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Atbalstām Ukrainu
cīņā par BRĪVĪBU
2. martā Bauskas
Rātslaukumā
mītiņa dalībnieki
pauda atbalstu
Ukrainas tautai un
nosodījumu
Krievijas izvērstajai
karadarbībai.
Ar iedegtām svecītēm sūtījām labas
un spēcinošas domas
ukraiņu tautai, cerot,
ka tās palīdzēs pēc
iespējas drīzāk
atgūt mieru un līdzsvaru Ukrainā, Eiropā
un visā pasaulē.

Mārcis Pļaviņš
Šajās dienās, kad kara draudi
Ukrainā pārvērtušies asiņainā
realitātē, Bauskas novada iedzīvotāji
solidarizējas ar ukraiņu tautu.
Jau 16. un 25. februārī, paužot atbalstu
Ukrainas neatkarībai, pie Bauskas novada
pašvaldības administrācijas ēkas tika pacelts Ukrainas valsts karogs. 2. martā Latvijas un Ukrainas karogi plīvoja Bauskas
Rātslaukumā, kur notika mītiņš, nosodot
Krievijas militāro agresiju.
Atbalstu Ukrainai pauž visu tautību cilvē-

ki, kuri iestājas par mieru pasaulē. Mēs nevaram pieņemt to, kā Krievija demonstrē savu
militāro spēku un iznīcina citas valsts iedzīvotājus. Nevaram vienaldzīgi noskatīties uz
cilvēku upuriem, sagrautiem namiem un degošo bruņutehniku Ukrainas ielās.
Nosodām Krievijas Federācijas karadarbību pret cilvēkiem, kuri izvēlējušies
pastāvēt par savas valsts brīvību un teritoriālo nedalāmību. Toties esam pateicīgi tiem cilvēkiem Krievijā, kuri nebaidās
un publiski protestē pret valsts vadītāja

Izsūtīti NĪN paziņojumi
Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Bauskas novada pašvaldība
februārī izsūtījusi nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas
paziņojumus 2022. gadam. Nodokli
var samaksāt visu uzreiz vai pa
daļām, un pirmais maksāšanas
termiņš šogad ir 31. marts.
Pašvaldība NĪN maksāšanas paziņojumus ir izsūtījusi gan pa pastu, gan elektroniski uz NĪN maksātāja norādīto e-pasta adresi. Ja NĪN maksātājs paziņojumu
nav saņēmis līdz 15. februārim, saskaņā
ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” mēneša laikā par to rakstiski jāin-

formē pašvaldība. Pat ja paziņojums nav
saņemts, NĪN maksātājs saskaņā ar šo
likumu ir atbildīgs par pilnīgu nodokļa nomaksāšanu noteiktajā laikā un, iestājoties
nodokļa nomaksas termiņam, nav tiesīgs
aizbildināties, ka maksāšanas paziņojumu
nav saņēmis. Nekustamā īpašuma nodokli
nenomaksājot noteiktajos termiņos, par
katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 procenti.
Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, nodokļa maksātājs par to rakstiski pašvaldību var informēt, iesniedzot
iesniegumu klātienē vai nosūtot e-pastu
uz pasts@bauska.lv, apvienības pārvaldei,
kuras teritorijā īpašums atrodas, vai nodokļu inspektoram.

8.lpp.

realizēto militāro agresiju.
Ne tikai domās, bet arī darbos esam
kopā ar mūsu novadā dzīvojošajiem ukraiņiem un visiem viņu tautiešiem cīņā par
brīvību. Palīdzam Ukrainas tautai ziedojot.
Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu
arī tiem cilvēkiem, kuri meklēs patvērumu
Latvijā. Plašāku informāciju var meklēt
www.ziedot.lv, https://www.ukraine-latvia.
com; #vieglipalīdzēt; vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27380380.
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AKTUĀLI
Šajā numurā:
Pašvaldība
izsludina
iedzīvotāju
projektu
konkursu
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Uz pagastu
autoceļiem
ierobežota
kravas
transporta
satiksme
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Nākamais
„Bauskas Novada Vēstneša”
numurs iznāks 8. aprīlī.

2022. gada 4. martā

Novada domē
Andra Matuļenko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Bauskas novada domes
ārkārtas sēde notika
14. februārī.
Deputāti apstiprināja nolikuma projektu „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”. Nolikuma projekts kopā ar
apbalvojumu vizualizācijas skicēm saskaņojuma saņemšanai ir iesniegts Valsts
heraldikas komisijā. Plānots, ka iesniegumu skatīs 9. marta heraldikas komisijas
sēdē.
Pašvaldības apbalvojuma vizuālā tēla
līnijas pamatā ir Zemgales ozols. Kopumā paredzēti četru pakāpju apbalvojumi:
„Bauskas novada Zelta ozols”, „Bauskas
novada Gada cilvēks”, „Bauskas novada
pašvaldības Goda raksts” un „Bauskas
novada pašvaldības Atzinības raksts”.
Pēc saskaņojuma Valsts heraldikas komisijā dome pieņems gala lēmumu un
apbalvojumi tiks iesniegti Kultūras ministrijā reģistrēšanai Apbalvojumu reģistrā.
Apbalvojuma vizuālās idejas autore ir
māksliniece Dace Runča.
Amatā ieceļ, balsojot
ar vēlēšanu zīmēm
Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”,
kurā noteikts, ka par pašvaldības domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja
vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora
vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu
zīmēm, deputāti vienbalsīgi Bauskas pilsētas nodaļas vadītāja amatā iecēla Jāni
Feldmani. Kopš 2019. gada J. Feldmanis bija Saimnieciskās nodaļas vadītājs.
„Esmu bijis baušķenieks visu mūžu. Arī
Saimnieciskās nodaļas vadītāja darbā
liela daļa veicamo pienākumu bija saistīti
ar Bauskas pilsētu. Tas ir labi zināms darba lauks. Turpināšu iesāktos projektus,”
sacīja J. Feldmanis. Atbilstoši Bauskas
apvienības pārvaldes nolikumam pārvaldes vadītāja Aleksandra Gurkovska prombūtnes laikā J. Feldmanis veiks apvienības
pārvaldes vadītāja pienākumus.

Jānis Feldmanis.
Vecumnieku pagasta nodaļas vadītāja
amatā tika iecelts Lauris Mediņš. Lauris
ir bārbelietis. Ieguvis augstāko izglītību
inženierzinātnēs. Pildījis SIA „Jaunolis”
valdes locekļa amata pienākumus un,
strādājot šajā amatā, iepazinis Vecum-

no personiskajiem albumiem

Lauris Mediņš.
nieku apvienības pārvaldes infrastruktūru
un cilvēkus.
L. Mediņa iepriekšējā darba pieredze
saistīta ar zemnieku saimniecības vadību, kurā īstenoti arī Eiropas Savienības
finansēti projekti. Kā domes sēdē skaidroja pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs, uz Vecumnieku pagasta nodaļas
vadītāja vietu tika izsludināts atklāts konkurss, kurā pieteicās četri kandidāti. Par
piemērotāko vērtēšanas komisija atzina
L. Mediņa kandidatūru. Atbilstoši Vecumnieku apvienības pārvaldes nolikumam
Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs
aizvietos apvienības pārvaldes vadītāju
Daci Šileiku prombūtnes laikā.

Inga Upelniece.
Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja Normunda Vāvera vietnieka amatā
tika iecelta Inga Upelniece. Uz vakanto
amata vietu tika izsludināts atklāts konkurss. Kā informēja pašvaldības izpilddirektors, uz amata vietu bija pieteikušies
12 amata pretendenti. Izvērtēšanas komisija I. Upelnieces kandidatūru atzina
par vispiemērotāko. Par sevi I. Upelniece
deputātiem sacīja, ka izglītību ieguvusi
uzņēmējdarbības vadībā un šajā jomā arī
ir viņas līdzšinējā darba pieredze. Iecavā
I. Upelniece dzīvo astoņus gadus un
ir gandarīta par pilsētas straujo izaugsmi. Kā galvenās prioritātes savā
darbā saskata ielu un ceļu pārraudzību
un sadarbību ar apvienības iedzīvotājiem.
I. Upelniece aizvietos apvienības pārvaldes vadītāju viņa prombūtnē.
Apstiprina Bauskas novada
bāriņtiesas vadītāju un vietnieku
Domes sēdē deputāti par Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju apstiprināja līdzšinējo bāriņtiesas priekšsēdē-

tāja vietnieci Edīti Ķerģi-Kariku, iepriekš
atbrīvojot viņu no bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata. E. Ķerge-Karika
bija pieteikusi savu kandidatūru amata
konkursā uz bāriņtiesas priekšsēdētāja
vakanci. Kopš bāriņtiesas locekļu jaunā
termiņa (2022. gada 1. janvāris) pilnvaru
sākšanās jaunizveidotā Bauskas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vieta
bija vakanta.
Janvārī tika izsludināts atkārtots konkurss uz bāriņtiesas priekšsēdētāja un
divu bāriņtiesas locekļu amata vietām.
Kandidātu pieteikumu izvērtēšanas
komisija izlēma bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amatam virzīt līdzšinējo
Vecumnieku bāriņtiesas priekšsēdētāju
Evitu Cauni. Deputāti vienbalsīgi viņu
iecēla šajā amatā.
Bauskas novada bāriņtiesas locekļa
amatā tika iecelta Sanda Trautmane.
Bauskas novada domes
kārtējā sēde notika 24. februārī.
Apstiprina Bauskas novada
pašvaldības budžeta un tā
grozījumu izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un
kontroles kārtību
Deputāti apstiprināja nolikumu, kas
nosaka pašvaldības budžeta izstrādes
gaitu un posmus, kā tiek izskatīts budžets pirms iesniegšanas apspriešanai
Finanšu komitejā un domes sēdē. Nolikumā aprakstīta budžeta grozījumu
sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, budžeta plāna prioritāšu sasaiste ar
attīstības dokumentiem u. c. metodiski
norādījumi – vienoti visam novadam.
Kā atzina Ekonomikas un finanšu departamenta vadītāja Indra Latviete, šo
dokumentu varēs izmantot pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību vadītāji, gatavojot budžetu un tā grozījumus.
Apstiprina saistošos noteikumus
par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Bauskas novadā
Ņemot vērā, ka bijušo novadu pašvaldībām saistošajos noteikumos bija
noteiktas dažādas personu kategorijas,
kam bija tiesības pieteikties palīdzībai
dzīvokļu jautājumu risināšanā, atšķirīga
personu reģistrēšanas kārtība un citi
nosacījumi, pašvaldība izdevusi jaunus
saistošos noteikumus.
Persona, kura līdz noteikumu spēkā
stāšanās dienai ir reģistrēta palīdzības
saņemšanai kādā no Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku apvienības
pārvaldes palīdzības reģistriem, netiek
izslēgta no palīdzības reģistra, ja nav
zuduši tiesiskie apstākļi, kas ir bijuši par
pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai.
Jaunie saistošie noteikumi nosaka
vienotu kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība:
• sniedz palīdzību dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošas vai uz likumīgā pamata
lietojumā esošas dzīvojamās telpas;
• izīrē sociālos dzīvokļus vai sociālās
dzīvojamās telpas;
• īrnieks var apmainīt dzīvojamās telpas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
• dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
kvalificētiem speciālistiem.
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Iesniegumus par palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā izskata Dzīvokļu komisija.
Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā personai, kura ir
deklarējusi savu dzīvesvietu Bauskas
novada administratīvajā teritorijā un
kuras īpašumā vai valdījumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa.
Saistošajos noteikumos norādīts,
kādi dokumenti nepieciešami, lai pieteiktos palīdzībai dzīvokļa jautājuma
risināšanā. Ja dokumenti atbilst prasībām, persona tiek reģistrēta atbilstošajā reģistrā iesniegumu saņemšanas
kārtībā. Persona tiek izslēgta no attiecīgā palīdzības reģistra no brīža, kad tiek
pieņemts lēmums par dzīvojamās telpas
izīrēšanu attiecīgajai personai.
Dzīvojamās telpas īres līgums tiek
slēgts uz vienu gadu, ar tiesībām pie
noteiktiem nosacījumiem īres līgumu
pagarināt.
Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldība var sniegt neatliekamu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, ja
persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu
un dokumentu, kas apliecina stihiskas
nelaimes vai avārijas esamību (Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
akts), ne vēlāk kā viena mēneša laikā
pēc stihiskās nelaimes vai avārijas.
Saistošie noteikumi nosaka arī sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās
telpas izīrēšanas kārtību, kuru pašvaldība izīrē personai, kas saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma tiesību normām
tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas
par īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parādiem, pamatojoties
uz tiesas spriedumu, un ja tā ir sasniegusi pensijas vecumu vai ir persona ar
invaliditāti vai arī ar personu kopā dzīvo
un apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.
Saistošajos noteikumos iekļauta
iespēja pašvaldībai sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu. Personai, kura
īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga
pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, ir tiesības lūgt īrēto dzīvojamo telpu
apmainīt pret mazāku vai mazāk labiekārtotu neapdzīvotu dzīvojamo telpu,
ja personai par dzīvojamo telpu ir īres
maksas un maksājumu, kas saitīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāds un
persona piekrīt noslēgt vienošanos par
parāda samaksu, personas veselības
stāvokļa dēļ ir nepieciešama dzīvojamā
telpa ēkas zemākā stāvā u. c. Lai varētu
īstenot pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret mazāku, nepieciešama vienošanās par parāda samaksu vai arī ģimenes ārsta izrakstīts
dokuments, ja personai nepieciešama
dzīvojamā platība ēkas zemākā stāvā.
Lai piesaistītu pašvaldībai kvalificētus speciālistus, saistošajos noteikumos
paredzēta iespēja, ka pašvaldības dome
ar atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai
dzīvojamai telpai kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas
statusu.
3.lpp.
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Ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomās, kuru veikšanai nepieciešami
speciālisti pašvaldībā, tiek noteiktas
šādas nozares: veselības un sociālā aprūpe, izglītība, kultūra un inženierzinātņu
nozare.
Pašreiz pašvaldībā speciālistiem izīrēti 11 pašvaldības dzīvokļi.
Saistošie noteikumi tiek nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva
atzinuma saņemšanas – publicēti izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stāsies
spēkā.
Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā
juridisko spēku zaudē normatīvie akti,
kas risināja mājokļa jautājumus bijušajā Bauskas, Rundāles un Vecumnieku
novadā.
Apstiprināta pašvaldības
Dzīvokļu komisija
Domes sēdē tika apstiprināta pašvaldības Dzīvokļu komisija šādā sastāvā:
• komisijas priekšsēdētāja - Sandra
Kazāka, Bauskas apvienības pārvaldes
iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu
lietu speciāliste;
• komisijas priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Mediņš, Bauskas novada domes
deputāts;
• komisijas locekļi: Mārtiņš Veinbergs, Bauskas novada administrācijas
Attīstības un būvniecības departamenta
vadītājs, Inese Kukute, Bauskas novada
administrācijas Juridiskā un iepirkumu
departamenta tiesiskā nodrošinājuma
nodaļas juriste, Kristīne Brūvele, Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles
struktūrvienības vadītāja.
Dzīvokļu komisijas kompetence ir
dzīvokļu jautājumu risināšana Bauskas
novada pašvaldībā. Dome apstiprināja
arī komisijas darbības nolikumu.
Apstiprināta pašvaldības
nekustamo īpašumu
atsavināšanas procesa un
atsavināšanas rezultātā
iegūto līdzekļu
izlietošanas kārtība
Domes sēdē apstiprinātā kārtība
nosaka, ka atsavināšanas ierosinājumu
personas var iesniegt Bauskas novada pašvaldības administrācijā vai tajā
Bauskas novada pašvaldības apvienības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas
attiecīgais atsavināmais nekustamais
īpašums. Atsavināšanas ierosinājuma
lietderība tiek izvērtēta.
Atsavināšanas rezultātā iegūtie
ieņēmumi tiek ieskaitīti tās apvienības
pārvaldes budžetā, kuras teritorijā atrodas atsavināmais īpašums. Šos līdzekļus
paredzēts ieguldīt pārvaldes teritorijā
esošo pašvaldības nekustamo īpašumu - pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu un valdījumā esošo ēku - kadastrālajai uzmērīšanai, novērtēšanai un
ierakstīšanai zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības
īpašumā, kas nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Noteikumu pilns teksts www.bauska.
lv: Pašvaldība ->Normatīvie akti.

