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Bauskas slimnīcai
svinam 180

Bauskā izskanējuši “Toņi un
pustoņi”

Ziņa

Svētki

Slimnīca
Slimnīcas
ielā šodien

Vieta, kur satiekas piedzimšanas
prieks un aiziešanas sāpes

B

auskas slimnīcai 180. Tas
ir daudz vai maz? Viss šai
pasaulē ir relatīvs- ja skatāmies no pirmā rakstos minētā mediķa, kurš Bauskā praktizēja
pirms 555 gadiem, tad maz, ja salīdzinām ar cilvēka mūžu, tad daudz.
Kopš Bauskā dzīvoja pirmie iedzīvotāji, tā vienmēr bija kāds, kurš
dziedēja brūces, gatavoja zāļu novārījumus, pieņēma dzemdības un
palīdzēja atveseļoties. Un tā tas būs
vienmēr.
Slimnīcas un cilvēka dzīvē ir kāpumi un kritumi, no mums pašiem
ir atkarīgs, kādi mēs no šīm situācijām izejam - nogrimstam vai izdzīvojam mainoties: Rainis “pastāvēs,
kas mainīsies”.
Slimnīcas dzīvē bija abi Pasaules
kari bez finansēm, medikamentu
maz, pārtikas maz, mediķi bieži
uz izsīkuma robežas, un tad palīgā nāca Baušķenieki, izrādot lielu
pilsonisko drosmi un atbildību par
valsts pastāvēšanu un Bauskas iedzīvotāju likteņiem- viņi vāca ziedojumus, izveidoja papildus lazareti. Vai mūsdienās mēs tā varētu?
Viss jubilejas pasākums ir pateicība Bauskas mediķiem - esošajiem, bijušajiem un arī tiem, kuri
jau Dieva dārzu dziednīcās.
Bet mēs turpinām strādāt savu
pacientu labā- sniedzam plānveida
palīdzību hroniski slimajiem pacientiem slimnīcā, veicam plānveida
operācijas, diagnostiku, rehabilitāciju, ambulatoro aprūpi un neatliekamo palīdzību 24 stundas diennaktī –
steidzamās medicīniskās palīdzības
punktā. Šodien slimnīcā strādā 124.
darbinieki, 2016. gadā poliklīnikā
bija 132000 apmeklējumu, steidzamās medicīniskās palīdzības punktā
palīdzība sniegta 7428, dienas stacionārā 2900 pacientiem, savukārt
slimnīcas aprūpes nodaļā ārstējās
1400 pacienti.
Lielākai daļai mediķu šis ir darbs
mūža garumā - ar baltām un nebaltām dienām, ar piedzimšanas prieku un aiziešanas sāpēm. Man arī
negribētos dalīt - ārsti, medicīnas
māsas, vecmātes, māsu palīgi, jo
ārstniecība, tas ir komandas darbs.
Tādēļ joprojām uzskatu, ka pareizi
atzīmēt kopā medicīnas darbinieku
dienu un šogad tā ir 18.jūnijā- tādēļ
sveiciens visiem slimnīcas jubilejā
un medicīnas darbinieku dienā!

Mirdza Brazovska

Mēs turpinām strādāt savu pacientu labā- sniedzam plānveida palīdzību hroniski slimajiem pacientiem slimnīcā, veicam plānveida operācijas, diagnostiku, rehabilitāciju, ambulatoro aprūpi un neatliekamo palīdzību 24 stundas diennaktī - atzina Mirdza Brazovska
Bauskai pāri ir gājuši
kari, epidēmijas un veselības
aprūpes reformas, bet mediķu
palīdzība būs vajadzīga tik ilgi,
kamēr vien šeit dzīvos cilvēki.
Līdz pat 19. gadsimtam Latvijas teritorijā ārpus lielajām
pilsētām mācītie ārsti bija liels
retums. Arī par baušķenieku veselību sākotnēji rūpējušies nevis
universitātēs skolotie ārsti, bet
gan amatnieki – ķirurgi-bārddziņi, pirtnieki un brūču ārsti. Viņu

prasmes parasti aprobežojās ar
ārīgu procedūru veikšanu – brūču
dziedināšanu, augoņu izgriešanu, asins nolaišanu, ragu likšanu
jeb šrepēšanu, lūzumu ārstēšanu,
dzemdību palīdzību u.tml.
Pirmos Bauskā praktizējošos
šāda veida speciālistus mēs pazīstam gandrīz tikai vienīgi pēc
vārda. Pirmais zināmais mediķis
Bauskā bijis kāds ķirurgs-bārddzinis Gobels Stīverhauzens, kas minēts jau 1562.gada dokumentos,
tātad pirms 555 gadiem.

Līdzīgi amatnieki ar mediķu iemaņām tolaik bijuši arī pirtnieki,
kas uz mediķu sociālās hierarhijas kāpnēm bija viszemākajā statusā. Pirmais pēc vārda zināmais
Bauskas pirtnieks-brūču ārsts bijis kāds Johans Dīterihs, kuram
1669. gadā hercogs esot devis
atļauju Bauskā turēt pirti un brīvi
nodarboties ar pirtnieka un ķirurga amatu. Bauskā viņš strādājis
no 1672. līdz 1688. gadam, kad
nomiris.
Savukārt pirmais zināmais

universitātē skolotais ārsts Bauskā bijis kāds medicīnas doktors
Johans Rozens, kas 1664. gadā
Bauskā apprecējies, bet nākamajā
gadā jau nomiris. Tikai pēc ilgāka
pārtraukuma – gandrīz pēc simts
gadiem – Bauskā atkal ieradies
mācīts medicīnas doktors Frīdrihs
Friče, nācis no Meisenes Vācijā. Viņš šeit praktizējis no 1751.
līdz 1753. gadam. Tikai sākot no
19. gs. Bauskā pastāvīgi praktizējis kāds mediķis, pat divi, trīs vai
četri ārsti vienlaikus.
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APTIEKAS
Ņemot vērā, ka līdz pat 19. gadsimtam ārsti un ķirurgi Bauskā bija
liels retums, senākos laikos baušķenieku veselības aprūpē milzīga nozīme bija aptiekām un aptiekāriem,
kas ne tikai gatavoja un pārdeva
zāļu vielas, bet nepieciešamības gadījumā sniedza padomus veselības
jautājumos. Bauskā ap 1656. gadu
minētas jau divas aptiekas. Viena esot atradusies tirgus laukumā,
saukta par tirgus aptieku, bet otra
darbojusies netālu no dzirnavām.

Ja pēdējā aptieka slēgta 1939. gadā,
tad tirgus aptieka, vairākkārtīgi
mainot atrašanās vietu un īpašniekus, nonākusi līdz mūsu dienām, kā
„Bauskas aptieka”, blakus tagadējās
Bauskas slimnīcas poliklīnikas ēkai
un tādejādi uzskatāma par vienu no
vecākajām Latvijas aptiekām.
Pirmais aptiekārs Bauskā, šķiet,
būs bijis Bartolomejs Badendiks,
kas te strādājis no 1656. līdz 1681.
gadam. Aptiekāru apmācība tolaik bija ļoti nopietna – Badendiks,

