo atkritumu
slāņa. Pateicoties aktīvistiem, daudzas
teritorijas nu kļuvušas tīrākas un skaistākas. Piemēram, saulainieši talkoja Kaucmindes parkā, Bauskā talkotāji sakopa
Rīgas ielas teritoriju. Stiprā vēja radītie
postījumi tika likvidēti Mežotnes pilskalnā. Sakopta tika arī estrādes apkārtne
pie Vecumnieku Jaunā ezera.
Īslīces pagasta Bērzu ciema iedzīvotāji pastrādāja daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos - talkā sakārtots bērnu rotaļu
laukums un atpūtas vieta. Pēc pirmssko-

las izglītības iestādes „Dartija’’ vadītājas
Irīnas Freimanes ierosinājuma iecavnieki talkoja Iecavas Sila meža parkā. Šajā
rekreācijas zonā ir biotops, tāpēc dabas
procesos iejaukties nedrīkst un ir atļauti
tikai nelieli sakopšanas darbi. Talcinieki
salasīja atkritumus un nozāģēja sīkos kociņus, kas aug gar takām, lai pastaigas
pa silu būtu patīkamākas un drošākas.
Lielos un bīstamos kokus vispirms apsekos vides speciālisti un to novākšanu
uzticēs profesionāļiem.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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‘‘Bauskas Novada Vēstneša’’
numurs iznāks 3. jūnijā.

Pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
Līga Briģe
Jaunatnes nodaļas vadītāja
Šogad, izvērtējot labās prakses
piemērus iepriekšējos novados
pirms administratīvi teritoriālās reformas, Bauskas novada
pašvaldība skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā organizēs
centralizēti.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru (NVA) tiks realizēti „Nodarbinātī-

bas pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs”, kā
arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks
finansēta skolēnu nodarbinātība, kopā piedāvājot 127 darba vietas vasaras brīvlaikā.
• NVA pasākums no 1. jūnija līdz
31. augustam „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” skolēniem, vecumā
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesio-

nālās izglītības iestādēs. Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni var no 4. maija,
aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.
Pieteikumā būs jānorāda informācija par
reģionu, kurā vēlēsies strādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē
iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto
darba vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšējo
gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu
daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu
skaitu.
Pirms iesaistes pasākumā skolēns tiks

uzaicināts apmeklēt NVA filiāli, lai saņemtu
norīkojumu dalībai pasākumā. Dodoties uz
NVA filiāli, skolēnam līdzi jāņem:
• personu apliecinošs dokuments (pase
vai identifikācijas karte);
• ārsta izziņa par medicīnisko apskati, ja
skolēns ir jaunāks par 18 gadiem;
• skolēnam ar invaliditāti līdzi jāņem arī
ģimenes vai ārsta izziņa, kurā ir norādīts,
kādus darba pienākumus viņš nedrīkst veikt.
Detalizēta informācija NVA mājaslapā.
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Novada domē
Bauskas novada domes sēde
notika 28. aprīlī.
Dome apstiprināja Bauskas novada
pašvaldības konsolidēto 2021. gada
pārskatu. Pārskats informē par rezultātiem novada ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu
informāciju par norisēm pašvaldības
darbā, īstenotajiem budžeta un finanšu
politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu
izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei
un Bauskas novada pašvaldības pasākumiem, kas veicina novada līdzsvarotu
un ilgtspējīgu attīstību.
Piešķir finansējumu mūzikas
festivāla organizēšanai Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 7. aprīlī saņemts SIA „Igo mūzikas menedžments” valdes locekļa Rodrigo Fomina
iesniegums par mūzikas festivāla organizēšanu Bauskas Pilskalna parka
estrādē 2022. gada 1. un 2. jūlijā, kurā
izteikts lūgums finansiāli atbalstīt šo
pasākumu. Festivālā galvenais vadmotīvs ir ģitāra – stīgu instrumentu mūzika, kas ietver ļoti plašu muzikālo žanru
daudzveidību. Plānots, ka divu dienu
festivālā uz divām skatuvēm uzstāsies
30 latviešu mūzikas mākslinieki, pārstāvot dažādus mūzikas žanrus. Savu
dalību un ieinteresētību piedalīties
šādā ģitārmūzikas festivālā ir apstiprinājuši vairāki vadošie Latvijas ģitāristi
un mūzikas grupas. Organizatori plāno,
ka festivālu varētu apmeklēt aptuveni
2000 cilvēku. Kopējās festivāla izmaksas sastāda 82 239,87 eiro.
Deputāti nolēma atbalstīt mūzikas
festivāla organizēšanu Bauskā 1. un
2. jūlijā, piešķirot šim mērķim finansējumu 15 000 eiro no Bauskas novada
pašvaldības 2022. gada budžeta neparedzētiem gadījumiem. Pašvaldības
piešķirtais finansējums izlietojams videoekrāna, skatuves, gaismas un apskaņošanas tehnikas nomai un apkalpošanai.
Nosaka atalgojumu
muzeja krājuma glabātājam
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” vadītājas iesniegumu, kurā lūgts pārskatīt
amata vienības „krājuma glabātājs”
klasificēšanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem, deputāti nolēma veikt grozījumus Bauskas novada domes
2021. gada 25. novembra lēmuma
Nr. 518 (prot. Nr.7, 25. p.) „Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu
apstiprināšanu” 10. pielikuma „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas
muzejs” amatu saraksta “Krājuma nodaļa” 5. punktā. Amatam “Krājuma glabātājs” noteikta 18.5 III līmeņa amatu
saime un apakšsaime, 9. mēnešalgas
grupa un mēnešalga - 833 eiro.
Apstiprina maksas pakalpojuma
izcenojumu
Nolemts apstiprināt pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Sociālā
dienests” pakalpojuma „Ģimeniskai
videi pietuvināta pakalpojuma nodro-

šināšanai bez vecāku gādības palikušam bērnam” maksu vienam bērnam 1616,50 eiro mēnesī.
Maksas pakalpojuma veids - ilgstoša
sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.
Apstiprina Iecavas
oficiālos simbolus
Deputāti vienbalsīgi apstiprināja
jaunizveidoto Iecavas pilsētas ģerboni
un karogu. Tāpat dome nolēma pārapstiprināt bijušo Iecavas novada himnu
„Pilsētā dzimtajā” kā Iecavas pilsētas
himnu un bijušo Iecavas novada identitātes grafisko zīmi – logotipu kā Iecavas pilsētas un pagasta logotipu.
Jaunizveidotais Iecavas pilsētas ģerbonis vēl jāiesniedz apstiprināšanai
Kultūras ministrijā un Valsts Heraldikas komisijā. Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu izstrādāt Iecavas pilsētas
ģerboni līdz 2022. gada 30. jūnijam,
Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Iecavas apvienības pārvalde” veica
tirgus izpēti „Iecavas pilsētas ģerboņa
un karoga dizaina izstrāde”. Tirgus izpētes rezultātā tika noslēgts līgums ar
SIA „Sims” par ģerboņa un karoga dizaina izstrādāšanu un reģistrāciju. Iecavas
pilsētas ģerboni un karoga dizainu izstrādājis heraldikas speciālists Edgars
Sims. Izvēloties pilsētas ģerbonim šādu
māksliniecisko risinājumu, tiek veidots
saskaņots heraldisks ansamblis ar Iecavas pagasta ģerboni.
Tika veikta sabiedrības aptauja par
Iecavas pilsētas karoga četriem variantiem. Interesentiem bija iespēja no
31. marta līdz 7. aprīlim ar tiem iepazīties un nobalsot Iecavas mājaslapā un
Iecavas apvienības pārvaldes Facebook
kontā. Pārliecinošu balsu vairākumu
ieguvušais variants tagad apstiprināts
kā Iecavas pilsētas karogs.
Pirms administratīvi teritoriālās
reformas Iecavas novadam bija sava
himna un grafiskās identitātes zīme –
logotips. Sabiedrība himnu un logotipu
ir pieņēmusi, labprāt lieto, tāpēc Iecavas apvienības pārvalde tos iesniedza
Bauskas novada domei, lai pārapstiprinātu lietošanai saistībā ar jauno Iecavas pilsētu un pagastu.

Jaunizveidotais
Iecavas pilsētas
ģerbonis vēl jāapstiprina Kultūras
ministrijā un
Valsts Heraldikas
komisijā.

Domes apstiprinātais
Iecavas pilsētas karogs.

Lemj par līdzfinansējumu
Grenctāles ciema labiekārtošanai
Tika izskatīti Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas apvienības
pārvalde” sagatavotie priekšlikumi
projekta „Publiskās teritorijas labiekārtošana Grenctāles ciemā” izstrādei un
lūgums to līdzfinansēt.
Lai nodrošinātu publiskās telpas sakārtotību Brunavas pagasta Grenctāles
ciemā, nepieciešams labiekārtot zaļo
zonu pie Grenctāles kultūras nama: izveidot bruģakmens celiņus, ierīkot lapeni, soliņus un ugunskura vietu, kā arī atjaunot zālienu. Iecerēts, ka āra atpūtas
zonu varēs apmeklēt ikviens iedzīvotājs.
Dome nolēma uzdot Bauskas novada administrācijas Attīstības un
būvniecības departamenta Attīstības
un plānošanas nodaļai līdz 29. aprīlim
sagatavot un Bauskas apvienības pārvaldei līdz 30. aprīlim iesniegt projekta
„Publiskās teritorijas labiekārtošana
Grenctāles ciemā” iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā, kā arī
apstiprināja projekta kopējās izmaksas
23 832,96 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums - 90 % no attiecināmajām
izmaksām jeb 21 449,66 EUR, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām jeb
2383,30 EUR.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā līdzfinansējums tiks nodrošināts no Bauskas novada pašvaldības
2022. gada budžeta programmā „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondu
un citiem projektiem” paredzētajiem
līdzekļiem.
Lūgs aizņēmumu
Bauskas 2. vidusskolas
atjaunošanai
Nolemts, ka Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei tiks lūgta atļauja vidēja termiņa aizņēmumam 3 249 914 EUR Valsts
kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi. Līdzekļi nepieciešami ERAF
līdzfinansētā projekta „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana” aktivitātei
„Bauskas 2. vidusskolas ēkas vienkāršotā atjaunošana un ēkas vienkāršotā
fasādes atjaunošana” ar sadalījumu
pa gadiem: 2022. gadā 1 322 456 eiro
un 2023. gadā 1 927 458 eiro. Plānots
noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu
30 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2024. gada martā. Aizņēmuma atmaksa tiks garantēta ar Bauskas novada pašvaldības
budžetu.
Lemj par aizņēmumu
Dienas aprūpes centra
izveidei Iecavā
Dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju ņemt vidējā termiņa
aizņēmumu līdz 1 295 844,30 eiro Valsts
kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu
likmi ERAF līdzfinansētā projekta „Dienas
aprūpes centra izveide Iecavā, Bauskas
novadā” īstenošanai ar sadalījumu pa
gadiem: 2022. gadā 278 678,91 eiro un
2023. gadā 1 017 165,39 eiro. Noteiktais
aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi,
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paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2024. gada martā.
Veiks Skaistkalnes magazīnas
klēts arhitektonisko izpēti
Dome nolēma uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un būvniecības departamenta Attīstības un plānošanas nodaļai līdz
29. aprīlim sagatavot projekta „Skaistkalnes magazīnas klēts arhitektoniskā
izpēte un ēkas inventarizācija” iesniegumu iesniegšanai Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, kā arī
projekta apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas gadījumā nodrošināt
projekta vadību.
Projekta paredzamās kopējās izmaksas ir 2000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, ko ir iespējams saņemt no
Valsts Kultūrkapitāla fonda.
Lai veicinātu līdzsvarotu kultūras
nozaru attīstību, Valsts Kultūrkapitāla
fonds ir izsludinājis projektu konkursu dažādās nozarēs, tai skaitā kultūras mantojuma nozarē. Bauskas
novada pašvaldības īpašumā esošā
Skaistkalnes magazīnas klēts celta
19. gadsimta pirmajā pusē un ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Bauskas novada pašvaldība pašlaik
īsteno Interreg V-A Latvijas–Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas
2014-2020 ERAF projektu „Unikālu
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas
vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanai”, kura ietvaros klētī tiks
ierīkota interaktīva ekspozīcija „Skaistkalnes karsta kriteņu veidošanās”.
Sākotnēji projektā tika plānots klētī
ierīkot apkures sistēmu un nosiltināt
starpstāvu pārsegumu, lai interaktīvā
ekspozīcija spētu funkcionāli darboties.
Izvērtējot plānotos darbus, secināts, ka
jebkuras izmaiņas vai rekonstrukcijas
darbi ir jāveic, balstoties uz arhitektoniski māksliniecisko izpēti un ēkas
inventarizāciju, tādējādi, lai sasniegtu
projekta mērķus, interaktīvā ekspozīcijas tiks pielāgota izvietošanai neapkurinātā iekštelpā. Lai nākotnē klētī
varētu paplašināt 20. ekspozīciju par
karsta kritenēm un ģipsi, kā arī izveidot
piemērotas muzeja telpas Skaistkalnes pagasta novadpētniecības krājumu
uzglabāšanai, ēku nepieciešams restaurēt. Projektā paredzētās darbības:
Skaistkalnes magazīnas klēts arhitektoniskā izpēte un ēkas inventarizācija.
Nodod valstij Autoceļu V1004
Dome nolēma nodot atsavināšanai
vairākus nekustamos īpašumus, tostarp
nodot bez atlīdzības valsts īpašumā
Satiksmes ministrijas personā Bauskas
novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Autoceļš V1004” Iecavas
pagastā (kadastra Nr.4064 008 0346),
kas sastāv no zemes vienības 0,04 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu
4064 008 0342 un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4064 008 0344.
Nekustamais īpašums „Autoceļš
V1004” tiek nodots valstij, valsts pārvaldes funkciju īstenošanai (valsts
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autoceļu tīkla pārvaldīšana, valsts
autoceļu tīkla finansējuma administrēšana un ar to saistīto darbu programmu
vadība un izpildes kontrole, iepirkumu
organizēšana valsts vajadzībām, valsts
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu
plānošana un to veikšanas kontrole,
valsts autoceļu būvniecības programmu
vadība un būvniecības uzraudzība, ceļu
satiksmes organizācijas uzraudzība).
Satiksmes ministrijai nodota pilnvara parakstīt nostiprinājuma lūgumu par
nekustamā īpašuma „Autoceļš V1004”
ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā arī veikt
citas nepieciešamās darbības attiecīgā
īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Veidos sadraudzību
ar Ukrainas pilsētu Malinu
Dome nolēma slēgt sadraudzības līgumu starp Bauskas novada pašvaldī-

bu un Malinas pilsētas domi (Ukrainas
Republika), lai stiprinātu savstarpējās
attiecības starp tautām, reģioniem un
pašvaldībām un sekmētu produktīvas,
daudzpusīgas un izaugsmi rosinošas
sadarbības attīstību starp vietējām kopienām dažādās jomās.
Malinas pilsēta atrodas Žitomiras
apgabalā Ukrainas ziemeļrietumos.
Attālums līdz galvaspilsētai Kijivai ir
103 kilometri. Pilsētu šķērso starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnija, tās sasniedzamību nodrošina labi attīstīts automaģistrāļu tīkls. Pilsētas iedzīvotāju
skaits pārsniedz 26 000.
Veic izmaiņas nolikumos
Deputāti apstiprināja Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Centrālā bibliotēka” nolikumu, veica
grozījumus Bauskas novada pašvaldības „Bauskas novada bāriņtiesas”
nolikumā, precizējot iestādes darba