Apstiprināta pašvaldības
Nekustamo īpašumu atsavināšanas
komisija
Deputāti pieņēma lēmumu izveidot
Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisiju
šādā sastāvā:
• komisijas priekšsēdētājs – Aivars
Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
• komisijas priekšsēdētāja vietnieks –
Guntis Kalniņš, Bauskas novada domes
deputāts;
• komisijas locekļi: Juris Krievs – Bauskas novada domes deputāts, Sarmīte
Oļehnoviča, Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece, Gunita Vīgupa,
Attīstības un būvniecības departamenta
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja,
Dace Platonova, Attīstības un būvniecības departamenta teritorijas plānotāja,
Evita Grigorjeva, Juridiskā un iepirkumu
departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja.
Apstiprināts arī komisijas darbības
nolikums, kurā definēti šādi uzdevumi:
pašvaldībai piederošo īpašumu atsavināšanas procesa organizēšana, nekustamo īpašumu nosacītās, brīvās cenas
apstiprināšana, nekustamo īpašumu izsoles noteikumu apstiprināšana, izsoles
organizēšana un vadīšana, izsoles rezultātu apstiprināšana u. c.
Ar šo lēmumu tiek izbeigta Bauskas
novada domes Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas,
Iecavas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanas komisijas, Rundāles novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas darbība un no amata tiek atbrīvoti
visi komisiju locekļi. Bauskas novada
pašvaldības Nekustamā īpašuma komisija pārņem likvidēto komisiju lietas, kas
saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Apstiprināta pašvaldības
Sporta lietu komisija
Domes sēdē tika apstiprināta komisija šādā sastāvā:
• komisijas priekšsēdētāja - Līga
Rimševica, Izglītības, kultūras, sporta un
sabiedrības labklājības departamenta
Sporta nodaļas vadītāja,
• komisijas priekšsēdētāja vietnieks
- Juris Krievs, Bauskas novada domes
deputāts;
• komisijas locekļi: Guntis Kalniņš,
Bauskas novada domes deputāts, Inita Nagņibeda, Bauskas novada domes
deputāte, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, Ieva Kirkila, Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sporta darba organizatore
Rundāles apvienības pārvaldē.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos tiek
likvidēta Bauskas novada pašvaldības
„Sporta lietu sabiedriskā padome” un
atbrīvoti visi sabiedriskās padomes locekļi.
Sporta lietu komisijas nolikumā definētajos uzdevumos ietilpst: izvērtēt
prioritāros sporta veidus Bauskas novadā, sniegt atzinumu par sporta veidu izlašu sportistu sastāvu, izvērtēt un

sniegt priekšlikumus Sporta nodaļai
gada darba plāna un pasākumu organizēšanai, izskatīt Bauskas novada sportistu, treneru, sabiedrisko organizāciju
u. c. iesniegumus, kā arī citi uzdevumi.
Precizē
saistošos noteikumus
Deputāti apstiprināja 27. janvāra
domes sēdē pieņemto saistošo noteikumu precizējumus, kurus rosinājusi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija. Precizēti šādi saistošie noteikumi:
• „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā”;
• „Saistošie noteikumi par licencēto
makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē”;
• „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Bauskas novadā”.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā
pēc parakstīšanas un publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Apstiprina grozījumus
apvienību pārvalžu nolikumos
Lai nodrošinātu Bauskas, Iecavas,
Vecumnieku un Rundāles apvienību pārvalžu darbības pilnveidošanu un pilnvērtīgāk nodrošinātu novada iedzīvotājiem
pakalpojumu ātru saņemšanu tuvāk
dzīvesvietai, veikti grozījumi iestāžu nolikumos. Grozījumi papildina un precizē
katras apvienības pārvaldes kompetenci, pārvaldes vadītāja un nodaļu vadītāju, nodokļu inspektoru tiesības lēmumu
pieņemšanā. Ar apvienību pārvalžu nolikumiem var iepazīties www.bauska.lv:
Pašvaldība ->Apvienību pārvaldes.
Izveido apvienību Nekustamā
īpašuma iznomāšanas komisijas
Ar domes lēmumu apstiprināta Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija šādā sastāvā:
Dace Šileika - komisijas priekšsēdētāja,
Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja, Lauris Mediņš - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Vecumnieku pagasta
nodaļas vadītājs, Jānis Strēlis - komisijas loceklis, Vecumnieku apvienības
pārvaldes zemes ierīkotājs, teritorijas
plānotājs.
Izveidota Iecavas apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija
šādā sastāvā: Normunds Vāvers - komisijas priekšsēdētājs, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs, Inga Upelniece - komisijas priekšsēdētāja vietniece,
Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja
vietniece, Baiba Leitlante - komisijas
locekle, Iecavas apvienības pārvaldes
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja.
Izveidota Rundāles apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija šādā sastāvā: Aigars Sietiņš komisijas priekšsēdētājs, Rundāles
apvienības pārvaldes vadītājs, Vitālijs
Bļinkovs - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Rundāles apvienības pārvaldes
Viesturu pagasta nodaļas vadītājs, Dace
Neiberte - komisijas locekle, Rundāles
apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciāliste.
Izveidota Bauskas apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija
šādā sastāvā: Aleksandrs Gurkovskis -

komisijas priekšsēdētājs, Bauskas apvienības pārvaldes vadītājs, Jānis Feldmanis - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Bauskas apvienības pārvaldes
Bauskas pilsētas nodaļas vadītājs, Līga
Vasiļauska - komisijas locekle, Vecsaules pagasta nodaļas vadītāja.
Apstiprina dalību
Valsts zivju fonda
projektu konkursā
Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība ir sagatavojusi priekšlikumu
projekta „Mūsas un Lielupes gultnes
tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai
Bauskas novadā” pieteikuma izstrādei,
lai atjaunotu un uzlabotu vimbu un citu
zivju sugu, kā arī upes nēģu nārsta apstākļus Lielupes augštecē, palielinātu to
resursus.
Deputāti lēma uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Rundāles
apvienības pārvalde” līdz 2022. gada
10. martam iesniegt projekta „Lielupes
gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā” iesniegumu
Zemkopības ministrijas Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā, apstiprinot projekta kopējās plānotās izmaksas
20 270,28 eiro ar PVN, t. sk. Zivju fonda finansējums 15 000 eiro, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 5270,28 eiro.
Iesniegs investīciju projektu
„Liepu ielas Brunavas pagastā
pārbūve”
Bauskas
novada
pašvaldība
2022. gada 3. februārī saņēma Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vēstuli par valsts budžeta
aizdevumiem pašvaldībām prioritāro
projektu īstenošanai. Katra pašvaldība var saņemt valsts budžeta aizdevumu ne vairāk kā diviem noteiktiem
prioritāriem investīciju projektiem, kas
atbilst attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības
kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā
1 000 000 eiro. Pašvaldība šajā programmā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikuma
izvērtēšanai iesniegs prioritāro investīciju projektu „Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve”. Projektā paredzēta Liepu ielas pārbūve 1872 m garumā, t. sk.
tilta pārbūve 20 m, lietus atvades tīkli
un drenāžas komunikācijas 313 m, ielas
apgaismojuma izbūve.
Projekta kopējās būvdarbu izmaksas
1 860 600 eiro ar PVN, autoruzraudzība 4840 eiro, būvuzraudzības izmaksas 27 936,90 eiro, kas kopā sastāda
32 776,90 eiro. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 17 617,58 eiro
autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšanai.
Projektā restaurēs Viļa Plūdoņa
muzeja dzīvojamo māju
Spēkā stājušies Ministru kabineta
noteikumi „Kārtība, kādā piešķiramas
un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”. Mērķdotācijas paredzētas, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts
budžeta mērķdotāciju investīciju projektu īstenošanai. Domes sēdē pieņemts
4.lpp.

2022. gada 4. martā
3.lpp.
lēmums, ka šajā programmā pašvaldība
iesniegs trīs projektus. Mērķdotācijas
finansējums paredzēts ne mazāk kā
100 000 eiro un ne vairāk kā
2 000 000 eiro vienam investīciju projektam. Vienlaikus viena pašvaldība var
iesniegt vairākus projektus, nepārsniedzot kopējo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru 2 000 000 eiro. Visi projekti jāīsteno līdz 2023. gada beigām,
šogad apgūstot finansējuma lielāko daļu.
Iesniegšanai sagatavots projekts
„Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas
restaurācija”. Dzejnieka V. Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” ansamblis
sastāv no dzīvojamās mājas un vairākām saimniecības būvēm, kas kopā veido tipisku Zemgales viensētas kompleksu. Ansamblis ir valsts nozīmes kultūras
vēstures piemineklis ar lielu kultūrvēsturisko un sabiedrisko vērtību un ir publiski pieejams. Muzeja galvenais uzdevums
ir vēstīt par dzejnieka V. Plūdoņa dzīvi
un daiļradi. „Lejeniekos” apmeklētāji
aicināti iepazīties arī ar Zemgales lauku
sētu, kas atrodas skaistā, gleznainā vietā Mēmeles krastā.
Jau 2017. gadā veikta kūts un klēts
restaurācija, taču dzīvojamās mājas tehniskais un vizuālais stāvoklis
uzskatāms par neatbilstošu kultūras
pieminekļa statusam. Daudzi ēkas būvelementi un detaļas (piemēram, logi,
durvis, apkures ietaises u. c.) būvēti,
nerespektējot ne mājas oriģinālos paraugus, ne V. Plūdoņa dzīves laika prototipus, telpu apdare pašreizējā stāvoklī
neatbilst dzejnieka dzīves laika situācijai. Mājas veranda ir kritiskā stāvoklī.
Lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sagaidot dzejnieka
150 gadu jubileju 2024. gadā, nepieciešams veikt Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurāciju.
Deputāti apstiprināja projekta būvdarbu izmaksas 377 571,59 eiro ar
PVN, valsts finansējums ir 320 935,85
eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 56 635,74 eiro, tai skaitā:
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums būvuzraudzības un autoruzraudzības darbiem 7719,80 eiro.
Atbalsta daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra izveides
Baldones ielā 65, Iecavā
II, IV, V kārtas projektu
Šis ir otrs projekts, ko pašvaldība
iesniegs valsts mērķdotāciju projektu
konkursā. Viena no pašvaldību funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību. Bauskas novada Sociālā dienesta Iecavas struktūrvienība atrodas
Iecavā, Dzirnavu ielā 1, kopējā ēkā ar
Iecavas veselības centru. Laika gaitā,
attīstoties pakalpojumiem un dažādos
projektos iegādājot aprīkojumu sociālo
pakalpojumu sniegšanai, konstatēts, ka
kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai un
inventāra uzglabāšanai telpu nepietiek.
Vēsturiskajai ēkai Iecavā, Baldones
ielā 65, kas vairāk nekā 10 gadu nav
izmantota, ir izstrādāts būvprojekts ar
mērķi izveidot tajā daudzfunkcionālu
sociālo pakalpojumu centru un iekārtot
administratīvās telpas. Ēkai veikta pilnī-

