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Izstāde ļauj ieskatīties dzelzceļa nākotnē AKTUĀLI
Šajā numurā:
Daudzbērnu 4.
ģimenes
var saņemt
pabalstu
mācību gada
uzsākšanai
Pie Iecavas kultūras nama
ceļojošā izstāde apskatāma līdz 13. jūlijam.
Beata Logina
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
1. jūlijā Iecavas apvienības
pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers
un satiksmes ministrs Tālis Linkaits
oficiāli atklāja ceļojošo vides izstādi
„Ar vienu vilcienu rītdienā”, kura
informē par Rail Baltica dzelzceļa
līnijas tapšanu.
Izstāde pie Iecavas kultūras nama ir
apskatāma no 28. jūnija līdz 13. jūlijam.
Šī uzskatāmā aģitācija palīdz iepazīt galvenos jaunās līnijas parametrus un to, kā
jaunā dzelzceļa trase ietekmēs konkrētās
apdzīvotās vietas tālāko likteni.
Uzrunājot pasākuma dalībniekus, Normunds Vāvers atgādināja, ka izstādes
atklāšana notiek zīmīgā datumā – tieši
1. jūlijā Iecavai apritējis viens gads, kopš

tā ir kļuvusi par pilsētu. Iecavnieki saista lielas cerības ar Rail Baltica izbūvi, jo
dzelzceļš ne tikai paplašinās iespējas pārvietoties ar moderniem un ērtiem transporta līdzekļiem, bet nodrošinās arī darba
vietas vietējiem iedzīvotājiem. „Zināmā
mērā esam celmlauži šajā projektā, jo ārpus Rīgas Iecava ir pirmā vieta, kur jārisina dažādi ar šķērsojumu projektēšanu un
īpašumu atsavināšanu saistīti jautājumi,’’
norādīja Iecavas pārvaldnieks.
Arī satiksmes ministrs uzsvēra, ka šādu
dzelzceļa infrastruktūru Latvijā būvējam
pirmo reizi, un uzteica labo sadarbību,
kas Satiksmes ministrijai izveidojusies
iepriekš ar Iecavas novada domi un tagad arī ar Bauskas novada pašvaldību.
„Tā būs mūsdienīga infrastruktūra – gan
starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem, gan vietējiem reģionālajiem
pārvadājumiem. Tā arī iecavniekiem dos

Anta Kļaveniece

papildu mobilitātes iespējas ātrāk nokļūt
gan Rīgā, gan Salacgrīvā, gan arī ārpus
Latvijas, pārkāpjot no viena vilciena citā.’’
Svarīgs ir ekonomiskais pienesums – Iecava veidojas par nopietnu
dzelzceļa mezglu. Jau esošo dzelzceļa līniju Jelgava-Krustpils Rail Baltica būvniecības gaitā izmantos kā izejmateriālu kravu
piegādes veidu; krustojumā tiks veidots
apkalpes punkts Rail Baltica līnijai. Līdz ar
to iecavniekiem būs iespējas ne tikai izmantot vilcienu satiksmi, bet arī strādāt
šajā punktā. „Sagaidām, ka līnijas uzturēšanai visā tās garumā būs nepieciešami
300-400 darbinieku. Tāpēc aicinu jaunos
iecavniekus domāt par savu nākotnes
profesiju un izvēlēties ar dzelzceļu saistītās profesijas, jo tās būs pieprasītas arī
tepat – Iecavā,’’ sacīja T. Linkaits.
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Pašvaldība
atradīs
finansējumu
Jaunā ezera
glābšanai

9.

Iecavas svētku
laikā būs
11.
satiksmes
ierobežojumi
Nākamais
‘‘Bauskas Novada Vēstneša’’
numurs iznāks 5. augustā.

Piešķirti pirmie jaunā Bauskas novada apbalvojumi
Laura Ārente
Uzņēmējdarbības un mārketinga
departamenta vadītāja
21. jūnija Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sēdē lemts par Bauskas novada pašvaldības augstākā
rakstiskā apbalvojuma piešķiršanu
Vecsaules pamatskolas bijušajai

direktorei Lilijai Bulai un pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”
darbiniecei Zitai Rudevicai.
Lilijai Bulai apbalvojums piešķirts
par godprātīgu darbu un ieguldījumu
Bauskas novada izglītības darbā un
Vecsaules pamatskolas attīstībā. Lilijas Bulas pedagoģiskā darba stāžs ir
29 gadi, tie visi pavadīti Bauskas no-

vada izglītības iestādēs – Ozolaines
un Vecsaules pamatskolā. Lilijas kundze lielu uzmanību pievērsusi izglītības
procesā iesaistīto pušu saliedēšanai, lai
vienotu pedagogus, skolēnus, tehniskos
darbiniekus, vecākus un izveidotu uz
ilgtspējīgu attīstību vērstu Vecsaules
pamatskolas saimi.
Par godprātīgu darbu Bauskas novada

labā Goda rakstu saņems arī PII „Pasaulīte” darbiniece Zita Rudevica. Savas darba gaitas bērnudārzā „Saulīte” (tagadējā
PII „Pasaulīte”) Zita Rudevica uzsākusi
1982. gadā. Viss viņas darba mūžs
40 gadu garumā pavadīts Bauskā – šajā
laikā izaudzinātas vairākas jauno baušķenieku paaudzes.
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2022. gada 8. jūlijā

Novada domē
Bauskas novada domes kārtējā
sēde notika 13. jūnijā.
Apstiprina aizņēmumu prioritārā
investīciju projekta „Liepu ielas
Brunavas pagastā pārbūve”
īstenošanai
Bauskas
novada
pašvaldība
2022. gada 3. februārī saņēma Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas vēstuli par valsts budžeta
aizdevumiem pašvaldībām prioritāro
projektu īstenošanai.
Investīciju projekta „Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve” īstenošana
paredzēta Bauskas novada Attīstības
programmas 2022.-2028. gadam investīciju plānā vidējā termiņa attīstības prioritātē 8 „Sasniedzams novads
un mobils iedzīvotājs/mobilitāte/”,
rīcības virzienā 8.1. „Ielu un ceļu tīkls”
uzdevums 8.1.1. „Atjaunot pašvaldības
ielas un ceļus”, rīcībā 68.1.1 „Liepu
ielas Brunavas pagastā pārbūve”.
Projekta mērķis ir veikt Liepu ielas
pārbūvi Grenctāles ciemā Brunavas
pagastā, lai uzlabotu satiksmes drošību un uzņēmējdarbības vidi, kā arī samazinātu ceļa uzturēšanas izmaksas.
Liepu ielas pārbūve plānota 1872 m
garumā, t.sk. tilta pārbūve 20 m, lietus
atvades tīkli un drenāžas komunikācijas 313 m, caurtekas 317 m, ielas apgaismojuma izbūve un satiksmes drošības uzlabošana. Projektā paredzēta
ceļa seguma nomaiņa pilnā konstrukcijas dziļumā. Projekta īstenošana paredzēta 2022. un 2023. gadā.
Projekta kopējās būvdarbu izmaksas 2 031 477,42 EUR ar pievienotās vērtības nodokli, autoruzraudzība
12 087,90 EUR, būvuzraudzības izmaksas 34 862,52 EUR, kas kopā ir
2 078 427,84 EUR.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi pozitīvu
atzinumu prioritārajam investīciju projektam „Liepu ielas Brunavas pagastā
pārbūve” par kopējo aizdevuma summu
1 000 000 EUR.
Bauskas novada dome lēmusi nodrošināt pašvaldības finansējumu būvuzraudzībai
un
autoruzraudzībai
2022. gadā 3 475,21 EUR no Bauskas novada pašvaldības 2022. gada
budžeta programmā „Līdzfinansējums
Eiropas Savienības fondu un citiem
projektiem” paredzētajiem līdzekļiem
un nodrošināt pašvaldības finansējumu
būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 2023. gadā 1 054 952,63
EUR.
Piešķir ikgadējo atvaļinājumu
novada domes priekšsēdētājam
Saskaņā ar Bauskas novada domes
lēmumu priekšsēdētājam Aivaram
Okmanim piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums no 2022. gada
4. jūlija līdz 2022. gada 31. jūlijam.
Piešķir papildu finansējumu
būvdarbu izmaksu
sadārdzinājumam
Dome nolēma piešķirt papildu finan-

sējumu Iecavas vidusskolas pārbūvei
225 020,52 EUR apmērā. Pamatojoties uz Iecavas novada pašvaldības
administrācijas rīkotā atklātā konkursa „Iecavas vidusskolas pārbūve”
rezultātiem, 2021. gada 22. jūnijā ar
SIA “REATON” tika noslēgts līgums
„Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” par
2 636 703,93 EUR, ieskaitot PVN 21%.
22. oktobrī ir noslēgta Vienošanās
Nr.1 un 2. decembrī noslēgta Vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2021. gada
22. jūnija līgumā „Iecavas vidusskolas
pārbūve”. Ņemot vērā papildu darbu
apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem
2021. gada 22. jūnija līgumā „Par
Iecavas vidusskolas pārbūvi” ir
2 726 556,74 EUR, ieskaitot PVN 21%.
Saistībā ar karadarbību Ukrainā un
sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju,
ir pārtrauktas vai būtiski apgrūtinātas
līdzšinējās būvmateriālu un ražošanas
izejvielu piegādes, kas rada draudus
būvdarbu pabeigšanai noteiktajos termiņos vai projektu īstenošanai vispār.
Būvniecībai Latvijā vairāku svarīgu
izejvielu (metāla, koksnes, būvķīmijas,
minerālproduktu, t. sk. bitumena, akmens izstrādājumu u. c.) piegādātājas
galvenokārt bija Krievija, Baltkrievija
un Ukraina, ar kurām karadarbības vai
piemēroto sankciju dēļ piegāžu ķēdes
vairs nav iespējamas. Būvmateriālu
aizstāšanas alternatīvas ir iespējamas, taču, lai pārorientētos un atrastu
citus sadarbības modeļus un izveidotu
jaunas piegāžu ķēdes, ir nepieciešams
laiks.
Pašlaik no līgumslēdzēju pusēm
neatkarīgu un iepriekš neparedzamu
iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības
izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš
noslēgto būvdarbu līgumu izpildi.
SIA „REATON” Bauskas novada
pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus
par būvdarbu sadārdzinājumu objektā „Iecavas vidusskolas pārbūve” par
308 011,85 EUR, ieskaitot PVN 21%.
Balstoties un Centrālās statistikas
pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un Ekonomikas
ministrijas vadlīnijām par būvdarbu
izmaksu indeksāciju, Būvniecības nodaļas speciālisti izstrādāja būvdarbu
izmaksu indeksācijas metodi. Pamatojoties uz to, ir veikti aprēķini būvdarbu
izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu
„Iecavas vidusskolas pārbūve” varētu
pabeigt un nodot ekspluatācijā, Bauskas novada dome nolēma piešķirt papildu finansējumu Iecavas vidusskolas
pārbūvei 225 020,52 EUR apmērā no
pašvaldības budžetā saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
Ir nolemts piešķirt papildu finansējumu arī sporta zāles būvniecībai pie Iecavas pamatskolas
102 980,39 EUR apmērā.
Pamatojoties uz Iecavas novada
pašvaldības administrācijas rīkotā
atklātā konkursa “Sporta zāles būv-

niecība pie Iecavas pamatskolas” rezultātiem, 2021. gada 30. jūnijā ar
SIA „SELVA BŪVE” tika noslēgts līgums
“Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas” par 2 512 110,44
EUR, ieskaitot PVN 21%. 2022. gada
2. martā ir noslēgta Vienošanās Nr. 2
par grozījumiem līgumā „Par sporta
zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas”.
Ņemot vērā precizētos darbu apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem
2021. gada 30. jūnija līgumā „Par sporta zāles būvniecību pie Iecavas pamatskolas” ir 2 507 222,89 EUR, ieskaitot
PVN 21%.
SIA „SELVA BŪVE” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus
par būvdarbu sadārdzinājumu objektā
„Sporta zāles būvniecība pie Iecavas
pamatskolas” par 144 743,89 EUR,
ieskaitot PVN 21 %.
Pamatojoties uz būvdarbu indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini būvdarbu
izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu
„Sporta zāles būvniecība pie Iecavas
pamatskolas” varētu pabeigt un nodot
ekspluatācijā, Bauskas novada dome
nolēma piešķirt papildu finansējumu
sporta zāles būvniecībai pie Iecavas
pamatskolas 102 980,39 EUR apmērā
no pašvaldības budžetā plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās.
Sporta un Strauta ielas pārbūvei
Skaistkalnē piešķirts papildu finansējums 3 756 EUR.
Pamatojoties uz Vecumnieku novada
domes rīkotā atklātā konkursa „Ceriņu
ielas pārbūve Vecumniekos, Vecumnieku novadā, Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Vecumnieku novadā”,
2. daļas „Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē, Vecumnieku novadā”
rezultātiem, 2021. gada 14. septembrī tika noslēgts būvdarbu līgums ar
SIA „Ceļinieks 01” par Sporta un
Strauta ielas pārbūvi Skaistkalnē par
89 598,65 EUR, ieskaitot PVN 21% .
SIA „Ceļinieks 01” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus
par būvdarbu sadārdzinājumu objektā
„Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē” par 11 637,48 EUR, ieskaitot
PVN 21%. Pamatojoties uz būvdarbu
indeksācijas metodi, ir veikti aprēķini
būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam.
Lai objektu „Sporta un Strauta ielu
pārbūve Skaistkalnē” varētu pabeigt un
nodot ekspluatācijā, Bauskas novada
dome nolēma piešķirt papildu finansējumu Sporta un Strauta ielu pārbūve Skaistkalnē 3 756 EUR apmērā no
Vecumnieku apvienības teritorijā esošo
meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei piešķirts papildu finansējums
112 998,62 EUR.
Pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā atklātā konkursa
„Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve”
rezultātiem, 2021. gada 30. jūnijā tika
noslēgts būvdarbu līgums ar personu
apvienību „Kvintets M un REMCE” par
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi
par 8 480 142,76 EUR, ieskaitot PVN

2.

