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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

ATKLĀTA TŪRISMA AKCIJA “IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ” 2021
11.jūnijā uz Latvijas –
Lietuvas robežas Ādžūnos/
Žeimelis oficiāli atklāta tūrisma akcija “Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē” 2021. Turpinot tradīciju, tikās iesaistīto pašvaldību vadītāji un deva startu
akcijai – izsakot pateicības
vārdus iesaistītajiem, pārliecību, ka akcija turpināsies
arī citus gadus un simboliski
nofotografējoties uz virtuālo
vārtu fona.
Laika posmā no 2021.
gada 11.jūnija līdz 30.augustam Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji ir aicināti kļūt par akcijas
dalībniekiem, iepazīstot akcijas
reģionu, apmeklējot savas valsts
akcijas objektus un lejuplādējot
“selfija” bildes mobilajā aplikācijā Kaimini Zemgale.
Pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju Latvijā un Lietuvā, katras valsts akcijas dalībnieki šogad ceļo pa savas
valsts akcijas objektiem un
ievēro visus katrā valstī noteiktos drošas ceļošanas noteikumus un ierobežojumus. Akcijas
norises laikā akcijas dalībniekiem jāapmeklē visi 16 (seš-

padsmit) savas valsts objekti,
kas iekļauti apceļošanas akcijā
un virtuālie vārti uz Ādžūni/ Žeimelis robežas (redzami izmantojot SAN aplikāciju). Akcijā var
piedalīties jebkurš Latvijas un
Lietuvas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 7 gadu vecumu.
Atzīmējot Latvijas - Lietuvas robežas simtgadi, uz
Latvijas - Lietuvas robežas
Ādžūnos/ Žeimelis izveidots
īpašs kontrolpunkts - virtuālie
vārti, kas redzami ar SAN aplikāciju. Lai redzētu virtuālās realitātes vārtus, ierīcē ir jābūt žiroskopam! Žiroskops ir sensors,
kas ļauj redzēt paplašinātās realitātes objektus. Lai pārbaudītu,
vai ierīcē ir žiroskops, YouTube
meklētājā jāieraksta “360 grādu video”, un jāatver video. Ja,
pagriežot telefonu, video bilde
kustās, tad žiroskops ir, ja var
pagriezt bildi tikai ar pirkstu, tad
sensora ierīcē nav.
Projekta komanda ir izveidojusi akcijas reklāmas video,
kurā redzami visi akcijas objekti,
pie kuriem ir jāuzņem “selfija”
bildes, un interaktīvo google
karti, kurā atzīmēti visi objekti,

kuri tikuši iekļauti akcijā kopš
tās sākuma, jo iepriekšējos gados tika novērots, ka ceļotāji vēlas apskatīt arī citus mazāk zināmus un interesantus objektus.
Akcijas balvu fonds kā allaž - 4 velosipēdi un 4 elektriskie skrejriteņi: 4 (četri)
Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši visus 16 (sešpadsmit)
akcijas teritorijā. Latvijas akcijas objektus (katrā pašvaldībā
četrus) un virtuālos vārtus uz
Latvijas Lietuvas robežas Ādžūnos/ Žeimelis (redzami izmantojot SAN aplikāciju), varēs iegūt 2
(divus) velosipēdus un 2 (divus)
elektriskos skrejriteņus no Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām
(Bauskas novada pašvaldība pēc
administratīvi teritoriālās reformas). Tā pat 4 (četri) Lietuvas
apceļotāji, kuri būs apmeklējuši
visus Lietuvas 16 (sešpadsmit)
akcijas objektus (katrā pašvaldībā četrus) un virtuālos vārtus
uz Latvijas Lietuvas robežas
Ādžūnos/ Žeimelis (redzami izmantojot SAN aplikāciju), varēs
iegūt 2 (divus) velosipēdus un 2
(divus) elektriskos skrejriteņus

no Biržu, Pasvales, Pakrojas un
Jonišķu rajona pašvaldībām. Akcijas balvas nodrošina iesaistītās pašvaldības.
Akcijas objekti un karte,
noteikumi un instrukcija objektu apskatei ar SAN aplikāciju Atrodams sekojot saitei https://sites.google.com/
view/kaiminizemgale
Akcija norit kopš 2017.gada,
to organizē iesaistītās pašvaldības (Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novads Latvijā un
Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajons Lietuvā) ar mērķi
veicināt tūrisma attīstību un uzņēmējdarbību šajās teritorijās,
tādejādi iepazīstot arī kaimiņu
kultūru.