ga jumta nomaiņa un bēniņu pārseguma pārbūve. Būvprojekta I un III kārtu
plānots īstenot ERAF projektā, pārējās
kārtas - ar mērķdotāciju investīciju atbalstu. Sekmīga finansējuma piesaistes
gadījumā ēka būs pilnībā pārbūvēta un
nodota sociālo funkciju īstenošanai.
Deputāti apstiprināja projekta kopējās izmaksas 835 795,61 eiro ar PVN,
būvdarbi 821 298,14 eiro, autoruzraudzība 2 178,00 eiro, būvuzraudzība, t. sk. valsts budžeta finansējums
pārbūves darbiem 85% apmērā jeb
698 103,42 eiro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums pārbūves darbiem 15% apmērā jeb 123 194,72 eiro.
Būvuzraudzības izmaksas 12 319,47 eiro
un autoruzraudzība 2178,00 eiro tiek
segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projektu plānots īstenot 2022. un
2023. gadā.
Atbalsts investīciju projektam
„Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolas pārbūve”
Trešais projekts, ko pašvaldība plāno iesniegt iepriekš minētajā valsts
programmā finansējuma saņemšanai,
ir augstas gatavības pašvaldības investīciju projekts „Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas pārbūve”. Projektā
paredzēts veikt Vecumnieku Mūzikas
un mākslas skolas pārbūvi, tādējādi
uzlabojot izglītības pieejamību un pakalpojumu kvalitāti. Tiks veikta ēkas
1. stāva un inženierkomunikāciju pārbūve, uzcelta piebūve, tādējādi atrisinot
telpu trūkumu un nodrošinot pilnvērtīgu
mācību programmu realizāciju. Investīciju objekts ir ietverts pašvaldības
attīstības programmas investīciju plānā - kvalitatīva izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra.
Deputāti apstiprināja kopējās būvdarbu izmaksas 788 524,04 eiro (t. sk.
PVN 21%), t. sk. valsts budžeta finansējums 85% apmērā 670 245,43 eiro,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 118 278,61 eiro.
No pašvaldības līdzekļiem plānots
nodrošināt autoruzraudzību 4000 eiro
(t. sk. PVN) un būvuzraudzības izmaksu
10 000 eiro (t. sk. PVN) segšanu.
Iesniegs projektu
„Īslīces kultūras
nama zāles izgaismošana un
apskaņošana”
Deputāti apstiprināja projekta pieteikumu, ko plānots iesniegt Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmā izsludinātajā projektu konkursā. Viena projekta iesnieguma maksimālais attiecināmais finansējums ir
50 000 eiro, atbalsta intensitāte - 90%.
Īslīces kultūras nams novadā tiek izmantots kā viens no kultūras infrastruktūras objektiem. Tas ir viens no lielākajiem un pasākumu ziņā noslogotākajiem
kultūras namiem Bauskas novadā. Pašreizējā izgaismošanas un apskaņošanas
sistēma ir nolietojusies un nepilnīga. Lai
nodrošinātu pilnvērtīgus kultūras pasākumus iekštelpās, uzlabotu pakalpojumu
kvalitāti un veicinātu nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
plānots iegādāties un uzstādīt Īslīces

kultūras nama zāles apskaņošanas un
apgaismojuma aprīkojumu - skatuves
apgaismojuma paceļamās kopnes zālē,
12 jaunus starmešus, nomainīt zāles
griestu lampas, iegādāt radio mikrofonu, kora, instrumentu mikrofonu un bungu apskaņošanas komplektu.
Projekta kopējās izmaksas ir
36 523,33 eiro ar PVN, t. sk. ELFLA
finansējums 32 871,00 eiro, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums
3 652,33 eiro.
Noteikta uzturēšanas maksa
Veco ļaužu un invalīdu
pansionātā „Atvasara” 2022. gadā
Pamatojoties uz pašvaldības veiktajiem aprēķiniem, deputāti pieņēma lēmumu noteikt Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Veco ļaužu un
invalīdu pansionāts „Atvasara”” iemītnieka uzturēšanas maksu diennaktī
22,64 eiro. Pansionātā dzīvo 64 iemītnieki un brīvu vietu nav. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, maksa pieaugusi par
2,72%.
Piešķir līdzfinansējumu vairāku ēku
tehniskajam apsekojumam un
arhitektoniski mākslinieciskajai
inventarizācijai
Ēka Bauskā, Plūdoņa ielā 18, ir daļa
no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais
centrs” vēsturiskās apbūves. Tā celta
18. gs. beigās, ir viena no senākajām
ēkām Bauskas vecpilsētā, kas saglabājusi apjomu, konstruktīvo risinājumu un
unikālus fasādes dekoratīvās apdares
elementus. Tehniskais apsekojums nepieciešams, lai plānotu turpmākos saglabāšanas un atjaunošanas darbus.
Līdzfinansējuma
pieprasījums
ir iesniegts saskaņā ar 2021. gada
30. septembra Bauskas novada domes
saistošajiem noteikumiem „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu
saglabāšanai”. Deputāti apstiprināja
tehniskā apsekojuma sagatavošanas
kopējās izmaksas 1058,75 eiro, un arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas kopējās izmaksas ir 941,25 eiro.
Ēka Bauskā, Pasta ielā 1/3, arī ir
daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs” vēsturiskās apbūves. Tā
celta 19. gs. beigās un ir nozīmīga Rātslaukuma perimetrālās apbūves daļa.
Tehniskais apsekojums nepieciešams,
lai plānotu turpmākos saglabāšanas un
atjaunošanas darbus.
Deputāti apstiprināja tehniskā apsekojuma kopējās izmaksas 1172,49 eiro
un arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas sagatavošanas izmaksas
827,51 eiro.
Arī ēka Bauskā, Saules ielā 4A, ir
daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs”. Tā celta 20. gs. sākumā,
saglabājusi vēsturisko apjomu, konstrukcijas un apdares elementus. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija nepieciešama, lai plānotu turpmākos
saglabāšanas un atjaunošanas darbus.
Deputāti, atbilstoši saistošajiem noteikumiem par Bauskas novada paš-

4.

valdības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, arhitektoniski
mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai
piešķīra līdzfinansējumu 1078,13 eiro.
Lemj par Vecumnieku veselības
centra vadītājas
Līvas Vecvanagas
atbrīvošanu no amata
Deputāti, pamatojoties uz Vecumnieku veselības centra vadītājas Līvas Vecvanagas iesniegumu, kurā
lūgts atbrīvot viņu no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku
veselības centrs” vadītāja amata no
2022. gada 28. februāra, pusēm savstarpēji vienojoties, pieņēma lēmumu
atbrīvot L. Vecvanagu no vadītājas
amata.
L. Vecvanaga Vecumnieku veselības centra vadītājas amatā nostrādājusi nepilnus divus gadus. Šajā
iestādē veikti daudzi mūsdienīgi
uzlabojumi, dažādots un papildināts
sniegto pakalpojumu piedāvājums.
Uz vakanto amata vietu ir izsludināts atklāts konkurss. Līdz jauna vadītāja apstiprināšanai amata pienākumus pildīs Vecumnieku veselības
centra darbiniece Anda Tomsone.
Noteiktas piecas parakstu
vākšanas vietas Bauskas novadā
Bauskas
novada
pašvaldībā
23. februārī saņemts Centrālās
vēlēšanu komisijas 2022. gada
22. februāra rīkojums „Par parakstu
vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, kurā valstspilsētu un novadu domēm uzdots noteikt parakstu vākšanas vietas, lai nodrošinātu
parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto
likumu „Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu laikā no 2022. gada
10. marta līdz 2022. gada 8. aprīlim.
Deputāti pieņēma lēmumu noteikt Bauskas novada administratīvajā teritorijā laika periodā no
2022. gada 10. marta līdz 2022. gada
8. aprīlim piecas parakstu vākšanas
vietas:
1. Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas
novads, LV-3901;
2. SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Edvarta Virzas iela 21A,
Iecava, Bauskas novads, LV-3913;
3. Rundāles apvienības pārvalde,
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts,
Bauskas novads, LV-3921;
4. Vecumnieku bibliotēka, Rīgas
iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV – 3933;
5. Skaistkalnes pagasta nodaļa,
Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads,
LV-3924.
Darba laiks visās parakstu vākšanas vietās: pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no
plkst. 9.00 līdz 13.00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no
plkst. 15.00 līdz 19.00.

Visi domes sēžu lēmumi lasāmi
www.bauska.lv: Pašvaldība->Domes
sēdes-> Lēmumi.

5.

2022. gada 4. martā

Iecienītās aktivitātes tūrismā
paredzētas arī šogad
Svarīgs mārketinga rīks ir arī
tūrisma pakalpojuma sniedzēju sanāksmju organizēšana. 15. februārī
Bauskas novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) organizēja tikšanos ar esošajiem un potenciālajiem
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Tika pārrunāta pašreizējā situācija
tūrisma nozarē, sniegta informācija
par galvenajām aktivitātēm un pasākumiem tūrisma attīstības veicināšanai.

Svarīgākie pasākumi
šajā sezonā

• No 1. maija līdz 30. augustam
notiks Latvijas–Lietuvas apceļošanas akcija „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”.
• 20. un 21. augustā Bauskas novads piedalīsies „Mājas kafejnīcu
dienās” ar kulināro tēmu „Bauskas
novada smeķis”.
• 1. oktobrī Bauskas rātsnamā
būs skatāma tematiska izstāde
„Kāzu diena Bauskas novadā”.
• Popularizējot Zemgales tūrisma piedāvājumu, visu gadu notiks
informatīvā kampaņa „Zemgale
aicina!”, kurā Latvijas iedzīvotāji
tiks iepazīstināti ar daudzveidīgiem
tūrisma piedāvājumiem reģionā.
Kā ikvienai nozarei, arī tūrismam
nepieciešama plānveida attīstība,
kas sekmē izaugsmi un pakalpojumu kvalitātes un daudzveidības
uzlabošanos. Lai veicinātu novada
atpazīstamību Lietuvā, Igaunijā un
Latvijā, tiks organizētas žurnālistu
un tūroperatoru vizītes, izveidots
novadu reprezentējošs tūrisma
video. Kā allaž, ir apkopots Bauskas novada tradicionālo pasākumu plāns, uzturēti sociālo mediju Facebook un Instagram konti
@visitbauska.

Jaunums –
apņemšanās kalendārs
Martā aicinām izmēģināt
spēkus kādā no
orientēšanās poligoniem
Vecumniekos vai Zvirgzdē.

Plānotās mārketinga
aktivitātes

• Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga stratēģijas
2022.-2027. gadam izstrāde.
• Interneta platformas www.visit.
bauska.lv un interaktīvās spēles-testa „Ko darīt Bauskas novadā?” izveide.
• Bauskas novada tūrisma kartes
druka.
• Tūrisma informācijas kartona
stendu iegāde.

• Pieredzes apmaiņas braucieni
novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem uz tūrisma objektiem novadā.
• Audiogidu „Bauskas ebreju
stāsts”, „Iepazīsti Rundāles apkārtni!”, „Iepazīsti Vecumnieku apkārtni!” izveide.
• Regulārs tematisko TOP apkopojums.
• Jaunu maršrutu izveide, iesaistot
arī dārzniecības, apskates saimniecības, ražošanas uzņēmumus u. c.

2022. gadā TIC galvenās tematiskās
aktivitātes saistītas ar „Bauskas novada apņemšanās kalendāru”, kurā katru
mēnesi iekļautas intersantas idejas un
aktivitātes novada labākai iepazīšanai.
MARTĀ piedāvāts izmēģināt spēkus kādā no orientēšanās poligoniem
Vecumniekos vai Zvirgzdē. Iesakām
apmeklēt arī kultūras centru, tūrisma
objektu un uzņēmēju organizētos pasākumus, piemēram, 12. martā Mazmežotnes muiža aicina uz Guntara Rača
dzejas un dziesmu koncertuzvedumu.
Visa aktuālā informācija par tūrisma
iespējām Bauskas novadā atrodama
mājaslapā www.visit.bauska.lv un sociālajos medijos Facebook, Instagram
@visitbauska!
Bauskas Tūrisma
informācijas centrs

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

Bauskas novada pašvaldībā pieņemtie saistošie noteikumi
GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS

PAR BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

„BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PIEDEROŠU VAI PIEKRĪTOŠU NEAPBŪVĒTU

BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS PABALSTI”

ZEMESGABALU NOMAS MAKSAS APMĒRU

Pieņemti: 27.01.2022.
Stājušies spēkā: 24.02.2022.
Saistošie noteikumi par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem papildināti ar
pabalstiem jaundzimušā aprūpei, pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās, pabalstu
nozīmīgā kāzu jubilejā, pabalstu politiski
represētajām personām.
Minētajiem pabalstiem plānoti šādi
pašvaldības finanšu līdzekļi:
1) bērna piedzimšanas pabalsts ģimenei – 200 eiro par vienu bērnu. Kopējais plānotais budžets - 76 000 eiro,

plānotais pabalsta saņēmēju skaits 380;
2) pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās – 80 eiro personai (90, 95, 100 un
vairāk gadu jubilejā). Kopējais budžets 8240 eiro, plānotais pabalsta saņēmēju
skaits 103 personas;
3) pabalsts nozīmīgā kāzu jubilejā – 200 eiro ģimenei. Kopējais budžets 14 600 eiro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits - 73 ģimenes;
4) pabalsts politiski represētajām
personām – 100 eiro personai. Kopējais
budžets - 29 100 eiro, plānotais pabalsta
saņēmēju skaits - 291 persona.

