1

Bauskas rajona vietējo pašvaldību
darbības izvērtējums
veselības aprūpes pieejamības funkcijas īstenošanā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu viena no vietējo pašvaldību autonomajām funkcijām ir
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu.
Ņemot vērā, ka likumā „Par pašvaldībām”, kā arī veselības aprūpes
nozares likumos nav konkrēti definēts veselības aprūpes pieejamības
jēdziens, tad pašvaldību darbība minētās funkcijas izpildes jomā ir
atšķirīga. Katras pašvaldības kompetencē ir lemt par veicamajiem
pasākumiem un darbībām, lai papildus valsts garantētajam veselības
pakalpojumu klāstam nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamību gan no valsts
budžeta līdzekļiem apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, gan
maksas veselības aprūpes pakalpojumiem. Kā galvenos veselības aprūpes
pieejamības rādītājus var minēt: veselības aprūpes iestāžu izvietojums
teritorijā, ārstniecības pakalpojumu apjoms un tehnoloģiskais līmenis
teritorijas ārstniecības iestādē, neatliekamās medicīniskās palīdzības
sniegšanas iespējas un nodrošinājums, vides stāvoklis teritorijā, ceļu
struktūra teritorijā, transporta kustības nodrošinājums, iedzīvotāju
ekonomiskā labklājība, teritorijas sabiedrisko, valstisko un privāto
institūciju atbalsts iedzīvotāju labklājības celšanā.
Lai objektīvi izvērtētu, kā vietējās pašvaldībās tiek nodrošināta
veselības aprūpes pieejamība, kā arī veicināts iedzīvotāju veselīgs
dzīvesveids, Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departamenta
darbinieki izlases veidā veica izpēti, apmeklējot 2008.gada 13.maijā
Bauskas rajona Viesturu pagastu (iedzīvotāju skaits pagastā ir apmēram
1180), Svitenes pagastu (997), Mežotnes pagastu (1833), Codes pagastu
(2908) un 2008.gada 27.maijā - Bārbeles pagastu (933), Dāviņu pagastu
(902), Stelpes pagastu (1013), Brunavas pagastu (1805) un Skaistkalnes
pagastu (1438).
Mežotnes pagasts
 Mežotnes pagasta teritorijā veselības aprūpi var saņemt Mežotnes
doktorātā un Garozas medpunktā. Šeit atrodas ģimenes ārsta prakse,
kura ir sertificēta. Mežotnes doktorātā un Garozas medpunktā ģimenes
ārsts pacientus pieņem vienu reizi nedēļā, bet Bauskas pilsētā - divas
reizes nedēļā. Pārējās dienās Mežotnes doktorātā un Garozas
medpunktā iedzīvotājus pieņem ārsta palīgi.
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 Iedzīvotāji ģimenes ārsta prakses vietās var saņemt aizsargpotes,
neatliekamo palīdzību, veikt sirds elektrokardiogrammu un asins
analīzes.
 Mežotnes doktorātā strādā sertificēts stomatologs, kurš apmeklētājus
pieņem divas reizes nedēļā. Garozas medpunktā šie pakalpojumi tiek
sniegti vienu reizi nedēļā. Regulāri tiek veiktas skolēnu zobu
profilaktiskās apskates Mežotnes pamatskolā, Bērzu pamatskolā,
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” un Mežotnes internātskolā.
 Vienu reizi nedēļā Mežotnes doktorātā un vienu reizi mēnesī Garozas
medpunktā bērnus līdz viena gada vecumam pieņem ģimenes ārsts pediatrs. Ārsts ir pieejams katru dienu arī Bauskas pilsētā.
 Abas ģimenes ārsta prakses vietas vidēji dienā apmeklē 20 iedzīvotāji,
kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība vai konsultācija.
 Ģimenes ārsta prakses vietas atrodas labā tehniskā stāvoklī. 2007.gadā
šajās telpās ir veikts kosmētiskais remonts, grīdas nomaiņa, sanitārā
mezgla remonts. Darbi veikti no ģimenes ārsta praksei piešķirtā
finansējuma.
 Ģimenes ārstam Mežotnes doktorāta telpas ir privāts īpašums un šīs
telpas izmanto arī pediatrs. Telpu Mežotnes doktorātā ir privatizējis
arī stomatologs.
