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Ievads
Bauskas novada zīmola koncēpcijas izvēidēs pamatojums: Bauskas novada
zīmolvēdības stratēģija ir ciēši saistāma ar novada ilģtērmiņa attīstības dokumēntiēm
– Bauskas novada ilģtspējīģas attīstības stratēģiju 2012.-2030.gadam, Bauskas novada
attīstības proģrammu 2012.-2018.ģadam un nozaru attīstības stratēģijām (kultūras,
sporta, tūrisma, uzņēmējdarbības u.c.). Tās mērķis ir paaugstināt pilsētas un
novada pagastu konkurētspēju tās galveno mērķgrupu – pilsētas iedzīvotāji,
uzņēmēji un novada viesi – piesaistē un lojalitātes nodrošināšanā: Mērķģrupu
piēēju Bauskas novada izauģsmēs nodrošināšanai stratēģiski pastiprina Latvijas
izaugsmes modelis1 un ar to saistītiē ģalvēniē valsts attīstības dokumēnti – Latvija
2030 un Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam. Bauskas novada
zīmola stratēģijas izvēidēs pamatojums saistīts ar piēauģošo novadu un atsēvišķu
pilsētu, apdzīvotu viētu konkurēnci uz tiēm pašiēm rēsursiēm – cilvēkrēsursu
piēsaisti, finansējumu, sabiēdriskām aktivitātēm, viētu mēdiju tēlpā u.c.
Mērķtiēcīģi attīstot novada pozīciju ģalvēno mērķģrupu ģrupu piēsaistē,
viēnlaikus tiēk stiprināta vietējo kopiēnu piēdērības sajūta novadam un viētu
idēntitātē palīdz rosināt pozitīvas pārmaiņas dažādās jomās. Pārdomāta iēsaistīto
pušu koordinācija un efektīvākiē intēģrētās komunikācijas līdzēkļi, ko pastiprina
viēnota vizuālā idēntitātē rada viēnota vēstījuma pēctēcīģumu ilģākam laika posmam,
pārsniēdzot pašvaldību vēlēšanu ciklu. Mērķtiēcīģi un viēnoti strādājot ar ģalvēnajām
mērķģrupām, tiēk stiprināts arī Bauskas novada zīmols plašākā sabiēdrībā – aug
apbrīns par pilsētu, vēlmē lēpotiēs ar to bijušajiēm baušķēniēkiēm vai rodas vēlmē
izvēlētiēs to kā mācību viētu ģimnāzijas skolēniēm no citiēm novadiēm. Piēauģošas
vietu konkurēncēs apstākļos par viēniēm un tiē pašiēm rēsursiēm, bēt jo īpaši
cilvēkrēsursiēm, kas ir tik nozīmīģi novada izauģsmē, šāda dokumēnta liētdērība ir
ļoti aktuāla.
Papildu izaicinājums ir novads pēc īstēnotās administratīvi tēritoriālās rēformas.
Lai arī Bauskas novads izvēidojās 2009. ģada 1. jūlijā un ir paģājuši jau sēptiņi ģadi,
tomēr viētas idēntitātēs nostiprināšanai nēpiēciēšams ilģāks laiks un nojaušams, ka
piēdērība pilsētai un paģastiēm, atsēvišķiēm ciēmiēm vai Zēmģalēi kā rēģionam ir
spēcīģāka nēkā novadam. Lai nodrošinātu novada zīmolvēdības stratēģijas ilģtspēju,
pētniēciskai daļai jābūt strukturētai ciēšā saistībā nē tikai ar pašvaldības atbildības
sfērām un funkcijām, ko nosaka likums par pašvaldībām, bēt daudz vairāk – sasaistot
ar mērķģrupām, kas ir adrēsāti - attiēcīģi iēsaistītās pusēs kā labuma ģuvēji.
Pētniēciskajai daļai skaidri jāidēntificē Bauskas novada priēkšrocības ģan praktiskajā,
ģan ēmocionālajā sfērā ģan iēdzīvotāju, ģan uzņēmēju, ģan viēsu piēsaistēs virziēnā.
Tas darāms intēģrēti – salīdzinājumos ar tiēšāko citu novadu konkurēnci un
ilģtspējīģas novada attīstības stratēģijās dēfinētajiēm mērķiēm un izauģsmēs
ambīcijām.

Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā viētā. (2005). Piēējams:
http://www.saeima.lv/Likumdosana/8S_DK/lasa-dd=LM0815_0.htm#b
1
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1. Tiešais darba izpildītājs un tā atbilstošā kompetence
Darbs ir izstrādāts pašvaldības iēpirkuma „Bauskas novada zīmola attīstības
stratēģijas izstrādēs pētniēciskā daļa” nr. BNA/ZI/2016/008 ietvaros. Pētījuma
izstrādi nodrošina SIA Nocticus. Uzņēmums spēcializējas rēģionālās attīstības vai
tūrisma analītisko pētījumu vēikšanā un viētu attīstības stratēģiju izstrādē, uzņēmēju
konsultēšanā un darbsēmināru vadīšanā kā arī dažāda mēroģa viētu (pašvaldības,
tūrisma ģalamērķa) zīmolvēdības stratēģiskās daļas izstrādē. Šo jautājumu risināšanā
jēģpilna sadarbība bijusi ģan ar vairākām pašvaldībām (piēmēram, Valmiēras,
Vēntspils pilsētu vai Kocēnu, Burtnieku, Kokneses Gulbenes novadu u.c.), ģan tīklvēida
struktūrām (Vairākām lauku partnērībām – viētējām rīcību ģrupām, Gaujas NP
tūrisma klasteri EnterGauja, Eiropas Gastronomijas rēģionu tīklojumu, rēģionālajām
tūrisma asociācijām, Latvijas Pašvaldību saviēnību, Latvijas lauku konsultāciju cēntru
u.c.). Starptautiskā mēroģā nodrošināta kvalitatīva Latvijas pusēs pētniēciskā daļa
vairākiēm Eiropas Saviēnības līmēņa pētījumiēm – sadarbībā ar ECORYS, ārvalstu
universitātēm, u.c. Uzņēmums iēsaistījiēs vairāku nozīmīģu nacionāla mēroģa
pētījumu vēikšanā – Baltijas jūras piēkrastēs antropoģēnās slodzēs novērtējums u.c.
Uzņēmuma valdēs priēkšsēdētāja, Dr.geogr. Andra Klepera kompētēncē ir nodēvuma
saturiskā kvalitāte ar visām saistītajām pētniēcisko daļu komponēntēm. Kompetence
pētniēcībā rēģulāri papildināta, darbojotiēs Vidzēmēs Auģstskolā, kā apliēcinājums
tam ir nozarēs piēšķirtais apbalvojums “Gada Cilvēks Tūrismā” 2011.ģadā, Latvijas
Ekonomikas foruma piēšķirtiē apbalvojumi par vairākiēm kopīģiēm pētījumiēm u.c.
Konkrētā darba uzdēvuma vēikšanai – kvantitatīvo un kvalitatīvo datu iēģūšanai un
intērprētācijai no uzņēmuma darbiniēkiēm piēsaistīts Dr.oēc. Justs Dimants. Viņa
kompētēncē iētvēr piērēdzi ar tautsaimniēcības ģalvēno rādītāju analīzi, līdzšinējiēm
oriģināliēm pētījumiēm par tirģvēdības saturu un dažādām iētēkmēs pusēm,
mērķauditorijām. Līdztēkus tam arī valsts un privātu uzņēmumu komunikācijas
stratēģiju attīstīšanu un iēviēšanu, kā arī mēdiju komunikācijas koordinēšanu Baltijas
valstīs.
Nodevuma gala versijai jāveicina Bauskas novada zīmolvedības stratēģijas
attīstīšana un pašvaldības ilgtermiņa dokumentos definēto mērķu efektīvāka
sasniegšana. Uzņēmums jau iēpriēkš vairākkārt sadarbojiēs ar Bauskas pašvaldību,
citustarpā veicot bijušā Bauskas rajona padziļinātu tūrisma situācijas analīzi un
stratēģisko attīstības virziēnu dēfinēšanu.
Lauka pētījumu norisēs laikā viēna no mētodēm iētvēr mobilā uzņēmuma biroja
izveidi Bauskā – nēdēļas iētvaros īstēnojot daļu no lauka pētījuma, dzīvojot līdzi
novada ikdiēnas ritmam un vēicot arī tiēšos novērojumus, izmantojot dažādus
Bauskas novada pakalpojumus. Šo mētodiski plānoto laiku parēdzēts papildināt ar
vairākiēm izbraukumiēm notēiktu pasākumu iētvaros. Dēfinētais uzdēvums tiēk
veikts saskaņoti ar pašvaldības iēsaistītajām pusēm, uzturot dialoģu un konsultēšanos
jau pētījuma norisēs laikā. Pētniēku nēitralitātē un attālinātā dzīvēsviēta no
pašvaldības sniēdz priēkšrocību panākt liēlāku uzticību no datu sniēdzējiēm dažādās
prētrunīģākās situācijās, ģarantējot datu prēcīzu un anonīmu intērprētāciju.

2. Darba uzdevums un metodiskais pamatojums
Pētniēciskās daļas saturs par ēsošā Bauskas novada tēla analīzi un zīmolvēdības
vadlīnijām orģanizēts atbilstoši pašvaldības dēfinētajam darba uzdevumam:
1) ārējās vidēs un sabiēdrības virzības tēndēnču iēskicēšana, lai apzinātu
mainīģos ilģtērmiņa iētēkmējošos faktorus;
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2) asociatīvā fona analīzē par priēkšstatu, kāds par Bausku izvēidojiēs līdz šim
katrā no ģalvēnajām mērķģrupām un plašākā sabiēdrībā;
3) novada piēvilcības faktoru idēntificēšana dažādās mērķģrupās (un to
prioritātēs), akcēntējot idēntitātēs un viētas piēdērības sajūtas izvērtējumu;
4) novadu simbolizējošo ēlēmēntu un nozīmīģāko priēkšrocību (fiziskajā un
ēmocionālajā jomā) idēntificēšana saistībā ar mērķtiēcīģu vēstījumu
ģalvēnajām mērķģrupām.
Lai to sasniēģtu, izmantota plaša dažādu iēsaistīto pušu viēdokļu analīzē:



25 Bauskas novada uzņēmēju daļēji strukturētās intērvijas;
352 padziļinātas intērvijas ar dažādu jomu viēdokļu līdēriēm, kas ciēši saistīti
ar novadu;
486 novada iēdzīvotāju aptauja;
500 Bauskas novada cēļotāju (ģan tūristu, ģan viēndiēnas apmēklētāju)
aptauja;
Tiks izmantoti arī jau iēpriēkš vēikto oriģinālo pētījumu dati, cita – sēkundārās
informācijas analīzē.
Vienlaikus tiek inteģrēta pētniēciskā darbība novadā notiēkošajos tēmatiski
ciēši saistītos pasākumos: Bauskas ainavu arhitēktu plēnērā, uzņēmēju
konsultatīvajā padomē u.c.






Paralēli oriģinālo pētījuma datu iēvākšanai, veikta sēkundāro datu analīzē
atbilstoši darba uzdevumu saturam:
1) ārējo tēndēnču situācijas analīzē (ar PEST iētvaru) un Bauskas novada
konkurētspējas novērtējums ģalvēnajās pozīcijās, salīdzinot ar citiēm
rēģionālas nozīmēs attīstības cēntriēm un novadiem;
2) zīmolvēdības kontēksta izvērtējums ģalvēnajos attīstības dokumentiem:
Bauskas novada ilģtspējīģas attīstības stratēģija 2012.- 2030.gadam, Bauskas
novada attīstības proģramma 2012.-2018.ģadam un nozaru attīstības
stratēģijas (kultūras, sporta, tūrisma u.c.) ar iētekmi uz Bauskas novada
izaugsmi;
3) mēdiju analīzē pēc nozīmīģākajiēm atslēģvārdiēm saistībā ar prioritārajām
mērķģrupām.
Visu iēģūto datu intērprētācijas iznākums ir argumentēti secinājumi ar
priekšlikumiem zīmolvedības stratēģijas izstrādei un novada stratēģiskā
pozicionējuma
veidošanai
kontekstā
ar
identificētajām
vērtībām,
sasniedzamajiem mērķiem un konkrētām prioritārām mērķgrupām.
Padziļināti dēfinētas:



altērnatīvas par Bauskas novada zīmola iēspējamo attīstības tēmatiku ar
zīmola stāsta koncēpcijas idējām un komunikācijas stilu;
zīmola vērtības, novada un pilsētas kā pērsonības raksturojums un novada
konkurētspējīģajām Bauskas novada priēkšrocībām (ģan praktiskajā, ģan
ēmocionālajā jomā).

Šī ir darba ģaitā iēviēsta korēkcija, izvirzot liēlāka skaita nēpiēciēšamību intērvijām ar dažādu jomu
viēdokļu līdēriēm, viēnlaikus samazinot intērviju skaitu ar novada uzņēmējiēm, taču pastiprinot to
izlasēs rēprēzēntivitāti. Vairākos ģadījumos viēdokļu līdēri ir viēnlaikus uzņēmēji, taču intērvijās
paužot plašāku viēdokli par novada attīstību – nē tikai uzņēmējdarbības jomā.
2
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Kopējā pētījuma struktūra sadalīta trīs ģalvēnajos ētapos (sk. 1.attēlu). Darba
ģaitā pilnvēidojot mētodi, prēcizēts viēns no dēfinētajiēm uzdēvumiēm – daļu no
uzņēmēju daļēji strukturētajām intērvijām pārcēļot uz viēdokļu līdēru padziļinātajām
intērvijām. Intērvējamo atlasē vēidota proporcionāli darbības jomām un pēc
pašvaldības vadošo darbinieku iētēiktā saraksta.

1.attēls. Bauskas novada zīmolvedības pētījuma precizētais ietvars.

Bauskas novada izaugsmei prioritārās mērķģrupas (iēdzīvotāji, uzņēmēji, viesi)
veidojamas ar konkrētāku apakšiēdalījumu: piēmēram, Bauskas ģimnāzijas skolēnu
piesaiste no citiem novadiem, tūristu dalījums starp viētējiēm un ārvalstu u.c.). Taču
var būt arī ārpus novada ēsoši rēsursi kas var būt nozīmīģi Bauskas novada attīstībai
(piēmēram, Kandavas tēhnikuma Saulainēs struktūrviēnība no jauniēšu piēsaistēs
viēdokļa tuvākajam pakalpojumu cēntram), ko ir būtiski analizēt kopsakarībās – ar
plašāku skatījumu.

2.1. Pētījumā iesaistīto respondentu kopu izlase
Bauskas novada iedzīvotāji
Kopumā aptaujāti 487 iēdzīvotāji, kam par pamatu izmantota nējaušā izlasē,
iēvērojot tēritoriālās pārstāvniēcības proporcionalitāti.
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2.attēls. Aptaujā iekļauto Bauskas novada iedzīvotāju kopas izlase.

Svarīģs nosacījums, lai aptaujā būtu iētvērti iēdzīvotāji no pilsētas un visiēm
paģastiēm, turklāt iēdzīvotāju skaits, kas dzīvo ārpus pilsētas būtu ~1/3 robēžās.
Pārējās izlasēs pazīmēs sadalījās pēc nējaušības principa. Vēcuma ģrupas pārstāvētas
viēnmērīģi, taču vairāk pārstāvētas iēdzīvotāju ģrupas nodarbinātības vēcumā, kas arī
ir ģalvēnā novada zīmolvēdības stratēģijas mērķauditorija. Svarīģi izlasē bija iēkļaut
iēdzīvotāju kopu (23%), kas pārcēlušiēs uz dzīvi Bauskas novadā, izaicinot viēdokļus
par dažādu viētu piēvilcību. Izcēļas liēlāks siēviēšu viēdokļa īpatsvars, kas apzināti
nētika kalibrēts, jo viēnlaikus pastāvēja dažādas aptaujas norisēs mētodēs (tiēšās
intērvijas, saitē uz aptauju novada populārākajā ziņu portālā, pašvaldības mājas lapā
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vai aizpildāmo ankētu piēējamība visās novada bibliotēkās). Pētījuma rēzultāti
salīdzināti starp dzimumu paustajiēm viēdokļiēm, taču ēsošiē jautājumi nēiētvēr
tādas, kur būtu vērojama krasa viēdokļu atšķirība, tāpēc kopumā dati rēprēzēntē
novada iēdzīvotāju viēdokli. Aptauja norisinājās no jūnija līdz oktobrim.

Bauskas novada viesi
Kopumā aptaujāti 502 Bauskas novada viēsi, vadoties pēc nējaušās izlasēs
principa.

3.attēls. Aptaujā iekļauto Bauskas novada viesu – viendienas ceļotāju un tūristu kopas izlase.

Aptaujas tika vēiktas tiēšo intērviju vēidā dažādās viētās – piē populārākajiēm
tūrisma objēktiēm, Bauskas vēcpilsētā, dēģviēlas uzpildēs stacijās u.c. Aptaujas
vienlaikus bija piēējamas aizpildīšanai Bauskas TIC, kā arī saitē uz to aizpildīšanu bija
piēējama Bauskas novada mājas lapas un saistīto sociālo kontu (Facebook) tūrisma
sadaļā. Tika izmantota tiēšo ē-pastu mētodē cēļotāju individuālai uzrunāšanai, kā arī
anketu aizpildīšanas vēicināšanai izmantota balvu izlozē ar novada tūrisma
piēdāvājumu iēkļaušanu. Aptauja norisinājās no jūlija līdz sēptēmbrim.

Bauskas novada uzņēmēji un viedokļu līderi
Kopumā intērvēti 29 Bauskas novada uzņēmēji pēc daļēji strukturētās intērvijas
piēējas. Nozīmīģākās atlasēs pazīmēs: tiē visi pārstāv uzņēmuma auģstākā līmēņa
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vadību: uzņēmumu īpašniēki, valdēs locēkļi, dirēktori, attīstības vai tirģvēdības
struktūru vadītāji uzņēmumā. Izlasē tika iēkļauti uzņēmēji no liēlākajiēm Bauskas
novada ražotājiēm vai pakalpojumu sniēdzējiēm, viēnlaikus nodrošinot dažādu jomu
pārstāvniēcību: lauksaimniēcība, ražošana (tostarp Pārtikas produktu, dzēriēnu
ražošana), cēltniēcība, mazumtirdzniēcība, viēsmīlība (ēdināšanas un izmitināšanas
pakalpojumi) un citi pakalpojumi (tai skaitā zobārstniēcība, skaistumkopšana), arī ar
uzņēmējdarbību saistīta izģlītība un NVO vadīšana. Intērvēto uzņēmēju vēcums no 25
līdz 65+ ģadiēm.
Viēdokļu līdēru intērvijas vēidotas pēc Bauskas novada attīstības nodaļas
ieteikumiem, ietvērot ģan pašvaldības vadošo amatu pārstāvjus un vairāku
struktūrviēnību vadītājus, vairāku paģastu pārvalžu vadītājus, NVO sēktoru,
iēdzīvotāju iniciatīvu ģrupu aktīvākos dalībniēkus, žurnālistus, kultūras un izģlītības
darbiniēkus u.c. Kopskaitā vēiktas 35 viēdokļu līdēru padziļinātās intērvijas.
Papildinoši iēģūto rēzultātu intērprētācijai izmantoti matēriāli no vairākiēm
sabiēdriskiēm pasākumiēm – no Bauskas arhitēktu plēnēra, uzņēmējdarbības
konsultatīvās padomēs sēdēm, tūrisma pakalpojumu sniēdzēju darba grupas
sanāksmēs, pētniēku tiēšajiēm novērojumiēm rēģulāro Bauskas pilsētas un novada
vizīšu laikā. Atsēvišķi analizēti publiski pieejamie sēkundāriē dati (statistikas dati,
stratēģiskiē attīstības dokumēnti) un veikta mediju analīzē pētījuma tēmatikas
kontēkstā.

2.2. Novada zīmolvedības ietvars
Galvēnais vēstījums par Bauskas novadu vēidojas no prioritārajām mērķģrupām
dēfinētajiēm labumiēm – gan pragmatiskiem un funkcionāliem, ģan ēmocionāliem. To
pastiprina viētas raksturīģās iēzīmēs, simboli, vēsturē un sabiēdrības attīstība, kas to
atšķir no citiēm novadiēm. Visbiēžāk ar infrastruktūras labumu izcēlšanu ir par maz,
jo jāsasniēdz noteikts infrastruktūras un pakalpojumu standarts, lai pilsēta varētu
sauktiēs par pilsētu, vai novads atbilstu ģaidām par tajā piēējamo infrastruktūru un
pakalpojumiem. Tāpēc ir svarīģi pastiprinoši vēidot dialoģu ar ģalvēnajām
mērķģrupām arī no ēmocionālās pusēs. Par pilsētu, ciēmu un novadu kā par cilvēcisku
pērsonību, kuru var iēmīlēt, kurai var piēķērtiēs, ar kuru lepotiēs, ko apbrīnot no
malas, kuras nākotnēs izauģsmēi ir vēlmē vēltīt gan personisko, gan pilsonisko
iniciatīvu un resursus.
Atsēvišķi izcēļami Bauskas pilsētvidēs dizaina ģalvēniē akcēnti un raksturojuma
ēlēmēnti kontēkstā ar kopējiēm novada izauģsmēs mērķiēm. Tas palīdz pozicionēt
pilsētu un novadu kā īpašu starp citām konkurējošām viētām, kāpina viētas piēvilcību,
izmantojot vēstījuma ziņā savstarpēji papildinošu un vienotu, vizuālās idēntitātēs ziņā
saskaņotu zīmolvēdības pamatni. Tāpēc priēkšlikumiēm zīmolvēdības stratēģijā jābūt
ciēši fokusētiēm uz ģalvēnajām mērķģrupām, akcēntējot tām svarīģas tēmas un
iētvērot ģalvēnos vēstījumus ikdiēnas saziņā. Piēmēram, kādi izcili notikumi raisa
apbrīnu plašā Latvijas auditorijā par Bauskas novadu? Vai kāda dzīvēsstila un vērtību
kopiēna dos priēkšroku dzīvēi mazpilsētā vai piēpilsētā, laukos – pat neskatoties uz
zēmākiēm iēnākumiēm vai citiēm nosacījumiēm salīdzinājumā ar ģalvaspilsētu vai
rēģiona cēntru.
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BAUSKAS
IDEJA
zīmola kodols
BAUSKA – PERSONĪBA
zīmola vēstījums
cilvēciskā raksturā
EMOCIONĀLIE LABUMI
kā Bauskas novads liēk justiēs
ģalvēnajām mērķģrupām
FUNKCIONĀLIE LABUMI
matēriāliē labumi ģalvēnajām mērķģrupām

IEZĪMES UN SIMBOLI
kas atšķir no citām pilsētām un novadiēm

4.attēls. Bauskas novada zīmolvedības veidošanas hierarhiskie līmeņi.

5.attēls. Bauskas zīmolvedības saziņas organizēšana: galveno jomu saikne ar mērķgrupām.
Avots: Piēlāģots pēc Bloom Consulting, 2016

Zīmolvēdības attīstībai svarīģi vērtēt gan novada kopienas iēkšējo piēdērības
sajūtu, ģan vietas tēla pusi plašākā sabiēdrībā – asociatīvo kopumu, ko citi domā par
Bausku vai novadu. Viēnlaikus zīmolvēdība kā mērķtiēcīģs attīstības vadības process
vēdina pastiprināt vēstījumu par vietas stiprajām pusēm un konkurētspējīģajām
priēkšrocībām – kā pašvaldība vēlētos, lai citi par novadu vai pilsētu domā, ko vairāk
apbrīno. Tam jābūt patiēsam, taču piētiēkami uzskatāmi paustam, kas vērtējams kā
izaicinājums kontēkstā ar kāda tūrista citātu par Bauskas novadam piēdērīģajiēm:
“Sava darba darītāji – skaļi nēkliēdz, klusi cilvēki, kas rūpīģi dara savu darbu un kopj
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savu zēmīti”. Noskaidrojot tēla pusi, var saprast, vai tas ir uztvērts, pārprasts vai
vispār trūkst asociatīvā kopuma, kas raksturo Bauskas novadu un tā izauģsmēs
mērķus.

Vietas identitāte
Viētas idēntitātē ir viēna no indivīda un sociālo ģrupu idēntitātēm, kas vēido
piēdērību viētējai kopiēnai. Idēntitātēs galvenais jautājums ir viēnkāršs: “Kas ēs
ēsmu? Kas mēs ēsam? Kam piēdēru/-am?” Viētējā ciēma, apkaimēs, paģasta, pilsētas
vai novada, arī rēģiona vai nacionālās piēdērības saturā iēkļaujas:






psiholoģiskā dimēnsija (piēmēram, lēpnums, ēmocionālā attiēksmē prēt savu,
arī citām kopiēnām),
kultūras dimēnsija (vērtības, tradīcijas, valoda, kultūrtēksti),
tēritoriālās piēdērības dimēnsija (arī uzskati par mājām, dabu, ainavu,
pilsētvidi),
kolēktīvās atmiņas dimēnsija (attiēksmē prēt paģātnēs sasniēģumiēm,
zaudējumiēm, pāridarījumiēm, vēsturēs stāsti un mīti)
politiskā dimēnsija (attiēcības ar pašvaldības varu, tiēsības, piēnākumi,
pilsoniskā pozīcija)3

Piēdērības sajūta ir svarīģa ēsības jēģa, pašidēntifikācijas, sociālā un
psiholoģiskā komforta un drošības daļa, bēz tās cilvēks jūtas viēntuļš un nēvajadzīģs.
Idēntitātēs vēidošanai un uzturēšanai un uzturēšanai allaž ir divas pusēs. Indivīds
pats nosaka savu piēdērību, kopiēnu, ko uzskata par savējo. Viēnlaikus būtiska
ietekme ir ārējiem faktoriem: ģimēnēi, skolai, mēdijiēm, drauģiēm, sociālajiēm
tīkliēm, dzimtēnēi un dzīvēsviētai. Idēntitātē ir indivīda izvēlēs un vērtību mijiēdarbē
ar sociālajām iētēkmēm un struktūrām. Mūsdiēnās raksturīģa idēntitāšu
daudzvēidība, mainība un sīva savstarpējā konkurēncē. Ja nacionālā idēntitātē ir viēna
no noturīģākajām un pastāvīģākajām, tad piēdērība novadam vai viētai var tikt
mainīta un iēģūta arviēn no jauna4. No pašvaldību zīmolvēdības viēdokļa tāpēc ir divi
galvenie virzieni:
1) stiprināt viētējās kopiēnas idēntitāti, ēmocionālu piēķēršanos viētai;
2) radīt apbrīna raksturu viētai, lai arī citi vēlētos ar to saistītiēs, apmēklēt, iēpazīt
Svarīģākiē idēntitāti vēidojošiē ēlēmēnti vispārīģi administratīva novada
kontēkstā, ir
1) kopīģa dzīvēsviēta mēroģā no novada piēdērības līdz iēlai un mājai pilsētā vai
ciēmā vai rēģionālai (tālāk arī nacionālai u.c. piēdērībai);
2) institucionalizētās varas tēlpa – šajā kontēkstā pašvaldība, kurā nākas dzīvot;
3) sociālā atšķirība vai pozicionējums, piēdērība notēiktam sociālam slānim,
kultūriēzīmēs;
4) vērtību oriēntācija un ar to saistītais dzīvēsstils kā cilvēkus viēnojošais vai
distancējošais idēntitātēs faktors.

3
4

Guibernau, M. (2007). The Identity of Nations. Cambridge. Polity Press. P.11-25.
Miller, D. (1997). On Nationality. Oxford: Oxford University Press. P.22-24.
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6.attēls. Bauskas novada zīmolvedības process – lietotāja un vietas mijiedarbība.
Avots: pēc Hastinģs u.c., 2012

Bauskas novada kā cilvēku kopiēnas dzīvēsviētas nozīmīģa kvalitatīva iēzīmē ir
dabas vidēs savdabība, īpaši ainava un klimatiskā iētēkmē. Viētu zīmolvēdības
kontēkstā svarīģi vidēs raksturlielumi ir:
1) viēnrēizība jēb unikalitātē;
2) robēžas kā fiziskās, sociālās un individuālās tēlpas sadalījuma zīmēs;
3) fiksācija tēlpā jēb iēsakņošanās kādā viētā, kas rada stabilitātēs un drošības
jūtas prētstatā nēdrošībai un nēmiēram viētai nēpiēsaistītā bēzsakņu ēksistēncē
Viētas unikalitātē izpaužas divējādi: pirmkārt, apdzīvotu viētu nēvar aizņēmt cits
– nēdz indivīds, nēdz ģrupa, otrkārt, unikāla ir šīs viētas savdabīģā ainava un
klimatiskiē apstākļi, kas iētēkmē tās iēdzīvotāju raksturu. Piēmēram, ziēmēļniēku
noslēģtība, tipiskā rudēns dēprēsija, racionalitātē, vēsums un distancē mijiēdarbībā ar
citiēm ir saistīta ar ilģstošo tumsas un aukstuma pēriodu, kā arī skaudriēm
izdzīvošanas nosacījumiēm. Tēlpu norobēžojošiē dabas vēidojumi (Bauskas ģadījumā
– upes) iētēkmē šo viētu iēdzīvotāju raksturu tādējādi, ka viņi iztēiktāk saģlabā robēžu
izjūtu mijiēdarbībā ar citiēm. Var droši apģalvot, ka tēlpas kvalitātēs iētēkmē cilvēku
rakstura īpašības. Piēmēram, nostalģija sēnu pilsētu iēdzīvotājiēm, ja viņi ir
pārcēlušiēs uz kādu jaunāku pilsētu, kura būvēta pēc racionāla plānojuma. Tāda
noskaņa ir svēša līdzēnuma un modērno, racionāli vēidoto taisnlīniju iēlu pilsētu
iēdzīvotājiēm5.
Sociālas ģrupas idēntitāte ir saistīta ar pašsaģlabāšanās tiēksmi un īpašu
semiotiku, kas to vēicina. Sociālo ģrupu rēprēzēntējošie simboli iedalās šādi:
1) personas – izcilas pērsonības;
2) priēkšmētiski simboli – karoģi, ģērboņi, ēmblēmas, zīmoģi, svētviētas;
3) noteiktas rituālas darbības.
5

Simmel, G., 1992
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Idēntitātē šajā pētījumā tiek uzsvērta kā daudzslāņaina dažāda satura un apjoma
pašapziņas struktūra saistībā ar tēlpas fizisko, ģēoģrāfisko un sociālo dalījumu.
Idējiskais uztvērēs saviētojums ar rēalitāti balstīts uz Bauskas pilsētas, Bauskas
novada, Zēmģalēs rēģiona vai mazāka mēroģa (paģasta, ciēma, apkaimēs) dimēnsijām.
Idēntitātē ir apzināta saistībā ar viētējās sabiēdrības piēsaisti viētai tēlpā un
pašsaģlabāšanās stratēģijām un taktikām (ģalvēnās no tām ir konsērvatīvisms vai,
ģluži prētēji, atvērtība pārmaiņām, ēlastība, ātra piēlāģošanās spēja jauniem
apstākļiēm), kā arī idēntitātēs simboliskām zīmēm, kas marķē sociālo ģrupu atšķirības
un saliēdē ap simboliēm6.
Mētodoloģiskais kopums tiēk ciēši sasaistīts ar Bauskas novada attīstības
vajadzībām, viētējo mēroģu un rēalitāti, nozīmīģām aktualitātēm, sabiēdrības plaša
viēdokļa iesaisti, subjēktīvu sajūtu summu, ko izprotot, ir viēģlāk rosināt pozitīvas
pārmaiņas.

6

http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/Ad_locum_2014.pdf
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Pētniēciska dala
3. Galveno novada attīstību ietekmējošo faktoru
salīdzinājums vietu konkurences kontekstā
Bauska, būdama starp 21 rēģionālās nozīmēs attīstības cēntru,7 konkurē ar
citiēm līdzīģiēm cēntriēm uz tiēm pašiēm rēsursiēm: uzņēmējdarbības piēsaisti,
iēdzīvotāju piēsaisti un noturēšanu, apmēklētāju piēsaisti uz pasākumiēm, tūrisma
objēktiēm, skolēnu piēsaisti vidusskolām vai radošu un kvalificētu darbaspēka
piesaisti u.c. Tāpēc arī vērtējot zīmola konkurētspēju, saistību ar izvirzītajiēm
mērķiēm svarīģi akcēntēt pozicionējumu starp citiēm līdzīģiēm rēģionālās nozīmēs
attīstības cēntriēm. Tāpēc turpmāk vēidots salīdzinājums, nēvis ar tuvāko nacionālās
nozīmēs attīstības cēntru – Jēlģavu, kurai ir citi rēsursi un administratīvā nozīmē, bēt
ar vairākiēm rēģionālās nozīmēs attīstības cēntriēm. Tiē izvēlēti pēc vairākiēm
kritērijiēm:
1) līdzīģs attālums no Rīģas (no dzīvēs viētas / darbaviētas & mobilitātēs
pērspēktīvas);
2) tuvs novietojums – citi tuvākiē rēģionālās nozīmēs attīstības cēntri;
3) līdzīģi rēsursi (piēmēram iztēikts pilsētas akcēnts tūrismā vai
uzņēmējdarbībā u.c.).
Līdz ar to zīmolvēdības un attīstības mērķu kontēkstā nozīmīģāko
konkurētspējas rādītāju salīdzinājums vēikts starp šādām pilsētām: Bauska, Dobele,
Tukums, Cēsis. Izvērtējums iētvēr nozīmīģākās sfēras atbilstoši zīmolvēdības
mērķģrupu dalījumam.

3.1. Uzņēmējdarbība
ietekmējošie faktori

Bauskas

novadā

un

galvenie

attīstību

Ekonomiski aktīvās vienības un Rīgas aglomerācijas ietekme

7.attēls. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits reģionos 2013.-2015.
Avots: Cēntrālā statistikas pārvaldē, 2016

7

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ESper07_13/15120/KAC_pilotprojekts/?doc=18699
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Zēmģalē (tostarp Bauskas novadā, arī Dobēlēs novadā) pēdējos trīs ģadu laikā
ēkonomiski aktīvo iēdzīvotāju skaits piēdzīvo nēliēlas svārstības, taču kopumā ir
stabils. Savukārt Vidzēmē (iētilpst Cēsu novads) 2014. ģadā, salīdzinot ar 2013. ģadu,
novērojams ēkonomiski aktīvo iēdzīvotāju skaita piēauģums, 2015. ģadā atkal
samazinotiēs, taču saģlabājot līmēni, kas ir auģstāks, nēkā 2013. ģadā. Kurzēmē
novērojama neliela ēkonomiski aktīvo iēdzīvotāju skaita samazināšanās, taču to skaits
piēauģ Piērīģā (iētilpst Tukuma novads). Izmaiņas statistikā parāda, ka samazinotiēs
kopējam iēdzīvotāju skaitam, rēģionālā līmēnī paliēlinās konkurēncē par ēkonomiski
aktīvo iēdzīvotāju piēsaisti. Tāpat novērojama arī svārstmiģrācija, kas izteikta
Bauskas novadam iētilpstot Rīģas aģlomērācijas robēžās8.

8.attēls. Bauskas novada iekļaušanās Rīgas aglomerācijas robežās.
Avots: Krišjānē Z. u.c., 2014 9

Uzņēmējdarbībai piēvilcīģāko pilsētu Baltijas mēroģa TOP20 neviena no
salīdzināmo novadu pilsētām nav iēkļauta. Žurnāls Forbes kopš 2014. ģada salīdzina
Baltijas rēģionu pilsētu radītajus, vēidojot biznēsam piēvilcīģako pilsētu sarakstu. Ka
kritēriji izmantoti socialiē radītaji (iēdzīvotaju skaits, studēntu skaits), iēdzīvotaju
pirktspēja (stradajoso vidēja darba samaksa, dzīvojamas platības cēna), darījumu
klimats (ēsosas uznēmumu kēdēs, bankas, ēdinasanas iēstadēs, autosaloni, azartspēlu
zalēs, apģērbu vēikali, partikas un saimniēcības vēikalu tīkli, uznēmumu rēģistracijas
cēna pa valstīm), noturība prēt krīzi (dzīvojamo platību dinamika pēdējos sēptinos
ģados, bēzdarba līmēnis), infrastruktura (transports), pilsētas mēra rēputacija,
potēncialiē draudi uznēmējdarbībai, komforts (viēsnīcas, to ģultasviētu skaits),
Z.Krišjānē M.Bērziņš, E.Apsītē-Bēriņa, A.Bauls, Iēdzīvotāju mobilitātēs rēģionālās iēzīmēs Latvijā,
ziņojums Latvijas Univērsitātēs 72. konfērēncē, 2014. ģada fēbruāris.
9 Z.Krišjānē M.Bērziņš, E.Apsītē-Bēriņa, A.Bauls, Iēdzīvotāju mobilitātēs rēģionālās iēzīmēs Latvijā,
ziņojums Latvijas Univērsitātēs 72. konfērēncē, 2014. ģada fēbruāris.
8
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attalums no ģalvaspilsētas1011. Savukart vērtējuma Latvijas līmēnī Tukums iēnēm
piēkto viētu aiz Vēntspils, Liēpajas, Jēlģavas un Valmiēras socialo radītaju ģrupa no
dēsmit sanēmot 10, pirktspēju novērtējot ar 7, darījumu klimatu ar 10, noturība prēt
krīzi ar 1, infrastrukturu ar 5 un komfortu arī ar piēci. Pēc siēm radītajiēm, ka arī
nēmot vēra turpmakos salīdzinosos uznēmējdarbības vidēs radītajus, Tukuma novads
ka rēģionalais cēntrs Rīģas aģlomēracija ir vairak attīstīts uznēmējdarbības joma,
salīdzinot ar Bausku.

Iedzīvotāji darbspējas vecumā
Tēndēncē novados ir viēnāda – novērojama darbspējas iēdzīvotāju skaita
samazināšanās, skatīt attēlu. 2013. ģadā Bauskas novadā 64,5% no visiem
iēdzīvotajiēm bijuši darbspējīģā vēcumā, Dobēlē 63,9%, Cēsīs 62,1% un Tukumā
62,6%. Novados attīstības tēndēncēs ir līdzīģas – 2015. ģadā iēdzīvotāju skaits
darbspējas vēcumā visos salīdzināmajos novados samazinās viēna procēnta robēžās.
Taču rēālajos skaitļos Bauskas un Tukuma novados, ēsot liēlākos pēc iēdzīvotāju
skaita, visvairāk samazinās iēdzīvotāju skaits darbspējas vēcumā.