Pieņemti: 27.01.2022.
Stājušies spēkā: 11.02.2022.
Saistošo noteikumu mērķagrupa ir fiziskas personas, kuras novada administratīvajā teritorijā
savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu
vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.
Jaunievēlētā Bauskas novada
dome izvērtējusi novadu veidojošo
bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus. Tā kā apvienoto
novadu saistošie noteikumi būtis-

ki atšķiras, tad bija nepieciešams
izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, lai novadā būtu vienāda
nomas aprēķinu kārtība personīgajām palīgsaimniecībām un sakņu
dārziem.
Lai atvieglotu administratīvo
slogu, pārrēķinot līdzšinējās nomas
maksas, par lietderīgu atzīts noteikt pārejas periodu. Saistošie noteikumi paredz, ka līdz noteikumu
spēkā stāšanās dienai noslēgtajiem nomas līgumiem noteikumos
noteikto nomas maksu piemēro no
2023. gada 1. janvāra.

2022. gada 4. martā
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Bauskas novada pašvaldība izsludina 2022. gada projektu konkursu

„IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”

Šajā budžeta gadā pieejamais
finansējums cieši saistīts ar
iedzīvotāju skaitu novadā – viens
eiro uz vienu novada iedzīvotāju
saskaņā ar Centrālās statistikas
pārvaldes iepriekšējā gada
datiem par iedzīvotāju skaitu.
Atbilstoši iedzīvotāju skaitam katras
apvienības pārvaldes budžetā ir paredzēti līdzekļi šī konkursa projektu finansējumam.
Līdzekļu piešķiršanas nosacījumi
nosaka, ka pašvaldība var līdzfinansēt
projektu 100% apmērā, bet ne vairāk
kā 1000 eiro, ja tas tiek īstenots uz
pašvaldības vai valsts īpašuma. Savukārt 85% apmērā līdzfinansējums tiek
piešķirts, ja iecere tiek īstenota citos
īpašumos (saskaņojot ar īpašnieku), ar
nosacījumu, ka tie ir publiski brīvi pieejami.
Kopējais projekta finansējums nav
ierobežots, ja projekta īstenotājs izmaksas kā līdzfinansējumu sedz no saviem līdzekļiem.
Viens no finansējuma piešķiršanas
galvenajiem nosacījumiem ir projekta
īstenošana Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ieguvēji no projekta īstenošanas ir Bauskas novada
iedzīvotāji.
„Darīsim paši” veida projekti pēdējos gados ir populāri, jo ir kā stimuls
iedzīvotājiem pašiem īstenot nelielus
dzīvesvides infrastruktūras uzlabošanas projektus. Piemēram, vienota stila
pastkastīšu izveidošana, jaunu vides
objektu iekārtošana, jaunu apstādījumu izveide, teritorijas labiekārtošana
un citas idejas, kas ar pašvaldības daļēju finansējumu un pašu iedzīvotāju
ieguldīto darbu var tikt īstenotas.
Arī šogad projektu konkursā pare-

dzēts atbalstīt publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu, pilnveidošanu
un uzlabošanu, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības
teritorijā.
Tāds ir arī projektu konkursa mērķis - 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.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu
tiks izveidotas četras konkursa komisijas – katrā apvienības pārvaldē sava,
kas izvērtēs iesniegtos projektu pieteikumus, vai tie atbilst konkursa mērķim.
Konkursa komisija lēmuma pieņemšanai var apmeklēt potenciālo projekta
īstenošanas vietu vai piesaistīt ekspertus. Atbalstīti tiks projekti, kuri atbildīs
administratīvajiem kritērijiem un vērtējumā saņems vismaz 9 punktus.
Projektu konkursa pieteikumus
līdz 2022. gada 3. aprīlim ar norādi „Iedzīvotāji veido savu vidi” var
iesniegt Bauskas novada Valsts un
pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai ar elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta
adresi: pasts@bauska.lv.
Konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi” nolikums, projekta pieteikuma forma un citi dokumenti ir pieejami pašvaldības interneta vietnē
www.bauska.lv, sadaļā LĪDZDALĪBA, kā
arī Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas
centros Bauskā, Rundālē, Iecavā, Vecumniekos un Skaistkalnē, novada bibliotēkās un pagastu nodaļās.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Iecavas velotrasi un
skeitparku pieņem
ekspluatācijā
Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Jau iepriekšējā gada nogalē
noslēdzās skeitparka un velotrases
būvniecības darbi pie Iecavas upes.
7. februārī Bauskas būvvalde
izsniegusi aktu par objektu
pieņemšanu ekspluatācijā.
Lai gan tas nozīmē, ka skeitparku un
velotrasi tagad drīkst izmantot, ikvienam pašreizējos mainīgajos laikapstāk-

ļos tomēr ir jāizvērtē, vai tas ir pietiekami droši.
Būvdarbu veicējs - SIA „City Playgrounds” - skeitparka un velotrases teritorijas apzaļumošanu veiks ne vēlāk
kā līdz 2022. gada 30. maijam.
Skeitparka izbūve veikta Interreg
V-A Latvijas–Lietuvas programmas
2014.-2020. gadam projekta „Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas
pašvaldībās” (LLI-524) ietvaros, savukārt velotrase uzbūvēta par pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

PIEVIENOJIES
“LAIKS JAUNIEŠIEM”
ORGANIZĒTAJAM
BRĪVPRĀTĪGAJAM ATBALSTAM UKRAINAI:
iedzīvotāji aicināti ziedot medicīnas un higiēnas preces,
kā arī informēt par cita veida brīvprātīgo palīdzību.

Aizpildi anketu www.laiksjauniesiem.lv vai
https://www.facebook.com/laiksjauniesiem
un biedrības pārstāvji ar TEVI sazināsies.
Kontaktinformācija:
Biedrības “Laiks Jauniešiem”
valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis
+371 28646934
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Uz pašvaldības ceļiem noteikti
ierobežojumi smagā transporta kustībai
Jau no februāra uz daudziem pašvaldības autoceļiem
ierobežota smagā transporta kustība.
Mainīgo laikapstākļu un intensīvo nokrišņu dēļ daudzviet uz grants
ceļiem iestājies šķīdonis. Lai izvairītos no autoceļu stāvokļa pasliktināšanas, uz vairākiem pašvaldības autoceļiem izvietotas masas ierobežojuma zīmes.
Uzlabot grants ceļu stāvokli varēs tikai tad, kad tie būs apžuvuši un
atguvuši nestspēju.
Pavasara atkusnī grantētie pašvaldības ceļi kļūst neizbraucami, un
intensīvas kravas automašīnu kustības rezultātā veidojas satiksmei
bīstamas bedres. Lai novērstu draudus satiksmes dalībnieku drošībai
un pašvaldības ceļu masveida sabrukumu klimatisko apstākļu dēļ, pašvaldība ir noteikusi masas ierobežojumus. Pa vairākiem autoceļiem ir
liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 3, 5, 7 un 10 tonnām (pēc konkrētā autoceļa novērtējuma).
Masas ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem būs spēkā līdz brīdim, kad smagsvara kustība vairs neradīs draudus ceļa konstrukcijai.

Pagasts

Brunava

Ceraukste

Code

Dāviņi

Īslīce

Mežotne

Vecsaule

Vecumnieki

Autoceļa nosaukums
Brunava-Lobgale-Mežgaļi
Ērgļi-Saules
Lejas–Valteķi-Bardžūni
Ķirķeļu kapi -Silenieki
Saulītes-Lobgale
Stūrmaņi–Ķirķeļu kapi
Griķu skola–Čugas-Dane
A7-Ziedoņi-Kociņi-Bērzaiņi
Janeikas-Bajāri
A7 šoseja-Rotkalni-A7 šoseja
Vizbulītes-Klidziņi
Riekstiņi-Strautnieki–
Vecsaules šoseja
Vecumnieku šoseja-Kugas
A7 šoseja-Viduči

Posma garums Ierobežojuma
veids
0.00-5.98
10 t
0.00-2.59
10 t
0.00-4.19
10 t
0.00-1.17
10t
0.00-3.41
10 t
0.00-2.78
10t
0.00-3.96
7t
0.00-5.51
10 t
0.00-1.22
10 t
1.08 -9.84
10 t
0.00-2.68
10 t
0.00-1.76
10 t
0.00-1.77
0.00-3.06

A7 šoseja-Greizsili

0.00-2.07

Dāviņi-Duduri
Dāviņu skola-Teņi
Stīnūži–Lambārtes kalte
Jūriņas-Padegas
Taubenieki-Liepas
Žeimji–Melnupes-Mālaiņi
Sudrabiņi -Āboliņi
Katrīnas (Codes rob.)-Lāči
Bauskas ceļš -Ceplis
Salakas–Strēlnieks-Krūmiņu
kr.
Mežotne-Bajāri-A1
Bērzu muiža–Ciņi–Internātvsk.
Līdumnieki-Mežastrautnieki
Vidiņi–Vecsaules skola
Vecsaules skola–KārkliVekmaņi
Zvineļi –Kaģeni –Dainas
Mazerķeni-Zulleni -Rūtiņas
Vecsaule-Baloži
Vecumnieki-Saulgrieži- Keiri
Jaunrepšas - Birzgale
Priedītes-Staņas-Zeltkalni
Kraujas-Vētras-Beibeži

0.00-5.78
0.00-2.69
0.00-4.36
0.00-10.22
0.00-3.36
0.00-4.06
0.00-2.07
0.00-9.36
0.00-1.65
0.00-3.32

10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t

0.00-2.40
0.00-3.90
0.00-2.10
0.00-3.55
0.00–4.38

10 t
10 t
10 t
10 t
10 t

0.00-8.39
0.00-3.80
0.41-1.02
1.8-3.35
0.00-5.72
0.00-6.93
0.00-2.96

10 t
10 t
10 t
7t
7t
5t
5t

Vecumnieki

Skaistkalne

Bārbele

Stelpe

Kurmene

Valle

Iecava

Mizkaktiņi-Vizbuļi
Irbes-Brūveri
Ausmas-Umpārte
Zvirgzde–Dumpji
Tīkmaņu pietura-Stūrīši
Dzirnavnieki-Vilkupurvs
Pienjāņi-Tīterkrogs
Krusa-Pienjāņi3
Mēmele-Kalnakrogs
Ignatēni-Kalnakrogs
Strēlnieki-Skaistkalne
Sudrabiņi-Rīgas iela
Zeltkalnu ceļš
Ķīseļu ceļš
Baltrumu ceļš
Evertu ceļš
Valteru ceļš (Skujas-Blieķi)
Rūpnieku ceļš
Nīzeres iela
Roņuki-Vanagi
Ozoliņi-Bajāri
Ķekavas šoseja-Dzeguzes
Ķekavas šoseja-Jaunkrieviņi
Ķekavas šoseja-Līvi
Dobelnieki-Reķi
Stelpe-Steņģu kapi-Ķiras
Upmaļi-Graši
Stelpe-Vētras
Vizbuļi-Kraukļi
Spodras- Krieviņi
Zvirgzdi-Sietiņi
Kļaviņi-Birzes
Strauti-Vāveres
Mednieki-Gali
Penderi-Ceļmaļi
Krīči- Gali
Rijnieki-Ziliņi
Ezera iela
Dārza iela
A7-Jānumi-Vīleikas-V7
V1010-Vārnas-TīrumiPukšeļi-Jānumi
Andersoni-Caunes-Vārnas
Dārza iela(Zālīte)-ĶerkšiRaņķi-V1039
V1040-Roņi-TāmasRenceles-A7
V1008-Dāzēni-Zariņi-A7
P92-Kokles-Valdēni–
Mellupes-P92
A7-Lejas Smedes-Kļaviņas
Tāmas-Gruzduļu kapiDreimaņi-novada robeža
Vārpas-Upuri-Novadi-V9
V9-Kraukļi-Jaunzemji
P92-Kaziķi-Zirnieki
A7-Papardes-Gāršas-SpītesPodāzeļi
V1008–Baltmeķi-Viesturi
V1008-Podāzeļi-Jaunsibrasnovada robeža
A7-Dimzukalns-Lejas-DimzasGruntes
V7-Dravnieki-Tīrumi

0.00-1.650
0.00-2.33
0.00-3.37
0.00-4.85
0.00-0.97
0.00-5.87
0.00-9.97
0.00-2.57
0.00-4.34
0.00-4.73
0.0-5.240
0.0-1.350
0.00-4.67
0.00-4.99
0.00-2.70
0.00-4.85
0.00-1.72
0.00-1.120
0.00-0.19
0.19-3.90
0.00-1.50
0.00-6.50
0.0-3.00
0.0-0.96
0.0-1.320
0.0-1.200
0.0-1.900
0.00-0.900
0.00-3.31
0.00-6.00
0.00-4.49
0.00-4.340
0.00-4.90
0.00-4.80
0.00-2.90
0.00-3.00
0.00-1.00
0.00-0.90
0.00-0.70
0.00-3.433
0.00-4.055

3t
5t
7t
5t
5t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
3t
5t
7t
7t
5t
7t
5t
5t
5t
5t
5t
5t
3t
3t
3t
3t
3t
7t
3t
7t
7t
5t
5t
7t
7t

0.00-0.835
0.00-5.858

7t
7t

0.00-8.398

7t

0.00-2.155
0.00-2.788

7t
7t

0.00-1.664
0.00-2.094

7t
7t

0.00-2.708
0.00-2.047
0.00-1.486
0.00-4.655

7t
7t
7t
7t

0.00-1.45
0.00-5.413

7t
7t

0.00-1.827

7t

0.00-4.071

7t
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Izsūtīti NĪN paziņojumi
1.lpp.
NĪN maksājumu var veikt internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī
precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām,
īpašuma adresi vai kadastra numuru, par
kuru veikts maksājums.
Visērtāk NĪN ir nomaksāt, izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv, kur ir
pieejami pašvaldības banku konti NĪN
samaksai, turklāt nodokļa maksātājam
automātiski uzrādās visa nepieciešamā
informācija. Nomaksāt NĪN var arī Bauskas novada pašvaldības administrācijas
kasē Bauskā, pagastu pārvalžu kasēs,
kā arī veikalu tīkla „Maxima” kasēs, taču
jāņem vērā, ka par katru maksājumu
veikalā tiek ieturēta komisijas maksa
0,50 eiro.
Bauskas novada pašvaldības NORĒĶINU KONTI NĪN apmaksai:
LV90UNLA0050016516585
UNLALV2X | SEB banka AS
LV43HABA0551030466749
HABALV22 | Swedbank AS
LV51PARX0007163820003
PARXLV22 AS | Citadele banka

