28.12.2016.

Atklāts Bauskas novada Higiēnas centrs
Lai paplašinātu iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu klāstu, pirms diviem gadiem tika nolemts,
ka Rūpniecības ielā 7 vajadzētu ierīkot Higiēnas centru. Kādreizējā svaru māja, kas
pamazām pārvērtās par graustu, piedzīvojusi neticamas pārmaiņas. Būvdarbi noslēgušies
ātrāk nekā plānots, tāpēc ar lielu gandarījumu Sociālā dienesta darbinieki sākuši iedzīvināt
telpas vēl pirms gadu mijas.
Tagad tur var ne tikai nomazgāties, bet arī izmazgāt veļu, nepieciešamības gadījumā
pagatavot ēst un kritiskā situācijā pārnakšņot. Šajās telpās būs arī iespēja ģimenēm, kurām
ir nepietiekamas sociālās prasmes, mācīties pagatavot vienkāršu ēdienu, veidot izpratni par
būtiskākajiem ķermeņa un apģērba higiēnas jautājumiem. Telpās notiks arī nodarbības un
apmācības jauniešiem ar invaliditāti, tādējādi viņu aprūpētājiem nodrošinot atelpas brīža
pakalpojumus.
Pulcējoties sociālo pakalpojuma saņēmējiem un tiešajiem Higiēnas centra izmantotājiem,
Sociālā dienesta darbiniekiem, būvniekiem, novada deputātiem un administrācijas
darbiniekiem, 28. decembrī svinīgi tika pārgriezta centra atklāšanas lenta un uzteikti
projekta veidotāji, atbalstītāji un realizētāji par kvalitatīvi paveiktu darbu.
Ēkas projektu izstrādāja SIA “BM-projekts”. Projekta īstenošana pēc iepirkuma procedūras
2015. gada decembrī tika uzticēta būvniekiem SIA „FF” ar kopējo līgumcenu 231 406,89
eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Būvuzraudzību veica SIA “RS Būvnieks” par 11
313,50 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.

“Daudz dzirdēts par problēmām ar būvniekiem, bet sadarbība ar SIA “FF” būvniekiem bija
konstruktīva un laba. Savus pienākumus rūpīgi veica arī būvuzraugs Raivo Soks,” slavē
Sociālā dienesta vadītāja Iveta Kubliņa. Svinīgajā pasākumā Bauskas novada Uzslavas
rakstus par paveikto dabu saņēma SIA “FF” projektu vadītājs Uldis Teteris un būvdarbu
vadītāja palīgs Normunds Bursevics, kā arī būvuzraugs Raivo Soks. Sociālais dienests īpašu
paldies teica arī Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas vadītājām Mārtiņam
Vilciņam un speciālistam Aldim Kapkalnam.

Vairāk fotoattēlu ŠEIT!
Zane Gorškova,
sabiedrisko attiecību speciālist

27.12.2016.
Ziemassvētki ģimenēm ar bērniem
Lai arī ārā ir lietains un apmācies laiks, un sniega vēl joprojām nav, tomēr svētku sajūta jau
ir ienākusi ikvienā namā.
22.decembra pusdienā Bauskas Sociālā dienesta zālē uz svētku pasākumu pulcējās SOS
bērnu ciematu projekta Bauskas apkārtnes ģimenes. Uz pasākumu bija ieradušies 77 lieli un
mazi priecāties gribētāji. Ar jauku koncertu pasākumu kuplināja Bauskas Mūzikas skolas
audzēkņi. Pasākuma dalībnieku uzmanību saistīja dažādi mūzikas instrumenti, tai skaitā
vijoles, saksofons un pat vairāki akordeoni. Ieradies bija arī Ziemassvētku vecītis. Neizpalika
kopīgas rotaļas un dziesmas, kā arī saldumu tūtas no biedrības Latvijas SOS.
Paldies Bauskas sākumskolas audzēkņiem, kuri bija sarūpējuši dāvanas, jaunajiem
mūziķiem, viņu pedagogiem un ikvienam, kurš pielika roku šā pasākuma veiksmīgai norisei!
Projekta vadītāja Irēna Kalniņa

16.12.2016.
Bezmaksas kinoseanss bērniem Ziemassvētkos
Ziemassvētku skaistajā gaidīšanas laikā Dānijas Kultūras institūts un kinoteātris K.Suns Rīgā
sarūpēja dāvanu skolu jauniešiem un ģimenēm ar bērniem - bez maksas noskatīties Dānijā
tapušas bērnu un jauniešu auditorijai domātas filmas.
15.decembrī Sociālais dienests organizēja braucienu uz Rīgas kinoteātri K.Suns, kurā tika
rādīta trīs īsfilmu programma par tēmām, kas lika aizdomāties ik vienam. Par puisēnu ar
Aspergera* sindromu, filmā ,,Lukass un aspīši”, par meiteni, kura iemīlas savā sporta
skolotājā, filmā ,,Skaistulīte Belinda’’, un ,,Hēlijs’’- par puisēnu, kurš ir nedziedināmi slims
un laika ir atlicis pavisam maz..., kā ieraudzīt brīniškīgo arī bezcerīgā situācijā.
Īpašs paldies ,,Royal Unibrew’’ par atspirdzinošajām CIDO ZOOM suliņām un ,,Muffins and
More’’ gardajiem kēksiņiem pirms filmas noskatīšanās.
Paldies sakām Labdarības organizācijai „Palīdzēsim.lv”, kura dāvināja Bauskas
novada ģimenēm ar bērniem, skolu jauniešiem 45 bezmaksas kino biļetes.
Pateicamies SIA ,, Aips’’ par transporta nodrošināšanu un autobusa vadītājam Valērijam
Ivanovam par jauko braucienu.
*Autisma paveids

Sociālā aprūpētāja Sigita Roze

29.11.2016.
“Aspaziju” kaleidoskops
29. oktobrī 12 dalībnieces no biedrības „Bauskas novada Aspazijas” un 4 rokdarbnieces no
biedrības “Interaktīvā māksla” devās uz Biržiem, lai rādītu savu veikumu izstādē,
piedāvātu darinājumus, demonstrētu meistarstiķi. Starptautiskajā pasākumā varējām
piedalīties pateicoties Bauskas novada domes atbalstam, jo tika apmaksāti transporta
izdevumi. Paldies par atbalstu!
Pasākumā piedalījās lietuviešu un latviešu amatnieces no: Biržiem, Pasvales, Paņevežiem,
Rokišķiem, Skaistkalnes, Misas, Bauskas.
Pasākumu organizēja Biržu rokdarbnieku asociācija „Fantaziju skrynia” Amatniecības centra
telpās, 10 km no Biržiem. Pie Bauskas rokdarbnieču stenda pulcējās ļaudis, kam interesēja:
rotas, tapotas šalles, adījumi. Kad tika pieteikts Bauskas novada Aspaziju uznāciens, Mārīte
Pučeka un Skaidrīte Krivāne demonstrēja papīra cepures veidošanu. Paldies abām
rokdarbniecēm par Aspaziju vārda nešanu pasaulē.

Atmiņā paliekošus mirkļus sagādāja Skaistkalnes Dāmu klubiņa dalībnieces, kuras
demonstrēja pašu austus un darinātus lakatus uz rāmja, bez stellēm – viegli aužamus –

ielokot vilnas dzijas pavedienu,modernus. Biržu amatnieki rādīja Arheoloģisko rotu
gatavošanas principus un vienkāršākos paņēmienus, Rokišķu amatniecības un mākslas
centrs demonstrēja – adītus un tamborētus tērpus un aksesuārus, Kedaiņu meistares mācīja
kā krāsot vilnas dziju ar augiem un uzaicināja “Aspazijas” vasarā apmeklēt viņu
Amatniecības centru.
Pateicoties dažādiem pasākumam, kuros Bauskas novada rokdarbnieces ņem
dalību,iepazītam un salīdzinām – ko protam un varam pašas un kādas Amatniecības
tendeces vējo ārpus Latvijas. Domājam un vērtējam:ko vēlamies mācīties un apgūt nākotnē.
Pateicoties Bauskas novada domes atbalstam varam plānot un īstenot dažādus projektus,
apgūstot jaunas amatu prasmes un dodoties pieredzes apmaiņas braucienos, paplašinot
redzesloku un draugu – domubiedru pulku.
Pateicoties Raita Abelnieka atbalstam šovasar varējām noorgaanizēt Radošu plenēru
:Staros”, Dāviņu pagastā, kur veidojām dažādas kartiņas, apspriedām amatniecības
knifiņus, kalām nākotnes plānus un vakarējām, baudot miežu putru.
Sieviešu invalīdu biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Bauskas novada sociālo
dienestu, kura telpās notiek nodarbības vienu reizi nedēļā, ceturtdienās, Rūpniecības ielā 7,
no pl 9,30 līdz pl 12.
Aicinām sievietes, kuras vēlas izrauties no ikdienas rutīnas, grib mācīties, patīk nodot savas
zināšanas citām, nākt mūsu pulkā. Draudzēsimies un darbosimies, atbalstīsim viena otru.
Lai veidojas pleca sajūta! Lai kopā apgūstam jaunas prasmes! Lai ceļotprieks aicina apskatīt
Latviju un Eiropu!
Ir pagājusi vasara, sācies nodarbību un radošu ideju apgūšanas laiks, jādalās ar “knifiņiem’
un amatu prasmēm.
“Aspazijas” organizē izstādi, atzīmējot 3 darbības gadu jubileju Rūpniecības ielā 7, no
21.novembra līdz 24.novembrim. Bauskas novada sociālajā dienestā. Izstādes atklāšana pl
12. Būs apskatāmi darinājumi: rotas, filcējumi, adījumi, tamborēti darbi, tapotas šalles,
dekupēti dekori un citi darbi.
Benita Šmite, SIB „Bauskas novada Aspazijas” valdes locekle