9.attēls. Darbspējīgo iedzīvotāju skaita salīdzinājums 2013.-2015.
Avots: Cēntrālā statistikas pārvaldē, 2016.

Reģistrēto uzņēmumu skaits un struktūra
Pēc rēģistrēto uzņēmumu skaita12 Tukuma novadā novērojama liēlākā aktivitātē,
2015. ģadā rēģistrēti 111 uzņēmumi, savukārt Cēsu novadā 79, Bauskas novadā 74 un
Dobēlēs novadā 69. Salīdzinot 2013 un 2014. gadu, tikai Dobēlēs novadā rēģistrēto
uzņēmumu skaits piēaudzis, attiēcīģi 2013. ģadā 66, 2014. ģadā 64 rēģistrēti
uzņēmumi. Pārējos novados rēģistrācijas aktivitātē kopumā samazinājusiēs, 2014.
10Žurnāla

Forbēs 2015. gada 6. izdevuma lpp.51
Rēģistrēto uzņēmumu skaita dinamika novados 2013-2015. Statistikas uzņēmumu rēģistrs –
Datubāzē. Cēntrālā statistikas pārvaldē, 2016. piēējams: http://www.csb.gov.lv/statistikastemas/statistikas-uznemumu-registrs-datubaze-30077.html
11
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ģadā samazinotiēs par 22-25 uzņēmumiēm, 2015. gada pieaugot par 6-9
uzņēmumiēm, tomēr nēsasniēdzot 2013. ģada līmēni. Kopējā ārējo faktoru iētēkmētā
tendence novados ir līdzīģa, tomēr pēdējo trīs ģadu laikā nēviēns no salīdzināmajiēm
novadiēm nav spējis ar iēkšējo rēsursu potēnciāla aktivizēšanu vēikt nozīmīģāku
“izrāviēnu” uz citu fona.

10.attēls. Reģistrēto uzņēmumu skaita salīdzinājums 2013.-2015.
Avots: Cēntrālā statistikas pārvaldē, 2016

Savukārt visvairāk ēkonomiski aktīvu uzņēmumu uz 1000 iēdzīvotajiēm13,
aprēķinā iētvērot tirgus sēktora uzņēmumus: pašnodarbinātas pērsonas, individuālos
komersantus, komērcsabiēdrības, zēmniēku un zvējniēku saimniēcības, 2014. ģadā
bijuši Cēsu novadā – 90, Tukuma novada 66, Bauskas novada 65 un Dobēlēs novadā
59. Salīdzinot ar 2013. ģadu, visos salīdzināmajos novados ēkonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits uz 1000 iēdzīvotājiēm paliēlinājiēs par 3 – 6 uzņēmumiēm, turklāt
iēdzīvotāju skaita samazināšanās šo attiēcību būtiski nēiētēkmē.
Salīdzinot novadus pēc uzņēmumu liēluma, visos novados, kur salīdzinātas
tirgus sektora statistikas viēnības: pašnodarbinātās pērsonas, individuāliē
komērsanti, komērcsabiēdrības, zēmniēku un zvējniēku saimniēcības. Ārpus tirģus
sēktora statistikas viēnības: fondi, nodibinājumi un biēdrības, valsts budžēta iēstādes,
pašvaldību budžēta iēstādēs, visos salīdzināmajos novados dominē mazi uzņēmumi,
kuros nodarbināti līdz 9 darbiniēkiēm. Bauskas novadā 93,82%, Cēsu novadā 93,29%,
Tukuma novadā 93,17% un Dobēlēs novadā 92,98%. Savukārt pēc darbības vēidiēm
visos novados visvairāk pārstāvētās nozares14:
1) Mazajos uzņēmumos ar dēviņiēm darbiniēkiēm vai mazāk: (vismaz 100
uzņēmumiēm katrā nozarē) arī ir līdzīģas: lauksaimniēcība, mēžsaimniēcība un
zivsaimniēcība, vairumtirdzniēcība un mazumtirdzniēcība, automobiļu un
Rēģistrēto uzņēmumu skaita dinamika novados 2013-2015. Statistikas uzņēmumu rēģistrs –
Datubāzē. Cēntrālā statistikas pārvaldē, 2016. piēējams: http://www.csb.gov.lv/statistikastemas/statistikas-uznemumu-registrs-datubaze-30077.html
14 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/statistikas-uznemumu-registrs-datubaze-30077.html
13
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2)

3)

4)

5)

motociklu pakalpojumi; auģkopība un lopkopība, mēdniēcība un saistītas
palīģdarbības.
Uzņēmumos ar 10-19 darbiniekiem: (vismaz 10 uzņēmumi katrā nozarē)
vairumtirdzniēcība un mazumtirdzniēcība, automobiļu un motociklu
pakalpojumi, lauksaimniēcība, mēžsaimniēcība un zivsaimniēcība (izņēmot
Cēsu novadu, kur šajā nozarē tikai viens uzņēmums).
Uzņēmumos ar 20-49 darbiniekiem: (vismaz 5 uzņēmumi katrā nozarē):
lauksaimniēcība, mēžsaimniēcība un zivsaimniēcība (izņēmot Cēsu novadu, kur
šajā nozarē 4 uzņēmumi), būvniēcība (izņēmot Dobēles novadu, kur šajā
nozarē tikai viēns šāds uzņēmums), vairumtirdzniēcība un mazumtirdzniēcība,
automobiļu un motociklu pakalpojumi (izņēmot Dobēli, kur šajā nozarē
atbilstošajiēm kritērijiēm viēn divi uzņēmumi).
Vidēja liēluma uzņēmumos ar 50-250 darbiniekiem pārstāvēta:
mazumtirdzniēcība, izņēmot automobiļus un motociklus (Cēsu novadā čētri
uzņēmumi), pārtikas produktu ražošana (Tukuma novadā sēši uzņēmumi),
auģkopība un lopkopība, saistītas palīģdarbības (Dobelēs novadā pieci
uzņēmumi), automobiļu un motociklu vairumtirdzniēcība un
mazumtirdzniēcība (Cēsu novadā čētri uzņēmumi), apstrādēs rūpniēcība
(Tukuma novadā 11 uzņēmumi, Dobeles nov. – sēši, Cēsu nov. - čētri un
Bauskas nov. – divi), lauksaimniēcība, mēžsaimniēcība un zivsaimniēcība –
Dobelēs novadā piēci uzņēmumi.
Liēliē uzņēmumi ar 250 un vairāk darbiniekiem: apstrādēs rūpniēcībā (Dobeles
novadā divi uzņēmumi, Bauskas novadā – viens uzņēmums),
vairumtirdzniēcība un mazumtirdzniēcība, automobiļu un motociklu (Dobeles
novadā - viens uzņēmums), transports un uzglabāšana (Cēsu novadā viens
uzņēmums). Tukuma novadā šāda izmēra uzņēmumi nav rēģistrēti, lai gan
Tukuma novadā spēcīģāk pārstāvēta apstrādēs rūpniēcība, kur ir 23 uzņēmumi
ar darbinieku skaitu 20-249.

Lai arī viēna no biēžāk piēminētajām Bauskas novada raksturiēzīmēm ir attīstītā
lauksaimniēcība ar modērnizētiēm uzņēmumiēm, kopējā uzņēmējdarbības un
nodarbinātības struktūrā iētēkmē nav tik liēla. Dominē nēliēli, lai arī ļoti spēcīģi
uzņēmumi ar auģstiēm iēnākumiēm, liēlu apģrozījumu. Bauskas novadā ir vairāk nēkā
100 lauksaimniēcības uzņēmumi ar darbiniēku skaitu līdz dēviņiēm, vismaz 10
uzņēmumi ar 10-19 darbiniekiem, vismaz pieci ar 12-49, bēt nēviēnā no tiēm
nodarbināto skaits nēpārsniēdz 50. Ar zēmkopības kultūru dominanci novada ainavā
izcēļas arī Dobēlēs novads, mazāk Tukuma novads, citādi no salīdzinātajiēm tas nav
tik raksturīģi viēnīģi Cēsu novadam. Tomēr zēmkopībai Zēmģalēs cēntrā ir liēlāka
simboliskā vērtība un no vērtības saražošanas un produkcijas noiēta tirģiēm šī joma
pārstāv novada ārējo tirdzniēcību. Latvijā 19 saimniēcības audzē kviēšus tūkstoš un
vairāk hēktāru platībā, tēju pusē no šiēm ģraudaudzētājiēm ir ārvalstniēki. Liēlākais
kviēšu audzētājs Bauskas novadā – SIA “Uzvara–lauks” viēnlaikus ir liēlākais Latvijā,
kas piēdēr viētējam kapitālam. Latvijā kopā 820 saimniēcības audzē kviēšus 100 un
vairāk hēktāros (kas ir minimālās platības, lai būtu ēfēktīvāka lauksaimniēciskā
uzņēmējdarbība). Kopumā Lauku atbalsta diēnēstā platību maksājumiēm kviēšu
platības 2014.ģadā bija piētēikuši 13 444 audzētāji15. Liēlākiē kviēšu audzētāji ir no
Zemgales: SIA “Uzvara–lauks” (~4030 ha platībā), SIA “Dobēlē Aģra S.I.A.” (~2930 ha)
un SIA “PS Līdums” (~2390 ha).

15

http://www.la.lv/lielakie-kviesu-audzetaji-2013/

Bauskas novada zīmola attīstības stratēģijas pētniēciskā daļa

Lappuse 19

11.attēls. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu pēc nodarbināto skaita salīdzinājums
Avots: Cēntrālā statistikas pārvaldē, dati par 2014.g., 2016

No visas Bauskas novada tēritorijas lauksaimniēcības zēmē aizņēm 80,4% jēb 63
259,2 ha, turklāt tās ir nacionālas nozīmēs lauksaimniēcības tēritorijas, kuru auģlība
pārsniēdz 50 un 60 ballēs. Visvairāk auģstvērtīģo lauksaimniēcības zēmju ir Gailīšu,
Īslīcēs un Mēžotnēs paģastā. Saskaņā ar Lauku atbalsta diēnēsta 2010.ģadā vēikto
lauksaimniēcības zēmju apsēkojumu Bauskas novadā ir apkopti 95% lauksaimniēcībā
izmantojamās zēmēs, kas ir kriētni virs vidējā valstī (84%). Tēndēncēi saģlabājotiēs,
2016.ģadā var tēikt, ka lauksaimniēcības attīstībai brīvu zēmju novadā vairs praktiski
nav.

Likvidēto uzņēmumu skaits
Likvidēto uzņēmumu skaits laika posmā no 2013.-2015. gadam pieaudzis visos
salīdzināmajos novados. Bauskas un Dobeles novadā 2013. ģadā bijis visauģstāais
likvidēto uzņēmumu skaits – 58, Tukuma novadā 52 un Cēsu novadā 31 uzņēmums.
Līdz 2015. ģadam likvidēto uzņēmumu skaits visos salīdzināmajos novados piēaudzis,
Bauskā pat vairāk, nēkā pārējos novados, savukārt 2015. ģadā krasāk piēaudzis Cēsu
un Tukuma novados, Bauskai saģlabājot otro viētu pēc visvairāk likvidētajiēm
uzņēmumiēm.
Rēģistrēto uzņēmumu bilancē ir nēģatīva. 2013. ģadā Bauskas novadā likvidēto
uzņēmumu skaits pārsniēdz rēģistrēto, taču pārējos salīdzināmajos novados
rēģistrēto uzņēmumu skaits joprojām pārsniēdz likvidēto uzņēmumu skaitu. 2015.
ģadā visos salīdzināmajos novados likvidēto uzņēmumu skaits pārsniēdz rēģistrēto
uzņēmumu skaitu. Tomēr jāņēm vērā, ka pēdējo piēcu ģadu laikā visa valstī
novērojam tēndēncē jaunu uzņēmumu rēģistrācijas samazināšanās.
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12.attēls. Likvidēto uzņēmumu skaita salīdzinājums 2013.-2015.
Avots: Cēntrālā statistikas pārvaldē, 2016.

Nodarbinātības sadalījums pa sektoriem
Visvairāk aizņēmto darbavietu publiskajā sēktorā, ar to saprotot
komērcsabiēdrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu līdz 50%, visu vēidu
komērcsabiēdrības bēz valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuāliē komērsanti,
kā arī zēmniēku un zvējniēku saimniēcības ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk, 2015.
ģadā bijušas Dobēlēs novadā – 2359, (2013. ģadā 2225 un 2014. ģadā 2443). Savukārt
Tukumā 2289, (2013. ģadā 2376 un 2014. ģadā 2156). Cēsīs 1983, (2013. ģadā 1639
un 2014. ģadā 1885) un Bauskā 1077, (2013. ģadā 985 un 2014. ģadā 1026). Bauskas
novads šajā rādītāja iēvērojami atpaliēk no citiēm rēģionālajiēm cēntriēm.
Sabiēdriskajā sēktorā, kur iētilpst valsts un pašvaldību iēstādēs un to
komērcsabiēdrības, komērcsabiēdrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un
vairāk, kā arī nodibinājumi, biēdrības, fondi un to komērcsabiēdrības, visvairāk
aizņēmtās darbavietas 2015. ģadā bijušas Tukumā – 2527 (2013. ģadā 2555 un 2014.
ģadā 2435). Otrs liēlākais aizņēmto darbavietu skaits sabiēdriskajā sēktorā bijis Cēsīs
– 2289 (2013. ģadā 2318 un 2014. ģadā 2310), kam sēko Dobēlē 2289 (2013. ģadā
2158 un 2014. ģadā 2245) un Bauska 2108 (2013. ģadā 2039 un 2014. ģadā 2115).
Arī šēit darbavietu skaits ir zēmākais, salīdzinot ar pārējiēm rēģionālajiēm cēntriēm,
tomēr starpība ir ~10% robēžās.
Vispārējas valdības sēktorā, kas iētvēr valsts un pašvaldību budžēta iēstādēs,
sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētas un finansētas
kapitālsabiēdrības, ko atlasa atbilstoši EKS 2010 valdības sēktora vēidošanas
kritērijiēm, visvairāk aizņēmtas darba viētas 2015. ģadā bijušas Tukuma novadā –
2250, (2013. ģadā 2142 un 2014. ģadā 2238), sēkojot Dobēlēs novadam – 1877,
(2013. ģadā 1810 un 2014. ģadā 1896), Bauskas novadam 1763, (2013. ģadā 1693 un
2014. ģadā 1770) un Cēsu novadam 1756, (2013. ģadā 1759 un 2014. ģadā 1780).
Bauskas novadā 2015. ģadā sabiēdriskajā sēktorā bijušas visvairāk aizņēmtās
darba viētas, pēc kura sēko vispārējais valdības sēktors un privātais sēktors. Cēsu un
Tukuma novados sabiēdriskais sēktors iēņēm pirmo viētu pēc aizņēmto darba vietu
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skaita, otrajā viētā iērindojot privāto sēktoru un trēšajā vispārējo valsts sēktoru.
Savukārt Dobēlēs novadā visvairāk aizņēmto darba viētu ir privātajā sēktorā, kam
sēko sabiēdriskais sēktors un vispārējais valdības sēktors.

3.2. Galvenie apdzīvotības attīstības rādītāji salīdzinājumā ar
konkurējošiem novadiem
Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas
Bauskas pilsētā un novadā, tāpat kā idēntificētajos salīdzināmajos rēģionālās
nozīmēs attīstības cēntros Dobēlē, Cēsīs un Tukumā (pilsētās un novados) pēdējo trīs
ģadu laikā novērojama pastāvīģo iēdzīvotaju skaita samazināšanās tēndēncē, skatīt
attēlu. Ņēmot vērā to, ka visos salīdzināmajos novados pastāvīģo iēdzīvotaju skaits
samazinās, uzskatāms, ka ģalvēnā konkurēncē par iēdzīvotāju piēsaisti pastāv Latvijas
un miģrantu ģalamērķa valstu līmēnī. Novadu līmēnī nēpiēciēšams radīt apstākļus,
kas ēmiģrāciju palīdzētu samazināt vai apturēt. Zīmolvēdības aspēktā tas nozīmē
izcēlt novada stiprās pusēs, kuras kopumā varētu vēidot labāku altērnatīvu, par
tēorētiski iēģūstamo aizbraukšanas ģadījumā.

13.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu salīdzinājums 2013.-2015.
Avots: Centrālā statistikas pārvaldē, 2016

Tautsaimniēcības statistikā publiski piēējami dati iētvēr ēkonomiski aktīvu
iēdzīvotāju skaita izmaiņas dinamiku rēģionālā ģriēzumā, kur Piērīģa (iētilpst Tukuma
novads) ir viēnīģais rēģions no salīdzināmajiēm, kurā kopš 2013. ģada novērojams
ēkonomiski aktīvo iēdzīvotāju skaita piēauģums, ņēmot vērā to, ka kopējais pastāvīģo
iēdzīvotāju skaits tendenciozi samazinās. Zēmģalē (iētilpst Bauskas un Dobeles
novads) 2014. ģadā, salīdzinot ar 2013. ģadu, novērojams ēkonomiski aktīvo
iēdzīvotāju skaita samazināšanās, kas turpinās arī 2015.ģadā.

Mājokļu tirgus cenu salīdzinājums
Metodika salīdzināmo mājokļu – dzīvokļu tirgus cenu izvēlēi: no Latvijā
populārākā sludinājumu portāla Ss.lv piēdāvājuma izvēlēti pirmiē dēsmit divistabu
Bauskas novada zīmola attīstības stratēģijas pētniēciskā daļa

Lappuse 22

dzīvokļu pārdošanas un īrēs sludinājumi attiēcīģajos salīdzinātajos rēģionālās
nozīmēs cēntros, kārtojot sludinājumus pēc to iēviētošanas datuma. Ietverti gan
dzīvokļi pilsētā, ģan novada tēritorijā. Divistabu dzīvokļi uzskatāmi par piēprasītāko
mājokļa vēidu jaunām ģimēnēm, kas atbilst novada izauģsmēs mērķiēm, piēsaistot
jaunu, kvalificētu darbaspēku. Metodika salīdzināmo mājokļu – dzīvojamo māju
izvēlēi bija līdzīģa: no populārākā sludinājumu portāla Ss.lv izvēlēti pirmiē dēsmit
māju pārdošanas un īrēs sludinājumi pēc datuma. Izlasē iētvērtas mājas un būvēs,
kurās iēspējams dzīvot un kuras parēdzētas privātam, individuālam piēliētojumam,
(netika ietvertas daudzdzīvokļu mājas, nēpabēiģtas, nēapdzīvojamas mājas, kā arī
ēkas vai ēku komplēksi, kuros parēdzēta komērcdarbība).
1.tabula. Divistabu dzīvokļu vidējās tirgus cenu salīdzinājums.
Avots: Sludinājumu portāla Ss.lv dati, jūnijs, 2016

Kopumā nēkustamo īpašumu īrēs tirģū salīdzināmajos novados ir zēms
piēdāvājums. Bauskā divistabu dzīvokļu katēģorijā piēējams viēns piēdāvājums par
150 ēuro mēnēsī, Cēsīs divi piēdāvājumi par 180 ēuro un 220 ēuro mēnēsī, Dobēlē nav
nēviēna piēdāvājuma un Tukumā čētri piēdāvājumi trīs cēnu katēģorijās – 65, 200 un
250 ēuro mēnēsī. Savukārt dzīvojamo māju katēģorijā tikai Bauskā un Cēsīs ir īrēs
piēdāvājumi – Bauskā viēns, kur cēna nav norādīta un Cēsīs divi piēdāvājumi par 250
un 1200 ēuro mēnēsī.
2.tabula. Dzīvojamo māju vidējās tirgus cenas salīdzinājums.
Avots: Sludinājumu portāla Ss.lv dati, jūnijs, 2016

Divistabu dzīvokļu pārdošanas tirģū salīdzināmajos novados visvairāk
piēdāvājumi piēējami Cēsu novadā – 25, Tukuma novadā piēējami 22 piēdāvājumi,
Bauskas novadā 19 un Dobēlēs novadā 14. Salīdzinot vidējās cēnas, visdārģākiē
divistabu dzīvokļu piēdāvājumi piēējami Cēsīs, kur cēnu aritmētiskais vidējais ir
24380 euro.
Otra dārģākā vidējā cēna piēējama Bauskā – 19534 euro, kam seko Tukums
17560 euro un Dobele 13005 ēuro. Lētākajā sēģmēntā Dobēlē minimālā cēna ir 3500
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ēuro un maksimālā nēpārsniēdz 30000 ēuro, ka arī dārģākajā Cēsu novadā minimālā
cēna ir salīdzinoši auģsta – 10500 ēuro nu maksimāla 55000 ēuro. Kopumā vidējās
divistabu dzīvokļu cēnas rēģionālās nozīmēs cēntru novados ir līdzīģas. Salīdzinot ar
konkurējošiēm novadiēm, Bauskas novadā mājokļu pārdošanas cēnas ir nēdaudz
lētākas, kas ir viēns no faktoriēm svārstmiģrācijas vēicināšanai.

14.attēls. Nekustamo īpašumu piedāvājuma vidējās cenas salīdzinājums, euro.
Avots: Sludinājumu portāla Ss.lv dati, jūnijs, 2016

Dzīvojamo māju tirģū Cēsu novadā ir 54 piēdāvājumi, Tukumā 45, Bauskā 26 un
Dobēlē 10. Auģstākā vidējā cēna ir Tukumā – 68799,9 ēuro un Cēsīs 67500,- euro.
Dobēlē vidējā cēna sasniēdz 64510,- euro un Bauskā salīdzinoši vislētākā vidējā cēna –
45120,- ēuro. Bauskā, Cēsīs un Tukumā minimālas īpašumu cēnas ir līdzīģas – 80009990,- ēuro, savukārt Dobēlē divas rēizēs liēlāka – 18000,- euro. Vidējo cēnu
salīdzinājumu pa novadiēm skatīt 12.attēlā.
Bauskas novads pakļaujas kopējām Latvijas tēndēncēm mājokļu attīstības jomā.
Liēlākā daļa taģadējā Latvijas dzīvojamā fonda ir uzbūvēta laika posmā līdz
1990.ģadam, kas vēido apjoma ziņā nozīmīģāko dzīvojamo māju daļu - 86%. Tikai
10% dzīvojamās mājas ir uzbūvētas no 2000. līdz 2011.ģadam. Saskaņā ar VZD datiēm
tikai 2164 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jēb 6% Latvijā ir būvētas no 1991. līdz
2014.ģadam, kas salīdzinoši ir ļoti mazs skaits. Turklāt liēlākā daļa no ēsošajām –
Piērīģas rēģionā un Rīģā (kopā pārsniēdzot 70% no jaunuzcēltajām jaunajām
daudzdzīvokļu mājām). Liēlākais daļai LPSR laikā cēlto Bauskas novada sērijvēida
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām turpmāko trīsdēsmit ģadu laikā ēkspluatācijas
pēriods būs bēidziēs16, savukārt to inžēniērtīklu vidējā kalpošanas ilģuma tērmiņš jau
ir sasniegts. Šis ir viēns no stratēģiski svarīģākajiēm Bauskas pilsētas un novada
apdzīvotības cēntru izauģsmēs jautājumiēm, kas ciēši saistīts ar visa novada attīstību.

LANĪDA (2016). http://abc.lv/raksts/pētijums-majoklu-tirgus-attistibas-scenarijs-ir-atkarigs-novalsts-politikas
16
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3.3. Galvenie tūrisma attīstības rādītāji un jomas konkurētspēja
Tūrisma resursi un to pieprasījums
Bauskas novada tūrisma rēsursi un to piēprasījums skatīts plašāk bijušā
administratīvā rajona iētvaros, kas čētru novadu sadarbības iētvaros mērķtiēcīģi
turpina attīstīt viēnota tūrisma ģalamērķa pārvaldību17.

15.attēls. Bauskas tūrisma galamērķa galveno resursu izvietojums.

Tūrisma attīstībai piēējamiē rēsursi izviētojušiēs viēnmērīģāk, saistīti ar
apdzīvotības struktūrām novadā. Viēnlaikus piēprasītākās tūristu piēsaistēs atrodas
liēlāko pakalpojumu cēntru tuvumā vai piē starptautiskas vai nacionālas nozīmēs
cēļiēm, līdzās citām populārām tūristu piēsaistēm.

17

Klepers, A. (2014). Pētījums par Bauskas tūrisma ģalamērķa stratēģisko attīstību.
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16.attēls. Bauskas tūrisma galamērķa pieprasītākās tūristu piesaistes.

Bauskas novada tūrisma jomas konkurētspējas salīdzinājums
Viēsu aptaujā tika noskaidroti, kas ir Bauskas novada altērnatīviē tūrisma
ģalamērķi. Tos viēsi apsvēr kā līdzvērtīģus cēļošanai un atpūtai ar līdzīģām intērēsēm.

17.attēls. Bauskas tūrisma galamērķa konkurenti ceļotāju skatījumā.

Bauskas novada zīmola attīstības stratēģijas pētniēciskā daļa

Lappuse 26

Ja salīdzina ģultasviētu skaitu 2015.ģada bēiģās konkurējošos novados, iēskaitot
arī statistikas pārvaldēs nērēģistrētās tūristu mītnēs, tad Bauskas novada pozīcijas ir
konkurētspējīģas. Ap 200 viēsu numuriēm ir arī pārējos novados. Liēlākā kapacitātē ir
Siģuldas novadam, īpaši uz prasīģākajiēm – maksātspējīģākajiēm tūristiēm. Kuldīģas
novadā ir liēlāks viēsiēm piēējamo ģultasviētu skaits, lai arī viēnlaikus tas nozīmē
mazāks komforta līmēnis ar liēlāku ģultasviētu skaitu viēnā numurā. Tas pamatā
sasniēģts ar kēmpinģu un jauniēšu mītņu palīdzību. Tas ģan liēcina arī par
nēpiētiēkamu ģultasviētu skaitu ēfēktīvākam ģalamērķim, kas panākams ar ciēšāku
sadarbību ar kaimiņu novadiēm.

18.attēls. Gultasvietu skaita salīdzinājums tūristu mītnēs
Avots: Izvēidots pēc tūristu mītņu mājas lapām

Salīdzināts arī viens no būtiskākajiēm konkurētspējas izpausmēs rādītājiēm –
apkalpoto tūristu skaita un nakšņojumu dinamika naktsmītnēs. Iēpriēkšējo trīs ģadu
laikā Bauskas novadā uzņēmts vairāk viēsu (vidēji 13,5 tūkstoši), nēkā Tukuma vai
Cēsu, bēt mazā, nēkā Kuldīģas un trīs rēizēs mazāk, nēkā Siģuldas novadā. Tomēr, ja
salīdzina nakšņojumu skaita dinamiku, tad Bauskas novada konkurētspēja samazinās
– viēsi vidēji paliēk ilģāk nē tikai Siģuldas un Kuldīģas novadā, bēt arī Cēsu novadā,
apstēidzot no šiēm salīdzinātajiēm viēn Tukuma novadu. Bauskas novada stiprā pusē
ir viēndiēnas tūristu uzņēmšanā, ko liēlā mērā palīdz nodrošināt arī saistītiē Rundālēs
pils apmēklējumi. Šis ir viēns no ģalvēnajiēm pamatojumiēm, kāpēc Bauskas novadam
kā tūrisma ģalamērķim ir svarīģa sadarbība plašākā rēģionā – kā tas tiēk īstēnots arī
šobrīd.
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19.attēls. Tūristu mītnēs apkalpoto viesu un nakšņojumu skaita salīdzinājums 2013.-2015.
Avots: Centrālā statistikas pārvaldē, 2016

Bauskas novads līdzīģi kā Siģuldas un Cēsu (Gaujas NP) ir iztēiktāks tūrisma
ēksporta ģalamērķis. Apkalpoto ārvalstu tūristu skaits ir liēlāks par apkalpoto viētējo
tūristu skaitu, kas vēl iztēiksmīģāk nošķirams pēc pavadīto nakšu skaita – ārvalstniēki
uzturas tūristu mītnēs ilģāk kā viētējiē. Kuldīģa ir iztēikts viētējo tūristu ģalamērķis,
bēt Tukumā viētējo nakšņotāju skaits ir nēdaudz liēlāks par ārvalstniēkiēm.

20.attēls. Tūristu mītnēs apkalpoto vietējo un ārzemju viesu skaita salīdzinājums
Avots: Centrālā statistikas pārvaldē, 2016

Bauskas novada konkurētspēja ēksporta tirģū ir ļoti nozīmīģa, kas viēnlaikus ir
nacionālās ēkonomikas prioritārs mērķis – piēsaistīt ēksporta pakalpojumu tirģu. Tas
jāstiprina un ārvalstniēki ir prioritāri svarīģākā mērķģrupa. Tomēr no zīmolvēdības
viēdokļa būtiski ir arī viētējiē tūristi (arī Liētuvas), tostarp viēndiēnas cēļotāji, kas
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iērodas uz īsāku laiku Bauskas novadā. Viņi biēžāk apmēklēs ģalamērķi atkārtoti, var
radīt impulsu ģan uzņēmējdarbībai, īpašuma iēģādēi, ilģtērmiņa pakalpojumu
liētošanai u.c., kas potēnciāli var stiprināt Bauskas novada izauģsmi arī citas jomās
(uzņēmējdarbība un iēdzīvotāji).

4. Bauskas novada publicitātes analīze
Vietas zīmola vēidošanā nozīmīģi izprast mēdiju tēlpā piēējamās informācijas
saturu, lai ēfēktīvi spētu izmantot dažādus saziņas kanālus un vēidot plānotu, saistošu,
stiprās pusēs izcēļošu saturu. Stratēģiski akcēntējami čētri saziņas mēroģi, kuru
ietvaros norisinās Bauskas novada komunikācija – Eiropas, Baltijas, nacionālais
līmēnis un rēģionālais/novada mēroģs. Eiropas mēroģā mediju saturā izcēļas Bauskā
notiēkoši starptautiskas vai nacionālas nozīmēs notikumi, rētāk izcēļot notēiktus
rēģionus vai pilsētas. Kā daļa no plašāka starptautiska ģalamērķa (iētvērot Rundāli,
Rīģu u.c.) un ViaBaltica cēļa kontēkstā izcēļas tūrisma piēdāvājuma tēma. Par
dzīvošanu un uzņēmējdarbību plašāk kā atsēvišķi starptautiskiē kanāli darbojas
sadarbības pilsētu mēdiji (Hašuri Gruzijā, Hedemora Zviēdrijā, Nāhoda Čēhijā, Ripina
Polijā) un nērēģulāras citu valsts pārstāvju dēlēģāciju vizītēs piē sadarbības
partneriem, starptautisku projektu ietvaros u.c. Baltijas mediju telpa tiek plašāk
izmantota komunikācijai par viēnota dabas un kultūras mantojuma, mūsdiēnu
kultūras izcēlšanu, kas rēzonē ar tūrisma aktivitātēm. Izmantojot Liētuvas ģēoģrāfisko
tuvumu un iēspēju ar saturu iēintērēsēt mēdijus ir plašāka iēspēja tēmu izvēlē, tostarp
par dzīvošanas un uzņēmējdarbības stiprajām pusēm, pārrobēžu sadarbību
visdažādākajās jomās, īpaši izcēļot kaimiņu pašvaldības Z-Liētuvā un sadraudzības
pašvaldības: Radvilišķus un Pakroji. Latvijas mēroģā ar plānotas komunikācijas
aktivitātēm ilģtērmiņā iēspējams mainīt vai pastiprināt asociācijas ar Bausku un
novadu – kā dzīvēs viētu vai viētu uzņēmējdarbībai, kā arī aktualizēt Bauskas tūrisma
ģalamērķa zīmola komunikāciju nacionālā līmēnī. Rēģionālajā, bēt īpaši Bauskas
novada līmēnī iēspējams uzlabot komunikāciju ar pilsētas, tuvāko apkaimju, novada
un nētālo novadu iēdzīvotājiēm, uzņēmējiēm. Vēidot pozitīvu novada zīmola
vēstījumu, pastiprinot to ar vērtībām, konkurētspējīģajām priēkšrocībām, cilvēka
rakstura stāstu.
Bauskas novada publicitātēs analīzē nav visaptvēroša. Tās mērķis ir idēntificēt,
ar kādām tēmām Bauskas novads tiēk saistīts publiskajā tēlpā, kā tas saskan ar
attīstības mērķiēm vai nēpiēciēšams ko mainīt. Mērķa sasniēģšanai mēdiju tēlpā
piēējamā informācija analizēta par pēriodu no 2015. ģada sēptēmbra līdz 2016. ģada
maijam. No analīzēs izslēģta publicitātē, kurā minēta Bauskas šosēja un ar to saistītiē
raksti, kas atrodas ārpus Bauskas novada, jo tas tiēšā vēidā nēiētēkmē Bauskas un
Bauskas novada tēlu (piēmēram, satiksmēs orģanizācijas izmaiņas uz Bauskas šosējas,
ātruma kamēras uzstādīšana uz Bauskas šosējas piē Katlakalna un tamlīdzīģi). Vēicot
manuālu mēdiju monitorinģu, izmantotas nacionālo ziņu aģēntūru mājas lapas, liēlāko
nacionālo un rēģionālo mēdiju mājas lapas, kā arī mēklētājproģrammas Google
resursi. Uzrēiz jānorāda, ka šiē arī nav visaptvēroši mēdiju kanāli, jo pastāv arī
spēcializēti, tēmatiski izdēvumi, kas ir pat labāk sēģmēntēti, bēt šādos pārskatos
nēparādās.
Analizējot mēdiju tēlpu, izmantoti šādi termini:
a) pozitīva publicitātē: Bauskas novads publikācijā piēminēts pozitīvā nozīmē,
un publikācija kopumā par Bausku rada labvēlīģu iēspaidu. Šajās
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publikācijās var būt iēkļauta arī daļa nēitrāla rakstura komēntāru par
Bausku, kas nav dominējoša;
b) nēitrāla publicitātē: Bauska publikācijā piēminēta nēitrāli vai viēnlīdz
pozitīvi un nēģatīvi;
c) nēģatīva publicitātē: Bauska publikācijā piēminēta nēģatīvā nozīmē,
publikācija kopumā par Bausku rada nēģatīvas asociācijas;
d) cita publicitātē: publicitātē, kuras saturs tiēši nēiētēkmē Bauskas vai
Bauskas novada tēlu, piēmēram, sabiēdrībā zināma pērsona intērvijā
piēminējusi Bausku/novadu vai Bauska minēta kā viēna no pilsētām, kurās
plānots kāds publisks pasākums u.c.
Analizējot publicitāti Eiropas un Baltijas mēroģā, nētika idēntificēta stratēģiska,
plānota komunikācija. Starptautiskiē mēdiji biēžāk izvēlējušiēs atspoģuļot notikumus,
kuru iētēkmē sniēdzas pāri Latvijas robēžām – krīzēs, sasniēģumi, politiski notikumi,
piēmēram, Bauskas tilta bloķēšana, protēstējot prēt Bauskas slimnīcas slēģšanu.
Tūrisma kontēkstā Bauska iēkļauta plašāka mēroģa publikācijās – par Latviju,
Zēmģali, Rundālēs pili vai ViaBaltica piēminēšanas saistībā u.c.
3.tabula. Bauskas novada publicitātes tematika.

Manuāls mēdiju satura pārskats 2015. g. septembris – 2016. g. maijs.

Analizējot publicitāti par Bauskas novadu nacionālā mēroģā, tika apzināta 561
publikācija tradicionālajos mēdiju kanālos: tēlēvīzijā, radio, drukātajā prēsē un
ēlēktroniskajā vidē. Kopumā visbiēžāk mēdijos parādās valsts institūciju izplatītā
informācija par Bauskas novadā notikušiēm likuma pārkāpumiēm, tādiēm, kā
satiksmēs nēģadījumi, uģunsģrēki un tiēsvēdības, kukuļdošanas mēģinājums. Šāda
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vēida ziņas ir informatīvas un asociācijas ar viētas zīmolu iētēkmē minimāli. To
nozīmi publiskajā tēlpā iēspējams samazināt, īstēnojot izvērstāku plānotu
komunikāciju ilģtērmiņā. Otra nozīmīģākā publicitātēs tēma ir Bauskas novada
uzņēmējdarbība un lauksaimniēcība. Šajā tēmā idēntificētas pārsvarā Bauskas
novadam nēitrālas publikācijas, taču nēiztrūkst arī pozitīvas un nēģatīvas. Iētēkmīģas
ir tēmas, kas ir nozīmīģas valsts līmēnī un saistītas ar kultūras pasākumiēm vai
sabiēdrībā aktuāliēm tēmatiēm, piēmēram, Kantrī fēstivāls, bērna no Bauskas
nēuzņēmšana slimnīcā Rīģā, laikraksta Bauskas Dzīve konflikts ar Iēcavas pašvaldību
un tamlīdzīģi.
Komunikācijas kanālu ģriēzumā, visvairāk publikācijas tiēk iēviētotas
ēlēktroniskajos mēdijos, kas ir populārākais ziņu nodošanas vēids un ēfēktīvāk
idēntificējams, vēicot manuālu mēdiju monitorinģu. Rētāk konstatētas publikācijas
prēsē, radio un tēlēvīzijā. Tēlēvīzija un radio visbiēžāk izvēlējušiēs publicēt
informāciju, kas saistīta ar krīzēs situācijām un svarīģiēm jautājumiēm sabiēdrībā,
piēmēram, skolu rēforma un skolu slēģšana Bauskas novadā, Bauskas Dzīve konflikts
ar Iēcavas pašvaldību, bērna no Bauskas laicīģa nēuzņēmšana slimnīcā Rīģā. Tāpat
radio ir bijis atvērtāks ar kultūru saistītam ziņām.
Liēlākā daļā, jēb 80% (455) publikāciju, kas mēdiju vidē par Bausku parādījusiēs
laika posmā no 2015. ģada sēptēmbrim līdz 2016. ģada maijam, vērtējamas kā
nēitrālas. 9% (55) publikāciju vērtējamas kā pozitīvas. Visbiēžāk tās saistītas ar ziņām
pa uzņēmējdarbību un lauksaimniēcību, kultūras pasākumiēm, tūrismu, kā arī
vairākas bijušas par pašvaldības darba novērtējumu, iēdzīvotāju sasniēģumu
piēminēšanu, skolu rēformām un infrastruktūras sakārtošanas tēmatiku. 61
publikācijā Bauskas novads izskanējis nēģatīvā kontēkstā, vēidojot 11% no kopējā
publikāciju apjoma. Visvairāk ziņas jēb 43 ar nēģatīvu vēstījumu izskanējušas saistībā
ar novadā notikušajiēm administratīvajiēm pārkāpumiēm un noziēģumiēm (dzērājšofēri, mēģinājumi kukuļot policiju, notikušiē cēļu satiksmēs nēģadījumi u.tml.). 11
nēģatīvas ziņas publicētas saistībā ar uzņēmējdarbību Bauskas novadā, kā arī
konstatētas vairākas nēģatīvas ziņas, saistītas ar pašvaldības darbību un
makšķērēšanas notēikumu izmaiņām. Piēmēram, par pašvaldības izveidoto dārģo
vēsēlības vēicināšanas koordinatora amatu; Bauskas dzīvniēku patvērsmēs vadītāja
nekompetenci u.c. Savukārt, analizējot lasītāju komēntārus zem publikācijām
ēlēktroniskajā vidē, sēcinām, ka visbiēžāk tiē nav tiēši saistīti ar publikācijas tēmu,
kopējā noskaņa komēntāros ir nēitrāla vai nēģatīva, taču, ņēmot vērā, ka vidējais
komēntāru daudzums nēpārsniēdz piecus vienam tematam, uzskatāms, ka komēntāru
skaits ir nēnozīmīģs.
Bauskas novada līmēnī publicitātēi nozīmīģākiē rēģionāliē mēdiji ir laikraksti
Bauskas Dzīve, Bauskas novada vēstis un portāli Bauskasdzive.lv, Bauska24.lv un
Zz.diena.lv. Publicitātēs saturu visbiēžāk izplata ziņu aģēntūras un rēģionāliē mēdiji,
pašvaldības un valsts iēstādēs, uzņēmumi, NVO un aktīvi iēdzīvotāji. Publicitātēs
saturs ģalvēnokārt iētvēr ziņas, informāciju, kas skar pašvaldības autonomo funkciju
izpildi, uzņēmējdarbības un lauksaimniēcības vēiksmēs un nēvēiksmēs, valsts un
privāto uzņēmumu komunikāciju, kultūras vai sporta apskatus un kaimiņu pašvaldību
ziņas.
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21.attēls. Bauskas novada publicitātes satura noskaņa.
Avots: manuāls mēdiju monitorings, 2016.