Pašvaldību pārstāvji tikās 11.jūnijā uz Latvijas – Lietuvas robežas Ādžūnos/ Žeimelis un oficiāli atklāja akciju
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RUNDĀLES NOVADA DOME LĒMUSI
2021.gada Rundāles novada domes sēdē 27.maijā
Rundāles novada dome
lēmusi piedalīties reģionālā
atkritumu apsaimniekošanas
plāna izstrādē, iekļaujoties
Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānā 2021. - 2028.gadam noteiktajā Viduslatvijas
atkritumu apsaimniekošanas
reģiona (AAR) Zemgales zonā,
un atbalstīt reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra
izveidi uz sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligona (SAP)
“Brakšķi” bāzes. Viduslatvijas
AAR Zemgales zonā darboties
divi SAP – “Getliņi” un “Brakšķi”. Izvērtējot abu poligonu
noteikto maksu par sadzīves
atkritumu apglabāšanu, attālumu no Rundāles pagasta,
Svitenes pagasta un Viesturu
pagasta teritorijām līdz katram no poligoniem, ceļā pavadāmo laiku, kā arī izmaksu
starpību, secināts, ka saimnieciski izdevīgāka ir sadzīves
atkritumu apglabāšana SAP
“Brakšķi”.
Minētā lēmuma nepieciešamību noteicis tas, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, atkritumu
apsaimniekošanas reģionos
ietilpstošajām pašvaldībām
līdz 2022. gada 30.decembrim jāizstrādā un jāapstiprina reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni.
Pamatojoties uz Rundāles novada domes nolikumu “Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē”” (Nolikums) personai
piešķirts līdzfinansējumu
EUR 2998 apmērā (divi
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro) jauna
uzņēmuma un pakalpojuma
radīšanai.
Iegūstot līdzfinansējumu
un pēc uzņēmuma reģistrēšanas, uzņēmējs iegādāsies
pārvietojamo kublu un piekabi
un piedāvās relaksējošu atpū-

tu jebkurā vietā un laikā, kā arī
papildinās esošā piedāvājumu
klāstu saimniecībā pie upes,
kur jau ir labiekārtots laukums
telšu vietām un uzbūvēta pirtiņa.
Nolikums “Līdzfinansējuma
piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē””
nosaka līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi - sniegt atbalstu Rundāles novada jauno
uzņēmumu vai fizisko personu
projektiem, kas tiks realizēti
Rundāles novadā tādā veidā,
veidojot aktīvu ekonomisko
vidi, radot jaunus produktus
un pakalpojumus, kā arī radot
jaunas darba vietas.
Projekta pieteikumu izvērtē Uzņēmējdarbības projektu
vērtēšanas komisija un vēlāk
virza to izskatīšanai novada
domē.
Viens no domes lēmumiem
noteicis piedziņu bezstrīdus
kārtībā no SIA izveidojušos
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 530,55 (pieci
simti trīsdesmit eiro un 55
centi) par nekustamo īpašumu Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā. Parāda piedziņu tiks vērsta uz
parādnieka naudas līdzekļiem
kredītiestādēs vai pie citiem
maksājumu
pakalpojumu
sniedzējiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
Apjomīga daļa domes sēdē
pieņemto lēmumu - 17 no 21,
gatavoti gan saskaņā ar personu iesniegumiem par dažādiem ar nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu saistītiem
jautājumiem, gan arī balstīti
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā.
Viens lēmums noteicis nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
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DIGITĀLO COVID-19 SERTIFIKĀTU VAR
SAŅEMT ARĪ IEDZĪVOTĀJI, KURI
NELIETO INTERNETU

Savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt
arī tie Rundāles novada iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem
(internetbanku, eID u.c.). Rundāles valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pilsrundāle
1, Rundāles pagastā) Covid-19 sertifikātus izsniegs darbadienās no plkst. 8.00 - 17.00, piektdienās līdz plkst. 15.30.
(Pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00)
Pirms došanās uz VPVKAC, lūgums sazināties pa
tālr. 63962298;26349298 vai rakstīt e-pastā: dome@
rundale.lv
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase
vai personas apliecība)!
Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un
jāparaksta veidlapa. Centra darbinieks vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to
papīra formātā.
Informāciju par klientu apkalpošanas centriem, kas izsniedz sertifikātus var iegūt, zvanot pa tālruni 8989, vai
lūdzot kādam ģimenes loceklim, tuviniekam apskatīt informāciju NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Digitālais Covid-19 sertifikāts”.
Kopumā digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotājiem,
kuri nelieto internetu, izsniegs 93 valsts pārvaldes vienotajos klientu apkalpošanas centros. Plānots, ka sertifikātu varēs saņemt arī 19 informācijas centros, kuri atrodas
Rīgā, Jūrmalā, Siguldā, Daugavpilī, Ventspilī, Liepājā, Ogrē,
Jelgavā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Valmierā, Dobelē, Krāslavā, Kuldīgā, Limbažos, Madonā, Preiļos, Saldū un Talsos. Šie informācijas centri uzsāks pakalpojuma sniegšanu pēc iespējas
tuvākā laikā.
Jau ziņots, ka no 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta
digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Savus digitālos
Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var izveidot tīmekļvietnē
www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas
piekļuves līdzekļiem.
Avots: Nacionālais veselības dienests (NVD)
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AR 2021. GADA 1. JŪLIJU
SPĒKĀ STĀSIES JAUNIE
DABASGĀZES SADALES
PAKALPOJUMA TARIFI
Mājsaimniecības lietotājiem plānotais
fiksētās maksas pieaugums ir nepilna eiro
apmērā – no 1,77 EUR mēnesī uz 2,7 EUR
mēnesī. Pārējiem lietotājiem, kuru atļautā
slodze ir virs 6 m³/h – fiksētās maksas pieaugums būs par 12%, savukārt mainīgais
tarifs samazināsies, kā rezultātā kopējais
maksājums par sadales pakalpojumu arī
samazināsies.
Vidēji mājsaimniecībai, kas patērē dabasgāzi ēdiena gatavošanai 4 m3 gāzes,
ikmēneša rēķins pieaugs par 1,24 eiro (bez
PVN). Mājsaimniecības, kas gāzi izmanto
apkurei un patērē relatīvi vairāk – sākot
no 210 m3 (100-120m2 platība) mēnesī,
izmaksas nemainīsies vai nedaudz samazināsies. Pēc Gaso prognozēm, 2. tarifu
grupas lietotājiem, kas dabasgāzi patērē
apkures vajadzībām, vidējais maksājums
par sadales pakalpojumu pieaugs tikai par
2,5 EUR gadā.
Svarīgi atcerēties, ka dabasgāzes sadales sistēmas tarifi ir tikai viena no komponentēm lietotāja gala maksājumā. Lietotāju kopējo maksājumu par dabasgāzi būtiski
ietekmē arī svārstības dabasgāzes cenā,
kas savukārt ir atkarīgas no dažādiem ārējiem faktoriem. Pēdējo mēnešu laikā gāzes
cena biržā ir būtiski pieaugusi.

KEMPINGS “RUNDALE CAMPING” SAŅEM “GĀJĒJAM DRAUDZĪGS” ZĪMI
Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly zīme tiek piešķirta tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā
parāda, ka uzņēmējs saprot un
respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem
būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo
ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un
izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un citu ekipējumu.
2021. gada maija beigās notika trešā Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly komisijas sēde Latvijā. Tika pieņemts lēmums zīmi
piešķirt 53 uzņēmumiem, kuri atbilda Gājējam draudzīgs / Hikerfriendly kritērijiem, starp kuriem seši atrodas Zemgalē, to skaitā
arī Kempings “Rundale camping” Rundāles novadā.