14.11.2016.
Pasaules AIDS diena - 1.decembris
Katru gadu 1.decembrī pasaulē tiek atzīmēta AIDS diena. Tās ietvaros notiek daudzi
informatīvi pasākumi un akcijas, kas vēsta par šis slimības bīstamo dabu un izplatīšanās
ceļiem, kā arī cīņu pret AIDS.
Daudz tiek runāts arī par statistikas datiem. Šodien mūsu valstī ir 6607 HIV inficētu cilvēku.
Latvijas infektoloģijas centra HIV/AIDS ambulatorās nodaļas uzskaitē šobrīd ir 6804 cilvēki,
kuri inficējušies ar HIV, un 1752 cilvēki, kuriem infekcija jau ir AIDS stadijā. Diemžēl,
patiesībā HIV skarto varētu būt aptuveni 3 reizes vairāk, kā liecina Pasaules Veselības
organizācijas pētījumu pieredze.
Mūsu valstī raksturīga vēlīna HIV infekcijas diagnostika un augsta pacientu proporcija, kam
pēc diagnosticēšanas jau nepieciešama ārstēšana. Agrīna HIV diagnostika palīdz laicīgi
uzsākt ārstēšanu.Tas atvieglo dzīvi pacientam, mazina jaunu inficēto skaitu un kopumā valstī
mazina ārstēšanai un aprūpei nepieciešamos resursus, kā arī ierobežo HIV izplatību. Bauskas
novadā ir zināmas 36 HIV inficētas personas un 57 narkotisko vielu lietotāji, kuri regulāri
maina šļirces.
1.decembrī Bauskā, Dārza ielā 12b, pie sociālās darbinieces darbam ar personām ar
atkarības problēmām tiks organizēta Atvērto durvju diena. Laikā no 8.00-17.00 ikviens
interesents varēs saņemt informatīvos materiālus un konsultāciju atkarības, līdzatkarības un
sociālajos jautājumos, uzzināt informāciju par ārstēšanās un rehabilitācijas iespējām. Centrā
būs iespēja veikt testus uz vīrushepatītiem (C,B), sifilisu un HIV. Kā jau katru dienu, arī
3.decembrī bez maksas varēs nomainīt šļirces un saņemt prezervatīvus.
Tatjana Kalniņa sociālā darbiniece darbam ar personām ar atkarības problēmām

Ar Lienes Šomases koncertu noslēdzas projekts „Radošums vieno”
2016. gada septembrī labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv” sāka īstenot sociālo projektu
“Radošums vieno!” Bauskas novada Sociālā dienesta klientiem. Projekta mērķis bija ieviest
atbalsta pasākumus, kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu un to bērnu
un jauniešu, iekļaušanos sabiedrībā, preventīvu sociālo problēmu risināšanu, kā arī
brīvprātīgā darba popularizēšanu un sabiedrības uzmanības piesaistīšanu sociālās
integrācijas nozīmīgumam.
Vairāk kā mēnesi ilgušās aktivitātēs iesaistījās Bauskas novada ģimenes ar bērniem un to
vecāki, bērni no trūcīgām ģimenēm un sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm, tai skaitā
ar dažāda veida veselības problēmām. Mērķgrupas atlasi, iesaistīšanos projektā un tās
koordinēšanas aktivitātes veica sadarbības partneris – Bauskas novada Sociālais dienests.
Projekta laikā, sadarbojoties dažādiem „Palīdzēsim.lv” atbalstītājiem un sadarbības
partneriem īstenotas interesantas un dalībniekiem saistošas aktivitātes: iepazīšanās un
sadarbības veicināšanas programmas īstenošana, kanisterapija (jeb suņu terapija),
improvizācijas teātra nodarbības, „Otrā elpa” - radošā nodarbība, veidojot no otrreizējās
pārstrādes materiāliem radošus priekšmetus, izglītojoša ekskursija uz vietējo uzņēmumuražotni SIA „Gusto”.

Projekta noslēgumā Bauskas pamatskolā projekta dalībnieki baudīja aktivitātes kopā ar
pasaku tēliem un Jogitu Pūpolu, biedrības „Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centra
Spēlmaņi” dalībniekiem. Pasākuma dalībniekus priecēja arī mākslinieces Lienes Šomases
uzstāšanās un lieliskā dāvana – biļetes uz hokeja spēli ikvienam projekta dalībniekam.
Projekts tiek realizēts ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu, projektu konkursa „MĒS
SAVAM NOVADAM” ietvaros.
Andra Matuļenko, sabiedrisko attiecību speciāliste

Jūsu bērns var dzīvot labāk
Bērniem ir daudz vajadzību. Bērniem ar veselības traucējumiem – vēl vairāk. Jau dažu gadu
laikā visā Latvijā tiks radīti jauni pakalpojumi, kas atvieglos viņu dzīvi. Tomēr, lai tos
saņemtu, ir kāds nosacījums – jau šobrīd vecākiem savas atvases jāpiesaka izvērtēšanai.
Ko nozīmē “izvērtēšana”?
Izvērtēšana – tas izklausās gana nopietni, raisot asociācijas ar ārstu komisiju, kas,
iekārtojusies aiz galda, ar kritisku skatienu vērtē vienu bērnu pēc nākamā. Patiesībā
speciālistu mērķis būs cits – nevis uzstādīt diagnozi, bet gan saprast, kā bērnam trūkst, lai
viņš justos labāk. Tātad – kāds atbalsts viņam nepieciešams.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Ne velti saka – kas der visiem, neder nevienam. Tāpēc vispirms jāsaprot, kas katram
bērnam, kam noteikta invaliditāte, vajadzīgs, un tikai pēc tam pašvaldībās varēs veidot
jaunus pakalpojumus. Šķiet, nebūs melots apgalvojot, ka tik individuāla pieeja cilvēkiem ar
veselības traucējumiem Latvijā tiek īstenota pirmoreiz. Turklāt pakalpojumi solās būt gana
vērtīgi – rehabilitāciju varēs saņemt ne tikai pats bērns, bet arī viņa vecāki, piemēram, par
velti apmeklējot psihologu.
Kā pieteikties?
Vecāki un audžuvecāki ar iesniegumu var vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Līdzi
jāņem dokuments, kas apliecina bērna pārstāvības tiesības, un VDEĀVK atzinums par to ka
bērnam piešķirta invaliditāte vai bērna invalīda apliecība.
Jūs jau gaida. (Un nenokavējiet! Vērtējumu varēs saņemt ierobežots skaits bērnu.)

28. oktobrī pakalpojumu centrā Bērzi (Īslīces pagastā) darbu sāks atbalsta grupa
vecākiem

Atbalsta grupa mērķis – veicināt vecāku personības pilnveidi, apgūstot zināšanas un
prasmes, rosinot vecākus vērtību sistēmas attīstībai un jaunu uzvedības modeļu apgūšanai,
tādējādi, radot priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai bioloģiskajā
ģimenē. Plānotas 10 nodarbības.
Grupu vadīs sociālā darbiniece Dace Bužeriņa, kontakttālrunis 28223275

11.10.2016.
Mums patīk hokejs!
3. oktobrī Bauskas novada Ģimeņu atbalsta centra bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām
apmeklēja Dinamo Rīga – Dinamo Maskava Kontinentālās hokeja līgas spēli. Bērniem bija
iespēja brīvo laiku pavadīt savādāk nekā ierasts. Pēc mācību stundām skolā visi kopā
devāmies uz Arēnu Rīga izbaudīt brīvo laiku un just līdzi mūsu valstsvienības komandai. Šo
iespēju sniedza Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas sagādātās biļetes un Bauskas
novada Domes atbalsts ar transportu. Bērniem pēc spēles bija uzdevums sagatavot
zīmējumus par pavadīto laiku Arēnā un sajūtām spēles laikā. Zīmējumi nogādāti biļešu
ziedotājiem.
Sociālā darbiniece Dace Bužeriņa

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” aicina vecākus pieteikt sociālajai rehabilitācijai
bērnus ar invaliditāti

KAD? Pieteikšanās turpināsies līdz šī gada 31. oktobrim. Tas nozīmē – vairs nav atlicis
daudz laika!
KĀPĒC? Pieteikties nepieciešams, lai bērni, kam noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev
nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. (Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas
palīdz bērnam sadzīvot ar veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot
sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju veic tādi speciālisti kā psihologs, logopēds, reitterapeits,
hidroterapeits.) Ne mazāk būtisks ir fakts, ka pakalpojumus saņems arī bērnu vecāki,
turklāt – pilnīgi bez maksas!
CIK DAUDZ? Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja
apmeklēt līdz pat četriem dažādiem speciālistiem (piemēram, psihologu, logopēdu,
reitterapeitu, hidroterapeitu vai jebkādu citu speciālistu, kas viņam nepieciešams); katru
speciālistu– līdz desmit reizēm.
Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez maksas varēs apmeklēt
līdz diviem dažādiem speciālistiem – psihologu, rehabilitologu, fizioterapeitu vai izglītojošas
atbalsta grupas; katru – līdz desmit reizēm.
KUR? Šo iespēju var izmantot visi vecāki, kas dzīvo Zemgales plānošanas reģionā (izņemot
Jaunjelgavas novadu).
KĀ? Lai pieteiktos, jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā. Ja rodas jebkāda veida
neskaidrības (tostarp gadījumos, kad sociālie darbinieki jums nespēj sniegt visu informāciju,
kas jūs interesē), droši zvaniet vai rakstiet projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītājai Dacei
Strautkalnei, e-pasts: dace.strautkalne@zpr.gov.lv, tālrunis: 63021250, 28807929.

Pieteikuma anketa ŠEIT!