 Mežotnes doktorāta un Garozas medpunkta uzturēšanai no pašvaldības
budžeta 2007.gadā kopumā izlietoti Ls 3104, 2008.gadā plānots
izlietot Ls 4200.
 Pašvaldība ģimenes ārsta prakses telpu uzturēšanai sedz komunālos
maksājumus, izdevumus par malkas iegādi, elektrību un telefonu. No
pašvaldības budžeta tiek algotas divas minēto telpu apkopējas un
apkures sezonas laikā - viens kurinātājs, kuri ir Mežotnes pagasta
iedzīvotāji.
 Mežotnes pagasts atrodas tuvu Bauskas pilsētai, tādēļ iedzīvotājiem ir
nodrošināta iespēja apmeklēt sertificētus speciālistus arī Bauskas
pilsētā. Pašvaldībā ir iedzīvotāji, kuri izvēlējušies ģimenes ārstus
Bauskas pilsētā.
 Sabiedriskā transporta satiksme maršrutā Bauska-Mežotne-Bauska ir
labi attīstīta. Uz Bausku deviņas reizes dienā kursē satiksmes
autobuss. Ārkārtas gadījumos pašvaldība sniedz palīdzību
iedzīvotājiem, lai nogādātu pirmsskolas vecuma bērnus un invalīdus
uz veselības aprūpes iestādēm. Pašvaldības transports, lai nokļūtu pie
speciālistiem, nepieciešamības gadījumā ir pieejams arī vientuļajiem
pensionāriem.
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 Mežotnes pagasta iedzīvotāji ir aktīvi sportisti gan vasarā, gan ziemā.
Regulāri katru gadu pašvaldība saviem iedzīvotājiem organizē
pieaugušo vasaras sporta spēles un ziemas sporta spēles. Jūnijā tiek
organizētas sporta spēles bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem, bet
augusta mēnesī savas spējas dažādās sporta aktivitātēs pārbauda
skolēni no 8 līdz 16 gadiem. Spēļu noslēgumā vienmēr ir godalgotās
vietas ieguvušo dalībnieku apbalvošana.
 Abās izglītības iestādēs – Mežotnes pamatskolā un Bērzu pamatskolā
ir izveidotas trenažieru zāles, kuras apmeklē dažāda vecuma
iedzīvotāji. Pie skolām ir sporta laukumi, kur pagasta iedzīvotājiem
tiek organizētas futbola, basketbola un volejbola sacensības. Sporta
zāles ziemas laikā regulāri tiek izmantotas brīvās cīņas, basketbola,
volejbola un florbola spēlēm. Mežotnes pagasta iedzīvotāji aktīvi
iesaistās dažādās sporta sacensībās rajona līmenī. Pašvaldība iespēju
robežās finansiāli atbalsta sportistus, kuri ieguvuši labus rezultātus
valsts līmeņa un starptautiskās sacensībās.
Svitenes pagasts
 Svitenes pagasta teritorijā veselības aprūpi var saņemt Svitenes
doktorātā. Šeit atrodas ģimenes ārsta prakse, kura ir sertificēta.
Svitenes doktorātā ģimenes ārsts pacientus pieņem divas reizes nedēļā,
bet piecas dienas nedēļā pacientus pieņem ārsta palīgs. Ģimenes ārsts
pieņem pacientus arī Bauskas pilsētā.
 Ārsta prakses vietā iedzīvotāji var saņemt pirmo neatliekamo
palīdzību, veikt sirds elektrokardiogrammu, fizikālās terapijas
procedūras, kā arī nodot izmeklējumiem asinis un urīnu. Uz vietas
Svitenē tiek veiktas profilaktiskās vakcinācijas pieaugušajiem un
bērniem.
 Ģimenes ārsta prakses vietu vidēji dienā apmeklē 20-30 pacienti, bet
ārsta palīga pieņemšanas dienās 10-15 pacienti.
 Divas reizes nedēļā pagastā pieņem stomatologs. Stomatologa telpas
tiek gatavotas sertifikācijai. Stomatologs veic arī Svitenes pamatskolas
skolēnu zobu profilaktiskās pārbaudes un ārstēšanu.
 Pagastā piecas dienas nedēļā darbojas aptieka.
 Ģimenes ārsta prakses uzturēšanai no pašvaldības budžeta 2007.gadā
kopumā izlietoti Ls 2050, bet 2008.gadā plānots izlietot Ls 2348.