21%. 2022. gada 14. maijā ir noslēgta
Vienošanās par grozījumiem būvdarbu
līgumā. Ņemot vērā papildus darbu
apjomus un to izmaksas, iepriekš minētā līguma summa pēc grozījumiem
2021. gada 30. jūnijā noslēgtajā būvdarbu līgumā ar personu apvienību
„Kvintets M un REMCE” par Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvi ir
8 533 819,65 EUR, ieskaitot PVN 21%.
„Kvintets M un REMCE” Bauskas novada pašvaldībai ir iesniegusi aprēķinus
par būvdarbu sadārdzinājumu nulles
ciklam objektā „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” par 239 432,07 EUR,
ieskaitot PVN 21%.
Ir veikti aprēķini būvdarbu izmaksu
sadārdzinājumam. Lai objektā „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve”
varētu pabeigt nulles ciklu, dome nolēmusi piešķirt papildu finansējumu
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei
112 998,62 EUR apmērā no Vecumnieku apvienības teritorijā esošo meža
īpašumu izsoles ieņēmumiem.
Papildu finansējums Skaistkalnes
sporta zāles būvniecībai piešķirts 87
668 EUR apmērā.
Pamatojoties uz Vecumnieku novada
domes rīkotā atklātā konkursa „Skaistkalnes sporta zāles būvniecība” rezultātiem, 2021. gada 10. septembrī tika
noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „BILDBERG” par Skaistkalnes sporta zāles
būvniecību par 1 877 079,50 EUR,
ieskaitot PVN 21%. 2021. gada 28. oktobrī ir noslēgta Vienošanās Nr. 1 par
grozījumiem būvdarbu līgumā.
Ņemot vērā papildu darbus un to
izmaksas, iepriekš minētā līguma summa ir 1 917 883,21 EUR, ieskaitot
PVN 21%. Ir veikti aprēķini būvdarbu
izmaksu sadārdzinājumam. Lai objektu
„Skaistkalnes sporta zāles būvniecība”
varētu pabeigt un nodot ekspluatācijā,
Bauskas novada dome nolēma piešķirt papildu finansējumu būvniecībai
87 668 EUR apmērā no Vecumnieku
apvienības pārvaldes teritorijā esošo
meža īpašumu izsoles ieņēmumiem.
Deputāti strādāja kārtējā domes
sēdē arī 30. jūnijā.
Aiju Spriņķi ieceļ Vecsaules
skolas direktora amatā
Deputāti
vienbalsīgi
nolēma
iecelt Aiju Spriņķi (attēlā) par Vecsaules pamatskolas direktori no šī gada
15. augusta. Kopš 2019. gada septembra A. Spriņķe vada Zālītes speciālo pamatskolu Iecavas pagastā.

Artūrs Dulbe
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3. jūnijā noslēdzās pieteikumu
iesniegšana atklātajam konkursam
uz Vecsaules skolas direktora amatu.
Ar domes lēmumu izveidotā konkursa
pretendentu vērtēšanas komisija, izvērtējot amata pretendentu atbilstību
izvirzītajām prasībām, par konkursa uzvarētāju atzina Aiju Spriņķi.
Vecsaules pamatskolu un tās struktūrvienības A. Spriņķe ir iepazinusi,
iepriekš strādājot Bauskas novada
Izglītības pārvaldē. Kā motīvu kandidēšanai uz Vecsaules pamatskolas direktora amatu Aija Spriņķe norāda gaidāmās izmaiņas novada speciālo skolu
darbībā un struktūrā, bet viņa vēlas jau
tagad lietderīgāk pielietot savas zināšanas un prasmes izglītības vadības
jomā. Turklāt Vecsaules skola ir tuvāk
A. Spriņķes dzīvesvietai. No pašreizējā
amata Zālītes skolā A. Spriņķe tiks atbrīvota 14. augustā.
Irinu Vargušenko atbrīvo no
Īslīces pamatskolas
direktora amata
Saskaņā ar Darba likuma 101. panta
pirmās daļas 11. punktu darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja
darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ
neveic darba pienākumus vairāk nekā
sešus mēnešus.
Pēc darba devēja rīcībā esošās informācijas, kas iegūta Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskās deklarēšanas
sistēmas EDS pārskatos „Darbinieku
darbnespējas lapu dati”, Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Īslīces pamatskola” direktorei
Irinai Vargušenko ir nepārtraukta darbnespēja no 2021. gada 23. septembra
un darbnespēja turpinās, kā arī darbnespējas laiks pārsniedz vienu gadu triju
gadu periodā – pārtraukto darbnespēju
kopējais ilgums 465 kalendāra diena.
Tādējādi deputāti pieņēma lēmumu
atbrīvot Irinu Vargušenko no Īslīces pamatskolas direktora amata.
No Iecavas apvienības pārvaldes
vadītāja vietnieka amata
atbrīvota Inga Upelniece
Deputāti, pamatojoties uz Ingas
Upelnieces iesniegumu, kurā lūgts atbrīvot viņu no darba, sākot ar 2022. gada 1. jūliju, pusēm savstarpēji vienojoties, pieņēma lēmumu atbrīvot I. Upelnieci no Iecavas apvienības pārvaldes
vadītājas vietnieka amata, kurā viņa
tika iecelta ar 2022. gada 14. februāra
domes lēmumu.
Tiek mainīts vēlēšanu iecirkņa
Nr. 353 nosaukums un adrese
Bauskas novada pašvaldībā saņemta Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule „Par vēlēšanu iecirkņu saraksta
precizēšanu 14. Saeimas vēlēšanām”.
Bauskas novada dome lēma mainīt vēlēšanu iecirkņa Nr. 353 nosaukumu un
adresi no „PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas
nov., LV-3921” uz „RUNDĀLES MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS, Pilsrundāle
1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas
nov., LV-3921”.

Piešķir papildu finansējumu
Vecumnieku vidusskolas
pārbūvei
Veicot pagrabstāva sienu siltināšanu
un izpildīto darbu apjomu uzmērīšanu, ir konstatēts, ka pagrabstāva sienas pēc projekta risinājuma ir jāsiltina
652,98 m2 lielā apjomā, bet tāmē norādītais apjoms ir 439,40 m2, veidojot
starpību 213,58 m2. Veicot pirmā stāva
pamatu sienu siltināšanu un izpildīto
darbu apjomu uzmērīšanu, ir konstatēts,
ka pirmā stāva pamats pēc projekta
risinājuma ir jāsiltina 299,50 m2 lielā
apjomā, bet tāmē norādītais apjoms ir
235,90 m2, veidojot starpību 63,60 m2.
Kopumā darbi izpildīti par 277,18 m2
lielākā apjomā, nekā projektā uzrādīts.
Saskaņā ar fakta konstatācijas aktu,
personu apvienības „Kvintets M un
REMCE” iesniegto papildu darbu lokālo tāmi Nr. 9 „Izolācijas darbi” un kopsavilkuma aprēķinu papildu būvdarbu
izmaksas ir 10 627,19 EUR, tai skaitā
PVN 1844,39 EUR.
Lai objektā „Vecumnieku vidusskolas
ēkas pārbūve” varētu veikt pilnvērtīgu
pagrabstāva un pirmā stāva pamatu
sienu siltināšanu atbilstoši projektam,
dome nonolēma piešķirt papildu finansējumu Vecumnieku vidusskolas ēkas
pārbūvei 10 627,19 EUR no Vecumnieku apvienības teritorijā esošo meža
īpašumu izsoles ieņēmumiem.
Piešķir papildu finansējumu
Iecavas vidusskolas pārbūvei
Ņemot vērā papildu darbu apjomus
un to izmaksas, līguma summa pēc
grozījumiem 2021. gada 22. jūnija līgumā „Par Iecavas vidusskolas pārbūvi” ir
2 726 556,74 EUR, ieskaitot PVN 21 %.
Kopā 1. kārtas papildu izbūves
darbi ir 61 958,21 EUR ar PVN, savukārt 2. kārtas papildu izbūves darbi ir
22 995,90 EUR ar PVN. Lai objektu
„Iecavas vidusskolas pārbūve” varētu
nodot ekspluatācijā, deputāti nolēmapiešķirt papildu finansējumu Iecavas
vidusskolas pārbūvei 84 954,11 EUR
no pašvaldības budžetā saņemtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.
Piešķir papildu finansējumu
sporta zāles būvniecībai
pie Iecavas pamatskolas
Atbilstoši neatbilstības ziņojumiem
ir nepieciešami šādi papildu darbi:
• sporta zāles ieejas mezgla jumta
konstrukciju izbūve pēc projekta risinājuma precizēšanas;
• loga nomaiņa esošajā skolā, lai
veiktu zāles pieslēguma izbūvi;
• sienu apmetuma izveide virs iekārto griestu līmeņa;
• radiatoru nosegu izbūve tribīnēs;
• siltumtrases izbūve laikā tika atrakti pamati, kuri nav uzrādīti būvprojektā un kas bija jādemontē.
Kopumā papildu izdevumi ir
35 303,57 EUR bez PVN, ieskaitot 7%
virsizdevumu un 7% peļņas daļu.
Lai objektu „Sporta zāles būvniecība
pie Iecavas pamatskolas” varētu nodot ekspluatācijā, dome nolēmusi piešķirt papildu finansējumu sporta zāles
būvniecībai pie Iecavas pamatskolas
42 717,32 EUR no pašvaldības budžetā

plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada
beigās.
Lemj par aizņēmumu projekta
„Vēsturiskais ceļš:
Raudondvaris-Bauska”
īstenošanai
Bauskas novada dome 2019. gada
27. jūnijā pieņēma lēmumu „Par atbalstu Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Vēsturiskais ceļš: Raudondvaris – Bauska””.
Projekts „Vēsturiskais ceļš: Raudondvare-Bauska (HRRB)”, Nr. LLI-498
tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta
īstenošana turpinās līdz 2022. gada
31. decembrim.
Projekta mērķis ir attīstīt kultūras
un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus reģionālā mērogā, palielināt apmeklētāju skaitu ārpus
tūrisma sezonas.
Projekta investīciju daļas segšanai
un līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai nepieciešams 2022. gadā ņemt
aizņēmumu Valsts kasē par kopējo
summu līdz 152 597,71 EUR. Inventāra
iegāde 11 520,20 EUR finansējama no
Bauskas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Deputāti nolēma lūgt Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
2022.gadā ņemt aizņēmumu līdz
152 597,71 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi projekta īstenošanai.
Apstiprina noteikumus par
izglītojamo ēdināšanas maksas
atvieglojumiem
Administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros apvienotajās Bauskas novada,
Iecavas novada, Rundāles novada un
Vecumnieku novada pašvaldībās bija
noteikts atšķirīgs izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu regulējums.
Lai nodrošinātu normatīvo aktu
prasību izpildi un veicinātu veselīga
uztura normām atbilstošu ēdināšanu
visiem izglītojamajiem, pamatojoties
uz vienlīdzības principu, nepieciešams
izdot noteikumus, piešķirot ēdināšanas
izdevumu atvieglojumus noteiktām izglītojamo kategorijām Bauskas novada
pašvaldības dibinātājās izglītības iestādēs.
Noteikumi lasāmi pašvaldības tīmekļa vietnē www.bauska.lv.
Lemj par lokālplānojuma
izstrādi nekustamajam
īpašumam „Zaļā iela 14A”
Bauskas novada pašvaldībā 2022.
gada 9. februārī saņemts SIA „KOOL
LATVIJA” iesniegums ar lūgumu izvērtēt iespēju nekustamajam īpašumam
„Zaļā iela 14A”, kadastra numurs 4001
002 0187, Bauskā, Bauskas novadā, izstrādāt lokālplānojumu ar mērķi mainīt
plānoto (atļauto) izmantošanu no Publiskās apbūves teritorijas (P) uz Publiskās apbūves teritorijas funkcionālā
zonējuma apakšzonējumu (P1), ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu,
gan nekomerciālu publiska rakstura
iestāžu un objektu, tajā skaitā degvie-