20.09.2016.
Sociālais projekts “Radošums vieno!”
2016.gada februārī Bauskas novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu „Mēs savam
novadam” ar mērķi veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un
pasākumu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem,
kā arī veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp
pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Izsludinātajā projekta konkursā
piedalījās nodibinājums „Palidzesim.lv” un saņēma finansējumu aktivitātēm. Ar
nodibinājumu „Palidzesim.lv” Bauskas novada Sociālais dienestam ir izveidojusies stabila
un atbalstoša sadarbība. Esam partneri arī šajā projektā.
2016.gada 16.septembrī ar jautrām un aktīvām iepazīšanās spēlēm, draudzīgām un kopīgi
darboties rosinošām aktivitātēm, aizsākās sociālais projekts Bauskā "Radošums vieno!"
Tajā piedalījās 45 bērni un jaunieši no novada ģimenēm. Bērni tika cienāti ar kārumiem un
saņēma dāvaniņas.
Līdz gada beigām nodibinājums „Palidzesim.lv” Bauskā viesosies vairākkārt un dos iespēju
bērniem izmēģināt spēkus improvizācijas teātra mākslā, apmeklēt vietējo uzņēmumuražotni SIA „Gusto”, dot otro elpu dažādiem jau lietotiem materiāliem un priekšmetiem,
veidojot no tiem interesantas lietas, piedalīties kanisterapijā un projekta noslēgumā visus
gaidīs īpašie pārsteigumi!
Nākamā tikšanās 26.septembrī.
Pasākuma fotogaleriju varat aplūkot šeit:
http://www.draugiem.lv/www.palidzesim.lv/gallery/?pid=428023640
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Arta Manuša

14.09.2016.
Par bērnu labklājību un labsajūtu
29.septembrī Sociālajā dienestā notiks fokusgrupas aptauja bērniem vecumā no 10-14
gadiem, lai izzinātu bērnu redzējumu par savu labklājību un labsajūtu. Fokusgrupas aptauja
ir viena no Ziemeļu Ministru Padomes fonda līdzfinansētā projekta “Bērnu labklājība Baltijā”
aktivitātēm.
Šajā projektā no Latvijas puses piedalās biedrība “Latvijas Bērnu Labklājības tīkls”, kas ir
dibināta 2014.gadā 11.novembrī un apvieno dažādu jomu nevalstiskās organizācijas ar
mērķi līdzdarboties sabiedrības viedokļa un politikas veidošanā, lai uzlabotu bērnu
labklājības un tiesību situāciju Latvijā. Šajā biedrībā iekļāvusies arī Sociālā dienesta ilggadējā
projektu sadarbības partnere Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.
Projekta mērķis ir izveidot Baltijas bērnu labklājības tīklu un nevalstisko organizāciju
sadarbības platformu. Īpaša uzmanība tiks veltīta bērnu iesaistei indikatoru izveidē, tiks
pētīts pašu bērnu redzējums par savu labklājību un labsajūtu.
Caur fokusa grupām tiks izzināts dažādu bērnu grupu viedoklis, t.sk. arī bērni ar īpašajām
vajadzībām, bērni no lauku reģioniem, no ekonomiski nelabvēlīgām ģimenēm, no
ārpusģimenes aprūpes.
Par
konkrētā
projekta
aktivitātēm
lapā: http://www.bernulabklajiba.lv
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ina Krūmiņa

vairāk

var

izlasīt

mājas

Ziedojums jaunajām māmiņām
20. augustā Bauskas novada 25 jaunās māmiņas saņēma Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas
Amerikā
(LELBA)
atbalstu.
Mineapoles
Sv.
Paula
draudzes
mācītājs, LELBAjaunatnes nozares vadītājs Dāgs Deimands ar ASV latviešu vasaras
vidusskolas Garezerā jauniešiem labdarības projekta «Mīlestība mammām» savākuši
ziedojumus. Par ziedojumiem iegādātās mazuļiem nepieciešamās lietas rati, gultas,
autiņbiksītes, mitrās salvetes, zīdaiņu pārtika. Pasākums norisēja draudzīgā gaisotnē, visi
kopā dziedāja dziesmas, apsprieda jautājumus, kas ir aktuāli novada jaunajām ģimenēm.
Ģimenes saņēma dāvanas.
Pateicamies par atbalstu ziedotājiem, ziedojuma atgādātājiem un ģimenēm, kuras atrada
laiku lai ierastos uz tikšanos.

Sociālā darbiniece Dace Bužeriņa

Par vienreizējo pabalstu mācību līdzekļu iegādei
Bauskas novada pašvaldība gada sākumā veica vairākus grozījumus saistošajos noteikumos,
tajā skaitā arī par vienreizējā pabalsta mācību līdzekļu iegādei saņemšanas nosacījumiem.
Pirmo gadu šo pabalstu var saņemt arī Bauskas novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes
neatkarīgi no ienākumiem. Pabalsts paredzēts pamatizglītības nodrošināšanai (1. līdz
9.klase).
Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē daudzbērnu ģimene ir 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.
Pabalsts apmērs vienam bērnam ir 55 euro. Tas tiek ieskaitīts klienta kontā vai, ja ģimene
ir sociāli nelabvēlīga, pakalpojuma sniedzējam.
Bez daudzbērnu ģimenēm šo pabalstu vēl var saņemt trūcīgās un maznodrošinātās
ģimenes, kā arī aizbildņu ģimenes. Dokumentus var iesniegt sociālajam darbiniekam pēc
deklarētās dzīvesvietas līdz 30.oktobrim.
Par pabalstu brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai
Tiesības saņemt brīvpusdienas jebkurā valsts vispārējās izglītības iestādē ir trūcīgo un
maznodrošināto ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem, ja vecāks ir persona ar
invaliditāti, vai aizbildniecībā esošiem bērniem, ja bērni nav sasnieguši 20 gadu vecumu.
Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs (PII) un pirmsskolu grupās ir trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, bērniem
ar invaliditāti, bērniem, ja viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti, aizbildniecībā esošiem
bērniem. Ja ģimenē vairāki bērni apmeklē PII vai pirmsskolu grupas un vidējie ienākumi uz
vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 180 euro, tiek apmaksāti ēdināšanas izdevumi
50% apmērā par katru bērnu.
Pabalsts brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai tiek piešķirts, sākot no tā mēneša pirmā
datuma, kad saņemts iesniegums Sociālajā dienestā, līdz mācību pusgada beigām. Pabalsta
apmērs nepārsniedz 3 euro dienā un tas tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.
Dokumentus var iesniegt sociālajam darbiniekam pēc deklarētās dzīvesvietas.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece, Mag.sc.soc. Ina Krūmiņa

11.08.2016.
Kopīgais un atšķirīgais
(pārdomas un secinājumi pēc vizītes Radvilišķu pašvaldības sociālā atbalsta
iestādēs)
Pēc Sociālo un veselības lietu komitejas deputātes Dairas Jātnieces iniciatīvas 9.augustā
pieredzē uz Radvilišķu pašvaldību Lietuvā devās speciālisti no Sociālā dienesta un Attīstības
un plānošanas nodaļas. Lietuvas kolēģi sadraudzības pašvaldībā baušķeniecēm prezentēja
vairāku sociālā atbalsta iestāžu darbu. Pašvaldības Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja Dariusa
Brazis vadībā vispirms tika apskatīta Šeduvas ģimnāzija, kur vispārējās izglītības sistēmā
integrēta bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem izglītošana. Šajā izglītības iestādē
mācās vairāk kā 70 bērni un jaunieši gan ar fiziskās, gan ar garīgās veselības traucējumiem.
Apmēram 50 bērni nedēļu dzīvo internātā, uz skolu viņus atved un aizved pašvaldības
autobuss. Viens pedagogs strādā ar 5-8 bērniem, uz 5 bērniem kopā ar pedagogu strādā
viens asistents. Skolas korpusa vide un tā apkārtne pilnībā piemērota bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem. Lietuvieši ļoti lepojas ar savas valsts, pašvaldības, sociālo
partneru un ārzemju sponsoru atbalstu, lai šiem bērniem un jauniešiem nodrošinātu
maksimāli iespējamo dzīves kvalitāti. Un tas ir redzams ik uz soļa. Skolā ir pieejami
visdažādākie aprūpei, rehabilitācijai un izglītībai nepieciešamie aprīkojumi, sākot ar parasto
masāžas galdu, beidzot ar sensorajām istabām, kurās iespējams attīstīt tās maņas un
jušanas, kuras kompensē esošos veselības traucējumus. Telpas izremontētas, apkārtne
iekārtota, reitterapija pieejama, sajūtu taka izveidota. Tomēr speciālistiem ir idejas, ko viņi
vēl vēlētos realizēt un viņi zina, kā to varēs izdarīt. Skolā strādā sava darba fanātiķi, arī
vīrieši, un, neskatoties uz emocionāli smago darbu un nelielo atalgojumu, personāls
nemainās. D.Brazis uzsvēra, ka ieguldījumi atmaksājas tādā veidā, ko šo bērnu vecāki var
strādāt, maksāt nodokļus, nodrošināt sev sociālās garantijas vecumdienās, arī emocionāli
un fiziski gūt atelpas brīdi, kamēr bērni ir skolā.
Veco ļaužu pansionāts iekārtots pašā Šeduvas pilsētiņas centrā likvidētās slimnīcas bērnu
nodaļas telpās. Pāri pagalmam atrodas poliklīnika. Tajā katram pansionāta iemītniekam ir
savs ģimenes ārsts, kurš sniedz viņam veselības aprūpes pakalpojumus. Šķiet, ka
pansionāta telpas nupat izremontētas, gaišas, tīras, bez specifiskajām smakām, kādas nereti
šādās iestādēs pastāv. Kopīgajās atpūtas un pulcēšanās telpās ar cilvēkiem draudzīgi sadzīvo
dzīvnieciņi – zivtiņas un bruņurupuči, šinsilas. Pie pansionāta durvīm pieripo tumši zils
busiņš, ko pašvaldība iegādājusies pirms diviem gadiem (jaunu, nevis lietotu).
Radvilišķos apskatām Sociālo pakalpojumu centru, kurš pirms diviem gadiem uzbūvēts uz
baznīcai piederošas zemes. Centram ar baznīcu ir kopīgs pagalms un sēta. Sociālo
pakalpojumu centrs ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem
– aprūpi mājās vairāk kā 200 personām rajonā, integrēto aprūpes pakalpojumu mājās 50
personām, kad aprūpē piedalās arī medicīnas darbinieks, kas ir Sociālo pakalpojumu centra
speciālists. Integrētais aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts pārsvarā 1. grupas
invalīdiem. Šiem cilvēkiem ir iespēja dzīvot un tikt aprūpētiem savās mājās, viņiem šādos
gadījumos nav piespiedu kārtā jāizvēlas dzīve pansionātā.
Sociālo pakalpojumu centrā strādā sociālie darbinieki ar ģimenēm un bērniem. Rajonā ir ap
300 riska ģimeņu, kurās aug vairāk kā 500 bērnu. Šiem speciālistiem algu maksā valsts,
nevis pašvaldība. Līdz ar to valsts līmenī ir nodefinēts, ka viens sociālais darbinieks strādā
ne vairāk kā ar 17 ģimenēm. Nākošajā gadā šī likuma norma mainīsies un ģimeņu skaits
vienam sociālajam darbiniekam tiks samazināts līdz 10. Centrā ir arī sociālie darbinieki, kas
strādā ar citām mērķgrupām, ir psihologs, izmitināšanas iespējas krīzes situācijā ne tikai
ģimenēm ar bērniem, bet arī citām personām. Sociālie darbiniekiem un aprūpētājiem
pakalpojuma sniegšanai ir pašvaldības transporta nodrošinājums, vai viņiem tiek kompensēti
degvielas un amortizācijas izdevumi personīgajam transportam, arī mobilajam telefonam.
Uz apmēram 40 tūkstošiem Radvilišķu rajona iedzīvotājiem, Sociālo pakalpojumu centrā
strādā 79 sociālā darba speciālisti.
Viena diena bija par maz lai pilnībā izzinātu Lietuvas valsts un pašvaldības kompetenci
sociālā atbalsta nodrošināšanai sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Tomēr,
salīdzinot ar situāciju Latvijā un Bauskas novadā, ir radušās pārdomas un secinājumi gan
par kopīgo, gan atšķirīgo sociālā darba nozarē.