Aktīva atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla, un došanās pārgājienos ir lielisks veids, kā iepazīt Latvijas dabu. Latvijā ir arvien
plašākas iespējas izmantot “Gājējam draudzīgu” uzņēmumu pakalpojumus, tādējādi padarot pārgājiena pieredzi pēc iespējas
pozitīvāku, un kājāmgājējiem radītu sajūtu “es šeit esmu gaidīts,
mani šeit sapratīs”.
Uzņēmēji ar Gājējiem draudzīgs / Hiker-friendly zīmi un kritērijiem var iepazīties šeit: https://baltictrails.eu/lv/forest/marketing
Informācijas avots: “Lauku ceļotājs”
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Atzīmēta Mūzikas un Mākslas skola desmitgade un izlaidums.
Foto: Ivars Bogdanovs

Kad kultūras pasākumus apmeklēt nedrīkst, tad koncerts ierodas
mājas pagalmā

Viesturu, Svitenes un Bērsteles ciemu iedzīvotāji sagaidīja īpašus
muzikālus sveicienus savu māju pagalmos

Pasaules mūzikas grupas Kanisaifa virtuālais lielkoncerts bija baudāms trīs dienas no 5.jūnija virtuālajā vidē
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RUNDĀLES LAIKA LOKĀ 4. MAIJS - 19. JŪNIJS

Ceļā uz Rundāles novada svētkiem, sveikti 2020.gadā dzimušie
novada pilsoņi

Godinājām novada Atzinības rakstu, Goda rakstu saņēmējus, konkursa Sakoptākā sēta laureātus, Gada skolotāju un Gada uzņēmēju
Zemgalē 2020

Grāmatas «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Rundāle. Vecumnieki» atklāšana un Rundāles novada mākslinieku darbu brīvdabas galerijas
apskate «Baltās mājas» iekšpagalmā. Foto: Ivars Bogdanovs

Azartiska kontrolpunktu meklēšana Rundāles novada teritorijā
aicināja izkustēt individuālos un ģimenes dalībniekus

Lieliskās ielu muzikantes Evelinas Kramas dziesmu skaņas
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ZEMGALĒ IZSTRĀDĀTS JAUNS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS
“ATKLĀJ! IZPĒTI! IEPAZĪSTI!”
Iestājoties siltākam laikam un sākoties aktīvākai vasaras tūrisma sezonai, ceļotāji aicināti doties
neparastā piedzīvojumā, ko sniegs jauns tūrisma
piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”. Tā ietvaros
izstrādāti trīs tematiskie tūrisma maršruti, kas
aptver Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu amatu
prasmju, tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības.
Lai ceļotājam informācija par piedāvājumiem būtu pieejamāka un uzskatāmāka, tūrisma maršruta izstrādes ietvaros tapušas košas informatīvas brošūras, kas piedāvā
trīs dažādus tematiskos maršrutus.
Maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Amatu prasmes un
tradīcijas” būs iespēja ne tikai atklāt visdažādākās latviešu, lietuviešu un baltkrievu tradicionālās amatu prasmes
un paaudžu paaudzēs krātās zināšanas, bet arī pagatavot
nelielu, toties unikālu suvenīru. Ceļotāji aicināti iepazīt arī
apskates objektu saimniekus un īpašniekus, kuri kopj un
īsteno amatu prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.
Savukārt maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Nemateriālo kultūras mantojumu” ceļotāji aicināti ieraudzīt un iepazīt unikālus tūrisma objektus un to saimniekus, kuri glabā,
lolo un nodod tālāk nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, palīdzot vairot zināšanas un ļaujot dziļāk
izprast savas saknes. Iepazīt unikālos etnogrāfiskos tautastērpus, izbaudīt īpašus pirts rituālus un apgūt kādu no
tradicionālo ēdienu pagatavošanas meistarstiķiem – tie ir
tikai daži no daudzveidīgajiem piedāvājumiem, ko sniegs
apskates vietas, dodoties šajā piedzīvojumā.
Lai iepazītu izcilu personību - rakstnieku, dzejnieku,
gleznotāju, komponistu, ārstu, pirmo valstsvīru un daudzu
citu – atstāto darbu mantojumu, ceļotāji aicināti doties

maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti! Izcilas personības, vietas un notikumus”. Tāpat šajā brošūrā apkopotas interesantas apskates vietas - muzeji, baznīcas, parki -, kas
ļaus ceļotājiem iepazīt vērtības, ar ko lepojas vietējie iedzīvotāji.
Brošūras pieejamas Zemgales reģiona tūrisma informācijas sniegšanas vietās. To digitālās versijas iespējams lejupielādēt www.zemgale.lv sadaļā “Lejuplādes”.
Tūrisma maršruti “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” būs lielisks
piedzīvojums apmeklētājiem, kuriem interesē radošas aktivitātes, kas balstītas kultūras izpētē un iepazīšanā. Katrs
no apskates objektiem ir unikāls un tā vērts, lai atklātu,
izpētītu un iepazītu tuvāk.
Aktivitātes īstenotas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta
ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju
Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of
regions) ietvaros.
Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 eiro.
Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs
Zemgales Plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots,
lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Informāciju sagatavoja:
Sandra Kauranena
Zemgales plānošanas reģiona
Projekta asistente/ tūrisma eksperte
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ATBALSTS SKOLĒNIEM PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI

Lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības, šajā gadā Rundāles novada dome,
apstiprināja dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kas sniedz atbalstu jauniešu iniciatīvas projektiem.
Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpināt izglītību
un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes
iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās
pašvaldības. Projekta iesniedzējs var būt: jaunatnes organizācija;
biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100%
tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem.
Pēc atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegtajiem pieteikumiem ir noskaidrots uzvarētājs un
tā ir biedrība “Mums pieder pasaule”, kas pēc Vērtēšanas komisijas domām, konkursā ieguva visvairāk punktus.
Projektu konkursā Rundāles novada domei tika iesniegti 4
jauniešu biedrību projektu pieteikumu iesniegumi: “IN-LAAT” projekts “I.am.I”; “Mums pieder pasaule” projekts “No zīles līdz ozolam”; “Māksla labsajūtai” projekts “ Radošās sarunas” un “Jaunatne
smaidam” projekts “Atspēriens 2.0”.
Projekta aktivitātēs tika plānots iesaistīt gan Pilsrundāles vidusskolas skolēnus, gan Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālās struktūrvienības jauniešus, iesaistot audzēkņus dažāda veida aktivitātēs. Katrs iesniegtais projekta pieteikums bija pārdomāts un tika piedāvātas interesantas, radošas
un vērtīgas aktivitātes, kas īpaši sarežģīja Vērtēšanas komisijas
darbu.
Biedrības “Mums pieder pasaule” biedri bija veikuši izglītojošu
jauniešu aptauju Pilsrundāles vidusskolas audzēkņiem un balstoties uz šīs aptaujas rezultātiem, tika izstrādāta projekta programma, kurā paredzētas gan komandas saliedēšanās un mācīšanās
caur spēlēm, gan izglītojošas ekskursijas un personības pilnveidošanas neformālās izglītības nodarbības. Projekta mērķis veicināt jauniešu uzņēmību, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu
attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes. Biedrības
piedāvātā darbības programma un neformālās mācīšanās aktivitātes veicinās piederības sajūtu novadam, būs piemērotas skolas
audzēkņiem, stimulējot vēlmi mācīties un rosinot domāt par savu
karjeru, sapņiem un mērķiem nākotnē. Plānotais projekta īstenošanas laiks 9 mēneši no 01.08.2021.-30.04.2022.
Esam pateicīgi biedrībām par atsaucību projektu iesniegšanā
un ceram uz iespēju sadarboties nākamajā gadā.
Rundāles novada domes
Projektu vadītāja asistente
Ilze Puķāne