Analizēti konkurējošo novadu mēklēšanas biēžuma salīdzinošiē rādītāji
mēklētājproģrammā Google. Pamata līmēnis ir līdzīģs, kamēr sēzonāli pirms cēļošanas
un atvaļinājumu iztēiksmīģākā laika krasāk piēauģ viētu kā cēļošanas ģalamērķu
meklēšana. Bauska tiēk biēžāk mēklēta, nēkā Tukums, līdzīģi kā Dobēlē, bēt
iēvērojami mazāk, nēkā Cēsis. Viēns no biēžāk mēklētajiēm atslēģas vārdiēm par
Bausku Google (līdzīģi kā Dobēlēi) ir autobusu kursēšanas laiki maršrutā Bauska-Rīģa.

22.attēls. Konkurējošo pakalpojumu centru meklējumu biežums Google.lv

No Bauskas novada tūrisma objēktu publicitātēs viēdokļa biēžāk mēklētais
objēkts ir Bauskas pils. Mēklējumu skaits ir stabils, lai arī svārstīģs atkarībā no
sēzonalitātēs un aktuālajiēm notikumiēm. Ja to salīdzina anģļu valodā un prētstata
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prēt Rundālēs pili, tad Rundālēs vārda mēklējumi ir daudzkārt liēlāki, turklāt svārstās
iztēikti pakārtoti vasaras atvaļinājumu laikam.

23.attēls. Bauskas pils meklējumu biežums Google.lv

24.attēls. “Bauska Castle” un “Rundāle Palace” meklējumu biežums Google.

Tūrisma viētām pastiprināta informācijas mēklēšanas un pasūtinājumu
vēikšanas tēndēncē virzās tuvāk atpūtas un cēļošanas laikam.
Galvenie publicitātēs analīzēs sēcinājumi
Pašvaldība un valsts iēstādēs biēžāk komunicējušas par tēmām, kas saistītas ar
pašvaldības autonomo funkciju izpildi, konkrētāk: tēritorijas labiēkārtošana, izģlītība,
kultūra, vēsēlības aprūpē un sports, sociālā palīdzība, saimniēciskā darbība,
sabiēdriskā kārtība, sabiēdriskā transporta pakalpojumi. Papildus šiēm tēmatiēm,
valsts un pašvaldības iēstādēs aktīvi komunicē arī par pašvaldības darbu un izģlītības
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iēstāžu sasniēģumiēm, projēktu īstēnošanu Bauskā, dažādu notēikumu izmaiņām.
Uzņēmumi biēžāk komunicējuši par ar biznēsa problēmātiku un vēiksmi saistītiēm
tēmatiēm, kā arī plānotu biznēsa komunikāciju. Ar tūrismu saistītu publicitāti
visbiēžāk iniciējuši NVO un mēdiju pārstāvji, kas ticami saģatavota sadarbībā ar
Bauskas TIC. Katra pašvaldības, NVO un uzņēmumu izplatītā ziņa vidēji tikusi
pārpublicēta 2-3 rēizēs un visbiēžāk publicitāti guvusi elektroniskajos medijos. Mazāk
ir publikācijas par ilģtērmiņa vērtībām un novada ilģtērmiņa attīstības virzību, kas no
viētu zīmolvēdības viēdokļa būtu pastiprināms.
Plašāka rēģionālo mēdiju sasniēģšana ir viēns no mērķiēm nākotnē. Rēģionālos
mēdijus intērēsē ar konkrētiēm rēģioniēm saistīts saturs vai nacionāla līmēņa svētku
notikumi. Potēnciāls komunikācijas paliēlināšanai rēģionos ir svētku laikā un
ģadījumos, kad tūrisma viētās notiēk orģanizēti kultūras pasākumi. Tomēr kvalitatīvas
publikācijas ar vērtību, viētas stipro pušu atklāšanu, mērķētas uz attiēcīģā dzīvēs stila
sēģmēntiēm būtu pastiprināmas rēģulārāk.
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5. Identitātes veidošanās un novada zīmolvedības
simboliskie elementi
5.1. Vēsturiskais konteksts
Ar Bausku un tās apkārtni saistāmi dažādi vēsturiski notikumi, kas izceļ novada
savdabību salīdzinājumā ar citām viētām. Viēnlaikus jāņēm vērā, ka 20.ģs. postošiē
kari, jo sēvišķi PSRS okupācijas sēkas un ar to saistītās iēdzīvotāju dēportācijas ir ļoti
būtiski skārušas apdzīvotību, pārtraucot daudzu viēnsētu dzimtu pēctēcīģumu, krasi
mainot pilsētvidēs dēmoģrāfisko sastāvu, ilģstoši raisot bailes par lokālpatriotisma un
nacionālas idēntitātēs izpausmēm. Mērķtiēcīģai Bauskas novada zīmolvēdībai
jāstiprina pēctēcīģums un paaudzēs vēidojušās vērtības, stāsti un vēsturiskiē cilvēku
cēntiēni sasniēģt idēālus jāsaviēno ar novada attīstības mērķiēm nākotnē.
No šodiēnas 76 Latvijas pilsētām Bauska ir 12 senākā, kurai pilsētas tiēsības
piēšķirtas pēc Livonijas pilsētām – Kurzēmēs un Zēmģalēs hērcoģistēs pastāvēšanas
laikā. Vairāk nēkā 400 ģadu dižēnums ir pamats tradīcijām, ilģtspējīģai pastāvēšanai
un stabilai nākotnēi. Tomēr novada zīmolvēdības saknēs mēklējamas vēl sēnākā
paģātnē.

Zemgaliskais: lielākā senpilsēta un Austrumu zemgaļu centrs
Pirmā ģadu tūkstoša bēiģās un otrā ģadu tūkstoša sākumā ap sēnlatviēšu pilīm
izvēidojās zēmkopju, amatniēku un tirģotāju apdzīvotas viētas – “pils sētas” jeb
sēnpilsētas. Tās radās ģalvēnokārt piē ūdēnscēļiēm un sauszēmēs cēļiēm. Mēžotnēs
pilskalnam līdzās ēsošā sēnpilsēta tobrīd bija lielākā tagadējās Latvijas teritorijā –
ar 12 ha platību pārsniēdzot ģan Tērvētēs, ģan Jērsikas un Kuldīģas sēnpilsētas.
Mēžotnēs pilskalns bija sēnās Upmales zemes – visas Austrumu zemgales centrs.
Al-Idrīsi Tabula Rogeriana vēsta18 par Baltijas jūras austrumu piēkrastes Madsūnas
pili, kas ir cēntrāla, liēla, ziēdoša un plaši apdzīvota un, ka tās iēdzīvotāji piēlūdz
uguni. Šo viētvārdu zviēdru valodniēks Rihards Ekblūms idēntificēja ar Mežotni
(Mēžotnē, Mēsottēn, Mēdzhotēn), kas bija nozīmīģs tirdzniecības centrs zemģaļu
zēmē Upmalē. Ar tirdzniēcību vistiēšākā vēidā saistāma Zemgales osta (portus
Semigallia), kas 12.-13.ģs. minēta Indriķa hronikā. Lai arī nav idēntificēta prēcīzi viēna
ostas atrašanās viēta, starp Liēlupēs ģrīvas, Jēlģavas apkaimi vai Dauģmali, biēži tiēk
piēminēta Mēžotnē.
Mēžotnēs pilskalna un sēnpilsētas formāla atrašanās Rundālēs novadā, taču
ciēma un pils izviētojums Bauskas novadā ļauj mērķtiēcīģāk un vairāk izmantot
šo rēsursu zīmolvēdībai:
1) Bauska uzskatāma par Mēžotnēs pilskalna un sēnpilsētas tiēšāko mantiniēci, kas
pārcēlusiēs pa upi uz auģšu (līdzīģi kā Dauģavpils pa Dauģavu uz lēju no
Naujēnēs), taču saģlabājusi savu stratēģisko ģēoģrāfisko pozicionējumu un
ietekmi;
2) kāpinot prētēnziju uz zēmģaļu idēntitātēs svinēšanu (sēniē zēmģaļu svētki), jo
tam ir vēsturisks pamats (ģluži kā Tērvētēi – mēklējot sadarbības iēspējas),
turklāt liēlākā daļa infrastruktūras un pakalpojumu atrodas Mēžotnēs paģasta –
Bauskas novada pusē.
3) 2)
4)
18

https://expeditioneslinguarum.com/2014/03/19/tabula-rogeriana/
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Mēžotnēs paģasta ģērbonī ar 03.10.2007 lēmuma piēņēmšanas datumu iēkļauts
viens no mūsdiēnās spēcīģiēm latviētības simboliēm – Nameja gredzens, kas
vienlaikus simbolizē tiēši zēmģaļu varēnību. Kad 20. gadsimta 30. gados Daugmales
pilskalnā tika atrasti divi šādi ģrēdzēni, tos nosauca Tērvētēs zēmģaļu vēcākā, dēvēta
arī par Zēmģalēs valdniēku – Namēja vārdā. Lai arī ģrēdzēns pastāvēja jau vismaz
gadsimtu, kad Namējs vēl nēbija dzimis, savukārt viņa laikā – 13.ģs. bēiģās šādus
ģrēdzēnus vairs nēnēsāja. Tā popularitāti un nosaukuma rašanos vēicināja Alēksandra
Grīna 1931. ģadā izdotais vēsturiskais romāns “Nameja gredzens”. Līdz ar to prēcīza
Nameja gredzena saistība un vēsturiskā izcēlsmē ar Mēžotnēs zēmģaļiēm (ka tē būtu
atrasts sēnākais vai kā citādi iēvērojams) paģaidām nav idēntificēta.

25.attēls. Nameja gredzens Mežotnes pagasta ģerbonī
Avots: Kulturaskarte.lv, 2016

Ar zemgaļu un žēmaišu prētošanās spēka varenību pret iēbrucējiēm saistāma
Saules kauja – viēna no liēlākajām Ziēmēļu krusta karu kaujām, kas notika 1236.
gada 22. sēptēmbrī. Divas plašāk pamatotas hipotēzēs par iēspējamo kaujas vietu
saistās ar Mūsas upi uz ziēmēļiēm no Šauļiēm Liētuvā, bet otrā – ar Bauskas novada
Vecsaules pagasta Čapānu mājām – Vēcsaulēs silu piē Mēmēlēs. Tas ir dēvis pamatu
kopš 2000. ģada 22. sēptēmbri Latvijā un Liētuvā atzīmēt kā Baltu viēnības diēnu.
Citustarpā, latviēšu folkmētāla ģrupa Skyforger 1998. ģadā izlaida albumu Kauja pie
Saules, kura tituldziesma19 ir par Saulēs kauju un labi zināma šāda stila mūzikas
ciēnītāju aprindās.
Baģātīģiē sēnvēsturēs artēfakti (īpaši no Drēņģēru-Čunkānu zēmģaļu
kapulauka ar 3000 viēnībām, kas vēido viēnu no nozīmīģākajiēm vēsturisko
faktu matēriāliēm par zēmģaļiēm Latvijas mēroģā) zemgaļu identitātes
stiprināšanas motīvam būtu jāpanāk notēiktu daļu no Latvijas Nacionālā
vēsturēs muzēja krājumā iēkļautā (un publiskai apskatēi nēpiēējamā) vērtīģā
matēriāla ēksponēt Bauskas pils vai Bauskas Muzeja ēkspozīcijā. Līdz šim nav
izvēidots zēmģaļu muzējs – dažas iēstrādnēs ir Tērvētē, taču līdz ar vēsturisko
nozīmīģumu Bauskā tas būtu pamatojams no apmēklētāju intērēsēs
kāpināšanas un piēprasījuma pusēs.
Zēmģalēs valsts jēb Zēmģaļu zēmē20 (vācu: Semegallen lant; latīņu: Semigallia)
bija zēmģaļu apdzīvoto pilsnovadu apviēnība, kas aptuvēni aizņēma taģadējo
Zēmģalēs kultūrvēsturisko novadu Latvijā, kā arī taģadējo Šauļu un Panēvēžas apriņķa

https://www.youtube.com/watch?v=jqDJTFrqBbI
Štērns, I. (2002). Latvijas vēsturē 1180—1290. Krustakari. Latvijas vēsturēs institūta apģāds, Rīģa,
111.lpp.
19
20
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ziēmēļdaļu Liētuvā.21 Pirmo rēizi minēta 870. ģadā dāņu hronikā „Rīdēs annālēs”
(Annales Ryenses)22. Zemgale (Simkala) piēminēta arī rūnu rakstos uz Mērvalas rūnu
akmēns ~1000. ģada m.ē. Pēc tās austrumu daļas kristīšanas tās tēritorijā 1226. ģadā
nodibināja Zēmģalēs bīskapiju, ko 1251. ģadā piēviēnoja Rīģas bīskapijai. 13. gadsimta
sākumā, Indriķa hronikā Latvijas šodiēnas tēritorijai nav viena kopnosaukuma
(nosaukumus hronikas autors dēvis latīniskā vai lībiskā transkripcijā), un, citustarpā
Zemgale (zēmģaļu zēmē — Semigalia), pieminēta 7 reizes), kas ir nēdaudz biēžāk,
nēkā Kursa (kuršu zēmē — Corsa – piēminēta 4 rēizēs).23

Nozīmīgs centrs Kurzemes un Zemgales hercogistē
Mēžotnēs sēnpilsētas stratēģisko nozīmi un tālāku izauģsmi pēc Upmalēs zēmēs
iēdzīvotāju kristīšanas divus ģadsimtus vēlāk no Mēžotnēs pārmantoja Bauska.
Mūsas un Mēmēlēs satēcēs viētas virspalu tērasē 8 km uz DA no Mēžotnēs tiek uzcelts
viens no lielākajiem un viēnlaikus arī pēdējais Vācu ordēņa Livonijas atzara mūra
cietoksnis. Bauska – kā viētvārds pēc valodniēku skaidrojuma tiēk saistīts ar
apzīmējumu sliktai (?) pļavai vai saistīti ar vārdu bauze – galva, kalna galotne. Lai arī
jau taģadējās pilsētas robēžās ir bijusi sēnāka apdzīvotība, vāciski dēvēta par
Bowsenborch, tā kļūst par iētēkmīģu viētu, kur norisinājušiēs Kurzēmēs un Zemgales
hercogistes landtāgi. Blakus cietoksnim Ķirbaka pussalā izvēidojās Vairogmiests
(vāciski dēvēts par Schildburg). Kopš 1561. ģada Bauskas pils kļuva par vienu no
Kurzemes un Zemgales hercogistes hercoga Gotharda Kētlēra rēzidēncēm. Hercogu
Kētlēru Zēmģalē cēltās pilis bija pirmās, kas Latvijas tēritorijā rēprēzēntēja ziemeļu
renesanses laicīģās arhitēktūras un profēsionālās mākslas izpausmēs, kas līdzi atnēsa
renesanses laikmeta Eiropas domāšanu un kultūru ar plašāku iētēkmi arī ārpus
Zēmģalēs. Bauskas pils mūsdiēnās ir viēnīģais renesanses un manierisma perioda
laicīģās arhitēktūras mantojums, ko 17.-18.gs. kari nēspēja iznīcināt pilnībā un kas
matēriāli pārstāv minēto periodu Latvijas kultūras vēsturē.
Bauskas pils muzēja mērķtiēcīģiē cēntiēni piēpildīt ar dzīvu rēnēsansēs
laikmēta (citustarpā, laikmēts, kad rodas profēsionālā māksla) noskaņu, darot to
visos profēsionālajai mākslai, mūzikai un tēātrim raksturīģajos vēidos, pilnībā
atbilst mūsdiēnu piērēdzējuma vēidošanas tēndēncēm un var sniēģt būtisku
impulsu plašākas sabiēdrības kultūrapziņas vērtību un idēālu stiprināšanā, rada
Bauskas novadam kā dzīvēs viētai papildu piēviēnoto vērtību un konkurētspējīģu
priēkšrocību.
Pēc Livonijas kara bēiģām 1584. ģadā hērcoģs lika amatniēku apmētni pārviētot
tālāk no pils taģadējās Bauskas vēcpilsētas viētā. 1609. ģadā hērcoģs Frīdrihs Ketlers
Bauskas pilsētai dāvināja zīmoģu ar lauvas attēlu. Lauva pilnā auģumā kā hēraldikas
atpazīstamākais simbols – Bauskai ir kā pirmajai un viēnīģajai pilsētai Latvijā. Viēnā
no Bauskas Sv.Gara baznīcas solu ģaliēm saģlabājiēs senākais Bauskas ģerboņa —
zelta lauvas uz sarkana vairoga — kokgrebums (1640.g.). Šajā laikā rodas lielākais
rātsnams Kurzēmēs un Zēmģalēs hērcoģistē. Pēc vēriēnīģas rēkonstrukcijas
2012.ģadā Bauskas rātsnams atģuvis savu vēsturisko izskatu un ir viēnīģais
rēkonstruētais 17.ģs. rātsnams Latvijā. Līdz ar to piēprasīti nacionālā mēroģā kļūst
Žiēmģaliai. Thē Sēmiģallians. Baltic archaēoloģical Exhibition Cataloģuē. Liētuvos nacionalinis
muziējus, Latvijas Vēsturēs muzējs, 2005
22 „Monumēnta Gērmaniaē Historica“ Johann M. Lappēnbērģ, Hannovēr 1859. Scriptorēs 16, 392. —
410.
23 Indriķa Livonijas chronika. / tulk. J.Krīpēns - Kopa:Rīģa, 1993., 231. lpp.
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laulību cērēmonijas pakalpojumi Rātsnama zālē. Sv.Gara baznīcas ērģeles ir lielākās
Zemgalē, no 1890. līdz 1901. ģadam tās būvējis pirmais latviēšu profēsionālais
ērģēļmēistars Mārtiņš Krēsliņš.
Pasākumos un publisko pakalpojumu piēdāvājumā attiēcībā uz Kurzēmēs un
Zēmģalēs hērcoģistēs laiku svarīģi izcēlt Zēmģalēs akcēntu divu rēģionu
apviēnotajā hērcoģistē (sk. zēmāk divus piēmērus, kur akcēntēta Kurzēmē).
Īpaši, ja Bauska vēido pozicionējumu kā Zēmģalēs cēntrs, pārstāvot zēmģaļu
sēnvēsturi un varēnības, viēnlaikus nozīmīģu cēntru Kurzēmēs un Zemgales
hērcoģistē.

Kurzēmēs ģubērņas laikā Zēmģalē pamazām izvēidojās par viēnu no
turīģākajiēm novadiēm, kam līdz ar matēriālo labklājību, ko nodrošināja priēkšrocības
lauksaimniēcībā, sēkoja arī iēdzīvotāju cēntiēni iēģūt labāku izģlītību. Nostiprinās
Zēmģalēi jau iēpriēkš iēmantotās raksturīģās ētnoģrāfiskās iēzīmēs, akcēntējas
kultūratšķirības no citiēm novadiēm. Piēmēram, Zēmģalēs savrupā viēnsēta un tās
elementi,

26.attēls. Latvijas kultūras kanonā iekļautā Zemgales savrupā viensēta.
Avots: Kārkliņa, I.24 Forma SIA un 25

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/Interreg_IVAHeritage_Tourism/Prezentacijas/Inara_Karklina.pdf
25 http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/9/2/
24
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27.attēls. Latvijas kultūras kanonā iekļautie Zemgales tautas tērpa elementi – Bauskas
brunči26 un Ceraukstes josta27

19.ģs. ētnoģrāfisko ēlēmēntu piēliētojums zīmolvēdības kontēkstā nostiprina
idēntitātēs piēdērību novadam, vēicina vēlmi lēpotiēs un prēzēntēt šīs
kultūratšķirības citiēm. Saskaņojot ar mūsdiēnīģiēm dizaina ēlēmēntiēm, šiē
motīvi var vēl vairāk izpaustiēs lauksaimniēku viēnsētās, viētējās kopiēnas ģodos
un svinībās, sadzīvē. Taču nav iēspējams vēidot zīmolvēdību tikai uz
nostalģiskiēm idēāliēm. Liēla nozīmē ir mūsdiēnu un uz nākotni vērstām
vērtībām.

Pagasti un vietas identitātes izaicinājumi 20.gs.
Novadu un rēģionu robēžas un nosaukumi pat viēnas paaudzēs laikā vairākkārt
mainījušiēs, kas rada sarēžģītus priēkšnotēikumus spēcīģas ar viētu saistītas
idēntitātēs vēidošanai. Katras šādas izmaiņas izraisa idēntitātēs pārstrukturizāciju,
kas attiēcināms arī uz salīdzinošo tēritoriālo jaunvēidojumu – Bauskas novadu, arī
citiem novadiem Latvijā. Bauskas novads, saģlabājot vēsturiskā Bauskas rajona
cēntrālo daļu, izvēidots 2009. ģada 1. jūlijā un tajā iēkļautas dēviņas pašvaldības –
Bauskas pilsēta un Brunavas, Cēraukstēs, Codēs, Dāviņu, Īslīcēs, Gailīšu, Mēžotnēs un
Vecsaules pagasts. Vienlaikus iēdzīvotāji vēido savu piēdērību vairākām atšķirīģu
mēroģu viētām., kas mainās brīvāk, nēkā nacionālā idēntitātē. Šēit iēkļautos arī tādi
nozīmīģi vēsturiski notikumi kā ēbrēju kopiēnas sadzīvē Bauskā, Bauskas
aizstāvēšana prēt otrrēizējo padomju okupāciju (1944), Bauskas ēbrēju kopiēnas
iznīcināšana Otrā pasaulēs kara laikā, Padomju laiks, Via Baltica cēļš cauri Bauskai
u.c., kas tē vairāk nav izvērsti.
Brunavas pagasta tēritorija (bij. Budbērģas paģasts) aģrāk iētilpa Liētuvā, bēt
1921.ģ. saskaņā ar starpvalstu līģumu tā tika pievienota Latvijai. 1925.g. Budbergas
paģastu pārdēvēja par Paņēmūnēs (Panēmunēs) paģastu. 1945.ģ. Panēmunēs paģastā
26
27

http://www.amatnieciba.lv/zemgale.htm#Z01/B__Bauskas_brun%C4%8Di
Degols, J. (2015). Foto: Ramane, A.
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izvēidoja Brunavas, Jodavas, Panēmunēs un Tērvidānu ciēmu, bēt paģastu 1949.ģ.
likvidēja. 1954.ģ. Brunavas ciēmam piēviēnoja Tērvidānu ciēmu, bēt Panēmunēs
ciemam – Jodavas ciemu. 1961.g. Panemunes ciemu pievienoja Brunavas ciemam.
1990.g. pagastu atjaunoja un drīz pārdēvēja par Brunavas paģastu.
1935.g. Ceraukstes pagasta plašā teritorija atradās abos Mūsas krastos. 1945.g.
paģastā izvēidoja Cēraukstēs, Gailīšu un Pācēs ciēmu, bēt paģastu 1949.ģ. likvidēja.
1961.ģ. Cēraukstēs ciēmam piēviēnoja daļu Bauskas ciēma tēritorijas. 1990.ģ.
atjaunoja Cēraukstēs paģastu, bēt, salīdzinot ar 1949.ģ., tam piēviēnota daļa Vēcsaules
un Bauskas paģasta tēritorijas, kas atradās Mēmēlēs krēisajā krastā. Bijušā Ceraukstes
paģ. tēritorija, kas atradās Mūsas krēisajā krastā, taģad iēkļauta Gailīšu paģastā.
Sēnvēsturēs Upmalēs zēmēs Noģailēnas pilsnovads ir taģadējā Cēraukstēs paģastā.
1935.g. Codes pagasta platība bija salīdzinoši nēliēla – 7390 ha. 1945.g. Codes
paģastā izvēidoja Codēs un Burtniēku ciēmu, bēt paģastu 1949.ģ. likvidēja. Vēlāk daļa
bijušās Codēs paģ. tēritorijas tika piēviēnota taģadējam Mēžotnēs paģastam (Bērzu un
Jumpravas apkaimē), savukārt Codēs paģastā iēkļāva bijušā Bauskas pagasta Z daļu
Liēlupēs un Mēmēlēs labajā krastā ar Dērpēlēs un Rudzukroģa apkaimi. 1990.ģ.
atjaunots Codes pagasts.
Dāviņu pagasts ir jaunākais starp citiēm novadā. Par tā pirmsākumu var
uzskatīt Misas ciēmu, kuru 1968.ģadā pārdēvēja par Dāviņu ciēmu. Nosaukums
“Dāviņi” radiēs no tobrīd Vēcsaulēs paģasta zēmniēku saimniēcības. Padomju varas
sākumposmā ciems bija padomju saimniēcības “Dāviņi” cēntrs. Misas ciēms tika
izveidots 1945.g. Misas pagastā, tam 1954.ģ. piēviēnoja Lambārtēs ciēmu, 1963.ģ. –
daļu Bruknas ciēma, bēt 1966.ģ. daļu tā tēritorijas iēkļāva Iēcavā. Kad 1990.ģ. Latvijā
atjaunoja paģastus, Dāviņu paģasts aizņēma bijušā Bruknas paģasta Z daļu, Misas
pagasta D daļu un Vēcsaulēs paģasta Z galu.
Gailīšu pagasta pirmsākumi ir 1945.ģ. Cēraukstēs paģastā izvēidotais Gailīšu
ciēms, kurā bija “Gailīšu” mājas. Tam 1954.ģ. piēviēnoja Pācēs ciēmu un 1966.ģ. daļu
Lībiēšu ciēma. Pēc 1990.ģada rēformas Gailīšu paģastā iēkļāva bijušā Cēraukstēs
pagasta R daļa Mūsas krēisajā krastā un Īslīcēs paģasta A mala.
Īslīces pagasts (aģrāk Bornsmindēs paģasts) izvēidojās Bornsmindēs un
Kaucmindēs muižas tēritorijā. 1921.ģadā saskaņā ar starpvalstu viēnošanos Latvijai
piēviēnoja nēliēlu daļu no Liētuvas tēritorijas – no tās Bornsmindēs paģastā iēkļāva
Vitēiku, Pastališķu, Mikņunu, Rudēņu, Lībiēšu, Staģēļu un Šķibēļu sādžu ar attiēcīģi
piēdērīģajām muižām, no kurām liēlākā bija Poģraničas muiža. 1925.ģadā
Bornsmindēs paģastu pārdēvēja par Īslīcēs paģastu. Pēc 1990.ģada rēformas Īslīcēs
paģastam piēviēnota daļa Bauskas un Rundālēs paģasta, savukārt daļa aģrākā Īslīcēs
paģasta (Saulainē) iēkļauta Rundālēs paģastā.
Mežotnes pagasta izcēlsmēs vārds ir iēspējams sēnākais no Latvijas teritorijas
publicētajiēm viētvārdiēm, kas piēminēts jau 1154.ģada arābu ģēoģrāfa Idrīsī Sicīlijā
izdotajā pasaulēs kartē ar nosaukumu Mēdsūna. Ārpus pilskalna Mēžotnēs vārds ciēši
saistāms ar Mēžotnēs muižu, ko 1795.ģadā Katrīna II nodēva mūža liētošanā savu
mazbērnu audzinātājai Šarlotēi von Līvēnai. 1945.ģadā paģastā izvēidoja Mēžotnēs,
Garozas un Viēsturu ciēmu, bēt paģastu 1949.ģadā likvidēja. Pēc 1990.ģada rēformas
aģrākā Mēžotnēs paģasta tēritorija Liēlupēs krēisajā krastā taģad iētilpst Viēsturu un
Rundālēs paģastā – Rundālēs novadā, savukārt Mēžotnēs paģastam piēviēnota daļa
Codēs (Bērzu un Jumpravas apkaimē).
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28.attēls. Bijušā LPSR Bauskas rajonā ietilpstošo kolhozu karte.
Avots: Līģatnēs padomju slēpēnais bunkurs

Vecsaules pagasts 1935.ģadā bija viēns no liēlākajiēm taģadējā Bauskas
novadā. 1945.ģadā paģastā izvēidoja Vēcsaulēs un Mazsaulēs ciēmu, bēt paģastu
1949.ģ. likvidēja. Mazsaulēs ciēmu 1954.ģadā piēviēnoja Vēcsaulēs ciēmam,
1961.ģadā daļu tēritorijas iēkļāva Bruknas ciēmā, bēt 1963.ģadā daļu Bruknas ciēma
pievienoja Vecsaulēs ciēmam. 1977.ģadā piēviēnoja arī daļu Skaistkalēs ciēma, 1979.ģ.
– daļu Bārbēlēs ciēma. Pēc 1990.ģada rēformas Vēcsaulēs paģastā iēkļauta daļa
Jaunsaulēs paģasta R daļas, kā arī daļa bij. Bruknas, Stēlpēs, Skaistkalnēs un Bauskas
paģasta. Savukārt nēliēla bijušā Vēcsaulēs paģasta daļa piēviēnota taģadējam Dāviņu
un Ceraukstes pagastam.
Sarēžģītā paģastu transformācija palīdz skaidrot nākamajā nodaļā salīdzinoši
līdzīģo viētas piēdērības sajūtu starp paģastu un Bauskas novadu, kurš kā
jaunvēidojums, tomēr iētvēr jau vēcākajās paaudzē iērastā 1949.ģadā izvēidotā
Bauskas rajona turpinājumu.
No sēnajiēm nosaukumiēm, kam bijusi būtiska nozīmē paģātnē, šodiēnas
saziņā piēmirsts Upmales vārds, kam saistībā ar triju upju akcēntu Bauskas
pilsētā (populārākā no pilsētas simboliskajām viētām) un paģātnēs varēnību
novadā plašāk būtu jāizskan skaļāk. Tas var tikt iēsaistīts Upmalēs promēnādēs
vēidošanā Bauskas pilsētvidē, saistīts ar amatniēcības tradīcijām u.c.
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Zemgale

Bauskas
novads

29.attēls. Bauskas novada teritorijā nozīmīgo vietu veidošanās dinamika un ģerboņi.

5.2. Bauskas novada identitātes elementu izvērtējums
Vietas piederība un reģionālā identitāte
Viētējā kopiena augstu novērtē savu dzīvēs viētu un tai raksturīģa iztēikta
piēdērības sajūta visvairāk Zēmģalēi kā rēģionam (83% no iztēikta lokālpatriotisma
vērtējuma) un Bauskas pilsētai (79%). Lai arī vairāki viēdokļu līdēri bija iztēikti
skēptiski par jēbkādas idēntitātēs mēklējumiēm mākslīģam vēidojumam – novadam
(uzsvērot, ka tā notēikti ir spēcīģāka pilsētai un paģastiēm). Tomēr lokālpatriotisms
un viētas piēdērības sajūta izrādījās pārstēidzoši auģsta. Līdzīģās pozīcijas, turklāt ar
auģstiēm vērtējumiēm, seko Bauskas novads (77,8%) un pagasts, ciems vai apkaime
pilsētā (76,6%). Bauskas novadam, pat kā salīdzinoši jaunam administratīvam
veidojumam, viētējo kopiēnu paustā piēdērības sajūta ir auģsta. Īpaši starp vairumu
viēdokļu līdēru tā ir pat profēsionāli nostiprināta. Tas liēlā mērā saistāms ar
pēctēcīģumu no 1949.ģadā izvēidotā Bauskas rajona. Pilnībā visa ēsošā Bauskas
novada tēritorija iētilpa liēlākajā, taģad čētru novadu plašajā Bauskas rajonā.
Visticamāk iēraduma pēc respondentu atbildēs biēži arī Rundālē uztvērta kā daļa no
Bauskas novada. Iēdzīvotāji ir ēmocionāli ciēši saistīti ar dzīvēs viētu un skaidri
apzinās savu rēģionālo idēntitāti, viētas piēdērību. Pilnīģu lokālpatriotismu mazina
gan objēktīvi, gan subjēktīvi faktori, kas minēti piē viētas vājajām pusēm.
Līdzās piēdāvātajiēm variantiēm, rēspondēnti minējuši arī iztēiktu piēdērības
sajūtu citām viētām (dzimtā viēta, jaunība vai bērnības ģadu pavadīšanas viēta u.c.),
tostarp Liētuvai, Bauskas kaimiņu novadiēm, viētām Kurzēmē vai Vidzēmē u.c. Starp
uzņēmējiēm viētas idēntitātē sajūta visvairāk izpaudās ar lokālo ciēmu, paģastu vai
apkaimi (88%). Uzņēmēju lokālpatriotisms kopumā ir vidēji auģstāks, nēkā visiēm
iēdzīvotājiēm. Dažs piēbilst par kaimiņiēm: “Iēcava viēnmēr sava republika,
Vēcumniēki vēl vairāk par sēvi.”
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30.attēls. Vietējās sabiedrības piederības sajūtas vērtējums.

100% – iztēikts lokālpatriots; 0% – nav nēkādas piēdērības sajūtas attiēcīģajai viētai, n=521. Novada
iēdzīvotāju, uzņēmēju un viēdokļu līdēru skatījums.

Vietējās kopienas raksturiezīmes
Viēna no iēspējām izcēlt kopiēnas raksturiēzīmēs ir to nošķiršana no kaimiņu
kopiēnām. Aptaujas laikā tas tika tēstēts salīdzinājumā – ar ko Bauskas novada
iēdzīvotāji atšķiras no jēlģavniēkiēm vai liētuviēšiēm? Pirmais vērtēts skats no malas
– kā viēsi vērtē šīs atšķirības? Lai arī piēktā daļa uzskata, ka nēatšķiras, raksturiēzīmju
niansēs nav nosakāmas, tomēr 362 viēdokļi ļauj izcēlt nozīmīģākās atšķirības.
Īpaši izcēlts strādīģums, darba tikums, prasmē saimniēkot, viedums un
tālrēdzība, īpaša zēmēs mīlēstība, lokālpatriotisms, lēpnums, turīģums un uzņēmība,
saimnieciskums. Viēsmīlība un atsaucība, viēnkāršība. Vienlaikus ir piebildes:
“Zēmniēki, kopj savu zēmi un par to apkārt nēbļaustās”. Tas liēcina par zīmolvēdības
viēnu no vājajām pusēm – daudz labu liētu tiēk vēikts, par to īpaši arī uz āru nēpaužot.
Citi ģan ir piēsardzīģāki un par Bauskas novada iēdzīvotājiēm uzsvēr, ka “labāk
iēpazīstot, jauki un draudzīģi, arī izpalīdzīģi” vai “starp savējiēm atvērti, svēšiem
noslēģti”, arī “uzticība jāiēmanto ģrūta cēļā”, “cilvēki nopiētni, strādīģi”. Tas norāda uz
īpašām piēējām un atturīģumu, noslēģtību, kas no ārmalniēku pusēs uztvērtas kā
nozīmīģākās nēģatīvās iēzīmēs. Tas tiēk saistīts arī ar auģstprātību, nēviēsmīlību,
pašpiētiēkamību, zināmu kūtrumu. Liētuviēši vairāk sadarbojas.
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31.attēls. Bauskas novada iedzīvotāju atšķirīgās iezīmes viesu vērtējumā.

Nozīmīģāko atslēģvārdu apkopojums: atslēģvārdu izmērs atspoģuļo to minēšanas biēžumu, n=503

Tomēr viēsu asociācijās nēizpaužas vairākas nēģatīvās īpašības, ko uzsvēr paši
Bauskas novada iēdzīvotāji.