 Par pašvaldības budžeta līdzekļiem ģimenes ārsta prakses telpās ir
nomainīti logi, tiek plānots telpu kosmētiskais remonts. Pašvaldība
ģimenes ārsta prakses telpu uzturēšanai sedz komunālos maksājumus,
izdevumus par malkas iegādi, elektrību un telefonu.
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 Ārkārtas gadījumos pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem, lai
nogādātu pirmsskolas vecuma bērnus un invalīdus uz veselības
aprūpes iestādēm gan Bauskā, gan Rīgā. Pašvaldības transports, lai
nokļūtu pie speciālistiem, nepieciešamības gadījumā ir pieejams arī
vientuļiem pensionāriem.
 Pašvaldība veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, atbalstot
piedalīšanos dažādos sporta pasākumos pagasta un rajona līmenī.
Pagastā nav sporta zāles, tāpēc divas reizes nedēļā ziemas periodā
iedzīvotājiem ir pieejams pašvaldības bezmaksas transports
nokļūšanai uz Īslīces sporta zāli. Tiek nodrošināts iedzīvotājiem arī
bezmaksas pašvaldības transports baseina izmantošanai Jelgavā.
 Tiek veicināts veselīgs dzīvesveids skolēnu vidū. Svitenes
pamatskolas skolēni divus gadus piedalījās konkursā „Nesmēķētāju
klase”.
Codes pagasts
 Codes pagasta teritorijā veselības aprūpi var saņemt Codes doktorātā.
Šeit atrodas ģimenes ārsta prakse, kura ir sertificēta. Ģimenes ārsts
pacientus pieņem trīs reizes nedēļā Codes doktorātā un divas reizes
nedēļā -Bauskas pilsētā. Pārējās dienās Codes doktorātā iedzīvotājus
pieņem ārsta palīgi.
 Iedzīvotāji ģimenes ārsta prakses vietā var saņemt aizsargpotes,
neatliekamo palīdzību, veikt sirds elektrokardiogrammu un asins
analīzes.
 Codes pagasts robežojas ar Bauskas pilsētu, tādēļ iedzīvotājiem ir
nodrošināta iespēja apmeklēt labus un sertificētus speciālistus arī
Bauskas pilsētā.
 Codes doktorātā strādā sertificēts, pašvaldības līdzfinansēts
stomatologs, kurš apmeklētājus pieņem vienu reizi nedēļā. Regulāri
tiek veiktas skolēnu zobu profilaktiskās apskates Codes sākumskolā
un Codes pamatskolā.
 Vienu reizi nedēļā Codes doktorāta telpās ārsts pieņem bērnus līdz
viena gada vecumam.
 Ģimenes ārsta prakses vietu vidēji dienā apmeklē 30 iedzīvotāji,
kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība vai konsultācija.
 Codes doktorāta uzturēšanai no pašvaldības budžeta 2007.gadā
kopumā izlietoti Ls 3062, bet 2008.gadā plānots izlietot Ls 5103.
 Ģimenes ārsta prakses vieta atrodas labā tehniskā stāvoklī. 2006.gadā
telpās ir veikts kosmētiskais remonts, grīdas nomaiņa, sanitārā mezgla
remonts. Darbi veikti par pašvaldības līdzekļiem. Ģimenes ārstam un
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stomatologam Codes doktorāta telpas, medicīniskā aparatūra un
mēbeles ir nodotas bezmaksas lietošanā.
 No pašvaldības budžeta tiek algota apkopēja doktorāta telpu
uzkopšanai.
 Pašvaldībai ir arī savs vispārēja tipa veco ļaužu pansionāts, kurš
2000.gadā pārņemts no Bauskas rajona padomes. Pansionātā ir
ģimenes ārsta prakse, kurā divas reizes nedēļā pacientus pieņem
ģimenes ārsts un piecas dienas nedēļā pacientus pieņem ārsta palīgs.
 Pansionāts ir paredzēts 50 iemītniekiem. Visas vietas pansionātā ir
aizņemtas. Vecie, vientuļie pensionāri tiek pieņemti no visa Bauskas
rajona, līdz ar to uz vietām pansionātā ir izveidojusies rinda.
 Pansionāts tiek finansēts no valsts budžeta. Tā kā pansionāta telpas
pieder Codes pagasta padomei, tad Codes pagasta padome 2007.gadā
pamatlīdzekļu iegādei piešķīrusi pansionātam apmēram Ls 9 000, bet
2008.gadā paredzēts finansējums Ls 10 000 apmērā.