BIEDRĪBA “MUMS PIEDER PASAULE” NO Š.G. 1.AUGUSTA LĪDZ 2022.GADA 30.APRĪLIM ĪSTENOS PROJEKTU
“NO ZĪLES LĪDZ OZOLAM”.
Projekta galvenā mērķa grupa ir Pilsrundāles vidusskolas 9.b
klases jaunieši un Projekta mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmību,
organizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos
viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas
spējas un prasmes, palielinās piederības izjūtu klasei un vietējai
kopienai.
Jaunieši jau augustā satiksies, lai pārrunātu un iepazītos ar
projekta aktivitātēm, un saliedētos, pārvarot dažādas grūtības
un izaicinājumus, divu dienu ekskursijā pie jūras. Rudenī projekta dalībnieki dosies vēl divās izglītojošās ekskursijās pie darba
devējiem un uzņēmējiem ar mērķi noskaidrot darbā nepieciešamās prasmes, zināšanas, izglītību, kā arī viņu pieredzi un lēmumu pieņemšanas ceļu līdz līdzšinējai izvēlei. Sešās neformālās
izglītības nodarbībās jauniešiem būs iespēja apgūt un papildināt
prasmes, kas būs nepieciešamas turpmākās izglītības un karjeras veidošanā – sadarbība, socializēšanās, emocionālā inteliģence, sevis un citu iepazīšana, savu vērtību apzināšanās, mērķu
izvirzīšana u.c.
Projekts “No zīles līdz ozolam” tiek īstenots Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” ietvaros, Līguma Nr. 17-16./2021/137.
Biedrība “Mums pieder pasaule”
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VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀTES VASARĀ
Aicinām iedzīvotājus aktīvi piedalīties plānotajās aktivitātēs un
gūt prieku fiziski izkustoties un baudot vasaru!
Šajā vasarā nu jau par tradīciju kļuvis Veselības dienas pasākumslaivošana, ar mērķi ģimenes kopīgai aktīvā laika pavadīšanai, kas
apvieno iespēju baudīt dabu, mieru un klusumu uz ūdens, mazinot
ikdienas stresu un satraukumu.
Veselības veicināšanas projekta ietvaros, laika periodā no 29.maija līdz 10. Jūnijam, Rundāles novada iedzīvotājiem, kā arī citiem aktīva dzīvesveida piekritējiem, bija iespēja veikt orientēšanās maršrutu
Rundāles novada teritorijā, kas bija izveidots aptuveni 15 km garumā.
Aktivitāte tika veidota sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju,
saskaņā arī valstī noteiktiem ierobežojumiem, piedaloties individuāli
vīriešu un sieviešu disciplīnās vai arī ģimenes komandā.
Orientēšanās ir interesanta aktivitāte, kas ļauj izbaudīt meklētāja azartu un atradēja prieku, sniedzot arī fizisku slodzi ķermenim.
Orientējoties Rundāles apkaimē dalībnieki pēc sagatavotas kartes,
ar aplikāciju telefonā meklēja kontrolpunktus. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma projekta ietvaros iegādātas sportiskas pārsteiguma balvas
(sporta maisiņus, sporta ūdens pudeles, soļu skaitīšanas aproces) un
piemiņas balvas, kas tika sarūpētas, pateicoties Rundāles novada
domes atbalstam.
Sieviešu disciplīnā pirmo trīs vietu ieguvēji ir: Gita Muceniece, Evita Ozola un Sintija Benuža,
Vīriešu disciplīnā: Deniss Macevičs, Māris Ronis un Pēteris
Avsejevs.
Aktivitātē piedalījās 16 ģimeņu komandas, ar pirmo trīs
vietu sadalījumu: 1.vieta “ Laba komanda”, 2.vieta “Lapiņas”
un 3.vieta “Rundāles lāči”.
Ģimeņu dalībnieku grupās tika izlozētas divas komandas
“Radinieces” un komanda K2, kas saņēma pārsteiguma balvas.
Esam pateicīgi dalībniekiem par atsaucību un dalību aktivitātes veikšanā.

Projekta ietvaros, jūlijā tiek plānota SUP dēļu aktivitāte, kur gan
bērniem, gan pieaugušajiem būs iespēja izmēģināt airēties stāvus.
Savukārt, augustā tiks organizēts komplekss pasākums senioriem
“Veselā miesā vesels gars”. Pasākums plānots ar mērķi veicināt garīgās veselības līdzsvaru, sniedzot teorētiski un praktiski pielietojamas
zināšanas cilvēka emocionālās labsajūtas uzlabošanai un stiprināšanai, pieaicinot psihologu un fizioterapeitu. Pēc fizioterapeita ieteikuma pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā saglabāt un
uzlabot muguras veselību.
Ilze Puķāne
Projektu vadītāja asistente