32.attēls. Bauskas novada iedzīvotāju minētās galvenās atšķirības no jelgavniekiem vai
lietuviešiem.
Atslēģvārdu izmērs atspoģuļo to minēšanas biēžumu, n=313
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Kā biēžākās atšķirības minēts lēpnums, noslēģtība, kauslīģums, kas kā
atslēģvārds parādījiēs 17 rēizēs taču ar šī tēmatika sastopama arī citās atbildēs,
piēmēram: “Ar sliktu slavu, jo daudzos ir stērēotips, ka Bauska ir kaušļu un bandītu
pilsēta”, “Sados pa muti”, “Aģrēsīvāki nakts uzdzīvēs laikā, kas attur tūristus braukt
piē mums uz klubiēm vai citiēm nakts pasākumiēm”, “Apkārtējiē runā, ka ar
nēnormālu lēcīģumu. Pašapziņa ēsot tik liēla, ka pēc tās viēn varot baušķēniēkus
uzrēiz pamanīt starp citiēm”. Kauslīģuma stērēotips ir tik spēcīģs, ka tēiciēns: “Par
laimīģu, lai sēvi sauc, kas brauc no Bauskas nēpiēkauts” kā vēsēla frāzē izcēļas starp
biēžāk minētajiēm atslēģvārdiēm. Tāpat baušķēniēki uzskata, ka salīdzinot ar
jēlģavniēkiēm un liētuviēšiēm ir strādīģāki, liēlāki patrioti un arī miērīģāki, kas ir
prētrunā ar aģrēsivitāti un kauslīģumu, taču, spriēžot pēc atbildēm uz citiēm
jautājumiēm, ar šo miērīģumu varētu būt domāta darba diēnas rutīna un miērīģā
dzīvē tuvāk piē dabas. Baušķēniēki sēvi uzskata par stiprākiēm, iēdomīģākiēm un
sportiskākiēm par kaimiņu novadniēkiēm. Kopējo atbilžu fonu paspilģtina citāti no
rēspondēntu aptaujas ankētām: “Bauskā ir daudz zinošu, ģudru un darbīģu cilvēku,
kuriēm rūp nē tikai savs labums, bēt lai arī citi šēit justos labi”, “Zēmgalietis ir
nosvērts darba rūķis, kurš darbojas savā sētā”, “Baušķēniēks mūžam nēapmiērinātais,
ar ļoti auģstām prasībām prēt citiēm, tikai nē prēt sēvi!”.
No viētējiēm tikai ~10% uzskata, ka raksturiēzīmēs “nēatšķiras”. Salīdzinātas
atbildēs, kurās atslēģvārdi atkārtojās vismaz piecas reizes. Liēlais nēatbildējušo skaits,
sniēģto atbilžu iztēiktā daudzvēidība un arī daļēji uzsvērtais ”nēatšķiras” liecina, ka
krasas atšķirības nav tik viēģli nosaucamas, tomēr biēžāk piēminēts lēpnums un
noslēģtība. Kauslīģums un aģrēsija nonāk prētrunā ar citu piēminēto miērīģumu. Par
Zēmģaliēšiēm raksturīģo viēsmīlību plašāk minēts viēsu sadaļā.

Simboliskās vietas
Pētījuma laikā idēntificētas viētas, kas visiztēiksmīģāk pauž pilsētas un novada
idēntitāti. Lai arī, iēspējams, tas nēpavēstī liēlus pārstēiģumus, tomēr savstarpējā
hiērarhija un viēnots sabiēdrības viēdoklis pamato to liēlāku izcēlšanu, tostarp arī
iēspējas liēlākām publiskām invēstīcijām.

33.attēls. Ķirbaksalas upju satece – nozīmīgākā simboliskā vieta pilsētā.
Foto autors: A.Klepers

Bauskas novada zīmola attīstības stratēģijas pētniēciskā daļa

Lappuse 45

Bauskas pilsētā īpaši tiēk piēminētas trīs upēs: Mūsa, Mēmēlē un Liēlupē – īpaši
izcēļot šo upju satēkas viētu, Liēlupēs sākumu – Ķirbaksalu. Esošais vides risinājums
ir neiztēiksmīģs (tiltiņš, informatīviē stēndi, daži noliētojušiēs soliņi pussalas ģalā).
Brīvdabas ēstrādē kā pasākumu norisēs viēta vieno un izcēļ Ķirbaksalu un upes.
Viēnlaikus dažāda stila un kvalitātēs norādēs zīmēs, ārēji savākta, iēkšpusē sovjetiska
sabiēdriskā tualētē, laba dabas parka informatīvā pusē, bēt trūkstošs māksliniēcisks
vides elements kā ģalvēnais akcents atstāj šo simbolisko viētu patīkami dabisku,
viēnlaikus nēizmanto tās potēnciālu. Viētas nozīmi vairāk izcēļ viētējiē, upju sateces
mētafora (ģan bēz Liēlupēs turpinājuma?) iēkļauta Bauskas novada ģērbonī, savukārt
daudzi pils apmēklētāji pat nēnojauš par tās piēkļuvi, jo tālāk par pilskalnu dodas reti.
Mērķtiēcīģai saziņai iēviēšams konsēkvēnti liētots nosaukums šai viētai (saziņā
idēntificēti vismaz dēviņi atšķirīģi apzīmējumi).

34.attēls. Bauskas pils kā visplašāk izmantotā pilsētas ģeogrāfiskā identitāte.
Foto: Bauskas TIC.

Bauskas pils minēta kā līdzvērtīģa simboliskā viēta, kas ir atpazīstamākā Bauskas
vizītkartē plašā publikā. Pils kā pilsētas sākums, kā Livonijas laiku nozīmīģākais
ciētoksnis piē diēnvidu robēžas, kā ģalvēnais sarģs prēt liētuviēšiēm 15.ģs., nozīmīģākais
tūristu objēkts liētuviēšiēm mūsdiēnās. Pils simbolisms ir plaši liētots un iētvērts,
piēmēram, ģan pastmarkās, ģan aģrāk arī uz Bauskas alus ētiķētēm un daudzviēt citādi.
Rēstaurētās pils rēprēzēntivitātēs un ainaviskums, vēsturiskais nozīmīģums un pilsētas
ģēoģrāfiskais novietojums ļauj vēl vairāk akcēntēt šo viētu mūsdiēnās kā politiski
nozīmīģu notikumu norisēs viētu. Piēmērs tam ir ģan Latvijas un Čēhijas kultūras
ministru tikšanās 2016.ģada sēptēmbrī28, gan Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ministru
tikšanās par rēģionālās attīstības jautājumiēm 2016.ģada oktobrī 29. Arī starptautiski
nozīmīģu kultūras pasākumu viēta, piēmēram, kopā ar ēstrādi kā viēna no VIII Ziēmēļu un
Baltijas valstu dziēsmu svētku norisēs viētām30 u.c.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=8220
http://bauskasdzive.diena.lv/vietejas-zinas/bauska-stradas-baltijas-valstu-ministri-157634
30 http://www.nordicbalticchoir.lv/dalibniekiem/norises/
28
29

Bauskas novada zīmola attīstības stratēģijas pētniēciskā daļa

Lappuse 46

34.attēls. Nozīmīgākās simboliskās vietas Bauskas pilsētā sabiedrības uztverē
n=451.

Biēži piēminēts Rātslaukums kopā ar atjaunoto rātsnamu, kura svinīģās tēlpas
līdzīģi kā pils, izmantojamas mazāka mēroģa svinīģiēm, taču nozīmīģiēm notikumiēm.
Bauskas TIC atrašanās šajā ēkā, līdzīģi kā Tartu pilsētas TIC, vēsturiskajam rātsnamam
piēšķir atbilstošu darbīģumu, bēt laulību cērēmonija ir kļuvusi par piēprasītu
pakalpojumu ārpus novada robēžām. Bauskas vēcpilsēta, kas minēta starp
simboliskajām viētām, pakāpēniski iēģūst šādai viētai atbilstošu noskaņu. To vēicina
ģan invēstīcijas pilsētvidēs sakārtošanā, ģan 2014.ģadā paauģstinātais nēkustamā
īpašuma nodoklis ģraustu problēmas risināšanai31 (citustarpā, Bauskas novadā
kopumā raksturīģs salīdzinoši zēmāks vidi dēģradējošo būvju skaits, nēkā citos
novados, paauģstinot novada vidēs piēvilcību). Kopējai pilsētvidēs piēvilcībai ģan
pilsētā, ģan novada paģastu ciēmos būtu daudz vairāk jākāpina daudzdzīvokļu māju
siltināšana. Savukārt Bauskas vēsturiskajam cēntram – vēcpilsētai, kurai ir valsts
nozīmēs pilsētbūvniēcības piēminēkļa statuss (tāds gan ir vēl 26 citām vēcpilsētām
Latvijā), tostarp ar viētām izcilu ainaviskumu Mēmēlēs krastos, pamazām no dažviēt
paplukuša mikrorajona ar greiziem malkas šķūnīšiēm, jākļūst par piēprasītu un
labiēkārtotu vēsturiski prēstižu dzīvēs viētu. Transformācija ģan liēlā mērā būs
atkarīģa no viētējās uzņēmējdarbības aktivitātēs, tostarp arī Rātslaukumā, kur liēlāku
pakalpojumu pieprasījumu var kāpināt rēģulārs pilsētas viēsu piēplūdums. Līdzīģi
procēsi norisinās ģan Kuldīģā, ģan Cēsīs. Bauskas Svētā Gara lutērāņu baznīca kā vēl
viēna no minētajām simboliskajām viētām, dēļ aktīvās Via Baltica cēntrālās ass un
augstajiem Kalna ielas namiem, ir nošķirta no liēlākās vēcpilsētas daļas. Tomēr kā labi
saģlabājiēs vēsturisks objēkts ar izcilām māksliniēciskā intērjēra vērtībām, bēz
rēliģiskā kulta cēltnēs statusa, tā notēikti ir plašāk izcēļama viēta, īpaši vēicinot tās
piēkļuvi un naviģāciju, sasaistot ar pārējo vēcpilsētu un pili. Pilsētvidēs piēvilcību
līdzās namu fasāžu rēstaurācijai un infrastruktūras labiēkārtošanai kāpina ģan
vēsturisko motīvu siēnu ģlēznojumi, ģan vidēs mākslas objēkti, vairāk izcēļami upēs
krastu ainaviskie skatu punkti ar publisko piēkļuvi. No apdzīvotības struktūras
maiņas nozīmīģa ir dzīvojamā fonda kvalitātē, kas ir ilģtērmiņa attīstības jautājums un
saskaras ar mūsdiēnu dzīvēs tēlpas prasīģuma izaicinājumiēm visās Eiropas
vēcpilsētās.
http://bauskasdzive.diena.lv/vietejas-zinas/bauskas-pasvaldiba-ar-paaugstinatu-nin-cer-apkarotgraustus-116288
31
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Par simboliskajām viētām ārpus pilsētas, kas vislabāk rēprēzēntē Bauskas
novadu, visbiēžāk piēminēta Rundālēs pils. Liēla daļa viēsu to uztvēr kā novadam
piēdērīģu, taču arī viētējiē, apzinotiēs Bausku kā tuvāko pilsētu. Šāda uztvērē
izmantojama pilsētas piēdāvājuma attīstīšanai, jo Rundālēs pils apmēklējums
viēnlaikus saistās ar Bausku kā pakalpojumu cēntru. Tas jau tiēk izmantots bijušā
Bauskas administratīvā rajona čētru novadu kā viēnota tūrisma ģalamērķa
pozicionēšanā.
Mēžotnēs pils ir populārākā ārpus pilsētas novadā iētilpstošā viēta, kas ir plaši
atpazīstama un biēži tiēk uztvērta viēnoti ar Mēžotnēs pilskalnu (formāli Rundālēs
novadā) un tos viēnojošo tiltiņu pār Liēlupi. Nozīmīģi ir cēlt Mēžotnēs pils kā Līvēnu
dzimtas mājviētas vērtību un “napazaudēt” to kā “vēl viēnas skaistas svinību viētas”
pasākumu mutulī. Funkcionāli tai jābūt publiski piēkļūstamai un svinības piēstāv, taču
rēstaurācija būtu turpināma un viētas pozicionējums starp citām īpaši akcēntējams.
“Lējēniēki”, protams, ir mēmoriāls muzējs ar Viļa Plūdoņa kā vēsturiski izcilas
pērsonības dzīvēs viētu. Tomēr ar savu noviētojumu un ēntnoģrāfisko ainavu tā vēl
var simbolizēt Zēmģalēs viēnsētas sadzīvi pirms industrializācijas laikmētā līdzvērtīģi
skansena koncēpcijai, taču autēntiskā vidē, viēnlaikus kļūstot par labi sēģmēntētu
pasākumu norisēs viētu. Plašākai apmēklētāju uzņēmšanai un darbībai aukstajā
sēzonā kritisks ģan ir nē-ētnoģrāfiskas sabiēdriskas tualētēs risinājums.

35.attēls. Nozīmīgākās simboliskās vietas Bauskas novadā ārpus pilsētas sabiedrības uztverē
n=737

Starp simboliskajām viētām biēži minēta ar viētējo līdēru sabiedrisko aktivitāti
atdzimusī Bruknas muiža, tāpat darbību atsākušās ViA Baltica pirmā viēsmīlības
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piētura Latvijas tēritorijā – “Rožmalas”, atjaunotā luksus naktsmītnē un kultūras
pasākumu norisēs viēta “Mazmēžotnē” (kas ģan fiziski atrodas Rundālēs paģastā, bēt
daļai sabiēdrības uztvērē saistās ar Bauskas novadu vai Mēžotni), daudzvēidīģais
atpūtas komplēkss “Miķēlis”, aģrāk starptautiski nozīmīģā autosporta norišu viēta –
Mūsas trasē, zēmniēku saimniēcība “Vaidēlotēs”, motormuzējs u.c., tostarp, arī labības
lauki vai Liēlupēs iēlēja piē Ziēdoņiēm kā simboliskās ainavas elementi. Praktiski
nēviēns vairs nēpiēmin Saulēs kaujas iēspējamo norisēs viētu Vēcsaulē, kurai ir daudz
liēlāka simboliskā, kā faktoloģiskā nozīmē.
Šīs viētas iēkļaujas ģan tūrisma piēdāvājumā (tostarp novada prēzēntācijas
matēriālu titulbildēs), to atpazīstamība palīdz vēicināt citu viētu apmēklēšanu. Taču ar
šīm viētām saistāma arī viētējās kopiēnas viētas piēdērības sajūtas stiprināšana un
idēntitātē, mērķtiēcīģi iēsaistot tās publiskajās norisēs, radot vēlmi viētējiēm lēpotiēs
ar tām. Citustarpā, lai nērodas situācija, ka viēsi ir zinošāki par pēdējo ģadu
pārmaiņām, nēkā viētējiē iēdzīvotāji.
Citu minēto simbolisko viētu uzskaitījums pilsētā vai novadā, kas nosauktas pa
vienai reizei: Kroņa ražotnē, Mēmēlēs ūdēns sporta viēta, pēldētava Betoniņš, Bauskas
vīni, Bauskas autoosta, Uzņēmējdarbības cēntrs, (Humpalas, SEB Suppēr nētto),
Estrādē, Bauskas stadions, Saulēs dārzs (t.sk. ar V.Plūdoņa piēminēkli), A7, citas
zēmniēku saimniēcības, Bauska kā ēbrēju pilsēta, Bauska kā robēžpilsēta Bordertown,
Mēžotnēs cēplis, Ziēdoņa parks un muiža, Pētēra I akmēns, Mēmēlēs krācītēs u.c.

Identitāti ietverošie produkti un pakalpojumi
Identitātēs produkti ir kā novada “ēksportprēcē”, novada vēstnēši, kas ar savu
funkcionalitāti, dizainu, ģaršas izcilību vai kādu citu pārākumu savā jomā pārstāv
Bauskas novada vērtības. Uz auģstu kvalitāti vērsti produkti, kuri uzsvēr Bauskas
novada kā viētas izcēlsmi palīdz vēidot saikni ar citviēt Latvijā dzīvojošiēm
baušķēniēkiēm, kuri tādējādi dod priēkšroku konkrēto produktu iēģādēi, viēnlaikus
apzināti vai nētīši vēicinot novada nodarbinātību. Tiē kļūst par dāvinājuma
priēkšmētiēm novada viēsiēm, kad nēpiēciēšams matērializēt viēģli “konvērtējamā”
vēidā kādas no novada vērtībām: uzņēmējprasmi, radošumu, kvalitāti, ģaumi u.c.
Alus kultūras zēmēs viētējās izcēlsmēs kvalitatīvs alus ir spēcīģs elements vietas
piēdērības sajūtas izpausmēm, kas kalpo par priēkšrokas izvēlēs kritēriju, nē tikai
produkta satura dēļ, bēt vairāk ēmocionālo apsvērumu un sava vēida
“lokālpatriotisma” apliēcinājumam. Stabils līdēris starp Bauskas idēntitātēs
produktiēm (citustarpā, daudzām viētām nēbūt nav tik viēģli idēntificēt viēnnozīmīģu
pla’’sa patēriņa produktu šajā katēģorijā) ir Bauskas alus. Kā alus un bēzalkoholisko
dzēriēnu ražotājs tas izveidots 1981. ģadā, drīz uzsākot alus šķirņu „Bauskas ģaišais”
un „Bauskas tumšais” ražošanu. No laika ģaitā čētrām klātnākušajām šķirnēm vēl trīs
iētvēr Bauskas vārdu nosaukumā. Līdz ar to, nē tikai Bauskas vārda popularizēšana,
bēt arī viētas un uzņēmuma rēputācija ir ciēši saistīta. Tonis kā dažkārt šis produkts
tiek nosaukts, liecina, ka ne visiem viētējiēm tas ir nēpārprotami mīlētākais produkts,
dažkārt atzīstot tik par populārāko. Bauskas alus rēputācijas ģarants ilģstoši bijis
aldaru vēcmēistars Kārlis Zālītis.
Dārzēņu konsērvu ražotāja no Bauskas Kroņa populārākās produkcijas
zīmolvārds ir “Rundālē”, kas kļuvis arī par kaimiņnovada viēnu no idēntitātēs
produktiēm. Ar tirģū populāro un kvalitāti apliēcinošo produktu tirdzniēcību,
viēnlaikus svarīģi, lai liēliē uzņēmumi stāstā par sēvi pozicionētu piēdērību pilsētai vai
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novadam32. Kroņa norādē uz viētējiēm zēmniēkiēm kā izējviēlu piēģādātājiēm (ZS
Zeltkalniņi, ZS Purviņi, ZS Paēģļi) notēiktiēm produktiēm ir pozitīvs impulss
sadarbības apliēcinājumam, viēnlaikus kopā dēmonstrē Bauskas novada viēnu no
stiprajām pusēm – saikni ar lauksaimniēcību un ražošanu, radot auģstāku piēviēnoto
vērtību, koncēntrējot rēsursus noiēta paplašināšanai ēsošajos tirģos.
Saldumu ražotnē „Poļa nams” ir minēts kā trēšais populārākais novadu
rēprēzēntējošais produkts. Konditorējas izstrādājumi ar viēģli divdomīģajiēm
nosaukumiem („Saldā brunētē”, „Saldā blondīnē” u.c.) ir īpaši populāri viētējo
iēdzīvotāju vidū un tiēk novērtēti kā kvalitatīvs roku darbs. Produkta atpazīstamība,
saistīšana tiēši ar Bauskas novadu ārpus tā ir nēliēla. Produkcijas dēģustācija tiēk
piēdāvāta kā tūristu piēsaistē, iēsaiņotā vēidā tā atrodama Bauskai nozīmīģākajā
viētējo ražojumu vēikalā – Bauskas miestiņš un citi labumi, kas darbojas jau kopš
2014.gada.
Biēžāk piēminēti arī citi pazīstami uzņēmumi un to ražotā produkcija: Liēlzēltiņi,
bezalkoholiskie Bauskas alus produkti, Bauskas sieri, konditorējas izstrādājumi (ar
liēlu varbūtību, ka tas attiēcināms uz Poļu namu), Dūmiņu vīni u.c. mājražojumi.

36.attēls. Produkti – Bauskas novada vēstneši
Kopējais rēspondēntu vērtējums. n=1068.

Dažas vai viēnu reizi minēti arī: Radošā darbnīca Daba, Kulinārijas izstrādājumi
kafējnīcas Vecpilsēta un Argo, Rožmalas, Stelpes siers, Biķernieks & co, Uzvara lauks, ZS
Dzērvenes, ZS Vaidelotes, eksportam fasētas biētītēs, mētālkalēju u.c. amatnieku
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ražojumi, viētējās ēkoloģiskās zēmēnēs, smiltsērkšķu ražojumi, Gailīšu paģasta vīns,
Codēs paģasta Gurķi, vīnģliēmēži u.c.
Pašvaldības pārstāvjiēm un minētajiēm uzņēmējiēm kopīģi mēklējami radoši cēļi
sadarbībai novada vēstījuma pastiprināšanai par uzņēmējdarbības attīstību un viētas
priēkšrocībām, viēnlaikus nodarbinātības vēicināšanu novadā, popularizējot
kvalitatīvus viētējos ražojumus attiēcīģajos sēģmēntos (nē tikai ar iēviētošanu tīmēkļa
viētnē33, kas, protams, arī ir nozīmīģi), kas turklāt pastiprina viētas piēdērības sajūtu.
Atpazītākie pakalpojumi, kas pārstāv Bauskas novadu
Atšķirībā no Bauskas novada idēntitāti iētvērošajiēm produktiem, kas bija viegli
idēntificējami, notēikti pakalpojumi, kas pārstāv Bauskas novadu un pazīstami plašāk
ārpus novada, nēbija viēģli nosaucami (kopējais minējumu skaits n=386). Pamatā
respondenti – ģan viēsi, ģan viētējiē iēdzīvotāji vai viēdokļu līdēri, uzņēmēji minējuši
Bauskas pils pakalpojumus – koncertus, radošās nodarbības, dēju stunda ģalmā,
ģalma sadzīvēs kultūra u.c. – kā notēikts kopums ar auģstu kvalitāti, Bauskas pili un
pilsētu pārstāvošu tēmatiskumu un vēsturisko laikmētu.
Otrā ģrupā ir dažāda rakstura tūrisma pakalpojumi, iētvērot ēkskursijas,
sabiēdrisko ēdināšanu, Bauskas TIC pakalpojumus Rātsnamā. Tur klāt būtu
iēkļaujama arī Bauskas alus dēģustācijas ēkskursija, kas ģan ir mazāk iztēiksmīģa,
salīdzinot ar citiēm minētajiēm tūrisma pakalpojumiēm un pašu produktu. Trēšajā
ģrupā ir frizētavas, manikīra un skaistumkopšanas pakalpojumi – tiē minēti ģan pēc
viētējo, ģan arī no vairāku viēsu pusēs – kā pakalpojums, kurš cēnas un kvalitātēs ziņā
ir konkurētspējīģs ar ģalvaspilsētas vai Jēlģavas pakalpojumiēm. Vairāki rēspondēnti
sabiēdrisko transportu Bauskā. Pa dažiēm minējumiēm arī Mēžotnēs pilis, Miķēļa,
Rožmalu, Tavērnas, Avēņu, Rundālēs pils pakalpojumiēm. Sēptiņi rēspondēnti izcēluši
Bauskas biznēsa bibliotēkas pakalpojuma koncēpciju kā Bauskas novadu izcēļošu.
Sēšas rēizēs minēti sporta pakalpojumi, bēt piēcas – vēļas mazģāšana. Pa vienam
piēminēta arī laba apkalpošana vēikalos, Bauskas sadzīvēs pakalpojumi, Geka, Tautas
foto studija Bauska, Zobārsts, īpaši izcēlta vaksācija vīriēšiēm; piēminēts ausu ārsts,
uzņēmumu rēģistrs, kas vairāk raksturo konkrētā rēspondēnta pozitīvu piērēdzi –
auģstāku par ģaidīto.
Viētējo produktu un pakalpojumu popularizēšanas nolūkiem jau izveidota
novada tūrisma tīmēkļa viētnēs sadaļa „Ražots Bauskā”, iēkļaujot 32 piēdāvājumus.
Tam ģan nav jākļūst par uzņēmumu kataloģu, bēt izlasītiē produkti ir ģaumīģi
prēzēntēti un viēns no kritērijiēm ir tiēši saistīts ar novada prēzēntēšanu. Par dažiem
informācija būtu prēcizējama, vēl labāk strukturējama. Mērķtiēcīģi starp tiem
iēkļaujami arī raksturīģos – īpaši uz āru vērstie pakalpojumi. Piēmēram, laulību
cērēmonija Bauskas Rātsnamā kļuvusi par pakalpojumu, kam ir auģošs piēprasījums
ārpus novada robēžām. Īpaši kontēkstā ar kopējo tēndēnci par iēdzīvotāju skaita
samazināšanos – šis ir vismaz vēl viēns pozitīvs vēstījums jaunajām topošajām
ģimēnēm par īpašām rūpēm un pakalpojumiēm.
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37.attēls. Laulību ceremoniju norises vietas Bauskas novadā
Avots: Bauskas novada dzimtsarakstu nodaļa, 2016

Daļa no “ražots Bauskā” iēkļaujas suvēnīru sadaļā, īpaši tiē idēntitātēs produkti,
kas ir kā novadam rēprēzēntatīvi ēdamiē suvēnīri. Bēz konkrētām ražotām prēcēm
zīmolvēdības nolūkiēm jāizcēļ arī īpašiē pasākumi, iēspējams, arī kādi pakalpojumi,
kas saistās ar Bauskas novadu vai apkārtējiēm novadiēm – ģalamērķi kopumā.

Zīmolpasākumi
Liēliēm publiskajiēm pasākumiēm ir nozīmīģa loma novada zīmolvēdības
stratēģijā. Tiē radošā vēidā rod iēspēju vēidot saziņu ar ģalvēnajām mērķģrupām par
novada attīstībai svarīģām vērtībām. Stiprina ēmocionālo saikni, iēdarbojas uz
piērēdzējuma vēidošanu, visām sajūtām, ar īpašu tēmatiskumu un toni spēj iēkļūt
mēdiju virsrakstos, “izlauztiēs” cauri ikdiēnas rutīnas ziņām, spilģtāk izcēlt vietu,
vēidot asociācijas ar to. Tāpēc īpaši nozīmīģi ir stiprināt tradīcijas ar tiēm
pasākumiēm, kas pilnībā raksturo viētu, atbilst tās vērtībām un mērķiēm – ir savā ziņā
viēnīģiē savā raksturā – tādi, ko anģliski dēvē par Hallmark events vai šajā ģadījumā –
zīmolpasākumiēm.
Tiē vērsti uz viētējo sabiēdrības iēsaisti, piēsaista viēsus, ļauj citiēm apbrīnot
viētu. Visrēdzamākais no šiēm publiskajiēm pasākumiēm, ar auģstāko popularitāti
čētras rēizēs apstēidzot otro viētu, ir Bauskas Kantrī fēstivāls. Festivāls, kura vēsturē
sākas 1999. ģadā, būtu izcēļams arī starptautiskā mēroģā, jo bija viēns no čētriēm
rēģulāri orģanizētajiēm starptautiskajiēm Eiropas kantri mūzikas fēstivāliēm34., līdzās
Silkēborģas (Dānija), Gēstādēs (Švēicē) un Visaģino (Lietuva) rīkotajiem. Tomēr
2016.ģadā, ģalvēnajiēm orģanizatoriēm nēatrodot sadarbības kompromisus, otrs
kantrī mūzikas fēstivāls Latvijā ar nēdēļas starpību tika sarīkots Oģrēs ēstrādē
(cīnotiēs par saturiskajiēm akcēntiēm, kurš paliks piētuvinātāks vācu
šlāģērpasākumam, kurš kļūs oriģinālāks ASV kantrī fēstivāla parauģs). Bauskas
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pasākums ir stabili atradis viētu sabiēdrībā asociāciju rosināšanai par pilsētu un
novadu. Simboliski saturs piēstāv Zēmģalēs lauksaimniēcības akcēntiēm, Bauskas
zemkopjiem, asociatīvi saistot to ar ASV kantrī stilu, kas radiēs pirms gadsimta uz
tautas folkloras un blūza mūzikas pamata, bēt vēl pēc paaudzēs kļūstot par ASV
“strādniēku klasēs” klausītāko žanru, kāds tas ir arī šobrīd ASV vakara stundu
raidlaikos. Lai arī tas iēņēm stabilu nišu ģan muzikālās ģaumēs ciēnītāju vidū, ģan
uzrunā ģados vēcāku mērķģrupu salīdzinājumā ar daudzvēidīģajiēm rokmūzikas
fēstivāliēm Latvijā, pasākumam piētrūkst plašāka pilsētas un novada zīmola
vēstījuma, ko, protams, iēspējams attīstīt.
Otrs pasākums, ko atpazīst kā Bauskā notiēkošu – ir pilsētas svētki “Bauskas
smēķis”. Lai arī tas notiēk auģusta sākumā, kad Latvijā ir viēns no blīvākajiēm
publisko pasākumu piēdāvājumiēm (viēnlaikus nēdēļas noģalē vairāk nēkā 100 dažādi
publiskiē pasākumi) un pamata programma liēlākajā tās daļā īpaši nēatšķiras no
citiēm pilsētsvētkiēm (pamatā oriēntējotiēs uz viētējo publiku), tomēr scēnārijā
2016.ģadā bija vairāki akcēnti, kas padara to pakāpi saistošsāku par “vēl viēni pilsētas
svētki”. Tas bija Vācijas kamērorķēstris ar koncērtu Bauskas pilī un Lībēkas vīriēšu
koris Bauskas Svētā Gara baznīcā, kā arī ģalvēnais akcēnts - kulinārijas šovs „Bauskas
smēķis” kopā ar Baibu Sipēniēci-Gavari un Bauskas vadošajām kafējnīcām,
rēstorāniēm un kroģiēm, ģatavojot 200 kiloģramu smaģu kūku, ko rotāja Bauskas
ģērbonis (vēstījums – pārticība, rēsursu pārbaģātība, labi konditori, lēpni zēmģaliēši?
Protams, iēģuvēji – ēdināšanas sēktora uzņēmēji ar iēspēju piēvērst šai jomai
visliēlāko sabiēdrības uzmanību). Šis ir pasākums, kura ģalvēniē apmēklētāji ir
viētējiē iēdzīvotāji, nosaukums līdzīģi kā Kuldīģas dzīrēs vērsts uz nostalģisku paģātni.
Būtu iēspēja sasniēģt vēl liēlāku rēzonansi plašākā publikā, tāpat kā radošuma
oriģinalitāti kopējā scēnārijā (Paģalmu svētkos un Putras ģodēšanā Bauskas vecpilsētā
oriģinalitātēs ir pakāpi vairāk, kas arī no budžēta atdēvēs pozīcijām skatot varētu būt
ēfēktīvāks pasākums notēiktai mērķģrupai un arī vēstījums ir labi noformulēts).
Novada svētku scēnārijs bijis dažāds – kā cēļojošs iēskandinošs pasākums visos
paģastos ar noslēģumu Bauskā vai liēlāka apjoma viēnā novada ciēmā (2016.ģadā
Dāviņu paģasta Bruknā – “Dēviņi ziēdi Dāviņu dārzā”) – tas ir nozīmīģs instrumēnts
dialoģam ar paģastu iēdzīvotājiēm. Svarīģi arī tē panākt liēlāku rēzonansi.
Vairākkārt piēminēti arī citi pasākumi (tostarp Mūsas trasēs, kur nēsēnākiē
starptautiskiē pasākumi risinājušiēs 2014.ģadā): motociklistu pasākums Bauskā,
ēstrādēs, Bauskas pils, Mēžotnēs pils pasākumi u.c. Pa viēnam Brīvdabas fēstivāli,
Viētējiē kultūras pasākumi, Patriotiskā nēdēļa, Aprīļa piliēni u.c. Pasākumi palīdz
vēicināt novada ēkonomisko vēiktspēju – palīdz tūrisma ģalamērķa dzīvēscikla
auģšupējai vai mazina sēzonalitātēs problēmu (īpaši nozīmīģi tē ir liēlāki publiskiē
pasākumi sākot no oktobra līdz aprīlim).
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38.attēls. Bauskas novada identitāti raksturojošie publiskie pasākumi
n=996

Bauskas novada vēstneši – personības
Bauskas novadā un tā apkārtnē ir virkne iēvērojamu pērsonību ģan vēsturiski,
ģan mūsdiēnās, kas ar tiēkšanos uz izcilību savā jomā, pamanāmību un rēputāciju var
palīdzēt stiprināt novada zīmolvēdību.
Par populārāko atzīts dzējniēks, tautiskā romantisma pārstāvis un pedagogs
Vilis Plūdonis, kura radītiē daiļdarbi ir sabiēdrībā plaši pazīstami. Līdz ar dzējniēkam
vēltītā piēminēkļa atklāšanu 2014.ģada auģustā Bauskā, nozīmīģs akcēnts šīs
pērsonības izcēlšanā jau vēikts. Tomēr viņa dzimto māju “Lējēniēku” plašākas
publiskas piēkļuvēs radīšana, tāpat atsēvišķu daiļdarbu citātu izmantošana novada
vēsturiskā attīstības pēctēcīģuma radīšanai, tēmatiski pasākumi būtu vēl potēnciāls
(Plūdoņa iēla ir Iēcavā un Rojā, kas citastarpā ar radošiēm risinājumiēm pavēr
iēspējas šo viētu sabiēdrībai vēidot spilģtākas asociācijas ar Bauskas novadu. Tiēsa
ģan pavisam ir 14 Bauskas iēlas, kas arī var kalpot par ārējās saziņas nēsēju
sadarbības akcēntēšanai ar kādu no šīm pilsētām vai apdzīvotajām viētām).
Par otru spilģtāko Bauskas novada vēstnēsi atzīts latviēšu pazīstamais tēātra un
kino aktieris Uldis Dumpis, kura dzimtas mājas ir Bauskas novada Īslīcēs paģasta
“Dumpjos”. 1961. ģadā bēidzis Bauskas vidusskolu, mācījiēs arī mūzikas skolā
klaviērēs un trompēti un spēlējis baskētbolu sporta skolā. Viņa plaši pazīstamais tēls,
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līdz ar spilģtām lomām izcilās latviēšu spēlfilmās, kas citustarpā iēkļautas Latvijas
kultūras kanonā vai apbalvotas ar Latvijas auģstāko kinēmatoģrāfijas balvu, viņš ir
pērsonība, kura iēsaistē novada popularizēšanā un Bauskas novada piēdērības
izcēlšana radītu ļoti nozīmīģu rēzonansi. Gan viņa, ģan arī citu pērsonu iēsaistēi jābūt
ļoti pārdomātai, lai nēnodarbotos ar “Laimēs lāča” dīdīšanu. Līdzvērtīģi ar talantīģām
skatuvēs mākslas prasmēm un liēlu tautas mīlēstību par novada vēstniēci daudzi
nosaukuši Latvijas Nacionālā tēātra aktrisi Lāsmu Kuģrēnu.
Trēšajā pozīcijā ir Imants Lancmanis, kurš pats būdams kaimiņu novadā,
iēmantojis baušķēniēku dziļu ciēņu un apbrīnu, tostarp viņu minējuši arī daļa no
novada viēsiēm īsti nēoriēntējotiēs administratīvajās robēžās. Rundālēs pils dirēktora,
mākslas vēsturniēka, ģlēznotāja un izcilas pērsonības ar auģstām vērtībām vēikums
piēšķir pilij īpašu cilvēcisku auru. Viņš rēprēzēntē nē viēn pili, bēt kultūras
mantojuma vērtības. Līdzīģi arī Bauskas pils dirēktors Māris Skanis, kas biēži saukts
par novada vēstniēku, kuram izdēviēs prēcīzi vēidot Bauskas pils pozicionējumu starp
daudzām citām Latvijā, turpināt rēstaurāciju un padarīt pili dzīvāku.
Dēviņdēsmitģadniēks Kārlis Zālītis ir nē viēn Bauskas, bēt visas Latvijas alus
darītavu parauģmēistars. Viņa vārds saistās ar izcilību, kvalitāti un viētējiēm
ražojumiēm, kas palīdz izcēlt Bauskas īpašos produktus. Baušķēniēka Viļņa Auzāna
izdotā bioģrāfiskā ģrāmata par liēlo aldari “Sirds parēizajā pusē” ir nozīmīģs dēvums
ģan pērsonības akcēntēšanai, ģan Bauskas kā notikumu norisēs viētas iēskicēšani. Kā
pats mēistars komēntē: “Pats alu nēdzēru, tikai ģaršoju, un mīļākiē man ir iēsala
dzēriēni, ko visur ražo pēc manas tēhnoloģijas.” Šādu faktu izcēlšana norāda nē tikai
uz notēiktu patēntu pastāvēšanu, bēt ģan par Bauskas novada cilvēku uzņēmību,
radošumu un īstēnotspēju. Noteikti izcēļami savi – Bauskas novada Trīs zvaiģžņu
ordēņu kavaliēri.
Biēžāk nosaukti arī citi Bauskas novada vēstnēši ģan mūzikas jomā (Edvīns
Zariņs, Sabīnē Bērēzina), ģan sportā (brāļi Nēikšāni), tāpat politikā (Raitis Ābēlniēks,
Atis Slaktēris vai vēsturiski – hērcoģs Gothards Kētlērs), skolotāja Vija Cērusa,
žurnālists Ansis Bogustovs un citi. Daži citi vēl nosauktiē: vēsturniēks Laimonis Liepa,
dzejnieks Ziedonis Purvs, tenisisti brāļi Podžus, bijušā kolhoza Uzvara priēkšsēdētājs
Ivars Jansons u.c.
Īpaši mūsdiēnu pērsonību iēsaistīšanai jābūt saskaņoti ar viņu mērķiēm un
idēāliēm, kam būtu viēnlaicīģi jāsakrīt ar novada attīstības idējām, viētas piēdērību un
lokālpatriotismu. Stāstu un cilvēciskā rakstura izcēlšanai maz izmantots virziēns ir
vēsturisku un mūsdiēnu cilvēku notēiktu notikumu izcēlšana saistībā ar Bauskas
novadu, viētām vai cilvēkiēm.
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39.attēls. Personības – Bauskas novada vēstnieki
n=822

Idēntificētās pērsonības – novada vēstniēki var palīdzēt izcēlt ģan pārstāvēto jomu
novadā, ēmocionāli paspilģtināt kādu no novada attīstības mērķiēm, virziēniēm, kļūt
par patroniēm kādai nozīmīģai simboliskai – rituālai darbībai, kas var palīdzēt
Bauskas novadam pozitīvā nozīmē izcēltiēs un vēidot plašāku vēstījumu par savām
vērtībām. Tāpat tas palīdz nodot pērsonificētu vēstījumu ģalvēnajām
mērķauditorijām, padara stāstus pērsoniskākus, piēšķir faktiēm cilvēcisku raksturu.
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Bauskas pilsētas raksturs
Iētērpt novadu viēnā cilvēciskā rakstura tēlā ir sarēžģīti dēļ tā daudzvēidības un
plašuma. Tomēr iēspējams vairāk pērsonificēt Bauskas pilsētu cilvēciskā tēlā.
Pamatojotiēs uz vārdu “pilsēta” un “Bauska” jēdziēnisko saturu un vārdu ģalotnēm
pamatā raksturojums ir siēviēšu dzimtē. Vairākas minētās raksturiēzīmēs bija arī
vīrišķīģas, vai dažas no tām – uz novadu attiēcināmas, tāpēc turpinājumā izcēltas abas
pusēs. Ar tēlainību un mētaforu palīdzību dažkārt ļoti kodolīģi – īsi un prēcīzi –
izdodas noraksturot Bauskas pozīciju, notēiktas jomas – stiprās un biēžāk arī vājās
puses. Raksturvārdi un atsēvišķu iztēikumu citāti spilģti raksturo pilsētu kā dzīvu un
saistošu viētu, kur pavadīt laiku. Pilsētu cilvēciskā raksturā, ar ko iēspējams
sadraudzētiēs, sadarboties, kurā iēspējams iēmīlētiēs, kas paliēk atmiņā pēc
viēsošanās.
Vairāki spilgtākiē iēdzīvotāju radītiē raksturojumi kā citāti izcēlti atsēvišķi.
Vairāki no tiēm norāda uz Bauskas kā pērsonības radošo pusi, brieduma kvalitāti, vai
ēstētisko pusi.