 Sabiedriskā transporta satiksme ar Bausku ir labi attīstīta, jo Codes
pagastu šķērso valsts galvenais autoceļš Rīga-Bauska-Grenctāle (A7).
Ārkārtas gadījumos pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem, lai
nogādātu pirmsskolas vecuma bērnus un invalīdus uz veselības
aprūpes iestādēm. Pašvaldības transports, lai nokļūtu pie speciālistiem,
nepieciešamības gadījumā ir pieejams arī vientuļiem pensionāriem.
 Codes pagasta iedzīvotāji ir aktīvi sportisti. Codei ir divas basketbola
komandas, divas volejbola komandas, florbola un futbola komanda,
kas regulāri piedalās dažāda mēroga sporta sacensībās. Regulāri katru
gadu pašvaldība saviem iedzīvotājiem organizē pieaugušo ziemas
sporta spēles, vasaras sporta spēles un galda sporta spēles. Spēļu
noslēgumā vienmēr ir godalgotās vietas ieguvušo dalībnieku
apbalvošana.
 Pašvaldības Sociālās palīdzības dienests nodrošina arī pašvaldībā
dzīvojošo cilvēku ar kustības traucējumiem piedalīšanos sporta
sacensībās “Mēs riteņkrēslos”, kuras katru gadu notiek dažādās
Latvijas pilsētās.
 Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “DSC Var būt” atjaunots sporta
inventārs Codes pamatskolā un izbūvēts bērnu spēļu laukums pie
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Trīs reizes nedēļā, vakaros
pagasta iedzīvotāji var apmeklēt Codes pamatskolas sporta zāli, kur
tiek organizētas galda sporta spēles un basketbola treniņi.
 Codes pagasta iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādās sporta sacensībās
pagasta līmenī un rajona līmenī. Pašvaldība iespēju robežās finansiāli
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atbalsta sportistus, kuri ieguvuši labus rezultātus valsts līmeņa un
starptautiskās sacensībās.
Viesturu pagasts
 Pašvaldībā ir divas ģimenes ārstu prakses vietas - Bērsteles un
Viesturu ciemos, kur ir iespēja saņemt pirmo neatliekamo palīdzību,
nosūtījumus pie speciālistiem un aizsargpotes.
 Bērsteles ģimenes ārsta prakses vieta ir sertificēta. Tajā vienu reizi
nedēļā pacientus pieņem ģimenes ārsts, bet ārsta palīgs ir pieejams
četras dienas nedēļā.
 Bērsteles ārsta prakses vietu vidēji dienā apmeklē 5-8 iedzīvotāji,
kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība vai konsultācija. Dienās,
kad ir pieejams ģimenes ārsts, apmeklētāju skaits ir apmēram 8 - 12
cilvēki.
 Ārsta palīgs medicīnas pakalpojumus sniedz arī Bērsteles pamatskolā
speciāli iekārtotā telpā, par to saņemot papildu atalgojumu no
pašvaldības budžeta. Pašvaldība Bērsteles pamatskolas skolēnus
nodrošina arī ar medikamentiem.
 Bērsteles un Viesturu ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanai,
ieskaitot piemaksas ģimenes ārsta palīgam, no pašvaldības budžeta
2007.gadā kopumā izlietoti Ls 2195. Plānotais finansējums 2008.gadā
ir Ls 2943.
 Viesturu ģimenes ārsta prakses vietā vienu reizi mēnesī pacientus
pieņem Bērsteles ģimenes ārsts un ārsta palīgs. Iedzīvotājiem ir
iespēja saņemt aizsargpotes Viesturu ciemā. Viesturu ciemā ģimenes
ārsta prakses vieta nav sertificēta.
 Pašvaldība Bērsteles ģimenes ārstam bez maksas iznomā ģimenes
ārsta prakses vietu telpas gan Bērsteles ciemā gan Viesturu ciemā,
atmaksā telefona pakalpojumus, elektroenerģijas pakalpojumus un
komunālos maksājumus. Par pašvaldības līdzekļiem ir izremontētas
telpas, daļēji tiek iegādātas arī medpunktam nepieciešamās mēbeles.
 Trūcīgajiem pagasta iedzīvotājiem pašvaldībā tiek piešķirts bezmaksas
transports līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.