PAZIŅOJUMS
par nodomu noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta
ceturto daļu, Bauskas novada pašvaldībai ir nodoms uz 10 (desmit) gadiem
Bauskas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
Aicinām iedzīvotājus no 2022. gada 6. maija līdz 2022. gada 5. jūnijam izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Bauskas novada administratīvajā
teritorijā līdz 2032. gadam, aizpildot aptaujas anketu, kas pieejama Bauskas
novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī
jebkurā Bauskas, Iecavas, Rundāles, un Vecumnieku apvienības pārvaldē un to
nodaļās, vai nosūtot savu viedokli brīvā formātā uz elektroniskā pasta adresi
pasts@bauska.lv.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

laiku, saskaņoja Bauskas pirmsskolas
Visi domes sēdes lēmumi pieejaizglītības iestādes „Zīlīte” attīstības mi mājaslapas www.bauska.lv sadaļā
plānu, izdarīja grozījumus Iecavas no- Pašvaldība -> Domes sēdes -> Lēmuvada domes 2018. gada 20. decem- mi.
bra lēmumā „Par projekta „Dienas aprūpes centra izveide Iecavas novadā”
Sagatavojusi
sagatavošanu un iesniegšanu”.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

PAZIŅOJUMS
par par plānošanas dokumentu „Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam”,
„Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028. gadam”
pieņemšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr. 157 „Kārtība,
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 29. punkta prasībām,
Bauskas novada dome sniedz šādu informāciju:
1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam”, „Bauskas novada attīstības
programma 2022.-2028. gadam” (apstiprināts ar 28.04.2022. Bauskas novada
domes lēmumu Nr. 247 (protokols Nr. 8, 19. punkts).
2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – Bauskas novada pašvaldība, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, tālrunis: 20213021, e-pasts:
pasts@bauska.lv, interneta tīmekļa vietne: www.bauska.lv un SIA “Baltkonsults”,
reģistrācijas Nr. 42103018526, adrese: Bērzu iela 9k–1–15, Baloži, Ķekavas novads, LV–2112, e–pasts: birojs@baltkonsults.lv.
Plānošanas dokumenta Vides pārskata izstrādātājs – SIA „Baltkonsults”.
3. Ar plānošanas dokumentiem „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam”, „Bauskas novada attīstības programmu 2022. -2028.
gadam”, Vides pārskatu, atzinumiem par vides pārskatu, kā arī informāciju par
termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai iespējams iepazīties Bauskas
novada pašvaldībā Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, tālrunis:
20213021, darba laikā Attīstības un būvniecības departamentā, Bauskas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.bauska.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā www.geolatvija.lv.
4. Ar informatīvo ziņojumu par „Bauskas novada attīstības stratēģijas līdz
2035. gadam”, „Bauskas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam”
un Vides pārskata izstrādi var iepazīties Bauskas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.bauska.lv.

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

Bauskas novada pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
GROZĪJUMI BAUSKAS NOVADA DOMES 2021. GADA
1. JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1
„BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”

Saistošie noteikumi neparedz iekasēt
maksu par licenču izsniegšanu. Regulējums attiecināms uz fiziskām un juridiskām
personām, kuras nav reģistrētas Izglītības

iestāžu reģistrā. Noteikumu izpildi nodrošina „Bauskas novada administrācijas” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļa.

mus un izslēgtu no iestāžu saraksta likvidē- PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU
tās iestādes;
3) precizētu domes priekšsēdētāja un RISINĀŠANĀ BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Ar Bauskas novada domes saistošajiem izpilddirektora pilnvaras;
tājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piePieņemti: 24.02.2022.
noteikumiem Nr. 9 veikti grozījumi noliku4) grozītu domes un komiteju lēmumu
derošas vai uz likumīgā pamata lietojumā
Stājušies
spēkā:
09.04.2022.
mā, lai:
projektu sagatavošanas termiņus;
esošas dzīvojamās telpas;
1) papildinātu domes izveidoto komisiju
5) precizētu struktūrshēmu, iekļaujot
• izīrē sociālos dzīvokļus vai sociālās dzīBijušo
novadu
pašvaldībām
saistošajos
sarakstu, kā arī precizētu nosaukumus;
tajā jaunas komisijas, kā arī precizētu nonoteikumos bija noteiktas dažādas perso- vojamās telpas;
2) precizētu izglītības iestāžu nosauku- saukumus.
• īrnieks var apmainīt dzīvojamās telpas
nu kategorijas, kam bija tiesības pieteikties
palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanai, pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
• dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību kvapersonu reģistrēšanas kārtība un citi nosaPAR INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS
cījumi. Tāpēc apvienotajai pašvaldībai bija lificētiem speciālistiem.
Saistošo noteikumu izpilde tiek nodronepieciešams izdot jaunus saistošos noIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANU
teikumus „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu šināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaBauskas novada pašvaldība izsniedz licen- risināšanā Bauskas novada pašvaldībā”.
ros.
Pieņemti: 27.01.2022.
ces interešu izglītības programmu īstenoSaistošo noteikumu administrēšanu
Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārStājušies spēkā: 09.04.2022.
šanai un licences pieaugušo neformālās tību, kādā Bauskas novada pašvaldība:
veic Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu
• sniedz palīdzību dzīvojamo telpu jau- komisija.
Ir noteikts tiesiskais regulējums, kādā izglītības programmu īstenošanai.
Pieņemti: 31.03.2022.
Stājušies spēkā: 06.04.2022.
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4.

Iedzīvotāji aicināti piedalīties informatīvajā kampaņā par
Rundāles apvienības pārvaldes kapsētu digitalizēšanu
SIA “Cemety” pārstāvis informēs par
digitalizācijas ieguvumiem un datu
saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Sīkāka informācija pa
tālr. 25622180, www.rundale.lv,
kā arī Bauskas novada pašvaldības
Facebook kontā.

Ceturtdien, 12. maijā:
plkst. 12.00 Viesturu pagasta nodaļā
plkst. 14.30 Svitenes tautas namā
plkst. 17.00 Rundāles multifunkcionālajā centrā

Iecavā ierīkots soliņš
ar pievienoto vērtību

Iecavas apvienības pārvalde

Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Sadarbojoties Iecavas apvienības
pārvaldei, apdrošināšanas akciju
sabiedrībai „Balta” un
uzņēmumam SIA “Hansab”,
Iecavas autoostas teritorijā
ierīkots viedais sols, kas
darbojas ar saules enerģiju.
Pašlaik šis jaunās paaudzes pilsētas
aprīkojums piedāvā iespēju bez maksas uzlādēt dažādas viedierīces, bet jau tuvākajā
laikā sāks darboties arī kā bezvadu interneta punkts.
„Mums kā Latvijas apdrošināšanas
tirgus līderim ir ļoti svarīgi būt aktīvam
vietējo kopienu dalībniekam pilsētās, kur
esam pieejami klientiem,” teic Ivars Noviks,
AAS „Balta” Viduslatvijas reģiona pārdošanas vadītājs. “Tas nozīmē, ka iespēju robežās labprāt atbalstām dažādas pilsētu aktivitātes, piedalāmies pasākumos un esam
atvērti arī kādām neierastākām iniciatīvām.
Kad tikām uzrunāti iesaistīties iecerē par
gudrā sola izveidi Iecavā, mūs uzrunāja tās
mērķis – padarīt iecavnieku dzīvi ērtāku ar
vienkāršu, bet tajā pašā laikā radošu risinājumu.
Mūsu uzņēmuma misija skan: „Ar patiesām rūpēm mēs radām vienkāršus risinājumus neparedzētiem dzīves brīžiem”. Re-

dzējām, kā mūsu fokuss uz cilvēku ērtībām
saskan ar šo pilsētas iniciatīvu, tāpēc esam
patiesi priecīgi par iespēju dot savu pievienoto vērtību tās īstenošanā. Ceram, ka
iecavnieki labprāt izmēģinās šo gudro solu
un tas taps par iemīļotu atpūtas un satikšanās pieturvietu.”
Gudrais soliņš Steora Classic ir izstrādāts kā aizstājējs parastajiem ielu soliem.
Tā galvenās iezīmes ir atzveltnē un roku
balstos iebūvētie saules paneļi, ātra QI bezvadu uzlāde, kas atbalsta visus QI tālruņus,
pulksteņus un austiņas, un usb ātrā uzlāde,
kas atbalsta Apple, Qualcomm un Samsung
ierīces. Sols aprīkots ar apsildes sistēmu,
kas ļaus sasildīties ziemas aukstajās dienās.
Solā iebūvēti arī sensori, kas vāc informāciju par tā lietotāju skaitu, patērēto datu
daudzumu, gaisa kvalitāti, temperatūru,
spiedienu un mitrumu, kā arī trokšņu diapazonu, taču šie dati gan nebūs publiski pieejami. Tos speciālā aplikācijā varēs analizēt
Iecavas apvienības pārvaldes speciālisti.
Drošībai sols aprīkots ar reāllaika GPS,
kas raidīs tiešsaistes trauksmi, ja tiks mainīta sola atrašanās vieta.
Atbilstoši pagājušā gada nogalē noslēgtajam līgumam AAS „Balta” segusi gudrā
sola izmaksas 4500 eiro vērtībā (ar PVN),
savukārt Iecavas apvienības pārvalde atvēlējusi 907,50 eiro par sola piegādi un uzstādīšanu.

Projekts: LLI-437 “Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos”.

Vakances pašvaldības iestādēs
- Bauskas novada pašvaldība (reģ Nr. 90009116223) izsludina atklātu konkursu uz
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu, darba alga - 2000 EUR (bruto), un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Mūsu saimnieks” valdes locekļa amatu, darba alga
- 1600 EUR (bruto). Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz
13. maijam plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti. Plašāk par
amata konkursu: www.bauska.lv (Pašvaldība -> Vakances).
- Bauskas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktora amatu (uz nenoteiktu laiku).
Mēneša atlīdzība - 1286 EUR (bruto). Pieteikums ar norādi „Konkursam uz Vecsaules
pamatskolas direktora amatu” jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 3. jūnijam.
Tālr. uzziņām 28698777. Pieteikuma iesniegšanai nepieciešamās veidlapas un plašāk
par konkursu: www.bauska.lv.
- „Bauskas novada administrācija” (reģ. Nr. 40900035851) atkārtoti izsludina pieteikšanos uz Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Uzņēmējdarbības
un kompetenču attīstības centra vadītāja amata vakanci (uz noteiktu laiku). Darba
alga - līdz 1287 EUR (bruto). Pieteikumu var iesniegt līdz 6. jūnijam, iesūtot dokumentus
uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 29906233.
- „Bauskas novada administrācija” izsludina pieteikšanos uz Uzņēmējdarbības un
mārketinga departamenta Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatora amata
vakanci (uz nenoteiktu laiku). Mēnešalga - līdz 1052 EUR (bruto). Pieteikums jāiesūta
līdz 9. maijam plkst. 12, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti. Pieteikumu
var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām 27746484.
- „Bauskas novada administrācija” izsludina pieteikšanos uz sabiedrisko attiecību speciālista amata vakanci Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļā (uz noteiktu laiku). Mēnešalga - no 1050 līdz
1117 EUR (bruto). Pieteikumu var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi:
dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām 65795190.
- „Bauskas novada administrācija” izsludina pieteikšanos uz Juridiskā un iepirkumu
departamenta Saimniecisko darījumu nodaļas iepirkumu speciālista amata vakanci (uz nenoteiktu laiku). Mēnešalga - līdz 1245 EUR (bruto). Pieteikums jāiesūta līdz
9. maijam plkst. 12, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti. Pieteikumu var
iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām 27096462.
- „Bauskas novada administrācija” izsludina pieteikšanos uz Ekonomikas un finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļas grāmatveža amata vakanci - darba vieta
Bauskā (uz nenoteiktu laiku). Mēnešalga - līdz 1075 EUR (bruto). Pieteikums jāiesūta
līdz 10. maijam plkst. 12, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti. Pieteikumu
var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām 63960199.
- „Bauskas novada administrācija” izsludina pieteikšanos uz Audita un kapitālsabiedrību nodaļas auditora amata vakanci (uz nenoteiktu laiku). Darba alga - līdz
1427 EUR (bruto). Pieteikums jāiesūta līdz 10. maijam plkst. 12, pēc šī termiņa saņemtie
pieteikumi netiks vērtēti. Pieteikumu var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi:
dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām 29475243.
- Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Vecumnieku Sporta skola” (reģ. Nr. 40900038364) aicina darbā vieglatlētikas treneri
(uz nenoteiktu laiku). Atalgojums - atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt līdz
25. maijam Vecumnieku apvienības pārvaldē Rīgas ielā 29, Vecumniekos, vai iesūtīt
pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecumnieku Sporta skola”, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933.
Tālr. uzziņai: 26437514.
- „Bauskas novada Sociālais dienests” (reģ. Nr. 90009403791) atkārtoti izsludinājis konkursu uz vairākām sociālā darbinieka un psihologa amata vakancēm. Pieteikumu var iesniegt līdz 25. maijam Rūpniecības ielā 7 Bauskā vai iesūtīt
pa pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus iesūtīt e-pastā:
socialais.dienests@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 29595827. Plašāk - www.bauska.lv:
PAŠVALDĪBA -> VAKANCES.