las un gāzes uzpildes staciju, automobiļu un motociklu apkopes un tirdzniecības uzņēmumu izvietošanu, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
Dome nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Zaļā
iela 14A”, Bauska, Bauskas novads, zemes vienībai 1,8253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0187 un
apstiprināt lokālplānojuma izstrādes
darba uzdevumu.
Tiek mainīta spēļu zāles adrese
Bauskas
novada
pašvaldībā
2022. gada 19. maijā saņemts SIA „ALFOR” iesniegums par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Salātu
ielā 27A, Bauskā, Bauskas novadā komerccentra telpās. Iesniedzējs savā
iesniegumā apliecina, ka, atverot jaunu spēļu zāli Salātu ielā 27A, aizvērs
spēļu zāli Plūdoņa ielā 8, Bauskā, lai
nodrošinātu, ka Bauskas pilsētā netiek
palielināts spēļu zāļu skaits.
No pilsētplānošanas viedokļa pozitīvs ir fakts, ka Bauskas vecpilsētas
teritorija tiek atbrīvota no esošas
azartspēļu organizēšanas vietas un tā
tiek pārcelta uz ēku Salātu ielā 27A,
veidojot komerciāla publiska rakstura
zonu.
Deputāti nolēma atļaut SIA “ALFOR”, reģistrācijas Nr. 40003512913,
juridiskā adrese: Plieņciema iela 12,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles
Salātu ielā 27 A, Bauskā, ar nosacījumu, ka pirms azartspēļu organizēšanas
uzsākšanas tiek aizvērta spēļu zāle un
tiek pārtraukta azartspēļu organizēšana Plūdoņa ielā 8.
Nodod dzīvojamo māju
pārvaldīšanas tiesības
Dome lēma nodot dzīvojamās
mājas Salātu ielā 16 k-1 Bauskā un
tai funkcionāli saistītā zemesgabala ar kadastra Nr. 4001 004 0048
(4557 m² platībā) pārvaldīšanas tiesības, kā arī mājas Vītolu ielā 14
Bauskā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra Nr. 4001
004 0050 (2091,0 m² platībā) pārvaldīšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VIDES SERVISS”,
reģ. Nr. 43603000807.
Par nekustamo īpašumu
apgrūtinājuma dzēšanu
Dome nolēma dzēst ceļa servitūtu
no nekustamā īpašuma Ziedoņu iela 5,
Bauskā, Bauskas novadā, kad. Nr. 4001
007 0004, kas ierakstīts Zemgales rajona tiesa Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 183 III.daļas 1. iedaļas 1.1.ierakstā „servitūta ceļš – 0,65
km”. Tāpat arī nolemts dzēst ceļa servitūtu no nekustamā īpašuma „Miera iela
8”, Dāviņi, Dāviņu pagastā, Bauskas
novadā, kad. Nr. 4056 005 0191, kas
ierakstīts Zemgales rajona tiesas Dāviņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000187919 III. daļas
1. iedaļas 1.1. ierakstā kā atzīme
050301 – servitūts ar tiesību uz
braucamo ceļu par labu autoceļam
0,0298 ha.
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Deputāti neatbalsta sagatavoto
lēmumprojektu par atļauju
koku ciršanai
Jautājums par koku ciršanu ārpus meža
Skaistkalnes Romas katoļu baznīcas īpašumā tiek virzīts atkārtotai izskatīšanai.
Lemj nodibināt ceļa servitūtu
Bārbeles pagastā
Dome nolemj noslēgt ar SIA „SPD A”
līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu
260 m garumā, 4,5 m platumā, kas sastāda 1170 m2 platību (tā var tikt precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas), uz
Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Gaujmalas”, kad.
Nr. 40440010046, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40440010046 par
labu nekustamā īpašuma „Jaunlieldrēģeļi”,
kadastra Nr. 40440010234 zemes vienībai
ar kad. apz. 40440010210.
Apstiprināti pašvaldības
2022. gada budžeta grozījumi
Deputāti akceptēja budžeta grozījumus,
precizējot pašvaldības ieņēmumu prognozes - nodokļu un nenodokļu ieņēmumus, no
valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas un
aizņēmumus, kā arī dažādu projektu finansēšanai nepieciešamās summas. Attiecīgi
veiktas izmaiņas arī izdevumu daļā.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 2 538 862
EUR, izdevumi - par 3 457 536 EUR. Budžeta finansēšanas sadaļā veikti grozījumi,
palielinot to par 918 674 EUR.
Gūti ieņēmumi no
meža īpašumu pārdošanas
Sekmīgi noslēgušās meža īpašumu
„Upmaļu mežs” un „Purviņu mežs” izsoles.
No tām gūti ieņēmumi 420 500 EUR, kas
par 310 000 EUR pārsniedz sākotnēji plānoto summu. Ieņēmumi no meža īpašumu
pārdošanas saskaņā ar 13. un 30. jūnija

domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem novirzīti būvdarbu sadārdzinājuma segšanai
vairākiem objektiem (skat. 2. un 3. lpp.).
Palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns par 309 976 EUR.
Papildu finansējums
sociālajā un izglītības jomā
Piešķirts Labklājības ministrijas atbalsts pašvaldībai atlīdzības palielināšanai
aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijās par 2022. gada 2. ceturksni
37 948 EUR. Piemaksām pašvaldības un
tās izveidoto iestāžu sociālo darbinieku
mēnešalgām saņemts Labklājības ministrijas finansējums 46 546 EUR apmērā.
Savukārt mājokļa pabalstam saņemta
mērķdotācija 18 567 EUR.
Izglītības un zinātnes ministrija piešķīrusi finansējumu nometnes rīkošanai ukraiņu
un latviešu bērniem 6336 EUR.
Nodarbinātības valsts aģentūra piešķīrusi 30 000 EUR skolēnu nodarbinātības
pasākumam vasaras brīvlaikā. Pašvaldības
izdevumu daļa šī projekta līdzfinansēšanai
palielināta par 23 637 EUR no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Piešķirts finansējums augstas
gatavības investīciju projektiem
Lielāko budžeta ienākumu pieauguma
daļu veido valsts transferti - ir piešķirta
valsts budžeta mērķdotācija trīs augstas
gatavības investīciju projektu īstenošanai
2022. gadā:
- daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidei Baldones ielā 65 Iecavā
456 373 EUR (pašvaldības līdzfinansējums
projekta īstenošanai ir 90 006 EUR);
- Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūvei 435 660 EUR (pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir
85 981 EUR);
- Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas
restaurācijai 224 655 EUR (pašvaldības
līdzfinansējums projekta īstenošanai ir
45 094 EUR).

Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem
Pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa palielināta par 307 064 EUR.
Šie līdzekļi tiks saņemti no valsts kā kompensācija pašvaldības sniegtajam atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem. Izdevumu
daļā saskaņā ar 26. maija domes lēmumu
novirzīti 20 000 EUR pašvaldības ziedojumam sadraudzības pilsētai Malinai.
Kultūras projektu īstenošana
Apstiprināts finansējums pašvaldības
iesniegtajam ELFLA projektam „Skaņas
audiosistēmas iegāde Iecavas kultūras
nama pasākumu īstenošanai”. Kopā projekta īstenošanai nepieciešamais budžeta apmērs ir 50 520 EUR, no kuriem
44 999 EUR finansējumu nodrošina
ELFLA, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 5521 EUR.
Apstiprināti vairāki Valsts Kultūrkapitāla fondam iesniegtie projekti, un tiem piešķirts fonda finansējums: Bauskas pils muzeja projektam „17. gs. čuguna lielgabalu
stobru konservācija” - 3500 EUR, Bauskas
centrālās bibliotēkas projektam „Ceļojums
grāmatu valstībā” - 1280 EUR, Skaistkalnes magazīnas klēts arhitektoniskajai izpētei un inventarizācijai - 1300 EUR.
Zemgales Plānošanas reģiona finansētajam zinātniskās izpētes projektam
„Unikāla kultūras personība Zemgalē. Uģis
Mežavilks” piešķirti 750 EUR, savukārt
1300 EUR piešķirti koncertu ciklam „Dzimuši Bauskai”.
Papildu ieguldījumi
izglītības infrastruktūras objektos
Pašlaik strauji pieaugošās būvniecības izmaksas būtiski apgrūtina iepriekš
noslēgto būvdarbu līgumu izpildi, tādēļ
vairākiem būvniecības projektiem nepieciešams papildu finansējums. Iecavas
vidusskolas pārbūvei papildu piešķirti
309 976 EUR, sporta zāles būvniecībai
pie Iecavas pamatskolas - 145 699 EUR,
Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei -
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123 627 eiro, Skaistkalnes sporta zāles
būvniecībai - 87 668 EUR.
Vairāk līdzekļu
sabiedrisko organizāciju iniciatīvām
Sabiedrisko organizāciju iniciatīvu un
projektu līdzfinansēšanai papildus piešķirti
25 940 EUR. Šim mērķim pārvirzīti līdzekļi,
kas netika izmantoti projektā „Iedzīvotāji
veido savu vidi”, kā arī no Sociālā dienesta
sabiedrisko organizāciju iniciatīvām plānotajiem izdevumiem.
Aizņēmumi investīciju projektiem
Investīciju projektu finansēšanai plānots ņemt divus aizņēmumus. Prioritārajam investīciju projektam „Liepu ielas
Brunavas pagastā pārbūve” plānots aizņēmums viena miljona eiro apmērā. Pašvaldības finansējums projekta īstenošanai - 23 475 EUR.
Savukārt
pašvaldības
autoceļa
„Priedītes-Mežotnes stacija” pārbūvei
1,806 km garumā Rundāles pagastā plānots ņemt aizņēmumu par kopējo summu
217 024 EUR, no kuriem 108 512 EUR
attiecināmi uz 2022. gadu. Pašvaldības
līdzfinansējums šī projekta īstenošanai 24 352 EUR.
Saņemts ziedojums
Skaistkalnes vidusskola saņēmusi
ziedojumu 4773 EUR apmērā. Līdzekļus
plānots tērēt, iegādājoties grīdas virsmu
tīrāmo iekārtu.
30. jūnija sēdē dome nolēmusi arī apstiprināt Bauskas novada pašvaldības
2021. gada publisko pārskatu, vairākus
saistošos noteikumus un piešķirt papildu
finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumam 23 637 EUR apmērā no pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Ar visiem domes lēmumiem varēs iepazīties tīmekļvietnes www.bauska.lv sadaļā
Pašvaldība -> Domes sēdes -> Lēmumi.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

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

Bauskas novada pašvaldībā Daudzbērnu ģimenēm iespēja
pieņemtie saistošie noteikumi saņemt pabalstu
mācību gada uzsākšanai
“PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM BAUSKAS
NOVADĀ”

Pieņemti: 26.05.2022.
Stājušies spēkā: 17.06.2022.
Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots
Bauskas novads, kura sastāvā ietilpst
līdzšinējo Bauskas novada, Vecumnieku
novada, Rundāles novada un Iecavas novada administratīvās teritorijas. Saskaņā
ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldība vēlēšanās
ievēlētā Bauskas novada pašvaldības
dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos
noteikumus.

Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības
sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem,
izstrādāti saistošie noteikumi Nr. 10
„Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas
novadā”, kas paredz vienotus sociālos
pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem Bauskas novadā pēc administratīvi
teritoriālās reformas.
Saistošie noteikumi nosaka sociālo
pakalpojumu veidus un nosacījumus to
piešķiršanai. Pakalpojumu piešķiršanu
administrē Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”. Saistošajos noteikumos minētie
sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti pieejamo budžeta resursu ietvaros.

Pamatojoties uz Bauskas novada
domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 14 Bauskas novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti,
daudzbērnu ģimenēm ir iespēja
saņemt pabalstu mācību gada
uzsākšanai 55 eiro mācību gadā
katram bērnam.
Pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu
ģimenei par bērnu, kurš iegūst pamata
izglītību vispārējās izglītības iestādē.
Par daudzbērnu ģimeni šo noteikumu
izpratnē uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas
nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā

iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Iesniegumu par tiesībām saņemt
pabalstu persona iesniedz no 1. jūnija līdz 31. oktobrim, sūtot e-pastā vai
klātienē:
• Bauskas apvienības struktūrvienība Rūpniecības ielā 7, Bauskā,
tālr. 25428616;
• Vecumnieku apvienības struktūrvienība Rīgas ielā 29A, Vecumniekos,
tālr. 63976733;
• Iecavas apvienības struktūrvienība
Dzirnavu ielā 1, Iecavā, tālr. 63942241,
63942240;
• Rundāles apvienības struktūrvienība Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā,
tālr. 26674834.
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Izstāde ļauj ieskatīties dzelzceļa nākotnē
1.lpp.
Iecavā notiks pamattrases
prioritārā posma būvniecība
Lai gan šķiet, ka ikkatrs Latvijas iedzīvotājs ir dzirdējis vārdus Rail Baltica un
katram par to ir izveidojies kāds priekšstats, taču iedziļinoties rodas aizvien jauni,
detalizētāki jautājumi. Tāpēc tikšanās laikā
Iecavas kultūras namā Rail Baltica projekta „ģimenes’’ - kopuzņēmuma AS RB Rail
un SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” -, kā arī
pašvaldības vadības pārstāvji atbildēja uz
iedzīvotāju jautājumiem. Iecavnieki interesējās par Rail Baltica reģionālās stacijas novietojuma izvēli un tās nosaukumu,
veloceļu infrastruktūras izveidi savienojumam ar staciju, speciālistu sagatavošanu
jaunās dzelzceļa līnijas uzturēšanai, kā arī
par ietekmi uz A7 autoceļa noslogojumu un
citiem jautājumiem.
Rail Baltica dzelzceļa līnijā paredzēti divu
ātrumu pārvadājumi: ātrvilciens, kurš brauc
ar ātrumu 240 km/h un apstājas tikai lielajās pilsētās (piemēram, Rīgas centrā,
lidostā, Panevēžā, Kauņā, Varšavā), kā arī
reģionālā satiksme ar 140-160 km/h, lai
apkalpotu nacionālo dzelzceļa mugurkaulu
un radītu sinerģiju ar esošo dzelzceļa līniju.
Atbilstoši prognozētajai pasažieru plūsmai uz Rail Baltica dzelzceļa līnijas Iecavas
pagastā plānota vidēja lieluma reģionālā
stacija. Tā atradīsies aptuveni piecu kilometru attālumā no Iecavas centra ar piekļuvi pa autoceļu P92 Iecava-Stelpe.
Iecavā viens no pirmajiem Rail Baltica
būvdarbiem būs infrastruktūras apkopes
punkta teritorijas sagatavošana, kam būs
nozīmīga loma Rail Baltica dzelzceļa līnijas
infrastruktūras būvdarbu nodrošināšanai
Latvijā ārpus Rīgas pilsētas robežām. Apkopes punkts, kas atradīsies lauku teritorijā
16,5 ha platībā, nodrošinās būvmateriālu,
iekārtu un tehnikas uzglabāšanu, kā arī
ļaus veikt nepieciešamos sagatavošanās
un apstrādes darbus. Pamatā būvmateriālu
transportēšanai tiks izmantots dzelzceļš,
izbūvējot saslēgumu ar esošo 1520 mm
sliežu tīklu.
Pamattrasi plānots būvēt pa posmiem,
pirmajā posmā veicot darbus dienvidu
virzienā no Lietuvas robežas līdz lidostai
„Rīga” un Salaspils kravu terminālim. Darbus plānots uzsākt jau 2023. gadā pēc
konkrēto posmu būvprojektu apstiprināšanas. Līdz ar būvniecības loģistikas bāzes
iekārtošanu, prognozējami tie sāksies ar
inženiertehniski sarežģītākajiem objektiem – tiltiem pār Iecavas un Mēmeles upi.
Pēc Rail Baltica pamattrases izbūves
Iecavas infrastruktūras apkopes punkta
pamatfunkcija būs nodrošināt Rail Baltica
infrastruktūras – sliežu ceļu, kontakttīklu,
signalizācijas sistēmu - uzturēšanu. Līdzīgs
apkopes punkts plānots Skultē. Pašlaik norit abu šo punktu būvprojekta izstrāde.
Stacija kā mobilitātes punkts
Staciju novietojums ir ļoti atkarīgs no
ātrgaitas dzelzceļa parametriem. Ir svarīgi, lai stacijas būtu veiksmīgi savienotas ar apkārtējo vidi un pie tām optimāli
varētu izvietot autostāvvietas, gājēju un