2022. gada 1. janvārī stājušies spēkā
Bauskas novada pašvaldības saistošie
noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā”, kuros ir noteikta kārtība, kā tiek piemērotas nekustamā īpašuma nodokļa likmes.
Savukārt saistošajos noteikumos „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Bauskas novadā” ir
definētas nodokļu maksātāju kategorijas – gan fiziskas, gan juridiskas personas, kurām ir iespēja saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā arī
norādīts nodokļa atvieglojuma apmērs
un piešķiršanas kārtība.
Ir nodokļu maksātāju kategorijas, kurām atvieglojumi tiek piešķirti automātiski, veicot nodokļa aprēķinu kārtējam
taksācijas gadam, piemēram, maznodrošinātas personas vai fiziskas personas,
kuras reģistrējušas pamata deklarēto
dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Ir arī tādas maksātāju kategorijas, kurām atvieglojumu saņemšanai
jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie
dokumenti, piemēram, Bauskas novada administratīvajā teritorijā deklarētas
personas ar I vai II grupas invaliditāti, aizgādņi un citas. Saistošie noteikumi atrodami tīmekļvietnes www.bauska.lv sadaļā
Pašvaldība -> Normatīvie akti -> Saistošie
noteikumi -> Nekustamais īpašums.
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Saziņai nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos
Teritorija

Atbildīgais
darbinieks

Kontaktinformācija

Bauskas pilsēta

Ņina Tomase,
nodokļu
inspektore

tālr. 65795206
nina.tomase@bauska.lv

Brunavas, Ceraukstes,
Dāviņu, Mežotnes,
Vecsaules pagasts

Ineta Šķirmante,
nodokļu
inspektore

tālr. 63921946
ineta.skirmante@bauska.lv

Codes, Gailīšu, Īslīces
pagasts

Zintis Konovs,
nodokļu
inspektors

tālr. 63921946
zintis.konovs@bauska.lv

Rundāles apvienības
pārvalde

Dace Neiberte,
nekustamo
īpašumu
speciāliste

tālr. 63962532
dace.neiberte@rundale.lv

Vecumnieku apvienības
pārvalde

Mārīte GrantiņaPodiņa, nodokļu
inspektore

tālr. 63976576
marite.grantina@
vecumnieki.lv

Iecavas apvienības
pārvalde

Evita
Heidemane,
nodokļu
inspektore

tālr. 63941973
evita.heidemane@iecava.lv

Konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2021” nominantu
vidū ir divi Bauskas novada pašvaldības realizētie projekti -

gājēju tilta pār Mēmeles upi Bauskā atjaunošana
un Mēmeles ielas Bauskā pārbūve.
Konkurss norisinās kopš 2014. gada;
to organizē biedrība Building Design and Construction Council.
Šogad ir saņemts 121 pieteikums 10 nominācijās.

Īstenots ERAF projekts Sarkanajā skolā
Dace Šileika
Vecumnieku apvienības
pārvaldes vadītāja
2019. gada 10. septembrī tika uzsākta
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta
Nr. 9.3.1.1./18/I/020 „Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku
pagastā personām ar garīga rakstura
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošana, kad tika parakstīta
vienošanās ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru (CFLA) par projekta
īstenošanu ēkas 1. stāvā. Būvdarbi Vecumnieku Sarkanajā skolā noslēgušies,
un drīz vien jaunais centrs vērs savas
durvis pakalpojumu saņēmējiem.
Dienas aprūpes centra mērķis ir uzlabot
Bauskas novada iedzīvotājiem sociālās funkcionēšanas spējas, rehabilitācijas procesa
pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un nodrošināt klientiem saturiskas
brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši
vecumam, spējām un vajadzībām, klientu
un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo
problēmu risināšanā, atbalstīt un organizēt
grupu un pašpalīdzības grupu darbību.
Ēkas tehniskais projekts tika izstrādāts
četrās kārtās, kas deva iespēju katru kārtu
realizēt atsevišķi un piesaistīt struktūrfondu
līdzekļus. 2020. gadā tika uzsākti būvniecības darbi pie Dienas aprūpes centra izveides Bauskas ielā 4 Vecumnieku pagastā.

Tehniskā projekta 1. kārtas darbos ietilpa
katlumājas un siltumapgādes sistēmas izbūve, ēkas 2. stāva pārseguma siltināšana,
tualešu un dušas telpas izbūve (pielāgota
personām ar funkcionāliem traucējumiem),
ūdensvada izbūve (pieslēgums centralizētās
ūdensapgādes maģistrālei, iekšējie tīkli),
kanalizācijas izbūve, elektroapgādes izbūve, jumta seguma un konstrukciju atjaunošana, zibens aizsardzības izbūve, 2. stāva
pastiprināšana, durvju un logu remonts un

nomaiņa, ieejas mezgla, kāpņutelpas un
vestibila-garderobes pārbūve, ventilācijas
izbūve, telpu iekšējā apdare, pandusa izbūve, ugunsdzēsības automātikas sistēmas
izveide un citi darbi.
Projekts tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto
„Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam”
(DI plāns), kurā tiek minēts, ka Vecumniekos
tiks izveidots dienas aprūpes centrs perso-

nām ar garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību.
Centra izveide nodrošinās iespēju iesaistīties daudzveidīgās nodarbēs personām ar
garīga rakstura un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem iespējami tuvu savai ierastajai videi. Tiks organizēta sociālo prasmju apguve (ēdienu gatavošana, darbs virtuvē, sveču liešana, veidošana u. c.), aktīva brīvā laika
pavadīšana, fizisko aktivitāšu nodarbības,
sensorā nodarbību telpa (sensorā nodarbību
pakalpojuma mērķis - veicināt klientu taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes attīstību),
atbalsta grupu veidošana un vadīšana, klientu savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstīšana, organizējot dažādas nodarbības.
Tehniskā projekta 1. kārtas būvdarbu izmaksas ir 498 488,48 EUR, būvuzraudzības
izmaksas - 9619,50 EUR, un materiāltehniskā nodrošinājuma iegādes izmaksas 70 000 EUR. Publiskās attiecināmās izmaksas ir 244 713,71 EUR, no tām 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. Par projekta līdzekļiem
ir iegādāts arī materiāltehniskais nodrošinājums, lai aprīkotu nodarbību telpas ēkas
1. stāvā.
Projekta īstenošanas termiņš ir
2022. gada 10. marts.

9. 2022. gada 4. martā

Uzsākti apjomīgi remontdarbi
Bauskas 2. vidusskolā
Ilze Munda
projekta vadītāja
Bauskas novada pašvaldība turpina
īstenot projektu Nr.8.1.2.0/17/I/011
„Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”. Projektā paredzēti
apjomīgi pārbūves un iekārtošanas
darbi abās lielākajās Bauskas pilsētas izglītības iestādēs.
Plānotie darbi šajā projektā pilnībā
pabeigti Bauskas Valsts ģimnāzijā. Pēc
nedaudz vairāk kā divu gadu būvdarbiem
Bauskas Valsts ģimnāzija iemirdzējusies
jaunos toņos - izremontēti kabineti, kuri
aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, datoriem, jauniem galdiem, krēsliem un
mēbelēm, ierīkoti jauniešu atpūtas stūrīši, kuros ir ierīču uzlādes iespējas un
mīkstās mēbeles, uzlabota ugunsdrošība
un ierīkots pacēlājs.
Būvdarbu
pieņemšanas-nodošanas akts ar būvnieku tika parakstīts
2021. gada 15. decembrī, kas nozīmē, ka
darbi ir oficiāli noslēgušies, izvērtēti un
pieņemti.
2021. gada 30. jūnijā Bauskas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar
SIA „Kvintets M” par Bauskas 2. vidusskolas ēkas pārbūvi Dārza ielā 9 Bauskā (projektēšanu, autoruzraudzību un
būvdarbiem). Darbu uzraudzību un būvuzraudzību veiks SIA „Būvētika”. Darbu kopējās izmaksas ir 3 125 164,00
EUR bez pievienotās vērtības nodokļa,
tajā skaitā ERAF un valsts finansējums 1 593 808,48 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Šī projekta
ietvaros jau īstenota Bauskas 2. vidussskolas stadiona rekonstrukcija.
Bauskas 2. vidusskolā plānots pārbūvēt izglītības iestādes divus no esošajiem
trim korpusiem, tos pilnībā atjaunojot.
Projektā paredzēts uzstādīt ergonomisku

Izstrādāti
būvprojekti
infrastruktūras
uzlabošanai
Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste

Apjomīgie pārbūves darbi sāksies Bauskas 2. vidusskolas vecajā korpusā.

apgaismojumu, atjaunot inženiertīklus,
uzlabot ventilācijas sistēmu, atjaunot
mācību telpas un izveidot ergonomisku
iekārtojumu, uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības iestādē - ieviest jaunus risinājumus un iegādāt mūsdienīgas tehnoloģijas.
Skolas ēkas remontdarbi būs plaši un apjomīgi. Tos plānots pabeigt līdz
2023. gada oktobrim, bet projektu kopumā noslēgt līdz 2023. gada decembrim.
Remontdarbus veiks pa posmiem, ēkas
daļas norobežojot. Mācību procesam
būvdarbi netraucēs. Būvdarbiem atvēlētā
zona no pārējām telpām tiks norobežota
ar pagaidu konstrukcijām, kas nepieļauj
celtniecības putekļu, trokšņu izplatīšanos
pārējā ēkas daļā, kā arī ierobežo izglītojamo iekļūšanu būvdarbu zonā. Būvdarbus, kas rada skaļus trokšņus (caurumu
urbšana, kalšana u. c.), neveiks laikā no
plkst. 8.00 līdz plkst.14.00 (izņemot gadījumus, kad tas tiks saskaņots ar skolas

vadību). Šie ierobežojumi nebūs spēkā
skolēnu brīvlaikos. Izglītības iestāde un
pašvaldība atvainojas par sagādātajām
neērtībām. Aicinām audzēkņu vecākus
būt saprotošiem.
Paralēli būvdarbiem uzsākti arī ergonomisku mēbeļu un mācību telpu
aprīkojuma iepirkumi. Pirmie būvdarbi
uzsākti skolas vecajā korpusā. Remontdarbus un telpu jauno iekārtojumu ar
mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām plānots pabeigt
un nodot skolas rīcībā līdz 2022. gada
1. oktobrim.
Visa projekta kopējais plānotais budžets ir 8 173 459 EUR, un to plānots
investēt sešos gados. No kopējām plānotajām izmaksām Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) finansējums
ir 3 387 334 EUR, valsts finansējums
428 971 EUR un pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām ir 4 357 154 EUR.

Noslēgusies būvprojektu izstrāde
apgaismotas gājēju ietves izbūvei Iecavā, Sila ielā, un autoceļa
A18 „Plūdoņi-Bērziņi” pārbūvei,
informē Juris Kuziks, Bauskas novada pašvaldības administrācijas
būvniecības speciālists.
Atklāta konkursa „Iecavas novada
pašvaldības ceļu pārbūves un apgaismotas gājēju ietves izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
rezultātā Iecavas novada pašvaldības
administrācija līgumus ar būvprojektu izstrādātājiem noslēdza pagājušā
gada vasarā. Saskaņā ar noslēgto
līgumu apgaismotas gājēju ietves izbūves būvprojekta izstrādi veicis uzņēmums SIA „Projekts EAE” par kopējo
summu 14 520,00 EUR (ar PVN). Savukārt autoceļa A18 „Plūdoņi-Bērziņi”
pārbūves būvprojektu izstrādājis uzņēmums SIA „Global Project” par kopējo
summu 11 858,00 EUR (ar PVN).
Vēl divu autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādes termiņš pagarināts.
Uzņēmumam SIA „Projekts EAE” nepieciešams papildu laiks saskaņojuma iegūšanai no piegulošo zemju
īpašniekiem, lai pabeigtu autoceļa
A9 „Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93”
pārbūves būvprojekta izstrādi, kā
arī autoceļa A10 „V1040-SmiltaiņiAudrupi-Jaunsvirkaļi” pārbūves būvprojekta izstrādi.

Reģistrēts Iecavas pagasta ģerbonis
Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Kultūras ministrija informē, ka
Iecavas pagasta ģerbonis
2022. gada 24. janvārī ir
reģistrēts Ģerboņu reģistrā.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Heraldikas komisija 2021. gada augustā akceptēja 2002. gada
7. maijā apstiprinātā ģerboņa atjaunošanu. Reģistrācija veikta, pamatojoties uz Bauskas novada domes
2021. gada 6. oktobra iesniegumu
„Par ieraksta izdarīšanu Ģerboņu re-

ģistrā”, Valsts Heraldikas komisijas
2022. gada 14. janvāra vēstuli „Par
Iecavas pagasta ģerboni” un Ģerboņu
likuma Pārejas noteikumu 1. punktā
noteikto.
Ģerboņa attēls un apraksts publicēts publiski pieejamā Ģerboņu katalogā (http://gerboni.kulturaskarte.lv/
emblem) un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Iecavas pagasta ģerbonī attēloti:
*) sudraba šaurais šķērsu krusts
zilā laukā - simbolizē Iecavas atrašanās vietu jau no seniem laikiem nozīmīgu ceļu krustojumā. Zilā - debesu,
tāluma un ūdens krāsa - godina zem-

gaļu gara cildenumu un ataino saistību ar pagastu šķērsojošo Lielupes
labā krasta pieteku Iecavas upi;
*) ģerboņa pēdā ir zelta zvans kā ietilpīgs simbols:
- pirmkārt, tas saistīts ar Iecavas
vēsturi: 17. gadsimtā, hercoga Jēkaba laikā, Dzelzāmurā darbojās dzelzsceplis, vara kaltuve un čuguna lietuve. Divi tajā laikā gatavotie lielgabali
vēl tagad apskatāmi Iecavas centrā;
kopš 1641. gada joprojām stalta stāv
un ar dzidrām zvana skaņām caurbraucējus sveicina Iecavas luterāņu
baznīca;
- otrkārt, asociācija ar skolas

zvanu uzsver
izglītības nozīmi, norādot
uz daudzajām
izglītības iestādēm;
- treškārt, zvans simbolizē tautas
modināšanu darbam;
- un, visbeidzot, tas akcentē vēlmi lai pagasta labā slava tālu skan!
Iecavas pilsētas ģerboni un
karogu ir plānots izstrādāt šogad.
Finanšu resursi šim mērķim tika
paredzēti, izstrādājot Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžetu.