5.
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Pašvaldības informatīvā
izdevuma saņemšanas vietas

Vecumnieku apvienības pārvalde
VECUMNIEKU
PAGASTĀ

• Vecumnieku apvienības pārvaldē
• Vecumnieku bibliotēkā
• Misas bibliotēkā
• Beibežu bibliotēkā
• Vecumnieku Tūrisma
informācijas punktā
• Vecumnieku veselības centrā
• Vecumnieku pansionātā
„Atvasara”
• Vecumnieku veikalos „Elvi”,
„Vesko”, centra „Pīlādzis”
• Misas veikalā „Mego”
• Kokapstrādes uzņēmumā
SIA „Piebalgas”

SKAISTKALNES
PAGASTĀ

• Skaistkalnes pagasta nodaļā
• Skaistkalnes bibliotēkā
• Veikalā „Vesko”

BĀRBELES
PAGASTĀ

• Bārbeles pagasta nodaļā
• Bārbeles bibliotēkā
• Bārbeles veikalos „Aibe”, „Vesko”

STELPES
PAGASTĀ

• Stelpes pagasta nodaļā
• Stelpē abos veikalos „Stelpes
konservi”
• Stelpes bibliotēkā

VALLES
PAGASTĀ

• Valles pagasta nodaļā
• Valles bibliotēkā
• Taurkalnes bibliotēkā
• Vallē veikalos „Elvi”, „Krīči”, „Lats”

KURMENES
PAGASTĀ

• Kurmenes pagasta nodaļā
• Kurmenes bibliotēkā
• Kurmenes veikalā „Zīles”

Bauskas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Bauskas Novada Vēstnesis’’
iznāk vienu reizi mēnesī, nākamajā nedēļā pēc pašvaldības nolikumā noteiktās
kārtējās domes sēdes. Nepieciešamības gadījumā var tikt izdots speciālizlaidums.
Bauskas apvienības pārvalde

Bauskas apvienības pārvalde

BAUSKĀ

MEŽOTNES
PAGASTĀ

BRUNAVAS
PAGASTĀ

• Bauskas novada pašvaldībā
Uzvaras ielā 1
• Bauzes tirgū
• Sociālajā dienestā
• Veikalā „Maxima” Pionieru ielā 2
• Ziedu veikalā „Rozīte”
• Bauskas autoostā
• Bauskas poliklīnikā
• Veikalā „Elvi” Īslīces ielā 7
• Veikalā „Argo” Mēmeles ielā
• Bauskas Kultūras centrā
• SIA „Vides serviss” Salātu ielā 7
• Tirdzniecības vietā Salātu ielā 21
• DUS „Viada”
• Brunavas pagasta nodaļā
• Brunavas bibliotēkā
• Ģimenes ārsta praksē Ērgļos
• Grenctāles bibliotēkā
• Veikalā Ērgļos, Grenctālē,
Budbergā, Brunavā

CODES
PAGASTĀ

• Codes pagasta nodaļā
• Codes bibliotēkā „Virsaišos 1’’
• Veikalā „Top” Zemgaļu ielā 1
• Jauncodes bibliotēkā

CERAUKSTES
PAGASTĀ

• Ceraukstes pagasta nodaļā
(lietvedes–kasieres darba
kabinetā)
• Mūsas ciema bibliotēkā
• Mūsas ciema veikalā „Tions”
• Mūsas ciema veikalā „LM Centra
bode”
• Ceraukstes pagasta „Ārcē”
• Ceraukstes ciema bibliotēkā
• Ceraukstes Tautas nama foajē
• Griķu pamatskolā
• Ceraukstes ciema veikalā
Mazais „Elvi”

DĀVIŅU
PAGASTĀ

• Dāviņu pagasta nodaļā
• Veikalā „Pie Tatjanas” Bauskas
ielā 2
• Bibliotēkā Miera ielā 1A

GAILĪŠU
PAGASTĀ

• Gailīšu pagasta nodaļā
• Pāces bibliotēkā
• Uzvaras veikalā „Top”
• Uzvaras veikalā „Vesko”
• Uzvaras bibliotēkā

ĪSLĪCES
PAGASTĀ

Rītausmās
• Īslīces pagasta nodaļā
• Veikalā SIA „LĪV”
• Veikalā SIA „EGA” Liepu ielā
• Veikalā SIA „EGA” Lauktehnikā
• Rītausmu bibliotēkā
Bērzos
• Bērzu pakalpojumu centrā un
bibliotēkā
• Veikalā SIA „ROPSS” Skolas ielā
• Veikalā SIA „RĪTS AE”
E. Kapkalna ielā
• Īslīces pamatskolā
Ādžūnos
• Veikalā SIA „RĪTS AE”
• Ādžūnu bibliotēkā
Lībiešos
• Ziņojumu dēļa informācijas
pastkastītē

VECSAULES
PAGASTĀ

• Mežotnes pagasta nodaļā
• Mežotnes bibliotēkā
• Jumpravas bibliotēkā
• Veikalā „Elvi” Mežotnes ciemā
• Daudzfunkcionālajā centrā
„Strēlnieki”
• Veikalā „Gvino” Strēlnieku ciemā
• Sarkanā krusta telpās Skolas
ielā 1
• Vecsaules pagasta nodaļā
• Saietu namā
• Veikalā „Lats”, Vecsaulē
• Veikalā „IK Megasa” Vecsaulē
• Vecsaules bibliotēkā
• Ozolaines bibliotēkā
• Veikalā „Ozolaine” Ozolainē
• Jaunsaules bibliotēkā
• Veikalā „Liene” Jaunsaulē
• Veikalā „Zvaigzne”, Zvaigznē

Iecavas apvienības pārvalde
IECAVAS
PILSĒTĀ UN
PAGASTĀ

• Iecavas apvienības pārvaldē
• Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā
• Iecavas novada bērnu bibliotēkā
• Zorģu bibliotēkā
• Ziemeļu bibliotēkā
• Zālītes bibliotēkā
• Rosmes bibliotēkā
• grāmatu mājās uz kājas
(pie Iecavas Mūzikas un mākslas
skolas un pie kultūras nama)
• Iecavas veselības centrā
• Sociālajā dienestā
• Dienas centrā „Iecavnīca”
• „Narvesen” preses kioskā pie
autoostas
• Veikalā „top!”
• Veikalā Centra „Lats”
• Veikalā „Mego”
• Veikalā Baldones ielas „Lats”
• DUS „Astarte Nafta”
• Iecavas optikā

Ja garantēti vēlaties saņemt izdevumu, tad jāpiesakās saņemšanai tuvākajā bibliotēkā vai „Iecavnīcā”.

Rundāles apvienības pārvalde
RUNDĀLES
PAGASTĀ

• Rundāles apvienības pārvaldē
• Rundāles multifunkcionālajā
centrā
• S. Gulbes ģimenes ārsta praksē
• Pilsrundāles bibliotēkā
• Saulaines bibliotēkā
• Vecrundāles bibliotēkā

SVITENES
PAGASTĀ

• Svitenes pagasta nodaļā
• Svitenes bibliotēkā
• Svitenes tautas namā
• S. Lapsas–Ārentas ģimenes
ārsta praksē

VIESTURU
PAGASTĀ

• Viesturu pagasta nodaļā
• Bērsteles bibliotēkā
• Bērsteles kultūras namā
• Viesturu bibliotēkā
• Viesturu kultūras un sociālajā
centrā

Aicinām pieteikties
jaundzimušo
sveikšanas
pasākumam
‘’Mazais iecavnieks’’
Beata Logina
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
Bērnus, kuri dzimuši laika periodā no
2021. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 1. jūnijam
ieskaitot, plānots sveikt Ģimenes dienas pasākumā 20. augustā Iecavas parkā.
Līdz 30. jūnijam novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā Iecavas apvienības pārvaldes telpās Skolas ielā
4-40 tiek gaidīti pieteikumi Iecavas jaundzimušo sveikšanas pasākumam. Pieteikumu (ar drošu elektronisko
parakstu) var iesūtīt arī e-pastā: sintija.kaleja@bauska.lv.
Pieteikuma veidlapa pieejama www.iecava.lv. Ielūgumi
ģimenēm, kas pieteiksies, tiks izsūtīti ne vēlāk kā divas
nedēļas pirms pasākuma. Informācija par pasākuma laiku
un vietu tiks norādīta ielūgumā, kā arī publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē, informatīvajā izdevumā un Iecavas
apvienības pārvaldes sociālo mediju kontos.
Jaundzimušo sveikšanas pasākumam var pieteikties
Iecavas pilsētā un pagastā dzīvojošas ģimenes, kurās ir
piedzimis viens vai vairāki mazuļi, kuras adoptējušas vienu
vai vairākus mazuļus vai kuras nodibinājušas aizbildnību
par vienu vai vairākiem mazuļiem. Minētajām ģimenēm ir
tiesības pieteikties pasākumam, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Iecavas pilsētā vai pagastā
(bij. Iecavas novadā) ne mazāk kā sešus mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām un jaundzimušajam pirmā un pašreizējā deklarētā dzīvesvieta ir Iecavas pilsētā vai pagastā. Pasākuma mērķis ir godināt Iecavas pilsētas un pagasta ģimenes, veidot piederību Iecavai
un Bauskas novadam.

Darot kopā, var paveikt vairāk!
Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Šajā satraucošajā laikā, kad ukraiņu
ģimenēm jāpiedzīvo kara šausmas un,
steigā pametot savas mājas, jāmeklē
patvērums ārpus savas valsts, tā var
teikt par sadarbību, kas izveidojusies
starp SOS Bērnu ciematu asociāciju
un Bauskas novada pašvaldību, jo
abas saista vēlme palīdzēt.
Pašlaik Bauskas novadā patvērumu raduši aptuveni 400 Ukrainas civiliedzīvotāji,
informē pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka. Iecavā tie ir 77 cilvēki,
Vecumniekos gandrīz 20, vairākas ģimenes
Rundālē, pašvaldības izmitināšanas vietā
Saulainē - aptuveni 50 cilvēki, pārējie Bauskā un tās apkārtnē, no tiem 41 - Īslīces
SOS ciematā. Precīzu skaitu gan esot grūti
nosaukt, jo pašvaldībā par privāti uzņemtajiem ukraiņiem bieži vien uzzina tikai tad,
kad cilvēki ierodas pēc pabalsta. Pašvaldības telpās Saulainē pašlaik ir vēl 15 brīvu

vietu, taču ne visi patvēruma meklētāji vēlas apmesties ārpus pilsētas.
Ukraiņu ģimenēm ar bērniem
Bauskā palīdz īpaša koordinatore
Atbalstu ukraiņu ģimenēm ciešā sadarbībā ar Bauskas novada Sociālo dienestu
kopš aprīļa vidus nodrošina SOS Bērnu
ciematu asociācijas koordinatore Jeļena
Olga Daniša. Ikviena ukraiņu bēgļu ģimene, kurai nepieciešama praktiska palīdzība
vai morālais atbalsts, tiek gaidīta pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00 Sociālā dienesta dienas centra telpās Bauskā,
Rūpniecības ielā 7, informē Dace Dzedone,
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas komunikācijas projektu vadītāja. Jeļena Olga
kopā ar dienas centra darbiniekiem palīdz
risināt ģimenēm svarīgos materiālā nodrošinājuma, izglītības, veselības un nepieciešamā psiholoģiskā atbalsta jautājumus,
kā arī sniedz palīdzību dažādu formalitāšu
kārtošanā.
Pirmie 37 Ukrainas kara bēgļi Bauskā Īslīces SOS ciematā ieradās jau dažas
dienas pēc kara sākuma. Viņu atbalstīša-