UZZIŅAI
Projekta “Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas laiks līdz 2023.gada 31.decembrim.
Kopējais projekta finansējums ir 78 107 EUR (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF) 85% 66 390.95 EUR;
valsts budžeta finansējums 15% t.i. 11 71.05 EUR).
Projekta ietvaros, jūlijā tiek plānota SUP dēļu aktivitāte, kur gan
bērniem, gan pieaugušajiem būs iespēja izmēģināt airēties stāvus.
Supošana prasa lielas koncentrēšanās spējas, modrību un fizisko sagatavotību- līdzsvara noturēšanai. Plānots, ka dalībniekiem šo aktivitāti būs iespējams veikt Rundāles dzirnavu ūdenskrātuvē.
Jūlijā plānota arī veselīgu uzkodu pagatavošanas meistarklase
bērniem, kur dalībniekiem pēc iepriekšējas pieteikšanās būs iespējams pašiem piedalīties gatavošanas procesā, uzklausot uztura speciālista ieteikumus un norādes.
Par pasākumu norisi iedzīvotāji aicināti sekot līdz Rundāles novada mājas lapā wwww.rundale.lv vai sociālajos tīklos. Pasākumi tiks
organizēti, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

“Prieks, ka tādi mazie novadi var saorganizēties interesantām
fiziskām aktivitātēm”, tā sociālajos tīklos komentēja orientēšanās
dalībniece no Rīgas
Foto: Gita Muceniece
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2021.GADA 5.JŪNIJA BAUSKAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANU REZULTĀTI
Bauskas novada pašvaldības vēlēšanām sarakstus iesniedza 9 politiskie spēki ar kopējo kandidātu skaitu 194.
19 no tiem ievēlēti Bauskas novada domē.
Administratīvi teritoriālā reformas rezultātā Latvijā paredzētas 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā.
No balsstiesīgajiem 32 425 iedzīvotājiem Bauskas novadā nobalsojuši 8 889 (27,41%).
Saskaņā ar Bauskas novada Vēlēšanu komisijas 2021.gada 6.jūnija lēmumu apstiprināti 2021.gada 5.jūnija Bauskas novada domes vēlēšanu rezultāti:

MANDĀTU SADALĪJUMS
NACIONĀLĀ APVIENĪBA „VISU LATVIJAI!”–
„TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”

Aivars Okmanis, Rundāles novada dome, domes priekšsēdētājs
Aivars Mačeks, Iecavas novada dome,domes priekšsēdētājs
Voldemārs Čačs, Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja vietnieks
Arnolds Jātnieks, Bauskas novada dome, domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks, Bauskas muzejs, vecākais speciālists
Mārtiņš Mediņš, Z/s „Silavēji”, īpašnieks, vadītājs
Solveiga Lineja, Iecavas vidusskola, direktora vietniece
izglītības jomā
Juris Krievs, Iecavas novada dome, deputāts
Vilnis Gailums, Iecavas novada sporta skola, basketbola
treneris
Jānis Siugalis, Iecavas pamatskola, skolotājs
Sandra Ķisele, Īslīces pagasta pārvalde, vadītāja
„LATVIJAS ATTĪSTĪBAI”

Ināra Pētersone, biedrība „Veselības aprūpes darba devēju
asociācija” izpilddirektore
Jānis Dūmiņš, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”, direktors
Laine Baha, Bauskas novada administrācija, Attīstības un
plānošanas nodaļa, projektu vadītāja
JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA

Inita Nagņibeda, Bauskas Valsts ģimnāzija, direktora
vietniece
Līga Rimševica, Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Sporta centrs „Mēmele””, direktore
POLITISKĀ PARTIJA „LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”

Guntis Kalniņš, Vecumnieku novada dome, domes
Rihards Melgailis, Z/s „Griezes”, īpašnieks
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Ingmārs Līdaka, SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais
dārzs”, izglītības darba metodiķis

ATTIECĪBĀ UZ RUNDĀLES NOVADU ADMINISTRATĪVI
TERITORIĀLĀ REFORMA ATBILST SATVERSMEI
Satversmes tiesa 2021. gada 21. jūnijā pieņēma
spriedumu lietā Nr. 2020-41-0106 par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un
Eiropas vietējo pašvaldību hartai pēc vairāku novadu
domju pieteikumiem. Attiecībā uz Jaunjelgavas, Carnikavas, Rugāju, Iecavas, Rundāles, Auces, Salas, Salacgrīvas,
Alojas, Babītes, Kandavas un Mazsalacas novadiem administratīvi teritoriālā reforma atbilst Satversmei.
Par Rundāles novada domes apstrīdētajām normām
Satversmes tiesa secināja, ka līdzšinējā Rundāles
novadā nav reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības
centra. Tādējādi Rundāles novada kā patstāvīgas pašvaldības saglabāšana neatbilstu vismaz vienam no reformas
pamatā esošajiem kritērijiem, proti, tam, ka novada teritorijā jābūt reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības
centram. Savukārt jaunais Bauskas novads atbilst reformas pamatā esošajiem kritērijiem. Līdz ar to, lemjot par
līdzšinējā Rundāles novada iekļaušanu Bauskas novadā,
likumdevējs ir ievērojis reformas mērķi un kritērijus. [30.]
AR PILNU SPRIEDUMA TEKSTU IESPĒJAMS
IEPAZĪTIES >> HTTPS://WWW.SATV.TIESA.GOV.LV/
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SĀKUSIES VASARAS TŪRISMA
AKCIJA “BALTU CEĻŠ”