2022. gada 4. martā

Kultūra
Andra Matuļenko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Bauskas novada kultūras
darbinieki sestdien, 19. februārī,
Rundāles daudzfunkcionālajā
centrā tikās izglītojoši informatīvā
darba seminārā.
Vienkopus satiekot kultūras dzīves
organizatorus no Valles, Kurmenes, Bārbeles, Iecavas, Gailīšiem, Īslīces, Rundāles, Svitenes, Bauskas un citu pagastu
nodaļām, jāsecina, ka Bauskas novada
administratīvā teritorija ir gana plaša – ar lielākiem un mazākiem kultūras
centriem un namiem. Kā uzsvēra pasākuma idejas autore un organizatore Lilita Lauskiniece, „mēs atkal esam kopā.
Tā, kā jau agrāk ir bijis, bet tagad tomēr
viss ir citādi. Mums kopā jāveido pasākumi, uz kuriem plūst cilvēki no citiem
Latvijas novadiem!”.
Tikšanās dalībniekus uzrunāja Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis, atzīstot, ka jaunveido-

Rundāle uzņem Bauskas novada
kultūras darbiniekus
tajā novadā visās jomās jāmeklē vienota pieeja. Tā tas ir arī kultūras jomā.
„Svarīgi vienoties par pamatotiem, kopīgiem noteikumiem, prasībām, par to,
kā kopsolī strādāt tālāk. Jāņem vērā
katra bijušā novada pieredze un prakse, akcentējot labāko, jāveido vienots
skatījums un saskaņota pieeja,” sacīja
pašvaldības vadītājs.
Vērtīga un abpusēji saistoša veidojās saruna ar Latvijas nacionālā kultūras centra (LNKC) speciālistēm Sarmīti
Pāvulēnu un Aigu Vasiļevsku. Pārstāves
pastāstīja par aktuālāko un svarīgāko
Vislatvijas Dziesmu un deju svētkos, kas
plānoti nākamā gada vasarā. „Gaidāmie
Dziesmu un deju svētki zīmīgi ar to, ka
tiek atzīmēta svētku 150. gadskārta.
Pasākumu nebūs mazāk, kā citos gados.
Ļoti ceram, ka būs svētku gājiens,” pauda S. Pāvulēna. Arī jubilejas Dziesmusvētkiem gatavojoties, notiks amatier-

mākslas kolektīvu prasmju skates.
Tikšanās reizē tika pārrunāti kopējie
pasākumi un mehānisms, kā amatierkolektīvi darbosies pēc 1. marta, kad beigsies ārkārtējā situācija valstī. Kā informēja LNKC pārstāves, amatierkolektīvu
dalībniekiem no 1. marta divas reizes nedēļā vienu mēnesi tiks nodrošināti valsts
apmaksāti eksprestesti. Tuvākajā laikā
tiks sniegta informācija par to, vai amatierkolektīvi varēs rīkot kopīgus pasākumus un doties uz citām pašvaldībām.
Interesantu un saistošu stāstījumu par
Mežotnes pilskalna atdzimšanu kultūras
darbiniekiem piedāvāja Bauskas novada administrācijas Uzņēmējdarbības un
mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente. Viņas vadībā īstenoti vairāki
nozīmīgi projekti Mežotnes pilskalna un
Mežotnes baznīcas kultūrvērtības atjaunošanā un tūrisma maršruta izveidē. Sakārtojot objektu infrastruktūru, izveidots

10.

stāvlaukums. Savulaik Mežotnes pilskalna teritorija bijusi blīvi apdzīvota. Kopienā bijuši ap 3000 iedzīvotāju - ar savām
tradīcijām, amatniekiem, ielām, izeju uz
upes ostu un aizsargsienu. Tas viss zudis,
bet vēsturiskie pētījumi liecina, ka tur bijusi senā pilsēta.
Kultūras darbinieki tikšanās reizē
aktualizēja svarīgus organizatoriskus
jautājumus gan par informācijas apriti,
gan pasākumu publicēšanu vienotajā
platformā www.kalendars.bauska.lv.
Par efektīvu komunikāciju un dažādām atziņām, ko mums māca šis laiks
un cilvēki līdzās, stāstīja radio personība, pasākumu vadītājs Valdis Melderis.
Ar pavasarīgu repertuāru pasākumu
kuplināja Rundāles vokālais sieviešu ansamblis „Naktsvijoles”.
Lai veicinātu sadarbību, šogad kultūras darba organizatoriem ieplānotas vēl
trīs tikšanās.

Nedēļas garumā nosvinēti Meteņi
Gija Spula
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Jau astoto gadu pēc kārtas februārī ar dažādām interesantām
aktivitātēm un budēļu klātbūtni
aizvadīti Meteņi Vecumnieku apvienības teritorijā. Šogad
tradicionālos svētkus kuplināja
Meteņdienas viesi – folkloras
kopas gan no vietējiem pagastiem,
gan attālākām Latvijas vietām.
7. februārī Misas bērnudārza grupiņas devās uz tautas namu satikties ar
Budēli. Savukārt 8. februārī Meteņus
ieskandināja Kurmenes pagastā: „Bērnudārza grupiņas bērni kopā ar audzinātājām gāja rotaļās, kūra ugunskuru,
sacentās mērķī mešanā un citās jautrās izdarībās. Pagasta nodaļas vadītājs
Jānis Sils bērnus izvizināja ar ragaviņām. Jautrā un skaļā gājienā visi dzina
prom ziemu. Tika sagaidīts arī „Meteņa
mīziens” - konfekšu un pīrāgu lietus!”
stāsta Kurmenes tautas nama vadītāja
Sarmīte Ķīse.
9. februārī Codes folkloras kopa
„Dreņģeri” ieskandināja Meteņus
Skaistkalnē, bet 10. februārī svētkus
atzīmēja Bārbeles parka estrādē, kur
viesojās Ceraukstes folkloras kopa
„Laukam pāri”, lai palīdzētu dzīt prom
ziemu un pavērtu ceļu pavasarim.
11. februārī pie Stelpes pamatskolas notika Meteņiem veltīts muzikāls
brīdis kopā ar Iecavas kultūras nama
folkloras kopu „Tarkšķi”. Maskotie tēli

Meteņu galvenais
tēls ir Budēlis vīrišķās enerģijas
piepildīta maska,
kurai raksturīga
no rudzu vārpām
veidota konusveida cepure, otrādi
vilkts aitādas
kažoks, aizsegta
seja, skaļa, “budinoša” uzvedība,
ar kuras palīdzību
tas modina dabu,
un dažādi vīrišķo
auglību
simbolizējoši
atribūti.

jokoja, mēļoja un dziedāja. Ar dažādām
rotaļām un humora pilnu rituālu palīdzību tie biedēja prom tumšo laiku, aicināja sauli un siltumu, centās pierunāt
dabas spēkus dot ražīgu, bagātu vasaru. „Šis divu gadu laikā ir mūsu pirmais
mēģinājums atkal kaut ko darīt „dzīvajā”. Svarīgi, ka esam atbraukuši vietā,
kur jūtamies gaidīti un tiekam sirsnīgi
uzņemti,” atzina „Tarkšķu” vadītāja
Kristīne Karele.

11. februāra vakarā bija vērojama Zemgales danču izrādīšana Vecumnieku tautas namā. Vita Vēvere,
šo tradīciju aizsācēja Vecumniekos,
atklāja, ka svētku svinēšana sākusies
2015. gadā ar XVI Masku tradīciju
festivālu Vecumniekos un tagad tas ir
ikgadējs notikums, kurš vieno cilvēkus.
Kāds ticējums vēsta, ka Meteņos raksturīga lielīšanās, tāpēc pirmie ar deju
mākslu „lielījās” vidējās paaudzes deju

kolektīva „Vēveri” dalībnieki, kuriem sekoja „Rudens rozes”.
Noslēgumā pie Jaunā ezera Bārbeles folkloras kopa „Tīrums” priecēja ar
dziesmām, dančiem un skaļu taurēšanu, tādējādi baidot prom ziemu. Klātesošie varēja piedalīties jautrās atrakcijās: pogu ķeršanā, otrādajā lasīšanā,
kā arī Budēļa cepures tapšanā. Svētku
kulminācijā tika aizdedzināta un no kalna ripināta salmu bumba.
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Sanāk kopā, lai nestu gaismu

Vokālā grupa „Eternum”.

Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Uģis Uļanskis
Pērnā gada nogalē, gada tumšākajā laikā, dzima ideja dažiem
iecavniekiem sanākt kopā, lai
muzicētu. Kovidlaika ierobežojumi un kultūras dzīves sāpīgs
iztrūkums bija tas motivējošais

aspekts, lai realizētu jau pāris
gadus lolotu ieceri – muzicēt
nelielā domubiedru apvienībā.
Jauktais vokālais ansamblis piecu
dalībnieku sastāvā uzsāka mēģinājumu procesu. Lielākais izaicinājums
bija laikus nokļūt mājās, ievērojot lokdauna prasības. Ansambļa diriģents
un mākslinieciskais vadītājs Māris
Drēviņš bijis vairāku jaukto un vīru
koru diriģents, iecavniekiem vairāk
pazīstams kā ansambļa „Svētdiena”

vadītājs. Tika izvirzīts skaists mērķis - sagatavot Ziemassvētku koncertu, lai nestu gaismu un prieku arī līdzcilvēkiem. Dziedātāji strādāja ar pilnu
atdevi, jo mērķis bija teicama izpildījuma kvalitāte, gaumīgs repertuārs.
Divu mēnešu laikā tika apgūtas tādas
klasikas pērles kā Mocarta „Laudate
Dominum”, Riharda Dubras „Lūgšana”, Raimonda Paula „Ziemeļblāzmas
romance” u. c. Koncerta sagatavošanā iesaistījās arī dalībnieku muzikālie

Par gada ienākumu deklarāciju
iesniegšanu Bauskas novadā
Atgādinām Bauskas novada
iedzīvotājiem, ka no 1. marta var
iesniegt gada ienākumu deklarāciju
(GID), lai atgūtu no valsts pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par
attaisnotajiem izdevumiem. Būtiski, ka
šī gada laikā var iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2021. gadu,
2020. gadu, 2019. gadu un līdz
2022. gada 16. jūnijam par 2018. gadu.
Gada
ienākumu
deklarācijas
var
iesniegt:
• elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS);
• konsultējoties ar Valsts ieņēmuma dienesta
(VID) speciālistu;
• Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).
Gada ienākumu deklarāciju iesniegšana pie
VID vai VPVKAC speciālista klātienē notiek TIKAI
pēc iepriekšēja pieraksta, pamatojoties uz ērtu
un kvalitatīvu pakalpojuma nodrošināšanu klientam paredzētajā laikā:
• Valsts ieņēmumu dienests (VID), Uzvaras iela 1, Bauska (tālr. 63963977, 66954885,
25444899)
• Bauskas VPVKAC, Uzvaras iela 1, Bauska

(tālr. 63963977, 66954885, 25444899)
• Vecumnieku VPVKAC, Rīgas iela 29, Vecumnieki (tālr. 63976734, 26304220)
• Skaistkalnes VPVKAC, Skolas iela 1, Skaistkalne (tālr. 66954918)
• Iecavas VPVKAC, Skolas iela 4-40,
Iecava (tālr. 63974907, 66954893)
• Rundāles VPVKAC, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle
tālr. 66954843, 63962298, 26349298)
Lai varētu pieslēgties VID Elektroniskajai
deklarēšanas sistēmai, līdzi jāņem internetbankas pieejas rīki vai ID karte ar PIN kodiem.
Bauskas novada Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku un Skaistkalnes
VPVKAC darba laiks:
P. 8.00-18.00
O. 8.00-17.00
T. 8.00-17.00
C. 8.00-17.00
P. 8.00-16.00
VID darba laiks: P. 8.00-18.00; C. 8.00-17.00.
Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas
karte.
Sagatavojusi Dina Bērziņa,
VPVKAC vadītāja

bērni, ģimenes. Ziemassvētku vakars
baltu kupenu ieskautajā Iecavas luterāņu baznīcā izvērtās ļoti aizkustinošs. Īpašs paldies Iecavas luterāņu
draudzes pārstāvjiem Dacei Riekstiņai un Kasparam Svirskim, kas parūpējās par pasakaino atmosfēru un
iekārtojumu baznīcā.
Pēc koncerta ansamblis saņēma
siltus pateicības vārdus. Daudzi atzinās, ka raudājuši no aizkustinājuma,
priecājās par radīto atmosfēru un
to, ka šis Ziemassvētku vakars kļuvis
īpašs. Tas iedvesmoja turpināt.
Pavasara un mīlestības zīmē sagatavota nākamā koncertprogramma. Nu jau vokālās grupas „Eternum”
sastāvā ir septiņi dalībnieki: Māris
Drēviņš, Dana Rodenkirhena, Kristīna Kugrēna, Dace Riekstiņa, Kaspars
Svirskis, Edvīns Circenis un Arta Elizabeta Riekstiņa – draugi un domubiedri mūzikā, un ansambļa skanējums ir kļuvis bagātīgāks.
„Izvēlētais repertuārs ir tik burvīgs, ka pēc katra mēģinājuma jūtamies neizsakāmi pacilāti un iedvesmoti, atzīst Māris Drēviņš.
„Klausītājus lutināsim ar daudzbalsīgu ansambļa sniegumu, duetiem un
solo. Vēlamies sniegt daudzbalsīgu,
uz akadēmiskiem pamatiem balstītu
izpildījumu. Mūsu repertuārs ir daudzkrāsains – no garīgiem dziedājumiem
līdz mūsdienu labāko komponistu
jaundarbiem. Šobrīd mūsu lielākais
izaicinajums ir Jāņa Ivanova vokalīzes.”
Uz tikšanos vokālās grupas
„Eternum” koncertā „Kad tauriņi
mostas...” jau 12. martā plkst. 17.00
Iecavas luterāņu baznīcā!