No 1. maija veiktas
izmaiņas autobusu
maršrutos
Atsaucoties Rundāles pils muzeja ierosinājumam nodrošināt iedzīvotājiem
iespēju nokļūt līdz pils muzejam, no
1. maija uz eksperimenta laiku – sešiem mēnešiem – atsevišķi maršruta
Nr. 7480 Rīga–Bauska reisi ir pagarināti līdz Rundāles pilij, informē
VSIA Autotransporta direkcija.
Reiss, kas Rīgas starptautiskajā autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst. 9.20 un
12.20, tiks pagarināts līdz pieturai Rundāles
pils (autobuss galapunktā pienāks attiecīgi
plkst.11.00 un 14.00).
Reiss pieturā Rundāles pils katru dienu
tiks uzsākts plkst. 14.05 un 17.10 (šobrīd
tas Bauskas autoostā tiek uzsākts attiecīgi
plkst.14.20 un 17.30).
Biļetes cena no Rīgas līdz Rundāles pilij
- 3,65 eiro.
Sešu mēnešu ilgā laika periodā izvērtējot eksperimentālo reisu rezultātus, Sabiedriskā transporta padome lems par
reisu iekļaušanu kopējā maršrutu tīklā.
Lai nodrošinātu iespēju nokļūt no Kurmenes Bauskā un otrādi, no 1. maija
uz eksperimenta laiku – sešiem mēnešiem - gaidāmas izmaiņas maršrutā
Nr. 6394 Bauska–Ozolaine–Skaistkalne un
Nr. 6400 Bauska–Bārbele–Skaistkalne–
Vārpa–Bauska. Lai novērstu divu reģionālo
maršrutu reisu dublēšanos, gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr. 6847 Rīga–Baldone
un Nr. 7467 Rīga–Baldone–Vecumnieki.
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6394
Bauska-Ozolaine-Skaistkalne:
- reisam Nr. 01 plkst. 07.50 no Bauskas
noteikta izpilde pirmdienās, trešdienās, ce-

turtdienās, sestdienās (iepriekš - no pirmdienas līdz sestdienai);
- atklāts reiss Nr. 03 plkst. 07.50 no
Bauskas līdz Kurmenei ar izpildi otrdienās,
piektdienās;
- slēgts reiss Nr. 02 plkst. 08.50 no
Skaistkalnes (izpilde – no pirmdienas līdz
sestdienai);
- atklāts reiss Nr. 04 plkst. 09.10 no Kurmenes ar izpildi otrdienās, piektdienās;
- atklāts reiss Nr. 08 plkst. 09.35 no
Skaistkalnes ar izpildi pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, sestdienās;
- atklāts reiss Nr. 06 plkst. 18.18 no
Skaistkalnes ar izpildi no pirmdienas līdz
piektdienai.
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6400
Bauska-Bārbele-Skaistkalne-Vārpa-Bauska, vienlaikus grozot maršruta nosaukumu
uz Bauska-Bārbele-Kurmene-Skaistkalne:
- reisa Nr. 01 plkst. 16.25 no Bauskas
izpilde pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās
noteikta līdz Skaistkalnei;
- atklāts reiss Nr. 03 plkst. 16.25 Bauska
- Kurmene-Skaistkalne ar izpildi otrdienās,
piektdienās.
Reģionālās
nozīmes
maršrutā
Nr. 6847 Rīga-Baldone (01.07.2020. Līgums
Nr. ATD/ST-2020/05) slēgts reiss Nr. 65
plkst. 22.25 no Rīgas SAO (1-7).
Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7467
Rīga-Baldone-Vecumnieki (01.07.2020. Līgums Nr. ATD/ST-2020/01)
- slēgts reiss Nr. 13 plkst. 22.15 no Rīgas
SAO;
- atklāts reiss Nr. 23 plkst.22.25 Rīgas ar
izpildi no pirmdienas līdz svētdienai.

nā un iekārtošanā daudz resursu ieguldīja
ciemata personāls un iemītnieki, pēc kāda
laika darbu ar ģimenēm uzsāka bēgļu lietu
koordinatore.
Latvijā uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju skaits auga ik dienu, un arī Bauskas
pašvaldība ātri un atvērti iesaistījās bēgļu
jautājuma risināšanā, nebaidoties no tā,
ka šī pieredze visiem ir jauna un nepieredzēta. Pamūšas speciālās skolas speciālās
izglītības skolotāja Jeļena Olga Daniša, pēc
tautības ukrainiete, Bauskā savā aizgādībā
uzņēma 11 ukraiņus un gādāja palīdzību
arī citiem pagastā uzņemtajiem bēgļiem.
Tādēļ likās pašsaprotami, ka Jeļenas Olgas
pieredze, prasmes un sirdssiltums ir lielisks
resurss, lai palīdzētu arī citām ukraiņu ģimenēm, kuras nonākušas Bauskas novadā.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas
uzdevumā Jeļena Olga uzsāka ciešu sadarbību ar Bauskas novada Sociālo dienestu,
lai palīdzētu koordinēt atbalsta sniegšanu
Ukrainas bēgļiem Bauskas novadā. Jeļenas
Olgas lielākā priekšrocība ir ukraiņu valodas
un kultūras zināšanas, kas viņai palīdz ātri
iemantot ukraiņu ģimeņu uzticību un paļāvību.
Paralēli ikdienas atbalsta sniegšanai
Jeļena Olga cenšas ukraiņu ģimenes arī
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Ja nepieciešams atbalsts ukraiņu
ģimenēm ar bērniem vai vēlaties
iesaistīties atbalsta sniegšanā ukraiņu
ģimenēm, ar Jeļenu Olgu var sazināties
pa tālruni 28388541. Viņa runā ukraiņu, latviešu un krievu valodā.

Anita Vaivode
iepriecināt. Uz pirmo klātienes tikšanos
lielākā grupā ģimenes bija aicinātas laikā
starp latviešu un pareizticīgo Lieldienām.
Jeļena Olga gaidīja ierodamies padsmit
cilvēkus, bet uz svētku svinībām ieradās
vairāk nekā 45 cilvēki. Tas apliecina, cik
nozīmīga kopābūšana un iespēja satikt
tautiešus šajā trauksmainajā laikā ir ukraiņu ģimenēm. Tādēļ Jeļena Olga jau plāno māmiņdienas svinības un ekskursiju uz
Rundāles pili.

Piecos gados lielākais
NVO un iedzīvotāju
skaits iesaistās
dārzkopības projektos
23 organizācijas ar Borisa un Ināras
Teterevu fonda atbalstu vismaz
750 mājsaimniecībām visos Latvijas
reģionos izsniegs sēklas, stādus un
dārza piederumus, lai varētu pašu
spēkiem izaudzēt pārtiku savam saimes galdam. Atbalstīto organizāciju
vidū – trīs Zemgales bezpeļņas organizācijas Dobeles un Bauskas novadā.
Šogad dārzkopības darbus grūtībās nonākušajiem cilvēkiem palīdzēs veikt piecos
gados lielākais nevalstisko organizāciju
skaits, informē Diana Bogdanova, labdarības projektu vadītāja
Noslēdzoties Borisa un Ināras Teterevu
fonda konkursam programmā „Pats savam
SAIMES GALDAM” (www.saimesgaldam.lv),
šogad atbalstīti septiņi projekti Kurzemē,
septiņi - Vidzemē, trīs - Zemgalē, pieci Latgalē un viens projekts, kas aptvers visu
Latviju. Borisa un Ināras Teterevu fonds
šiem darbiem piešķīris grantus 42 500 eiro
apmērā.
Zemgalē atbalstu ir saņēmušas trīs organizācijas, kuras darbos iesaistīs vismaz
65 mājsaimniecības: Dobeles novada „Selekcionāra Pētera Upīša biedrība”, Bauskas
novadā „Pestīšanas armija” un Vecumnieku
daudzbērnu ģimeņu biedrība „Saulgrieze”.

Vecumnieku
daudzbērnu
ģimeņu biedrība „Saulgrieze” aptvers
15 mājsaimniecības Bauskas novadā.
Projekta mērķis ir uzlabot daudzbērnu
un maznodrošināto ģimeņu dzīves apstākļus, pašu spēkiem izaudzējot ražu
un mācot bērniem darba tikumu, kā
arī veidot krājumus ziemai un dalīties
ar citām ģimenēm. Dažas ģimenes atsāk zemes apstrādes darbus pēc ilgāka pārtraukuma, jo nevarēja atļauties
iegādāties sēklas, stādus. Vairākas ģimenes domā par projektu ilgtermiņā,
stādot augļu kokus, būvējot vai atjaunojot siltumnīcas, saņemot darbarīkus.
„Priecē, ka, neskatoties uz ikdienas
sarežģījumiem, ģimenes domā, kā pašiem uzlabot savus dzīves apstākļus,
un ir gatavas ieguldīt darbu un mācīt
darba tikumu bērniem,” stāsta projekta
pārstāvji.
Organizācijas pauž, ka lielo interesi
iesaistīties darbos cilvēki nereti pamato ar vēlmi pārvarēt pandēmijas sekas,
kas ir joprojām jūtamas. Daudzi projektu dalībnieki vēlas uzlabot gan ģimenes
materiālo situāciju, gan arī fizisko un
emocionālo veselību, aktīvi darbojoties
svaigā gaisā.
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Bioloģiskos atkritumus šķirot aicināti
arī daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji

Zane Zauere
SIA „Vides serviss’’
Atkritumu apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja
No sadzīves atkritumiem gandrīz
puse ir bioloģiski noārdāmi atkritumi, tāpēc šķirot tos atsevišķi ir ne
tikai loģiski un ilgtspējīgi, bet arī
ekonomiski izdevīgi. Turklāt mūsdienās nepietiek tikai ar iepakojuma šķirošanu, tāpēc iespēja šķirot
bioloģiskos atkritumus kļūst aktuāla
arī pilsētā.
Latvijā pieaug ne tikai kopējais radītais atkritumu daudzums, bet arī bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms, tāpēc ir
jāstrādā, lai veicinātu gan to dalītu vāk-

šanu, gan pārstrādi un samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.
Ja līdz šim bioloģisko atkritumu šķirošana vai kompostu veidošana bija privilēģija privātmāju īpašniekiem, tad šobrīd
bioloģisko atkritumu šķirošanu SIA „Vides
serviss” piedāvā arī iedzīvotājiem daudzdzīvokļu ēkās.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
1. pantā noteikts, ka bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku
atkritumi, mājsaimniecību, biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u. c.), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un virtuves
atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi.
Lai panāktu ekonomisko izdevīgumu
pakalpojuma saņēmējiem, bioloģisko

atkritumu izvešana Bauskas apvienības
pārvaldē un pilsētā ir lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana. Atšķirojot bioloģiski noārdāmos atkritumus, samazinās
sadzīves atkritumu daudzums un to izvešanas biežums, tādējādi samazinās arī
izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu
kopumā.
Ieguvumi bioloģisko atkritumu šķirošanai:
• samazinās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
• retāk jāizved sadzīves atkritumi;
• tīrāki sadzīves atkritumu konteineri,
jo samazinās atkritumu apjoms;
• lielākā daļa bioloģisko atkritumu tiek
pārstrādāti, netiek apglabāti poligonā.
Izmaksas, šķirojot bioloģiskos atkritumus:

• bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas – 27,12 EUR/m3
(ar PVN);
• sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
izmaksas – 33,99 EUR/m3 (ar PVN)
• ietaupījums – 6,87 EUR/m3 (ar PVN) +
ietaupījums no sadzīves atkritumu maksas
(jo samazinās to izvestais apjoms).
Kā rīkoties, ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji vēlas šķirot bioloģiskos atkritumus?
• Izteikt šādu vēlmi savas mājas apsaimniekotājam, kas pēc tam var vērsties „Vides
servisā”, lai organizētu speciālo konteineru
izvietošanu.
• „Vides servisa” pārvaldītajās mājās –
izteikt vēlmi mājas pārvaldniekam; ja nepieciešams, tiks rīkota mājas iedzīvotāju
aptauja un organizēta speciālo konteineru
izvietošana pie mājas.
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Tranzīta autoceļš vai pilsētas iela?
Beata Logina
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
Anta Kļaveniece
13. aprīlī Bauskas Kultūras centrā
norisinājās konference „Kā (iz)dzīvosim līdz Bauskas apvedceļam?”.
Bauskas novada pašvaldība rīkoja
pasākumu, lai no atbildīgo resoru
vadības saņemtu atbildes, vai un kad
Bauskai un Iecavai būs apvedceļš.
„Diskusijās vēlamies noskaidrot, kā šo
procesu varētu paātrināt un mazināt A7
tranzīta ietekmi abās pilsētās,’’ sacīja domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Runājot par kaitīgo faktoru ietekmi Bauskā, pašvaldības vadītājs atgādināja, ka intensīvā
transporta plūsma baušķeniekiem traucē
gan ikdienā, gan svētku pasākumu rīkošanā. „Tāpēc esam gatavi izvirzīt skarbus
priekšlikumus, piemēram, tranzīta aizliegumu brīvdienās un svētku dienās, lai vismaz
tad atslogotu pilsētu no maģistrāles radītajiem apstākļiem.’’
Paneļdiskusijās ministri, autoceļu izveides un pilsētplānošanas speciālisti sprieda
gan par ilgtermiņa, gan īstermiņa risinājumiem. Situāciju apgrūtina fakts, ka objekts
vienlaikus ir VIA Baltica tranzīta autoceļš,
kuram noteiktas starptautiskas prasības,
un pilsētas iela – kurai lokālā līmenī ir atšķirīga nozīme un citas funkcijas. Tātad īstermiņā jāmeklē kompromisi.
Gan satiksmes ministrs Tālis Linkaits,
gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs apliecināja, ka garie sastrēgumi prasa risinājumus,
un apvedceļu izbūve ir valsts nozīmes jautājums. Lai gan plānošanas dokumentos tā
iezīmēta kā nozīmīga infrastruktūras būve
tuvākajām desmitgadēm, nepieciešams
konceptuāls valdības lēmums par finansējuma piešķiršanu projekta realizēšanai. Jāsaprot, ka valstij jāsalāgo dažādu jomu, ne
tikai autoceļu infrastruktūras, prioritātes un
tām piešķiramais finansējums. Pašreizējo
ministru - valdības koalīcijas partneru - atbalsts šim projektam ir viennozīmīgs. Bet,
kāds būs reālais valdības lēmums, redzēsim
rudens pusē, tuvojoties Saeimas vēlēšanu
laikam.
Par Bauskas un Iecavas apvedceļa projekta attīstības virzību stāstīja VSIA „Latvijas Valsts ceļi’’ valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Raksturojot autoceļu tīklu
Latvijā un kā tas iekļaujas Eiropas transporta tīklā (TEN-T), M. Lazdovskis atzina, ka
Bauskas novads ceļu sakārtotības aspektā
līdz šim bijis diezgan apdalīts.
Līdz 2030. gadam ekonomiski pamatota
pārbūve par ātrgaitas autoceļu ir 314 km
valsts autoceļu, kuri ietilpst TEN-T pamattīklā. Pašlaik notiek iepirkums, lai izvēlētos
finanšu un ekonomisko aprēķinu veicēju
Bauskas un Iecavas apvedceļa izbūvei; aprēķiniem jābūt izstrādātiem līdz šī gada
1. jūlijam.
Autoceļu A7/E67 Rīga-Bauska-Grenctāle (Lietuvas robeža) plānots pārbūvēt par
ātrgaitas šoseju ar divām brauktuvēm čet-