BAUŠĶENIEKUS VAJĀ
MĒRA SĒRGA
Pirmos gadsimtus baušķeniekiem nācās iztikt bez organizētas
stacionārās medicīniskās aprūpes,
taču sērgas un epidēmijas tādēļ nekavējās.
Par pirmajiem lielākajiem mēra
upuriem Kurzemē un Zemgalē var
izlasīt 17. gs. sākumā rakstītos tekstos. 17. gs. 20. gadu sākumā vairākus gadus pēc kārtas šeit ir bijuši
nelabvēlīgi laikapstākļi, tādēļ nav
izaugusi raža. Šajā laikā notika arī
Polijas-Zviedrijas karš, un zviedru karapulki vairākkārt postīja un
laupīja šo zemi. Atsevišķās muižās
izcēlās bads, tam sekoja 1623. –
1625. gada mēra epidēmija. Tā visvairāk skāra tieši Bauskas novadu,

kur, kā teikts kādā tajā laikā tapušā dokumentā, “(..) sērga šausmīgi
sākās un gada laikā nolaupīja lielu
skaitu ļaužu”. Arī nākamajā mēra
epidēmijā, kas izcēlās 17. gs. 50.
gadu beigās un 60. gadu sākumā,
Bauskas pusē bija daudz upuru. Par
to liecina fakts, ka Bauskas pilsētas
maģistrāts 1660. gada 14. februārī
izdeva pavēli sākt uz ielām gulošu
līķu apbedīšanu, izlietojot tam pilsētas baznīcu naudu. Pēc šīs pavēles
mēneša laikā pilsētā tika savākti un
aprakti 227 miroņi.
Baušķenieki nevarēja izvairīties
no atkārtotajām mēra epidēmijām.
Vairāk nostāstu gan saglabājušies
no tā sauktā Lielā mēra laikiem

STACIONĀRĀS
APRŪPES SĀKUMI
Šodien Bauskas slimnīcas teritorijā apskatāms slimnīcas 150 gadu
jubilejai veltītais piemiņas akmens,
kas te ticis uzstādīts svinību laikā
1987. gada 27. jūnijā. Taču, ja ne
pašas slimnīcas, tad stacionārās medicīniskās aprūpes sākumi Bauskas

pilsētā ir pat vēl senāki.
Atrodami dokumenti, kas apliecina, ka jau vismaz 1830. gadā
Bauskā bijusi iestāde, saukta par
Bauskas pilsētas slimnīcu, kur
1831. gadā, uzņemti 262 slimnieki,
tostarp – 44 holēras inficētie. 1835.

BAUSKĀ 1835. GADĀ...
1835. gada nogalē Bauskas pilsētā dzīvojis 2141 iedzīvotājs. Pilsētas pārziņā bez jau minētās „pilsētas
slimnīcas” bijusi arī skola, nabagmāja un pilsētas cietums. Par baušķenieku garīgo labklājību rūpējās
viena baznīca un divas sinagogas.
Šajā gadā Bauskā piedzima 79 bērni, bet nomira 52 baušķenieki. Visvairāk togad miruši no dizentērijas,
kas pilsētā izplatījusies augustā un
septembrī – baušķenieki uzskatīja,
ka tam par iemeslu būs bijis mainīgais laiks, kas neļāvis nogatavoties
augļiem. Bērni galvenā kārtā togad
miruši no garā klepus. Baušķenieki
arī nav bijuši atturībnieki. Kopumā
1835. gada laikā pilsētā pārdoti ap
4000 spaiņu brandavīna un lielākais
tā patēriņš bijis oktobra mēnesī,
kad pilsētā noritējis Franciskāņu
gadatirgus.
Šajā laikā Bauskā par ārstu strā-

dāja medicīnas doktors Roberts
Tīlings, dzimis baušķenieks. Viņa
1836. gada oktobrī atvērto privāto
medicīnas iestādi pieņemts uzskatīt par tagadējās Bauskas slimnīcas
vēsturisko priekšteci.
Kopš padomju laikiem daudz kas
mainījies un pieejami arī citi arhīvi,
citi gada skaitļi. Tamdēļ mēs šodien
vadāmies no 1987. gadā atklātā piemiņas akmens par godu slimnīcas
150 gadu jubilejai.
Slimnīcu viņš uzcēla vecpilsētā,
būve izmaksājusi 1300 rubļu, sākotnēji tur bijušas 20 gultu vietas,
un par ārstēšanos pilsētnieki maksājuši 15 kapeikas dienā. Slimnīca
no jau pastāvošās pilsētas slimnīcas
atšķīrās ar to, ka tā bija paredzēta
Bauskas civiliedzīvotājiem, turklāt
tajā uzņēma un ārstēja abu dzimumu pacientus.
1837. gadā publicētajā medicī-

pirms kļuva par Bauskas aptiekāru,
veselus deviņus gadus kā māceklis
un divus gadus kā zellis bija izglītojies Jelgavas Lauvas aptiekā pie
pazīstamā aptiekāra Alberta Konbergera.
Ap to pašu laiku no 1678. līdz
1701. gadam otrā Bauskas aptiekā strādāja aptiekārs Johans Hildebrands. Tā kā šajā laikā Bauskā
nebija neviena mediķa, viņš iedzīvotāju veselības aprūpē spēlējis nozīmīgu lomu, baudījis lielu cieņu un
ticis dēvēts par Bauskas ārstu. Hildebrands atstājis arī ziņas par savām
ārstniecības metodēm.
(1710–1711), kas noritējis ar lielu
mirstību, izpaudies ar drudzi, augoņiem un „suņanaglām” un, domājams, bijis bubonu mēris. 1710.
gada jūnijā pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Frīdriha Vilhelma
Ketlera pavēles sērgas izplatības
mazināšanai arī Bauskā mirušos
pārtrauca apbedīt baznīcu iekšienē. Vēsturē saglabājušās ziņas, ka
iecelti arī īpaši mēra mācītāji, kas
dievkalpojumus sākuši noturēt zem
klajas debess. Kā savāds vēsturisks
fakts saglabājusies ziņa par Bauskas
kurpnieku likteni – 1710. gada mērī
Bauskā esot nomirusi visa kurpnieku cunfte, izņemot vienu pašu meistaru. Kopumā 1711. gadā, karam un
pēc tam mērim postot Bausku, baušķenieku skaits esot samazinājies
par divām trešdaļām.

gadā šajā pašā iestādē strādājuši trīs
darbinieki, kas gada laikā aprūpējuši 117 vīriešu dzimuma pacientu. Kas gan bija šī slimnīca un vai
tā būtu uzskatāma par mūsdienu
Bauskas slimnīcas priekšteci? Drīzāk gan nē, jo noprotams, ka šī iestāde nav bijusi paredzēta Bauskas
civiliedzīvotājiem, bet gan kalpojusi kā lazarete apriņķa militārpersonu ārstēšanai, turklāt tā bijusi paredzēta tikai vīriešiem.
niski-topogrāfiskajā pārskatā par
Kurzemes pārvaldi pēdējos četros
gados bijušais Kurzemes medicinālinspektors Ernsts Reinfelds slavēja
jaunatvērto Bauskas slimnīcu kā
lielisku piemēru pārējām Kurzemes
pilsētām, sakot, ka nekas nebūtu tik
nepieciešams kā tas, lai šādas iestādes, paredzētas civiliedzīvotāju
ārstēšanai, tiktu dibinātas arī citās
vietās.
Tīlinga slimnīca, jādomā, bijusi
ļoti populāra, jo jau pirmajā pastāvēšanas pusgadā tajā uzņemti 115
slimnieki, no kuriem 93 izārstēti,
3 izrakstīti kā neārstējami, 3 nomiruši, bet 16 vēl turpinājuši ārstēšanos. Vidēji katrs pacients slimnīcā
atradies 25 dienas. Savukārt 1838.
gada pirmajos sešos mēnešos slimnīcā uzņemti jau 184 pacienti! Atzīmējams fakts, ka slimnīcā, kaut
arī privātā iestādē, nabadzīgie baušķenieki uzturējušies un saņēmuši
ārstēšanu bez maksas.

Materiāls tapis sadarbībā ar Paula Stradiņa
Medicīnas vēstures muzeja speciālistiem
Ievu Lībieti un Mārtiņu Vesperi.