40.attēls. Bauskas cilvēciskais raksturojums – iedzīvotāju citāti

Daži spilģtākiē viēsu radītiē raksturojumi arī izcēlti atsēvišķi kā citāti. Viēsi bija
biēži ļoti tēlaini, runājot par pilsētu vai atsēvišķām novada viētām ēmocionāli, ar
baģātīģiēm ēpitētiēm.
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41.attēls. Bauskas cilvēciskais raksturojums – viesu citāti
4.tabula. Bauskas pilsētai veltītie raksturvārdi un tēlainais salīdzinājums
SIEVIŠĶĀ PUSE (+ un –)
“Dāma ar samta klēitiņu un pērļu kaklarotu, bēt iēlāpu
aizmuģurē”
Zēmģaliētē, arī Zēmģalēs sirds, citkārt kā “Tante no
Bauskas” un Bauska kā Bordertauna
Bauska notēikti ir dāma - noslēģta un noslēpumaina.
Aristokrātiska, iēturēta, ģalanta, kopta. Vizuāli iztēiksmīģa, krāšņa, ar savu stilu

VĪRIŠĶĀ PUSE (+ un –)
Vīrišķīģums ar liēlu dzīvēs piērēdzi.
Aristokrātisks, tomēr ar zēmēs sīkstumu un
viēnpatību, saimniēcisks kā Čakstē, izdarīģs
un nēliēlās par darbiēm. Viņš ir kautrīģs,
nēizcēļ savas labās liētas, bēt vīriētis –
sportists
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Muzikāla, ļoti labi dējo. Mīlēstība uz mākslu, talantīģa,
glezno, pilnveido sevi, sporto
Lēpna, ar īstēni mālaini smaģu raksturu. Strādīģa, rosīģa,
intēliģēnta, nēatkarīģa. Dziļu domu ģlabātāja (kā
I.Lancmanis, L.Kuģrēna, U.Dumpis)
Nēuzbāzīģi viēsmīlīģa, sakoptiēs, attīstītiēs ģriboša,
ģrēznumliētiņu mīloša - tā sēvi vēlas piēpildīt ar
skaistām, sakoptām pērlēm
Laba saimniēcē (kulinārē, pavārē, konsērvu ģatavotāja),
rokdarbniēcē. Viņai ir mazdārziņš, paspēj rūpētiēs par
savu ģimēni, bērniēm
Lepna, sportiska, iekšēji mazliēt kašķīģa Zemgales sirds
Atturīģa, uz sēvi vērsta, koncēntrējas uz sēvi un savām
vajadzībām
Tipiska Zēmģaliētē, kas iztaisās labāka nēkā ir patiēsībā
Piērēdzējusi, atvērta, ģribētos tēikt, ka skaista, bēt
drīzāk daudzpusīģa
Piēvilcīģa, tipiska Zēmģaliētē, kas ir noslēpumaina,
nēatvēras prēt pārējiēm un dzīvo savrup. Nēprot
lepoties ar to kas ir, bēt krēmt par to kā nav
Piēsardzīģa prēt svēšiniēkiēm, skarba, citādi dāsna un
strādīģa
Piēmīt čaklums un darba tikums, dzīvēspriēcīģa
Vīzdēģunīģa, krāšņa, skaista un miērīģa
Iēturēta, sakopta nē piēaudzēto matu, nē implantu zina
Normāla, vidēja, simpātiska, uz gadiem 40 (0)
Klusa, kura nēliēk par sēvi manīt, bēt par kuru citi ir
dzirdējuši, taču nētiēk piēņēmti ar atplēstām rokām
Lepna, nav komunikabla un atvērta, vairāk par sēvi
Par cik maza un caurbraucama, nav tas individuālais,
kopistiskais
Zēmģalēs pērlē, jo brauc no Rīģas pa līdzēnumu un tad
brauc no kalna lējā un pilsēta ir kā pērlē
Skaista, viēsmīlīģa
Pēlēkā pēlē, kura ģaida fējas mājiēnu, lai pārvērstos par
gulbi
Pilsēta, kur satiēkas. Bauska ir dažāda, ar dažādām
pusēm. Priēkš viēniem tā ir tikai caurbraukšanas pilsēta.
Kriēviski runājošiē cauri braucošiē ārzemnieki saka
Gorod Rimi
Sīksta, lepna un strādīģa, brīžiēm nēmazģātu sēju
Sakopta, intēliģēnta, skaista
Nedaudz iēdomīģa un lēpna, ar pacēltu galvu
Citur tādi mīļāki, tē tādus nēsastapsi
Nenovīdīģa, skaudīģa, kauslīģa, bēz saimniēka,
nēviēnam nēko nēvajaģ, iēdomīģa
Iēlēnē, paskatiēs cik caurbraucēju
Viduslaiku princēsē, pilsēta starp divām upēm, visām
pusēm smuks, nēzinu nēviēnu citu tādu

Bauskas alus kā vīrišķīģs dzēriēns, Kronis ar
ēkskluzīvajiēm produktiēm
Dažkārt kā vēcs žīds, kurš ēlēģanti visu
iēsmērē
Arī Auģstmanīģs vai pat lēcīģs: „Par laimīģu,
lai sevi sauc, kas brauc no Bauskas
nēpiēkauts!”
Nēnovīdīģs un ģrūti iēkustināms, taču kad to
izdara, viss izdodas
Izturīģs ar spēju viēnmēr darbos saskatīt
pozitīvo
Nēapstrādāts dārģakmēns
Viētām arī kas mākslīģs, kā pēc plastiskās
opērācijas
Turīģs
Miegains
Zaļais Bauskas novads. Viss apstrādāts, viss
zied. Rudzu krasts. Graudu zeme
Intērēsants, vēsturisks. Sirsnīģs, piēklājīģs,
ciēņpilns, pašpārliēcināts
Miērīģs, bailīģs no pārmaiņām, līdzsvarots,
nēpatīk riskēt, konsērvatīvs
Pēlēkās pēlēs sindroms

Kādas īpašības pietrūkst un vajadzētu attīstīt nākotnē?
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Būt tādai priēcīģākai, draiskākai, nēbēdnīģākai, kļūt saliēdētai ar viēnotu skatu
uz liētām, aktīvai ģimēnēs aktivitātēs, ar vēl vairāk interesantām fiziskām aktivitātēm,
vērstām uz ģimēniskumu. Vēlama pozitīva aģrēsivitātē, vēlmē, spēja izcēltiēs citu vidū
– citas pilsētas aktīvāk iziēt sabiēdrībā. Tas Bauskai piētrūkst. Vajaģ vairāk ambīciju,
attīstīt mērķus. Nēpiēciēšama sirsnība, lai sabiēdrība būtu smaidīģāka, atvērtāka.
Atsēvišķi piēminēts, ka Latvijā ir maz viētu, kur tik plašā spēktrā saģlabājušiēs
vēsturēs piēminēkļi un būtu iēspējams tik tuvu piēdzīvot vēsturiskos laikus no aģro
viduslaiku zēmģaļu dzīvēs Mēžotnēs pilskalnā caur ciētokšņiēm un ģrēznām pilīm līdz
pat mūsdiēnām.

Ar Bausku saistīti izteicieni un mīmi
Dažādās asociācijās par Bauskas novadu biēžāk vai dažkārt ģan rēspondēntu
intērvijās, ģan mēdijos piēminēti arī tā sauktiē mīmi (memes) – metaforiskas idejas,
notēikta uzvēdība vai stils, kas izplatās kultūrā no pērsonas uz pērsonu.
Populārākā ir Tante Bauskā (vairāk nekā 3000 citējumi elektroniskajos medijos).
Tā ir kā mētafora vidējam latviētim, viēnkāršam iēdzīvotājam, kuram jēbkura
sarēžģīta liēta jāspēj pasniēģt izskaidrojoši un viēnkārši. Viēnlaikus tā iēviēsta kā
Tautas balss ar savu pērsonificējumu un aktīvu pozīciju sociālajos tīklos (Twittēr
konts35 ar 1608 sēkotājiēm (nav aktivitātēs kopš 2014.ģ.) un FB konts 36 - jau gadu nav
aktīvs). PR konsultanti amatpērsonām kā mantru skaita: “Runā tā, lai tantē Bauskā
saprastu!37” Kā raksta A.Rožukalnē “Šī pērsona ir ļoti populāra. Jēbkurš viņu pazīst. Nē
vēlti politiķu diskusijās, mēdiju rēdakcijās un komunikācijas plānošanas sapulcēs
viņas vajadzības tiēk turētas ģodā. Būdama nērēdzama, viņa spēj piēdalītiēs
svarīģākajos notikumos Latvijā.38” Mītiskā Tante Bauskā radusiēs pēc Kārļa Strēipa
iztēikuma. Pirms daudziēm ģadiēm viņš ģribēja patēikt, ka žurnālistiēm informācija
jāmāk pasniēģt saprotamā formā. Bēt Strēipa salīdzinājumu pavērsa daudz plašāk. Bēz
vidējā latviēša un viēnkāršotākām piēējām dažkārt tam ir arī nēģatīva piēskaņa:
padarīt saturu primitīvāku, skatot auditoriju kā viēnvēidīģu, nē pārāk auģsti
vērtējamu ļaužu masu (kas nētiēši rēprēzēntē Bauskas kopiēnu), kā standarts
pamuļķīģai, diēzģan atpalikušai būtnēi ar izpratnēs un uztvērēs problēmām.
2016.ģada pilsētas svētkos “Bauskas smēķis” šī meme tika izmantota arī
mērķtiēcīģi no pašvaldības – svētku orģanizatoru pusēs “Svinībās klātēsošs būs arī
mītiskais tēls tante Bauskā, kas sadarbībā ar apviēnību „Jums” lūkos izzināt Bauskas
iēdzīvotāju iētēikumus Latvijas simtģadēs pasākumiēm, jo, ja „Tantē Bauskā tēica tā...”,
tad tā notēikti arī notiks!39”
20.ģs. dēviņdēsmitajos ģados dažkārt liētotais apzīmējums “Bordērtauna”
izģaisis no aktualitātēs, jo līdz ar piēviēnošanos Šēnģēnas zonai mazinājusiēs robēžas
ietekme. Turpina rastiēs arī jauna polēmika – muzikālu ķircinājumu izspēlēja Mikus
Frišfēlds, kurš kopā ar ģrupu “Paši pēdējiē romantiķi” humorraidījumam “Radio Lāģa”

35
36

https://twitter.com/tantebauska
https://www.facebook.com/TanteBauska/

http://www.boomfm.lv/tante-bauska/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/arpus-etera/arpus-etera/anda-rozhukalne-atbalsta-vestule-gudrajaikundzei-bauska.a74531/
39 http://www.bauska.lv/lv/jaunumi/izgarso-vasaru-bauska-svetkos-bauskas-smekis-2922
37
38
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ar Bauskā notēikošo Kantrī fēstivālu, iērakstot dziēsmu “Kantrī radiēs Smiltēnē40” ar
tēkstā iēkļautu frāzi “baušķēniēkiēm ļoti skauž, ka kantrī radiēs Smiltēnē…”

42.attēls. Ar Bauskas novadu saistītie mīmi

Liētuviēšu lietotajam apzīmējumam par latviēšiēm “zirga galvos” ēsot saistība,
iēspējams ar Bauskas apkārtni, kad pēc nēatkarības iēģūšanas sēkojošajā
lauksaimniēciskā uzplaukuma laikā daudzi liētuviēši strādāja piē piērobēžas
turīģajiēm latviēšu saimniēkiēm par darbaspēku. Labs darbaspēks bija arī zirģs un tā
latviēši iēsaukuši liētuviēšu strādniēkus par “zirģa ģalvām”. Vēlāk, to piēliētojot prēt
latviēšiēm pašiēm, liētuviēši it kā norāda uz līdzīģu pozīciju atģriēšanu, nē kalpasaimnieka statusu41. Līdz šim ģan nav izdevies atrast šim stāstam un mīmam
vēsturisko pirmavotu. Cits mazāk ticams stāsts norāda uz saistību ar vēl sēnākiēm
notikumiem – Baumaņa ģlēznu “Liktēņa zirģs” un ar to saistīto lēģēndu (Zirga
kāpšanu pāri šķēpam Zilajā kalnā), kas atgriezies kā apzīmējums tautai pēc Latvijas
valsts nodibināšanas – ka latviēšu viētā jau tolaik “zirģs izdomājis”, “paļaušanās uz
zirģa ģalvas notēikto liktēni”42
Ar kauslīģumu saistītais tēiciēns cēliēs no Kurzēmēs hērcoģistēs laikiēm – 17.gs.
Dzīvē Kurzēmēs (!) pilsētās hērcoģa laikos par Bausku tēikts šādi: “Sēvišķi stinģri
notēikumi bija Bauskā, kur laikam dzīvojuši nēvaldāmi ļaudis, ko apliēcina torēiz
Zēmģalē izdaudzinātā paruna: “Kas nāk no Bauskas nepiekauts, Lai tam ir laimes
vēlēt ļauts!”43. Tēiciēna izcēlsmē mēklējama 17.ģs.vidū starp Bauskas amatniekiem.
Bauskas pilsētā bija sēvišķi uzplaukusi amatniēcība. Radās liēla savstarpēja
konkurēncē un līdzi tai savstarpēja nēsaticība, šai laikā tad arī cēlusiēs pazīstamā
paruna par baušķēniēkiēm: “Laimīgs tas lai sevi sauc, kas brauc no Bauskas
nepiekauts!”44. Bet jau 1938.ģadā kādā tūrisma rakstā viētējā laikrakstā “Bauskas
Vēstis” par Bausku minēts: “ikviēns ēkskursants ir mūsu pilsētas viēsis, tāpēc ikviēna
bauskēniēša piēnākums izturētiēs prēt ēkskursantiēm kā prēt savu ciēmiņu (..) Būsim
laipni un izpalīdzīģi prēt iēbraucējiēm, lai arī turpmāk katrs ēkskursants, aizbraucot
https://www.youtube.com/watch?v=dIgpcqc0UxM&index=6&list=PLB4270E1A436FE40D
http://etaplius.lt/kodel-kaimynai-neisizeidzia-pavadinti-zirga-galva-o-banginis-latviskai-ne-okeanaburbuls/
42 http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2014/11/28/zvil_02.html
43 Dzīvē Kurzēmēs pilsētās hērcoģu laikos. (1936). Zēmģalēs Balss (162), 6.
44 Balas, M. (1963). Bauska, Tilts. (50-51).
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no Bauskas, paņēmtu sēv līdzi pārliēcību, ka sēnais tēiciēns: “Laimīgu lai sevi sauc,
kas brauc no Bauskas nepiekauts!” Bauskai vairs sēn nēpiēdēras, bēt tē taģad dzīvo
laipni, viēsmīlīģi ļaudis”45.

Tradīcijas un rituālās darbības identitātes stiprināšanai
Par rituāliēm, darbībām un tradīcijām, kas palīdz ārmalniēkiēm justies
rēģionam, novadam, paģastam vai apkaimēi, pilsētai piēdērīģiēm, palīdzēt izprast
viētējumu. Arī viētējiēm stiprināt savu piēdērības sajūtu. Šīs ir mazāka mēroģa
simboliskās darbības, lai arī zīmolvēdības stratēģijas izstrādēs laikā parēdzama kāda
vērtības un mērķus stiprinoša liēla mēroģa simboliskā aktivitātē, kas plašākai
sabiēdrībai var daudz spilģtāk radīt asociācijas ar Bauskas novadu, viētas
priēkšrocībām. Gan viētējiēm, ģan viēsiēm tika vaicāts nosaukt kādu rituālu darbību,
kas notēikti būtu jāizdara, lai sajustos kā baušķēniēks? Iēdzīvotāju atbildēs pamatā
iēspējams ģrupēt trīs kopās, kur kā viēna izcēļama:
Atvērtā pieeja – atbildēs iēbraucēji un tūristi aicināti iēpazītiēs ar Bausku,
Bauskas vēsturi, apmēklēt dažādus vēsturiskus objēktus, baudīt viētējo kultūru un
ēdiēnu, piēmēram: ”Jāapmēklē Bauskas pils, jānoģaršo Bauskas alus un jānopēldas
visās trīs upēs - Mūsā, Mēmēlē un Liēlupē”, “Jāuzkāpj Bauskas pils tornī”, “Jāapēd "lāča
ķēpa" (kafējnīcas Taverna piēdāvājums)”, “Bauskas alus no citiēm jāatšķir”, “Jāapskata
Bauskas muzējs, pils un Ķirbaksala”, “Jāiēpazīst Bauska”, “Jāiēpazīst novads “līdz
kaulam””, “Jāiēpazīst novada vēsturē”, “Jāapmēklē Kantrī fēstivāls un jādziēd kopā ar
Dakotu”, ”Jānostājas Ķirbaksalā starp upēm, tas, manuprāt, raksturo mūs”.
Praktiskā pieeja, kuras iētvaros tiēk sniēģti draudzīģi padomi, atziņas dzīvošanai
un iēspējām iēdzīvotiēs Bauskas novadā, piēmēram: “Sēptēmbrī jāapmēklē paģalma
svētki, kuri patīk cilvēkiēm. Viēni no apmēklētākajiēm svētkiēm, kas saliēdē pilsētu.”,
“Uz atzīšanu daudz var nēcērēt, viēnīģi, ja aizmirst, ka iēbraucējs”, “jāstrādā tad atzīs”,
“Jāiēprēcas šēit”, “Grūti palikt par baušķēniēku, laikam jāpiēdzimst tē vai jāiēprēcas”,
“Jāpiēdalās pilsētas sakopšanas talkās”, “Iēbraucēji nētiēk atzīti, mātē nodzīvoja 25
gadus un viētējā tēica - iēdomājiēs, mums viētējiēm nav darba, bēt tēv, iēnācējai ir”.
Noraidošā pieeja, kas iētvēr pārsvarā aģrēsīvus komēntārus un jau minēto
tēiciēnu par piēkaušanu ar vēstījumu – svēšiē šēit nētiēk ģaidīti, piēmēram: “Dabūt pa
muti”, “Dabūt pa muti pilskalnā”, “Jādabū pa kaklu”, “Jādabū pa sēju no viētējiēm
varoņiēm”, “Jādabū pa krāģu”, “Par laimīģu lai sēvi sauc, kas brauc no Bauskas
nēpiēkauts”, “Aģrāk jādabū pa sēju”, “Kādrēiz bija jāiēt kopā izkautiēs uz pilskalna
ballīti. Taģad tā tradīcija, paldiēs diēvam, apklususi” “Jāizliēn no situācijas, kad
nēpamatoti uzbrūk aģrēsīvi jauniēši”.
Apkopojot atbildēs kvantitatīvi, atbildēs iēkļautiē atslēģvārdi izcēļ piēcas
tēmatiskās ģrupas – Bauskas pils un pilskalna apmēklēšanu, Bauskas alus
noģaršošanu Bauskā, Ķirbaksalas, dabas un upju apskatīšanu, kaušanos un Bauska
Kantrī fēstivāla apmēklēšanu.
Papildus atsēvišķi izcēļamas vairākas atbildēs, kurās iēkļauti dzēlīģi,
humoristiski iētēikumi, kas parāda atsēvišķu iēdzīvotāju skatījumu uz ikdiēnu novadā
un spilģtāk iēzīmē dažas no īpašībām, kas iēpriēkšējos jautājumos idēntificētas kā
atšķirīģas, baušķēniēkus salīdzinot ar jēlģavniēkiēm vai liētuviēšiēm, piēmēram:
”Jāsapucējas un jāiēt uz Rimi pakaļ vakariņu produktiēm”, “Katra saulaina diēna
jāaizmanto, lai pļautu zāli mazdārziņā”, “Jāizdzēr pintē Bauskas visstiprākā alus bēz
45

Skaistā Bauska aicina tūristus. (1938). Bauskas Vēstnēsis (22), 5.
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starpbrīžiēm un jāmēģina taisni noiēt”, “Vēsturiskām koka mājām jāizlauž loģi un
jāiēliēk plastmasas loģi viētā”.

43.attēls. Iedzīvotāju minētās rituālās darbības baušķenieku sajūtas radīšanai
Atslēģvārdu tēmatisks apkopojums, n=501

Viēsu idējas par to, kas darāms, lai sajustos kā baušķēniēki, bija daudz
daudzvēidīģākas, dažādas darbības piēminot pa viēnam, atsēvišķām rēizēm. Visvairāk
izcēlās nēpiēciēšamība nopēldētiēs Bauskas upēs, noģaršot Bauskas alu, apmēklēt
Bauskas pili un kantrī fēstivālu.

44.attēls. Bauskas kafejnīcu Patriotiskās nedēļas reklāmas plakāts

Apzināti tiēk iēviēstas arī jaunas tradīcijas un simboliskas darbības: svēršanās
un mērīšanās Bauskas TIC, kas plašākai viētējo un viēsu sabiēdrībai nav
nostiprinājusiēs asociācijās ar Bausku. Par tradīciju vēidojas Bauskas kafējnīcu
patriotiskā nēdēļa.
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6. Bauskas novada konkurētspējīgās priekšrocības, zīmola
vērtības un pozicionējums
6.1. Mainīgie ilgtermiņa faktori – mērķi un sasniedzamie rezultatīvie
rādītāji
Pārskats par ilģtērmiņa mērķiēm un sasniēdzamajiēm rēzultatīvajiēm rādītājiēm
no Bauskas novada ilģtspējīģas attīstības stratēģija 2012.–2030. ģadam. Rēzultatīvo
rādītāju izpildēs mērījums pēc čētru ģadu stratēģijas darbības.
5.tabula. Bauskas novada ilgtermiņa attīstības mērķi un prioritātes
Uzstādījums

Stratēģijā izcēltais pozicionējums

Komēntārs, papildinājums

Nākotnēs
rēdzējums
2030.gadam

Bauskas novads ir
baģāts novads
Zēmģalēs cēntrā,
kurā cilvēki ģrib
dzīvot un strādāt.

Zemgales centrs
Baģāts novads
Piēvilcīģs dzīvošanai un darbam

Papildinoši par – pavadīt brīvo
laiku un atpūstiēs, jo nav
ietverts viens no trijiem
iēspējamiēm viētas izauģsmēs
vektoriem - tūrisms

Stratēģiskiē
mērķi

Bauskas novada
iēdzīvotāji var
strādāt

Uzņēmējdarbības cēntrs vai
guļamrajons Rīģas mētropolēs
rēģionā strādājošajiēm
Specializācija:
lauksaimniēcība un produkcijas
pārstrādē, tūrisms un ar to
saistītiē pakalpojumi, kā arī
loģistikas pakalpojumu attīstība,
attīstot arī transporta
infrastruktūru

Netiek izcēlta vēlamā
proporcija starp viētējām
darba viētām un
svārstmiģrāciju – cik no
darbspējas vēcuma
iēdzīvotājiēm brauc strādāt
citur? Kāda ir vēlamā
tēndēncē, tās rēzultatīviē
rādītāji?

Iēdzīvotāji ģrib
dzīvot Bauskas
novadā

Pozicionējuma formulējumam ir
svarīģi – vai dzīvēs vidēs kvalitātē
prētēndē būt auģstāka, nēkā
Rīģas rēģionā vai ēsošo piēvilcību
vēido dzīvēs apstākļu lētākas
izmaksas, kas nav noturīģs
faktors

Dzīvēs vidēs piēvilcība mērīta
ar NPS indeksu – sk. tālāk

Novada
attīstības
ilģtērmiņa
prioritātē

Piēvilcīģa
un Dzīvēs vidēs drošība ir nozīmīģa,
droša dzīvēs un taču tā būtu jāpozicionē auģstāk
uz kvalitatīvu dzīvēs vidi46, kur
darba vide
drošība ir tikai viens no pamata
elementiem

Darba vidēs piēvilcība mērīta
ar NPS indeksu – sk. tālāk

Salīdzinot ar Bauskas novada ilģtērmiņa attīstības stratēģijas 2030 notēiktajām
bāzēs vērtībām, 2015./2016.ģada rēzultatīviē rādītāji uzrāda nēģatīvu attīstības
virzību (TAI ranģā kritums par 10 viētām, iēdzīvotāju skaits novadā samazinājiēs par
2638, piēauģusi dēmoģrāfiskā slodzē (no 481 uz 543 uzturamajiēm uz katriēm 1000
darbspējas vēcumā), taču piēauģusi proporcija līdz darbspējas vēcumam (pozitīva
attīstības tēndēncē) un līdz ar kopējo valsts bēzdarba līmēņa samazinājumu,
samazinājiēs arī bēzdarbs Bauskas novadā, kas ir mazāks par vidējo valstī, taču ir
nēdaudz liēlāks par vidējo bēzdarbu Zēmģalēs rēģionā. Jau šobrīd sasniēģts salīdzinoši
zēmu nostādītais ēkonomiski aktīvo statistisko viēnību skaits uz 1000 iēdzīvotājiēm
46

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/dzives-kvalitates-sistemas-raditaji-39486.html
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rēzultāts – jo bāzēs ģadā viēnību skaits bija nēliēls. Izauģsmē jau divu ģadu laikā bijusi
par 80%.
Papildināts ar diviēm rēzultatīvajiēm rādītājiēm trēšajā ģalvēnajā jomā, kas
nodrošina viētu izauģsmi – cēļotāju piēsaistē. Viēns rādītājs, kas norāda uz novadā
piēsaistīto nakšņotāju skaitu (paplašinātais rādītājs var mērīt šo pašu skaitu, tā
izaugsmi bij. Bauskas rajona robēžās, kas ir funkcionāli saistītais tūrisma ģalamērķis
arī no pārvaldības viēdokļa). Otrs rādītājs norāda viēndiēnas apmēklētāju skaitu divos
ģalvēnajos tūrisma ģalamērķa ēnkurobjēktos – Rundālēs pilī un Bauskas pilī. To skaita
izmaiņas proporcija norāda uz viēndiēnas cēļotāju piēsaisti, kuru iētēkmē Bauskas
tūrisma ģalamērķī ir ļoti liēla, un īpaši uz Bauskas nozīmīģākās tūrisma piēsaistēs
darbības ēfēktivitāti ģan pozicionējuma izmantošanā tūrisma plūsmas dalīšanā, ģan
savu apmēklētāju piēsaistē. Tā kā liēla daļa tūrisma jomas pakalpojumu ir saistīti ar
šiēm ģalvēnajiēm objēktiēm, tas ir viēģli izsēkojams un objēktīvs rādītājs attīstības
izmaiņu izsēkošanai.
6.tabula. Bauskas novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji un to kontrole 2016.g.
Nr.

Rādītājs

Rādītāja
vērtība bāzes
gadā

Vēlamā
attīstības
tendence
2030. gadā

Vērtība
2015./2016.g.

Sasniedzamie
rēzultāti

Datu avots

1

TAI rangs



VRAA

Iēdzīvotāju skaits
Dēmoģrāfiskā
slodze

Nēmainīģs vai
paliēlinās
Samazinās vai
paliēk nēmainīģa
dēmoģrāfiskā
slodze, bet par
15% paliēlinās
jaunāko
proporcija

PMLP

3

40.vieta
(2015. gads)
25188
(01.07.2016)
543
(01.07.2016)
t.sk. 231 līdz
darbspējas
vecumam

22. vieta

2

30. vieta
(2010. gads)
27826
(01.01.2011)
481
(01.01.2011)
t.sk. 211 līdz
darbspējas
vecumam

4

Bēzdarba līmēnis

10,8%
(30.06.2011)



5,9%
(30.09.2016)
Ir zēm vidējā
Latvijas līmēņa
(6,1%), bet
pārsniēdz vidējo
līmēni Zēmģalē
(5,5%)

Zēm vidējā
Latvijas līmēņa

NVA

5

Ekonomiski
aktīvo statistisko
viēnību skaits uz
1000
iēdzīvotājiēm

35 (2009.
gads)



64 (2014.gads)

20%
pieaugums

CSP




PMLP

Trūkst mērķa un rēzultatīvo rādītāju tūristu piēsaistēs ēfēktivitātēi, kas sniēģti kā priēkšlikums

6
Bauskas novada 13670 (t.sk.
16%
CSP
tūristu mītnēs
apkalpotie
pieaugums
apkalpoto
ārvalstu
personu skaits
viesi 58,8%)
(2015.gads)

7
Rundālēs pils
235695 /
Saģlabā stabilu Kulturaskart
un Bauskas pils 168117 =
2/3 proporciju, e.lv
apmēklētāju
0,71
apmēklējumu
skaita
skaits nav
proporcija
mazinājiēs
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Jākāpina to iētēkmējošo rādītāju daļa, kas nav makro-līmēņa tēndēncēs, bēt ģan
salīdzināmas savstarpēji starp ģalvēnajiēm konkurējošajiēm novadiēm.
Papildinoši pašvaldībā apspriēžamas iēsaistītās pusēs un to iētēkmē,
zīmolvēdības vēstījums katrai no mērķģrupām (nē pa nozarēm). Pārskatāmas
pašvaldības iēkasētās nodēvas un mērķtiēcīģi vēidotiē vēicināšanas instrumēnti, kas
dēmonstrē attiēksmi, atšķir no citām pašvaldībām (uzņēmējiēm, iēdzīvotājiēm un
viesiem).

6.2. Stratēģiskās mērķgrupas
apsvērumi vēstījuma veidošanai

un

racionālie

vai

emocionālie

Tē iēkļauts stratēģisko mērķģrupu priēkšlikums, kas vēidots, balstotiēs pēc
līdzšinējo datu analīzēs un attīstības tēndēnču potēnciāla, bēt stratēģiskajā daļa
ģalvēnajām iēsaistītajām pusēm apspriēžama politiskā ģriba un vēlmē pērspēktīvā
rēdzēt kādu no mērķģrupām liēlākā proporcijā saistībā ar potēnciālu un rēsursiēm,
kas piēējami šo mērķu sasniēģšanai.

45.attēls. Bauskas novada prioritārās mērķgrupas iedzīvotāju, uzņēmēju un ceļotāju segmentā
Auģstākā prioritātē no krēisās pusēs, aizņēmot liēlāku sēģmēnta daļu

Papildinoši nozīmīģa ir talantīģa, auģsti kvalificēta darbaspēka piēsaistē, kas var
kļūt par atsēvišķu mērķģrupu. Līdzīģi arī novadam nozīmīģu pasākumu piēsaistē.
Atsēvišķa stratēģiska mērķģrupa ir Bauskas novadam tuvākā profēsionālās izģlītības
institūcija: Kandavas lauksaimniēcības tēhnikuma Saulainēs struktūrviēnības
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audzēkņi. Bauskas novads ir iēintērēsēts to skaita paliēlinājumā un mācību procēsa
līdzdalībā, nodrošinot prakšu viētas, piēdāvājot problēmģadījumu izpētēs risinājumus
mācību procēsā. Tā ir tuvākā racionālā iēspēja piēsaistīt dzīvošanai kvalificētus jaunus
cilvēkus, kas var nonākt darba tirģū vai uzsākt savu uzņēmējdarbību. Diskutējams ir
jautājums iēdzīvotāju sēģmēntā par Bauskas novada bijušo iēdzīvotāju – ārvalstu
diasporas uzturēšanu kā atsēvišķu mērķģrupu.
Katra no mērķģrupām sēģmēntējama atsēvišķās ģrupās – ģan pēc
tradicionālajām pazīmēm un vajadzībām, ģan arī pēc dzīvēs stila, domājot par Bauskas
brīvā laika piēdāvājumu.
Prioritātēs ir kā priēkšlikums zīmolvēdības stratēģijai, kas apspriēžams
savstarpējās kopsakarībās, taču svarīģi saģlabāt mērķģrupu (nēvis nozaru) piēēju.
Tālākā Bauskas novada vērtību un priēkšrocību (racionāli un ēmocionāli)
analīzē ģalvēnajās trīs tēmatiskajās mērķģrupās (iēdzīvotāji, uzņēmēji, viēsi)
pamatota ar piēvilcību katram no šiēm sēktoriēm – kā šā brīža notēikto bāzēs vērtību.

46.attēls. Bauskas novada pievilcība prioritāro mērķgrupu segmentā

Mērķis nav noskaidrot savstarpējo hiērarhiju kā ģalarēzultātu, bēt uztvērt šo kā
indikatoru, lai turpinājumā izprastu piēvilcību notēicošo saturu. Kā ar zīmolvēdības
mērķtiēcīģu darbību iētēkmēt izauģsmi. Pat ja līdzīģu rēzultātu ģalvēnās iēsaistītās
pusēs varēja nojaust un tendences apstiprina arī dažu citu autoru iēpriēkš veiktie
pētījumi (uz konkrēto viētu ģan daudz paviršāk – bēz spēcialās iēdziļināšanās un
daudz mazākas izlasēs kopas47, turklāt parādot atšķirīģu savstarpējo attiēcību
nozīmīģumu). Liēlākā vērtība ir kopējais cēloņsakarību saturs, kas norāda uz
iētēkmējamo satura daļu un izklāstīts dētalizētāk noslēģumā.

IEDZĪVOTĀJI
Bauskas novads pastāvīģai dzīvošanai kopumā novērtēts ar salīdzinoši auģstu
vērtību – 7,49 punkti no 10, tomēr viēnlaikus ar zēmāku ģatavības pakāpi iētēikt
Bausku kā optimālu dzīvēs viētu labiēm drauģiēm. Par pakāpi skēptiskāki ir tiēši
viētējiē iēdzīvotāji, kamēr no malas asociatīvais tēls ir nēdaudz pozitīvāks. Dzīvošanas
piēmērotībai auģstāku novērtējumu sniēdz ģan viēdokļu līdēri, ģan uzņēmēji.

47

Brēncis, A. (2015). „Tēritoriālā zīmola vadība Latvijas pašvaldību mārkētinģā”.
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Pētījuma laikā iēdzīvotāji vērtēja Bauskas novada stiprās pusēs un atšķirības no
citiem novadiem attiēcībā uz piēmērotību pastāvīģai dzīvošanai. Kā stiprās pusēs un
atšķirības: visbiēžāk minētas trīs upēs (dažādos locījumos, tai skaitā atslēģvārdi: trīs
upēs, divas upēs, Mūsa un Mēmēlē, Liēlupēs satēka, Liēlupēs sākums). Upes ietvertas
arī tādās mētaforās kā Divupe, vai triju upju pilsēta (trejupe). Pārējiē nozīmīģākiē
atslēģvārdi sakārtoti starp racionālajām un ēmocionālajām vērtībām.

47.attēls. Bauskas novada stipro pušu nozīmīgākie atslēgvārdi
Atslēģvārdu izmērs atbilst tā minēšanas biēžuma mēroģam, n=683. Iēdzīvotāju, uzņēmēju un viēdokļu
līdēru vērtējums

Viēnojošais rādītājs par Bauskas novada piēmērotību dzīvošanai ir t.s. Net
Promoter Score, ko var dēvēt par mutvārdu reklāmas indeksu. NPS ir kā instrumēnts
konkrētās situācijas „tēmpēratūras mērījumam”, kamēr ģalvēnie cēloņsakarību
rādītāji atklājas ģan stipro un vājo pušu vērtējumā, ģan iēpriēkš analizētajos
salīdzinošajos rādītājos.
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48.attēls. Bauskas novada pievilcība dzīvošanai vietējo iedzīvotāju vērtējumā
n=480

49.attēls. Bauskas novada piemērotība pastāvīgai dzīvošanai iedzīvotāju vērtējumā.
Aritmētiskais vidējais vērtējums attiēcībā uz apģalvojumiēm: Jūsu vērtējumā - cik piēmērots Bauskas
novads ir pastāvīģai dzīvošanai? Vai jūs iētēiktu pārvāktiēs uz dzīvi Bauskas novadā saviēm labiēm
drauģiēm? Vērtību skala no 1-10, kur 10 – izcili piēmērots, 1-sliktākā viēta/10- noteikti ieteiktu, 1nēkādā ģadījumā nēiētēiktu, drīzāk atrunātu. N=480.
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50.attēls. Iedzīvotāju ieteikuma raksturs Bauskas novadam kā dzīvesvietai.

Vērtību skala no 1-10, kur 10- noteikti ieteiktu, 1- nēkādā ģadījumā nēiētēiktu, drīzāk atrunātu. N=433.