Vairāki referenti uzsvēra sabiedrības iesaistes nozīmīgo lomu problēmas
risināšanā. Aktīvi risinājumus meklē iedzīvotāji un uzņēmēji, kas apvienojušies
biedrībā ‘‘Bauskas vecpilsēta’’. Konferencē biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva
Bronko-Pastore atgādināja, ka apgrūtinājumu un kaitējumu rada arī militārās
tehnikas kolonnas, kas bieži caur pilsētu brauc uz dažādām mācībām.
rām joslām) ar atļauto ātrumu 130 kilometri stundā, divlīmeņu satiksmes mezgliem un
vietējo paralēlo ceļu tīklu. Tāda apjomīga
projekta īstenošanai ir nepieciešami vairāki
sagatavošanās procesi: būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, zemju iegāde, būvprojekta izstrāde, tādējādi ātrākais laiks,
kad varētu uzsākt objekta vai objekta atsevišķas stadijas būvniecību, ir 2028. gads.
Aptuvenās kopējās izmaksas šim ilgtermiņa projektam tiek rēķinātas 350 miljonu eiro apmērā. To nav iespējams apgūt
tikai ar valsts finansējumu, jāpiesaista arī
Eiropas Kohēzijas fonda un publiskās un
privātās partnerības līdzekļi, kā tas jau
notiek Ķekavas apvedceļa būvniecībā. Lai
gan baušķenieki rosināja apsvērt iespējas
sākotnēji izbūvēt tikai Bauskas apvedceļa
gredzenu, kas būtu lētāks un ātrāks risinājums, Lazdovskis akcentēja, ka uz Bauskas
un Iecavas apvedceļu izveidi jāskatās kā uz
vienu projektu.

Baušķenieki negrib samierināties
ar apdraudējumu savai veselībai,
drošībai un vietējai ekonomikai
Konferences dalībniekiem bija iespēja
noskatīties nevalstisko organizāciju sagatavoto video par Bauskas pilsētas tapšanas
vēsturi. Biedrības „Bauskas vecpilsēta” aktīvisti atgādināja, ka pašlaik smagā transporta plūsma trīsreiz pārsniedz pieļaujamo,
dramatiski ir palielinājies piesārņojums,
troksnis un vibrācija, pieaug ceļu satiksmes
negadījumu skaits. Pilsētas vēsturiskajā
centrā samazinās gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju skaits. Laukumā pie Rātsnama nevar
notikt pilnvērtīgi sabiedriskie un kultūras
pasākumi. Namu fasādes un logus klāj nenomazgājama putekļu kārta.
Iedzīvotāji aicināja neuzskatīt transporta
plūsmu par prioritāru, salīdzinot ar pilsētas
iedzīvotāju dzīves telpas kvalitāti, kultūras
mantojuma saglabāšanu un līdzsvarotu attīstību. Bauskas pils muzeja direktors Māris

Skanis rosināja sabiedrību mainīt domāšanas veidu un pilsētas teritorijā kā prioritāti
uztvert gājējus, nevis tranzīta satiksmi. Ja
resursu trūkuma dēļ Bauskas apvedceļa
izbūves mērķi pārredzamā nākotnē nav sasniedzami, Skanis piedāvāja izveidot Bauskas pilsētai pagaidu apvedceļu. Tas būtu
iespējams, uzlabojot esošos autoceļus un
no saliekamām metāla moduļu sistēmām
izveidojot pagaidu tiltu pār Mēmeles upi.
Tāpat baušķenieks ierosināja pagaidu tranzīta satiksmes novirzīšanu no Ķekavas apļa
maršrutā
Jelgava-Eleja-Šauļi-Panevēža.
Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktora vietnieks
Klāvs Grieze šādus ierosinājumus gan uzreiz noraidīja kā neiespējamus.
Izskanēja arī priekšlikumi pašvaldībai izmantot savas tiesības noteikt nodevas par
transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma
zonā – Bauskas vēsturiskajā centrā. Tādā
veidā tiktu iegūti līdzekļi tranzīta transporta nelabvēlīgās ietekmes mīkstināšanai un
kompensētu nodarījumus Bauskas vēsturiskajam centram, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Cīņā pret intensīvo
kravas transporta kustību Kalna un Zaļajā
ielā palīdzētu arī nepārtraukti organizēta
tranzīta autopārvadājumu kontrole.
Kā veidot pilsētvides auru?
Iespējas, kā uzlabot dzīvesvides apstākļus mazpilsētās, izklāstīja pilsētplānošanas eksperti Marks Geldofs (Marc
Geldof) un Elmārs Daniševskis. Ar piemēriem no citām Eiropas valstīm speciālisti
minēja virkni satiksmes mierināšanas un
pārkārtošanas instrumentu, kas ļauj vidi
veidot pilsētniekiem draudzīgāku. Tie ir
pakāpeniski braukšanas ātruma ierobežojumi līdz 30 kilometriem stundā, velojoslas, viedie luksofori, plašākas gājēju
pārejas, apļveida krustojumi u. c.
Arī Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes vadītājs Juris Dambis ieteica
izmantot arhitektūras paņēmienus, lai
autovadītāji, no Rīgas puses iebraucot
Bauskā, sajustu, ka iebrauc pilsētā, kur ir
cits klājums un citas uzvedības normas,
atšķirīgas no ātrgaitas maģistrāles. Lai
to ieviestu, arī valstij jānāk palīgā.

Darba grupā modelē turpmāko rīcību
Laura Ārente
Uzņēmējdarbības un
mārketinga departamenta
vadītāja
Konferences rezultātu izvērtēšanai
un turpmākās darbības plānošanai 20. aprīlī tika sasaukta darba
grupa.
Sanāksmē
piedalījās
biedrības
„Bauskas vecpilsēta’’ pārstāvji, Bauskas apvienības pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis, Bauskas pilsētas
nodaļas vadītājs Jānis Feldmanis, Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Tijone un
Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis.
A. Gurkovskis un J. Feldmanis informēja, ka tuvākajā laikā plānots
veikt kanalizācijas un lietus ūdens
kanalizācijas aku pārsedžu avārijas
remontdarbus Kalna ielas visā garumā un iesēdumu avārijas remontdarbus Kalna ielas posmā no Rīgas ielas
līdz Plūdoņa ielai, tāpēc nepieciešams
slēgt satiksmi Kalna ielā vienai joslai
abos virzienos, posmā no Draudzības
ielas līdz rotācijas aplim. Šādi pagaidu
satiksmes ierobežojumi uz laiku ļaus
reāli novērtēt situāciju un ietekmi uz
satiksmes intensitāti bez ievērojamām
investīcijām.

Kā nākamās darbības tika apsvērtas
satiksmes ātruma ierobežošana līdz 30
kilometriem stundā, tādējādi bremzējot
satiksmes plūsmas ātrumu jau no pilsētas robežas. Speciālisti atzina, ka šāds
risinājums pieprasa kompleksu pieeju
satiksmes organizācijai pilsētā – ne
tikai Kalna ielā, bet arī Salātu, Rīgas,
Pilskalna ielā un Brīvības bulvārī.
Darba grupa vienojās, ka tiks uzsākta satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana iepriekš minēto
avārijas darbu veikšanai, paredzot satiksmes slēgšanu vienā joslā abos virzienos Kalna ielas posmā no Draudzības
ielas līdz rotācijas aplim.
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Biedrība iestājas par Bauskas vecpilsētas mantojumu
Egija Stapkeviča, biedrības
„Bauskas vecpilsēta’’ valdes locekle
Baušķenieki jau pieraduši, ka laiku pa
laikam izskan dažādas sarunas un solījumi saistībā ar Bauskas apvedceļu.
13. aprīļa pasākums „Kā (iz)dzīvosim
līdz Bauskas apvedceļam?” bija pirmā
profesionāli un mērķtiecīgi īstenotā
konference, kurā apskatīti konkrēti
risinājumi, lai uzlabotu Kalna ielas
satiksmes organizāciju un mazinātu
tranzīta satiksmes negatīvās ietekmes pilsētā, jo īpaši vecpilsētā.
Biedrības vērtējumā, konference pie-

saistīja ar pārdomātu un vispusīgi pārstāvētu dalībnieku sastāvu, saturīgām diskusijām, kā arī izaicinājumu un risinājumu
apskatu, t. sk. tādu, kas ar nelieliem resursiem, kaut eksperimentāli, bet īstenojami
jau šovasar.
Pēdējo gadu laikā biedrība „Bauskas
vecpilsēta” drosmīgi uzņēmusies Bauskas
vecpilsētas kopienai svarīgas iniciatīvas:
par Bauskas apvedceļu, kultūras mantojuma saglabāšanu un kvalitatīvu dzīves
telpu. Īstenoti projekti, iedzīvotāji aicināti balsot līdzdalības iniciatīvu platformā
manabalss.lv, organizēti semināri un diskusijas, iesaistot jomu ekspertus, lēmējvaru

un sabiedrību. Vēl 28. aprīlī Bauskas pilī
rīkojām semināru par vecpilsētas kultūrvēsturiskā potenciāla attīstību. Biedrība ar lielu
atbildības, pat pienākuma sajūtu iesaistījās
arī 13. aprīļa konferences organizēšanā, lai
izmantotu iespēju aktīvāk atgādināt par
Bauskas vecpilsētas iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, kā arī atbalstītu pašvaldību tās centienos.
Bauskas pilsēta, īpaši vecpilsēta, ir ar
skaistu, bagātīgu un vērtīgu kultūras mantojumu. Diemžēl nepārdomātu lēmumu rezultātā pilsētai cauri stiepjas Eiropas nozīmes tranzīta maģistrāle jeb - kā vietējie to
dēvē – fūru ceļš. Šodien Kalna ielu jau sauc

par mirušo ielu pilsētā.
Profesionāļi – pilsētplānotāji, ceļu inženieri, arhitekti - konferencē piedāvāja praksē pārbaudītus, īstenojamus risinājumus
izmaiņām A7 ceļa posmā Bauskas pilsētā,
lai mierinātu satiksmi, uzlabotu drošību un
pieejamību vecpilsētai. Risinājumiem konferencē atbalstu pauda atbildīgās ministrijas visaugstākajā līmenī. Norādīts arī uz
iespējamu valsts līdzekļu piesaistīšanu šī
darba veikšanai. Mēs aicinām pašvaldības
darbiniekus uz neatlaidīgu darbu! Tas būtu
nozīmīgs solis vecpilsētas atjaunotnei. Kad
tiks izbūvēts apvedceļš, būsim gatavi situācijai, kura iestāsies pēc 10 gadiem.

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA ZIŅAS
Piedalies tūrisma akcijā
„Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
No 1. maija līdz 30. augustam notiks
ikgadējā Latvijas–Lietuvas apceļošanas
akcija „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”.
Šogad jāapmeklē 16 objekti, kuros jāveic uzdevumi, un Tūrisma informācijas
centrā jāiegūst zīmodziņš akcijas bukletā.
- Papildus ik mēnesi viens Latvijas un
viens Lietuvas akcijas dalībnieks (kopā
astoņi dalībnieki), kuri iepriekšējā mēnesī
(maijā, jūnijā, jūlijā, augustā) būs nodevuši pilnīgi aizpildītas akcijas kartes, varēs
pretnedēt uz dāvanu karti 25 EUR vērtībā
no akcijas atbalstītājiem: restorāns „Mūza”
Bauskā, kafejnīca „Ozollāde” Rundāles pilī,
kafejnīca-picērija „Pie Martas un Marijas”
Vecumniekos, „Kompaktshushi” Iecavā,
restorāns „Amžių trio” Pasvalē, kafejnīca
„FORREST” Jonišķos, kafejnīca „Biržė“ Bir-

žos, kafejnīca „Mocha“ Pakrojā.
- Katrs akcijas dalībnieks varēs saņemt
pastkarti (pēc zīmoga saņemšanas) par
paveiktajiem uzdevumiem konkrētajā pašvaldībā.
- Akcijas noslēgumā astoņas balvas:
Četri Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši 16 akcijas objektus un izpildījuši
uzdevumus, varēs iegūt divus velosipēdus
un divus elektriskos skrejriteņus no Biržu,
Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldībām.
Četri Lietuvas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši 16 akcijas objektus un izpildījuši
uzdevumus, varēs iegūt iegūt divus velosipēdus un divus elektriskos skrejriteņus no
Bauskas novada pašvaldības.
Akcijas brošūras pieejamas Tūrisma informācijas centrā Bauskā un Vecumniekos!
Sīkāk: www.visit.bauska.lv un Facebook:

@kaiminizemgale.
Iesaisties „Bauskas novada
apņemšanās kalendāra” aktivitātēs!
MAIJĀ aicinām piedalīties apceļošanas
akcijā „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” un
apciemot dzīvniekus: mini zoo „Dobuļi”,
brīvdabas objektu „Trušu pilsētiņa”, zirgu
izjādes „Drostalas”, „Dārtes zirgi”, „Mēmele”, „Gaita” un Happy Hobby Horses. Sīkāks
piedāvājuma apraksts mājaslapā.
Iepazīsti “Bauskas novada
piedāvājumu skolēniem”!
Tūrisma informācijas centrs apkopojis un izveidojis Bauskas novada piedāvājumu skolēniem. Tajā ikviens skolotājs
atradīs interesantu aktivitāti savai klasei.
Piedāvājums atrodams mājaslapas
www.visit.bauska.lv sadaļā Ko redzēt – skolēnu grupām.
Iesaisties Bauskas novada

Geocaching slēpņu meklēšanā!
Lai veicinātu Geocaching aktivitāti Bauskas novadā, Tūrisma informācijas centrs
izveidojis jaunus slēpņus Vecumnieku un
Iecavas pusē. Turpmāk ik mēnesi tādi tiks
veidoti arī citās novada vietās.
Iepazīsti Bauskas novada
tūrisma piedāvājumu!
Aprīļa beigās izdota „Bauskas novada
tūrisma karte”, tajā atrodama īsa un praktiska informācija par apskates objektiem,
naktsmītnēm, ēdināšanas un aktīvās atpūtas iespējām mūsu novadā. Tūrisma kartes
bez maksas būs pieejamas Tūrisma informācijas centrā, novada objektos.
! Aktuālā informācija par tūrisma iespējām un lielākajiem pasākumiem
Bauskas novadā atrodama mājaslapā
www.visit.bauska.lv un sociālajos medijos
Facebook, Instagram @visitbauska!
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Kultūra

Bauskas
Centrālā
bibliotēka saņem
balvu „Gada
bibliotēka 2021’’
Ar mērķi izcelt un godināt
bibliotēku un bibliotekāru darbu,
Latvijas Bibliotekāru biedrība
(LBB) pasniedz Gada balvu
nominācijā „Gada bibliotēka”.
LBB Gada bibliotēkas balva tiek piešķirta par institucionāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis
ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot
vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotēku sniegumu, kas devis labumu ne tikai vietējai kopienai, bet arī
spējis iedvesmot citas bibliotēkas un
bibliotekāro sabiedrību kopumā.
LBB Gada balvu „Gada bibliotēka
2021” saņēmusi Bauskas Centrālā bibliotēka par ieviestajām inovācijām, pakalpojumu izcilību, projektu realizāciju,
aktīvu darbību, veiksmīgu sadarbību un
komandas darbu. Šīs vērtības ir bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes pamatā.
Jūtamies gandarīti, novērtēti un gatavi
jaunām iespējām un jauniem izaicinājumiem.

Zaķošanās konkurss Īslīces
skatlogos

10.

Valstcijai.

Evita Novicka
Īslīces kultūras nama
pasākumu organizatore
Zaķu konkursā 56 pūkaini,
astaini, raibi un smukiņi,
ar mīlestību gatavoti zaķi
teju mēnesi rotāja Īslīces
kultūras nama skatlogus un
iepriecināja apmeklētājus.
Pēc Īslīces kultūras nama Facebook
lapā ievietotā konkursa un spraigas
balsošanas tika noskaidroti pieci populārākie Bauskas novada zaķi:
1. vieta (351 balss) RAIBULIS - gatavojusi pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) „Zīlīte” „Kamenīšu” grupa.
2. vieta (309) MARIO - Iecavas
PII „Cālītis” „Zaķīšu“ grupa.
3. vieta (178) ZELTĪTS - Iecavas
PII „Cālītis” „Zaķīšu“grupa.
4. vieta (157) ĶIPARNIECE - PII „Zīlīte” „Ķiparu” grupiņa
5. vieta (153) RAIBIŅŠ - PII „Zīlīte”
„Cālīšu” grupiņa.
No sirds apsveicam visus uzvarētājus - populārākos zaķus!
Vēlējāmies iepriecināt vairākus zaķu
autorus, tādēļ dāvinājām papildus

Pieci populārākie Bauskas novada zaķi no Īslīces kultūras nama skatlogiem.
10 simpātiju balvas. Balsošanā savas
balsis zaķīšiem sadāvinātas ļoti daudz 3954 īkšķīši un sirsniņas, pieci balsotāji
tika pie kārumiem.
Konkursā piedalījās Iecavas PII „Cālītis”, PII „Dartija”, Misas pamatskola,
Rundāles PII „Mārpuķīte”, Vecumnieku
PII, Stelpes pamatskola, Skaistkalnes
PII, Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas

2. vidusskola, Bauskas pamatskola,
PII „Pasaulīte” un ļoti čakli zaķu veidotāji PII „Zīlīte” - 10 grupiņas! Sakām lielu
paldies visiem bērniņiem un audzinātājām, skolotājām, vecākiem par kopā
radīto skaistumu!
Konkursi sekos, jau rudenī aicināsim
piedalīties kādā interesantā veidošanas
projektā. Uz tikšanos Īslīcē!

Dzejniece mudina bērnus sajust un domāt
Rita Matuševa
bibliotekāre
20. aprīlī uz tikšanos ar Stelpes
pamatskolas bērniem aicinājām
mazo lasītāju iemīļoto dzejnieci,
publicisti, grāmatu izdevēju
Inesi Zanderi.
Inese Zandere ir izdevniecības
„Liels un mazs” galvenā redaktore.
Viņas pimais dzejoļu krājums izdots
1983. gadā, bet kopš 1990. gada viņa
publicē galvenokārt grāmatas bērniem. To jau ir vairāk nekā 30.
Rakstnieces profesionalitāte ir novērtēta vairākkārt. I. Zanderes grāmatas nominētas Starptautiskajai Jāņa
Baltvilka balvai bērnu literatūrā un
grāmatu mākslā. Četras Zanderes grāmatas iekļautas IBBY starptautiskajā
Goda sarakstā. Zanderes dzeja, pasakas, lugas un libreti iestudēti Latvijas
teātros, Nacionālajā operā un Radio
teātrī, publicēti audioierakstos, daudz
komponēti, uzņemti vairākās animācijas filmās.
Dzejniece bērnus iepazīstināja ar
savām jaunākajām grāmatām. Zanderes bērnu grāmatām raksturīgais ir dot
iespēju sajust, tad domāt un saprast.
Autore mudina mazos lasītājus domāt
ne vien par skaisto, bet arī par grūto,

Pasākuma dalībnieki kopā ar dzejnieci Inesi Zanderi (attēla centrā).
vērīgi uztvert lietas un parādības visapkārt, aicina priecāties par pasauli un
atklāt tās daudzveidību.
Interesants bija stāstījums par izdevniecības „Liels un mazs” sadarbību
ar grāmatu izdevējiem Ukrainas pilsētā Ļvivā. Šīs sadarbības rezultātā no
ukraiņu valodas ir tulkota R. Romanišina un A. Lesiva grāmatu sērija par cilvēka ķermeni aizraujošā bērnu valodā.
Sarunas laikā uzzinājām arī par

dzejnieces darbu redakcijā; bērniem
radās priekšstats par redaktora galvenajiem uzdevumiem. Inese Zandere
saka: „Uz grāmatām un citiem tekstiem skatos reizē no divām pusēm –
kā cilvēks, kas pats raksta, un kā redaktors, kam jāsaskata gan kopums,
gan sīkumi un jāspēj iedzīvoties autora
ādā.” Ļoti aizraujošs redaktores darbs
ir bijis pie Luīzes Pastores piedzīvojumu stāsta „Laimes bērni” ar Evijas

Pintānes
ilustrācijām.
Grāmatas pamatā ir leģendārā latviešu ceļotāja
un pētnieka Aleksandra
Laimes biogrāfijas fakti,
bet stāsta galvenie varoņi ir bērni – Ilze, iesaukta par Krītiņu, un viņas
jaunākais brālītis, kā arī
zviedru žurnāliste Līse,
kas ieradusies, lai atklātu un aprakstītu Laimes
noslēpumus.
Otrajā
pasākuma
daļā skolēni varēja aktīvi
līdzdarboties, izspēlējot
vārdu spēli ar atskaņu
meklēšanu,
klausīties
dzejoļus, kuri ir dziedami,
dancojami, spēlējami, tie
ir kā minami panti. Neparasti saistoši
izklausījās dzejoļi ar Latvijas vietvārdiem. Dzejniece aicināja mazos lasītājus nebaidīties veidot jaunvārdus,
kā arī eksperimentēt ar vārdu un uzvārdu locīšanu un atskaņu meklēšanu.
Pasākuma noslēgumā noskatījāmies
Edmunda Jansona multfilmiņu par slavena zēnu kora turneju Seulā.
Paldies par dalību, atbalstu, viedokļiem un sajūtām visiem, kas šajā pasākumā piedalījās!
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Noslēgusies senās mūzikas
koncertu sērija Bauskas pilī
Ruta Garklāva
Bauskas pils muzeja speciāliste
un projekta koordinatore
Māris Kupčs
Šajā ziemā norisinājās Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta
„Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris–
Bauska” viena no projekta aktivitātēm - senās mūzikas ziemas koncertu
sērija Bauskas pilī, ar galveno mērķi
piesaistīt vairāk apmeklētājus
Bauskas pils muzejam tūrisma
nesezonā - ziemā.
Laika posmā no 2021. gada novembra
līdz 2022. gada martam norisinājās piecu dažādu senās mūzikas izpildītāju rezidences, kur mūziķi radoši pavadīja nedēļu
Bauskas pilī, gatavojot koncertprogrammu.
Tā tika izrādīta skatītājiem koncertā Bauskas pilī un koncertā pie projekta partneriem
Lietuvā, Raudondvaris muižā. Visus koncertus kopā noklausījās 332 apmeklētāji.
Piecu mēnešu laikā Bauskas pilī izskanēja dažāda renesanses mūzika, kas klausītājus gan izglītoja, gan izklaidēja, kā arī sniedza ieskatu, cik dažāda un plaša bija mūzika
renesansē, tās izpildījums, interpretācijas
un spēlētie instrumenti. Koncertos tika spēlēti renesanses laikam tipiski instrumenti:
ērģeļu pozitīvs, lauta, traversflautas un vēsturiskās trompetes.
Koncertu sērija novembrī tika atklāta
ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedras un Lietuvas
Mūzikas un teātra akadēmijas studentu
rezidenci, kuras laikā studenti sagatavoja
17. gadsimta pirmās puses itāļu komponistu koncertprogrammu „Musica gloriosa”.
Decembrī Ziemassvētku ieskaņās Vācijas

Koncerts „Musica gloriosa” Bauskas pilī 2021. gada 21. novembrī. Muzicē Marianna Puriņa (baroka vijole) un Veronika Rinkule (klavesīns).
un Nīderlandes senās mūzikas grupa „Sua
Dolce Maestà” sagatavoja Ziemassvētku
koncertprogrammu, kurā trompetes izpildījumā izskanēja renesanses un 17. gadsimta vācu izcelsmes komponistu mūzika,
kas ir bijusi pazīstama arī Kurzemes hercogistē.
Janvārī mūziķu rezidencē piedalījās Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas „Baroka operas” maģistrantūras specializācijas klases studenti kopā ar soprānu Noru
Kalniņu no Latvijas un teorbistu no Itālijas
Mauro Pinciaroli. Programma tika veltīta
mūzikai un dzejai dziesmas mākslā - „Music and poetry in the art of song”, kurā tika
izpildīti 14.-17. gadsimta komponistu darbi.
Februārī renesanses mūzikas ansamblis – traversflautu konsorts „Phaedrus” no
Šveices - sagatavoja programmu ar mū-

Rīta stunda bērniem
„Meklē lietas”
Gita Skadiņa
Kurmenes bibliotēkas vadītāja
12. aprīlī Kurmenes „Baltās skolas”
pirmsskolas iestādes “Rūķu skola” audzinātājas un audzēkņi bija
ieradušies bibliotēkā uz literāru
rīta stundu bērniem. Bibliotekāre
iepazīstināja ar jaunākajām bērnu
grāmatām.
Bērni ar patiku un aizrautību klausījās par četrām izzinošajām grāmatām,
kur var atrast atbildes uz jautājumiem
par to, kas redzams visapkārt. Grāmatās viegli uztverams teksts lasīšanai,
priekšālasīšanai un ērti atloki sniedz
zināšanas.