PIRMAIS LATVIEŠU
ĀRSTS BAUSKĀ
Ārsts Jēkabs Bullis (Bulle) dzimis Gliebevā (tag. Lietuva) 1853.
gada 22. augustā (3. septembrī pēc
jaunā stila). Pirmās skolas gaitas uzsāka Jelgavas ģimnāzijā, bet 1873.
gadā viņš devās studēt uz Tērbatas
universitāti, vēlāk 1874-1875. gadā

pārcēlās uz Pēterburgu. Ārsta-ķirurga grādu Jēkabs Bullis ieguva Kijevas universitātes Medicīnas fakultātē. Atgriežoties Kurzemes guberņā,
jaunais ārsts savu privātpraksi uzsāka Bauskā 1881. gadā un šeit darbojās līdz 1883. gadam

BAUSKAS
LEPROZORIJS
19. gadsimta otrā pusē, Latvijas
teritorijā pieaugot saslimstībai ar
lepru, arī baušķenieki, rūpējoties
par sabiedrības veselību, iesaistījās
spitālības izplatības ierobežošanā.
1893. gadā tika nodibināta Bauskas Spitālības apkarošanas biedrība, kurā iesaistījās 73 personas, kas
brīvprātīgi ziedoja savu laiku un
līdzekļus lai „spitālības sērdzīgajiem” izveidotu patversmi – Bauskas leprozoriju. 1894. gada 20. janvārī Iekšlietu ministrija apstiprināja
biedrības statūtus.

Par feldšeri leprozorijā strādāja
Kārlis Ozols, viņam palīdzēja arī
viņa sieva vecmāte, kura gan atalgojumu nesaņēma. Pirmais Bauskas
leprozorija vadītājs no 1894. līdz
1906. gadam bija Bauskas apriņķa
ārsts Rihards Bīlers (1851-?), pēc
tam piecus mēnešu leprozoriju vadīja apriņķa ārsts Aleksandrs Rafaels
(1866-1919), bet tad ārsts Vilhelms
Gernets (1865-1928). Kā pēdējais
leprozorija vadītājs bija Bauskas
apriņķa ārsts Kārlis Beiers (18631927).

BAUSKĀ AKTĪVA
PILSONISKĀ
SABIEDRĪBA
Pirmajā pasaules karā slimnieku
un ievainoto bija vairāk nekā slimnīca varēja uzņemt un baušķenieki
vienojās par lazaretes izveidi, kuru
uzturēja iedzīvotāji.
1914. gada 22. augustā Bauskā
tika nodibināta „Bauskas vietējā
latviešu komiteja palīdzības sniegšanai karā ievainotajiem”. Komitejā
tika iesaistītas vietējās un apkārtnes
latviešu biedrības, krājaizdevumu
kases un sabiedrības. Tika piesaistīti arī iestāžu darbinieki un privātpersonas, kuri ziedoja noteiktas
summas katru mēnesi. Komiteja
ierīkoja un uzturēja pa saviem līdzekļiem Latviešu Lauksaimniecības Ekonomiskās Sabiedrības namā
lazareti karā ievainoto kopšanai un
ārstēšanai. Lazareti atklāja 1914.
gada 25. augustā (7. septembrī pēc
jaunā stila), un tās uzturēšanai tika
vākti ziedojumi gan skaidrā naudā,
gan mantiskā veidā. Lazaretē tika
iekārtotas 28 gultas vietas un tā bija
paredzēta apakškareivjiem. Tā paša
gada 14. septembrī biedrības zālē
tika organizēta publiska lekcija, kur
uzstājās notārs Kristaps Bahmanis
(1867-1942) ar diviem tematiem:
„Starptautiskās tiesības” un „Sarkanais Krusts”. 1914. gada 7. oktobrī
lazaretē tika ievietoti pirmie ievainotie karavīri, līdz ar to sākās aktīva
līdzekļu vākšanas tās uzturēšanai.
Bauskas vietējā Latviešu Komiteja
aicināja ne tikai ziedot naudas līdzekļus vai mantu, bet arī vest uz
lazareti pārtiku.
Ar ziedojumu vākšanu Bauskā nodarbojās arī citas biedrības,

organizācijas un komitejas, piemēram, Sarkanā Krusta Bauskas
latviešu komiteja. Līdzekļus lazaretes darbībai un karavīru veļai vāca
un ziedoja Iecavas Dziedāšanas
Biedrība, kas saziedoja 1064 rbļ.
Bauskas Latviešu Lazaretes Komiteja 1914. gada 16. decembrī uz
kara lauka priekšējām pozīcijām
izsūtīja Ziemassvētku dāvanas 170
pudu (1 puds - 16,380496 kg) 3762
rbļ vērtībā. Tās nogādāt pilnvaroja
pilsētas notāru Kristapu Bahmani.
1915. gada 22. februārī sanāca kopā
vietējā latviešu „Sarkanā Krusta”
komitejas dibinātāji, kuri izskatīja
jautājumu par turpmāku lazaretes
uzturēšanu, jo sākumā tā bija paredzēta uz 6 mēnešiem. Tika nolemts,
ka ar sabiedrības atbalstu, iesākto
darbu jāturpina. Jāvāc dāvanas, ziedojumi, lai uzturētu lazareti, kā arī
apgādātu tēvijas sargus ar siltu veļu
un citām nepieciešamām lietām.
1915. gada 12. aprīlī Bauskas
Latviešu Lazaretes Komiteja sarīkoja puķu pārdošanas dienu karā
ievainoto uzturēšanai lazaretē. Kopumā tika nopelnīti 170 rbļ. Lielākā
summa, kas tika ziedota bija 1 rublis, ko deva trīs personas, katrs. 50
kapeikas ziedoja – 20 personas; 20
kapeikas – 155; 15 kapeikas – 226
cilvēki, bet ½ kapeikas -2 personas,
savukārt viena persona ziedoja 50
peniņus. Bija arī tādi cilvēki, kuri
iemeta 2 skārda pogas un vienu
bojātu naudas gabaliņu, kas izraisīja sašutumu vietējā sabiedrībā par
tādu nelietību.

SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle Mirdza Brazovska aicina baušķeniekus, kam ir interesantas liecības, fotogrāfijas u.c., kas stāsta par Bauskas slimnīcas vēsturi, pirmskara un pēckara laiku, sazināties ar
slimnīcas vadību un dalīties ar informāciju.

lasiet arī www.bauska.lv

2017.gada 14.jūnijā

3

Bauskas slimnīcai 180
turpinājums no 2.lpp

BAUSKAS SLIMNĪCA 20. GS. SĀKUMĀ
UN KARA GADOS
20. gadsimta sākumā slimnīca atradās tagadējā Dārza ielā,
iepretim pašreizējai ārstniecības
iestādei. Slimnīcas teritorijā atradās vairākas ēkas – stacionārs,
infekcijas slimnīca, aptieka, ambulance, virtuve, veļas mazgātava, dezinfekcijas telpa un morgs.

No daudzajām toreizējās slimnīcas ēkām, daļēji saglabājusies tikai viena, tā, kur pašreiz atrodas
Sarkanā krusta organizācija. 20.
gs. sākumā Bauskā strādāja ārsti Karls Beiers (1863–1927) (no
1892), Vilhelms Karls Gertners
(1865-1928) (no 1906) un Ābrams

Guitarskis (1867–?) (no 1900).
Gan Beiers, gan Gertners bija
guvuši pieredzi kā militārie ārsti
krievu-japāņu karā un Pirmā pasaules kara gados un brīvības cīņu
laikā strādāja Bauskas slimnīcā.
Kara laikā slimnīca bija pārtapusi
par kara hospitāli un baušķeniekiem nācās to dalīt gan ar vācu,
gan krievu armijas ievainotajiem
kareivjiem, jo mediķa arodā palīdzību sniedz slimniekam neatkarīgi no tautības, rases, politiskās vai
seksuālās orientācijas.