 Pašvaldība veicina iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu, atbalstot
iedzīvotāju piedalīšanos dažādu sporta spēļu pasākumos. Pašvaldībā ir
izveidoti sporta laukumi un bērnu rotaļu laukumi. Kultūras centra un
Bērsteles pamatskolas telpas tiek izmantotas dažādiem sporta
pasākumiem. Iedzīvotājiem pagastā ir pieejami ārstnieciskās
vingrošanas un masāžas pakalpojumi. Ir iegādāti trenažieri.
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 Ar pašvaldības atbalstu darbojas nevalstiska organizācija „Liepare”,
kur tiek organizēti dažādi pasākumi, kas veicina iedzīvotājiem
veselīgu dzīves veidu.
Skaistkalnes pagasts
 Skaistkalnes pagasta teritorijā veselības aprūpi var saņemt
Skaistkalnes doktorātā. Šeit atrodas ģimenes ārsta prakse, kura ir
sertificēta. Ģimenes ārsta prakse apkalpo Skaistkalnes un Bārbeles
pagasta iedzīvotājus. Kopā reģistrējušies apmēram 1700 pacienti,
tajā skaitā, 320 bērnu.
 Ģimenes ārsts pacientus pieņem četras reizes nedēļā Skaistkalnē un
vienu reizi nedēļā Bārbelē. Ģimenes ārsta praksē vēl bez ģimenes
ārsta strādā sertificēti palīgi- medmāsa un ārsta palīgs. Pie ģimenes
ārsta palīga un medmāsas pacienti tiek pieņemti katru dienu.
 Iedzīvotāji ģimenes ārsta prakses vietā var saņemt aizsargpotes,
neatliekamo palīdzību, veikt sirds elektrokardiogrammu, kā arī
asins un urīna analīzes.
 Ģimenes ārsta prakses pakalpojumus ziemā vidēji dienā saņem 25 30 iedzīvotāji, bet vasarā – 10 -15 iedzīvotāji.
 Ģimenes ārsta prakse apkalpo arī Skaistkalnes vidusskolu. Divas
reizes nedēļā medicīnas māsa Skaistkalnes vidusskolā nodrošina
bērniem medicīniskos pakalpojumus.
 Ģimenes ārsta prakse atrodas Skaistkalnes pagastam piederošā ēkā.
Ģimenes ārstam nav jāmaksā telpu īre, bet jārūpējas par telpu
uzturēšanu, jāapmaksā izdevumi par malku un elektrību.
 2007.gadā Skaistkalnes pašvaldība ģimenes ārsta prakses ēkai
nomainīja logus un jumta segumu, ieguldot 14 000 latu.
Finansējums 2008.gadā no pašvaldības budžeta nav paredzēts.
 Skaistkalnes pagasta pašvaldība apmaksā briļļu iegādi bērniem,
ārstēšanos slimnīcā un nepieciešamības gadījumā nodrošina
transportu invalīdiem, lai tie varētu nokļūt līdz ārstniecības
iestādei.
 Skaistkalnes pagasta iedzīvotājiem sabiedriskais transports uz
Bauskas pilsētu, lai nokļūtu pie speciālistiem, ir labi nodrošināts. Ja
nepieciešams, pašvaldība sniedz palīdzību, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem iespējas nokļūt pie speciālistiem ārpus Skaistkalnes.
 Skaistkalnes pagastā regulāri tiek rīkotas dažādas sporta aktivitātes
– sporta dienas, galda teniss, galda hokejs, orientēšanās sports,
šautriņu mešana, aerobika un futbols.
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Stelpes pagasts
 Pašvaldības teritorijā veselības aprūpi var saņemt Stelpes
doktorātā. Šeit atrodas ģimenes ārsta prakse, kura ir sertificēta.
Tajā vienu reizi nedēļā pacientus pieņem ģimenes ārsts, vienu reizi
nedēļā - ģimenes ārsta palīgs, bet reizi divās nedēļās - stomatologs.
Iedzīvotāji ģimenes ārsta prakses vietās var saņemt profilaktiskās
potes.
 Vienu reizi nedēļā ģimenes ārsta palīgs veic profilaktiskās
pārbaudes Stelpes pamatskolas skolēniem un nodrošina viņiem
iespējas uz vietas saņemt aizsargpotes. Par šo pakalpojumu ārsta
palīgs saņem samaksu no pašvaldības budžeta.