Klausoties bibliotekāres stāstījumu un
audzinātājas iedrošināti, bērni ceļoja kopā
ar sikspārni Raitu uz bēniņiem, kur mazā
drauga ģimenei bija jāveic kāds svarīgs
uzdevums.
S. Gernhoizeres grāmatā “Meklē lietas”
bērni iepazinās ar nerātno vāveri, kura
ceļoja no grāmatas lappuses uz lappusi.
Skaistā bilžu grāmata parādīja, kā mežs
mainās dažādos laikos un kā atpazīt dažādus dzīvniekus un augus mežā.
Bērni apskatīja arī jauko bilžu grāmatu
„Bilžu vārdnīca”, kurā ietverts vairāk nekā
200 objektu. Tā ir kā radīta, lai kopīgi uzspēlētu spēli „Kas tas ir”, un drīz vien bērni
zināja nosaukt visas attēlotās būtnes un
priekšmetus.

ziku no Anglijas karaļa Henrija VIII iecienītākajiem manuskriptiem. Koncertā „Karaļa
flautas: agrīnā Tjūdoru laika mūzika” klausītājus iepazīstināja arī ar dažādām flautām, to autentisko skanējumu un spēles
veidu. Viena no flautistēm Bauskas pilī jau
viesojās otro reizi, pirmo reizi uzstājoties
2019. gadā Kurzemes-Zemgales hercogu
Ketleru laika mūzikas un mākslas festivālā
„Vivat Curlandia” viduslaiku un renesanses
ansambļa Rumorum sastāvā.
Martā koncertu sērija noslēdzās ar
atraktīvā renesanses vokālā ansambļa
„PASSISPARSI” no Itālijas rezidenci un
koncertiem. Mūziķi sagatavoja un izpildīja
koncertprogrammu „In Amoroso Foco” jeb
„Mīlestības uguns”, kas tika veltīta mīlestības dažādajai izpausmei itāļu renesanses
komponistu darbos, īpašu uzmanību pievēr-

šot dažādu dzīvnieku simboliskam attēlojumam mīlas dziesmās.
Koncertu sēriju organizēja Rīgas Vēsturiskā teātra un mūzikas biedrība sadarbībā
ar Bauskas novada pašvaldību, Bauskas pils
muzeju un Raudondvaris muižu (Lietuva).
Projekta „Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris-Bauska” ietvaros paredzētās aktivitātes
Bauskas pils muzejā: izgatavot trīs 16.17. gadsimta mūzikas instrumentus, ērģeļu
pozitīvu, dubulto virdžinālu un renesanses
arfu; aprīkot koncertu zāli ar LED ekrānu,
skaņu sistēmu, skatuves podestiem, krēsliem, un vēsturiskiem koka nošu turētājiem;
izgatavot priekšmetus „Brīvdabas militārajai ekspozīcijai”: četras 17. gadsimta
lielgabala lafetes un vienu salūta lielgabala
lafeti, metāla informācijas stendus, metāla
stendus lielgabaliem, kaltas logu restes un
17. gadsimta musketiera un artilērista tērpu rekonstrukcijas; izgatavot manierisma
perioda apgaismes ķermeņu kopijas; izdot
tūrisma ceļvedi „Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris- Bauska”.
Projekts tiek īstenots INTERREG V–A
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros. Projekts Nr. LLI-498
„Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris – Bauska”,
HRRB. Informācija par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam www.latlit.
eu; Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa
www.europa.eu.
Kopējais
projekta
finansējums
Raudondvaris
muižai
un
Bauskas
pils muzejam ir 785 875,00 EUR, tai
skaitā ERAF finansējums 85% apmērā 667 993,75 EUR. Projekta finansējums Bauskas novada pašvaldībai:
384 500,00 EUR, no tā ERAF finansējums
326 825 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 19 225 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 38 450 EUR. Projekta ilgums ir
24 mēneši (01.01.2021.– 31.12.2022.).
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par raksta saturu
pilnībā atbild Bauskas pils muzejs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
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Pašvaldības
atbalstītie
projekti - tikpat
daudzveidīgi kā
mūsu sabiedrība
Sabiedriskās organizācijas līdz šim
iesniegušas 17 projektu pieteikumus, no kuriem 14 finansējums jau
piešķirts, bet vēl trīs iniciatīvas ir
izvērtēšanas procesā.
Lai rosinātu iedzīvotāju līdzdalības aktivitātes, pašvaldība šī gada janvārī apstiprināja nolikumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu
realizēšanai” un 2022. gada budžetā šim
mērķim ieplānoja 40 000 eiro.
Pašlaik iesniegtajiem projektiem kopā
rezervēti 32 710,09 eiro, un, tā kā līdzekļi
vēl ir pieejami, sabiedriskās organizācijas
var paspēt savas idejas īstenot, piesaistot
tām pašvaldības atbalstu. Kāpēc pašvaldībai tas ir svarīgi? Jo sabiedriskās organizācijas ar savām idejām un entuziasmu spēj
bagātināt mūsu ikdienu un sniegt savu artavu, lai uzlabotu dzīvesvidi novadā.
Biedrību iesniegtie projekti tiešām ir
tikpat daudzveidīgi kā mūsu sabiedrība. Ar
pašvaldības līdzfinansējumu tiks apgūtas
vokālās prasmes, veidota filma, video reportāžas, raidījumi un podkāsti, sagatavota
grāmata un literāru darbu audioieraksti.
Vairākas iniciatīvas saistītas ar sportiskām aktivitātēm, sarūpējot aprīkojumu gan
suņu sacensībām un izjādēm, gan arī spēka
un prāta nodarbībām - pauerliftingam un
dambretei.
Vairāku projektu mērķauditorija ir jaunieši: viņi apgūs jaunas zināšanas medijpratībā un ziņu sižetu veidošanā, piedalīsies
talantu konkursā, tiksies kopīgā festivālā,
kur centīsies izzināt uzņēmējdarbības un
nodarbinātības iespējas laukos. Novārtā
nav palikusi arī vēlme iesaistīties kultūras
un latvisko tradīciju saglabāšanā: biedrības
organizēs meistarklases, kurās varēs apgūt
gan ar Jāņu svinēšanu saistītas prasmes,
gan izzināt visu par Zemgales arheoloģiskā
tērpa darināšanu.
Vienreizējs līdzfinansējums iniciatīvas
īstenošanai tiek piešķirts līdz 2500 eiro vai
arī piešķirtā summa ir atbilstoša iesniegtā
projekta nosacījumiem. Viena sabiedriskā
organizācija viena kalendārā gada ietvaros
var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus
līdzfinansējumam.
Līdzfinansējums iesniegto projektu aktivitātēm tiek piešķirts līdz brīdim, kamēr
pašvaldības budžetā ir noteiktajam mērķim
paredzētie līdzekļi.
Nolikums paredz, ka tiek atbalstītas
iniciatīvas izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un sociālajā jomā, kas tiek
īstenotas Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ieguvēji ir Bauskas novada
iedzīvotāji. Paredzēts līdzfinansējums arī sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanai,
ja šī organizācija reģistrēta sešus mēnešus
pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

2.05.-27.05.

Pasākums

Norises vieta

Gitas Ozolas gleznu izstāde „Zirgi” (ieeja - bez
maksas)

Vecsaules tautas nams

6.05.

13.00

Mātes dienai veltīts Vecumnieku vidusskolas
skolēnu koncerts (ieeja - bez maksas)

Vecumnieku tautas nams

6.05.

19.00

Tikšanās ar pasaules apceļotāju Žigi (Žigimantu
Krēsliņu ) un grāmatu galds (ieejas maksa: 10,00 EUR)

Rundāles multifunkcionālais
centrs

7.05.

17.00

Codes sieviešu vokālā ansambļa „Mežrozītes”
20 gadu jubilejas koncerts (ieeja - bez maksas)

Codes pamatskola

7.05.

11.00

Iecavas sieviešu kluba „Liepas” 21 gada darbības
pasākums „Svētki visiem” (ieeja - bez maksas)

Iecavas kultūras nams

7.05.

19.00

POPgrupas „Nova” koncerts (ieeja - bez maksas)

Valles pamatskolas pagalms

8.05.

11.00

Mātes dienas koncerts: piedalās tenors Jānis
Kurševs un amatierteātris „Kurmene” (ieeja - bez
maksas)

Kurmenes baznīca

13.05.

22.00

Atpūtas vakars kopā ar grupu „Lustīgais Blūmīzers”
(ieejas maksa: 5,00 EUR)

Ceraukstes tautas nams

14.05.

8.0014.00

Pavasara pasākums „Lielais bazārs” (ieeja - bez
maksas)

Bērsteles parka teritorija

14.05.

12.00

Ģimenes dienas pasākums „Es un mana ģimene”
(ieeja - bez maksas)

pie Codes pamatskolas

14.05.

19.00

Tautisks koncerts „Deju pinu vainagā”: piedalās
Iecavas kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Jezga”, senioru deju kolektīvs
„Iecavnieks”, jauktais koris „Iecava”, folkloras kopa
„Tarkšķi” (ieeja - bez maksas)

Iecavas kultūras nams

14.05.

19.00

Muzeju nakts: plkst.19.00 līdz 22.00 Bauskas pils
un skatu torņa apskate; plkst. 22.00 Performance
„Baltais pret Melno” (ieeja - bez maksas)

Bauskas pils

19.04.19.05.

Tautas fotostudijas „Bauska” izstāde „Cilvēks. Daba. Svitenes Tautas nams
Pasaule” (ieeja - bez maksas)

21.05.

Ģimenes pasākums „Viss nāk un aiziet tālumā…”
(ieejas maksa uz balli: 5,00 EUR)

pie Svitenes Tautas nama

21.05.

14.00

Bauskas tautas teātra izrāde „Laulību līgums”
(ieeja - bez maksas)

Kultūras centrs „Dāvis”

21.05.

15.00

Jauktā vokālā ansambļa „Mēs” 15 gadu jubilejas
koncerts (ieeja - bez maksas)

Daudzfunkcionālais centrs
„Strēlnieks”

21.05.

17.00

Muzeju nakts (ieeja - bez maksas)

Valles tautas nams

21.05.

18.00

Koncerts „Šeit uzzied mīlestība”: piedalās Iecavas
kultūras nama dāmu deju kolektīvs „Kamenes”,
eksotisko deju grupa „Amira Nur”, līnijdeju grupa
„Eckau Linedancers”, šovdeju grupa „Matrix”,
mūsdienu deju grupa, vokālā studija „Aprīļa pilieni”
(ieeja - bez maksas)

Iecavas kultūras nams

22.05.

16.00

Vecsaules amatierteātra izrāde

Valles saietu nams

22.05.

17.00

Īslīces amatierteātra „Dadži” izrāde „Sīpoliņa
piedzīvojumi” (ieeja - bez maksas)

Ceraukstes tautas nams

22.05.

17.00

Misas amatierteātra izrāde: Anita Grīniece „Čūsku
ballīte” (ieeja - bez maksas)

Vecumnieku tautas nams

27.05.

22.00

Brīvdabas kino automašīnās „Wild west” ar
iesildošo grupu (ieejas maksa: 15,00 EUR)

Rundāles multifunkcionālais
centrs

28.05.

11.00

Amatierteātra „Bārbelīši” koncerts „Ar dziesmu pie
draugiem” (ieeja - bez maksas)

Kultūras centrs „Dāvis”

28.05.

17.00

Iecavas kultūras nama amatierteātra „Trubadūrs’’
pirmizrāde „Par diviem zaķiem un pelēm uz galda’’:
Baibas Juhņēvičas sadzīviska luga 3 cēlienos
(ieeja - bez maksas)

Iecavas kultūras nams

28.05.

18.00

Kristīgais kultūras notikums „Baznīcu nakts” ar
amatiermākslas dziedošo kolektīvu koncertiem
(ieeja - bez maksas)

Valles baznīca

28.05.

22.00

Sezonas atklāšanas zaļumballe kopā ar grupu
Iecavas parka estrāde
„Brīvdiena’’ un Lauri Neilandu (ieejas maksa: 8,00 EUR)
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Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

28.05.

10.00

„Baznīcu nakts” ar kultūras programmu no plkst.18.00,
no plkst. 10.00 līdz 22.00 „Atvērto baznīcu dienas”
akcija. Sīkāka informācija:
www.baznicunakts.lv (ieeja - bez maksas).

Budbergas Sv. Pāvila
evaņģēliski luteriskā baznīca

1.06.

18.00

Jautrā burbuļballīte kopā ar Bingu (ieeja - bez maksas)

pie Grenctāles kultūras
nama

4.06.

13.0003.00

Novada svētki „Zem zelta ozola zariem” (ieeja - bez
maksas)

Bauskas pilskalna estrāde

11.06.

19.00

Amatierteātra „Laucis” pirmizrāde „Meklējiet sievieti”

Jaunsaules skola

(ieeja - bez maksas)

JAUNIEŠI: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

07.05.

17.00-19.30

Zemgales bērnu un jauniešu talantu
konkurss “Zemgalei ir talants” - FINĀLS

Īslīces kultūras nams

13.05.

9.00-11.00

ESi NĀKOTNE: dalībnieki aicināti dalīties
ar savu redzējumu par nākotnes Eiropu un
savu lomu tajā

pie Saulaines sociālā centra

13.05.

13.00-15.00

ESi NĀKOTNE: dalībnieki aicināti dalīties
ar savu redzējumu par nākotnes Eiropu un
savu lomu tajā

Bauskas pilskalna parks

14.05.

16.00-18.00

ESi NĀKOTNE: dalībnieki aicināti dalīties
ar savu redzējumu par nākotnes Eiropu un
savu lomu tajā

pie Iecavas Jauniešu centra

14.05.

10.00-12.00

ESi NĀKOTNE: dalībnieki aicināti dalīties
ar savu redzējumu par nākotnes Eiropu un
savu lomu tajā

Vecumnieku estrāde

16.05.

15.00-18.00

Sapņu ķērāju meistarklase visiem
interesentiem

Iecavas Jauniešu centrs

18.05.

16.00-18.00

Galda spēļu pēcpusdiena sadarbībā ar
BRAINGAMES

Bauskas jauniešu telpa Katoļu
ielā 3 (2. stāvs)

25.05.

16.00-17.30

Neformālas sarunas ar Bauskas novada
deputāti Initu Nagņibedu. Jauniešu iespēja
līdzdarboties pašvaldības līmenī

Bauskas jauniešu telpa Katoļu
ielā 3 (2. stāvs)

25.05.