FOTO NO BAUSKAS SLIMNĪCAS ARHĪVA

Medmāsas. No kreisās - Alīda Briņķe. Ilgus gadus strādājusi par pediatri tagadējā Bauskas Valsts ģimnāzijā.
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Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu
rezidentiem
Bauskā 2017.gada 30.martā Nr.4
(protokols Nr.6, 10.punkts)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta
pirmās daļas 6.punktu, 43.panta
trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība)
piešķir un izmaksā stipendiju rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās
attiecībās ar izglītības programmu
īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas valsts akreditētu profesionālo
rezidentūras izglītības programmu
medicīnā.
2. Bauskas novada dome ar lēmumu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā
gada 25.augustam, nosaka stipendijas piešķiršanai atbalstāmās profesionālās rezidentūras studiju specialitātes.
3. Rezidenta iesniegumu un tam
pievienotos dokumentus izskata Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk - Komisija), kuru ar rīkojumu
izveido Bauskas novada domes
priekšsēdētājs.
II. Stipendijas piešķiršanas
kārtība

4.Stipendijas apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša darba
alga. No minētās summas Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus.
5.
Izvērtējot
rezidenta
iesniegumu par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā budžetā paredzētos līdzekļus, stipendiju piešķir
konkursa kārtībā. Ja konkursā minētajā termiņā (līdz 20.septembrim)
neviens rezidents uz konkrēto atbalstāmo rezidenta izvēlēto specialitāti nav pieteicies, Komisijai
ir tiesības pieņemt un izskatīt rezidenta iesniegumu, kuri iesniegti pēc
noteiktā termiņa to iesniegšanas secībā.
6.
Vienā un tai pašā Bauskas
novada domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība
saņemt rezidenta stipendiju ir tam,
kuram augstāka vidējā atzīme.
7.
Rezidents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja atbilst šādiem kritērijiem:
7.1. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
7.2. ir iesniegti visi 8.punktā
minētie dokumenti;
7.3. rezidents pārvalda valsts
valodu.
8.
Rezidentam Pašvaldībā
jāiesniedz šādi dokumenti:
8.1. iesniegums par stipendijas
piešķiršanu, kurā norādīts - vārds,

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes
2017.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentiem”

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Pašvaldību viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Stipendijas mērķis ir piesaistīt
Bauskas novada pašvaldībā kvalificētus speciālistus.
2. Īss projekta satura izklāsts

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.
gada 28.jūnijā plkst. 13.30 Bauskas
novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag.,
Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007
0062, kas sastāv no zemes vienības ar
platību 0,6 ha, kadastra apzīmējums
4046 007 0062 un dzīvojamās mājas,
būves kadastra apzīmējums 4046 007
0062 001, atklātu, mutisku trešo, atkārtoto izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena

jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,(divi tūkstoši astoņi simti euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X, ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov.,
izsoles nodrošinājuma summa”.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
28.jūnijā plkst. 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma „Rubīns”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.
4092 013 0005, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 1,47 ha, kadastra
apzīmējums 4092 013 0005, atklātu,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
600,- (seši simti euro). Maksāšanas

līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Rubīns”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR

III. Iesnieguma izskatīšanas
un lēmuma pieņemšanas kārtība
9.
Stipendija tiek piešķirta
uz rezidentūras programmas apguves laiku. Ja rezidents pilda saistošo
noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, stipendija
tiek ieskaitīta rezidenta norādītajā
bankas norēķinu kontā katru mēnesi
līdz nākamā mēneša 15.datumam.
10.
Pašvaldība stipendiju neizmaksā šādos gadījumos:
10.1. studiju pārtraukšanas gadījumā;

10.2. ja rezidentam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums;
10.3. ja rezidents nav izpildījis saistošo noteikumu un Līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.
11.
Lēmumu par stipendijas
izmaksu, pārtraukšanu, neizmaksāšanu un izmaksas atsākšanu pieņem, izskata un izvērtē Komisija.
Komisija gatavo lēmuma projektu
uz Bauskas novada domes sēdi.
12.
Komisija vērtē tikai to
rezidentu iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst
8.punktā noteiktajām prasībām un
kas saņemti 5.punktā noteiktajā termiņā.
13.
Komisija, lemjot par stipendijas piešķiršanu rezidentiem,
kuriem ir vienāda augstākā vidējā
atzīme, piešķir priekšrocību tam
rezidentam, kurš deklarēts Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.
14.
Komisija ir atbildīga par
saistošo noteikumu un ar to saistīto Bauskas novada domes lēmumu
izpildi konkrēto stipendiju piešķiršanā, kā arī par saistošajos noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.
15.
Pamats stipendijas izmaksai ir Bauskas novada domes
lēmums.
16.
Rezidentam
stipendiju
piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju
nepiešķir par augustu).
17.
Pirmajā gadā stipendiju
par septembri un oktobri piešķir līdz
15.novembrim, izņemot saistošo
noteikumu 5.punkta otrajā teikumā
minēto gadījumu. Rezidentam, kurš
iesniegumu ir iesniedzis pēc noteiktā termiņa, stipendiju uzsāk maksāt

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija
rezidentūras studentiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu saistošie
noteikumi neietekmēs, izpilde tiks
nodrošināta apstiprinātā budžeta
ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Stipendijas piešķiršana veicinās kvalificētu speciālistu piesaisti
Bauskas novadam un iedzīvotājiem
nodrošinās kvalificētu veselības aprūpi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Rezidents, lai saņemtu stipendiju
pašvaldībā jāiesniedz: pieteikums,
izziņa no augstskolas par studiju
faktu un apgūstamo specialitāti,
sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu un citi dokumenti.

uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, iegūstamā
studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un
fakultāte (attiecīgi norādot adresi,
tālruņus);
8.2. izziņa no augstākās izglītības iestādes par rezidentūras studijas faktu un sekmju apstiprinājumu,
nākamo gadu rezidentam;
8.3. līgums ar Bauskas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
„Bauskas slimnīca” un SIA „Zemgales mutes veselības centrs” (turpmāk – Kapitālsabiedrība), kurā pēc
studiju beigšanas rezidents apņemas
nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā
specialitātē pilnas slodzes darba
laiku saskaņā ar Kapitālsabiedrības darba kārtības noteikumiem un
maiņu grafikiem turpmākos piecus
gadus.

Reģistrācijas
maksa
–EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”. Iepazīties
ar izsoles noteikumiem, ar izsoles
priekšmeta sastāvu un reģistrēties
izsolei var Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.st. darba dienās no plkst. 9.00-16.00, tel.
63922238, 29168555.
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Rubīns”, Vecsaules pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar
izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00
-16.00, tel. 63922238, 29168555.

par nākošo mēnesi pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas.
18.
Rezidents viena mēneša
laikā pēc kārtējā semestra beigām
iesniedz Pašvaldībā izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu (sekmju
vidējais vērtējums nav zemāks par 7
ballēm) mācību turpināšanu izvēlētajā specialitātē.
19.
Finanšu līdzekļi stipendijām tiek plānoti Bauskas novada
pašvaldības budžetā.
20.
Stipendiju piešķir budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.
21.
Rezidents
dokumentus
iesniedz Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
(Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901) no 1.septembra līdz
20.septembrim, ja Bauskas novada
dome attiecīgajā gadā ir noteikusi
atbalstāmās studiju specialitātes.
22.
Komisijai ir tiesības uzaicināt rezidentu uz komisijas sēdi.
23.
Pēc Bauskas novada domes lēmuma pieņemšanas par stipendijas saņemšanu rezidents, Pašvaldība un Kapitālsabiedrība slēdz
līgumu par stipendijas izmaksu
(pielikums).
IV.Noslēguma jautājums
24.
Ja rezidents pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt saistošo noteikumu un līguma par stipendijas
izmaksu nosacījumus, Pašvaldība
vienpusēji izbeidz līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Bauskas
novada domes lēmuma spēkā stāšanās.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Pieteikumu izskatīs Bauskas novada domes priekšsēdētāja izveidota
komisija, lēmumu par stipendijas
piešķiršanu pieņem Bauskas novada
dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācija veikta ar SIA
„Bauskas slimnīca” un SIA „Zemgales mutes veselības centrs”.