2022. gada 4. martā

KULTŪRA: KAS? KUR? KAD? Ziemeļu
Datums

Pasākums

Norises vieta

1.-27.03.

Mākslinieces Ievas Liepiņas gleznu izstāde
„Klātbūtne” (ieejas biļetes)

Bauskas muzejs

1.-31.03.

Gitas Kravalas personālizstāde „Sievietes un
ziedu simbioze” (ieeja bez maksas)

Svitenes tautas nams

1.-31.03.

Laiks

darbdienās Silvas Siņavskas personālizstāde „Ļauj, lai tavi
plkst. 10-17 sapņi ir tavi spārni” (ieeja bez maksas)

Iecavas kultūras nams

4.03.-24.04.

Izstāde no muzeja krājumiem „Pavasaris muzejā”
(ieejas biļetes)

Bauskas muzejs

Līdz 14.03.

„Sirsniņizstāde” (42. izstāde ciklā „Pa draugam”,
tajā ir rundāliešu atnestās dažādu formu un veidu
sirdis; ieeja bez maksas)

Pilsrundāles bibliotēka

5.03.

13.00

„Masļeņica” (ziemas pavadīšanas un pavasara
sagaidīšanas tradīciju izzināšana kopā ar Jelgavas
novada Glūdas pagasta slāvu folkloras kopu
„Slavjanočki”; ieeja bez maksas)

Bērsteles kultūras nams

5.03.

16.00

Spēlfilma „Bedre” (ieejas biļetes: „Biļešu Paradīzē” –
4 EUR)

Bauskas Kultūras centrs

5.03.

18.00

Andra Baltača koncertstāsts „Es būšu klāt” (cikla
„Latviešu zelta dziesmas” ikgadējais lielkoncerts; ieejas
biļetes - 5 EUR)

Grenctāles kultūras nams

8.03.

19.00

Koncerts „Normunda Rutuļa akustiskais trio”
(ieejas biļetes: „Biļešu Paradīzē” – 10 EUR)

Iecavas kultūras nams

11.03.

19.00

Svitenes amatierteātra „Šurumburums” joku lugas Svitenes tautas nams
pirmizrāde „Kāzas” (ieeja bez maksas)

12.03.

15.00

Bauskas Tautas teātra izrāde „Laulību līgums”
(režisore: Ināra Hegenbarte; ieeja bez maksas)

Grenctāles kultūras nams

12.03.

16.00

Ainars Bumbieris ar Starptautiskajai sieviešu dienai
veltītu muzikālu sveicienu (ieejas biļetes - 3 EUR)

Bērsteles kultūras nams

12.03.

17.00

Muzikāls stāstu vakars „Mēs esam tik dažādas”
(ieeja bez maksas)

Codes pamatskolas zāle

12.03.

19.00

Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde „Tagad” (ieejas biļetes:
bezrindas.lv – 15 EUR)

Bauskas Kultūras centrs

13.03.

14.00

Vecumnieku tautas nama amatierteātra
„Vecmuiža’’ izrāde „Tikai divi – 2” (ieeja bez maksas)

Bārbeles tautas nams

13.03.

16.00

Ditas Lūriņas un Zanes Dombrovskas koncerts
„Mirdzot rokassprādzēm” (ieejas biļetes: „Biļešu
Paradīzē” – 10 un 12 EUR)

Bauskas Kultūras centrs

19.03.

12.00

Liepājas leļļu teātra viesizrāde „Harolds un pīle”
(ieejas biļetes: „Biļešu Paradīzē” – 5 EUR)

Bauskas Kultūras centrs

19.03.

16.00

„Kurzemes galma noslēpumi”- vizuāli skanisks
uzvedums sveču gaismās kopā ar „Mazo muižu”un
rakstnieci Ingunu Baueri

Rundāles multifunkcionālā
centra Lielā zāle

19.03.

17.00

Tiks ieskandināts pavasaris kopā ar duetu JurGita
(ieeja bez maksas)

Skaistkalnes tautas nams

19.03.

20.30

Kantrimūzikas grupas „Sestā jūdze’’ koncerts
(biļetes iepriekšpārdošanā Bārbeles tautas namā)

Bārbeles tautas nams

20.03.

15.00

Jauktā vokālā ansambļa „Mēs” koncerts „Zeme
kad celsies no sudraba miega…” (ieeja bez maksas)

Daudzfunkcionālais centrs
„Strēlnieki”

24.03.

18.00

Leļļu teātra „Tims" muzikālā koncertprogramma
„No pasakas ar dziesmu" (ieejas biļetes - 3 EUR)

Grenctāles kultūras nams

24.03.

19.00

Izrāde „Garāža” (ieejas biļetes: „Biļešu Paradīzē” – 12.;
15; 18 EUR)

Iecavas kultūras nams

25.03.

14.00

Represiju atceres pasākums „Salna Latvijā”

Bārbeles bibliotēka

25.03.

16.30

Represēto piemiņas dienas atceres pasākums
Bauskā

Pie Represēto piemiņas
ansambļa Brīvības bulvārī

25.03.

17.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
(autobuss no Iecavas kultūras nama plkst. 16.45)

Pie pieminekļa represētajiem Iecavas stacijā

Piemiņas brīdis Rundāles, Svitenes un Viesturu
pagasta represētajiem iedzīvotājiem

Rundāles kultūras iestādes
(sīkāka informācija - afišās)

25.03.

12.

bibliotēkai
cita
vadītāja
Anta Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
7. februārī par Iecavas pagasta
Ziemeļu bibliotēkas vadītāju sākusi
strādāt Santa Trokša (attēlā).
S. Trokšai ir augstākā pedagoģiskā izglītība, iepriekš viņa strādājusi par
pirmsskolas skolotāju. Mīlestība pret
grāmatām un iepriekšējā pieredze dažādu pasākumu organizēšanā, vēlme
dzīvē kaut ko pamainīt un apgūt jaunas
prasmes ir tie kritēriji, kas iedrošinājuši
pieteikties vakancei.

no Santas Trokšas albuma
Santa teic, ka viņas etalons bibliotēkas dzīves organizēšanā ir Zorģu bibliotēkas vadītāja Aina Ezergaile. „Es ļoti
gribētu, lai arī Ziemeļu bibliotēka kļūst
par vietējas nozīmes kultūras centru,”
apņēmības pilna ir jaunā bibliotēkas vadītāja. „Turpināšu iesāktās tradīcijas un
veidošu jaunas. Man vēl ir jāmācās un
jāapgūst daudz jauna, bet ticu, ka man
izdosies. Ļoti ceru uz vietējo iedzīvotāju
atsaucību un iesaistīšanos!”

IECAVAS JAUNIEŠU
CENTRĀ

13. 2022. gada 4. martā

Sports

Veterāniem
1. vieta novadu
konkurencē
Inga Ūbele
Sporta nodaļas galvenā
speciāliste
26. februārī VEF Kultūras pilī notika
Latvijas Sporta veterānu savienības
58. sporta spēļu uzvarētāju svinīgā
apbalvošana.
Pēc reģionālās reformas Bauskas novada
veterānu komandās dažādos sporta veidos
iesaistījās arī Iecavas un Vecumnieku puses
vecmeistari - gan galda tenisā, gan riteņbraukšanā, gan vieglatlētikā un basketbolā.
Rezultāti - lieliski! Paldies par atsaucību, jo
kopīgi izcīnīta 1. vieta novadu grupā un
4. vieta absolūtajā vērtējumā aiz Rīgas,
Daugavpils un Valmieras.

SPORTS: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

5.03.

15.00

Latvijas čempionāts volejbolā:
Vecumnieki–Biolars Jelgava/MSĢ

Misas pamatskolas sporta zāle

9.03.

20.00

Reģionālā Basketbola līga:
BK Dartija- BJBS Rīga/Juniors

Iecavas sporta skola „Dartija”

12.03.

11.00

Latvijas Senioru čempionāts volejbolā
kungiem 40+

Vecumnieku sporta zāle

12.03.

17.00

Reģionālā Basketbola līga:
Bauska–NĪCA/BLi

Bauskas Sporta halle

19.03.

17.00

Reģionālā Basketbola līga:
Bauska–East-Ball/RTDP

Bauskas Sporta halle

20.03.

11.00

Latvijas komandu čempionāts galda
tenisā sievietēm

Iecavas sporta skola „Dartija”

23.03.

20.00

Reģionālā Basketbola līga:
BK Dartija-LLU

Iecavas sporta skola „Dartija”

25.03.

20.00

Ramirent Nacionālā basketbola līga:
Bauska–BS Tukums/TSS

Bauskas Sporta halle

27.03.

17.00

Reģionālā Basketbola līga:
Bauska–BJSS Rīga/Juniors

Bauskas Sporta halle

Boccia spēlēs Bauskā tiekas
cilvēki ar īpašām vajadzībām
Inga Ūbele
Sporta nodaļas galvenā
speciāliste
Jānis Jegorovs
24. martā Bauskas sporta hallē
notika boccia* spēles otrā posma
sacensības cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Pielāgotās aktivitātes mūsu novada
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām līdz
šim organizēja Bauskas novada sporta
centrs „Mēmele” sadarbībā ar Invalīdu
sporta un rehabilitācijas biedrību (ISRB)
„Bauska”. No šī gada invalīdu sportu koordinē un vada Bauskas novada Sporta
nodaļa.
Ikviena aktivitāte cilvēkiem ar invaliditāti nozīmē iespēju tikties ar saviem
likteņa biedriem, azartiski un draudzīgi
pavadīt laiku, komunicēt, veicināt savas
fiziskās un garīgās veselības stiprināšanu. Bauskas novadam ir senas pielāgotā sporta tradīcijas. Diemžēl pandēmijas dēļ valstī pastāvošie Covid-19
ierobežošanas noteikumi īpaši smagi
skāruši šo sabiedrības daļu. Tādēļ, mainoties valdības lēmumiem attiecībā uz
Covid-19 ierobežošanas pasākumiem,
Sporta nodaļa pakāpeniski aicina pulcēties gan pieredzējušākos, gan iesācējus, lai kopā iesaistītos pielāgotās, nesarežģītās un katra spējām atbilstošās
aktivitātēs.
Boccia spēle ir vienkārša, saprotama
un aizraujoša. Šajā reizē turnīrā iesaistījās sešas komandas: biedrības „Ābulis” jaunieši, ISRB „Bauska” pārstāvji

Pēc ilgāka pārtraukuma ar aizrautību
sacensībās piedalījās ikviens dalībnieks.
un Pamūšas speciālās pamatskolas
audzēkņi kopā ar savu sporta pedagogu Ivo Petrokaiti. Pirms sacensībām Ivo
iepazīstināja klātesošos ar spēles noteikumiem. Dalībnieki novērtēja padomus, un sākās sīvas cīņas par to, kurš
savas krāsas bumbiņu piemetīs, pieripinās, „piedabūs” tuvāk baltajai bumbiņai.
Šajā sacensību dienā vislabāk veicās
„Rūķīšu” vienībai, kura pirmajā posmā
izjuta zaudējuma rūgtumu, jo palika
ārpus medaļnieku trijnieka. Sarmītei Poškutei, Ainai Sluckai un Aivaram
Vancānam - zelta medaļas. Otrajā vie-

tā Pamūšas jaunieši – Elīna Ambrosova, Karīna Makačka un Igors Poļakovs,
bronzas godalgas – „Ašajiem” (Raimondam Smalkajam, Jonam Gribam un Jānim Salnam). Ceturtajā vietā - „Jaunie”
(Laima Mankeviča, Lilita Kārkla, Harijs
Smiltnieks un Uģis Ģēģermanis), piektie
- komanda „Zibens” (Aina Bērziņa, Endijs Čapa un Rihards Gailītis). Olimpisko
sešinieku noslēdza komanda „Regīna”
(Regīna Punkele, Dainis Pavilons un Jānis Jegorovs).
Pēc spēlēm dalībnieki satikās pie
Ainas un Regīnas jubilejas kūkas un vie-

nojās, ka paralēli boccia spēlēm, kuru
pēdējais posms iecerēts 24. martā,
jāsarīko revelīta jeb zolītes un šautriņu
mešanas čempionāti. Pie labvēlīgākiem
apstākļiem iecerētas arī kompleksās
Pavasara sporta spēles cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem, kas allaž
notikušas kuplā skaitā, ar viessportistu
piedalīšanos.
*Boccia - bumbu ripināšanas sporta spēle, kas izveidota uz boči (angl.) spēles pamata, pielāgojot tās noteikumus cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Boccia iekļauta arī
paraolimpisko spēļu programmā.
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Sveicam
Zentu Bēku
100 gadu
jubilejā!

14.