Kopīgais abu valstu sociālajiem darbiniekiem ir tas, ka līdzīgas ir cilvēku sociālās problēmas,
kas jārisina: novecošanās, vientulība un slimības vecumdienās, vardarbība, alkoholisms
ģimenēs, sociālo prasmju trūkums, atkarība no sociālās palīdzības. Līdzīgs ir sociālo
darbinieku atalgojums, kas tomēr tiek vērtēts kā nepietiekams. Loģisks turpinājums – trūkst
speciālistu, kas šajā jomā strādātu, īpaši nav jaunu cilvēku, kas vēlētos darīt šo darbu.
Tomēr atšķirīgais ir vairāk pamanāms. Kamēr mēs savā pašvaldībā vēlamies, bet dažādu
iemeslu dēļ nespējam nodalīt sociālo palīdzību no sociālā darba un pakalpojumiem, lai
uzlabotu pēdējo kvalitāti, tikmēr Lietuvā šis jautājums ir sakārtots valstiskā līmenī un sociālā
palīdzība ir šķirta no sociālā darba un sociālajiem pakalpojumiem. Sociālo palīdzību
iedzīvotajiem izvērtē un piešķir pašvaldības Sociālā atbalsta nodaļas speciālisti. Kamēr
Latvijas valsts kopš ekonomiskās krīzes 2009. gadā, nevar atjaunot piemaksu no valsts
budžeta sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar ģimeni un bērniem, tikmēr Lietuvas valsts
šiem speciālistiem maksā pilnu algu no valsts budžeta. Kamēr pašvaldību lemšanai Latvijā
atstāts jautājums par sociālā darbinieka slodzi un tās noteikšanas kritērijiem, ko pavada
vietējo politiķu šaubas par to, vai sociālie darbinieki vispār ir ar kaut ko noslogoti, tikmēr
Lietuva valsts līmenī ir definējusi ģimeņu skaitu vienam sociālajam darbiniekam, lai sociālais
darbs tiktu uzskatīts par kvalitatīvu un jēgpilnu. Tie ir jau iepriekšminētie skaitļi -17 ģimenes
šogad, 10 ģimenes nākošajā gadā vienam sociālajam darbiniekam. Pētījumu par iespējamo
noslogotību sociālajiem darbiniekiem ir veikusi Rīgas pašvaldība, kur arī tika secināts, ka
viens pieredzējis sociālais darbinieks var produktīvi strādāt ar 16-18 ģimenēm ar bērniem,
darbinieks bez pieredzes – ar 10 – 12 ģimenēm. Acīmredzot, šie skaitļi ir pamatoti, ja gandrīz
sakrīt ar Lietuvas noteiktajiem.
Par transporta nodrošinājumu sociālajās iestādēs - mēs paliekam ļoti sliktā gaismā –
Sociālajam dienestam nav sava transporta, mobilās aprūpes vienības, kas ikdienas dodas
maršrutos pa lauku ceļiem, rīcībā ir vecs un bieži lūstošs automobilis, pansionātam
“Derpele” nojucis kādreiz iepirktais lietotais autobusiņš. Sociālo darbinieku rīcībā
parasti nedēļas konkrētā dienā ir pieejams lauku pārvalžu transports. Pārējā laikā- kā
palaimējas. Kompensācijas par personīgā transporta lietošanu netiek izmaksātas, par
personīgo mobilo telefonu lietošanu arī nē. Radvilišķos pašvaldība spējusi nodrošināt savas
sociālās iestādes ar jaunām transporta vienībām. Viņi gājuši vēl tālāk un par pašvaldības
līdzekļiem iegādājušies 3 jaunas automašīnās valsts policijai, dod tām degvielu un remontē.
Sadarbība ar policiju pašvaldībai kopumā, tajā skaitā sociālajām iestādēm, ir ļoti laba. Arī
Lietuvas valsts kontrole un citas audita iestādes te nekādus pārkāpumus nav saskatījušas.
Rezultāts ir sasniegts, jo iedzīvotājiem tiek nodrošināts pakalpojums.
Dzirdot un redzot paveikto Radvilišķos, esot kopā ar pašvaldības speciālistiem un vadošajiem
darbiniekiem, ne reizi nemanīju, ka viņi meklētu iemeslus, lai taupītu pašvaldības budžetu
un kādam kaut ko nepiešķirtu, neattīstītu, neiedotu. Tieši otrādi, šie cilvēki ir savā vietā, jo
pilnībā izpratuši pašvaldibas lomu savu iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanā. Te nu man
prātā nāk kāds formulējums par pašvaldību lomu
Zviedrijā, kur tās esot “servisa
organizācijas, lai apmierinātu iedzīvotāju mainīgās vajadzības”. Tā nav oficiāla definīcija, bet
dziļākais saturs pēc būtības.
Vizītes noslēgumā Bauskas delegācijai bija organizēta tikšanās ar Radvilišķu pašvaldības
mēru Antanu Čepononi un administrācijas izpilddirektori Jolantu Margaitieni. Sarunā tika
rezumēts redzētais un pārrunātas sadarbības iespējas pārrobežu projektā, kas attīstītu
sociālos pakalpojumus abās pašvaldibās.
Radvilišķos viesojās šo rindu autore Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ina Krūmiņa,
sociālās darbinieces darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Daiga Supe
un Zane Kuka, Attīstības un plānošanas nodaļas veselības veicināšanas speciāliste Baiba
Suharevska.

29.06.2016.
Nometņu maratons turpinās

Sociālais dienests no 27.jūnija līdz 1.jūlijam Jaunsaules pamatskolā vada otro diennakts
nometni šajā vasarā. “Vasaras varavīksne” – tāds ir nometnes nosaukums. Tajā
sapulcināti 20 bērni vecumā no 11 līdz 12 gadiem. Ar bērniem nometnē strādā brīnišķīgi,
radoši un atraktīvi pedagogi, kuri ik dienu nodrošina interesantas nodarbības. Nometnes
noslēgumā nometnes dalībnieki dosies ekskursijā uz Jelgavas Karameļu darbnīcu, kur būs
iespēja ne tikai vērot karameļu ražošanas procesu, bet arī pašiem piedalīties smaržīgajā,
krāsainajā un radošajā saldumu tapšanas procesā, pašiem izgatavot savu karameli. Pēc tam
ceļš vedīs uz jūru. Šajā dienā ar bērniem kopā aicināti arī vecāki.
Jau 4.jūlijā 20 bērni tiks gaidīti Bauskas novada Sociālā dienesta telpās uz dienas nometni
“Saules ziedi”. Tajā piedalīsies 20 bērni vecumā no 7 līdz 8 gadi. Arī šajā nometnē bērniem
tiks nodrošinātas radošās nodarbības. Jau vairāku gadu garumā nometnes laikā bērniem tiek
piedāvāta iespēja apmeklēt Bauskas Novadpētniecības muzeju. Muzeja darbinieki piedāvā
lupatu leļļu izgatavošanas nodarbību. Dosimies pastaigās uz Bauskas pilskalnu, kur notiks
fotoorientēšanās sacensības. Nometnes noslēgumā dosimies ekskursijā uz “Viesu Līči”, kur
vairāku stundu garumā bērniem būs lieliska iespēja izbaudīt atrakcijas bērnu rotaļu laukumā.

Sociālā darbiniece, nometņu vadītāja

Dina Romanovska

16.06.2016.
Vasaras nometnes

Jau piekto gadu par pašvaldības budžeta līdzekļiem Bauskas novada Sociālais dienests
organizē 3 nometnes trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem. 13.jūnijā
sākās pirmā 5 diennakšu nometne “Solis pretī vasarai”. Nometnē piedalās 20 bērni no visa
novada. Ik dienu bērniem tiek piedāvātas dažādas radošas, sportiskas, izklaidējošas un
izglītojošas nodarbības. Saskaņā ar darba plānu notiks dekupāžas, marmorēšanas, šūšanas,
gleznošanas uz auduma un vitas radošās nodarbības. Notiks sveču liešanas darbnīca. Paralēli
radošajām nodarbībām bērniem tiek piedāvātas netradicionālas sporta spēles, sadraudzības
spēles, atrakcijas un rotaļas. Kopā nometnēs būs iespēja piedalīties 60 bērniem.
Sociālā darbiniece, nometņu vadītāja
Dina Romanovska