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
28.jūnijā plkst. 14.00 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 6”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4092 001 0271, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,0661 ha, kadastra apzīmējums
4092 001 0271, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1800,- (viens tūkstotis astoņi simti
euro).
Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.
Nodrošinājuma nauda – 10% no
nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr.
LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
– „Vecais ceļš 6”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma
summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskai-

ta Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676,
AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar
atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Vecais ceļš 6”, Vecsaules pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

„Bauskas
Novada Vēstis”
lasāmas arī
Bauskas novada
mājas lapā
www.bauska.lv

lasiet arī www.bauska.lv
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Aktuāla informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Bauskas novada dome 2017.gada
28.jūnijā plkst. 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1,
Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Kļavu iela 5”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra
Nr. 4092 001 0186, kas sastāv no
zemes vienības (starpgabala) ar platību 0,0535 ha, kadastra apzīmējums
4092 001 0186, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena jeb izsoles sākumcena – EUR
1600,- (viens tūkstotis seši simti
euro).
Nodrošinājuma nauda – 10% no

nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai
jāieskaita Bauskas novada domes,
reģ. Nr.90009116223, bankas kontā
Nr. LV66UNLA0050019706571,
AS „SEB” banka, kods UNLALV2X, ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Kļavu iela 5”, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.
Reģistrācijas maksa – EUR
20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ.
Nr.90009116223, bankas kontā Nr.
LV06UNLA0050014355676, AS
„SEB” banka, kods UNLALV2X ar

atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Kļavu iela 5”, Vecsaules pag., Bauskas
nov. izsoles reģistrācijas maksa”.
Personām, kurām ir pirmpirkuma
tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu
jāiesniedz viena mēneša laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var Bauskas novada domes mājas
lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās
un reģistrēšanās izsolei Bauskas
novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1,
Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,
29168555.

Informācija par Bauskas novada domes vēlēšanu rezultātiem
STATISTIKA
Balsstiesīgie: 18337
Nobalsojušie: 7372 (40,20%)
Derīgās aploksnes: 7367 (40,18%)
Derīgās zīmes: 7267 (98,64%)
Kandidātu saraksti

Derīgās zīmes

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Zaļo un Zemnieku savienība
Partija “VIENOTĪBA”
“Latvijas attīstībai”
No sirds Latvijai
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Vārds Uzvārds

Saraksts

Voldemārs Čačs

Deputāti

1923 (26,10%)

4

1118 (15,18%)

3

1113 (15,11%)

3

1071 (14,54%)

3

613 (8,32%)

1

555 (7,53%)

1

456 (6,19%)

1

418 (5,67%)

1

Plusi

Svītrojumi

Balsis

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”
– „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

763

111

2575

Raitis Ābelnieks

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”
– „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

803

214

2512

Inita Nagņibeda

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”
– „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

373

222

2074

Jānis Dūmiņš

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”
– „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

197

229

1891

Alvis Feldmanis

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

325

258

1180

Rudīte Čakāne

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

243

178

1178

Raimonds Žabovs

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

198

160

1151

Aleksandrs Novickis

Latvijas Reģionu Apvienība

327

130

1315

Aivija Kursīte

Latvijas Reģionu Apvienība

282

89

1311

Karīna Andreika

Latvijas Reģionu Apvienība

220

66

1272

Mārīte Ķikure

Zaļo un Zemnieku savienība

214

104

1181

Arnolds Jātnieks

Zaļo un Zemnieku savienība

226

119

1178

Valdis Veips

Zaļo un Zemnieku savienība

197

117

1151

Uldis Kolužs

Vienotība

239

69

783

Andris Arcimovičs

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

106

53

471

Artūrs Toms Plešs

Latvijas attīstībai

214

26

743

Gatis Skurba

No sirds Latvijai

123

36

543

LIAA Bauskas Biznesa inkubators aicina uz “Efektīvas pārdošanas meistarklasi”
29. jūnijā plkst.17.00 LIAA Bauskas biznesa inkubatora telpās Katoļu ielā 3 notiks seminārs, kura dalībniekus
lektore iepazīstinās ar konkrētiem piemēriem, kā izveidot mērogojamu pārdošanas sistēmu, B2B un B2C kanālu
plusiem un mīnusiem, kā izmantot datus lēmumu pieņemšanā, un iepazīstinās ar tehnoloģiskā laikmeta sniegtajām jaunajām iespējām digitālai klientu piesaistei.
Lektore - Katerīna Čerņavska (organizācijas attīstības centra “Sring Valley” konsultante un pasniedzēja). Strādājusi tādos uzņēmumos kā Lattelecom, Microsoft Latvia, DHL Finland, Somijā, Bank & Butik Materiel AB,
Zviedrijā un Apple Eiropas centrālajā mītnē, Īrijā.Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās līdz 28. jūnijam www.bauska.lv

Bauskas novada pašvaldībā izveidota vienota
tālruņa līnija
Lai uzlabotu iedzīvotājiem
sniegto pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti, Bauskas novada
pašvaldība pilnveidojusi sakaru
tīklu – izveidota tālruņa līnija,
kas funkcionē kā centrālais
problēmu pieteikšanas tālruņa
numurs un reizē arī pašvaldības
informatīvais punkts.
Zvanot uz tālruņa numuru
80003939, zvanītājam tiek piedāvātas četras iespējas izvēlēties sarunas
tematu:
Izvēlne 1 – Ūdens apgādes un
kanalizācijas problēmas publiskajos, maģistrālajos tīklos – zvanītājs tiek savienots ar SIA „Bauskas
ūdens” diennakts tālruni. Ja problēma ar ūdensvadu vai kanalizāciju
ir SIA „Īslīces ūdens” apkalpotajā
teritorijā, zvanītājs saņem informāciju, kā sazvanīt SIA „Īslīces ūdens”
atbildīgo speciālistu.
Izvēlne 2 – Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas jautājumi
– zvans tiek pāradresēts uz SIA „Vides serviss” diennakts tālruni.
Izvēlne 3 - Sabiedriskās kārtības
nodaļa – zvanītājs tiek savienots ar
Sabiedriskās kārtības nodaļas diennakts tālruni
Izvēlne 4 – Saruna ar klientu apkalpošanas speciālistu – tiek
piedāvāta iespēja runāt ar Bauskas
novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centra darbinieku, kurš
identificēs problēmu un savieno
zvanītāju ar Bauskas novada admi-

nistrācijas speciālistu, kura kompetencē ir attiecīgais jautājums.
Pirmās trīs izvēlnes darbojas
diennakts režīmā, savukārt ar klientu apkalpošanas speciālistu ir iespējams sazināties darba laikā. Piezvanot ārpus darba laika, zvanītājam
tiek piedāvāta iespēja atstāt savu
ziņu pēc signāla. Bauskas novada
pašvaldība cer, ka šāda veida pakalpojums uzlabos pašvaldības speciālistu sasniedzamību, kā arī nodrošinās ārkārtas problēmu risinājuma
pieejamību visu diennakti. Iedzīvotājiem vairs nebūs jāmeklē daudzi
tālruņu numuri, atliks piezvanīt uz
vienu – 80003939 – un saņemt palīdzību vai atbildi uz interesējošo
jautājumu pašvaldības kompetences
ietvaros.
Aicinām izmantot jauno iespēju!
Tāpat atgādinām, ka Bauskas novada pašvaldība tagad ir sasniedzama arī mobilajā aplikācijā
WhatsApp. Ierakstiet tālruņa
numuru 29 176 675 savā mobilajā telefonā, atjauniniet WhatsApp
kontaktlisti un ziņojiet, informējiet,
jautājiet. Nosūtot WhatsApp ziņu,
tā nonāk pie Sabiedrisko attiecību
nodaļas speciālistiem, kuri centīsies
to iespējami ātri apstrādāt. Ārpus
darba laika tas var prasīt ilgāku laiku, taču, ja situācija būs tūlītēji atrisināma, tas tiks izdarīts!