Beata Logina

Tiekoties Iecavas kultūras namā, sadarbības institūciju pārstāvji atzinīgi novērtēja Iecavas iedzīvotāju un
pašvaldības darbinieku aktīvo iesaisti Rail Baltica projekta virzībā.
velosipēdistu infrastruktūru. Ievērojot nepieciešamos parametrus, Iecavas stacija
projektēta maksimāli tuvu esošajiem valsts
autoceļiem.
SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes
priekšsēdētājs Kaspars Vingris, prezentējot
Rail Baltica projekta nākamos soļus Iecavas pagastā, kartē parādīja, kur atradīsies
reģionālā stacija un kā tā būs iekārtota. „Ir
runa par mobilitātes punktu, kas nodrošina
iespējas pārvietoties ar autobusiem, automašīnām un dažādiem mikromobilitātes
rīkiem tā, lai izvairītos no braukšanas pa
VIA Baltica ar autobusu vai mašīnu uz Rīgu
vai Lietuvu. Uz mobilitātes punktiem jāskatās ne tikai no vietējo iedzīvotāju, bet
arī no visa reģiona ērtībām. Pasaules un
arī Latvijas pieredze liecina, ka ap šādiem
mobilitātes punktiem attīstās apdzīvotība,
rekreācijas zonas un dažādi pakalpojumi.
Tieši tas arī ir paredzēts Iecavas attīstības
dokumentos, rezervējot šo teritoriju minētajam mērķim.
Stacija būs vieta, kur var atstāt mašīnu
un kur to var uzlādēt. Nevis platforma ar
blakus esošām sliedēm un biļešu automātu, bet plaša un attiecīgi aprīkota teritorija,
kuru viegli sasniegt ar sabiedrisko transportu, privāto auto vai velosipēdu. Reģionālā stacija būs vieta nokļūšanai uz starptautiskajiem reisiem. Mērķis – izvairīties no
šosejas noslogošanas. Priekšrocība, pārvietojoties ar mūsdienīgajiem vilcieniem, ir
kondicionēts gaiss un iespēja šo laiku veltīt
lasīšanai, mācībām vai strādāšanai, nevis
sēdēšanai ar auto sastrēgumos.’’
Paralēli būvprojektu izstrādei jāveic arī
nekustamo īpašumu atsavināšana. „Tas ir

sarežģītāk arī iedzīvotājiem, jo saistībā ar
piekļūšanu, komunikācijām un citiem jautājumiem viss vēl nav skaidrs tādā detalizācijā, kā gribētos. Kopumā Bauskas novadā
ir iezīmēti ap 200 īpašumu,’’ informēja
K. Vingris, aicinot iedzīvotājus laikus sagatavoties šim procesam un sakārtot dokumentus: „Lai neizrādās, ka, uzsākot atsavināšanu, īpašumā ir nelikumīgas būves vai
tamlīdzīgi problēmjautājumi.’’
Nosaukuma izvēle - vēl procesā
Vēl nav pieņemts gala lēmums par to,
kā staciju Iecavas pagastā sauksim, jo
stacija ar nosaukumu „Iecava’’ jau ir uz
esošās dzelzceļa līnijas Jelgava-Krustpils.
Pagaidām nosaukumā tiek lietots vietvārds
„Upmale’’, pret kuru gan kategoriski iebilst
daudz iecavnieku.
2021. gada rudenī sabiedrība tika aicināta elektroniski balsot par topošo staciju
nosaukumiem, bet izvēle vēl nav noslēgusies. Saskaņojot ar pašvaldībām, gala lēmumu par nosaukuma piešķiršanu ministrs
apstiprinās ar rīkojumu. Ir uzklausīti dažādu
jomu ekspertu, tostarp valodnieku un juristu, viedokļi. Jāievēro, ka nevar pastāvēt
divi vienādi nosaukumi. Tā kā Iecavas vārds
jau ir stacijai esošajā dzelzceļa līnijā, jaunā
varētu būt, piemēram, „Iecava 2’’ vai „Lieliecava’’. Iespējams arī mainīt esošās stacijas nosaukumu, lai topošajai Rail Baltica
pieturvietai dotu Iecavas vārdu.
Jūnijā ceļojošā izstāde
bija aplūkojama Bauskā
10. jūnijā, tiekoties ar iedzīvotājiem
izstādes atklāšanas pasākumā Bauskas
Rātslaukumā, novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pauda prieku, ka no-

tiek reālas darbības, lai tuvākajos gados
tiktu atklāta Rail Baltica dzelzceļa līnija,
kura šķērsos Bauskas novadu. Satiksmes
ministrs izcēla dzelzceļa ietekmi uz reģiona attīstību: „Dzelzceļš ienesīs Bauskas
novadam ienākumus – būvniecības procesā objektā strādās simtiem cilvēku. Būs
nepieciešams nodrošināt ēdināšanu un
naktsmītnes, līdz ar to ieguvēji būs vietējie
ēdinātāji un naktsmītņu nodrošinātāji.”
Rail Baltica pārstāvji atbildēja arī uz
iedzīvotāju jautājumiem, tostarp par Bauskas stacijai izvēlēto nosaukumu „Mūsa”.
Pamatojums: šo nosaukumu izvēlējās paši
iedzīvotāji, kad notika balsošana. Tā kā šī
stacija atradīsies sešu kilometru attālumā
no pilsētas, nebūtu korekti to saukt par
Bauskas staciju. Stacijas nosaukums „Bauska” būtu piemērotāks stacijai, kura plānota
nākotnē tuvāk pilsētai.
Projekta pārstāvji informēja iedzīvotājus,
ka Bauskas novadā plānots izbūvēt apmēram 70 kilometrus jauno ceļu, kuri pamatā
tiks izmantoti būvniecības vajadzībām, bet
pēc tam nodoti pašvaldības pārvaldībā ar
valsts līdzfinansējumu. Plānots, ka pilnvērtīgai trasei ir jābūt izbūvētai 2027. gadā.
Ceļojošās izstādes apmeklētāji viegli
uztveramā veidā var iepazīties ar plānoto
starptautisko un reģionālo satiksmi, kravu
loģistikas attīstības iespējām novadu pašvaldībās, kā arī ar faktiem par vēsturisko
dzelzceļa savienojumu ar Eiropu.
Pēc 13. jūlija izstāde turpinās savu ceļojumu pa citām novadu pašvaldībām, ko
šķērsos topošā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līnija. Noslēgumā izstādi nodos Latvijas
Dzelzceļa vēstures muzejam.
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Pašvaldība atradīs finansējumu
Jaunā ezera glābšanai
Bauskas novada pašvaldība ir sagaDace Šileika
tavojusi risinājumu kontroltāmi, apzinājusi darbu izpildes resursu esamību
un gatavo iepirkuma procedūru, lai
likumā noteiktajā kārtībā izraudzītos
būvdarbu veicēju inspicētajam, aptuveni 250 metrus (100m ar atklātas
tranšejas metodi un 150m ar beztranšejas metodi) garā posma remontam,
kurā video inspekcija ir konstatējusi
būtiskus cauruļvada bojājumus.
Bauskas novada pašvaldība ir vērsusies
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā, Latvijas vides aizsardzības un
Latvijas Vides investīciju fondos finansējuma piesaistes nodrošināšanai. Ja šīs institūcijas finansējumu nepiešķirs, būvdarbu
izmaksas varētu segt no dabas resursa
nodokļa ieņēmumiem.
Uzsākot Vecumnieku Jaunā ezera
ūdens līmeņa paaugstināšanas proce- Bauskas novada pašvaldības deputāti par ezera problēmjautājumu risinājudūru šajā sezonā, tika atvērtas Vecum- miem diskutēja domes sēdē 30. jūnijā un arī pēc tās, tiekoties ar Vecumnieku
apvienības pārvaldes teritorijas iedzīvotājiem pie Jaunā ezera.
nieku Vecā ezera slūžas.

6.

Atverot slūžas, no Vecā ezera uz Jauno
ezeru pa savienojošo cauruli tika padots
ūdens, lai dažu dienu laikā varētu piepildīt Jauno ezeru ar ūdeni pietiekamā
līmenī. Neilgi pēc slūžu atvēršanas tika
konstatēts cauruļvadu bojājums, apkārtējo teritoriju un privātīpašumu applūšana. Vecā ezera slūžas tika nekavējoties
aizvērtas.
Teritorijā tika veiktas vairākas apsekošanas. Cauruļvads tika atrakts
30 metru garā posmā, zaļajā zonā starp
Veco ezeru un Pludmales ielu. Cauruļvadā tika ievietots izpētes robots, kurš
veica video inspekciju. Tika konstatētas
trīs vietas, kur ir redzams cauruļvada
bojājums, un viena vieta, kur cauruļvads
ir aizgruvis. Visi bojājumi tika konstatēti
250 metru garā posmā, tai skaitā zem
Pludmales ielas, kurai ir uzklāta dubultā
virsmas apstrādes kārta.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Apstiprināta Energopārvaldības sistēmas Rokasgrāmatas
4. redakcija
Raitis Ignatjevs
energopārvaldnieks
Energopārvaldības sistēma
Bauskas novada pašvaldībā
tika izveidota 2018. gadā.
Tās mērķis ir efektīva energoresursu
izmantošanas pārraudzība, kas palīdz
uzlabot pašvaldības darbības efektivitāti, taupīt resursus un realizēt zaļo
domāšanu, kā arī sekmēt ietekmes uz
vidi mazināšanu. Energopārvaldības
sistēmas (EPS) standarts nosaka prasības enerģijas patēriņa uzraudzībai,
ieskaitot uzskaites metodi, dokumentāciju, atskaites, projektēšanas procesus
un iepirkumus, kas ietekmē enerģijas
patēriņa efektivitāti energopārvaldības
sistēmā. Standarts regulē procesus, ko
organizācija var izmērīt un ietekmēt.
2019. gadā Bauskas novada Energopārvaldības sistēmai tika piešķirts
sertifikāts par starptautiski akreditētas
energopārvaldības sistēmas ieviešanu un atbilstību standarta ISO50001:
2018 prasībām.
2022. gada 26. maija domes sēdē
tika apstiprināta EPS Rokasgrāmatas
4. redakcija. Rokasgrāmata ir EPS pamata dokuments, kurā attēlots EPS
darbības mehānisms. Tās mērķis ir nodrošināt sistemātisku pieeju energopārvaldībai un nepārtrauktai enerģijas
izlietošanas uzraudzībai Bauskas novadā. Rokasgrāmatā ietverta informācija
par Bauskas novada energopārvaldības

EPS enerģijas patēriņš jaunajās EPS darbības robežās.
sistēmas organizatorisko struktūru, pārvaldi un atbildīgajām personām, energopolitikas mērķiem un plānu to sasniegšanai, energosniegumu un tā novērtējuma
rādītājiem.
2021. gada Latvijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika
izveidots jauns Bauskas novads, kura
sastāvā tika iekļauti bijušie Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi. Datu apkopošana par enerģijas izlietojumu pašvaldības jaunajās robežās ir
noslēgusies. Jaunās EPS robežas aptver
Bauskas novadu ar četrām apvienības
pārvaldēm, ietverot:
- 146 pašvaldības ēkas;
- publiskā ielu apgaismojuma