 Ģimenes ārsts pagasta iedzīvotājus pieņem arī savā prakses vietā
Vecumniekos, kur iedzīvotājiem ir iespēja veikt sirds
elektrokardiogrammu, rentgena izmeklējumus, kā arī asins un urīna
analīzes.
 Ģimenes ārsta prakses vietu ģimenes ārsta pieņemšanas laikā un
ārsta palīga pieņemšanas laikā vidēji dienā apmeklē 10 - 35
iedzīvotāji.
 Stelpes ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanai no pašvaldības
budžeta 2007.gadā izlietoti Ls 570,60, bet 2008.gadā plānots
izlietot Ls 1045.
 Ģimenes ārsta prakses vietas telpas Stelpes pagastā ir pašvaldības
īpašums. Ārsta prakses vieta ir sertificēta par pašvaldības
līdzekļiem. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem telpās ir nomainīti
logi, tiek plānota apkures sistēmas sakārtošana, kā arī telpu
kosmētiskais remonts. Visas telpu uzturēšanas izmaksas (apkure,
elektroapgāde, telefona sakaru pakalpojumi, ūdens, kanalizācija)
tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 Atsevišķos gadījumos pašvaldība ar savu transportu uz veselības
aprūpes iestādēm pie speciālistiem gan Bauskā, gan Rīgā palīdz
nogādāt skolēnus, pirmsskolas vecuma bērnus, invalīdus un
pensionārus.
 Pašvaldība veicina iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu, atbalstot
iedzīvotāju piedalīšanos dažādu sporta spēļu pasākumos
(pašvaldības sporta svētki, ziemas un vasaras sporta spēļu
pasākumi).
 Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Vecumnieku pagasta padomi par
Vecumnieku sporta skolas sporta zāles īri, kurā pašvaldības
iedzīvotāji visa gada garumā var nodarboties ar dažādiem sporta
veidiem.
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 Ar pašvaldības atbalstu darbojas 2 nevalstiskas organizācijas:
jauniešu organizācija „Stelpīte” un pensionāru organizācija
„Dižstelpe”, kuras veicina un popularizē iedzīvotājiem veselīgu
dzīves veidu.

Dāviņu pagasts
 Dāviņu pagasta iedzīvotāji veselības aprūpi var saņemt Dāviņu
doktorāta telpās, kas atrodas pašvaldībai piederošajā īpašumā –
kultūras centrā “Dāvis”. Doktorāts nav sertificēts. Tajā strādā divi
ģimenes ārsti.
 Vienu reizi mēnesī doktorāta telpās strādā zobārsts.
Zobārstniecības iekārtas ir novecojušas. Zobārsts galvenokārt veic
mutes dobuma higiēnu un zobu izņemšanu pagasta pensionāriem
un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Lielākā daļa pagasta
iedzīvotāju zobu ārstēšanu veic Bauskā.
 Vienu reizi divos mēnešos doktorātā bērnus pieņem pediatrs, kas
veic bērnu profilaktiskās apskates un nepieciešamās aizsargpotes.
Transportu pediatram nodrošina pašvaldība.
 Dāviņu ārsta prakses vietu vidēji dienā apmeklē 9 - 12 iedzīvotāji,
kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība vai konsultācija.
Pamatā tie ir pensionāri, bet lielākā daļa sociāli aktīvo iedzīvotāju
ģimenes ārstu ir izvēlējušies Bauskas pilsētā.
 Bauskas pilsēta no pagasta centra atrodas 15 km attālumā.
Sabiedriskā transporta satiksme ar Bausku ir labi nodrošināta,
tomēr nepieciešamības gadījumā pašvaldība ar savu transportu
palīdz vientuļajiem pensionāriem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem nokļūt pie nepieciešamajiem speciālistiem Bauskā
vai Rīgā. Pašvaldība sadarbībā ar pagasta sociālo darbinieku un
mediķiem nodrošina arī riska grupās esošo iedzīvotāju (piemēram,
tuberkulozes slimnieki) nogādāšanu medicīnas iestādēs.
 Maznodrošinātajiem pagasta iedzīvotājiem līdz Ls 30 tiek
apmaksāti ārstēšanās izdevumi slimnīcā. Šīs kategorijas
iedzīvotājiem pašvaldība sniedz atbalstu veselības apdrošināšanas
polises iegādē, 100% apmērā sedzot tās izmaksas.