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Svētki Bauskā

“Toņi un pustoņi” Bauskā
Jūnija pirmajās dienās teju 2000
skolēnu no visas Latvijas mēroja
ceļu uz Bausku, lai satiktos vienā no
Latvijas 100-gades pasākumiem - 5.
Latvijas bērnu un jauniešu mākslas
un mūzikas festivālā “Toņi un pustoņi”. Par festivāla dalībnieku labsajūtu rūpējās Bauskas novada izglītības iestādes.
Festivāla programma bija ļoti
daudzveidīga. Rūpīgi darinātu krāsainu un avangardisku tērpu skate
un parāde pārsteidza gan žūriju, gan
skatītājus.
Vokālo ansambļu konkursa “Balsis 2017” un vokāli instrumentālo
ansambļu skates “No baroka līdz
rokam” laureātu koncerti ienesa vasarīgu prieku visās festivāla norises
vietās: priecēja mazos baušķeniekus
bērnudārzos “Zīlīte” un “Pasaulīte”,
vecļaudis pansionātā “Derpele”.
Ikviens pilsētnieks un viesis varēja
baudīt muzikāli augstvērtīgus koncertus Bauskas novada domē un Sv.
Gara luterāņu baznīcā.
Visas dienas garumā tika piedāvāta iespēja iepazīt Bausku, apmeklējot daudzveidīgas radošās darbnīcas Pasta ielā un Bauskas izglītības
iestādēs.
Vairāk kā 40 Latvijas novadu
pārstāvji pūtēju orķestru pavadībā
saplūda košā un atraktīvā gājienā

pilsētas ielās.
Vakara noslēgumā Pilskalna estrādē tika apbalvotas veiksmīgākās
tērpu kolekcijas, bija iespēja baudīt
deju kolektīvu priekšnesumus un izklaidēties Kašera ballītē.
Festivāla dalībnieki 2.jūnijā interaktīvi izglītojošā ekskursijā un spēlēs iepazina Bauskas pili, koncertēja, demonstrēja tērpus, Pilskalna
estrādē dejoja zumbu.
Latvijas interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
pulciņu audzēkņu vairāk kā 500
darbu izstāde “Latvijas toņi un pustoņi” apskatāma līdz 10.septembrim
Katoļu ielā 1, Bauskā. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja nobalsot par
sev tīkamāko izstādes eksponātu.
Pagalmiņu svētkos 9.septembrī sumināsim skatītāju simpātiju balvu
ieguvējus.
Festivāla sagatavošanas process
bija saspringts un laikietilpīgs, tas
apliecināja dažādu institūciju spēju
operatīvi savstarpēji sadarboties un
izrādīt savu iniciatīvu.
Bauskas Bērnu un jauniešu
centra kolektīvs pateicas Bauskas
novada domei, SIA “Bauskas Sadzīves Pakalpojumi” un personīgi
Vitai un Uldim Dzeņiem, Bauskas
Kultūras centram, SIA “Vides serviss”, Tūrisma informācijas cen-

tram, Bauskas pilij, Bauskas Valsts
ģimnāzijai, Bauskas 2.vidusskolai, Bauskas pilsētas pamatskolai,
Bauskas sākumskolai un teātra kopai “Ancīši”, Codes pamatskolai,
Mežgaļu pamatskolai, Mežotnes
pamatskolai, Īslīces vidusskolai,
Uzvaras vidusskolai, PII “Pasaulīte”, PII “Zīlīte”, Valsts policijas
Bauskas iecirknim, SIA “Reklāmas
dizaina darbnīca”, Latvijas Pasta
Bauskas nodaļai, Bauskas luterāņu
draudzei, SIA “Bauskas autoosta”,
SIA “Kvēle”, SIA “HEBA”, SIA
“Aniva”, IK “Jasers”, SIA “Demora”, SIA “Foodhouse”, Bauskas
Kultūras centra gleznošanas studijai “Meistars Gothards”, pūtēju
orķestriem “Skaistkalne” un “Bauska”, deju grupai “Lēra”, Attīstības
un plānošanas nodaļas Veselības
veicināšanas koordinētājai Martai
Augucēvičai, Bauskas Bērnu un
jauniešu centra audzēkņiem un viņu
vecākiem, brīvprātīgajiem Bauskas
novada skolu jauniešiem par sadarbību un atsaucību festivāla sagatavošanas un norises laikā!
Lai mākslas un mūzikas iespaidiem bagāta vasara!

Bauskas BJC kolektīva vārdā
Veronika Puķe, Ilze Krieviņa,
Indra Liepa

1. Sv.Gara Bauskas luterāņu baznīcā uzstājās arī Bauskas BJC
vokālais ansamblis, vadītāja Mārīte Jonkus
2. Festivāla radošā komanda un dalībnieki 2.jūnija pēcpusdienā
Bauskas pilī. 3. Radošās darbnīcas Pasta ielā, kur varēja izveidot
aploksni, marku, pastkarti un doties uz Latvijas pasta Bauskas
nodaļu to apzīmogot ar 1.jūnija pasta zīmogu
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Projektā „PROTI un DARI!” turpina
iesaistīties arvien vairāk jauniešu

Sākot ar 2016.gada decembri
Bauskas novada pašvaldība iesaista
projektā „PROTI un DARI” jauniešus, kuri pašlaik nemācās, nestrādā
un neapgūst arodu.
Līdz šim projektā iesaistīti 18
jaunieši. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, jaunieši ir nointervēti, un
katram ir izstrādāta individuālā pasākumu programma. Deviņi jaunieši
jau šādas programmas ir īstenojuši.
Viena jauniete ir izgājusi apmācības
un ieguvusi apliecību sociālajā aprūpē un šobrīd apgūst praksi. Pieci
jaunieši mācību centrā „BUTS”
uzsāks apmācības kursā „Viesmīļa
darba tehnoloģija”. Pēc apmācībām
viņi izies praksi un būs gatavi iesaistīties darba tirgū. Projekta ietvaros
jaunieši joprojām saņem dažādus atbalsta pasākumus, apmeklē radošās
nodarbības, apgūst mājsaimniecības
un ēdiena gatavošanas prasmes. Ņemot vērā katra jaunieša individuālās
vajadzības, tiek piedāvātas psihologa konsultācijas, sadarbībā ar NVA,
jaunieši saņem karjeras konsultācijas. Mentori kopā ar jauniešiem
apmeklē Bauskas Kultūras centra
piedāvātos pasākumus un izstādes,
motivē viņus lietderīgi un pozitīvi
pavadīt brīvo laiku, sniedz atbalstu pašvērtības stiprināšanai, māca
plānot personīgo budžetu, palīdz
nospraust reālus mērķus un soli, pa
solim tos piepildīt. Jauniešiem ir iespēja apmeklēt bērnu emocionālās
audzināšanas grupiņas.
Atgādinu, ka projekta „PROTI
un DARI!” mērķis ir attīstīt to jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem
ieskaitot) prasmes, kuri pašlaik nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki
(NEET jaunieši), un veicināt viņu
iesaisti izglītībā, darba gaitās, kā arī
nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā. Vienlaikus projekta
ietvaros tiks piemērota kompleksa
pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc iespējas
vispusīgāku un viņu individuālajām
vajadzībām piemērotāku atbalstu.
Programmas ietvaros šie jau-