Gija Spula
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Savas dzīves simto gadadienu 10. februārī atzīmēja Zenta Bēka, Vecumnieku
pagasta iedzīvotāja. Jubilāri klātienē
sveica Vecumnieku apvienības pārvaldes
vadītāja Dace Šileika, pasniedzot ziedus
un pašvaldības dāvinājumu – 80 eiro,
kā arī vēlot veselību, omulīgu prātu un
dzīvesprieku ikvienā dzīves dienā.

Lai kaut nedaudz ieskatītos simtgadnieces dzīves gājumā, sarunājos
ar vedeklu Sandru, kura ikdienas gaitās ir blakus savai vīramātei jeb - kā
Sandra saka - vecmāmiņai.
Zenta Bēka dzimusi Līvānos, kur no
četriem bērniem bijusi jaunākā māsiņa. Abas vecākās māsas bija precējušās ar brāļiem no Skaistkalnes, bet
Zenta atnākusi šai pusē darba gaitās.
Apprecējusies ar Alfrēdu, un abi ļoti
mīlējuši mūziku: vīrs spēlējis akordeonu, bet Zentai paticis dziedāt. Jubilāre
vienmēr bijusi sabiedriska. Jaunības

gados kopā ar vīru pat esot muzicējuši dažādās viesībās. Zenta vēl aizvien,
klausoties radio, atpazīst mūziķus,
zina to izpildītās dziesmas un dzied
līdzi savām mīļākajām melodijām.
Ir izaudzināti divi bērni, bet viens
dēls jau kādu laiku viņā saulē. Gandarījumu un dzīves piepildījumu sagādā
pieci mazbērni un seši mazmazbērni,

no kuriem jaunākajam ir trīs gadi, bet
vecākajam 16.
Zenta ir saglabājusi apbrīnojamu veselību un asu prātu. Vēl aizvien aktīvi nodarbojas ar rokdarbiem, labprāt klausās
radio, skatās TV jaunākos notikumus,
uzklausa jaunumus sarunās ar saviem
tuvajiem un vienmēr gaida atbraucam
ciemiņus.

15. lpp. publicējam datus par personām, kuru miršanas fakts reģistrēts Bauskas novada Dzimtsarakstu
nodaļā laika posmā no 01.02.2022.
līdz 28.02.2022. Šajā sarakstā nav
iekļautas personas, kuru deklarētā
dzīves vieta nav reģistrēta Bauskas
novadā.

BAUSKAS NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU
PIEŅEMŠANAS LAIKI MARTĀ
PIEŅEMŠANAS
LAIKS
tālr. 20267734, kristaps.stallits@vecumnieki.lv
9:00 - 16:00
BĀRBELES PAGASTA
NODAĻA
15. marts

IECAVAS APVIENĪBAS
PĀRVALDE
23. marts

Bauskas iela 2, Bārbele

Skolas iela 4, Iecava

KURMENES PAGASTA
NODAĻA
2., 16., 30. marts

SKAISTKALNES PAGASTA
NODAĻA
18., 25. marts

"Pagastmāja", Kurmene

Skolas iela 1, Skaistkalne

STELPES PAGASTA NODAĻA VALLES PAGASTA NODAĻA
14., 28. marts
7., 21. marts
„Stelpes pagasta nams”,
Vecstelpe

"Dzirnas", Valle

VECUMNIEKU
APVIENĪBAS PĀRVALDE
3.,10., 17. marts
Rīgas iela 29, Vecumnieki

tālr. 20060859, edgars.dzelme@bauska.lv

BRUNAVAS PAGASTA NODAĻA
23. marts

CERAUKSTES PAGASTA NODAĻA
15. marts

„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pagasts

„Tautas nams”, Ceraukste

CODES PAGASTA NODAĻA
9. marts

DĀVIŅU PAGASTA NODAĻA
2., 30. marts

Lielā iela 2, Code

Rītausmas, Īslīces pagasts

ĪSLĪCES PAGASTA NODAĻA
7. marts

MEŽOTNES PAGASTA NODAĻA

Rītausmas, Īslīces pagasts

Pils iela 8, Mežotne

RUNDĀLES APVIENĪBAS PĀRVALDE
22. marts
Pilsrundāle 1, Pilsrundāle

11. marts
SVITENES PAGASTA NODAĻA
16. marts
Gaismas, Svitene

VECSAULES PAGASTA NODAĻA
28. marts

VIESTURU PAGASTA NODAĻA
4. marts

„Pagastmāja”, Vecsaule

Bērsteles iela 4, Bērstele
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Jubilejas reizē pasniedz pašvaldības apbalvojumus
Andra Matuļenko
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciāliste
Artūrs Dulbe
Bauskas novada pašvaldības policija
ir vēl samērā jauns kolektīvs, jo
dibināts ar Bauskas novada domes
2017. gada 28. decemra lēmumu un
savu darbību uzsācis 2018. gada
1. martā. Šogad 1. martā kolektīvs
pulcējās, lai atskatītos uz paveikto.
Pirmajās darbības dienās pašvaldības
policijā strādāja seši inspektori. Pēc mēneša kolektīvam atklāta konkursa kārtībā tika
izraudzīts un domes sēdē apstiprināts vadītājs Broņislavs Ostrovskis.
B. Ostrovskis stāsta: „No pirmā sastāva
pašvaldības policijā darbu arvien turpina
četri darbinieki. Gada laikā pēc dibināšanas
pašvaldības policija tika nokomplektēta pilnā sastāvā, kā to paredzēja Pašvaldības policijas nolikums. Strādāja pieci darbinieki.”
Pēc administratīvi teritoriālās reformas,
apvienojoties novadiem, Bauskas novada
pašvaldības policijai tika pievienota Rundāles pašvaldības policija divu darbinieku

sastāvā, un, reorganizējot Vecumnieku novada kārtības sargu nodaļu, tā tika iekļauta Bauskas novada pašvaldības policijas
sastāvā. Pašreiz tajā strādā 27 darbinieki.
„Šogad, svinot pašvaldības policijas četru darbības gadu jubileju, vēlamies teikt,
ka šajā laika periodā kopā mēs esam sasnieguši zināmu kārtības, tīrības, drošības
un iedzīvotāju uzticamības līmeni Bauskas
novadā. Tas ne tikai ir jānotur, bet arī jāpilnveido, lai kopīgiem spēkiem mūsu novads būtu iedzīvotājiem droša un sakārtota
vide,” atzīst B. Ostrovskis.
Viņš uzsver, ka jebkuru izrādīto iniciatīvu
vai darba pienākumus ikdienā kolektīvs veic
nevis formāli, bet ar atbildību, izpratni un
profesionāli.
„Ļoti ceram arī uz Bauskas novada iedzīvotāju atbalstu mūsu darbam, pamanot un
informējot par pārkāpumiem un dažādām
nekārtībām novada teritorijā, jo, pateicoties līdzcilvēku iesaistei un atbalstam,
mums izdodas vispusīgāk, efektīvāk, savlaicīgāk veikt savus darba pienākumus un
palīdzēt,” secina B. Ostrovskis.
„Jo īpaši pateicos un izceļu tos darbiniekus, kuri savu darbu veic ar augstu atbildības sajūtu, ieguldot darbā vairāk, nekā no

1. martā pašvaldības policijas kolektīvs sapulcējās, lai svinīgā brīdī atskatītos
uz aizvadītajiem četriem darbības gadiem.

viņiem tiek prasīts. Novēlu arī turpmāk radošumu, degsmi, spēku un izturību!” sacīja
B. Ostrovskis.
Svētku dienā pašvaldības apbalvojumu „Pateicības raksts” par ieguldījumu
Bauskas novada pašvaldības policijas dar-

ba pilnveidošanā domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis pasniedza: vecākajām
inspektorēm Irīnai Mincenbergai, Ingai
Rikmanei, Diānai Vasiļjevai un Solvitai
Žižņauskai, kā arī inspektoriem Ģirtam Jakobi un Igoram Stepančenko.

Vakances pašvaldības iestādēs
- Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” (reģ.
Nr. 90009116223) 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 14. martam plkst. 12.00, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi:
dace.strazdina@bauska.lv.
- Bauskas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116223) izsludina konkursu uz
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku veselības centrs” vadītāja amata vakanci (uz nenoteiktu laiku). Darba alga - 980 EUR (bruto). Pieteikumu
var iesniegt līdz 14. martam plkst. 12.00, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi:
dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 29221927.
- Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” (reģ. Nr.
40900035851) izsludina pieteikšanos uz Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības
labklājības departamenta Izglītības nodaļas izglītības speciālista metodiskajā
darbā amata vakanci (uz nenoteiktu laiku). Darba alga - 1239 EUR (bruto). Pieteikumu var iesniegt līdz 11. martam plkst. 12.00, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi:
dace.strazdina@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 28698777.
- Bauskas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009116223) izsludina atklātu konkursu uz Bauskas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka (1 amata vieta
Bauskā) amatu (uz nenoteiktu laiku). Darba alga - 1287 EUR (bruto). Pieteikumu
var iesniegt līdz 14. martam plkst. 12.00, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi:
dace.strazdina@bauska.lv.
- 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 eiro. Pieteikšanās - līdz 8. martam. 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 eiro. Motivētu pieteikumu, CV,
izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz
8. martam Rūpniecības ielā 7, Bauskā, vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības
ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu
parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: socialais.dienests@bauska.lv. Tālr. uzziņām: 29595827.

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
BAUSKA
Silvija Bērziņa (05.08.1953.-30.01.2022.)
Ilmārs Vasiļjevs (09.02.1936.-06.02.2022.)
Staņislavs Mihailovs
(06.04.1950.-07.02.2022.)
Jūlija Govore (15.01.1934.-14.02.2022.)
Herta Slimpe (07.05.1926.-17.02.2022.)
Viktors Buka (23.02.1969.-17.02.2022.)
Māra Jermaka (26.08.1947.-18.02.2022.)
Skaidrīte Markeviča
(30.11.1931.-20.02.2022.)
Vasīlijs Semjonovs
(05.01.1953.-20.02.2022.)
Milda Baltrušaite
(26.02.1929.-21.02.2022.)
Skaidrīte Maiga Barbare
(30.09.1932.-21.02.2022.)
Ruta Matulēna (20.07.1936.-23.02.2022.)
Vija Ūdre (02.03.1956.-25.02.2022.)
SKAISTKALNE
Francis Ustics (01.10.1945.-09.02.2022.)
Petronela Garlauska
(18.06.1940.-14.02.2022.)

IECAVA
Jānis Meļķis (23.01.1945.-31.01.2022.)
Gatis Inka (24.11.1953.-01.02.2022.)
Jadviga Tiščenko
(14.02.1928.-02.02.2022.)
Ņina Devļašova
(20.12.1932.-08.02.2022.)
Inga Orola (11.11.1977.-10.02.2022.)
Andris Ķeidāns (28.06.1978.-14.02.2022.)
Nikolajs Tokmačovs
(02.06.1924.-22.02.2022.)
Jānis Priede (19.06.1973.-25.02.2022.)
Oskars Pīlādzis (08.01.1960.-28.02.2022.)
ĪSLĪCE
Janīna Drice (14.03.1930.-05.02.2022.)
Arvīds Pumpurs
(13.04.1929.-06.02.2022.)
Viļus Jons Ilgavičs
(15.12.1931.-16.02.2022.)
Ausma Pumpure
(04.08.1932.-20.02.2022.)
Rasma Kūla (28.03.1945.-21.02.2022.)
Herta Lukoša (17.04.1922.-24.02.2022.)

Romans Obuhovs
(15.04.1940.-25.02.2022.)
VECUMNIEKI
Marija Beļkoviča
(19.09.1936.-13.02.2022.)
Vladimirs Vaina
(07.08.1957.-13.02.2022.)
VECSAULE
Genovaite Rone
(10.05.1942.-06.02.2022.)
Nijole Stase Dubrovska
(11.12.1952.-07.02.2022.)
Ēriks Elmanis (19.08.1941.-10.02.2022.)
Lonija Tamulēna
(13.11.1933.-11.02.2022.)
Pēteris Jurāns (19.07.1934.-28.02.2022.)
VALLE
Aina Geriņa (09.06.1936.-30.01.2022.)
Vasīlijs Iskrovs (16.10.1930.-05.02.2022.)
CERAUKSTE
Romans Kits (10.02.1956.-31.01.2022.)
Egons Gunārs Ramons
(08.12.1933.-14.02.2022.)

GAILĪŠI
Tadeušs Daškevičs
(02.02.1955.-01.02.2022.)
MEŽOTNE
Vitauts Pruss (31.07.1952.-06.02.2022.)
Mihails Kolzins (27.02.1966.-09.02.2022.)
Aldonis Ūdris (21.11.1931.-27.02.2022.)
DĀVIŅI
Valdus Kruglovičs
(19.11.1958.-14.02.2022.)
BRUNAVA
Oļģerts Māris Ūdris
(06.03.1943.-14.02.2022.)
BĀRBELE
Anna Verkulēviča
( 05.05.1937.-28.02.2022.)
KURMENE
Anna Zavirjuha (06.09.1930.-13.02.2022.)
RUNDĀLE
Jānis Kampiņš (21.11.1956.-12.02.2022.)
Pāvels Papkovs (28.08.1939.-20.02.2022.)
SVITENE
Marijona Bražus (01.11.1938.-20.02.2022.)
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Paziņojumi
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 15. martā
Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli:
•
plkst. 13.30 – Lidlauka iela 2, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr. 4001 005 0349, kas sastāv no zemes vienības ar platību
0,8777 ha, kadastra apzīmējums 4001 005 0345, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – 32 000,00 EUR;
•
plkst. 14.00 - Biržu iela 86, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr. 4001 005 0193, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4001 005 0342, daļas 20 000 m² platībā, atklātu, mutisku
apbūves tiesību izsoli ar augšupejošu soli. Apbūves tiesības
maksas sākumcena – 3000,00 EUR gadā.
Izsoles noteikumi un pieteikšanās kārtība
www.bauska.lv -> Pašvaldība -> Nekustamie īpašumi.

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.