● Dāviņu ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanai 2007.gadā no
pašvaldības budžeta izlietoti Ls 2500, šādu finansējumu Ls 2500
apmērā plānots izlietot arī 2008.gadā.
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 Pašvaldība ģimenes ārstiem bez maksas iznomā ģimenes ārsta
prakses vietu telpas, atmaksā telefona pakalpojumus,
elektroenerģijas pakalpojumus un komunālos maksājumus.
 Lai veicinātu iedzīvotāju vidū aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,
pašvaldība ir ierīkojusi jaunu futbola laukumu, nodrošinājusi
iespējas iedzīvotājiem spēlēt basketbolu un pludmales volejbolu.
Pagasta centrā bērniem ir izveidots rotaļu laukums.
 Katru gadu pagastā sadarbībā ar Bauskas bērnu un jaunatnes sporta
skolu tiek rīkoti sporta svētki, kurus apmeklē liels skaits pagasta
iedzīvotāju. Visus izdevumus, kas saistīti ar sporta spēļu
organizēšanu un dalībnieku apbalvošanu, sedz pašvaldība.
Bārbeles pagasts
 Bārbeles pagasta teritorijā veselības aprūpi var saņemt Bārbeles
doktorātā. Šeit atrodas ģimenes ārsta prakse, kura ir sertificēta.
Ģimenes ārsts pieņem pacientus vienu reizi nedēļā. Ģimenes ārsta
palīgs pieņem pacientus piecas reizes nedēļā.
 Iedzīvotāji ģimenes ārsta prakses vietā var saņemt aizsargpotes,
neatliekamo palīdzību, veikt sirds elektrokardiogrammu un asins
analīzes.
 Ģimenes ārsta prakses vietu vidēji dienā apmeklē 5 līdz 8 iedzīvotāji,
kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība vai konsultācija. Laikā,
kad ir pieejams ģimenes ārsts, apmeklētāju skaits dienā ir lielāks –
vidēji 8 līdz 13 iedzīvotāji.
 Bauskas pilsēta no pagasta centra atrodas 30 km attālumā. Sabiedriskā
transporta satiksme ar Bauskas pilsētu ir labi nodrošināta, tomēr
nepieciešamības gadījumā pašvaldība ar savu transportu palīdz
vientuļajiem pensionāriem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
nokļūt pie nepieciešamajiem speciālistiem Bauskas pilsētā vai
Vecumnieku pagastā.
 Ģimenes ārsts un ārsta palīgs medicīnas pakalpojumus veic arī
skolēniem Bārbeles pamatskolā speciāli iekārtotā telpā.
 Bārbeles ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanai no pašvaldības
budžeta 2007.gadā kopumā izlietoti Ls 717. Plānotais finansējums
2008.gadā sastāda Ls 950. Pašvaldība ģimenes ārstam bez maksas
iznomā prakses vietas telpas, atmaksā telefona pakalpojumus,
elektroenerģijas patēriņu un komunālos pakalpojumus. Par
pašvaldības līdzekļiem tiek iegādāts arī medicīnas punktam
nepieciešamais aprīkojums un veikts telpu kosmētiskais remonts.
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 Pašvaldība atmaksā vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem
ārstēšanās izdevumus, medikamentu iegādi vai veselības
apdrošināšanas polises iegādi.
 Pašvaldība veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, atbalstot
iedzīvotāju piedalīšanos dažādos sporta spēļu pasākumos. Ir izveidoti
futbola, basketbola un volejbola laukumi, kā arī bērnu rotaļu laukums.
Kultūras nama un Bārbeles pamatskolas telpas tiek izmantotas
dažādiem sporta pasākumiem. Ar pašvaldības atbalstu darbojas
nevalstiskā organizācija „Jaunatne smaidam”, kas organizē dažādus
sporta pasākumus pagasta jauniešiem.
Brunavas pagasts
 Brunavas pagasta teritorijā veselības aprūpi var saņemt Brunavas
doktorātā. Šeit atrodas ģimenes ārsta prakse, kura ir sertificēta.
Doktorātā ģimenes ārsts pieņem pacientus divas reizes nedēļā, bet
vienu reizi nedēļā – Mežgaļu pamatskolā. Ģimenes ārsta palīgs
pieņem pacientus trīs reizes nedēļā, vienu reizi nedēļā – Mežgaļu
pamatskolā.