4316 gaismekļus;
- pašvaldības autoparka 105 transportlīdzekļus.
Bauskas novada energopārvaldības
sistēmā iekļauto enerģijas patērētāju
enerģijas izlietojums pastāvīgi tiek apkopots. 2021. gada enerģijas patēriņš
jaunajās EPS darbības robežās sastādīja
24 826 MWh enerģijas.
EPS darbību, atbilstoši definētajai
jomai un sistēmas robežām, novada administratīvajā teritorijā nodrošina EPS
darba grupa. Par darba grupas vadītāju un augstākās vadības pārstāvi darba
grupā ir iecelts Bauskas novada domes
izpilddirektors, bet atbildīgais par EPS
ieviešanu un uzturēšanu ir Bauskas no-

vada energopārvaldnieks. Pārvaldības
sistēmas ieviešanas un uzturēšanas darbi turpinās.
Turpmākajās nedēļās energopārvaldības sistēmā iekļauto enerģijas patērētāju
atbildīgās personas tiks iepazīstinātas ar
enerģijas datu apkopošanas mehānismu
un enerģijas datu apkopošanas kopsavilkuma rezultātiem.
Energopārvaldības informatīvā sadaļa ir izvietota novada mājaslapā
www.bauska.lv. Ikviens pašvaldības darbinieks var sniegt savus ierosinājumus par
nepieciešamajiem uzlabojumiem energopārvaldības jomā, izmantojot ieteikumu
veidlapu, kura ir pieejama www.bauska.lv
Energopārvaldības sadaļā.
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Aicinām jaunos vecākus
piedalīties semināros
Ilze Puķāne, Veselības un
sabiedrības labklājības nodaļas
projektu vadītāja
Jūnijā projekta „Pasākumi Bauskas novada sabiedrības Veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”
9.2.4.2/16.I/061 ietvaros uzsākām
Jauno vecāku skolas seminārus:
pirmā nodarbība „Gatavošanās
mazuļa ienākšanai ģimenē” un otrā
nodarbība „Jaundzimušā aprūpe un
mātes veselība”. Semināri tika rīkoti
Bauskas novada domes 2. stāva zālē.
Jūlijā vēlamies sniegt iespēju piedalīties
nodarbībās arī vecākiem no tālākām novada teritorijām, kam nav iespējas apmeklēt
klātienes nodarbības. Pirmajā nodarbībā,

22. jūlijā, vecmāte Ilze Naļivaika sniegs
vērtīgus ieteikumus par to, kā sagatavoties
un rīkoties, tuvojoties satraucošajam notikumam - bērniņa dzimšanai. Savukārt otrajā nodarbībā, 29. jūlijā, jaunie vecāki tiks
iepazīstināti ar jaunajiem pienākumiem un
to, kā rūpēties un kopt mazulīti uzreiz pēc
piedzimšanas, par bērna zīdīšanu un mātes
veselību. Nodarbību laikā vecmāte uzsver
arī tēva lomu gan dzemdībās, gan arī pēcdzemdību laikā, tā ka piedalīties nodarbībās
laipni aicināti arī jaunie tēti.
Semināri jaunajiem vecākiem plānoti visa
gada garumā - gan klātienē, gan attālināti,
izvērtējot pieprasījumu un vecāku vēlmes.
Pēc nodarbībām klātienē jaunajai māmiņai
būs iespēja par nodarbību apmeklēšanu arī
saņemt ierakstu mātes pasē.

Nometņu projektu pieteikumi
iesniedzami līdz 15. jūlijam
Līga Briģe
Jaunatnes nodaļas vadītāja
Projektu „Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”
īsteno Valsts izglītības satura centrs
un pašvaldības skolēnu vasaras brīvlaikā līdz 2022. gada 31. augustam.

Konkursa mērķgrupa ir Ukrainas bērni
un jaunieši, kuri reģistrēti Valsts izglītības
informācijas sistēmā, kā arī tie, kuri līdz
šim mācījušies attālināti Ukrainas izglītības iestādēs, bet 2022./2023. mācību
gadā uzsāks mācības Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, un Bauskas novada skolēni no 1. līdz 12. klasei;

bērnu skaits sadalās aptuveni līdzvērtīgi 50/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni.
Nometņu organizētājs var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības
un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas. Viens
nometņu organizētājs var īstenot vairākas
nometnes. Plašāk: www.bauska.lv.

Projekts jauniešiem „PROTI un DARI!”
Inga Krolle
projekta programmu vadītāja
Projektā var pieteikties jaunieši
vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā
algotu darbu, neapgūst arodu pie
amata meistara un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieki.
Projekts ir unikāla iespēja mērķgrupas jauniešiem saņemt individuālu,
katram personiski paredzētu atbalstu.
Katram jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma un bez
maksas iespējams saņemt dažādus
atbalsta pasākumus: psihologa konsultācijas, profesionālu karjeras konsultāciju, apmeklēt kursus, iepazīt dažādu
profesiju speciālistu darba specifiku,
attīstīt talantus, apmeklēt kultūras pasākumus un sportiskas aktivitātes.
Lai īstenotu plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti ikdienas
gaitās atbalsta programmas vadītājs
un mentors. Katrs jaunietis, īstenojot

individuālo pasākumu programmu,
projektā tiek iesaistīts no diviem līdz
četriem mēnešiem, ar iespēju, gan tikai
pamatotā nepieciešamības gadījumā,
pagarināt to līdz pat deviņiem mēnešiem.
Projekts Latvijā darbojas kopš
2016. gada, un Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno īstenot līdz
2023. gada 31. oktobrim. Līdz šim
projektā ir iesaistīti 109 mērķgrupas
jaunieši. Pašlaik aktīvi darbojas septiņi
jaunieši un pieci mentori. Projektā paredzēts iesaistīt un sniegt atbalstu vēl
14 mērķgrupas jauniešiem.
Projekta ietvaros tiek piemērota
kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu vispusīgu un viņu individuālajām vajadzībām
piemērotu atbalstu; īpaša uzmanība

tiek veltīta pandēmijas Covid-19 radīto
krīzes seku likvidēšanai.
Iespēju robežās jaunieši tiek iepazīstināti ar viņiem interesējošu profesiju un darba vides specifiku, tiek organizēta saziņa ar atbilstošas profesijas
speciālistiem. Visiem jauniešiem tiek
nodrošināta karjeras un psihologa konsultācija.
Projekta ietvaros šā gada otrajā ceturksnī viena jauniete, mācoties
SIA „BUTS”, apguva kursu „Dokumentu
un arhīva pārvalde”. Kāda cita jauniete
mācījās kursos „Bērnu uzraudzības pakalpojumi”, ieguva apliecību un stājās
darba attiecībās pirmskolas izglītības
iestādē. Vēl kāda jauniete apguvusi
prasmes skaistumkopšanas jomā mācījusies kursos Cukura pastas vaksācija „Sugaring” un ieguvusi sertifikātu.

Cita jauniete uzsākusi mācības ZOOM
platformā „Video veidošana digitālajā vidē”. Cits jaunietis mācījies kursos
„Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai”, ieguvis sertifikātu un
papildina krievu valodas sarunvalodas prasmes, mācoties individuāli pie
pasniedzējas. Vēl kāds cits jaunietis
iepazinis ēdināšanas nozares izglītības un darba iespējas. Jaunieši labprāt
izmanto iespēju noklausīties lekcijas
un piedalīties meistarklasēs par sev
interesējošām tēmām, tiek iepazīts
brīvprātīgais darbs un gūta brīvprātīgā
darba pieredze.
Projekta ietvaros ļoti intensīvi tiek
strādāts pie bezdarba problēmu risināšanas, tiek pārrunātas darba iespējas
dažādās jomās. Intensīvi tiek mācītas
darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes.
Aicinām jauniešus pieteikties atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā „PROTI un DARI!”,
Nr. 8.3.3.0/15/I/001. Ja jums ir interese
vai jautājumi par šo programmu, lūdzu,
zvaniet programmas vadītājai Ingai
Krollei (tālr. 26351163).

2022. gada 8. jūlijā

8.

Iecelts DzKS
valdes loceklis
Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektors ir apstiprinājis
SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekļa kandidātu
nominācijas komisijas izraudzīto
kandidātu un 1. jūnijā Iecavas
kapitālsabiedrības valdes locekļa
amatā iecēlis Andri Kalvānu.
A. Kalvāns līdz šim pildīja SIA „Dzīvokļu
komunālā saimniecība” pagaidu valdes locekļa pienākumus. Piesakoties konkursam
uz valdes locekļa amatu, A. Kalvāns izrādījis
gatavību šos pienākumus pildīt pastāvīgi.
A. Kalvāna līdzšinējās darbības uzņēmumā izvērtējums un atlases procesā noskaidrotais dod pārliecību, ka A. Kalvāns ir
piemērots kandidāts šī darba veikšanai un
spēs nodrošināt uzņēmuma attīstību un noteikto mērķu sasniegšanu.

Vecumnieku
teritorijā dubulto
virsmas apstrādi
veiks divām ielām
Veiksmīgi ir noslēdzies
iepirkums, lai veiktu dubulto virsmas
apstrādi grantētajām pašvaldības
ielām, nodrošinot asfaltam līdzīgu segumu un novēršot putekļu veidošanos.
Šogad,
paredzot
finansējumu
37 195,72 EUR bez PVN apmērā, dubultā
virsmas apstrāde tiks veikta Stelpes pagasta Bērzu ielai un Vecumnieku pagasta Kļavu
ielai. Darbus veiks SIA „LV ROADS”. Būvdarbu izpildes termiņš ir trīs mēneši no līguma
noslēgšanas dienas.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

23. jūlijā Stelpes atpūtas bāzē „Pīlādzis”
rīko pasākumu

„NOVADA GARŠA ZEMGALĒ”.
Mērķis - iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus un viesus
ar gada labākajiem vietējās produkcijas ražotājiem, mājražotājiem
un ēdiena gatavotājiem. Būs mazo pavāru skola,
virteņu un cepelīnu meistarklase, koncerti un citas aktivitātes.
Pasākums norisināsies no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vakances pašvaldības iestādēs
- ģeogrāfijas, fizikas un inženierzinību, zēnu mājturības, sporta, angļu valodas pedagogi un psihologs Bauskas pilsētas pamatskolā;
- ģeogrāfijas skolotājs Iecavas vidusskolā;
- sociālais rehabilitētājs Bauskas novada Sociālajā dienestā;
- sociālie pedagogi/sociālie darbinieki izglītības iestādēs;
- psihologi Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrvienībās;
- sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem Bauskas novada Sociālā
dienesta struktūrvienībās;
- sociālie darbinieki darbam ar pilngadīgām personām Bauskas novada Sociālā
dienesta struktūrvienībās
Plašāk - www.bauska.lv: PAŠVALDĪBA -> VAKANCES.

Valles un Kurmenes pagasta iedzīvotāj, uzņēmēj!
Vai vēlies īstenot savas idejas pagasta attīstībai jeb uzņēmējdarbības uzsākšanai/ attīstībai ar LEADER programmas atbalstu jaunajā plānošanas
periodā?
Ja atbilde ir jā, lūdzu, izsaki savu viedokli! Kuras vietējās rīcības grupas biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” vai biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” - darbības teritorijā vēlies to īstenot?
Aptaujas anketas var aizpildīt un iesniegt līdz 2022. gada 31. augustam:
1) elektroniskā formātā, parakstītas ar elektronisko parakstu, nosūtot
e-pastā: parvalde@vecumnieki.lv. Anketa pieejama: www.vecumnieki.lv
2) Papīra formātā Valles un Kurmenes pagasta nodaļās.
Darba laiks: P. 8:00-18:00; O. T. C. 8:00-17:00; P. 8:00-16:00.

9. 2022. gada 8. jūlijā

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA ZIŅAS
Inese Turkupole-Zilpure
Bauskas TIC vadītāja

BAUSKAS NOVADU UN
ZEMGALI APMEKLĒ
LATVIJAS TŪROPERATORI

8. jūnijā 26 Latvijas tūroperatori un
vadošie tūrisma nozares eksperti viesojās astoņos Zemgales objektos, lai
iepazītu to piedāvājumu.
Bauskas novadā tika apmeklēts
Igo mūzikas un mākslas centrs „Ceplis”, Rundāles ūdensdzirnavu muzejs
un restorāns „Rezidence”, kurā sevi
prezentēja arī „Celmu sieri” un „Dūmiņas vīna darītava”. Tūroperatoru
vizītes ir nozīmīga aktivitāte tūrisma
galamērķim un objektiem, to mērķis
ir dot iespēju vizītes dalībniekiem atklāt jaunus objektus un piedāvājumus
reģionā, kurus nākotnē iekļaut savos
piedāvājumos.

TURPINĀS TŪRISMA
AKCIJA „IEPAZĪSTI
KAIMIŅUS ZEMGALĒ!”

Ikviens novada iedzīvotājs no septiņu gadu vecuma līdz 30. augustam
ir aicināts piedalīties tūrisma akcijā!
Dalībniekiem ir jāapmeklē 16 akcijas
objekti, kuros jāveic uzdevumi, jānofotografējas un Tūrisma informācijas
centros Bauskā, Vecumniekos, Jonišķos, Pakrojā, Pasvalē un Biržos akcijas
bukletā jāiegūst zīmodziņš. Sīkāka informācija visit.bauska.lv.