Ja nepieciešama bezmaksas juridiskā palīdzība…
Juridiskās palīdzības administrācijas organizētajā seminārā pašvaldības sociālajiem un
bāriņtiesu darbiniekiem š.g. 15.jūnijā Bauskā tika aktualizēta informācija par šīs iestādes
bezmaksas pakalpojumiem iedzīvotājiem.
Valsts apmaksāta juridiskā palīdzība veicina pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai, nodrošinot
valsts garantētas juridiskās palīdzības saņemšanu, tajā skaitā:





maznodrošinātām un trūcīgām personām (ar Sociālā dienesta izsniegtām izziņām);
personām, kuras pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas
tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību;
personām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Runājot par personām, kas pēkšņi nonākušas tādās situācijā un materiālajā stāvoklī, kas
tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, jāakcentē, ka tiesības pretendēt uz juridisko
palīdzību ir personām, kuras ne tikai vienkārši ir saskārušās ar materiālām grūtībām, bet
kuras šādās grūtībās ir nonākušas pēkšņi un tādā pakāpē, kas izslēdz iespēju nodrošināt
savu tiesību aizsardzību. Te minamas ne tikai stihiskas nelaimes un nepārvaramas varas
apstākļi, bet arī gadījumi, kad persona ir cietusi vai cieš no vardarbības, kad
nepieciešama tūlītēja aizsardzība. Šajā gadījumā cietušajai personai nav jābūt ne
trūcīgai, ne maznodrošinātai. Bauskas novada Sociālā dienesta pieredze sadarbībā ar policiju
un tiesu par vardarbībā cietušo sieviešu tiesisko aizsardzību un pagaidu aizsardzības
nodrošināšanu pret vardarbību, diemžēl ir bijusi negatīva. Tā kā Sociālajā dienestā nav
jurista, sociālie darbinieki ir gandarīti, ka saviem klientiem varēs palīdzēt piesaistīt valsts
apmaksātu juridisko palīdzību personas tiesiskajai aizsardzībai.
Lai saņemtu Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumus, augstākminētajām
personām ir jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas pieejama bezmaksas portālā www.latvija.lv
vai mājas lapā: www.jpa.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” un jānosūta izskatīšanai uz adresi Pils
laukumā 4, Rīgā, LV 1050. Iesniegumam jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina
iesniegumā minētās ziņas.
Iesniegums Juridiskās palīdzības administrācijai ir uz četrām lapām un pirmajā mirklī liekas
sarežģīts. Taču pakāpeniski aizpildot prasīto informāciju, tas ir paveicams jebkuram
cilvēkam. Iesniegumā ir jānorāda personas dati, informācija par ienākumiem un īpašuma
stāvokli, apgādībā esošām personām, informācija par jautājumiem, kurā nepieciešama
valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Tā kā juridiskā palīdzība tiek sniegta, galvenokārt,
civiltiesiska rakstura strīdos, tad jāsniedz īss strīda apraksts. Tas var būt saistīts ar ģimenes
tiesībām (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, paternitātes noteikšana, rīcībspējas,
saskarsmes tiesību, aizgādības, aizbildniecības noteikšana), darba tiesībām (darba devēja
uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, darba algas piedziņa), mantojuma tiesībām
(mantojuma pieņemšana, testamenta apstrīdēšana), saistību tiesībām (zaudējumu piedziņa,
parāda piedziņa, līguma, vienošanās atcelšana). Te jānorāda arī pretējās puses dati – fiziskai
personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums un adrese. Tālāk iesniegumā
jānorāda vēlamais juridiskās palīdzības veids – juridiskā konsultācija, procesuālā dokumentu
sastādīšana vai pārstāvība tiesā. Svarīgi, ka pārstāvības veidi var būt visi trīs. Iesniegumā
jānorāda arī pievienoto dokumentu saraksts un ar parakstu jāapliecina, ka sniegtās ziņas ir
patiesas, jo ļaunprātīgi izmantota valsts apmaksātā palīdzība tiek piedzīta atpakaļ.
Juridiskās palīdzības administrācija izskata šo iesniegumu un pievienotos dokumentus un
pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikšanu – 21 dienas laikā, bet,
ja skartas bērnu intereses, 14 dienu laikā. Lēmums tiek paziņots uz norādīto e-pastu vai
pasta adresi. Ja lēmums ir pozitīvs, tiek norīkots arī konkrēts juridiskās palīdzības sniedzējsadvokāts vai jurists, kuram ir līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju un kurš apkalpo
attiecīgo administratīvo teritoriju, kur deklarēts klients.
Ir tikai divi gadījumi, kad personas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas
pakalpojumu arī administratīvajās lietās. Tie ir: pārsūdzības procedūrās patvēruma
piešķiršanas procesa ietvaros un bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros.

Savukārt krimināllietās ar lūgumu nodrošināt valsts apmaksātu juridisko palīdzību personai
jāgriežas pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša), kurš pieņems
lēmumu par advokāta nozīmēšanu un Juridiskās palīdzības administrācija apmaksās viņa
darbu.
Būtiski zināt, ka valsts nesedz tiesāšanās izdevumus, tajā skaitā valsts un kancelejas
nodevas.
Ja nepieciešama palīdzība iesnieguma aizpildīšanā un Juridiskās palīdzības administrācijas
pakalpojumu izmantošanā, varat griezties pie sociālajām darbiniecēm Dinas Romanovskas
un Artas Manušas Rūpniecības ielā 7, Bauskā (tālr. 63921802). Bezmaksas tālrunis uzziņām
80001801.
Ja esat cietis noziegumā vai bijis tā aculiecinieks, izmantojiet atbalsta tālruni 116006, kur
Jūs uzklausīs un atbalstīs, kā arī informēs par Jūsu tiesībām un cietušo atbalsta
organizācijām.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Mag.sc.soc.

Ina Krūmiņa

Ģimeņu vasaras diennakts nometne „Lustīgā ielīgošana”

Arī
šogad
Latvijas
SOS
Bērnu
ciematu
asociācija
ar ABLV
Charitable
foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2015-2016” atbalstu
Bauskā organizē ģimeņu vasaras diennakts nometni „Lustīgā ielīgošana”. Tā kā nometnes
laiks sakrīt ar pirms vasaras Saulgriežu svinību laiku, tad arī nometnes mērķis un aktivitātes
ir saistītas ar šiem gadskārtu svētkiem. Nometnes mērķa grupa ir 7 ģimenes ar bērniem
vecumā no 4 līdz 15 gadiem – Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra dalībnieki, kopskaitā 20
personas. Nometnes norises vietu izvēlējāmies viesu namu Bērzkalni, taču lielāko daļu laika
ģimenes pavada aktīvā darbībā brīvā dabā.
Kā jau iepriekšējos pasākumos, nometnes mērķis ir, pirmkārt, veicināt ģimenes kopā
būšanu, šoreiz vairāk mudinot izzināt mūsu kultūras tradīcijas, kas saistītas ar gadskārtu
svētkiem. Pirmā diena sākās ļoti aktīvi: ar jautrībām un atrakcijām Īslīces SOS bērnu
ciematā, kur jauku pasākumu bija noorganizējuši organizācija AON. Pēc aktīvās izkustēšanās
darbs turpinājās viesu namā Bērzkalni, jo iepriekš ieplānotās aktivitātes brīvā dabā nedaudz
sagrozīja lietus vīriņš.
Taču aktivitātes un pasākumi turpinājās arī viesu namā: katrs sameklēja savu simbolu pēc
ziedu horoskopa un sagatavoja kopīgu nometnes karogu. Tad tika organizētas dažādas
izglītojošas aktivitātes: augu un ziedu atpazīšana, tradīciju un paražu apzināšana, spēlētas
dažādas sadraudzības spēles. Šodien pēc sātīgām brokastīm visi devās uz Tērvetes dabas
parku.

Irēna Kalniņa
Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra vadītāja

15.06.2016.
"Taureņu vasaras 2016"

Bauskas novada daudzbērnu ģimene un viena vecāka ģimene pieņēma izaicinājumu un
piedalījās nodibinājuma „Palidzesim.lv” organizētajā ģimenes nometnē no 7.-10.jūnijam,
"Taureņu vasaras 2016", kura notika viesu namā „Skultes Muiža”, Skultes pagastā, Limbažu
novadā.
Nometni līdzfinansēja ABLV Charity foundation un ģimenēm līdzi jāņem bija tikai labs
noskaņojums un vēlme radoši darboties.
„Taureņu vasaras 2016” nometnes programma bija pārdomāta līdz smalkumiem, lai katrs
bērns un vecāks justos vajadzīgs, vērtīgs un gaidīts. Ģimenes pirmajā dienā iepazinās un
sadraudzējās, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes. Interesantas
bijušas komandas saliedēšanas aktivitātes. Nākamajās dienās izbaudījuši kanisterapiju,
reitterapiju, dažādas radošās nodarbības.
Mamma Kristīne dalījās iespaidos: „Galvenais ieguvums ir nesteidzīgi pavadītais
laiks ar bērniem, kopīgi pilnveidojāmies un kustējāmies, tikai tagad sapratu, ka neesmu
viena ar saviem bērniem, bet apkārt ir tik forši un izpalīdzīgi cilvēki, vajag tikai pieņemt,
nebaidīties un iemācīties uzticēties. Pēc psihoterapeites Ainas Poišas lekcijām gribas vairāk
darīt pašai un palīdzēt arī citām ģimenēm.”
Viens no spilgtākajiem mirkļiem nometnes dalībniekiem bija darboties
improvizācijas teātra terapijā, ko vadīja brīnumainais Improvizācijas teātra „Spiediens”
aktieris Juris Kozlovskis. Nometnes dalībnieki izbaudīja arī citas jaukas aktivitātes un
pasākumus, kas ļāva abām ģimenēm 4 dienas izbaudīt kopā būšanas prieku, attīstīt dažādas
jaunas prasmes, iegūt jaunas iemaņas un zināšanas, kā arī Jūrmalā baudīja jūru, sauli un
smilšu terapiju.