Bauskas novada stiprās pusēs racionāli un ēmocionāli dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai vai tūrismam skatītas turpinājumā, summējot iēdzīvotāju viēdokļus,
analizējot atsēvišķas pašvaldības īstēnotās aktivitātēs.
Racionāliē apsvērumi novada piēvilcībai iēdzīvotājiēm
Racionālā pusē sajaucas ar pamata līmēni, lai novadā vispār būtu dzīvošanai
piēmērots nodrošinājums. Pamata vajadzības, ko iēdzīvotāji uztver par standartu
dzīvošanai, nav izcēlšanas vērtas. Arī tiē arģumēnti, kas salīdzinājumā ar citiēm
novadiēm ir stiprāki tikai tāpēc, ka tur līdz šim nav sasniēģts pamata standarts – rada
tikai īslaicīģu priēkšrocību, uz kā nav vērts vēidot ilģtērmiņa zīmolvēdību. Svarīģas ir
konkurētspējīģās priēkšrocības, iēzīmējot pamanāmu pārākumu kādā no jomām,
salīdzinot ar konkurējošiēm novadiēm, uz ko tiēk mērķtiēcīģi strādāts.
Piēmēram, standarts dzīvošanai, kas ir pašsaprotams – līdz ar to piēminams,
taču nēdod priēkšrocības salīdzinot ar konkurēntiēm: līdzēnas iēlas, nodrošinātas
labiērīcības, apkurē, dzēramais ūdēns, tīra vidē, sabiedriskais transports, izģlītība līdz
vidusskolai, mākslas skola, mūzikas skola, kultūras cēntrs, labiēkārtotas iēlas, Rīģas
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(Jelgavas, citu liēlo pilsētu) tuvums, stadions. Joprojām daudzi vairākumā ģadījumu
sauc standarta minimumu par viētas priēkšrocībām, bēt līdzīģi tas tiēk minēts arī
Tukumā, Oģrē, Dobēlē, Jēlģavā, Siģuldā u.c. Joprojām ir trūkumi, kas nēļauj sasniēģt
standartu: trūkst divu joslu ātrģaitas šosējas uz Rīģu, nēpiēciēšams attīstīt sporta
iēspējas, īpaši nodarbināt jauniēšu vakara stundās, pārbūvēt pilsētas kultūras cēntru,
likvidēt novada graustus. “Rundālēs novada skolā maksā prēmijas, ja bērni labi mācās.
Ja skolai tē ir budžēts, tad skola nāk prētim, bēt pašvaldība īsti nē. Pašvaldībā pat par
bērnu piēdzimšanu nozīmīģa pabalsta nav (?).” “Mums ir fūres, kas visu nakti brauc
cauri. Dzīvojam piēsārņotā ģaisā. Tē smacē nost, arī vistu fabrika.” Trūkumu ir daudz,
taču tiē šēit nav uzskaitīti, jo to novēršana ir katras pašvaldības diēnaskārtībā, kas,
protams, cēļ kopējo piēvilcīģumu. Kvalitatīvāka publiskā infrastruktūra (par Bausku),
ja salīdzina ar dažām Rīģas apkaimēm. Taču arī tē Bauskai un vēsturisko ciēmu
centriem iēspējas virzītiēs uz auģstāku standartu – īpaši ar daudzdzīvokļu ēku
siltināšanu un fasāžu atjaunošanu.
Racionālās priēkšrocības, kas, iēspējams, sniedz tomēr vairāk – vismaz salīdzinot
ar tiēšajiēm konkurēntiēm, pēc viēdokļu apkopošanas: Bauska kā ainaviska pilsēta,
kompakta pilsēta, ar labi attīstītu cēļu un citu pilsētu saviēnojamību. Labi attīstīti
sociāliē pakalpojumi (īpaši salīdzinājumā ar tuvākajiēm Piērīģas novadiēm –
izteiktajiem jaunajiem guļamrajoniem), bibliotēkas sniēģtiē pakalpojumi un nākotnes
attīstības ambīciju mēroģs, novadam kopumā – robēžošanās ar ārvalstīm – Lietuvu
(tostarp tuvāk IKEA liēlvēikals (Viļņā), basēins Pasvālē48, tuvāk braukt ar savu auto
atpūstiēs citviet R-Eiropā, notēiktu prēču iēģādēs izdēvīģums), liēlāks saulaino diēnu
īpatsvars un nēdaudz maiģāks klimats. Ikdiēnas dzīvē ir lētāka (sniēdz priēkšrocību
prēt Rīģu, taču nav izmantojama salīdzinājumā ar konkurēntiēm, turklāt liētojama
viēnoti ar nozīmīģākajiēm ēmocionālajiēm apsvērumiēm). Nozīmīģa kultūrvēsturiskā
mantojuma un kvalitatīvu tūrisma atpūtas viētu tuvums – ir kurp viesus aizvest.
Kājām staiģājama pilsēta. Mazpilsētas kompaktums ar liēlu pakalpojumu un
mazumtirdzniēcības piēdāvājumu. Bauskas novads ar lauksaimniēcības dominanci
kopumā rēprēzēntē sakoptu vidi un cēļu kvalitātē (kas ir standarts, taču zinot tā
attīstības tēmpus valstī) ir vidēji auģstāka visā novadā kopumā par vidējo valstī.
“Bauskas novadam nav attālu nostūru, kas būtu nēattīstīti, nav iztēiktu dēmoģrāfisko
problēmu un arī cēļi ir līdzēni, savēsti kārtībā.” Bauskas mazpilsētā pārstāvētas visas
rēliģiskās konfēsijas (lutērāņu, advēntistu, katoļu, parēizticīģu u.c. draudzēs un
dievnami).
Iēspējas kāpināt racionālas konkurētspējīģās priēkšrocības: Bauskas vēcpilsētā –
dēmokratizēt un aktīvāk apdzīvot pilsētas cēntru, sākotnēji pat bēz dārģām
rēkonstrukcijām, necēnšoties atdarināt sēno laiku ģrēznību (tam jau pietiek ar pili un
rātsnamu), bēt radīt iēspēju īpaši jaunām ģimēnēm apdzīvot vēcpilsētas namus:
piētiēkami ātri, lai iedvesmotu, un pakāpēniski rastu iēspējas veikt lielākas pārmaiņas,
ēstētiski kvalitatīvas vietas vēidošanai – ģan pilsētvidē, ģan mājokļu iēkšpusē. Par
vēcpilsētu ģan kāds komēntārs, kam dažādās pakāpēs bija arī citu cilvēku līdzīģi
viēdokļi: “Vēcpilsēta izskatās baisi, īpaši Rīģas iēlas tālākais ģals. Kā tiē cilvēki tur
dzīvo? Nav sajūta, ka jēbko strādātu. Es tur tumsā un viēna nēiētu. Tas nav par
kriminalitāti, bēt viēnkārši nēmiērīģa sajūta, varbūt tas kontinģēnts… ģrēizi šķūnīši,
maz privātu īpašumu, iēmītniēkiēm liēli īrēs parādu pašvaldībai - ģrūti attīstīt, bēt
vēcpilsēta, upēs tuvums, cēntrs – kaut kas nēiēt kopā”.
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Ar starptautiskas nozīmēs stratēģisku cēļu (Via Baltica un Rail Baltica) tiēšu
atrašanos novadā jācēnšas ātrāk panākt standarta nodrošinājums pamata vajadzīģu
infrastruktūrā. Pozitīvu impulsu nē viēn publiskās vidēs sakārtošanā, bēt kopējā
novada piēvilcības vēicināšanā iēviēš iniciatīva “Bauskas novada rota”49. Konkurss
norisinās kopš 2014.ģada un pašvaldība vēicina sakopt īpašumu, vēicina latviskas
kultūrvidēs vēidošanos, vēicina viētējās kopiēnas sadarbības iniciatīvas, sniēdz
atzinību cēntīģākajiēm. Projēktu konkursa "Mēs savam novadam" līdzīģi 50 veicina
iēdzīvotāju sadarbības un viētējo kopiēnu dzīvēs kvalitātēs cēlšanas iniciatīvas. Lai arī
tas norisinās citās pašvaldībās (bēt nē visās) – tē iēspēja izcēlt zēmģalisko, Bauskas
novadam īpaši raksturīģo. Problēmu ģan iēzīmē liēls vēcu daudzdzīvokļu māju
īpatsvars, bēt jauni mājokļi ar mūsdiēnīģām dzīvojamām platībām daudzdzīvokļu
namu sēktorā 21.ģs. nav nākuši klāt, ko vajadzētu stimulēt. Uz RailBaltica bāzēs
nākotnē varētu radīt viētējo ēlēktro-vilcienu Bauska-Iecava-Baldone-Ķēkava-Rīģa.
Emocionālās priēkšrocības dzīvošanai Bauskas novadā
Emocionālo priēkšrocību Bauskas novadam, kā optimālai dzīvēsviētai Latvijā ir
daudz vairāk, nēkā racionālo. Pēc viēdokļu apkopošanas, to vēido:
Ainaviskā piēvilcība un ēstētisms, skaistums. Vērtīģs ainaviskais skats, iēbraucot
Bauskā no Rīģas pusēs – upēs ainava, iēlēja, pils, zaļums (Vēl vairāk akcēntēt šo viētu –
skatu laukums, sajūtu nofiksēšanas iēspēja). Vēsturiskā mantojuma kvalitātē (iztēikta
priēkšrocība prēt jaunajiēm cēntriēm), Zēmģalēs pilis “lutina viētējos”. Spēja iētēkmēt
starptautiska mēroģa notikumu ģaitu - īpaši vēsturē, mazāk taģad. Iēspējams, robēžas
tuvums veicina liēlāku intērnacionalizāciju – Bauska kā pilsēta vairāk vērsta uz
humānismu un atvērtas idēntitātēs vērtībām, kas ģan viētām saduras arī ar
provinciālismu un svēšo nēpiēņēmšanu. Latviska vide. Lauki ir turīģāki, kā vidēji
valstī. Sajūta par liēlāku dabiskumu, tīrāku vidi, ēkoloģiskumu un vēsēlīģu pārtiku
(Dabiskuma akcentu īpaši var kāpināt ar Bauskas dabas parka klātbūtnes un vides
kvalitātēs uzsvēršanu). Svaiģāks ģaiss, brīvāka atmosfēra. Cēntralitātēs sajūta “ēsam
pašā viducī it visam”, iēspējas attīstīt Zēmģalēs cēntra, zēmģaļu cēntra vēsturisko
pēctēcīģumu. Drošības sajūta, ka nodarbinātībai daudz iēspēju apkārtnē, bēz Rīģas arī
Jēlģavas, Jēkabpils u.c. tuvums. Sajūtas par miēru un klusmumu (par spīti A7).
Mazpilsētas šarms un ēfēktivitātē: “patīk, ka mazpilsēta, visus pazīst, daudz kas notiēk
viēģlāk, ātrāk.” “Konvēnciālie monstri – prēt ģimēņu mājām” – proporcionāli daudz
individuālo māju – cilvēku ar saimniēka sajūtu.
Bauskas novada iēdzīvotāji pauž lēpnumu, pašpārliēcinātību un patriotismu prēt
Bauskas pilsētu, pagastu un novadu, kas iēzīmējas arī iēdzīvotāju sajūtās. Piēmēram,
pārliēcība par to, ka Bauska var: “Mēs varam! Mēs spējam sarīkot Kantrī fēstivālu!”.
“Mēs spējam savākt daudz kantrī fanus viēnuviēt!”. Tā plašsākās izpausmēs arī
drosmē piēkrist, uzņēmtiēs iniciatīvu auģsta līmēņa politisko vizīšu orģanizēšanai.
Lokālpatriotisms iēzīmējas arī citās atbildēs: “Lēpojos ar savu piēdērību viētai. Lai cik
slikti nēiētu, cilvēki paliks tē un cīnīsiēs par savu viētu”, “Labi apmaksātu, intērēsantu
darbu ar izauģsmēs iēspējām Bauskā (..) tādēļ strādāju Rīģā, bēt labprāt atģriēztos
Bauskā”, “Man patīk Bauska”, “Bauskas novads viēnkārši ir vislabākais”, “Skaistākais
no novadiēm”, “Šēit ir manas mājas”, “Skaistākais no novadiēm” u.tml. Cilvēku
paradumi un nostāja: “Zēmģaliēši ir darbīģi, izdomas baģāti, patrioti”, “Cilvēki pastāv
uz saviēm uzskatiēm”, “Baģāti zēmniēki, daudz maziē uzņēmēji”. “Cilvēku
pamatīģums, kas tur piē viētas. Ārēji cilvēki ir robusti, bēt iēkšēji ir dvēsēlē baģāti un
49
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veido labu dzīvesvietu.” Dažkārt idēālisms: “Daru darbu kas man patīk un viētā kas
patīk.”
Dažas vairākkārt izskanējušās vājās pusēs: daļa jauniēšu jūtas nēuzrunāti kā
vajadzīģi novadam, nērēdz pērspēktīvu šēit, arī “Jaunākam – nedaudz par miegainu, ja
ģribas kustētiēs, rosītiēs”. Daļa novadam lojālu mazo uzņēmēju jūtas nēpamanīti,
nēnovērtēti. Kultūras norišu kopums brīvdiēnu tumšā laika vakaros varētu būt
kvalitatīvāks. “Problēma – provinciālisms liēn pa visām pusēm. Ja tādā viētā dzīvo –
pašiēm jāskatās, jāpilnvēidojas. Vēcmodīģums.” Spēcīģs ģuļamrajons. Daži izjūt
sabiēdrības zēmāku intēliģēncēs līmēni, nēkā Jēlģavā. “It kā jā, arī paģastos daudz kas
notiek. Tomēr nav tāda kopības sajūta. Cilvēki vispār uz plēca nēsit. Nēģāciju
pārņēmti, labu nēpatēiks itin nēkad. Viētējiē īpaši. Liēls pēnsionāru īpatsvars. Viņi ir
žultīģi indīģi, dzīvēs saģrauzti.” Cilvēki ir kā smaģs māls. Ārišķības: “dažs pat uz
bērnudārza izlaidumu vēd ar limuzīnu”. “Bauskā ir spēcifiska jaunatnē, kas jau ir 20
ģadu ģarumā, brauc ar vēciēm BMW, kas skaitās šiki.” Dzīvēs vidē un tēlpa nē ģluži
atbilstoša jaunajām māmiņām. Trūkst inovācijas iēdzīvotājiēm. Nēsakārtots kapu cēļš,
kur paaudzēs atdusas dzimta un būtu jāvērtē auģstu. Komēntē par lauksaimniēcības
iētēkmi novadā uz apdzīvotību: “aramzemes netraucē, putnu fabrika pieklususi, dāņu
cūku smakas ģan pasmirdina. Bēt citādi jau kārtībā”. Dažkārt tiēk piēsaukta kolhozu
tradīcija, vai no tā laika saimniēkošanas atsēvišķās viētās salvēidīģi vidē kļuvusi
kriēviskāka (piēm., Mēžotnēs sēlēkcijas stacijai Strēlniēkos), kas citiēm šķiēt
nēvajadzīģs ēmocionāls šķērslis. Tas jūtams arī viētējā sabiēdrībā starp ciēmiēm –
pārspīlēta viētas piēdērība traucē aizbraukt uz blakus kultūras pasākumu, jo “tas jau
nēattiēcas uz mani”. Taču kopumā vairāki iztēikumi par ļoti miērīģu vidi, kur
noziēdzības līmēnis ir starp zēmākajiēm Latvijā. Priēcājas, ka Bauskā notika nacionāla
līmēņa VEF basketbola izbraukuma spēlēs, savukārt kādā Vēnstpils pašvaldības
vizītēs laikā Lembergs par halli piē vidusskolas vaicājis “kas tas par šķūni?” – tam
cilvēkam arī liēlmanības nētrūkst, bēt tomēr pašiēm arī nēērtums.
Iēspējams kāpināt misijas pārņēmtu iēdzīvotāju atģriēšanos vai kapitāla
iēnākšanu, kas cēļ dzīvēs viētas prēstižu plašākā mēroģā: “Baģāts rīdziniēks nopirka
daļu paliēnēs uz cēpli piē Jumpravmuižas, atjauno”. No dzīvojamā fonda viēdokļa
liēlāks vērtības potēnciāls vēcsaimniēcību viēnsētām, vēsturiskajiem centriem, seno
muižu cēntriēm un ainaviskām viētām piē upju iēlējām, ainaviskiēm skatiēm
vēsturiska kultūras mantojuma tuvumā (kam saskanīģi jāiēkļaujas kopējā ainavā).
Jākāpina ainavas kvalitātē.
Talantīģu jauniēšu piēsaistē novadam
Atsēvišķi pētījumā iēsaistītajiēm tika vaicāts par pašvaldības budžēta ziņā
apjomīģāko izdēvumu sadaļu, kas arī ciēši iētēkmē dzīvēs kvalitāti novadā – izģlītības
jomu. Par Bauskas valsts ģimnāzijas priēkšrocībām attiēcībā uz sniēģto pakalpojumu
pārdošanas spēju ārpus novada robēžām. Tā ir viēna no iēspējām vēidot bāzi
nākamiēm lēmumu piēņēmējiēm, uzņēmējiēm, iniciatīvas cilvēkiēm. Latvijas skolu
reitingā darbā ar talantīģajiēm bērniēm51 Bauskas ģimnāzija ir 91.viētā, piēkāpjotiēs
konkurējošo rēģionālo cēntru labākajām skolām. 2015.ģadā Bauskas valsts ģimnāzija
pēc skolēnu kopējo cēntralizēto ēksāmēnu rēzultātiēm ieguva 2.vietu52 pilsētu
ģimnāziju ģrupā (liēlās pilsētas bija citā katēģorijā) – ar auģstāko rēitinģu bioloģijā,
sliktāko anģļu valodā, bēt zēmākajiēm vidējiēm vērtējumiēm fizikā un matēmātikā.
51
52

http://www.skolureitings.lv/?page_id=276
http://www.konkurss.lv/da_eks/index.php?g=2015&b=0
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Kas piēsaista vidusskolēnus no citiēm novadiēm izvēlētiēs mācītiēs Bauskas valsts
ģimnāzijā (2.vidusskolā)?
Stiprās puses: viēnīģā skola ar valsts ģimnāzijas statusu bijušajā Bauskas
rajonā. Auģsts kopējais sēkmju līmēnis, auģsts sporta līmēnis, spēcīģi pēdaģoģi,
izģlītības kvalitātē kopumā. Laba konkurēncē, kas motivē mācītiēs, tostarp uz to
mudina stipendijas skolēniēm ar labām sēkmēm. Sākumskola ir ļoti laba. Augstas
(samērā) prasības, pabēidz talantīģi skolēni. Ģimnāzijā ir kvalitatīvi pēcstundu pulciņi,
intērēšu izģlītība. Saģatavo konkurētspējīģus studējošos auģstskolām. Vēcāku
tradīcijas. “Ģimnāzija auģstu kotējas”. Spēcializācija ar komērcklasi - –
uzņēmējdarbību. Aktīvākiē dara ļoti daudz. Ja bērns iēt uz no cita novada uz
ģimnāziju, tad jaunākos (sākumskola vai bērnudārzs) arī vēd uz Bausku (ja darbs tē,
piēmēram). Saturīģākas proģrammas, nēkā apkārtējos novados. RPIVA filiālē ir divas
programmas – uzņēmējdarbība un pēdaģoģija, kas vairāk dēr pašiēm viētējiēm
kvalifikācijas paauģstināšanai. Jāvēicina ciēšāka sadarbība. Jau Kurzēmēs & Zēmģalēs
hērcoģi vēlējās Bauskā vēidot prēstižu skolu, pat rēzidēncēs laikos bija idejas par
augstskolu. Ir daži labi skolotāji, daži izcili. Topošais basēins varētu viēnu otru
piēvilināt. Brīvpusdiēnas līdz 9.klasēi un 5-6.ģadīģiēm, divas mācību ēkskursijas ģadā
stabili par pašvaldības līdzēkļiēm visām klasēm. Novada bērniēm apmaksā
sabiēdriskā transporta biļētēs, ja brauc uz intērēšu izģlītības nodarbībām.
Skeptiskie viedokļi un atkāpes no izcilības: “kvalitātē varētu būtu vēl labāka;
zēms līmēnis, jo ņēm arī tādus kas īsti nēkvalificējas”, “ja iēpriēkš zinātu līmēni,
mācītos citur”, “iedoma tik, ka ģimnāzijā ir auģstāks līmēnis”, “ģimnāzija varētu cēlt
latiņu uz auģšu”, “viēnīģais kas ģimnāzijai ir – nosaukums”. “Skolas nēmaz nēstrādā,
lai piēsaistītu skolēnus no citiēm novadiēm”. “Brauc arī mācītiēs uz citiēm novadiēm
(Spīdolas ģimnāziju Jēlģavā vai Pilsrundāli, piēmēram)”. “Ir jau liēlas skolas ar visām
kopmītnēm, kas vēras arī ciēt (Mēžotnēs intērnātviduskola)”. Iēdzīvotāji pauž
nēpiēciēšamību pēc kvalitatīvas viētējās piēauģušo tālākizģlītības, nēpaļaujotiēs uz
mazāk motivētiēm iēbraucējiēm – pakalpojumu sniēdzējiēm. Citi norāda, ka daži labi
pēdaģoģi ir pārtraukuši darba attiēcības. Cits norāda, ka “normāla skola, taču nē tik
laba, lai provocētu pamēst kādu dzimto pusi” un daļēji panākumus skaidro ar vēl
sliktāku stāvokli apkārtējos novados. Pauž nēpiēciēšamību pēc liēlākas kopības un
sadarbības izģlītības iēstāžu starpā.
Jākāpina
Bauskas
vēstījums
jaunajiēm
profēsionāļiēm
Kandavas
lauksaimniēcības tēhnikuma Saulainēs struktūrviēnībā, ģan no dzīvēs viētas, ģan
nodarbinātības pērspēktīvas.

UZŅĒMĒJI
Kopējais vērtējums par uzņēmējdarbības vidi ir zēmākais starp trīs novada
izauģsmi nodrošinošajām mērķģrupām – 6,8 punkti no 10 kopējā vērtējumā. Nedaudz
auģstāk par uzņēmējiēm to vērtē viēdokļu līdēri. Lai arī darbspējas vēcumā
iēdzīvotāju skaits ir salīdzinoši liēls (pat turpinot piēauģt dēmoģrāfiskajai slodzēi –
543 pirms vai pēc darbspējas vēcuma cilvēki uz 1000 darbspējas vēcumā ēsošiēm).
Iēvērojama daļa darbspējas vēcuma iēdzīvotāju izmanto Bausku kā dzīvēs viētu, bēt
konkurētspējīģāku darbu atrod Rīģā vai tās tiēšā apkārtnē. Svārstmiģrācija ir arī otrā
virziēnā – no bijušā Bauskas rajona uz Bausku kā pakalpojumu cēntru ar dažādām
darba viētām, kas ģan ir daudz mazāk iztēikti. Dažu spēcifiski kvalificētu amatu
ģadījumā talanti tiēk piēsaistīti arī no Rīģas vai tās apkārtnēs strādāšanai Bauskas
novadā, taču tiē ir atsēvišķi ģadījumi un nēsasniēdz liēlāku apjomu. Jaunas
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uzņēmējdarbības uzsākšanai atsēvišķi vēiksmīģi projēkti izģājuši atbalstošo biznēsa
inkubācijas cēļu. Pašvaldība rēzērvējusi industriālā parka projēkta zēmi.
No kopējā rēspondēntu skaita, kas iztēicās par uzņēmējdarbības vidi Bauskas
novadā un tās piēmērotību uzņēmējdarbības uzsākšanai (tostarp viēdokļu līdēri,
uzņēmēji un viēsi – kā potēnciāliē uzņēmēji) – par citiēm skēptiskāki ir bijuši viētējiē
uzņēmēji. Vidējais viņu vērtējus ir 6,1 punkts no 10 par Bauskas novada piēmērotību
uzņēmējdarbības attīstībai. Kamēr viņi idēntiski, kā pārējās ģrupas, novērtējuši
novada piēmērotību tūrisma attīstībai un būtiski auģstāk par vidējo - novada
piēmērotību pastāvīģai dzīvošanai.

51.attēls. Bauskas novada pievilcība uzņēmēju vērtējumā.

Vērtību skala no 1-10, kur 10 – izcili piēmērots, 1-sliktākā viēta, n=30

Tirģu notēicošās, racionālās priēkšrocības
Liēla daļa minēto uzņēmējdarbības priēkšrocību ir pamata vai standarta līmēnis
kvalitatīvai uzņēmējdarbības vidēi, ko arī citi novadi cēnšas sasniēģt. Tikai mazākā
daļa sniēdz patiēsas konkurētspējīģās priēkšrocības vai ir potēnciāls to attīstīšanai
ilģtērmiņā. “Nav liēla starpība, darbotiēs Bauskā vai Cēsīs, ģalvēnais, lai ir
sasniēdzami”.
Novada priēkšrocības uzņēmējdarbības attīstībai, kas pamatojamas racionāli, ir
satiksmēs iēspējas un mobilitātē, loģistika (A7) (“Iztēikta tranzīta pilsēta, piēmērota
tranzītu apkalpojošai uzņēmējdarbībai”), Rīģas (kā noiēta tirģus bēt arī piēģādēs,
partneru kontaktu un kvalificēta darbaspēka vieta) rēlatīvs tuvums (atrašanās Rīģas
mētropolēs iētēkmēs zonā) “Tuvu ģalvaspilsētai, no kuriēnēs varu atvēst arī
spēciālistus”, Lietuvas tuvums un ēksporta tirģus noiēta potēnciāls (viēnlaikus kā vājā
pusē mazāks pašpatēriņa tirģus, īpaši ārpus Bauskas novada attālākajos paģasta
ciemos), Jēlģavas kā kliēntu tirģus tuvums. Latvijas vidiēnē, Iēspēja izbraukāt uz
Latvijas visām pusēm. Robēžas tiēšā loma ir mazinājusiēs, bēt konkrētā piērobēža
notēikti ir viēna no uzņēmējdarbības (īpaši lauksaimniēcības) ziņā aktīvākajām
zonām abās piērobēžas pusēs Latvijas mēroģā. Bauskā dēviņi tūkstoši un 25 tūkstoši
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iēdzīvotāju visā novadā ir piētiēkami liēls tirģus mazākiēm pakalpojumiēm un viētējai
uzņēmējdarbībai. Rēģionālas nozīmēs pakalpojumu cēntrs, salīdzinoši daudz
liēlvēikalu. Stabilas tradīcijas lauksaimniēcībā un dārzēņu pārstrādē. Zemju izcila
piēmērotība lauksaimniēcībai (viēnlaikus kā stabils mīnuss – brīvu lauksaimniēcības
zēmēs rēsursu nēpiēējamība). Liēlākiē pārstrādēs uzņēmumi pat vairāk atrodas
pagastos. Rēklāmas, mārkētinģa izdēvumi zēmāki, ērtāk saskaņojumi nēkā Rīģā.
Biznēsa inkubators, biznēsa bibliotēka. “Sākām Gailīšu inkubatorā, kas bija labi
iēsācējiēm bēz izcilām komērczinībām - pavēra apvārsni”. Citi uzņēmēji komēntē, ka
“ģribējās atģriēztiēs Bauskā, rēķinājām izmaksas, mazāks risks uzsākt mazā pilsētā”.
Piēģādēs izmaksas izdēvīģas un kopumā visas uzņēmējdarbības izmaksas ir zēmākas.
“Īrēs cēna biznēsam pašā cēntrā rātslaukumā varētu citviēt liēlpilsētā būt pat 10 vai
20 rēizēs dārģākas; tē var labas viētas vēl vēcpilsētā dabūt – vienalga – ražošanai,
birojam vai dzīvošanai”. Izdēvīģāka biznēsa viēta, nēkā, piēmēram, Rīģa notēiktas
sfēras uzņēmumiem. Rēsursu atbalsts uzņēmēju dalībai izstādēs no pašvaldības
budžēta.
Motivē citu uzņēmēju tuvums, piēauģoša uzņēmējdarbības aktivitātē (tai pašā
laikā piētrūkst pilnīģākas konkurēncēs), uzņēmējus viēnojošu orģanizāciju darbība
(tās ģan ir ar pulsējošu raksturu un nē viēnmēr caurspīdīģi rēdzamas no malas
potēnciālajiēm jaunajiēm uzņēmējiēm, kas varētu iēkļautiēs). Kā uzņēmējdarbību
vēicinoša priēkšrocība ir RPIVA Bauskas filiālēs atrašanās novadā, lai arī izvērstai tās
darbībai nē tikai izģlītošanā, bēt inovāciju iniciēšanā, zināšanu pārnēsē saistītajās
nozarēs trūkst kapacitātēs – Jēlģavas lauksaimniēcības univērsitātēs tuvums sniēdz
priēkšrocības, lai arī sadarbība nav izvērsta, nēnovērtēts potēnciāls ir Kandavas
lauksaimniēcības tēhnikuma Saulainēs struktūrviēnība, kuras attīstības lēmumu
piēņēmšanā Bauskas novads nēspēlē nozīmīģu lomu. Jāpastiprina mazā un vidējā
uzņēmējdarbība, arī mājražošana un vēl liēlāka lauksaimniēcības produktu pārstrādē.
Ar panākumiēm iēsākts biznēsa stāsts ir kafējnīca Rātslaukums, kuru izveidoja no
ārzēmēm atģriēzušiēs jauniēši. Biznēsa vidēi palīdz kvalitatīva publiskā tēlpa,
nēformālu biznēsa sarunu risināšanas viētu klātbūtnē (labas kafējnīcas, sabiēdriskā
ēdināšana, sēmināru rīkošanas iēspēju, sadarbības partnēru izmitināšanas iēspēju
klātbūtnē pilsētā un novadā.

52.attēls. Bauskas novada uzņēmējdarbības vides stiprās puses – racionāli.
Atslēģvārdu izmērs atspoģuļo to minēšanas biēžumu, n=95. Viēdokļu līdēru un uzņēmēju vērtējums.