Vecumnieku Tūrisma informācijas
punktā norisināsies stāstu vakars
Elīna Stilve, Bauskas novada
Tūrisma informācijas centra
tūrisma organizatore
14. jūlija pievakarē, plkst. 18.00,
Vecumnieku Tūrisma informācijas
punktā norisināsies stāstu vakars
„Pa pēdām Sv. Jēkaba ceļa gājējam...”.
Pasākums plānots kā tikšanās pie tējas tases - diskusijas formātā kopā ar Sv. Jēkaba jeb
Camino de Santiago svētceļotājām. Stāstos dalīsies Agnese Skunstiņa, Zaiga Ābele un Linda
Straume.
Ņemot vērā strauji augošo interesi par to,
„ko apzīmē nesen Vecumnieku centrā uzstādītā
norādes zīme ar ceļa virzienu?”, „kāpēc ceļa simbols ir tieši gliemežvāks?” un „kam tas kopumā ir
paredzēts?”, pasākuma galvenais mērķis ir informēt kā vietējos iedzīvotājus, tā arī viesus – kas
ir Camino de Santiago jeb Sv.Jēkaba ceļš un ar
ko tas ir nozīmīgs. Ar ko sākt, lai dotos ceļā, cik
garu maršrutu izvēlēties un ko likt ceļojuma mugursomā – ar to dalīsies trīs Latvijas Sv. Jēkaba
ceļa asociācijas pārstāves un pieredzes bagātas
svētceļotājas. Tikšanās laikā apmeklētāji laipni
aicināti uzdot jautājumus!
Jau no 2020. gada pavasara Vecumnieku
apkārtnē iezīmējies Sv. Jēkaba ceļš – sākot ar
potenciālo posmu izpēti, pēc tam sekojot konkrētai ceļa izstrādei un apsekošanai, vēlāk – pirmajai marķēšanai un norāžu zīmju uzstādīšanai.
2021. gada vasarā Sv. Jēkaba ceļš posmos
Ķegums-Vecumnieki, Vecumnieki-Brukna un
Brukna-Skaistkalne tika sekmīgi nomarķēts

pilnā apmērā. Dabā šis marķējums
aplūkojams zilā un dzeltenā krāsā,
dominējot galvenajam svētceļa elementam – gliemežvākam. Iepriekš
minētie posmi ir lielā svētceļa atzara
Rīga-Skaistkalne sastāvdaļa, tādējādi Skaistkalnē noslēdzas Latvijas
ceļš, kas pēcāk pāriet Lietuvā kā Camino Lituano.
Sv. Jēkaba ceļš (Camino de Santiago) ir viens no populārākajiem svēt-

ceļnieku maršrutiem pasaulē. Šī ceļa
galamērķis ir Sv. Jēkaba katedrāle,
kura atrodas Spānijas ziemeļu pilsētā
Santiago de Compostela. Ļaudis šo
ceļu veic kājām - mēdz teikt, ka šī ceļa
noiešana ir katra cilvēka individuāls
izziņas, piedošanas vai veltījuma ceļš.
Detalizētākai informācijai par pasākumu lūgums zvanīt: 22026494 vai
rakstīt tip@vecumnieki.lv. Laipni gaidīts ikviens!

BAUSKAS NOVADA LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTU PIEŅEMŠANAS LAIKI
JŪLIJĀ
PIEŅEMŠANAS
EDGARS DZELME
LAIKS
tālr. 20267734, kristaps.stallits@vecumnieki.lv
tālr. 20060859, edgars.dzelme@bauska.lv
9:00 - 16:00

KRISTAPS STALLĪTS

BĀRBELES PAGASTA
NODAĻA
5., 19. jūlijs
Bauskas iela 2, Bārbele

KURMENES PAGASTA
NODAĻA
20. jūlijs

SKAISTKALNES PAGASTA
NODAĻA
8., 15., 22. jūlijs
Skolas iela 1, Skaistkalne

VALLES PAGASTA NODAĻA
11. jūlijs
"Dzirnas", Valle

"Pagastmāja", Kurmene

STELPES PAGASTA NODAĻA VECUMNIEKU APVIENĪBAS
PĀRVALDE
4., 18. jūlijs
7., 12., 14., 21. jūlijs
„Stelpes pagasta nams”,
Vecstelpe

Rīgas iela 29, Vecumnieki

BRUNAVAS PAGASTA NODAĻA CERAUKSTES PAGASTA NODAĻA
13. jūlijs
11. jūlijs
„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pagasts
„Tautas nams”, Ceraukste
CODES PAGASTA NODAĻA
29. jūlijs

DĀVIŅU PAGASTA NODAĻA
4. jūlijs

Lielā iela 2, Code

Rītausmas, Īslīces pagasts

ĪSLĪCES PAGASTA NODAĻA
26 .jūlijs

RUNDĀLES APVIENĪBAS PĀRVALDE
18. jūlijs

Rītausmas, Īslīces pagasts

Pilsrundāle 1, Pilsrundāle

MEŽOTNES PAGASTA NODAĻA

SVITENES PAGASTA NODAĻA

22. jūlijs

5. jūlijs

Pils iela 8, Mežotne

Gaismas, Svitene

VECSAULES PAGASTA NODAĻA
20. jūlijs

VIESTURU PAGASTA NODAĻA
7. jūlijs

„Pagastmāja”, Vecsaule

Bērsteles iela 4, Bērstele

KONSULTĀCIJAS NORISINĀS AR IEPRIEKŠĒJU PIERAKSTU!

2022. gada 8. jūlijā

10.

Atbalstīts Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts
Santa Gudža
Bauskas Centrālās bibliotēkas
direktora vietniece
Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
2022. gada 2. kultūras projektu
konkursā atbalstīts Bauskas Centrālās
bibliotēkas iesniegtais projekta pieteikums „Ceļojums grāmatu valstībā”.
Literatūras nozarē tas guvis finansiālu
atbalstu 1280 EUR apmērā.
Projekta mērķis ir paplašināt bērnu un
jauniešu zināšanas un redzesloku par latviešu oriģinālliteratūru, veicināt viņu lasītprasmi un interesi par iespiesto literatūru,
kā arī paaugstināt Bauskas novada bibliotēku lomu sabiedrībā kā lokālās kultūrvides
stiprinātājas.
Projekta īstenošanas gaitā tiks organi-

zētas astoņas tikšanās ar latviešu bērnu un
jauniešu grāmatu autoriem septiņās Bauskas novada bibliotēkās. Bauskas Bērnu
bibliotēkas lietotāji tiksies ar dzejnieci Inesi
Zanderi un autori Kristīni Jacino, Ozolaines
bibliotēku apciemos grāmatu ilustratore
Agija Staka, Gailīšu bibliotēku – dzejnieks
Māris Rungulis, Ceraukstes bibliotēku –
rakstniece Līga Rozentāle, Codes bibliotēku – rakstniece Ieva Melgalve, savukārt
Ādžūnu bibliotēkas lietotāji iepazīs rakstnieci Ievu Samausku un Vecsaules bibliotēkas lietotāji – rakstnieci Vitu Štelmaheri.
Projekta norises laiks – no 2022. gada
1. septembra līdz 2022. gada 31. oktobrim.
Projekta pasākumu norišu laiks būs pieejams bibliotēkas un pašvaldības tīmekļa
vietnēs un sociālo tīklu kontos. Sekojiet līdzi
informācijai.

Ikdiena, svētki, atcere
Piešķirti pirmie jaunā
Bauskas novada apbalvojumi

no PRK „Rēta” arhīva

1.lpp.

Šajā pavasarī patīkami notikumi
skāruši Bauskas politiski represēto kluba (PRK) „Rēta” biedrus.
Rīgas pilī Valsts prezidents Egils
Levits 4. maijā Jānim Zemtautim pasniedza valsts apbalvojumu – Viestura
ordeni – par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā. Viņš iecelts par Viestura ordeņa komandieri. Mūsu vecbiedri Jānis Zemtautis un Daina Ziemele sumināti 90. dzimšanas dienā.
Aktīvi sekojam politiskajiem, kultūras un sadzīves notikumiem ne
tikai valstī un pasaulē, bet arī pašu
novadā. 4. jūnijā notikušajos Bauskas novada svētkos „Zem zelta ozola
zariem” bijām gan skatītāji, gan arī
notikuma dalībnieki. Āris Ērmanis ir
neiztrūkstošs senioru kora „Sarma”
dziedātājs, bet Arvīds Pēkalis dejo
Svitenes senioru deju kopā „Šurpu,
turpu”. Arvīds centīgi gatavojas kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu
un deju svētkiem 2023. gadā, un tie

viņam būs jau trešie.
Pieminot 1941. gada 14. jūnija
notikumus, PRK „Rēta” kārtējā sanāksmē ar klusuma brīdi godinājām
komunistiskā režīma represiju upuru
piemiņu, kā arī sūtījām spēka vārdus
ukraiņiem, kuri cīnās ar agresoru,
PSRS mantinieci Krieviju, par savu
brīvību. Pēc sanāksmes devāmies uz
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumu un nolikām ziedus pie represēto piemiņas ansambļa
Brīvības bulvārī. Klātesošos uzrunāja
Jānis Zemtautis no „Rētas”. Ļoti aizkustināja flautu trio „Metamorfoze”
koncerts. Paldies par to!
Aicinām politiski represētos
pieteikties 20. jūlijā plānotajai
ekskursijai uz Lesteni un P. Čevera
bunkuru, kā arī uz ikgadējo represēto personu salidojumu Ikšķilē
13. augustā. PRK „Rēta” kontakttelefons – 28347996.
Sagatavojis PRK „Rēta”

Auklīti Zitu atceras ar labiem vārdiem –
laba, bet stingra, kad nepieciešams, mīļa un
izpalīdzīga, bet prasīga. Arī kolēģes uzteic
Zitas atsaucību un izpalīdzību. Ar savu šuvējas prasmi Zitas kundze daudz paveikusi
pirmsskolas izglītības iestādes tēla veidošanā – šūti aizkari, tērpi pasākumiem un
teātriem bērniem un skolotājām.
Pašvaldības augstākos rakstiskos apbalvojumus plānots svinīgi pasniegt pedagogu
konferencē augustā.
Apstiprināti Bauskas novada
pašvaldības apbalvojumi
2022. gada 26. maija sēdē Bauskas
novada dome lēmusi par apbalvojumu
dibināšanu ar mērķi apzināt, novērtēt, izteikt atzinību un godināt privātpersonas,
juridiskās personas un personu grupas
par nozīmīgu ieguldījumu un sevišķiem
nopelniem Bauskas novada labā. Ar domes lēmumu ir apstiprināts arī nolikums
„Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”, kas nosaka apbalvojumu
veidus, to nodibināšanas mērķi, apbalvojumam izvirzīto kandidātu ierosināšanas,
izvērtēšanas un apbalvojumu piešķiršanas
kārtību, apbalvojumu pasniegšanas kārtību, kā arī apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.
Apbalvojumu veidi
Bauskas novada augstākais apbalvojums ir goda zīme „Zelta ozols”, kas simbolizē tieksmi augt debesīs. To piešķir par
sevišķiem nopelniem Bauskas novada
labā, kuri var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, veselības aizsardzības,
uzņēmējdarbības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā

Goda zīme „Zelta ozols”.
un veicina Bauskas novada attīstību. Par
nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils
darbs, gan ilggadēja, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
Apbalvojumu „Bauskas novada Gada
cilvēks” piešķir par izciliem nopelniem
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, veselības aizsardzības, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, veselības
aizsardzības, sociālas aprūpes jomā un
veicinājuši Bauskas novada attīstību.
Goda zīmi „Zelta ozols” un apbalvojumu
„Bauskas novada Gada cilvēks” paredzēts
pasniegt vienreiz gadā svinīgos apstākļos
Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem veltītā pasākumā.
Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Goda raksts” ir augstākais
rakstiskais Bauskas novada pašvaldības
apbalvojums. Kopā ar Goda rakstu tiek
piešķirta naudas balva 100 eiro pēc nodokļu nomaksas.
„Bauskas novada pašvaldības Atzinības raksts” ir rakstiska pateicība, ar kuru
var apbalvot fiziskās personas, juridiskās
personas, kolektīvus vai personu grupas,
kā arī sadraudzības pilsētu un citu pašvaldību pārstāvjus.
Ar nolikumu iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes www.bauska.lv sadaļā NOVADS -> „Mēs lepojamies”.

11. 2022. gada 8. jūlijā

Pašlaik Lšanā.

Lūgums ievērot satiksmes ierobežojumus!
Jau pavisam drīz, 15. un 16. jūlijā,
iecavniekiem un Iecavas viesiem būs
iespēja baudīt plašu svētku „Iecavai 530’’
programmu. Divu dienu laikā Iecavā virmos
svinību un pārsteigumu pilna gaisotne.
Aicinām Iecavas pilsētas un pagasta iestādes,
amatiermākslas kolektīvus, uzņēmējus, biedrības,
klubus un iedzīvotājus kuplināt svētku atklāšanas
gājienu ar savu klātbūtni.
Dalību gājienā lūdzam pieteikt
līdz 11. jūlijam, zvanot pa tālr. 29391534.

Svētku gājiens notiks piektdien, 15. jūlijā,
plkst. 20.30, stāšanās uz gājienu paredzēta jau
plkst. 20.00 pie Iecavas apvienības pārvaldes.
Sagaidām, ka svētku dienās pilsētā būs daudz
viesu, tāpēc aicinām būt vērīgiem
satiksmē un Iecavas centrā, ja vien iespējams,
pārvietoties kājām. Automašīnas
atstāsim tām paredzētajos laukumos pie
luterāņu baznīcas, Rīgas un Skolas ielas
krustojumā, pie stadiona, Iecavas veselības
centra un citās norādītajās stāvvietās.

Lūgums piektdien, 15. jūlijā, no plkst. 18.00
līdz 21.00 nenovietot automašīnas Skolas
ielā 4 - daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā pie
Iecavas apvienības pārvaldes, lai svētku
dalībnieki varētu brīvi pulcēties gājienam.
Sestdien, 16. jūlijā, būs ierobežota satiksme:
* no plkst. 8.00 līdz 15.00 Grāfa laukumā;
* no plkst. 9.00 līdz 15.00 Krasta ielā;
* no plkst. 9.00 līdz 17. jūlija plkst. 2.00
Upes ielā.
Lai līksmi svētki!