Nometnes beidzamā diena vienmēr ir mazliet bēdīga. Četras dienas paskrējušas nemanot.
No nometnes "savā koferī" katra ģimene paņēma sev svarīgāko: kopīgi pavadīto laiku,
pozitīvās emocijas, smieklus, prieku, jaunus draugus, pārsteigumus, saldumus un mīlestību.
Ģimeņu vārdā un Bauskas novada Sociālā dienesta vārdā- Vislielāko paldies un zāļu tējas
pušķus sūtam:






Nodibinājuma „Palidzesim.lv” komandai par atsaucību un sadarbību, atbalstot
Bauskas novada ģimenes;
Ģimenes ārstei dr. Inetai Jočai un medmāsai Vizmai Ūdrēnai par atbalstu un ātro
reaģēšanu;
Autotransporta šoferītim Viktoram Grigorjevam par aizvešanu un atvešanu, par
laipnību un smaidu;
Kolēģēm sociālajām darbiniecēm Dinai Romanovskai un Aijai Jakubonei par
operativitāti.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Arta Manuša

23.05.2016.
Rito trauki Bauskas novada ģimenēm

Bauskas novada Sociālajam dienestam turpinās sadarbība ar nodibinājumu „Palidzesim.lv”.
Jau 14. gadu pēc kārtas – notiek labdarības kampaņa “Maini veco pret jauno kopā ar
Palidzesim.lv.” Šogad, sadarbībā ar labdarības organizāciju „Palīdzēsim.lv”,
kampaņas
laikā
saziedotie
trauki
tika
nogādāti
sociālajā
dienestā
maznodrošinātām
un
trūcīgām
ģimenēm
Bauskas
novadā.
Akcijas mērķis - iespēja palīdzēt līdzcilvēkiem, sniedzot traukiem otro dzīvi, bet ģimenēm –
praktiskas un saimniecībā noderīgas lietas. Saziedotos- lietošanai derīgos traukus un
virtuves piederumus- katlus, pannas, galda šķīvjus, krūzes Bauskas novadā saņēma 24
ģimenes.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Arta Manuša

16.05.2016.
Ģimenes dienu gaidot

12.maijā Bauskas ģimeņu stiprināšanas un atbalsta komanda kopīgi atzīmēja Ģimenes
dienu, kurā piedalījās 7 ģimenes, kopskaitā 22 dalībnieki – gan lieli, gan mazi. Par norises
vietu tika izvēlēts Bauskas pilskalns, kur visus – kā lielus, tā mazus – priecēja saulainais
laiks un plaukstošie ziedi un koki. Kā jau ierasts, pasākums iesākās ar kopējo apli, kurā
iepazinām pasākuma mērķi un ikviena dalībnieka vārdu. Ģimenes galva arī saņēma
piespraužamu sirsniņu, uz kuras ar trim vārdiem raksturoja savu ģimeni.
Kad visi bija savstarpēji iepazinušies, tika organizēta pirmā rotaļa ģimenēm „Skaitļu
labirints”. Pa zaļajā zālītē izlikto ceļu ar ciparzīmēm līdz 20, izmantojot metamā kauliņa
palīdzību, ģimenes centās nokļūt līdz finišam. Uz katra uzmestā cipara bija jāatbild uz
jautājumu. Vairākkārt tika iekļauti saukļi, kur skaļi jāpasaka ”Es mīlu savu ģimeni”, kā arī
citi līdzīgi uzdevumi.
Nākamā rotaļa prasīja lielāku piepūli: katra komanda saņēma noteiktu skaitu slēpjamos
priekšmetus (plastmasas pudeļu vāciņus) un, pēc pašu uzzīmēta plāna, tie bija jāpaslēpj
norādītā vietā. Vēlāk ar kartēm samainījās un nu sākās korķīšu meklēšana. Dažiem gāja
ātrāk, dažiem lēnāk, bet gala rezultātā visa apslēptā manta tika atrasta.
Pēc aktīvas rosīšanās, dalībnieki tika arī pie cienasta – gardām zaptes maizēm.
Ieēduši zaptes maizes un padzēruši piparmētru tēju, visi devās mājup priecīgā
noskaņojumā.
I.Kalniņa,
Projekta vadītāja

16.05.2016.
Māmiņu dienas pasākums

Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijas un atbalsta grupa 2016. gada 10.
maijā Bauskas novada Sociālajā dienestā piedalījās Māmiņu dienas pasākumā, ko apmeklēja
ap 50 cilvēku.
Pasākumu ieskandināja Lilitas un Jāņa Seržānu audžuģimenes audzēkņu koncerts ar
vairākām skaistām, atraktīvām un daudzām vēl līdz šim nedzirdētām dziesmām. Arī
rehabilitācijas un atbalsta grupas jaunieši bija sagatavojuši veltījumu māmiņām – latviešu
tautas dziesmas. Māmiņas saņēma arī pašizgatavotas apsveikuma kartiņas un suvenīrus.
Sociālā dienesta pirmajā stāvā bija un ir joprojām apskatāma jauniešu radošo darbu izstāde
– zīmējumi, veidojumi no māla. Par dalību XX Integratīvajā mākslas festivālā un festivālā
“Nāc līdzās!” atzinības rakstus saņēma Evita Šmitkina, Kārlis Biķernieks, Emīls Grigonis,
Toms Ritums un Indra Kronīte. Uz sasniegumiem izstādēs viņus mērķtiecīgā darbā vadījusi
mākslas pasniedzēja Daile Feldmane. Pasākumu palīdzēja organizēt un vadīt sociālās
rehabilitācijas programmas studentes Zane Kuka un Katrīna Rimševica.
Šis pasākums deva iespēju māmiņām uzelpot saspringtajā ikdienas skrējienā un uz brīdi
sajusties īpašām, redzēt savus bērnus dzīvespriecīgus un palepoties ar savu bērnu
sasniegumiem.
Sociālā darbiniece
darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Daiga Supe

29.04.2016.
Sociālais dienests novērtējis sociālo pakalpojumu kvalitāti
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums kā vienu no Sociālā dienesta uzdevumiem
noteicis sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības kvalitātes novērtēšanu.
Pirmo reizi aprūpes mājās pakalpojuma kvalitāti novērtēta trīs mēnešus pēc pakalpojuma
piešķiršanas klientam. Pēc tam – reizi gadā. Šī pakalpojuma kvalitātes novērtēšana uzsākta
reizē ar pakalpojuma ieviešanu 2012. gadā. To veic sociālā aprūpētāja, aptaujājot klientu.
2015.gadā pēc Labklājības ministrijas norādījumiem pirmo reizi tika veikta aprūpes
pakalpojuma novērtēšana pieaugušām personām sociālās aprūpes institūcijās. Izlases
kārtībā sociālā aprūpētāja Sigita Roze aptaujāja 30 pansionāta “Derpele” klientus visās trijās
pakalpojuma sniegšanas vietās: Codē, Īslīcē un Bauskā. Klienti nenorādīja uz būtiskiem
trūkumiem savā aprūpē. Tika izteikti priekšlikumi attiecībā uz ēdināšanas pakalpojuma
uzlabošanu, ko pansionātam sniedz SIA “Aniva”.
2016.gada martā un aprīlī sociālie darbinieki novērtēja 68 ārpus ģimenes aprūpē esošu
bērnu aprūpi pie aizbildņiem un audžuģimenēs, kā arī desmit bērnu aprūpi trijos bērnu
namos Tērvetes SAC, Elejas bērnu namā, SOS bērnu ciematā Īslīces pagastā. Sociālā
aprūpētāja apmeklēja un novērtēja pakalpojuma kvalitāti septiņām pieaugušām personām
Tērvetes un Vecumnieku novada aprūpes iestādēs. Galvenais secinājums – klienti ļoti pozitīvi
novērtē vidi, kurā atrodas, un aprūpes pakalpojumu, ko saņem. Sociālā darbiniece Janīna
Millere atzina, ka pakalpojuma novērtēšanas process, apmeklējot aizbildņus, bijis pozitīvs
pārdzīvojums arī viņai pašai, satiekot emocionāli veselas personības, kas ar lielu atbildības
sajūtu audzina bērnus, strādā un nežēlojas par grūtībām. Piedzīvotais būtiski atšķiras no
sociālā darbinieka ikdienas.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Ina Krūmiņa

04.04.2016.
XX Integratīvās mākslas festivāls “Nāc līdzās”
23.martā Sociālais dienests organizēja braucienu uz Rīgu uz XX Integratīvās mākslas
festivāla “Nāc līdzās” lielkoncertu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu
vecākiem.
Lielkoncertu apmeklēja 14 jaunieši un 15 vecāki no Bauskas novada. Brauciens tika
organizēts kā pateicība par jauniešu sasniegumiem un augstiem novērtējumiem mākslas
izstādēs, kuras notikušas dažādās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Bauskā, Jūrmalā, Rīgā.
Lielkoncerts notika Rīgas Stradiņa universitātes aulā, kur uzstājās talantīgi bērni un jaunieši
ar īpašām vajadzībām no dažādām Latvijas vietām. Priekšnesumi rosināja pozitīvas
emocijas, kas izpaudās gan patiesa prieka asarās, gan izraisīja “skudriņas”. Kārļa mamma
atzina: “Diena pagāja kā viens mirklis, esot kopā un tajā pašā laikā gūstot emocionālo un
garīgo piepildījumu caur mākslu, caur dziesmām un dejām. Tik aizrautīgi un skaisti bērni un
jaunieši izpildīja savus priekšnesumus!”
Sociālā aprūpētāja Sigita Roze

01.04.2016.
Klientu apkalpošana jaunos kabinetos

Lai nodrošinātu ar klientu saistītās informācijas iegūšanu, lietošanu un glabāšanu atbilstoši
ierobežotas pieejamības informācijas statusam un klienta privātās dzīves neaizskaramībai,
kā to nosaka prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, Sociālajā dienestā Rūpniecības ielā
7 rasta iespēja iekārtot atsevišķas darbavietas sociālajām darbiniecēm, kas strādā ar
personām ar funkcionāliem traucējumiem – Daigai Supei un Ditai Čekšai. Šāda iespēja
radusies, pārdalot ar starpsienu lielu kabinetu, kas sākotnēji tika izbūvēts kā
daudzfunkcionāla rehabilitācijas centra datorklase. Centrs tika likvidēts 2009.gadā,
datorklase nedaudz vēlāk.
Abas speciālistes ik mēnesi apkalpo 71 personu ar invaliditāti un tikpat viņu asistentus,
administrējot valsts finansēto pakalpojumu, izvērtē vidēji ap 15 iesniegumu mēnesī par
bērna piedzimšanas pabalstu piešķiršanu. Katra vidēji mēnesī konsultē 74 klientus.
Attēlos: sociālās darbinieces Daiga Supe, Dita Čekša un praktikante-sociālā rehabilitētāja
Zane Kuka apkalpo klientus jaunajos kabinetos.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ina Krūmiņa