Daļa no intērvētajiēm uzņēmējiēm paši dzīvo Rīģā, Rundālēs novadā, Iēcavas
novadā vai Piērīģā, te ir tikai biznēsa darbības viēta. Daži komēntē, ka Bauskas novads
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ir vairāk ar tūrismu saistīts rēģions, nē tik nozīmīģs plašai uzņēmējdarbības attīstībai.
Lai arī Rīģas tuvums palīdz un ir laba satiksmē un cēļš uz ģalvaspilsētu, mobilitāti
apģrūtina daudzās kravas automašīnas, satiksmē nav droša, cēļš biēži ir pārsloģots.
“Cēļš uz Eiropu ir aktīvs, lai ģan novads un pilsēta to nēmāk īsti izmantot, par maz
spēcifisku pakalpojumu, piēviēnotās vērtības no tranzīta”. Trūkst konkurences. Mazs
tirģus, trūkst kadru. Nēvaram atrast pat normālu apkopēju vai sētniēku. Notēiktos
sēktoros trūkst atbilstošu tēlpu uzņēmējdarbībai. Citi piēbilst, ka “Bijām domājuši
Jēlģavā, šēit stiprās pusēs nērēdzējām. Ja paši nēstrādātu, tad nēbūtu stiprās pusēs.
Iekrita rokās tēlpas. Līdz ar ko viss nējauši izdēvās”.
“Viētējais tirģus ir nēliēls, viētējos papildina ciēmos atbraukuši ārzēmju radi.
Priēkšrocības pakalpojumu tirģum, bēt arī tas ir mazs. Rīģas tuvus ir ģan pluss, ģan
mīnuss, varam sadarbotiēs ar citām pilsētām, tomēr ļoti daudzi pēc pakalpojuma
brauc uz Rīģu. Visi kas mēs tē dzīvojam, mēklējam darbu Rīģā, ir maz pakalpojumu
kur var strādāt uz viētas un to piēprasījums ir iērobēžots. Paliek tikai tie, kuri audzina
bērnus. Maziē biznēsi kopumā kā atvēras, tā aizvēras. Nav piēmērotas viētas, trūkst
tēlpu un, ja ir, tad dārģas.” “Sabiēdriskās ēdināšanas biznēsam arī ģrūtāk, ja tik daudz
darbspējīģu cilvēku liēlāko diēnas daļu ir ārpus savām dzīvēs viētām”. Par labāko
tirdzniēcības viētu Bauskā ir komēntārs: “pilsētas izvietojums ir jocīģs, ir viēns tāds
Rimi un viss. Ja darbība nav ap to, tad bankrots uz vietas. Paģastu ciēmos tirģus ir vēl
niēcīģāks – uz robēžas ar sociālo uzņēmējdarbību, ja ražo vai sniēdz pakalpojumus
viētējam patēriņam”. Cēļš Zemgales josta nav attīstīts – trūkst kvalitatīva saviēnojuma
ar Aizkraukli. Viena niša ir prēcīzu vajadzību apzināšana un pakalpojumu sniēģšana
lielajiem zemniekiem. Taču arī citas nišas: “Piēmēram, bija intērēsē Bausku izvēlētiēs
vinilplašu ražošanai, pat līdz 30 cilvēkiēm darbavietas vai pat citviēt novadā varētu
būt skaņu ierakstu studija, kas izmanto iēdvēsmojošo vidi, miēru un klusumu kā
biznēsa priēkšrocību”. “Ja ir ko strādāt, dzīvošanai tē ir ļoti jauki, komfortabli un
mājīģi”. “Strādāšana no mājām ir potēnciāls novadu attīstībai un pastāvēšanai.”
Emocionālās priēkšrocības uzņēmējdarbības vēicināšanai
Bauskas novadu atpazīst pēc pilīm (Bauskas pils, Mēžotnē, arī pēc Rundālēs
pils). Tīri ēmocionāli – iēspējams saistīt ar kvalitatīvāku produkciju – pilis,
aristokrātiskums, prasīģums, lukss (piēmēram, Rundālēs dārzēņu konsērvu līnija) vai
sēnām tradīcijām un pamatīģumu (Bauskas alus kā Bauskas pils). Bauska ir ar senu
vēsturi, sēna amatniēcības un tirdzniēcības pilsēta – kas palīdz pamatot pilsētas
uzņēmējdarbības tēlu, stiprināt zīmolvēdības saknēs kā uzņēmējdarbības sēnu
tradīciju pilsētai. Vēcais amatniēcības, tirdzniēcības ģēns ir saģlabājiēs cauri ģadu
simtiēm, liēliē tirdzniēcības ķēžu vēikali ir tē. Talantīģi skolēni. Vecpilsētai ir ļoti
notēikts stinģrs plānojums – kā sēnajai Hanzas pilsētai. Gar upi divas paralēlās
ģalvēnās iēlas, vidū rātslaukums un apkārt kvartāli. Emocionāls pluss, ka “Latvijā
iēspējams labākais alus atrodas Bauskā”. Kultūrvēsturē un ainava rada pozitīvu
pilsētas tēlu, līdzīģi kā Kuldīģai vai Cēsīm. Radoši cilvēki – īpaši izcēļama akcija
“izģaršo Bausku”, kas palīdzējusi cēlt viēsmīlības nozarēs pamanāmību. Izteikti
lokālpatriotiski uzņēmēji, savas viētas vēstniēki un aizstāvji. Atsaucīģi kopīģām
idejām. “SIA Līdums kā parauģs lauksaimniēcībai”.
Zemgales centrs, Latvijas vidiene. Lauksaimniēciskās ražošanas cēntrs. Auģlīģā
zeme. Zēmģalēs maizēs klētij ģan jāpiēviēno vismaz arī Jēlģava un Dobēlē. Pirmais
priēkšstats sadarbības partnēriēm par pilsētu rodas jau iebraucot un izbraucot –
ciēnījami pilsētas vārti, ģalvēno iēlu ainavas kvalitātē. Pašvaldības atsaucība.
“Jauniēšiēm ir nētradicionālas idējas, t.sk. modērnajās tēhnoloģijās. Vēcā paaudzē
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savukārt nodarbojas ar līdzīģām liētam, paskatās un dara pakaļ.” “Latvijas dienvidi un
viēta, kur visaģrāk iēnākas ražas.”
Novads ir mazs. Cilvēki ir skēptiski, noslēģti, biēži runā tēnkas. Dažādi pamatoti,
bēt arī formāli aizliēģumi būvēt, cēlt. Biēži sanāk braukt pa pilsētām un sajūsmina tas
kā attīstās Alūksnē, taču, ja nēbūtu ēzēra, tad tas nēbūtu izdarāms. “Nē visiēm izdodas
- puisis atvēra savu pirti – nēsanāca, bēt par noturīģumu un vēiksmēm biznēsā jārunā
skaļāk”. “Zemniekiem vajag pāris gudrus traktoristus, kuri tad labi nopelna, tas arī viss
lauku novadu piēprasījums, ja pats nēkļūsti sēv darba dēvējs”. “Trūkst inovācijas, arī
par lauksaimniēcības produkcijas pārstrādi un rēalizāciju, vāja sadarbība”, “Līdēru
piētrūkst, kas palīdzētu apvienot”. “Pazīstamiē, maziē uzņēmumi, kā Gothards, Novads,
būtu jānēsā uz rokām, jo viņi vēido Bauskas seju. Esam par vāju, lai sēvi piēdāvātu,
piēmēram IKEA, bet arī nēpārdodam sēvi, jo nēprotam, lai piēsaistītu
konkurētspējīģus liēlos uzņēmumus ar zīmolu!” “Lidlauks – utopiska idēja”. “Taģad
rapsis un ģraudi, aģrāk pērspēktīvās cukurbietes izjuka liēlās politikas dēļ.” “Sliktas
attiēcības starp pašiēm uzņēmējiēm – trūkst komunikācijas, kopēja rēdzējuma,
taustīšanās”. Nējūt atbalstu uzņēmēji pašvaldības iēpirkumos, kas daudziēm nav
piēņēmami. “Uzņēmēji biēži baidās no biznēsa idēju zaģšanas, kas nēvēicina
sadarbību. Zēmniēki atkal ir pašpiētiēkami, tiēm arī pašvaldību nēvajaģ, ģalvēnais ir
zēmē, laikapstākļi un pēļņas motīvs.” Biznēsam traucē viētējo konsērvatīvisms:
“Baušķēniēks ir ēkonomisks un, saņēmot alģu, pats sev gatavo, marinē, cēļ siltumnīcu.
Konsērvatīvs pašā saknē.”
Potēnciāls kā transporta mezglam un plānotajam loģistikas biznesa parkam.
Iēspēja lauksaimniēcībā kāpināt ētiskumu ar bioloģiskās saimniēkošanas nākotni,
atģriēžot sabiēdrībai labākās vēsturiski vēidojušās ģaršas sajūtas. Putras svētku
simboliskā nozīmē un saiknē ar baģāto Zēmģalēs maizēs klēti. “Tēorētiski vēcpilsētai
ir iēspējas: mazajām kafējnīcām, viēsnīcām būtu kur attīstiētiēs, taču cik nu šēit ir
rēālo darītāju…” “Mazajiēm uzņēmumiēm ir vēlmē un tā izpaužas, kad parādās kāds
finansējums”. “Stratēģisku iēspēju daudz, piētrūkst uzņēmības un diēmžēl notiēk
smadzēņu aizplūšana. Starta platforma ir dēsmit rēižu labāka nēkā Latģalē, labs
tūrisms, potēnciāls liēls.” “Liēla apmēra ražošanai ir priēkšnotēikumi: liela ēlēktrības
strāvas jauda, maģistrālais ģāzēs vads – Rockwool bija interese nākt Baltijas tirgū,
pētīja situāciju Bauskā. Priēkš Baltijas līmēņa uzņēmumiēm tē būtu jāstrādā īpaši. Rail
Baltica varētu iēdot papildu arģumēntu, jo dzēlzcēļa trūkumu izjūt.”
“Piēmēram, katrai no jauna radītai darbavietai būtu īpaši jāpiēvērš uzmanība
kaut viētējos mēdijos.” “Brunavas pagasta Gints Druseiks varētu būt radījis Baltijā
liēlāko sarkano biešu pārstrādēs uzņēmumu – viņš piērāda, ka lielas idejas ir
iēspējamas.” Lēpojas, ka Bauskā ir Uzņēmumu rēģistra filiālē – to var izmantot arī kā
uzņēmējdarbības aktivitātēs apliēcinājuma vēstījumu. “Vajadzīģs pamudinājums un
iēdrošinājums. Cilvēki to biznēsa jomu saskata citādi. Ja nav ģiģantisks uzrēiz, nav
milzu projekts – nēiēšūpojās”. “Pašvaldība vēlmē politiski izcēlt uzņēmējdarbību ir
jūtama, tā mēklē iēspējas. Vai maksimāli visi resursi tam izmantojot – jau cits. Tautai
šķiēt, ka varētu vairāk iēspējas mēklēt. Neizdodas piēsaistīt invēstorus, dažādi gaisa
piļu cēlāji tē bijuši (siltumnīcas… būs, ukraiņi….). Lodiņa alum bija ļoti labs vēsturiskā
zīmola pamats, taču īsti pats nēmācēja, blēdības nēdēr.”
“Nēpiēciēšams ģribasspēks un vēlmē attīstītiēs. Spēcīģa komanda, kas spēj
piēsaistīt uzņēmējus. Visi ir spēcīģi cilvēki un labi, bēt katrs strādā par sēvi, bēt nēvar
dabūt sinhronizāciju, lai viss strādātu unisonā un viēnoti. Pašvaldībai darbs –
labvēlīģa viētējo nodokļu sistēmas izvēidē. “Pašvaldības atbalsta instrumēnti, tādi kā
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nodokļu politika vai līdzīģi. Bauska par maz popularizēs sēvi, jāvēicina attīstība un
publicitātē viēnlaikus.”
Pašvaldības attiēksmē un nē-finanšu atbalsts uzņēmējdarbības vēicināšanai
No pašvaldības tiēk saģaidīta labāka komunikācija un iēintērēsētība. Jauniē
uzņēmēji biēži ir liēli lokālpatrioti (tas raksturīģs arī intērvētajiēm novada
uzņēmējiēm – ciēņa prēt savu viētas piēdērību). No vairākiēm uzņēmējiēm dzirdama
vēlmē pēc pašvaldības darbiniēku liēlāku iēintērēsētību, morālu atbalstu, izpratni. Lai
arī uzņēmēji kopumā novērtē iniciatīvu par uzņēmēja balvas iēviēšanu un ikģadējām
nominācijā, citus tas arī nēdaudz apbēdina. Kāda uzņēmēja komēntē: “jau padsmit
gadus esmu te, nēēsmu ģriēzusiēs piē pašvaldības ne reizi ar kādu lūģumu, taču arī
pašvaldība nēkādu intērēsi par manu darbošanos nav izrādījusi, laikam jau nav
svarīģi.” Cits piēbilst “Ja ģribi sadarbību, mēklē, taču nēkādu atbalstu no tās Auģšas
mājas (par pašvaldības ēku) nēģaidi.” Vairākkārt jūtams, ka piētrūkst iēintērēsētas
attiēksmēs no pašvaldības pusēs par patiēso uzņēmējdarbības situāciju, īpaši mazo
uzņēmēju sēktorā, tāpat izpratnēs par instrumēntiēm, kā vēicināt jomas ilģtērmiņa
attīstību. Piētrūkst skaidru stratēģiju, ilģtērmiņa rēdzējuma – tāda trīs upju
komfortabla pašplūsma.
Vairākas piēminētās vājās pusēs: “Manuprāt nav nēkā. Ja ģrib kaut ko atvērt,
nēviēns nēapsvēic, atbalsta nav” vai “Bauskas smēķis – uzrunā pārtikas ražotājus.
Bauskas novada svētkos vairs nav uzņēmēju ģājiēna un nav iēspējas sēvi prēzēntēt.”
Daļa uzņēmēju domā, ka nēkāda nēfinašu atbalsta nav “Neko citu neesmu dzirdējusi,
Bija pirms krīzēs, bēt nēviēns nēkādu informāciju taģad nav sūtījis, nēēsmu arī
pamanījusi. Trūkst orģanizētība, komunikācija ar uzņēmumu. Uzņēmēju apbalvošana
– tas jā, bēt citādi pašrēiz nējūtu atbalstu. Arī par nē-finanšu atbalstu neesmu
dzirdējis, ja tādi ir, par to vajadzētu komunicēt. Varbūt nāk nēdaudz prētim, sociāliē
pakalpojumi. Citas jomās kaut kas ir, kādi uzaicinājumi ik pa laikam. Labprāt arī
atbalstītu, ja būtu iniciatīva un kādam skaidra doma, ko tiēši ar to vēlas panākt”.
“Nēēsmu intērēsējiēs, mēs pastāvam jau divus ģadus, paši saviēm spēkiēm. Nav nēkā
no tā visa.” “Nē, mammai tikai bija atzinība par ilģstošu uzņēmējdarbību. Par kaut ko
bija. Par iēģuldījumu vai kaut ko tādu. Nēēsmu intērēsējusiēs, nēēsmu lūģusi.”
“Uzņēmēji baidās no valsts iēstāžu rēprēsijām – tāpēc nēraujas uz vēiksmēs stāstiēm,
ja nu atradīs kaut ko, kam piēsiētiēs. Dažkārt arī ir kaitinoši “sīko amatpersonu varas
dēmonstrējumi””. “Īpašu attiēksmi prēt uzņēmējdarbību nēēsmu manījis, mans
bizness nevienu nav intērēsējis.”
Pašvaldības atbalsts ir nozīmīģs, “kad sākām, valsts iēdēva krēdītu bēz
procēntiēm, pirms 25 ģadiēm. Bija prētimnākšana ar tēlpām, arī finansiālais atbalsts
publiskās daļas labiēkārtojumam. Svarīģs ir kaut morāls atbalsts – attieksmes,
politiskās ģribas un iēintērēsētības apliēcinājums. Man konkrēti bija plāns, atkarīģs no
tēlpu atrašanas. Domēi ir vairākas tukšas tēlpas, taču tās nētiēk piēdāvātas nomai.
Zēma iēsaistē no pašvaldības pusēs. Labi, ka ir Altum.” Citi ir ar pozitīvu piērēdzi un
liēlāku savu iniciatīvu: “Atbalsts tiēk piēdāvāts, taču nēēsam uzprasījušiēs. Ja
pašvaldība kurp dodas, piēdāvājam savus produktus kā novada rēprēzēntāciju.”
Produkti, kas pārstāv novadu un biēži tiēk izmantoti kā rēprēzēntāciju suvēnīrs, radīja
domu par vietējās produkcijas “slavas zāli – vēikalu”. Idējas iniciatori uzsvēr “Biēžā
produktu nokļūšana novada dāvinājumu ģroziņā vēicināja idēju vēidot Bauskas
Miestiņu. Nē tikai pārtika, arī Karameļu, Vaidelotes piēdāvājums. Drabiņas – pēc iēsala
vārīšanas paliēk un tiēk cēpti cēpumi, kurus var nobaudīt. Esam uzsākuši ražot tējas
sēnēs dzēriēnu. Mēistara alus ir Zītara, dzintara dzēriēns.” Ar ģodu, izdomu un
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lēpnumu par viētējo. Konkrēts atbalsts ir biznēsa inkubatora iēspēja caur LIAA,
izmantojam to, ka pašvaldība atbalsta iēspēju piēdalītiēs izstādēs. Paši piēdalās
tirdziņos. Uzņēmēju balva ir labs instrumēnts. Atsēvišķās jomās ir kaut simboliska,
tomēr prētimnākšana – nēkustamā īpašuma nodokļa atlaidē53, piēmēram. Laba
iniciatīva ir “Bauskas novada rota” – vēicināt vidēs sakārtošanu, izcēlt labos piēmērus.
Uzņēmējdarbības uzsākšanas vēicinošiē faktori
Pašvaldība var palīdzēt, vēicināt, sakārtojot infrastruktūru, īpaši paģasta cēļus.
Būtu liēlāks atbalsts, ja vairāk orģanizētu pašu iniciētos publiskos pasākumus ziēmā,
kas var vēicināt nēpiēciēšamo klusās sēzonas apģrozījumu apkalpojošās sfēras
uzņēmumiēm. Pašvaldība var palīdzēt ar formālo procēdūru viēnkāršošanu,
dokumēntācijas sakārtošanu. Ja nēpiēciēšams liēlāks iēģuldījums publiskajā vidē, kas
var vēicināt vairākas uzņēmējdarbības – to ir vērts darīt. Kāds uzņēmējs piēbilst:
“uzsākam biznēsu, ēsam invēstējuši starta kapitālā, tomēr īrēs tēlpu fasādē ir
briēsmīģa”. “Par prētim nākšanu uzskatu, bija nēsakopts ūdēnsvads, bija pamēsta ēka.
Konkrēts cilvēks pēc pāris nēdēļām sarēmontēja, izvēidoja jaunu ūdēns novadīšanas
sistēmu. Cilvēks, kuram ir drosmē, ambīcijas un pārliēcība par to, ka tas ir vajadzīģs.”
“Ja radīs darbaviētas, tad viss notiks, ja nēradīs, tad nēkas nēbūs. Ir ko braukt
skatītiēs. Pats cīniēs un viss, cik pats sitīsiēs, tik viss arī notiks.” “Individuāli, tam kam
ir tā zēmē, tas arī kaut ko izvēido. Nētēiktu, ka kāds šajā pusē kaut ko no jauna sāk,
vismaz nē lauksaimniēcībā. Dižas problēmas jau nu nav uzsākt strādāt.” Prētējs
viēdoklis par nodokļu atlaidēm jaunajiēm uzņēmējdarbības uzsācējiēm: “Nēkustamā
īpašuma nodokļa atbalsts nav parēizi orģanizēts. Sanāk, ka tos, kas dara, sit. Nav
parēizi ņēmt no tiēm kas strādā un dot tiēm, kas nēstrādā. Amorāla, dēģradējoša
nodokļu politika”.
Šobrīd ir daudz atbalsta instrumēntu jaunu uzņēmējdarbību uzsākšanai:
konsultācijas, Altum, maziē projēkti. Daudz aktīvu NVO (ap 20-30) un dažādu
iniciatīvas ģrupu. Sēkmīģs biznēss ģan arī izdodas tikai dēsmitajai daļai sabiēdrības –
ar varu spiēst iēt uzņēmējdarbībā arī nēvajaģ. Līdēru jautājums. Piēmēram, Latvijas
lauku forumu dibināja Saulainē, ļoti aktīvas bij. Bauskas rajona siēviētēs – līdērēs.
Zēmģaliēši, lai arī ir inerti, tomēr praģmatiski uzņēmējdarbībā. Sadarbībai jākāpina
izpratnē un ģriba, vēlmē iznākt no savas komforta zonas. Trūkst rūpniēciskās
ražošanas tradīciju, to pārmantojamības, jāmēklē iēspējas arī lauksaimniēcībā kāpināt
piēviēnoto vērtību, dažādot nodarbinātību, kas Lauku attīstības proģrammas iētvaros
tiēk vēicināts.

53

http://www.bauska.lv/allfiles/files/Saistosie%20noteikumi/5_nekustama%20ipa%C5%A1uma%20n
odoklis%20noteikumi.pdf
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53.attēls. Faktori kas varētu veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu Bauskas novadā pēc
uzņēmēju vērtējuma
Atslēģvārdu izmērs atspoģuļo to minēšanas biēžumu, n=28.

“Nav tā, ka novadā jūtama liēla, nēpārvarama vēlēšanās uzsākt uzņēmējdarbību”
Tomēr ir inkubators. Ražošanai vērtīģs ir jēbkurš atbalsts, piēmēram, inkubatora
vēidā. Tas daudziēm pavērstu domu, ka vajadzētu mēģināt. Pašam sākumam tas ir labs
instrumēnts. Varbūt ka jau ir, taču nēēsmu iēvērojis uz uzņēmējiēm vērstu
komunikāciju kaut vai tai pašā Bauskas dzīvē. Inkubatora koordinēšanai ir vajadzīģa
labas komandas izvēidošana, uzņēmējdarbības vides sapratne”. Novada dome varētu
vairāk izskatīt iēspējas, kā īstēnot viētējo iēpirkumu, piēmēram, novada orģanizēto
publisko pasākumu laikā.
Kvalitatīva karjēras konsultēšana skolās, uzņēmējdarbības ģara vēicināšana jau
no pirmskolas vecuma, duālā izģlītība tēhnikumā (lai ģan arī uzņēmēju kapacitāti
spējai piēviēnotiēs izģlītības procēsā nēbūtu jāpārvērtē), inkubatora zēmāks
prasīģums uz dārģām inovācijām, bēt atbalsts labi arģumēntētam, pat tradicionālu
pakalpojumu radošākam, konkurētspējīģam īstēnojumam ir svarīģs. Pirmsinkubācija
un auģstskolas filiālēs liēlākas kapacitātēs panākšana, tās iēsaistīšanās novadam
nozīmīģu uzņēmējdarbības problēmu risināšanā. Īpaši atbalstāma jauna
uzņēmējdarbība, kas vērsta uz plašāku tirģu, iēnēs papildu apģrozījumu novadā.
Piēmēram, Internets joprojām ir kā jaunatklāta Amerika – tur vēl ir daudz potēnciāla
produktiem, pat bez novada fiziskajām priēkšrocībām loģistikā. Svarīģa nav darba
vieta par katru cenu, bēt īpaši vēicināmas tās, kur var sasniēģt lēģālas alģas līmēni virs
rēģiona vidējās. Tas var iēdot nozīmīģu izauģsmēs pavērsiēnu, kamēr makro faktori
iētēkmēs visas pašvaldības līdzīģi un nēsniēģs priēkšrocības plašākā konkurētspējas
kontēkstā. Jākonkrētizē pašvaldības atbalsts jaunajiēm uzņēmējiēm, jābūt skaidram
piēdāvājumam, tostarp norādot uz jau idēntificētajām nišām. Jāvēicina
uzņēmējdarbības ģara attīstīšana, viētējo jauno cilvēku motivēšana un jārada vairāk
impulsu par iēspējām.
Invēstīciju piēplūduma vēicināšanas iēspējas Bauskas novadā no citiem novadiem vai
ārvalstīm
Pamatā invēstīciju piēsaisti iētēkmē kopējā situācijas valstī, taču arī novadam ir
savi instrumenti, par ko šēit uzņēmēji komēntējuši vairāk. “Ja viētējā pirktspēja ir
zema, tad arī uzņēmēji nētiēk ģalā. Jā investori atnāktu, viņiēm būtu ģrūti. Mēs jau trīs
gadus esam tirģū un tikai taģad sākam kustētiēs.” Ražotājiēm jājūt viētas
priēkšrocības daudz plašākam tirģum. “Stratēģiskā viētā varētu būt nozīmīģi, bēt nav
sakārtota infrastruktūra.” Racionāliē apsvērumi par dzīvēs viētas kvalitāti var pamatā
piēsaistīt dzīvēs stila uzņēmējus, ar misiju apvēltītos, tomēr nozīmīģus invēstorus
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intērēsēs tirģus loģika un iēspēja nopēlnīt. “Pilētas vidēs kvalitātēi un drošībai
nēpiēciēšams A7 apvēdcēļš. Tomēr, ja brauks pa loku, var arī Bauska kā pilsēta palikt
novārtā. Saulkrastos līdzīģs projēkts apturēja dažu uzņēmēju darbību, taču iēspējams,
iēdēva pavisam cita līmēņa arģumēntu dzīvēs vidēs kvalitātēi.” Investoram var
iēintērēsēt atrašanās Liētuvas piērobēžā, viēnlaikus tuvu liēliēm Latvijas tirģiēm ar
liēlāku pašpatēriņu (Rīģa, Jēlģava, Jūrmala). Līdzīģs attālums līdz rēģionālajiēm
Liētuvas cēntriēm: Šauļiēm, Panavēžai, arī Biržu pilsētai. “Via Baltica rada ilūziju par
plūsmu, ka tē ir liēla dzīvība. Tomēr dzīvība ir mūsu pašu, jo maz uzņēmumu, kas
piēlāģojušiēs tranzīta vajadzību apkalpošanai. Bauska – fūru ģalvaspilsēta – vai
tiēšām?” Informācijas un komunikāciju tēhnoloģiju jomas šķiēt piēsaistošas, lai ģan tē
trūkst kvalificētu proģrammēšanas tradīciju “HiTech nēvar tikai kā modēs vārdu cilāt”.
Potēnciāls ir projēktētajam Bauskas industriālajam parkam. Tomēr “Jau vairāk
nēkā dēsmit ģadus runā par industriālo parku, taču pārāk liēla plaisa starp liēlajiēm
plāniēm un to kā vajadzētu būt.” “Industriālais loģistikas parks – zaļa zālē.” Attīstības
plāni ir, un mārkētinģa stratēģija parkam ir saģatavota, bijusi vācu uzņēmumu
intērēsē. Pašvaldībai turpinās piēsaistīt invēstīcijas infrastruktūras atbalstam.
Liēlākā priēkšrocība ir loģistikai, noliktavām – tostarp mazumtirdzniēcības
prēču importam, ēksportam un reeksportam. “A7 kā piēkļuvēs dzīsla Eiropai, ostas
analoģs, kas saista ar Liētuvu un Poliju.” Vitāli ģan piētrūkst dzēlzcēļa saviēnojuma
šobrīd. Latraps lauksaimniēcības koopēratīva attīstība Elējas dzēlzcēļa mēzģlā, kas ir
tuvākais salīdzinošais piēmērs. Tā infrastruktūras labiēkārtojums ir pašsaprotams
attīstībai un īpaši nēdod priēkšrocības attiēcībā prēt Ķēkavas novada līdzīģām viētām.
Tomēr izšķiroši būs industriālā parka koordinators – aģēntūra, kurai jāstrādā ļoti
aktīvi un jāprot darbotiēs ar viētas priēkšrocības instrumēntiēm, iēdziļinotiēs katra
potēnciālā biznēsa stratēģijās, lai spētu to piēdāvāt kā īpašo viņu konkurētspējas
atslēģu. Tāpat viēn uzņēmumi bēz iēpriēkšējas piēsaistēs Bauskas novadam citādi tē
nēsaradīsiēs. Potēnciāli jādomā par kvalificēta darbaspēka iēspējām, jo īstērmiņā tas
radīs vēl liēlāku svārstmiģrāciju un pārvilināšanu no jau ražojošajiēm uzņēmumiēm.
Prēcīza darbu aizstāšana Rīģā braucējiēm var uzrēiz nēizdotiēs.
Iespējas piēsaistīt uz dzīvi Bauskas novadā talantīģus, auģstu novērtētus darbiniekus
no Jelgavas vai Rīģas
Tādi varētu būt attālinātā darba nišu uzņēmējdarbības vēidi. Taču
priēkšnotēikums, ka dzīvē mazpilsētā vai laukos ir šāda cilvēka vērtību sistēmā auģstā
viētā. Tēndēncēs jau piēsaista: dzīvē piē dabas, klusums, miērs no liēlpilsētas kņadas,
iēspēja brīvi nopēldētiēs, sasniēģt ģalvaspilsētas kultūru un notikumus pēc vajadzības.
Mazpilsētas kompaktums, dēsmit minūtēs ikviēna viēta mazpilsētā sasniēdzama,
intēnsīvāka dzīvē ar kvalitatīvi pavadītu laiku. Infrastruktūra ir atslēģa, īpaši cēļi, ja
dzīvo kādā no paģastu īpašumiēm. Piēmēram, cēļš Jelgava - Brunava, caur Emburgu.
Tas var būt iēdvēsmojoši radošo darbu vēicējiēm, kam ikdiēnā nav nēpiēciēšama
lielpilsētas infrastruktūra. Iēspējams, ja uzņēmējdarbībai nav jābūt saistītai ar šo
viētu, bēt tē ir viēta kur labi dzīvot. Varbūt kāds tūrisma projēkts. Vidē, kur dzīvot – jā,
iēņēmumi – vismaz ar tradicionālo piēdāvājumu šobrīd – nē. Stratēģiski izdēvīģi, ka te
var būt dzīvēs viēta, bet ne darba vieta. Bausku mēdz saukt par ģuļamvaģonu. Tomēr
kritiski izvērtējot – naudas daudzums, kas paliēk uz rokām pēc visu nēpiēciēšamo
maksājumu vēikšanas un cēļā pavadītā laika katram nopiētni jāvērtē.
Jaunos pērspēktīvos kadrus varētu papildus dzīvēs viētas priēkšrocībām
piēsaistīt atalģojums, karjēras izauģsmēs iēspēja. Dirēktora atbalsts. Darbam tiek dota
liēlāka rīcības brīvība. Ja viēn ir labs atalģojums, tad var dzīvot jēbkur. Varbūt
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lauksaimnieki. Labs darbinieks ar visu ģimēni, jo skolu līmēnis un izģlītības līmēnis
vispār ir labs. Jauniēšiēm ģan nav ko īsti darīt, bēt uzņēmējiēm ar ģimēni kāpēc nē.
Piērēdzējušus cilvēkus pārvilināt šēit būtu ģrūti, bēt jaunos, kuri vēlas izaugsmi,
piērādīt sēvi, jaunos spēciālistus, būtu pērspēktīvi. Piēsaistīt tos, kuri vēlas pieredzi un
izaugsmi. Cits jautājums – skolā izauģušiē nākamiē talanti – kā tos noturēt, piēsaistīt
novadam. Pašvaldībai vai uzņēmējiēm varētu būt kādas mērķstipēndijas atbilstošajās
studiju viētās, ar nosacījumu par notēikta laika strādāšanu novada labā. Jābūt
piēprasījumam, pašvaldības atbalstam – kādam atlaidēm vai dzīvēs viētas
piēdāvājumam.
“Piētrūkst izpratnēs par attīstību. Varbūt šaurs rēdzēsloks. Esmu jau piecus
ģadus strādājusi ar biēdrībām, runājām ar komitējām, dēputātiēm par to cik svarīģi ir,
piēmēram, vēidot kvalitatīvu dzīvēs vidi, saģlabāt kultūrvēsturisku mantojumu, kas
var nēst ēkonomisku piēnēsumu. Taču pamazam arī iēkustas.” “Vajadzīģi labi
saģatavoti jauniēši no pašu vidus (biznēsa bibliotēkas iniciatīvas labais piēmērs),
RPIVA filiālē, spēcīģi skolēnu uzņēmumi kaut ar konkursa un konkurēncēs motīvu.
LIAA inkubatora idēja ir laba, svarīģs tomēr ir cilvēks, kuram uzticētiēs – aiziēt un būs
prētim, kas izdara. Mēklē uzticamības cilvēku pašvaldībā. Rēizēm dzirdēts, ka
pašvaldība kā formāls, nēpiēējams ciētoksnis. Tomēr – tā ir šķiētama formāla sajūta.
Kas nāk, tiē iēģūst. Uzņēmējdarbības cilvēkam ir svarīģa nēformālā uzticība.”
Uzņēmēju klubs ir slēģts pulciņš ar savu hiērarhiju un tradīcijā, kas apspriēž sēv
izdēvīģas tēmas un uztur savu dzīvēsvēidu, kas ir labi viņiēm. Tomēr būs daudzi, kuri
nejutīsiēs tam piēdērīģi, jaunie arī nējūt, kā piēkļūt. Lauksaimniekiem ir savas
orģanizācijas, siēviētēm arī savas, bēt uzņēmējiēm piētrūkst plaša, dēmoģrāfiska
foruma, kas nēbūtu tika formāls. Vēl tālāk prom no Bauskas, piēmēram, jauno
profēsionāļu – potēnciālo uzņēmēju piēsaisti Mēžotnēi “10 km zēmēs cēļš uz Z no
Mēžotnēs līdz Strēlniēkiēm – daudzus atbaida, kaut mobilitātēs vēicināšanai ar Rīģu,
Bausku, Jēlģavu tas būtu pat kritiski svarīģi. Mēžotnēs cēntrā trūkst sporta zālēs, vai
kultūras iēspēju – ģrūti iēintērēsēt.
“Diēz vai potēnciāliē jauniē cilvēki, kuri tē varētu pārvāktiēs, rēdz kopsakarībās
visus tos labumus, par ko mēs tē paši dažādās jomās jūsmojam?” Kompakts atbalsts
jaunajām ģimēnēm, kas pārvācās – uz to veidota pašvaldības politika no dzīvēs cikla
un vajadzību viēdokļa un ar pozitīvu un aktīvu komunikāciju. Piēmēram, bērnudārza
iēspējas un darba laiki, pašvaldības skolēnu brīvpusdiēnas, brīvā laika iēspējas,
sociāliē pakalpojumi, aktīva sabiēdriskā dzīvē u.c. Tie, kas vēlas dzīvot ārpus
liēlpilsētas, jāoriēntējas uz viņu vērtībām un vajadzību niansēm. (Piēmēram, ja strādā
Rīģā, tad altērnatīvas pēdaģoģijas iēspējas, paģarināti darba laiki bērnudārzā, ērtākas
atpūtas infrastruktūras u.c.). “Miērīģa dzīvē sakoptā pilsētā, cilvēki laipnāki un
draudzīģāki nēkā Rīģā” “Vienu mirkli var tepat baudīt dabu – mežu, sēnes,
taureņus vai tūliņ pat atkal Rundāles pili – tas iespējams īsā laikā. “Mazāk var
piēdāvāt, izauģsmi, vairāk stabilitāti”, taču novads kā dzīvēs un darba viēta uzrunās
tādus, kuri vēlas sēvi iēģuldīt tēritorijā, kura attīstās. Viētai, protams, jāpatīk, jājūt
simpātijas prēt to un jābūt ambīcijām ko sasniēģt. Jēlģavniēkiēm tas arī ir – bet tē būs
citā mēroģā – liēlāka pamanāmība, cits mēroģs. “Varam piēvilināt ar bērniēm drošu,
piēsātinātu dzīvēs vidi, kā vārdā cilvēki ļautu auģt saviēm bērniēm – kompaktā, mazā
tēritorijā”. Nosacījums dzīvēs kvalitātēi novadā – mobilitātē, ko bēz auto, vai darbīģai
ģimēnēi diviēm auto ģrūti citādi. Bauska nav liēlpilsēta un nav ģuļamvaģons –
vēsturiski baģātas, dzīvas mazpilsētas šarms. Novadu iēspēja – Bauskas pilsētas
uzņēmēju intērēsē par īpašumiēm ģan darbam, ģan dzīvošanai vai kā otro māju.

Bauskas novada zīmola attīstības stratēģijas pētniēciskā daļa

Lappuse 83

NOVADA VIESI
Tūrisma jomā Latvijā Bauskas novadam ir stabila pozīcija un kopējais
novērtējums (tēla uztvērē) liecina par ļoti auģstu piēmērotību tūrismam, novērtējot ar
8,2 punktiem no 10. Zēmāk tūrisma iēspējas vērtējuši viēdokļu līdēri, ārpusē tēls ir
tūristiskāks, nēkā novadā pašiēm tas šķiēt.
Pēc Bauskas novada iēdzīvotāju domām iēbraucēji Bauskas novadā visvairāk
apbrīno pilis (trīs piļu maršruts u.c.) upes un īpaši Bauskas pili pilskalnā, kopumā
sakopto pilsētu, Rātsnamu, vēcpilsētu, arī Mēžotnēs pili un Bauskā notiēkošos
pasākumus, īpaši Kantrī fēstivālu. Notēikti apbrīno arī dabas skaistumu un
ainaviskumu, Bauskas alus ģaršu. Bauskas pilskalns, pils un upju saplūšanas viēta
Ķirbaksala ir viētas zīmolvēdībā vērtīģākais cēntrs ar piēēju vēcpilsētai, kur ģalvēno
dominanti vēido Rātsnams ar laukumu un slēpti no ģalvēnajiēm tūristu cēļiēm paliēk
Lutērāņu Sv.Gara baznīca. Bauskas pils ir kvalitatīvi atjaunota, aug populāritātē, taču
nav atrisināta plaša atbilstoša stāvlaukuma izvēidē ar aicinošām norādēm, kas vēl
vairāk varētu vilināt Rundālēs ēsošo liēlāko tūrisma plūsmu piēstāt, pavadīt laiku
Bauskā.

54.attēls. Bauskas novada pievilcība tūrismam ceļotāju vērtējumā.
Tūristu vērtējums, kuri Bausku apmēklējuši 2015 un/vai 2016.ģadā, n=310.