nieši varēs saņemt psihologa konsultācijas, karjeras konsultācijas,
sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem,
jauniešiem būs iespēja ieskatīties
uzņēmumu darbā, piedalīties brīvprātīgajā darbā. Katram jaunietim
tiek nodrošināts mentors. Tas sniegs
atbalstu pašvērtības stiprināšanai,
motivācijas attīstībai, savas dzīves
plānošanai, mācīs lietderīgi un pozitīvi pavadīt brīvo laiku un darboties
radošajās darbnīcās, mācīs dažādas
dzīves prasmes. Sadarbībā ar Sociālo dienestu, jauniešiem būs iespēja
apmeklēt jaunizveidoto Higiēnas
centru, mācīties ēdiena gatavošanas
prasmes. Paredzēts apmeklēt arī sabiedriskos, kultūras un izglītojošos
pasākumus.
Kāpēc jārisina NEET jauniešu
problēmas?
Pirmkārt, atrisinot NEET jauniešu problēmas, varētu samazināties
nepieciešamība ieguldīt ievērojamus līdzekļus dažādu pabalstu un
palīdzības programmu finansēšanai.
Otrkārt, NEET jaunieša iegūtā izglītība, prasmes un darbs gan pozitīvi ietekmē viņa paša dzīvi, jaunietis
iegūst nepieciešamo cilvēk kapitālu,
kas var tikt izmantots darba tirgū.
Jaunietis rod arī materiālu stabilitāti
un psiholoģisku pārliecību, iegūstot
darbu. Jaunieša nodarbinātība savukārt rada pievienoto vērtību precēm
un pakalpojumiem, kā arī papildu
nodokļu ieņēmumus, kas savukārt ir
sabiedrības ieguvums.
Treškārt, risinot NEET jauniešu
problēmas, iespējams novērst vai
samazināt arī blaknes, kas izpaužas
kā dažādas sociālas problēmas. Izolētība no sabiedrības un materiālā
stāvokļa nestabilitāte var radīt citus
riskus – stimulēt deviantas uzvedības
(devianta uzvedība izpaužas alkoholisma, bezpajumtniecības, narkomānijas, nepilngadīgo noziedzības u.c.
formās) attīstību un atkarību no dažādu apreibinošu vielu lietošanas, kuru
novēršana sabiedrībai prasa ievērojamus cilvēku un finanšu resursus.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1. veikta jauniešu profilēšana
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(anketēšana, intervija), apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto
izglītību, kā arī nosakot attīstības
virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti,
balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no
četrām obligātajām komponentēm
(UNESCO izstrādātie mācīšanās
pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”,
mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa
grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā
pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot
tajā paredzētos pasākumus, kas var
ietvert šādas aktivitātes:
-regulārs individuāls mentora (atbalsta persona) atbalsts (ne mazāk kā
20 stundas mēnesī),
- formālās un ikdienas mācīšanās,
- speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
- dalība pasākumos (nometnes,
semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi),
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaisti nevalstisko organizāciju
un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
- profesijas specifikas iepazīšana,
lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju;
- specifiski pasākumi mērķa grupas
jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto
transportu).
- un citi pasākumi, kas iekļauti
mērķa grupas jaunieša individuālajā
pasākumu programmā un ir vērsti uz
jauniešu prasmju un personības attīstību.
Bauskas novada pašvaldība šo projektu plāno ieviest sākot ar šī gada oktobri līdz 2018.gada 31.decembrim.
Projektā iesaistāmo mērķa grupas
jauniešu maksimālais skaits – 103
jaunieši, kopējais pieejamais finansējums 161 112,60 eiro.
Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu, zvaniet programmas vadītājai Dinai
Romanosvskai, tel.63921802.

Jolanta Kalinka,
projektu vadītāja

Par iespēju apmeklēt novada svētkus
aicinām parūpēties laikus
Daudzveidīga un piesātināta iecerēta Bauskas novada svētku programma „Dzirnaviņas priecājās, nāk deviņi
malējiņi” atpūtas kompleksā „Rožmalas”, Ceraukstes pagastā.
Bauskas novada pašvaldība novada svētku apmeklētājiem no visiem pagastiem 2.jūlijā nodrošinās bezmaksas
transportu līdz svētku norises vietai. Tiks nodrošināta arī nokļūšana atpakaļ.
Autobusi kursēs tikai no tām vietām, kur iedzīvotāji būs izteikuši šādu vēlmi, tāpēc, lai laikus plānotu braucienu maršrutus, aicinām pašvaldības iedzīvotājus, kas apmeklēs novada svētkus, pieteikties sava pagasta kultūras
darba organizatoram līdz 26.jūnijam.
Kultūras darba organizatori pagastu pārvaldēs:
Brunavas pagastā Jurgita Červinska mob.27022132
Codes pagastā Solvita Rotberga mob.28373144
Ceraukstes pagastā Inita Gilberte mob. 27058909
Dāviņu pagastā Inese Viļuma mob. 26440994
Īslīces pagastā Aiga Baltalksne mob. 26519005
Gailīšu pagastā Iluta Puķīte mob. 27004151
Mežotnes pagastā Inga Mauriņa mob. 28355272
Vecsaules pagastā Rasma Maldute mob.29619159

Pārtrauc konkursa
„Bauskas novada rota”
norisi 2017.gadā
Konkurss „Bauskas novada
rota” pirmo reizi norisinājās 2014.
gadā ar mērķi veicināt Bauskas
novada teritorijas vides attīstību un labiekārtošanu, motivējot
pašvaldības iedzīvotājus, organizācijas, uzņēmumus, nevalstisko
sektoru, uzņēmējus aktīvi tajā iesaistīties.
Organizējot šādu konkursu pašvaldība izvirzīja vairākus uzdevumus:
• noskaidrot novada pašvaldības sakoptākos īpašumus atbilstoši nolikumā definētajām nominācijām;
• aktivizēt un mudināt novada
iedzīvotājus savas darba un dzīvesvietas sakopšanā un latviskās
kultūrvides veidošanā;
• attīstīt iedzīvotāju vēlmi savstarpējai sadarbībai un novada iepazīšanai;
• popularizēt Konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus;
• paust atzinību iedzīvotājiem,
kuri sekmīgi piedalījušies novada
pašvaldības teritorijas infrastruktūras un vides pilnveidošanā.
Trīs konkursa norises gados
konkursa žūrija klātienē, un ikviens novada iedzīvotājs, aplūkojot fotogrāfijas, iepazinās ar
kopumā 67 skaistiem īpašumiem
visā novada teritorijā. 2014.gadā
konkursam tika pieteikts 31 īpašums, 2015.gadā – 20, savukārt
pagājušajā gadā komisija izvērtēja
16 īpašumus. Bija patiess prieks
viesoties katrā no tiem, iedvesmoties, smelties idejas un priecāties
par līdzcilvēku veikumu.
Diemžēl šajā gadā konkursam
saņemti vien 4 pieteikumi. Šī iemesla dēļ tika pieņemts lēmums
konkursa „Bauskas novada rota”
norisi 2017.gadā neturpināt. Pašvaldība sirsnīgi pateicas katram
pieteikuma iesniedzējam par atsaucību un uzdrīkstēšanos.
Nedomājam, ka konkursa norises pārtraukšana būtu uzskatāma
par neveiksmi. Mazais saņemto
pieteikumu skaits rosina domāt par
to, kāds turpmāk varētu izskatīties
konkurss „Bauskas novada rota”
un kādi varētu būt tā nosacījumi,
kas uzrunātu iedzīvotājus aktīvāk
iesaistīties konkursa norisē.
Bauskas novada pašvaldība
vēlējās iesaistīt iedzīvotājus konkursa nākotnes plānošanā, tāpēc
aicināja rast laiku, lai aizpildītu
anketu, kurā bija jāatbild uz trīs
jautājumiem par konkursa nākotni
–
1.
Vai, jūsuprāt, konkurss
„Bauskas novada rota” ir nepieciešams?
2.
Kāpēc, pēc jūsu domām,
ir tik maza atsaucību?
3.
Ko, jūsuprāt, vajadzētu
mainīt konkursa „Bauskas novada
rota” norisē, lai tas gūtu iedzīvotāju atsaucību?
Lai gan atsaucība bija niecīga,
izteiktie viedokļi ir vērtīgi, un pašvaldība pateicas ikvienam, kurš
atrada brīdi atbildēt uz anketas
jautājumiem.