2022. gada 8. jūlijā

Izglītība

Bauskas novada skolās ir nosvinēti
izlaidumi. Visiem absolventiem vēlam
veiksmi turpmākajās izglītības gaitās.
Īpaši lepojamies ar tiem izcilniekiem,
kuru veikums aizvadītajā mācību gadā
novērtēts ar Ministru prezidenta atzinību un Latvijas Simtgades stipendiju.
Ministru prezidenta atzinību Bauskas
novadā saņēmuši: Lelde Folkmane no
Skaistkalnes vidusskolas un Matīss Čakšs
no Bauskas Valsts ģimnāzijas.
Piekto gadu Latvijas vidējās izglītības
iestādēm bija iespēja izvirzīt šā mācību
gada absolventus Latvijas Simtgades
stipendijas saņemšanai. Vienreizēju stipendiju 500 eiro apmērā šogad piešķirta
321 skolu absolventam. Saskaņā ar stipendijas nolikumu katras Latvijas vidējās
izglītības iestādes izlaiduma klašu viens
skolēns var saņemt šo stipendiju. To piešķir
par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par
ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Stipendiju atbalsta programmu īsteno Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto. 500 eiro atbalsts
izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas
iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā
Bauskas novadā stipendija piešķirta:
• Leldei Folkmanei (Skaistkalnes vidusskola)
• Matīsam Čakšam (Bauskas Valsts
ģimnāzija)
• Liliānai Indānei (Pilsrundāles vidusskola)
• Montai Druviņai (Iecavas vidusskola)
• Nikijai Anspokai (Bauskas 2. vidusskola).
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

12.

KULTŪRA: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

līdz 31.08.

Muzeja
darba
laikā

Tautas lietišķās mākslas studijas „Bauska” 65 gadu
jubilejas izstāde „PAMATS. VĒRTĪBA. PĀRVĒRTĪBA”
(ieeja - 1,40 EUR)

Bauskas muzejs

8.07

20.00

Kora „Maldugunis” 21 gada jubilejas koncerts „Tu
kā, es kā” (ieeja - bez maksas)

Vecumnieku tautas nama
terase

9.07.

10.00

Dartu kluba sacensības „Liliju kauss” (ieeja - bez
maksas)

Vecumnieku tautas nams

15.07.

18.0021.00

„Putu Paradīze” – bērnu ballīte kopā ar Bingu
(ieeja - 4 EUR, līdz 5 gadu vecumam bez maksas)

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

15. un
16.07.

info 11.lpp.

Svētki „Iecavai 530!”

Iecavas pilsēta

16.07.

Visas
dienas
garumā

Liliju svētki „Skan sirdsstīgās Vecumnieki”
(ieeja - bez maksas)

Vecumnieku parks aiz tautas
nama

17.07.

17.00

Jutekliska komēdija jeb muzikāls demogrāfiskais
sprādziens divās daļās „Gribu bērnu” (ieejas biļetes:
„Biļešu Paradīzē” – 18 EUR, izrādes dienā 20 EUR)

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

18.07.

8.00

Ceraukstes pagastā deklarēto senioru ekskursija
(bez maksas)

Izbraukšana no Ceraukstes
tautas nama plkst. 8.00,
no Mūsas Centra veikala
plkst. 8.15

21.07.

17.00

Tradicionāls pasākums Viesturu, Rundāles un
Svitenes pagasta pensionāriem: koncerts „Ziedu
kurpēs vasara” un pensionāru balle kopā ar Ēriku
Gruzniņu un Santu Kasparsoni (ieeja - bez maksas)

Bērsteles kultūras nams

23. un
24.07.

Visas
dienas
garumā

Liepu ielas svētki (ieeja - bez maksas)

Valles centra teritorija

30.07.

no plkst.
10.00

Kurmenes pagasta sporta svētki, pasākumi
bērniem,zaļumballe ar grupas „Opus Pro” mūziķiem,
(ieeja uz balli 5 EUR, sportistiem bez maksas, darbosies
bufetes)

Kurmenes sporta laukums

30.07.

17.00

Bārbeles pagasta 2. pagalmu svētki/
6. Starptautiskais kapelu saiets un zaļumballe kopā
ar grupu „Naktsvijoles’’ (ieeja - bez maksas)

Bārbeles pagasta pagalmi,
estrāde

5. un 6.08.

Visas
dienas
garumā

Festivāls „Bauska TASTE” (ieejas biļetes „Biļešu Paradīzē”: divu dienu pieaugušā biļete 35 EUR,
divu dienu jaunieša biļete 25 EUR)

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

5.08.

21.30

Koncerts „Balta, balta pasaulīte…”: piedalās
Skaistkalnes Tautas nama amatierkolektīvi
un īpašie viesi - Jānis Moisejs un vīru vokālais
ansamblis „Dancis” (ieeja - bez maksas)

Pie Skaistkalnes tautas
nama

6.08.

22.00

Balle kopā ar grupu „Starpbrīdis” un DJ apvienību
„Skaņa-V” (ieeja - 3 EUR) Kanepenes svētku ietvaros
(aktivitātes Skaistkalnē visas dienas garumā)

Skaistkalnes estrāde

7.08.

19.0023.00

Koncertballe kopā ar grupu „Galaktika” (ieeja - 3 EUR) Skaistkalnes estrāde
Kanepenes svētku ietvaros (aktivitātes Skaistkalnē
visas dienas garumā)

JAUNIEŠI: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

8.07.

15.00

Saliedēšanās brauciens ar velosipēdiem
„Bauskas jaunieši uz riteņiem”

Tikšanās stāvlaukumā
pie Bauskas novada domes
Uzvaras ielā 1

13.07.

18.00

Kino vakars. Gards popkorns un dzērieni
visiem!

Bauskas jauniešu telpas
Katoļu ielā 3

28.-30.07.

10.30-14.00

„Radošās dienas - pirātu noslēpums”
(trešais cikls)

Iecavas Jauniešu centrs

29.07.

16.00

Brīvprātīgais darbs - iespējas un pieredzes
stāsti

Bauskas jauniešu telpas
Katoļu ielā 3

13. 2022. gada 8. jūlijā

Baušķeniece
nosvinējusi
simts gadu
jubileju

Artūrs Dulbe
Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciālists
Baušķeniece Marija Treigute (attēlā)
29. jūnijā svinēja 100. dzīves gada
jubileju. Viņu sveica Bauskas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Mačeks un Bauskas apvienības
pārvaldes vadītājs Aleksandrs
Gurkovskis, dāvājot naudas balvu,
ziedus un apsveikuma kartīti.
Treigutes kundze ir pie ļoti labas veselības – runā pārliecinoši un tekoši, skaidri
izsaka savas domas un dalās atmiņās par
dzīvi šajā pasaulē gadsimta garumā.
Marija Bauskā sākusi dzīvot 26 gadu
vecumā, kad no okupantu valsts Ņižņijnovgorodas apgabala ieradās Latvijā labākas
dzīves meklējumos. Mērķis piepildījies –
nodzīvojusi visu mūžu Bauskā, Marija
40 gadus strādājusi tirdzniecības jomā, bija
laimīgi precējusies, līdz vīrs pirms vairākiem
gadiem devies viņsaulē. Marijai bijis viens
dēls, mazbērnu viņai nav.
Jubilāre, atminoties dzīvi pirms gadu desmitiem, stāsta, ka viņai patikuši lieli pasākumi, kur pulcējas un priecājas cilvēki. Ballīte
Marijai bija arī 29. jūnija vakarā, kad pie viņas ciemos ieradās četras draudzenes.
Ikdienā Marija klausās radio un daudz
lasa. Televīziju neskatoties - tur neko prātīgu nerādot. Marija slavē savu kopēju Indru
Adieni, kura ir ļoti rūpīga, gādīga un mīloša
pret Mariju: „Viņa ir mans zelta gabaliņš!”
Indru paslavē jubilāre.

Ar sacensībām atklāsim Iecavas skeitparku
14. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 17.00
Iecavā, Daudzfunkcionālajā sporta
laukumā Sporta ielā 4, norisināsies
skeitparka atklāšanas pasākums/
atlases sacensības, kuru mērķis ir
popularizēt aktīvu brīvā laika pavadīšanu, kā arī skeitparku sporta veidus:
BMX frīstailu, skeitbordu, skrejriteņu
frīstailu un inline skrituļslidošanu.

Sacensībās aicināti piedalīties jaunieši
divās vecuma grupās: līdz 13 gadu vecumam un no 13 līdz 18 gadu vecumam. Pasākums būs atvērts visiem interesentiem,
taču vietu skaits sacensībās ir ierobežots - 30 jaunieši. Dalībnieki sacensībām
tiks reģistrēti rindas kārtībā pēc pieteikšanās dalībai. Reģistrēšanās notiek iepriekš,
aizpildot elektronisko pieteikumu.

Pasākumu rīko Bauskas novada pašvaldība saskaņā ar ERAF Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.-2020.
gadam īstenoto projektu „Attīstības paātrinātājs Pakrojas un Iecavas pašvaldībās”
Nr. LLI-524.
Savukārt 11. jūnijā Iecavā aizvadītas
projekta „Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats’’

velo braukšanas sacensības. Pasākumu
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam ietvaros rīkoja Bauskas novada pašvaldība, bet sacensību aktivitāšu
organizēšana gūlās uz galvenās to īstenotājas - biedrības „Velo Iecava” - pleciem.
Sagatavojusi
Sabiedrisko attiecību nodaļa

2022. gada 8. jūlijā

14.

Sports

107 km var
noskriet ar baudu
Gita Muceniece (no labās)
finišā kopā ar savu
skrējiena laika
atbalsta personu baušķenieci
Evitu Ozolu.

no personiskā arhīva

Lepojamies ar rundālieti
Gitu Mucenieci, kura pieveikusi
ultramaratona Rīga-Valmiera
107 kilometrus!
Precīzi pusnaktī no piektdienas uz
sestdienu Gita startēja savam līdz
šim garākajam skrējienam, simboliski nesot Brīvības pieminekļa Mildas sveicienu Sīmanim Valmierā.
Skrējienā Gita pavadīja 12 stundas,
18 minūtes un 2 sekundes, sieviešu
konkurencē iegūstot augsto
8. vietu! Skrējiensoļojumu
Rīga-Valmiera, kas savieno mūsu
valsts galvaspilsētu ar Vidzemes
lielāko pilsētu, paši dalībnieki sauc
par emocijām un piedzīvojumiem
piesātinātāko Latvijas ultramarotnu. Skrējiens sākas ar valsts
himnas dziedāšanu pie Brīvības
pieminekļa, startējot pusnaktī zem
trim Mildas zvaigznēm. Dalībniekus
kontrolpunktos nenogurstoši atbalsta brīvprātīgie. Skrējiena finišs Svētā Sīmaņa baznīcas kliņķis.
„Es nesacentos ar citiem, bet tikai
ar sevi,’’ atzīst Gita. „Tikai sev es
ko varu parādīt, pierādīt. Un es
gribēju zināt, cik tālu tad sniedzas
manas robežas. Vai ultra ir priekš
manis? Jā, noteikti jā! Tā bija
mana pirmā ultra, bet noteikti ne
pēdējā.’’

Lepojamies arī ar iecavnieci Mariju Baranovsku, kura jūnija
sākumā ieguvusi Baltijas ultra čempiones titulu 430 km distancē
šosejas riteņbraukšanā. Kopējais laiks - 16 stundas un 40 minūtes. Baltijas ultra čempionāta kopvērtējumā Marijai augstā 9. vieta.
Smaidīga, priecīga un ar domu, ka „nākamreiz vajadzētu kaut ko
mazliet garāku nobraukt’’. Vairumam no dalībniekiem tā bija pirmā
ultra, daži pat iepriekš nebija braukuši vairāk par 200+ kilometru.
Prieks un lepnums bija vērojams dalībnieku sejās, kad viņi šķērsoja
finiša līniju, pierādot sev, ka viņi dara un viņiem sanāk!

SPORTS: KAS? KUR? KAD?
Datums

Laiks

9.07.-3.09.

Pasākums

Norises vieta

Bauskas novada atklātais čempionāts
minifutbolā 7:7

Bauskas pilsētas stadions

9.07.

10.00

Mežotnes pagasta Vasaras sporta svētki

Mežotnes pagasta sporta
laukums

9.07.

12.00

Brunavas pagasta sporta diena

Brunavas pagasta Grenctāle

10.07.

16.00

LFF 3. līgas spēle:
Bauskas BJSS/Mēmele - JFC Jelgava

Bauskas pilsētas stadions

10.07.

18.00

LFF 3.līgas spēle:
FK Iecava – FK Dobele Allegro

Iecavas stadions

15.07.

15.00

Bauskas novada 2022. gada čempionāts 3:3
basketbolā: U10 un U12 – plkst. 15.00; U14 un
U16 – plkst. 16.30; Pieaugušie – plkst. 18.00

Bauskas pilsētas stadions

16.07.

10.00

„Liliju sporta svētki”

Vecumnieku vidusskolas sporta
laukums

23.07.

10.00

Bauskas novada 2022. gada čempionāts 3:3
basketbolā: U10 un U12 – plkst. 10.00; U14 un
U16 – plkst. 11.30; Pieaugušie – plkst.13.00

Iecavas stadions

23.07.

16.00

LFF 3. līgas spēle: Bauskas BJSS/Mēmele –
FK Dobele Allegro

Bauskas pilsētas stadions

30.07.

11.00-14.00

Bauskas novada kausa izcīņa svara stieņa
spiešanā guļus „Bauskas Spēks 2022”

MOGO Fitnesa klubs, Bauska

31.07.

16.00

LFF 3. līgas spēle: Bauskas BJSS/Mēmele –
Saldus SS/Brocēnu BJSS

Bauskas pilsētas stadions

31.07.