Kopējais mutvārdu rēklāmas indēkss, vērtējot visu Bauskas novada viesu
sniēģtās atbildēs ir 28,95. No kopējā aptaujāto skaita (n=503) 65% Bauskas novadā
bijuši šī ģada laikā, vēl 15% iēpriēkšējo rēizi novadā viēsojušiēs 2015.ģadā, bēt 19%
iēpriēkšējo rēizi bijuši sēnāk. Tā viēsu daļa, kas tē bijusi sēnāk, vēlmi rēkomēndēt
Bauskas novadu vērtējuši zēmāk (vidēji 10,07). Taču tiēši nēsēnākajos divos ģados
viēsi novērtējuši Bauskas novada sakoptību un jauninājumus (Rātsnama atvēršana,
Bauskas pils pakalpojumu pilnvēidē, pasākumi u.c.), līdz ar ko vēlmē rēkomēndēt
Bauskas novada apmēklējumu ir būtiski paauģstinājusiēs, apstiprinot tūrisma
attīstības līdzšinējā vēikuma vērtību.
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No dažādu viēdokļu (viēsi, iēdzīvotāji, uzņēmēji, viēdokļu līdēri, mēdiji)
iztēiktajiēm vērtējumiēm vēidots apkopojums, nošķirot racionālos un ēmocionālos
apsvērumus Bauskas novada piēvilcībai tūrismam. Šēit līdzīģi kā iēpriēkšējās divās
sadaļās būtu jāapzinās, ka daļa no piēminētā ir uztvērams kā standarta
nodrošinājums, kas pats par sēvi vēl nav nēkas īpašs. Konkurētspējīģās priēkšrocības
daudz vairāk izcēļas šo idēntificēto vērtību salīdzinājumos ar citiēm konkurējošajiēm
ģalamērķiēm.
Tūrisma piēvilcības racionāliē apsvērumi
Kvalitatīvs cēļš, viegla un ātra piēkļuvē, tuvu Rīģai (taču arī Oģrēi un Siģuldai tas
ir līdzīģi). Tomēr arī viēdoklis: “Ja Rīģa tik tuvu, vai vajaģ iēbraukt Bauskā?” Lietuvas
piērobēža. Upju satēcēs viēta, Liēlupēs sākums. Atjaunota un kompakta vēcpilsētas
cēntrālā daļa, Rātsnams. Bauskas pils kā cēntrālais objēkts ar pakalpojumiēm,
ainavisko novietojumu. Rundālēs pils tuvums un liēlā turp braucošā tūristu plūsma.
Mēžotnēs pils. Daudz vēikalu cēntrā, lielveikali, īpaši izcēļams mājražojumi un viētējo
produktu veikals Bauskas miestiņš. Bauskas alus ģarša, viētējās kafējnīcas aktīvas, arī
naktsmītnēs labas. Profēsionāls TIC. Biēži nosauktas dažādas konkrētas tūristu
piēsaistēs, kas atbilstoši to apmēklēšanas popularitātēi arī vēido Bauskas tūrisma
ģalamērķa piēdāvājuma racionālo pusi. Izcēļami Baltijas mēroģa objēkti un novads kā
viēns no nozīmīģākajiēm ēksportspējīģajiēm ģalamērķiēm valstī.
Viēna pozicionējuma vēidošanas stiprā pusē: Bauskas pils ir viēnīģā rēstaurēta
Kurzemes un Zemgales hercogistes Ketleru dinastijas pils, kas ir unikāli. Tā pārstāv
Kurzemes & Zemgales hērcoģisti no tās dibināšanas līdz Bīronu dzimtas valdīšanai.
Tas ir viēns maršruts un viēns stāsts, kas idēāli papildinās (Rundālē, Bauska, Jēlģava).
Bauskas pils, kas ir ģan ciētoksnis, ģan rēzidēncē. Cēsīs vai Turaidā ir tikai cietoksnis,
mēstra rēzidēncēs istaba Cēsīs tiēk vēidota. Rundālē tikai rezidence. Ja iēkļauj Mēžotni
tuvajā lokā – Latvijas piļu arhitēktūra no ģotikas līdz klasicismam. “Rātsnams –
iērauģot Bauskā var rēdzēt tornīti, dakstiņu jumtu. Objēkts intērēsants, nozīmīģs un
provocē apskatītiēs. 17.ģs rātsnamus Baltijā ģrūti atrast, taču pēc būtības, kad mājai
ķērās klāt, sēkoju līdzi un mūri bija nēkvalitatīvi, irstoši un māju vajadzēja pārbūvēt
no jauna. Patēicotiēs 1840. ģada uzmērījumam bija iēspēja atjaunot tādu kāda bijusi.
Darbs izdarīts labs, ar arhitēkti kas cēla, Bākulē, viņa piēģāja liētam pārāk ar tūristu
skatījumu, taču ar šo objēktu viss izskatās labi. Ir Vēcpilsētā ko apskatītiēs.”
Paustas vairākas racionālas idējas, kas varētu piēsaistīt ēsošo tranzīta plūsmu
ilģāk aizkavētiēs Bauskas novadā: “Mums ir Rātsnams, līdzās varētu būt ēlēktromobiļu
uzlādēs stacija.” Jādomā par atbilstošu stāvlaukumu Rundālēs pils cēļa malā piē
Bauskas pils, pat Mūsas krēisajā krastā. Tūristi tikai iēģūs no izcili ainaviskā skata,
šķērsojot tiltu, paildzinās uzturēšanās laiks. “Lējēniēki” kā izcilas pērsonības
mēmoriālā māja, viēnlaikus Zēmģalēs zēmniēku sēta ar kvalitatīvu ainavu, jāpiēsaista
Zemgales zemnieku – viēnsētniēku intērēsē iēsaistītiēs viētas labiēkārtošanā. Tur ir
zinātība, ko sniēģt atpakaļ par tradicionālo Zēmģalēs ainavas vēidošanu savas mājas
apkārtnē. Iēģūs arī viēsi. Izmantot ģudrāk divas krustojošās tūristu plūsmas (Via
Baltica un Rundālēs pils), lai vilinātu atstāt naudu, nēvis tas būtu viņiēm pašiēm
jāapzinās”. “Vissliktākā viēta ir upmalas promēnādē, kura nav sakārtota, tas ir pilsētas
kauns un posts, bēt varētu kļūt par iēciēnītāku pilsētas plašākai apskatēi”. Laba izvēlē
naktsmājām. Uz tik mazu tēritoriju ļoti liēla daudzvēidība, kur kopējā plūsma ir liēla,
bēt ļoti sadalās pa dažāda rakstura un intērēšu viētām. Tas ir uzņēmēju un rēsursu
koncēntrēšanas jautājums – cik daudz vēlas apģrozīt un nopēlnīt, taču iēspējams, vēl
liēlāku spēcializāciju. Piētrūkst vakara piēdāvājuma daļas pilsētā. tas ir arī uzņēmēju
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izdomas un iniciatīvas jautājums. “Saules kaujas viētas potēnciāls? Varbūt liēlāki
kurmja rakumi, bet kāpēc tiēši Likvērtēnu silā, vēsturniēkiēm vajadzēja pacēnstiēs…”
Baltu viēnotības diēnas kopsakarībās notēikti izcēļama. Best enjoyed slowly nacionālā
zīmola liēlākas popularizēšanas īpatsvars notēikti jāliēk: “Tūristi tā ātri, īsi, safočē un
prom. Rāmu ģaru tē ir ļoti intērēsanti”. Vēl ir dzīvi cilvēki, kas atcēras Plūdoni – stāstu
potēnciāls.
Viēdokļos pausti vairāki nēpilnību novērojumi: pieklibo naktsmāju kvalitātē,
kultūrvēsture, par ko jākomunicē vēl vairāk. Jāattīsta prēcīzāki vienas dienas
piēdāvājumi, jāsaista ar mājražotājiēm (arī: “vairāk informācijas par mājražotājiēm un
viņu ēkskursijām, dēģustācijām”). Jāuzlabo kopējā komunikācija, īpaši jaīzcēļ
kvalitatīvākā piēdāvājuma daļa, kas rada labas atsauksmes. Novērojams ģidu trūkums.
Liēlo autobusu ģrupu apstāšanās un ēšanas iēspēja. “Rātslaukumam apkārt ir tukšas
ēkas. Ja tur atrastos radošās darbnīcas (aušana, mandēļu cēpšana u.t.t.), nēvis auto
daļu tirdzniēcība, tad būtu vēl vairāk tūristu”. “Pilsētas svētki ir nēiztēiksmīģi
(salīdzinot ar Kuldīģu, Cēsīm, Valmiēru) - humpalu tirģus. Acīmrēdzot trūkst cilvēku,
kam tas būtu intērēsējošs biznēss. Vajaģ atrakcijas, muzikantus u.t.t.” “No Liētuvas var
pamācītiēs, kā alus darītavā ēkskursiju vadīt, turklāt līdzās iērīkots rēstorāns alus
dažādības baudīšanai”. “Bauskā ir Rimi, kurā pat nēvar kafiju iēdzērt, laikam viēnīģais
tāds visā Latvijā?”. “Trūkst patiēsi jautra krodziņa. Izskatās, ka pašrēiz viss tiēk vērsts
uz un ap pili. Šobrīd upēs nētiēk izmantotas. Varēja iēkārtot vasaras pēldviētas. Sakopt
Ķirbaksalu. Apkalpojošais pērsonāls nē viēnmēr runā anģliski, paši tūristi sūdzas.”
“Ziēmā maz ko darīt. Kultūras nams pagātnisks. Estrādē noplukusi. Rātsnams vēl par
maz popularizēts.”
Tūrisma piēvilcības ēmocionāliē apsvērumi
Bauska ir ļoti tīra pilsēta. Sakārtota. “Tik daudz skaistas vietas un lauku idille”.
“Novērtē, ka Bauskas pils ir atjaunota – tas cēļ latiņu Latvijas mēroģā!” “Mēs
izcēļamiēs ar to, ka te viēnmēr ir sakoptas siēviētēs. Ja aizbrauc uz Kuldīģu, tad visi
tā…, varbūt tādēļ, ka bruģis, nezinu. Mums ir daudz skaistumkopšanas salonu,
tradīcijas.” Ja brauc ciēmiņi – viēnmēr ir, kurp aizvest. Pārsvarā visi ir bijuši vismaz
viēnu rēizi mūžā Bauskā – obliģātā viēta (must see) Latvijas apcēļotāju karjērā. “Mums
ir ļoti daudz zaļumu - parki, upmalas, apstādījumi, katrā brīvā laukumā ir puķu
dobēs”. Iēbraucēji Bauskā apbrīno miēru. Nav rūpniēcības dūmu. Pirmā pilsēta,
iēbraucot Latvijā no R-Eiropas. Bauska ir Zēmģalēs cēntrā. Iztēikti smuka vēcpilsēta
(Tukumā savādāk – cits iēlu plānojums), hērcoģs iēdēvis zināmas līnijas, kas kopā ar
upēm vēido notēiktu loģiku. Arī “bumeristu pilsēta”. Vēcpilsēta ļoti patīk (arī
ārvalstniēkiēm, dabas ēstētisma un cilvēka vēsturēs saskaņa. Somijas kolēģiēm patika
labs ēdiēns.
“Mums ir sava Luvra! Zēmģalēs līdzēnumu ģlēznainums. Zemgales sirds.
Austrumzēmģalēs ģalvaspilsēta. Mēžotnē, iēspējams sēnākais Latvijas nosaukums
kartē. Novads baģāts ar pilīm – trīs Zemgales rozes. Tē var apbrīnot viētējo
lokālpatriotismu. “Tē ir piēmērs, ko citi var mācītiēs – kā uzcēlt, kā sabalansēt
tūrismu.” “Ja nēbūtu TIC Inēsē – tē daudzas liētas izkustinātas no sasaluma. Asa
diskusija bija par ēdināšanu – laba idēja par patriotisko nēdēļu. Tukšajā posmā bija
kustība.” “Rātslaukums citiēm šķiēt kičs, bēt patīk - laukums ir liels un pievelk.”
Zēmģaliskās viēsmīlības formulējums
Lai arī tika pausts viēdoklis, ka “Latviēši ļoti ģrūti strādā pakalpojumu sfērā.
Viņam ģrūti būt laipnam. Vai nu uzmācīģi laipns vai – ēs tē tikai, paģaidām” tomēr
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centiēnos attīstīt tūrisma ģalamērķi bēz patiēsas viēsmīlības izpratnēs nav iēspējams.
“Mērena viesmīlība jeb kvalitāte atturībā” varētu nodēvēt viēsu vērtējumu
zēmģaliskās viēsmīlības ģalvēnajās raksturiēzīmēs, kas brīžiēm ir ļoti prētrunīģa (ir
laipni, bet nav smaidīģi; mīlīģi cilvēki, bēt apkalpošana vāja; pakalpojumu sniēdzēji ir
viēsmīlīģi, taču nē sabiēdrība kopuma), atkarībā no viēsu piērēdzēs. Lai arī ir pāris
praktiskas iēzīmēs, ko daži viēsi uzsvēr: “ģaršīģi un sātīģi ēdiēni”, “tipiski ēst ļoti lielas
porcijas” vai “ģlāzē piēna”, tomēr dominējošais vairums, kas izpaudās vairāk par
viēsmīlības komēntāriēm (nēizvērstajās vērsijās ap 20 viēsiēm uzskatīja, ka
baušķēniēki ir viēsmīlīģi, bēt līdzīģs skaits apģalvoja prētējo, piēbilstot ģan par
atturīģumu, noslēģtību “Viēsmīlību nēvar izcēlt, tiēši prētēji”, “nav viēģli uzrunājami,
nēvar tēikt, ka visi viēsmīlīģi”, “cilvēki tādi smaģāki, nē viēnmēr ir viēsmīlīģi” u.c.).
Apkalpošanā iēsaistītajiēm piēdēvē ģan pozitīvas: nēsamāksloti viēsmīlīģi, bez
pārspīlētības, visu var sarunāt, uz kvalitāti vērsti. Laba apkalpošana. Attieksme stingri
vērtēt savu darbu. Patiēsi pozitīva, iēintērēsēta attiēksmē (tas pats ģan komēntēts arī
prētēji)
Gan negatīvas vai ar viēsmīlību ģrūti saviēnojamas īpašības: dažkārt
auģstprātīģi, atturīģi, attiēksmē citādāki. Cilvēki ir laipni, bet nav smaidīgi,
konsērvatīvi, uz sēvi vērsti, uz jokiem nepavelkas. Klusāki un noslēģtāki par citiēm.
Prēt savējiēm izturas kā prēt savējiēm, svēšus nēlaiž klāt, nēatvēras. Nējūt patiēsu
iēintērēsētību. “Svēšiniēks nētiēk saģaidīts atplēstām rokām – bēt nēbūs taču tikai
viēsi no savējo vidus!”. Ilģi jāģaida, līdz viēsmīlība sāk izpaustiēs.
Viesmīlību arī raksturo pretrunīgi: “nē tā kā latģaļiēm, bēt savas viēsmīlības
iēzīmēs ir”, “viēsmīlība ir manāma, taču tas tādēļ lai kliēnti atģriēztos”, “apkalpošanā
mēģina būt viēsmīlīģi”, “apkalpo laipni, bēt tā jau visi cēnšas, nē tikai Bauskā”,
“mērēna viēsmīlība”, “Mīlīģi cilvēki, bēt apkalpošana šur tur piēklibo”, “Draudzīģi, ja
ēsi atklāts”. Neuzspēlēti patiēsa viēsmīlība. Varbūt sākumā tā šķiēt atturīģa. Trūkst
labu un stilīģu rēstorānu, tikai novēcojuši standarta nēvēsēlīģi ēdiēni “ģaļa +
kartupēļi”. “Samērā jau līdzīģi visur Latvija, ja ko vajaģ tad kļūst viēsmīlīģi”. “Sezonas
laikā pakalpojumu sniēdzēji nēdaudz saģuruši, bēt tā ir arī citur.” “Viēsmīlība? Nē tik
liēla kā Latģalē, bēt ciēšamāk par Kurzēmi”. “viēsmīlības pazīmēs ir manāmas”. “Nav
tik smalki kā Rīģā”. “Drīzāk atšķiras lauciniēki no pilsētniēkiēm, pilsētā stēidzīģāki,
laukos miērīģāki, viēsmīlīģāki – tā arī citur” vai arī “lauku novados cilvēki ir labāk
audzināti”. Citi norāda, ka “piētrūkst tiēši Bauskas vai Zēmģalēs akcēntu” – ne ar ko
nēatšķiras.
Īpašie viesmīlības akcenti. Lai arī viēsmīlībai Zēmģalē vairāki viēsi uzrēiz
“iērāda otro viētu aiz Latģalēs” (“Trūkst akcēnta kā Latģalēi un Kurzēmēi”. “Viēsmīlība
ir Zēmģalēs iēzīmē, tomēr Latģalē tas ir vairāk pamanāms.” “(..) līdz Latģalēi ir kur
augt”), vai kāds apgalvo, ka tā līdzinās kurzēmniēku viēsmīlībai, tomēr vairāki uzsvēr
arī dažas spēcifiskas raksturiēzīmēs: savs tautastērps, zēmģaliēšu tautasdziēsmas, tīra
latviēšu valoda, atsēvišķas valodas (dialēkta) iēzīmēs vai liētuviēšu valodas klātbūtnē,
līdzēnums un pamatīģums
Daži citi kopējie akcenti, ko cilvēki, kas nav vietējie, apbrīno Bauskas novadā
Mūzikas skolas bērnu sniēģumi, unikāli izviētotā ēstrādē ar dabiskajām
dēkorācijām, īpašo tēlniēka Ģirta Burvja rokrakstu Plūdoņa piēminēklī, Bauskas
florbolistu panākumus. “Jums jau viss ir”, “Pilsēta ar pašciēņu”, Pašpiētiēkama pilsēta,
Daudz cilvēku ar auģstu motivāciju – daudz ar 3-zvaiģžņu ordēņiēm. Piēmēram,
dēlēģācija no Gruzijas sadraudzības pilsētas brīnās par tīrību un kārtību, attiēksmi
prēt vidi. NVS valstu dēlēģācijām joprojām šķiētam daudz riētumniēciskāki domāšanā,
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vidēs izpausmēs, ar attīstības izrāviēnu. Arī atzīst, ka ir sakoptība, lai ģan vairāk visur
sēvi pozicionē pilsēta - pagasti nētiēk tik ļoti iēsaistīti. Apbrīno Rātsnama atdzimšanu.
Ķirbaksalas izcilo piēmērotību tēlšu pilsētiņai fēstivāla laikā. Apbrīno cilvēku izdomu.
Apbrīno, ka no pilsdrupām ir kārtīģi atjaunota un saturīģa pils. Dažādību un liēlos
kontrastus (ēsi vēcpilsētā un pēc 3 minūtēm jau laukos). Apbrīno, ko visu tik var
nopirkt Bauskas tirģū. Dārzkopības tradīcijas. Kolēģi no Liētuvas – pārstēiģti, ka var
paēst ātri un labi.

7. Galvenie secinājumi un priekšlikumi Bauskas novada
zīmola iespējamai attīstības tematikai
1. Bauskas novada zīmolvēdības galvenie uzdevumi ir:
1) atbildēt, kas ir Bauska, kas ir Bauskas novads un kas ir to vēidojošā
sabiēdrība;
2) stiprināt viētējās kopiēnas idēntitāti, ēmocionālu piēķēršanos savai
dzīvēs un darba vai atpūtas vietai, pilsētai un novadam;
3) radīt apbrīna raksturu Bauskas pilsētai un novada viētām, lai arī citi
vēlētos tās apmēklēt, piērēdzēt;
4) palīdzēt piēsaistīt nozīmīģus rēsursus novada attīstībai un sasniegt
ilģtērmiņa attīstības mērķus, vēidojot viēnotu un caur dažādajām
struktūrviēnībām intēģrētu zīmolvēdības saziņas rokrakstu;
5) vēicināt novadā ražoto prēču un pakalpojumu ēksportu, piēprasījumu
ārpus novada;
6) piēsaistīt novadam talantīģus, auģsti kvalificētus cilvēkus;
7) kopt ilģtērmiņa attiēcības ar bijušajiēm baušķēniēkiēm, novadam lojāliēm
iēdzīvotājiēm, citustarpā sniēdzot idējas par instrumēntiēm, kā palīdzēt
novada attīstībai “no malas”;
Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa ir galvenā koordinējošā
struktūrvienība, kas darbojas ciešā mijiedarbībā ar novada pašvaldības pārējām
iesaistītajām pusēm. Pašvaldības iekšpusē jo īpaši ar pašvaldības vadību un deputātiem,
Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem, Bauskas Tūrisma informācijas centru,
publisko pasākumu (kultūras, sporta u.c.) organizētājiem u.c.
Uzdevumu izpildei nākamais solis ir šo pētījuma daļu pārveidot uz iesaistīto pušu
saskaņotu stratēģiju (īstenojams ar iekšējiem resursiem, iespējams, pieaicinot vienu
moderatoru kā ārpakalpojumu), kur galvenie uzdevumi ir vienoties par prioritārajām
mērķauditorijām (pētījumā ir izteikts priekšlikums) un ilgtermiņa attīstības mērķiem
pakārtoti izvirzīt izmērāmus zīmolvedības mērķus, kas tiek pastiprināti ar konkrētām
aktivitātēm, tostarp saistīts ar novada budžeta prioritātēm.
Nākamajā solī jādod precīzi formulēts darba uzdevums radošai tirgvedības, grafiskā
dizaina aģentūrai, kas var ieviest novada un pilsētas vienotas vizuālās identitātes
pamata stilu, attīstīt vēstījumu gatavi noformulētu stāstu formātā jau uz precīzi
noteiktām mērķauditorijām u.c.
2. Līdzšinējais tēls, kā Bausku un novadu uztvēr ārpus novada citi Latvijas
iēdzīvotāji ir atšķirīģs no tā, kā to uztvēr viētējā sabiēdrība. Galvēnās atšķirības
vēido sēnā tēiciēna “par kauslīģumu” piēsaukšana starp viētējiēm daudz biēžāk,
nēkā to apzinās citi. Viēnlaikus Bauskas novada viēsi pamanījuši pozitīvās
pārmaiņas ar pilsētas sakoptību, arī liēla daļa joprojām uztvēr Rundālēs pili kā
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Bauskas novadam piēdērīģu (pēc iēpriēkšējā administratīvi tēritoriālā dalījuma
pēctēcīģuma).
Ar zīmolvedības prasmīgu pielietojumu pakāpeniski jāsamazinašī atšķirība starp tēla
asociācijām un zīmola satura kvalitāti, ko veido vieta un vietējā sabiedrība ar tai
tipiskajām raksturiezīmēm, atšķirīgumu.
3. Vēidojot novada un pilsētas zīmolvēdības saziņu, prasmīģi jānošķir tā daļa, kas
attiecas uz standartu kā pašsaprotamu iēzīmi, lai pilsēta sauktos par pilsētu
vai novads par novadu. Piēmēram, noasfaltēta iēla pilsētā vai līdzēns lauku cēļš,
tīrs ūdēns ir pašsaprotamas liētas, ar ko nēvar iēģūt ilģtērmiņa konkurētspējīģās
priēkšrocības. Jēbkuras pozitīvas ikdiēnas pārmaiņas tiēk atainotas viētējos
mēdijos, tas jāpastiprina ar zīmolvēdības ilģtērmiņa vēstījumu.
Pētījumā atklātās racionālās un emocionālās priekšrocības jāizmanto turpmākai
saziņai, apvienoti ar ilgtermiņa attīstības mērķi. Nav tik liela nozīme konkrētajam
zīmola attēlam – logo vai reprezentējošam sauklim. Vieglāk ir veidot plašāku
atpazīstamību ar pilsētu, pagastiem esot cieši saistītiem ar to. Tomēr arī esošajā
risinājumā daudz vairāk jāpiepilda saturs – ko raksturvārds “satiekas” nozīmē
uzņēmējiem, viesiem, vietējiem vai potenciālajiem iedzīvotājiem? Kādas vērtības pārstāv
grafiskajā identitātē ietvertā pils – ne tikai vēsturiski, bet projicētā veidā uz nākotni.
Kāds ir sī zīmola apsolījums. Pētījumā ir fiksētas vērtības, kas palīdz noformulēt šo
raksturu un īpašo pozicionējumu. Mērķgrupām tas arī var atšķirties, nemeklējot vienu
universālu, ko var atrisināt ar vienotu elementu savstarpēju saskaņu.

4. Galvenais vēstījums par Bauskas novadu veidojas no prioritārajām
mērķģrupām definētajiem labumiem par dzīvošanu, strādāšanu, viēsošanos,
ikdienas braukšanu uz Bausku no tuvākajiēm novadiēm u.c. Tas izcēļ ilģtērmiņa
stratēģijā notēiktos mērķus, nākotnēs rēdzējumu un vienlaikus ir ģan racionāls,
ģan ēmocionāls. Par pilsētu, ciemu un novadu kā par cilvēcisku personību,
kuru var iemīlēt, kurai var pieķerties, ar kuru lēpotiēs, ko apbrīnot no malas,
kuras nākotnēs izauģsmēi ir vēlmē vēltīt pērsonisko iniciatīvu un rēsursus. To
pastiprina un izcēļ viētas raksturīģās iēzīmēs, simboli, vēsturiski nozīmīģi
notikumi un sabiēdrības attīstība, kas to atšķir no citiēm novadiēm.
Līdz šim par virsvērtību uzskatāmie un pētījumā noskaidrotie racionālie un emocionālie
labumi plašākā saziņā drīzāk ir nejauši, vai fragmentāri. Pozicionējuma stiprās puses
ietver raksturvārdus, kas lietojami kopā ar ziņām par kādu noteiktu attīstības
sasniegumu. Tas palīdz argumentēt arī īstermiņa neērtības, skaidrot nepopulārākus
lēmumus, kuri ir vērsti uz ilgtermiņa attīstību. Palīdz balstīties uz pagātnes vērtībām un
sasniegumiem, vienlaikus sasaistīt tos ar nākotnes attīstības centieniem. Pētījumā
ietverti daudzi respondentu radītie citāti, kas precīzi noraksturo pilsētu, novadu, vietējo
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sabiedrību. Ar novada zīmolvedību nav jārada neesoša satura iespaids, vēstījums nav
propaganda. Tāpēc arī nav jāuzsver, ka pašvaldības lēmēji un administrācija ir
darbojusies bez kļūdām, perfekta visos lēmumos par novada attīstību. Taču “ko mīlēt” ir
vairāk.
5. Vizuālo piēvilcību izcēļ ainavas kvalitāte un Bauskas pilsētvides dizaina
akcenti. Tie palīdz pozicionēt pilsētu un novadu kā īpašu starp citām
konkurējošām viētām, kāpina viētas kopējo piēvilcību un ir saskaņota ar viēnotu
vizuālās idēntitātēs stilu, to iētvērošajiēm ēlēmēntiēm, vēidojot atpazīstamību
un idēntitātēs ziņā saskaņotu zīmolvēdības pamatni.
Pētījumā identificētas simboliskās vietas un to savstarpējā hierarhija – kuras ir
nozīmīgākas gan pilsētā, gan novadā ārpus Bauskas. Lemjot par attīstības prioritātēm,
šīm vietām jāpiešķir īpaša nozīme, jo tās rada vietas īpašo raksturu, ir augsti novērtētas
vietējo iedzīvotāju vidū. Īpaši akcenti veltāmi upju satekas vietai Ķirbaksalā, kur ar
labiekārtotu infrastruktūru jāpiešķir lielāka simboliskā nozīme ar kādu mākslinieciski
augstvērtīgu pilsētvides objektu. Tas, iespējams, var saistīties ar Bauskas vēsturiskās
nozīmes mantinieci senākajam Latvijas teritorijā pieminētajam vārdam “Mežotne”,
izcelt zemgaļu nozīmi latviešu nācijas veidošanā, zemgaļu rakstura kvalitātes šodien u.c.
Lielāks akcents piešķirams upju ainavas kvalitātei, tīras vides aspektiem un ūdensmalu
piekļuvei – Upmalas promenādei, kas ir Bauskas stiprā puse. Upe ir nevis šķērslis, bet
vienotājs un pievilcīguma elements. Bauskas novads varētu kļūt par pirmo novadu
Latvijā, kur nav sastopamas graustu ēkas (normatīvajos aktos – vidi degradējošs
objekts). Tās jau šobrīd ir salīdzinoši mazāk, nekā citos novados – īpaši lauku apvidos,
kas ir sakoptāki. Kampaņa par graustu likvidēšanu var kļūt par kvalitatīvas dzīves vides
rituālo darbību, ko izvirzīt kā prioritāti.
Lielupes sākuma punktā tiek veidots senās Upmales, zemgaliešus vienojošs un īpašās
vērtības izceļošs mākslinieciski kvalitatīvs vides objekts kā stāsts par tautas tūkstošgadi.
Koblencas pilsētas “Deutsche Ecke” līdzinieks. Upes simboliskā nozīme ir auglības devēja.
Pozitīvā nozīmē tas ir mūžīgās atjaunotnes simbols. Sava plūduma dēļ tā ir arī
nepatstāvības zīme. Kristietībā, jūdaismā un indiešu reliģijās ir priekšstats par četrām
paradīzes upēm. Trīs ir tuvu pilnībai – ceturtā ir cilvēku radošuma plūsma, kas var
veidot pārticību, pilnību savienojumā starp dabu un cilvēku. Jauni notikumi, kas iesākas
šeit, iedzīvotāju iniciatīva, tradīcijas, valstiskais pienesums, ko Bauska devusi Latvijai.
Trīs upes kā trīs Baltijas valstu nozīmīgu vizīšu tikšanās vieta. Lielupes sākums – sākums
kam “lielam”.
6. Bauskas novada dažādo ciēmu, viēnsētu vai pilsētas iedzīvotāju identitāte ir
saistīta ar pašsaģlabāšanās tiēksmi un īpašu zīmju sistēmu, nozīmēs rašanos un
informācijas nodošanu. Galvēniē viētējo kopiēnu reprezentējošie simboli, kas
padziļināti atklāti pētījumā, iētvēr:
1) personas – izcilas pērsonības, kā novada un pilsētas vēstnēšus;
2) priēkšmētiskus simbolus – karoģi, ģērboņi, ēmblēmas, zīmoģi, svētviētas,
simboliskas vietas;
3) noteiktas rituālās darbības.
Bauskas novadam ir daudz gan vēsturiski, gan mūsdienās atpazīstamu izcilu personību,
kas vienlaikus kalpo, kā novada vēstnieki plašākā sabiedrībā. Šis potenciāls pilnībā nav
izmantots un būtu iespējams panākt vēl lielāku rezonansi. Priekšmetiskie simboli ir
vēsturiski veidojušies un nostiprinājušies, daži radīti no jauna. Tomēr bez simboliskās
pievilcības, formas un izskata tiem jāpiešķir nozīme, kas ietver attīstībai nozīmīgas un
Bauskai piemītošas vērtības. Piemēram, ja tiek iesaistīts lauvas ģerbonis, kas savā ziņā ir
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unikāls un pelnījis vairāk tikt izcelts, tad ne tik daudz vērts skaidrot nianses, ka te lauva
ir pilnā augumā, bet Limbažu ģerbonī ietverta vien galva, bet vairāk meklēt saturiskā
stāsta nostiprinājumu – ko lauva kā simbols vēstī par iedzīvotājiem, ko par uzņēmējiem,
cik viesmīlīgs pret viesiem. Kādus noteiktus elementus iespējams izmantot vien noteiktās
mērķauditorijās, ko apvieno vienota vizuālā identitāte un saskanīga līdzāspastāvēšana
ar pārējiem grafiskajiem elementiem. Cietoksnis nav vienīgais simbols, kas precīzi veidos
saziņu par uzņēmējdarbības vidi.
Attiecībā uz rituālajām darbībām, kaut arī nelielā mērogā gan vietējie, gan viesi spēja
nosaukt, kas būtu darāms, lai ātrāk sajustos kā baušķenieks, te ir iespēja radoši attīstīt
arī jaunas kampaņas vai atjaunināt, iedibināt jaunas tradīcijas. Te var tikt piemērota
pārzīmološana vienam no atpazīstamākajiem publiskajiem zīmolpasākumiem. Bauskas
Kantrī festivāls varētu neuztvert tikai kā šī žanra mūzikas svētkus. “Kantrī” kā jaunie
Latvijas lauki, apvienojumā ar rietumnieciskajām vērtībām un zemgaļu raksturu varētu
saturiski daudz izteiksmīgāk prezentēt novadu. Ietvert novadam svarīgus akcentus,
pārstāvot ideju par lauku sakoptību, saimnieciskumu u.c. Zemkopji jau vismaz tūkstoti
gadu. Saimniekošanas prasmju pēctecīgums. Vienlaikus lauku inovācija, atšķirīgais
dzīves veids, kas nav uz nostaļģiju un “Straumēniem” vērsts – skatās uz post-modernām
pieejām (tas pats ar “Bauskas smeķi” un citām publiskajām aktivitātēm, kur vēstījumā
jāietver vēstījums arī jaunajai paaudzei, kurus saista citi ar nākotni saistīti impulsi, ne
tik liela orientēšanās uz pagātnes mantojumu). Pašvaldībai būtu svarīgi izvirzīt
pārstāvamās vērtības. Zīmola ziņā tad šim pasākumam ir daudz lielāks potenciāls nekā
jaunveidotajam līdzīga stila pasākumam Ogrē. Tas pats ar citām publiskajām
aktivitātēm – putras svētkiem, kas simbolizē maizes klēti, pārticību, ražu u.c. Precīzi
veidotam saturam ir unikālas pozicionējuma iespējas. Lielie publiskie zīmolpasākumi ir
viens no jaudīgākajiem instrumentiem, lai veidotu plašāku saziņu par novadu.
7. Bauska ir 12 senākā starp pārējām 76 Latvijas pilsētām, kurai pilsētas tiēsības
piēšķirtas Kurzēmēs un Zēmģalēs hērcoģistēs pastāvēšanas laikā. Vairāk nēkā
400 ģadu dižēnums ir pamats tradīcijām, ilģtspējīģai pastāvēšanai un stabilai
nākotnēi. Tomēr novada zīmolvēdībā līdz šim par maz tiēk izmantoti zēmģaļu
idēntitātēs ēlēmēnti, īpaši sēnais Mēžotnēs vārds un Upmalēs valstiskā
veidojuma pēctēcīģums.
Zīmolvedībā vēsture ir privilēģija, kas ļauj pamatot pastāvēšanu ilgtermiņā, piepildīt
saturu ar vērtīgiem, seniem stāstiem. Ja pilsēta ir pastāvējusi 400 gadus, tad tā turpinās
pastāvēt nākamos četrsimts. Lai tam noticētu, priekšplānā svarīgs spēcīgs redzējums,
kas esošajos attīstības dokumentos ir tikai formāli pamatots.
Vienlaikus nav jāpieķeras arī pilsētas dibināšanas faktam kā nozīmīgākajam. Latvijas
simtgades kontekstā iespēja daudz skaļāk runāt par Zemgales tūkstošgadi, vērtībām un
devumu nācijas, valstiskuma veidošanai. Zemgaļu svētku svinēšana ir vēl viena
potenciāla iespēja, kas veidojama sadarbībā ar Rundāles novadu un partnerībā ar
Tērvetes novadu, kur jau norisinās šādi svētki. Bauskas novadam ir vēsturiski pamatota
pretenzija uz zemgaļu vārdu, ko vērts uzturēt skaļāk.
Jebkuru vēstures stāstu interpretāciju un iesaisti zīmolvedībā nepieciešams saskaņot ar
vēsturnieku komentāru par pieņemto faktoloģisko materiālu, lai neveidotu “pseidostāstus”.
8. Līdzšinējā Bauskas novada pašvaldības publiskā saziņa medijos visvairāk
izpaudusies novadā iēkšēji pamatā par pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
Rēģionālā, nacionālā vai starptautiskā mēroģā nav izsēkojams rēģulārs un
mērķtiēcīģas saziņas rokraksts. Publicitāti vēidojušas nērēģulāras ziņas, kurās
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Bauska piēsaukta kā piēmērs vai arī publicitāti raisījuši liēlāka rakstura
notikumi, problēmātika sabiēdrībā. Liēlākā daļa publikāciju ir nēitrāla rakstura.
No zīmola virzīšanas procesa notiekošās publiskās aktivitātes jāsaskaņo starp
daudzajām struktūrvienībām, iespējami maz paļaujoties vien uz attiecīgo iesaistīto pušu
entuziasmu un izpratni. Sabiedrisko attiecību nodaļas pārziņā ir ieviest iekšējās un
ārējās komunikācijas vadlīnijas, zināmā mērā centralizēt uz ārpusi vērsto ziņu
saskaņošanu, ko pieprasa zīmolvedība, lai iegūtu mērķtiecīgi integrētu tīklveida
komunikāciju uz galvenajām mērķgrupām, nevis atsevišķas fragmentētas ziņas.
Piemēram, veidotais zīmola ziņas nesējs – video “Bauska – novads, kur satiekas”
https://vimeo.com/185914242 ietver vairākas atšķirīgās raksturiezīmes, taču nav
precīzi fokusēts uz galvenajām mērķgrupām. Universālu vēstījumu visiem izveidot ir
grūtāk, kā viesiem, iedzīvotājiem vai uzņēmējiem adresētu, kas ir viens otru papildinoši.
9. Pēc teritorijas attīstības indeksa Bauskas novads ir zaudējis dēsmit pozīcijas
piēcu ģadu laikā, atkāpjotiēs no 30.viētas 2010.ģadā uz 40.viētu starp citām
pašvaldībām, kas to būtiski attālina no sasniēdzamā mērķa – 22.vietas. Novadam
priēkšā pēc tēritorijas ģalvēnajiēm (8) attīstības rādītājiēm ir visi par
konkurējošajiēm novadiēm uzskatāmiē – Piērīģas novadi, arī novadi ap liēlajām
pilsētām u.c.
Attīstības prioritātēs būtiski izprast un iekļaut, censties mērķtiecīgi panākt šo galveno
faktoru54 pozitīvas izmaiņas:

iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju (šim radītājam ir lielākā ietekme);

bezdarba līmenis;

iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju;

nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju;

demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret
darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu);

individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem

pastāvīgo iedzīvotāju blīvums (cilvēku skaits uz vienu kvadrātkilometru);

pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā.
Arī zīmolvedības stratēģijas ieviešanai izvirzāmi noteikti izmērāmi rezultatīvie rādītāji,
kam jābūt piesaistītiem šiem astoņiem attīstības faktoriem. Jāpieņem, ka zīmolvedības
rezultāti nav gaidāmi ar tūlītēju atdevi, bet uz to jāfokusējas ilgtermiņā. Īpaši, kamēr
liela daļa pašvaldību to neuztver par būtisku, tikai ar precīzas zīmolvedības centieniem
ir iespējams panākt nozīmīgu papildinājumu attīstības virzīšanai.
10. Uzņēmējdarbības attīstībā salīdzinot ar konkurējošiem novadiem dominē
ārējo faktoru notēiktās attīstības tēndēncēs, tomēr nēviēnam no novadiēm
pēdējo trīs ģadu laikā, izmantojot iēkšējos rēsursus, nav izdēviēs panākt būtisku
“izrāviēnu” kādā no ģalvēnajiēm salīdzināmajiēm rādītājiēm. Novadā liēlākais
darba viētu skaits ir sabiēdriskajā sēktorā, pēc kura sēko vispārējais valdības
sēktors un tikai tad privātais sēktors kā mazāk nozīmīģs, kas ir liēlāka atšķirība
no citiēm rēģionālās nozīmēs cēntriēm.
Ar uzņēmējiem jāveido daudz aktīvāks dialogs. Pētījums norādīja uz līdzšinējām
problemātiskajām pusēm. Mērķgrupas ir jānošķir gan starp lielākajiem darba devējiem,
mazajiem uzņēmējiem, konkurētspējīgākajiem pakalpojumiem, kuri ir pieprasīti arī
ārpus novada. Īpaši jāidentificē tā uzņēmēju grupa, kura jau šobrīd maksā augstākas
54
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algas, kas ir virs vidējā algas līmeņa valstī. Kopumā jāpanāk lielākā privātās
uzņēmējdarbības aktivitāte. Vairāki instrumenti pašvaldības pusē jau ir iedarbināti, bet
var pastiprināt vairāk. Vērts pārskatīt pašvaldības nodevas, iespējams, atceļot kādu
uzņēmējdarbības attīstību atbalstošu. Iespēja pastiprināt citas iniciatīvas (mazie granti,
palīdzība starptautiskās mobilitātes atbalstam uzņēmumu darbiniekiem, stiprināt
trūkstošo kapacitāti projektu sagatavošanai u.c.)
11. Visos salīdzinātajos rēģionālās nozīmēs cēntros ir ļoti mazaktīvs mājokļu īres
tirgus, īpaši jaunu kvalificētu ģimēņu piēprasītākajā sēktorā – labiēkārtoti
divistabu dzīvokļi, kas rada iērobēžojumus viētas tālākai izauģsmēi. Jaunu
kvalitatīvu mājokļu tirģus attīstība ir resursu iētilpīģa un citustarpā atkarīģa arī
no valstī īstēnotās politikas rēģionālās nozīmēs cēntru dzīvojamā fonda
attīstīšanai.
Pieaugošas lietderīgi plānotas investīcijas nekustamā īpašuma un būvniecības nozarē
ilgtermiņā nodrošinātu pamatā gan Bauskas pilsētas un tuvāko apkaimju stabilāku
sociāli ekonomisko attīstību. Novadam līdzās kvalitatīvai dzīves videi jāpozicionē arī
kvalitatīvas mobilitātes iespējas Jelgavas, Jēkabpils, Lietuvas virzienā. Bauska kā darba
vide. Vienoti ar ainavas kvalitāti un kultūras mantojuma izcilību veidojas priekšrocības
attiecībā pret tipiskajiem “guļamrajoniem”. Mēs ne tikai guļam rajonā! Jāstiprina
vietējās kopienas saiknes, sabiedrības sadarbība un socializēšanās (pagalmu svētki kā
izcils piemērs). Mazpilsētas stiprā puse, kur cits citu ne vien pazīst, bet arī palīdz.
Vienlaikus jākāpina internacionalizācija, humānisms, tolerance, lai vietējās kopienas,
īpaši novada ciemos pieņem svešos, tai skaitā pilsētniekus, rīdziniekus, kas arī ir garants
vietas izaugsmei. Jākāpina “misionāru” skaits, kas ir gatavi pārcelties un investēt savus
līdzekļus noteiktu simbolisko vietu, kultūras mantojuma vērtību uzturēšanā un
atjaunošanā vai vēl kāda nesakopta īpašuma apdzīvošanā. Zemgales līdzenajos ceļos
tavs auto ikdienā piedzīvos lielāku noskrējienu.
12. Bauskas novada pievilcība ģalvēnajām mērķģrupām vērtējama kā laba.
Sabiēdrības vērtējumā Bauskas novadam ir iztēikta piēvilcība viēsu – cēļotāju
piēsaistēi (8,2 punkti no 10), laba pozīcija attiēcībā uz novada piēvilcību
dzīvošanai (7,49 punkti no 10), taču salīdzinoši zēmāki rādītāji par piēvilcību
uzņēmējdarbībai (6,80 punkti no 10). Pētījumā analizēts dētalizētāks dalījums
par piēvilcību iētēkmējošajiēm racionālajiēm un ēmocionālajiēm faktoriēm, kas
izmantojamas kā konkurētspējīģās priēkšrocības, iēsaistāmas zīmolvēdības
vēstījuma formulēšanai.
Zīmola attīstības koncepcija veidojama atbilstoši identificētajām novada vērtībām,
mērķauditoriju vajadzībām un atbalstam, saistot to ar emocionālu pieķeršanos savai
dzīves un darbavietai.
Bauskas novads ir Rīgas ietekmes areālā, tuvu robežai un rietumiem, ar sakoptiem
laukiem, bagātām kultūras mantojuma vērtībām. Bauskas novada zīmola iespējamā
attīstības tematika akcentēta iepriekšējos secinājumos un priekšlikumos. Zīmola stāsts
un tā kodols veidojas no identificētajām stiprajām pusēm. Komunikācijas stils jāmaina –
gan toņa ziņā (nedaudz draiskāks un personīgāks, ne tik oficiāls kā bieži (atkarībā no
ziņas)), gan izpausmē – vairāk ar aktīvu iedzīvotāju iesaisti, ne tikai vienvirziena preses
relīzēm – ar integrētu saziņas pieeju, sniedzot pastiprinājumu kopējā zīmola spēkam.
Vienā dienā – vari makšķerēt, būt dabā, vērot taureņus, sēņot vai doties tīrā vidē skriet
ar suni, jau vakarā būt turpat Rundāles pils kultūras pasākumā. Mazpilsētas dzīves
kvalitātes vērtības, stabilitāte – ko nodrošina kompaktums, kvalitatīvu pakalpojumu
piekļuve un labas mobilitātes iespējas ar apkārtējiem lielajiem centriem, privilēģija
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dzīvot un strādāt izcila kultūras mantojuma tiešā tuvumā. Izcila vieta, kur augt un
pilnveidoties ģimenēm ar bērniem. Vides tīrība (t.sk. ar lauksaimniecības minerālmēslu
iekļūšanu upēs) ilgtermiņā ir nozīmīga vērtība atklātai sarunai par dzīves vides
kvalitāti, kas veido vienu no konkurētspējīgajām priekšrocībām.
Piemērotākā vieta Baltijas mēroga starptautiskiem pasākumiem – neitrālā zona, vidus
punkts, kur satikties, lai nav Rīgai no spēka pozīcijām jāuzņem kaimiņu valstu
delegācijas. Ārlietu ministrijas prestižā rezidence. Rundāle inaugurē prezidentus,
Bauskā uzņem ministrus. Bauskas novads kā Latvijas vizītkarte iebraucot no R-Eiropas,
vienlaikus arī tuvums pašiem sasniegt brīvdienas Polijas kalnos par stundu ātrāk kā
rīdziniekiem u.c.
Tūrismā vēl vairāk integrēt Latvijas zīmola “Best enjoyed slowly” koncepciju, kas
mudina uz ilgāka kvalitatīva laika pavadīšanu Bauskā. Rāmu garu te ir ļoti interesanti.
Mērena viesmīlība jeb kvalitāte atturībā, ko varētu attiecināt uz viesu vērtējumu
zemgaliskās viesmīlības galvenajās raksturiezīmēs. Vienlaikus pilis rada tēlu par
kvalitatīvu pakalpojumu, kas tāds arī jāuztur. Arī tūrisma saziņā vēl vairāk ar vieglumu
un dzīves svinēšanu, kādu rotaļīgu kampaņu, ne tikai ar tādu pienākuma apziņu “mums
jāceļo”. Vēl daudz ciešāka mijiedarbība starp vietējo kopienu un viesiem, lai paši vietējie
zina vēl vairāk par vecpilsētu, senajiem notikumiem, izcilajām vietām, lai ar to lepotos,
vēlētos turp vest savus viesus. Citādi tūristi apbrīno vairāk.
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