Konkurss „Bauskas novada
rota” ir nepieciešams, to atzinuši
gandrīz visi aptaujātie.
Iemesli atsaucības trūkumam
minēti dažādi: nepietiekams balvu
fonds, neatbilstoša vērtēšanas komisija, informācijas trūkums par
iespēju piedalīties šādā konkursā, iedzīvotāju kūtrums, īpašumu
saimnieki sargā savu privāto telpu
un nevēlas tikt sumināti un godāti,
jo savu sētu kopj ne dēļ atzinības,
iedzīvotāji, iespējams, uzskata, ka
šādos konkursos uzvar tikai tie,
kuri, laba finansiālā stāvokļa dēļ,
īpašuma sakopšanā var ieguldīt
lielākus līdzekļus. Šeit gan negribas piekrist, jo, kā rāda iepriekšējo konkursu rezultāti – saimnieka
turībai nav tieša sakara ar to, cik
skaisti iekopts ir viņa īpašums.
Reizēm daudz vairāk par lielu
naudu nepieciešama liela izdoma,
bet abos gadījumos pilnīgi noteikti, nepieciešams ieguldīt lielu
darbu.
Ko mainīt? Vairāk reklamēt
konkursu, rīkot konkursu rudenī,
kad noslēgusies aktīvā saimniekošanas sezona, konkursam vispirms
jānotiek pagastos, kur tiek sumināti skaistāko sētu īpašnieki pagastu
mērogā un pēc tam izvirzīti uz
novada konkursu, palielināt balvu fondu, atteikties no sacensību
gara un organizēt konkursu vairāk
kā “šovu”, tāpat izteikts priekšlikums, ka, iespējams, jārīko nevis
sakoptākās sētas konkurss, bet
jautra nesakopto īpašumu kaunināšana. Aptaujas dalībnieki arī
norāda, ka nav pareizi, ka konkursā īpašumu drīkst pieteikt tikai
ar īpašnieka atļauju un ir ieteikts
izvērtēt visus Bauskas novada īpašumus. Priekšlikums nav peļams,
tomēr apzinoties Bauskas novada
teritorija lielumu un īpašumu daudzumu, to fiziski nav iespējams
paveikt. Tāpat jāņem vērā arī tas,
ka nevienam nav tiesību bez īpašnieka piekrišanas apskatīt viņa
īpašumu, vērtēt to. Katra cilvēka,
ģimenes arī uzņēmuma privātā telpa ir respektējama un nav nododama publiskai apskatei bez īpašnieka piekrišanas.
Pašvaldība noteikti domās par
to, kā transformēt konkursu, padarot to pievilcīgāku un iedzīvotājiem saistošāku. Ņemot vērā
ieteikumus, radīs jaunu konceptu,
ticot, ka pašvaldību sapratīs, un
iedzīvotāji nenovērsīsies no konkursa arī nākamajā gadā.
Zemgalieši allaž bijuši drīzāk
darītāji, ne runātāji, drīzāk pieticīgi, ne ārišķīgi, drīzāk noslēgti, ne
atvērti, tomēr visi vienmēr cieņā
turējuši savu sētu un savu namu.
Mēs zinām, ka mūsu novadā ir ļoti
daudz skaisti iekoptu īpašumu, kurus būtu vērts redzēt un parādīt citiem. Konkursam ir vairāki mērķi,
un viens no būtiskākajiem ir tas,
ka ar savu darbu jūs veidojat novada kopējo tēlu, padarāt to skaistāku, sakoptāku, un kāpēc gan lai
par to nesaņemtu paldies vārdus
un atzinību no savas pašvaldības?

Galvenie secinājumi, kas izriet no iedzīvotāju atbildēm.

Ieva Šomina, Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja.
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BAUSKAS NOVADA KULTŪRAS
PASĀKUMU PLĀNS JŪNIJAM
Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

16.jūnijā plkst.
16.00 (atklāšana)

Bauskas muzejā

„Medicīnas un Sarkanā Krusta vēsture Bauskā” Izstāde apskatāma no 16.
jūnija līdz 30. jūlijam

16.jūnijā plkst.18.30

Jauncodē, Draudzības
ielas daudzdzīvokļu māju
pagalmā

Ielīgošanas koncerts

16.jūnijā
plkst. 20.00

Codē atpūtas vietā
„Ciema dārzs” aiz galdniecības

Ielīgošanas koncerts

16. jūnijā
plkst. 23.00

Bauskas pils muzejā

Brīvdabas kino vakars „Makbets” (ﬁlma oriģinālvalodā ar subtitriem
latviešu valodā)

17.jūnijā
plkst. 14.00

Īslīces pagastā, Ādžūnos

Koncertuzvedums “Reiz zaļā pļavā…”-“LAUKU DANCIS”

17. jūnijā
plkst.15.00

Mežotnes ciema centrā

Pagalmu svētki Mežotnē

17.jūnijā
plkst. 16.00

Pie Dāviņu kultūras
centra

Codes pagasta amatierteātris „Spēlētprieks” Ar Vigitas Pumpures lugu
„Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”

17.jūnijā plkst.18.00

Īslīces pagastā, Bērzos

Koncertuzvedums “Reiz zaļā pļavā…”-“LAUKU DANCIS”

17.jūnijā
plkst. 18.00

Mežotnes pagasta Līgo
dārza estrādē

Amatiermākslas kolektīvu koncerts “Dzīve ir skaista”

17.jūnijā
plkst. 21.00

Īslīces pagastā, Bērzos

Zaļumballe kopā ar duetu “Uzmini Nu!”

18.jūnijā
plkst. 18.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

Ielīgošanas koncerts - zaļumballe ar “Rumbas kvartetu” un draugiem

20.jūnijā
plkst. 17.00

pie Grenctāles kultūras
nama

Ielīgošanas svētki kopā ar Bauskas novada amatiermākslas kolektīviem

22.jūnijā

Uzvaras pagastā

22. jūnijā
plkst.19.00

Vecsaules saieta namā

Pasākums ”Visa laba Jāņu zāle”

23.jūnijā
plkst. 14.00

Garozas ciema centrā

Vasaras jautrās sporta spēles

23.jūnijā.
plkst. 20.00

Garozas muižas parka
estrādē

Līgo nakts zaļumballe, spēlē - Dj Andris

23. jūnijā
plkst. 20.00

Bauskas Pilskalna parka
estrādē

23.jūnijā
plkst. 21.00

Uzvaras centrā pie Lielā
akmens

Teatrāls uzvedums “Līgošanas nerātnības” un zaļumballe

23.jūnijā
plkst. 23.00

Brunavas pagasta Budbergas parka estrādē

Līgo nakts zaļumballe

29.jūnijā
plkst. 19.00

Brunavas pagasta “Ērgļu”
estrādē

Teatrāls uzvedums “Līgošanas nerātnības” 12.00 – Pāces ciematā,
16.00 - M.Kreitenberga pagalmā pie Mūsas

Brīvdabas teātra izrāde „Trīnes grēki”.
Pēc izrādes Līgo svētku zaļumballe ar grupu „Naktssargi”

Pēterdienas koncerts
“Draugu pulkā nāc – dziedāt, dejot sāc”

Sirsnīgi sveicam mūsu novada dižos jubilārus
„Bauskas
Novada Vēstis”
lasāmas arī
Bauskas novada
mājas lapā www.bauska.lv

Aldonu JANKUNU Codē
Mildu LANGENFELDI Gailīšos
Jāni PAVINKŠNI Bauskā
Mariju TREIGUTI Bauskā

Bauskas novada pašvaldības izdevums iznāk vienu reizi mēnesī. Reģistrācijas Nr.000702429. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Par publicētajiem
faktiem un skaitļiem atbild rakstu autori. Redaktore Andra Matuļenko tālr. 63963975, e-pasts: andra.matulenko@bauska.lv, laikraksts publicēts arī internetā
www.bauska.lv.