21.03.2016.
Uzsākta Higiēnas centra būvniecība

17.martā uzsākti vecās svaru darbnīcas nojaukšanas darbi. Tā atradās Sociālā dienesta
pagalmā, Rūpniecības ielā 7, Bauskā. Uz šīs ēkas pamatiem taps Higiēnas centrs Bauskas
novada iedzīvotājiem.
Higiēnas centrs nav tikai paredzēts kā vieta, kur vajadzības gadījumā varēs izmantot dušu
un izmazgāt drēbes, kas ģimenēm krīzes situācijās arī ir ļoti aktuāla problēma. Jaunās telpas
ļoti gaida jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, kuri savas iknedēļas nodarbības ar
aprūpētāju un radošo nodarbību pasniedzēju spiesti pavadīt pavisam nelielā kabinetā.
Jaunajā ēkā paredzētas telpas dažādu sociālo prasmju mācīšanai ģimenēm, kurām tas ir
aktuāli, kā arī grupu nodarbībām. Paredzēts, ka telpas vajadzības gadījumā būs īslaicīgs
patvērums ģimenēm krīzes situācijā, kad piedzīvota vardarbība vai pajumtes zaudēšana.
Bauskas novada domes veiktā iepirkuma rezultātā visus nojaukšanas un jaunās ēkas
uzcelšanas darbus veic SIA “FF”, kuriem ir liela pieredze būvniecības jomā. Ja viss notiks kā
plānots, šī gada beigās Bauskas novada iedzīvotāji tiks pie jauniem pakalpojumiem un
pilsēta iegūs vēl vienu sakārtotu ēku.
Kopējās celtniecības izmaksas ir 191 245,36 eiro.
Iveta Kubliņa
Sociālā dienesta vadītāja

21.03.2016.
Grozījumi sociālās palīdzības piešķiršanā
No 26.02.2016. spēkā stājušies grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās
palīdzības pabalstiem.
Daļa grozījumu atceļ pabalsta apmēra un atsevišķu mērķgrupu ienākuma līmeņa sasaisti ar
valstī noteikto minimālo darba algu. Tā rezultātā definēts konkrēts pabalsta apmērs:
dzīvokļa pabalstam malkas iegādei – 180 eiro gadā, apbedīšanas pabalstam 360 eiro,
pabalstam mācību gada uzsākšanai 55 eiro, pabalstam daļēju medicīnisko izdevumu
segšanai līdz 200 eiro gadā.
Bez trūcīgām un maznodrošinātām personām/ģimenēm uz dzīvokļa pabalstu un pabalstu
daļēju medicīnisku izdevumu segšanai turpmāk var pretendēt ģimenes, kur visi ģimenes
locekļi ir nestrādājoši pensionāri/invalīdi, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 325 eiro
uz vienu personu un kurai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un nekustamie īpašumi.
Palielināts ikmēneša pabalsts aizbildņiem. Tagad tas ir 70 eiro vienam bērnam.
Būtiski mainījies pabalsta daļēju medicīnisko izdevumu segšanai definējums. Turpmāk 80%
apmērā tiks apmaksāti medicīniskie izdevumi, kas saistīti ar pacienta iemaksu stacionārā,
pacienta iemaksu diagnostikai, līdzmaksājumu par operāciju. Pabalsts netiks piešķirts
maksas medicīnas pakalpojumu apmaksai.
100% apmērā tiks piešķirts pabalsts intravitreālām injekcijām personām, kuras likumā
noteiktā kārtībā atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām un vientuļi dzīvojošajiem
pensionāriem/ invalīdiem, kuru ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 325 eiro.
Pabalsts 50 eiro gadā paredzēts kontracepcijas līdzekļu iegādei trūcīgām, maznodrošinātām
un sociālā riska ģimenēm.
Palielināta mērķgrupa bezmaksas ēdināšanas pabalsta saņemšanai pirmsskolas izglītība
iestādēs (PII) un tie ir vecāki, kuru ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 180 eiro
un kuriem vairāki bērni apmeklē PII. Viņiem paredzēts pabalsts bezmaksas ēdināšanai 50%
apmērā par katru bērnu.
Pabalstu mācību gada uzsākšanai varēs saņemt par katru bērnu pamatizglītības
nodrošināšanai no trūcīgām, maznodrošinātām, aizbildņu un daudzbērnu ģimenēm.
Mag.sc.soc. Ina Krūmiņa,
Sociālā dienesta vadītāja vietniece

15.03.2016.
Sociālajiem darbiniekiem jauni kabineti

11. martā Vecsaules pagasta pārvaldē tika pārgriezta sarkanā lente un atklāti divi jauni
kabineti, kuros klientus pieņems sociālās darbinieces Dace Štāla un Irina Gutjare. Līdz šim
abām sociālajām darbiniecēm bija viens kabinets, kurā vienu reizi nedēļā strādāja arī
bāriņtiesas locekle.
Ar atsevišķu kabinetu ierīkošanu Vecsaules pārvaldē ir nodrošināta likuma norma par
konfidencialitātes ievērošanu klientu apkalpošanā. Blakus kabinetiem atrodas vēl viena plaša
telpa,
kuru
varēs
izmantot
grupu
nodarbībām.
Pateicoties Vecsaules pārvaldes vadītājas Līgas Vasiļauskas iniciatīvai, bijusī zāle, kurai vairs
nav bijis racionāla pielietojama, tika pārbūvēta. Darbus veikuši probācijas dienesta klienti.
Sociālo darbinieku nodrošināšana ar atsevišķiem kabinetiem turpinās. Šonedēļ uzsākti
remontdarbi Sociālajā dienestā Rūpniecības ielā 7, kur ar starpsienu tiek pārdalīts kabinets,
lai atsevišķas darbavietas ierīkotu sociālajām darbiniecēm Daigai Supei un Ditai Čekšai, kas
strādā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Ina Krūmiņa

07.03.2016.
24.marts – Pasaules tuberkulozes diena
Tuberkuloze (TB) ir joprojām aktuāla infekcijas slimība, ar ko var saslimt cilvēki neatkarīgi
no dzimuma, tautības, rases, vecuma, izglītības vai ienākumiem jebkurā valstī un
kontinentā. Saslimušo vidū ir gan bagātie, gan trūcīgie. Daudzi no mums domā, ka TB ir
gandrīz izzudusi un tāpēc no tās nav jābaidās. Ir arī tādi, kas domā, ka TB skar tikai tos, kas
dzīvo nabadzīgos apstākļos. Diemžēl neviens no šiem pieņēmumiem nav patiess. TB vēl
joprojām apdraud visus.
Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, 9 miljoniem cilvēku katru gadu tiek
atklāta aktīva TB forma. Pēdējos gados Latvijā ik gadus tiek reģistrēti aptuveni vairāk kā
600 saslimšanas gadījumi. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem 2014.
gadā Latvijā reģistrēti 637 pirmreizēji tuberkulozes saslimšanas gadījumi, tajā skaitā TB
diagnosticēta 41 bērnam vecumā līdz 14 gadiem un 11 pusaudžiem. Savukārt pērn
pirmreizēji reģistrētie saslimšanas gadījumi ar TB pērn bija 621, no tiem 24 bērni vecumā
līdz 14 gadiem un 4 pusaudži.
Tomēr neskatoties uz augstākminēto, TB ir ārstējama infekcijas slimība, ko izraisa
tuberkulozes nūjiņa ‘Mycobacterium tuberculosis’. TB izplatās gaisa - pilienu ceļā no
cilvēka uz cilvēku. Kad plaušu TB slimnieks klepo, šķauda, spļauj, dzied vai smejas, TB
baktērijas nokļūt gaisā. Tā kā TB baktērijas apkārtējā vidē ir ļoti izturīgas, tās kādu laiku var
saglabāties gaisā, īpaši ierobežotā telpā. Nevēdinātās telpās TB baktērijas uzturas gaisā pat
vairākas stundas pēc tam, kad TB slimnieks tajās uzturējies. TB visbiežāk skar plaušas, bet
var skart arī citas ķermeņa daļas, piemēram, nieres, kaulus, limfmezglus vai smadzenes.
Efektīvākais veids, kā novērst saslimšanu ar TB un apkārtējo inficēšanu, ir ātra diagnostika
un nozīmētā ārstēšanās režīma ievērošana. Tuberkulozi var izārstēt, ja to ārstē laicīgi!

Kādi ir tuberkulozes simptomi?







Klepus, kas ilgst vairāk nekā 3 nedēļas;
Klepojot parādās asinis vai krēpas;
Svīšana naktī;
Drudzis, drebuļi;
Svara zudums, ēstgribas zudums, vājums, nogurums.

Katru gadu 24.martā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena. Saņemt
informāciju par tuberkulozi varēs saņemt arī Bauskā, Dārza iela 12b, no 14.-18. martam
Atvērtajās durvju dienās. Vienlaicīgi bez maksas varēs veikt arī HIV, sifilisa, hepatīta B un C
eksprestestus un saņemt pirms un pēc testa konsultācijas.
Sociālā darbiniece darbam ar personām ar atkarības problēmām
Tatjana Kalniņa
Tālr. +371 63920205