15.00-18.00

Plakātu meistarklase - gatavošanās
Bauskas novada svētkiem

Iecavas Jauniešu centrs

Svētkos
kopā viss
novads
Solvita Rotberga
Codes pagasta kultūras
pasākumu organizatore
Jau iepriekš vēstīts, ka 4. jūnijā
ar stipru devīzi „Zem zelta ozola
zariem” Bauskas Pilskalna parka
estrādē notiks pirmie apvienotā
Bauskas novada svētki.
Svētki plkst. 12.00 sāksies ar amatiermākslas, uzņēmumu un iestāžu kolektīvu, interešu apvienību, iedzīvotāju grupu
un nevalstisko organizāciju pulcēšanos
svētku gājienam, kas plkst. 13.00 no Korfa (Karpa) dārza vīsies līdz pat Pilskalna
estrādei. Gājiena dalībnieki aicināti padomāt par sava kolektīva noformējumu,
atraktivitāti, lai gājiens pa Bauskas ielām,
kā upe rotādamās un čalodama, aizvītos
līdz pat Mēmeles un Mūsas satekai.
Estrādē, divās norišu vietās, svētku
koncerts tiek veidots, iesaistot dažādu
paaudžu amatiermākslas dziedošus, dejojošus un spēlējošus kolektīvus un solistus, kā arī tiek domāts par dažādām
sporta un bērnu aktivitātēm, lai ikviens
atrastu sev ko interesantu.
Svētkos būs iespēja satikties, varbūt
atkalredzēties vai no jauna iepazīties
dejotājiem, dziedātājiem, spēlētājiem un
arī skatītājiem, kas kādreiz jau izjutuši un
baudījuši kopējus Dziesmu un Deju svētkus Bauskas pils pakājē un bijuši kā vienas „ģimenes” kolektīvi.
Ir pagājuši divi „klusēšanas” gadi, kuros katrs kolektīvs „mēģināja”, kā nu kurš
prata un varēja. Tomēr šis laiks ir arī apliecinājis, ka nekur nav zudis visā pasaulē
atzītais: latvieši ir dziedātāju un dejotāju tauta. Tas ir absolūts pierādījums, ka
mērķtiecība un kopdarbība stiprina un apliecina sabiedrības nacionālo un kultūras
identitāti, lolo un sargā šo mūsu latvisko
tradīciju.
Bijusī Latvijas kultūras ministre Dace
Melbārde Latvijas Kultūras kanonā rakstījusi: „Šī Latvijā izauklētā tradīcija ir
paraugs, kā maza nācija spējusi veidot,
attīstīt, nosargāt savas tautas nacionālās vienotības un identitātes ideju vairāk
nekā gadsimtu ilgā laika posmā. Tradīcijas pamatā ir spēcīga un paaudzēs pārmantota visaptveroša koru kustība un
kopdziedāšanas tradīcija, tautas dejas,
instrumentālās un tautas mūzikas tradīcijas, tautas māksla, amatniecība, folkloras kustība un daudz citas cilvēka radošā
gara izpausmes, kas, laikam ritot, attīstās
un arvien bagātina šo tradīciju.”
Ikvienu Bauskas novada iedzīvotāju un
viesi gribu aicināt, uzrunāt, iedrošināt un
iedvesmot atnākt uz svētkiem, lai baudītu
šo atkalredzēšanās prieku, šo skaisto latviešu tautas tradīciju. Nāc un baudi svētkus ar visiem kopā!
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15. un 16. jūlijā aicinām uz svētkiem “Iecavai 530”
Divu dienu laikā Iecavā virmos svinību
un pārsteigumu pilna gaisotne, smiekli,
smaids un dzīvesprieks.

Svētku programmā - amatnieku tirdziņš, izklaides
bērniem un pieaugušajiem, biedrību sarīkotās
aktivitātes, Greentrials Bike Tour nakts šovs, Ghetto
Games spēles kopā ar Lauri Zalānu, izjādes ar
zirgiem, zemessargu paraugdemonstrējumi un
izbraucieni ar kvadracikliem.
Uz divām skatuvēm uzstāsies ne tikai Iecavas
amatiermākslas kolektīvi, bet arī Latvijā zināmi
mākslinieki: DaGamba, Aija Andrejeva, Būū, Kreisais
Krasts un citi.
Divu dienu laikā Iecavā gaidāmi nebijuši pārsteigumi un aktivitātes, savukārt pēc saulrieta - balle
un diskotēka. Sestdienas vakarā - grandioza svētku
kulminācija Iecavas parkā!

Koncertu un aktivitāšu norises laiki tiks izziņoti, tuvojoties
svētkiem.

SPORTS: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

14.05.

11.00

Velo-foto orientēšanās

Grāfa laukums 1 Iecavā

Aktīvi pavadīto minūšu izaicinājums
„Iecavai 530” (www.iecava.lv)

Iecavas pilsētas un pagasta
teritorija

16.05–8.07.
21.05.

11.00

Nodibinājuma „Tavs līdzcilvēks” sporta grupas
„Zvaigzne” sporta diena bērniem „Sveika,
vasara”

Bauskas pilsētas stadions

28.05.

10.00

Iecavas pilsētas un pagasta vasaras sporta
svētki

Iecavas stadions

28.05.

10.00

Bauskas novada atklātais čempionāts florbolā. Sporta nams „Mēmele”
Fināls

28.05.

11.00

Ģimeņu sporta diena. Mazuļu rāpošanas
čempionāts

Bauskas pilsētas stadions

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

Sveic simtgadnieci Alīdu Sondori
Laura Ārente
Uzņēmējdarbības un
mārketinga departamenta
vadītāja
27. aprīlī Alīdu Sondori, sociālās
aprūpes centra „Derpele” iemītnieci, 100 gadu jubilejā sveica
Bauskas apvienības pārvaldes
vadītājs Aleksandrs Gurkovskis
un „Derpeles” vadītāja Inta
Savicka.
Alīdas kundzes mūžs nav bijis no
vieglākajiem, bet viņa atzina, ka visas
dzīves vētras un grūtības izturētas un
ir bijuši arī priecīgi brīži. Daudzus savas dzīves gadus Alīda veltījusi jaunajai paaudzei - bērnu audzināšanai,
strādājot ģimenēs par auklīti.
Alīdas kundzi sirsnīgi sveica un
daudz baltu dieniņu vēlēja arī sociālā astoņos gados. Alīdas kundze ir joproaprūpes centra aprūpētāju kolektīvs, jām ņipra, vienmēr labsirdīga un izpalīkas ir bijis klāt gan viņas prieka brī- dzīga.
žos, gan arī grūtākos mirkļos pēdējos
Attēlā: „Derpeles” vadītāja Inta

27. martā500 km

Savicka nodeva Alīdas kundzei arī
Latvijas Valsts prezidenta apsveikumu gadsimta jubilejā, vēlot stipru veselību un līdzcilvēku atbalstu.

15. lpp. publicējam datus par personām, kuru miršanas fakts reģistrēts
Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā laika posmā no 01.04.2022. līdz
29.04.2022.
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Pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā
1.lpp.
Nodarbinātība Bauskas novada
pašvaldības iestādēs no 1. jūnija
līdz 30. jūnijam, kas tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, skolēniem, vecumā no
13 līdz 14 gadiem (ieskaitot). Skolēnu nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītie skolēni strādās četras stundas dienā, saņemot
atlīdzību Latvijas Republikā noteiktās
minimālās darba algas apmērā par
faktiski nostrādāto stundu skaitu.
Lai pieteiktos skolēnu nodarbinātības pasākumam, skolēnam jābūt:
1. Vecumā no 13 līdz 14 gadiem
(ieskaitot).
2. Skolēnam un vismaz vienam no
vecākiem jābūt deklarētam novadā
vismaz divus gadus.

3. Ja skolēns ir no daudzbērnu ģimenes, kopā ar pieteikuma anketu ir
jāiesniedz „3+ Ģimenes kartes” kopija. Ja netiek iesniegta kartes kopija,
tad skolēns tiek reģistrēts kopējā
rindā.
Pieteikumi, sākot no 2. maija, jāiesniedz savai dzīvesvietai tuvākajā
apvienības pārvaldē vai pagasta nodaļā klātienē vai elektroniski, pieteikuma anketu iemetot urnā pie ieejas
durvīm, kas paredzēta dokumentu
nodošanai, vai arī nosūtot elektroniski: pasts@bauska.lv. Pieteikumi tiek
pieņemti līdz 13. maijam.
Pieteikuma anketas veidlapa atrodama Bauskas novada mājaslapas
www.bauska.lv sadaļā SABIEDRĪBA ->
JAUNIEŠIEM -> JAUNUMI.
Ārsta izziņas par veselības stāvokli
ir jāiesniedz pie līguma parakstīšanas.

Pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.
Skolēnu nodarbinātības mērķis
ir piedāvāt jauniešiem iespēju gūt
pirmo darba pieredzi, sniegt viņiem
izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba
saturu un pienākumiem, radīt interesi par Bauskas novadā esošajām
iestādēm un karjeras iespējām. Organizējot nodarbinātības pasākumus,
skolēniem tiek dota iespēja lietderīgi
pavadīt vasaras brīvdienas un iesaistīties algotā pagaidu darbā, saņemot
par to atalgojumu.
Skolēnu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā Bauskas novada pašvaldībā
koordinē Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta
un sabiedrības labklājības departaments, Jaunatnes nodaļa.

Bauskas novada pašvaldības iestādēs piedāvātās darba vietas
NVA PASĀKUMAM PIETEIKTĀS DARBA VIETAS
SKOLĒNIEM VECUMĀ NO 15 līdz 20 GADIEM
VECUMNIEKI:
• Vecumnieku pagasta nodaļa - darbs objektos;
• Bārbeles pagasta nodaļa - darbs objektos;
• Kurmenes pagasta nodaļa - darbs objektos;
• Skaistkalnes pagasta nodaļa - darbs objektos;
• Stelpes pagasta nodaļa - darbs objektos;
• Valles pagasta nodaļa - darbs objektos.
RUNDĀLE:
• Pilsrundāles vidusskola - darbs objektos.
BAUSKA:
• Bauskas apvienības pārvalde - darbs objektos;
• Gailīšu pagasta nodaļa - darbs objektos;
• Īslīces pagasta nodaļa - darbs objektos;
• Mežotnes pagasta nodaļa - darbs objektos.
IECAVA:
• Iecavas Jauniešu centrs - darbs objektos;
• Zorģu bibliotēka - darbs objektos;
• Iecavas pamatskola
• Pirmsskolas izglītības iestāde „Dartija”
• Rīgas iela 18c Iecavā - darbs objektos;
• Rosmes bibliotēka - darbs objektos;
• Iecavas vidusskola.

SKOLĒNU NODARBINĀTĪBA
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS
SKOLĒNIEM
VECUMĀ NO 13 līdz 14 GADIEM
VECUMNIEKI:
• Vecumnieku vidusskola);
• Valles pamatskola;
• Vecumnieku vidusskolas PII;
• Vecumnieku tautas nams;
• Misas tautas nams;
• Valles pirmsskolas izglītības iestāde „Cielaviņa”;
• Bārbeles tautas nams;
• Vecumnieku bibliotēka.
RUNDĀLE:
• Svitenes tautas nams .
BAUSKA:
• Bauskas jauniešu telpa;
• Bauskas apvienības pārvalde;
• Bauskas Bērnu bibliotēka;
• Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka;
• Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka;
• Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka;
• Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka;
• Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka;

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
ĪSLĪCE
Andrejs Kolodijčuks (13.12.1956.-02.04.2022.)
Pjotrs Koļago (14.04.1946.-20.04.2022.)
VECSAULE
Dainis Barens (27.07.1955.-03.04.2022.)
DĀVIŅI
Marija Zinaida Lištvane (10.05.1943.-05.04.2022.)
CODE
Viktors Gerasimovs (12.08.1970.-06.04.2022.)
MEŽOTNE
Mareks Melderis (23.06.1974.-10.04.2022.)
Zigmunds Līgotnis (29.08.1944.-11.04.2022.)
GAILĪŠI
Vija Elmane (18.09.1948.-08.04.2022.)

• Mežotnes pagasta Strēlnieku
bibliotēka.
IECAVA:
• Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka;
• Zālītes bibliotēka;
• Iecavas bērnu bibliotēka;
• Iecavas sporta skola „Dartija” ;
• Pirmsskolas izglītības iestāde
„Cālītis”;
• Sociālā dienesta Iecavas
struktūrvienības dienas centrs
„Iecavnīca”;
• Iecavas stadions;
• Iecavas Mūzikas un mākslas
skola.

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti

VIESTURI
Viktors Ivanovs (22.04.1957.-21.04.2022.)
RUNDĀLE
Andrejs Ausējs (04.07.1952.-09.04.2022.)
BAUSKA
Elga Aužele (02.03.1931.-02.04.2022.)
Juris Beķeris (20.04.1940.-03.04.2022.)
Svetlana Andrejeva (20.05.1958.-07.04.2022.)
Laimonis Rūgums (01.01.1930.-10.04.2022.)
Rasma Rudzroga (05.06.1935.-11.04.2022.)
Ģertrūde Rupka (17.12.1928.-09.04.2022.)
Ilmārs Legzdiņš (27.05.1940.-19.04.2022.)
Ausma Kalēja (16.04.1929.-19.04.2022.)
Zigfrīds Bukovskis (13.10.1936.-26.04.2022.)

Tatjana Mikelena (27.08.1958.-20.04.2022.)
Pāvels Ramenks (21.06.1955.-24.04.2022.)
Marija Smirnova (10.12.1933.-26.04.2022.)
IECAVA
Pāvels Krjučkovs (25.03.1953.-02.04.2022.)
Aleksandrs Butkevičus (08.09.1954.-07.04.2022.)
Uldis Grinbaums (23.01.1959.-04.04.2022.)
Jāzeps Kupris (10.02.1943.-04.04.2022.)
Kaspars Lasmanis (26.02.1954.-05.04.2022.)
Lauma Klubure (13.04.1939.-17.04.2022.)
Jevgēnijs Ļeončenko (17.08.1947.-14.04.2022.)
Uģis Linde (21.02.1974.-19.04.2022.)
Kazimirs Rakovskis (05.11.1944.-20.04.2022.)
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Paziņojumi

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

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