 Ģimenes ārsta prakses vietu vidēji dienā apmeklē 5 līdz 9 iedzīvotāji,
kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība vai konsultācija. Dienās,
kad ir pieejams ģimenes ārsts, apmeklētāju skaits ir lielāks – 10 līdz
15 iedzīvotāji.
 Iedzīvotāji ģimenes ārsta prakses vietā var saņemt aizsargpotes,
neatliekamo palīdzību, veikt sirds elektrokardiogrammu un asins
analīzes.
 Pacientiem ir iespēja pie sava ģimenes ārsta griezties arī Bauskas
pilsētas poliklīnikā, ko pagasta iedzīvotāji labprāt izmanto.
 Brunavas pagasts atrodas 25 km attālumā no Bauskas pilsētas.
Pašvaldībā ir iedzīvotāji, kuri izvēlējušies ģimenes ārstus Bauskas
pilsētā un citos Bauskas pilsētai tuvākos pagastos – Gailīšu, Īslīces,
Codes pagastā. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība ar savu
transportu palīdz vientuļajiem pensionāriem un maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem nokļūt pie nepieciešamajiem speciālistiem citās
pašvaldībās.
 Ģimenes ārsts un ārsta palīgs medicīnas pakalpojumus veic arī
skolēniem speciāli iekārtotā telpā Mežgaļu pamatskolā.
 Brunavas ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanai 2008.gadā
plānotais finansējums no pašvaldības budžeta sastāda Ls 4800.
Pašvaldība ģimenes ārstam bez maksas iznomā prakses vietu telpas,
atmaksā telefona pakalpojumus, elektroenerģijas patēriņu un
komunālos pakalpojumus, kā arī sedz transporta izdevumus. Par
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pašvaldības līdzekļiem tiek iegādāts arī medicīnas punktam
nepieciešamais aprīkojums un veikts telpu kosmētiskais remonts.
 Pašvaldība atmaksā vientuļiem pensionāriem un invalīdiem ārstēšanās
izdevumus, medikamentu iegādi vai veselības apdrošināšanas polises
iegādi.
 Pašvaldība veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, atbalstot
iedzīvotāju piedalīšanos dažādos sporta spēļu pasākumos. Ir izveidoti
futbola, basketbola un volejbola laukumi, kā arī bērnu rotaļu laukums.
Pašvaldības administratīvajā centrā ‘’Ērgļi’’ atrodas trenažieru zāle.
 Ar pašvaldības atbalstu darbojas nevalstiskā organizācija „Māmiņu
klubs”, kur tiek organizēti dažādi sporta pasākumi jaunajām
māmiņām.
SECINĀJUMI un PRIEKŠLIKUMI:
1. Visās minētajās deviņās pašvaldībās ir izveidotas ģimenes ārsta prakses
vietas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju saņemt medicīniskos
pakalpojumus. Pozitīvi vērtējams fakts, ka atsevišķās pašvaldībās
iedzīvotājiem radītas iespējas pagastā saņemt zobārstniecības
pakalpojumus.
2. Pagastu iedzīvotājiem ir iespēja saņemt ģimenes veselības aprūpes
pakalpojumus arī Bauskas pilsētā. Nepieciešamības gadījumā pašvaldības
palīdz iedzīvotājiem nokļūt līdz medicīnisko pakalpojumu saņemšanas
vietai ar pašvaldības transportu.
3. Atbilstoši 2007.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo
iedalījumu” paredzēts, ka Brunavas pagasts, Codes pagasts, Dāviņu
pagasts un Mežotnes pagasts iekļausies Bauskas novadā. Bārbeles
pagasts, Skaistkalnes pagasts un Stelpes pagasts iekļausies Vecumnieku
novadā, bet Svitenes pagasts un Viesturu pagasts – Rundāles novadā.
Perspektīvā novadiem būtu jāpilnveido nepieciešamā infrastruktūra
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai.
4. Pēc novadu izveidošanās pašvaldībām būs lielākas finansiālās iespējas
pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus. Pašvaldībām jāveic pasākumi
nepieciešamo veselības aprūpes speciālistu piesaistei.
5. Pozitīvi vērtējama pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbība
veselības aprūpes jomā un veselīga dzīves veida veicināšanā.
Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas departaments
2008.gads 13.jūnijs