03.03.2016.
STARPTAUTISKAIS XVI VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS "ES DZĪVOJU PIE JŪRAS"
NOSLĒDZIES!
Jūrmala ir skaista kūrortpilsēta mūsu Baltijas jūras krastā. Katru gadu Jūrmalas Mākslas
skola organizē Starptautisko vizuālās mākslas konkursu “Es dzīvoju pie jūras”.
Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens bērns un jaunietis no visas plašās pasaules, kas ir
jūru un okeānu apskalota. Konkursa tēma ik gadu ir saistīta ar jūru. Šogad tas ir „STĀSTS
JŪRAS AKMENĪ” – „Aiziet līdz jūrai un ievilkt dziļu elpu svaiga jūras gaisa. Akmens
atklāj savu tālo ceļojumu senajā pasaulē un plašajos jūras ūdeņos. Akmeņi - mazi
un krāsaini, lieli kā skulptūras, melni, lavas veidoti.... Jūras krasti ir tik dažādi.”
Tikpat īpaši, krāsaini, arī emocijām pilni ir stāsti, kurus vizualizē skolēni un jaunieši no tik
ļoti dažādām zemēm, bet kurus visus vieno interese - radošas nodarbības vizuālajā mākslā.
Dažiem tuvāka ir glezniecība, vai gleznošana uz zīda, citiem grafika, kādam datorgrafika,
bet ikviens var izstāstīt savu un savas zemes stāstu.
Arī mūsu Bauskas jaunieši ar īpašajām vajadzībām, kas darbojas Bauskas novada Sociālā
dienesta mākslas nodarbībās, uzgleznoja savus stāstus un piedalījās konkursā „Es dzīvoju
pie jūras”.
Šogad varam sveikt Evitu Šmitkinu, Kristīni Žukausku, Indru Kronīti, Tomu Ritumu un Emīlu
Grigoni, kuru darbi ir saņēmuši atzinības rakstus XVI Starptautiskajā vizuālās mākslas
konkursā ”Es dzīvoju pie jūras”! Paldies viņiem par centību, par pacietību un par prieku
darbu tapšanas laikā!
Uzziņai:
Konkursam tika iesūtīti 2709 darbi no 27 valstīm. No ārzemēm iesūtīja 736 darbus
no 79 organizācijām, no Latvijas tika iesniegti 1973 darbi no 243
organizācijām. Konkursam
tika
iesniegti
bērnu
un
jauniešu
darbi
no AZERBAIDŽĀNAS,
BALTKRIEVIJAS,
BULGĀRIJAS,
FILIPĪNĀM
,
HONKONGAS,
HORVĀTIJAS, IGAUNIJAS, INDIJAS, INDONĒZIJAS, IRĀNAS, KAZAHSTĀNAS, KRIEVIJAS,
ĶĪNAS, LIETUVAS, MOLDOVAS, POLIJAS, RUMĀNIJAS, SERBIJAS, SINGAPŪRAS,
SLOVĒNIJAS, SPĀNIJAS, ŠRILANKAS, TAIZEMES, TURCIJAS, UKRAINAS, UNGĀRIJAS un
LATVIJAS.
Skolotāja Daile Feldmane

17.02.2016.
Deputāti "ēno" Sociālajā dienestā
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības programma 1.-12. klašu
skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro
interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Atsaucoties uz šo līdzību, 16.februārī divi pašvaldības deputāti Aivija Kursīte un Aleksandrs
Novickis ēnoja Sociālā dienesta darbiniekus. Tā kā otrdienas ir Sociālā dienesta darbinieku
sanāksmes, tad līdz pusdienām notika abpusēja domu apmaiņa par daudziem kopīgi
risināmiem jautājumiem, lai nodrošinātu gan adekvātus darba apstākļus speciālistiem, gan
pienācīgu sociālo pakalpojumu kvalitāti, tika pārrunātas sociālās problēmas, kādas ik dienas
ir sociālo darbinieku redzeslokā. Deputāti praktiski iepazinās ar mobilās vienības
autotransportu, uzklausīja vecu laužu aprūpes problēmas laukos.
Dienas otrajā daļā, saskaņojot ar klientiem, deputātiem devās līdzi sociālajiem darbiniekiem
apsekošanā Bauskā un Mežotnē, aprunājās ar cilvēkiem, redzēja viņu dzīves apstākļus.
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Arta Manuša ilustrēja savu darbu gan risku
izvērtēšanā, gan klienta lietas komplektēšanā, gan dažādu sociālā darba metožu
izmantošanā problēmu identificēšanā, gan procesa atspoguļošanā Sociālās palīdzības
administrēšanas programmā SOPA.
Arī iepriekš par Sociālā dienesta darbu ir interesējušies Sociālās un veselības lietu komitejas
deputāti, kas gandrīz pilnā sastāvā 2015.gada septembrī apmeklēja Dāviņu un Īslīces
pagastu sociālos darbiniekus viņu darbavietās.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Ina Krūmiņa

11.02.2016.
Valentīndiena Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centrā
11.februārī Bauskas SOS ģimeņu atbalsta centra ģimenes un darbinieki sapulcējās, lai kopīgi
ieskandinātu Valentīndienu. Iesākumā pārrunājot to, kas ir mīlestība un kāda tā mēdz būt,
izskanēja daudz jauku salīdzinājumu un atziņu no bērnu puses. Kopīgi rakstījām dzeju, par
to, kāda mīlestība mēdz būt. Vēlāk tapa sveicieni sirsniņas formā pašiem tuvākajiem –
māmiņām un tētiem.

Mīlestība
Īsta
Laimīte
Elpot
Saulītē
Tiekties
Īstenībā
Būt
Avotā (tā raksta Solvita - mamma)
Neizpalika arī kopīga “jautrošanās” – rotaļās iešana un sirsnīgas sarunas. Uz pasākumu
kopskaitā bija ieradušies 14 projekta dalībnieki – gan lieli, gan pavisam mazi. Mēs,
pasākuma organizatori, priecājāmies kopā ar bērniem un ģimenēm. Ceram, kā šādas
tikšanās ienes gaišumu un veicina pozitīvas saskarsmes veidošanos ģimenē.
Irēna Kalniņa, projekta koordinatore

06.02.2016.
Kurš teica, ka Ziemassvētki ir tikai vienreiz gadā?
2016.gada 3.februārī Bauskas novada sociālā dienesta darbinieces Arta Manuša, Dina
Romanovska un Dace Bužeriņa uzsāka sadarbību ar nodibinājumu Palīdzēsim.lv. Uz pirmo
tikšanos tika aicinātas divpadsmit ģimenes kopskaitā ar trīsdesmit trīs bērniem, kuras ir
sociālā dienesta redzeslokā. Palīdzēsim.lv darbinieki iepazīstināja ar savu darbību un
dāvināja īpaši katrai ģimenei sagatavotu dāvanu.
Organizācijas Palīdzēsim.lv darbību veido 3 galvenie virzieni: 1) primārās palīdzības
sniegšana sadzīves jautājumos (pārtika, saimniecības lietas, mēbeles u.c.), 2) atbalsts
veselības problēmu risināšanā, 3) sociālās integrācijas pasākumu organizēšana. Ar
ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība, organizācija veido ilgtermiņa kontaktu. Sākotnēji
tiek sniegta palīdzība sadzīves apstākļu uzlabošanā un veselības problēmu risināšanā. Ņemot
vērā, ka veselības problēmas bieži vien tiek risinātas vairākus mēnešus vai pat gadus, tiek
saglabāts kontakts ar konkrēto ģimeni ilgtermiņā. Vienlaicīgi, bērni un jaunieši tiek iesaistīti
dažādās kultūras aktivitātēs, radošajās darbnīcās, semināros un nometnēs. Dažādo
aktivitāšu mērķis ir iepazīstināt bērnus ar cita veida sociālo vidi un motivēt viņus tālākai
izglītības sasniegšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Pasākuma laikā notika arī trīs radošās darbnīcas, kurās mātes kopā ar bērniem apguva
dažādas iemaņas – bumbu marmorēšanu, mandalu gatavošanu un fotorāmīšu noformēšanu.
Pēc kārtīgas darbošanās notika kopīga našķēšanās ar Palīdzēsim.lv sarūpētajiem saldumiem
un dzērieniem. Paši izturīgākie palika līdz pasākuma beigām, kā rezultātā tapa kopīgais foto.

Uzaicinātās ģimenes izjuta vienotību ar līdzīgās grūtībās nonākušām citām ģimenēm un
novērtēja tām sniegto atbalstu, saprotot, ka arī viņi turpmāk var palīdzēt tiem, kuriem
klājas vēl grūtāk.
Arta Manuša, Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

11.01.2016.
Jauniešu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas grupa Bauskas novada Sociālajā
dienestā
“Arī mēs varam,” tā saka jaunieši, kuri ir iesaistījušies un apmeklē mākslas nodarbības
veidošanā, zīmēšanā, aplicēšanā un citos attīstošos uzdevumos un nodarbībās.
Mākslas nodarbības piedāvā plašākas un daudzveidīgākas attīstošas iespējas skolēniem un
jauniešiem ar speciālajām vajadzībām, tās veicina vieglāku integrēšanos sabiedrībā, kā arī
palīdz vispusīgai un harmoniskai personības attīstībai. Veidošanas un vizuālās mākslas
nodarbības, kas pazīstamas arī kā mākslas terapijas veids, dod iespēju pilnvērtīgai
personības attīstībai. Mākslas nodarbībās iegūtās prasmes un zināšanas palīdz sadzīvē un
citu mācību priekšmetu vieglākai apguvei skolās. Veidojot ar mālu, sistemātiski un
mērķtiecīgi tiek attīstītas praktiskās darbības, un vispārējās izziņas prasmes. Ar diferencētu
un individuālu pieeju audzēkņi tiek motivēti aktīvai darbībai nodarbībās, tiek veicināta ticība
savām spējām un varēšanai. Tas rada prieku - prieku par pirmajiem nedrošajiem darbiņiem
un gandarījumu par jau sasniegtajiem rezultātiem. Tie ir pirmie soļi un iespēja sevis
attīstīšanā, lai varētu piedalīties dažādās kultūras dzīves aktivitātēs, kuras piedāvā
sabiedrība.
Katru gadu jaunieši
veido
vairākas
izstādes,
kurās
demonstrē
savus
darbus, dalībnieki ar
augstāku
radošo
spēju
potenciālu
tiek
sagatavoti
dalībai novada un
valsts
mēroga
izstādēm
un
konkursiem,
atbilstošā
kategorijas grupā.
Tradicionāli jaunieši
piedalās
starptautiskajā
vizuālās
mākslas
konkursa
“Es
dzīvoju pie jūras” un
tradicionāli jaunieši
tajā iegūst augstu
novērtējumu. Arī 2015. gadā tika saņemti četri atzinības raksti: Indrai Kronītei, Kārlim
Biķerniekam, Emīlam Grigonim un Tomam Ritumam. 2015.gadā jauniešu apgleznotie šķīvji
tika izstādīti izstādē “Raksti” Rīgas dzelzceļa muzejā, radošie darbi - integratīvās mākslas
festivāla Zemgales reģiona izstādē “Nāc līdzās”. Ik gadus tiek organizēti rudens un pavasara
gleznošanas plenēri, veidošanas nodarbībās ar lielu mīlestību gatavo dāvanas vecākiem,
iepriecina draugus un, galvenais, ar savām spējām pārsteidz paši sevi.
Galeriju skatīt ŠEIT!
Notici arī tu, mēs varam, nāc pulkā!
Radošo mākslas nodarbību vadītāja
Daile Feldmane