16.00

LFF 3. līgas spēle: FK Iecava –
FK Tukums 2000-3

Iecavas stadions

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

Jūnijā Bauskas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 59 miršanas, mūsu novada iedzīvotāji – 49
(dati publicēti 15. lpp.).

15. 2022. gada 8. jūlijā

Bauskā sacentās vairāk nekā 1000 sporta veterānu
Inga Ūbele
Sporta nodaļas galvenā
speciāliste
18. un 19. jūnijā Bauskas pilsētas
sporta bāzēs notika lielākais
ikgadējais, kompleksais sporta pasākums valstī – Latvijas Sporta veterānu
savienības (LSVS) finālsacensības.
Divas dienas Bauskas pilsētas stadionā,
Bauskas Sporta hallē, Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, sporta namā „Mēmele” un Bauskas 2. vidusskolas sporta zālē
risinājās aizraujošas, meistarīgas un interesantas sacensības vieglatlētikā, volejbolā,
basketbolā, minifutbolā un rokasbumbā.
Vairāk nekā tūkstotis mūsu valsts, Lietuvas
un Igaunijas sportistu, vecumā no 30 līdz
93 gadiem (!) iesaistījās cīņā par LSVS godalgām. Kopumā šajā forumā bija pārstāvētas ap 40 organizāciju – valstspilsētas, novadi, sporta klubi un individuālie atlēti.
Jau daudzus gadus Bauskas novads tradicionāli piedalās veterānu sporta spēlēs
un pēc novadu apvienošanās ir viens no
spēcīgākajiem valstī. Arī šajās spēlēs mūsu
novadam bija viena no lielākajām delegācijām. Ap simts mūsu puses aktīvie sportotgribētāji piedalījās visos finālsacensību
veidos!
Sporta spēļu komandas izcīnīja visu kalumu medaļas! Volejbolisti vecuma grupā
K 45+ piecu setu cīņā, spītējot lietum,
pārspēja daugavpiliešus un izcīnīja zelta
medaļas. Bronzas godalgas mūsu novada volejbola vecmeistariem K 65+ grupā.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma veterānu
spēļu finālsacensību programmā atgriezās
rokasbumba. Šoreiz, pateicoties Bauskas
novada handbola komandas ilggadējā vārtsarga un veterānu rokasbumbas „dvēseles”
Normunda Reipa aktivitātēm, sporta namā
„Mēmele” sacentās trīs kungu un divas
dāmu vienības. Vīru konkurencē uzvarēja
Jūrmalas sporta klubs, savukārt baušķenieki
izcīnīja sudraba medaļas.

Bauskas novada basketbola zelta komanda K 35+ grupā
kopā ar treneri Līgu Rimševicu.
Aizraujošas un spraigas cīņas risinājās
ģimnāzijas sporta laukumā, kur trīs vecuma
grupās, izspēlējot 35 spēles, tika noskaidroti Latvijas veterānu savienības sporta spēļu
čempioni minifutbolā. Visās vecuma grupās nepārspēti palika Daugavpils futbolisti. Jaunākā vecuma grupā (K 35+) sudraba
medaļas izcīnīja Bauskas novada vienība,
bet K 50+ mūsu vīri deviņu komandu konkurencē palika 3. vietā.
Fantastisks starts izdevās Bauskas
basketbolistu K 35+ komandai! Bauskas
Sporta hallē gaiss bija sakaitēts gan tiešā,
gan pārnestā nozīmē. Visas komandas spēkos līdzīgas, un neviena nebija ieradusies
zaudēt. Bauskas „jaunie” veterāni, aizvadījuši sagatavošanās posmu, prasmīgas treneres Līgas Rimševicas vadīti, spēja uzvarēt gan grupas cīņās, gan finālā, pārspējot
pagājušā gada čempionus saldeniekus, un

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
BAUSKA
Ernestīne Astrīde Konrāde (13.02.1936.-06.06.2022.)
Velta Čakša (11.08.1945.-09.06.2022.)
Aina Ķivere (20.02.1942.-13.06.2022.)
Arnolds Leveika (22.09.1939.-19.06.2022.)
Veronika Šinkunaite (29.03.1931.-19.06.2022.)
Alfonsa Jurgaite (19.03.1920.-22.06.2022.)
Liesma Zālīte (14.08.1926.-21.06.2022.)
IECAVA
Gaļina Vīgante (18.07.1959.-03.06.2022.)
Agris Vaitaitis (25.01.1971.-13.06.2022.)
Irma Tamule (19.03.1942.-17.06.2022.)
RUNDĀLE
Gunārs Šenbergs (04.03.1932.-11.06.2022.)
Josifs Pundis (13.06.1938.-19.06.2022.)
Jadviga Papļevko (01.02.1937.-17.06.2022.)
Igors Petrovs (13.09.1966.-16.06.2022.)
VECUMNIEKI
Zinaida Kozlova (09.01.1947.-04.06.2022.)
Aleksandrs Kuzņecovs (09.05.1958.-07.06.2022.)
Laura Adamāne (05.06.1996.-13.06.2022.)
Jānis Tiltiņš (04.07.1945.-25.06.2022.)
Janina Indreļūna (21.08.1932.-29.06.2022.)

izcīnīt zeltu kopvērtējumā.
Vēsais un lietainais laiks nemazināja
sporta karalienes vieglatlētikas sacensību
dalībnieku azartu un cīņasgribu. Ap 400 dažādu paaudžu kungu un dāmu izcīnīja sporta spēļu medaļu komplektus vieglatlētikas
disciplīnās. Bauskas novadam savās mājās
izdevās izcīnīt 45 visu kalumu medaļas,
kas komandu vērtējumā vieglatlētikā deva
augsto 8. vietu. Visu medaļu komplektu izcīnīja vecmeistars Aleksandrs Rimševics un
skrējēja Dace Kalniņa, trīs zelta medaļas
iecavniecei Gunitai Berkmanei, pa divām
zelta godalgām Veltai Brucei un Ievai Kirkilai, Ievai vēl arī bronzas medaļa. Zelts un
bronza Zintim Jaunpujenam-Pujenam, Inesei Sigutenkovai, Guntaram Šumilam un
Inetai Ruhockai. Pie savas zelta medaļas
tika arī diska metēja Jeļena Kriščūne. Trīs
sudraba medaļas Lainei Bahai, divi sudrabi

Pēterim Rājevam, pa vienai sudraba godalgai arī Artūram Junolainenam, Ilzei Sermolītei un Zanei Kasperei. Sudrabs un bronza – Uldim Kolužam, Ievai Siugalei, Kristīnei Dakšai-Junolainenai un Intai Liepai.
3. vieta un bronzas medaļa Elīnai Prudņikovai, Skaidrītei Šnitkai, Solvitai Rotbergai,
Jutai Pastorei (2) un Aldim Ukstiņam.
Sporta spēļu sarīkošana, kā jebkura
liela, masveida pasākuma organizēšana,
ir komandas darbs. Tāpēc sirsnīgs paldies
Bauskas pilsētas pārvaldes vadītājam Jānim Feldmanim, kurš iesaistījās un visu
sacensību laiku rūpējās, lai pasākumu dalībniekiem tiktu nodrošināti vislabākie apstākļi; Rimantam Velmunskim un sporta bāzes
darbiniekiem, kas rūpējās par inventāru,
aprīkojumu, tīrību un kārtību; visu mūsu novada komandu atbildīgajiem pārstāvjiem:
Andim Maskalim, Normundam Reipam, Arnim Simsonam, Aldim Ukstiņam un Ivaram
Sproģim; par vieglatlētu izlases veiksmīgajiem startiem „vainīgajiem” Emīlam Sevastjanovam, Valdim Šustam un Viktoram Folkmanim. Visu sacensību kvalitatīvas norises
smagumu iznesa spēļu galvenie tiesneši ar
savām “brigādēm”: paldies Raivim Maķevicam, Ilonai Kupčiunai un Solvitai Maķevicai,
Jurim Ojāru, Vasīlijam Botošam, Normundam Reipam, Ilgvaram Ozoliņam, Mārim
Plēsniekam, Valdai Ņekrasovai un Evelīnai
Naglišai. Par skaistajām dejām atklāšanas pasākumā suminājums TAD „Jandāls”
jauniešiem un vadītājai Tamārai Ļisovcovai. Bet tie, kam pietika spēka ballītei,
atzīmēja lielisko Mareka Pelša izpildījumu.
Veterānu spēles noslēgsies 9. jūlijā, kad
Rīgā, Mežaparkā, notiks sacensības pludmales volejbolā. Tad tiks apkopoti rezultāti un pasludināti LSVS 59. sporta spēļu
čempioni. Vienmēr, protams, ir prieks par
uzvarām un godalgām, bet lielākais gandarījums ir par saviem cilvēkiem, kam sports
un fiziskās aktivitātes kļuvušas par aizraušanos un veselīgu brīvā laika pavadīšanu.
Lai lieliska vasara!

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti

SKAISTKALNE
Regīna Tenīsa (01.05.1941.-25.06.2022.)
BĀRBELE
Sergejs Pavlovs (04.06.1956.-08.06.2022.)
Antonija Gedroviča (16.11.1951.-26.06.2022.)
STELPE
Valija Kalniņa (25.02.1945.-06.06.2022.)
Mirdza Rūtiņa-Rūtenberga (24.04.1931.-27.06.2022.)
KURMENE
Marta Kaktiņa (12.07.1932.-20.06.2022.)
SVITENE
Anatolijs Romanovs (25.01.1950.-31.05.2022.)
Oļegs Adamovičs (27.03.1966.-23.06.2022.)
VIESTURI
Gunārs Rimša (26.04.1946.-27.06.2022.)
CODE
Aija Veicena (05.08.1940.-22.06.2022.)
Inese Gaile (26.03.1952.-28.06.2022.)
ĪSLĪCE
Edīte Moļņika (25.09.1947.-08.06.2022.)
Nikolajs Išcenko (19.11.1951.-26.06.2022.)
Edīte Zaķe (28.12.1954.-29.06.2022.)
Vija Dārziņa (05.04.1942.-29.06.2022.)

BRUNAVA
Mirdza Lipska (21.09.1934.-14.06.2022.)
Velta Eglīte (12.12.1936.-29.06.2022.)
CERAUKSTE
Egils Rušmanis (19.04.1953.-30.05.2022.)
Anita Skuja (27.02.1962.-18.06.2022.)
MEŽOTNE
Zenta Struņķe (09.11.1931.-07.06.2022.)
Laimons Ušvils (24.02.1945.-15.06.2022.)
Vjačeslavs Šorohovs (13.05.1942.-23.06.2022.)
Jānis Arķins (05.02.1938.-28.06.2022.)
DĀVIŅI
Valda Kļaviņa (27.06.1929.-14.06.2022.)
Jevgēnijs Jaževičs (23.12.1942.-21.06.2022.)
VECSAULE
Jānis Lazdiņš (25.09.1951.-18.06.2022.)
Velta Gobiņa (06.10.1938.-20.06.2022.)
Romāns Mešķis (05.10.1991.-23.06.2022.)
Janīna Vasiļenoka (24.01.1934.-24.06.2022.)
GAILĪŠI
Zita Liepiņa (27.08.1958.-29.06.2022.)

16.

2022. gada 8. jūlijā

Paziņojumi

Kasieres atvaļinājuma periodā

nepieņems maksājumus:
4.07.-8.08. Valles pagasta nodaļas kasē
13.07.-26.07. Vecumnieku apvienības pārvaldes kasē
12.07.-28.07. Skaistkalnes pagasta kasē.

		
		

Aicinām maksājumus veikt internetbankā vai izmantot tuvākās kases pagastu nodaļās.
		

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

BIĻETES

JŪLIJS 2022

P

O

NŪJOŠANA*

Pulcēšanās TN Kvēle 3.stāvā, Bauska, Egija Karpoviča, tel. 26393909

9:00
19., 26.07.

NŪJOŠANA*

Pulcēšanās TN Kvēle 3.stāvā, Bauska, Egija Karpoviča, tel. 26393909

17:30
19., 26.07.

GRŪTNIEČU VINGROŠANA*

TN Kvēle, Bauska, Egija Karpoviča, tel. 26393909

T

C

10:30
21., 28.07.

Mogo Fitnesa klubs, Dmitrijs Čabaņenko, tel. 28865868

17:00

17:00

TRENAŽIERU ZĀLE*

Mogo Fitnesa klubs, Dmitrijs Čabaņenko, tel. 28865868

18:00

18:00

ĀRA NODARBĪBAS

Bauskas stadions, Vineta Rozenberga, tel. 29979186

AEROBIKA*

Uzvaras pamatskola, Liene Rotberga, tel. 27630665

18:30

AEROBIKA*

Grenctāles Kultūras nams, Liene Rotberga, tel. 27630665

20:00

20:00

19:00

19:00

8:30

nenotiek 9.07.

VISPĀRĒJĀS SAGAT. TRENIŅI** Iecavas stadions Evelīna Daškeviča, tel. 29127471
ZUMBA***

Vecumnieku sporta skola, Dagnija Bramane, tel. 20399299

S

9:30
21., 28.07.

PĒCDZEMDĪBU VINGROŠANA* TN Kvēle, Bauska, Egija Karpoviča vai Lilita Ķuze, tel. 26393909
TRENAŽIERU ZĀLE*

Pt

20:00

18:30

19:00

Aktuālajam nodarbību norises grafikam lūdzu sekot līdzi Facebook kontā "Bauskas novads", www.bauska.lv vai sazināties ar nodarbību vadītāju
*Pasākumi "Bauskas novada sabiedrības Veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 9.2.4.2/16.I/061
** Pasākumi Iecavas pilsētas un pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.9.2.4.2/16/I/038
*** Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastos”. 9.2.4.2/16/I/037

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.