PĒC ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS
IZMAIŅAS LATVIJAS PASTA DARBĪBĀ NAV GAIDĀMAS,
LŪDZ KLIENTUS NOVADOS PRECIZĒT ADRESES

7.jūnijā sākas vasaras tūrisma akcija “Baltu ceļš”, un
dalība tajā ir pavisam vienkārša:
Dodies uz kādu no “Baltu ceļa” objektiem;
Uzņem foto un dalies ar to savā Facebook vai Instagram profilā (foto jābūt redzamam publiski);
Atzīmē #BALTUCEĻŠ un attiecīgā maršruta loka
tēmturi: #KURŠIRULLĒ (kuršu loks Kurzemē), #VARENIEZEMGAĻI (zemgaļu loks Zemgalē), #VIEDIESĒĻI (sēļu loks
Sēlijā), #ŽEMAIŠI (Lietuvā), #AUKŠTAIŠI (Lietuvā)!
Balvās autentiskas kuršu rotas no “Baltu rotām” un
praktiski zemgaļu amatnieku darinājumi!
Akcijas noteikumi un karte: www.zemgale.lv
Plašāka informācija par apskates objektiem: www.baltucels.lv
Piedalies un izzini baltus!

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Latvijas
Pasta darbībā izmaiņas nav paredzamas – uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši patlaban spēkā esošajām
adrešu indeksu teritorijām, un tajās nav plānotas izmaiņas.
Klientiem, norādot saņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas būs
novadu nosaukumos vietās, kur notiks to apvienošana. Latvijas Pasts aicina klientus veikt attiecīgas izmaiņas saņēmēju
adrešu pierakstā novados, ko ietekmēs reforma, tajā skaitā
interneta veikalu profilos, lai Latvijas Pasts sūtījumus varētu
apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sastāvdaļas adrešu pierakstā nemainīsies.
Latvijas Pasta darbībā pēc administratīvi teritoriālās reformas
un 2021.gada pašvaldību vēlēšanām izmaiņas nav paredzamas –
tāpat kā līdz šim, uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši
noteiktajām pasta indeksu teritorijām, kurās nav plānotas izmaiņas. Savukārt pasta pakalpojumu sniegšanas vietu izvietojums atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam ir piesaistīts
mazākajai administratīvajai vienībai – pilsētai vai pagastam, nevis
novadam.
Vienīgās izmaiņas, kas skars klientus, būs precīza novada nosaukuma norādīšanas nepieciešamība tajās adresēs, kuras skars
novadu apvienošanas procesi. Citas adreses sastāvdaļas – pilsētu
un pagastu nosaukumi, indekss – adrešu pierakstos pēc reformas
nemainīsies.
Taču līdz ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijas Pasts
aicina visus pasta pakalpojumu izmantotājus – gan fiziskās, gan
juridiskās personas – parūpēties kā par savas, tā arī par savu klientu adrešu korektu pierakstu, ja tajās reformas rezultātā mainīsies
attiecīgais novads. Maksimāli precīzs adreses pieraksts palīdzēs
ātrāk apstrādāt sūtījumus, nekavējot kopējos pasta apmaiņas procesus.
Fiziskām personām būtiski pārbaudīt un nomainīt savu adresi,
norādot jauno novadu, piemēram, interneta veikalos izveidotajos
klienta profilos, un atcerēties par korektu pierakstu, veicot jaunus
pasūtījumus citās vietnēs, tajā skaitā, piemēram, abonējot preses
izdevumus.
Savukārt juridiskajām personām, kuras izsūta korespondenci
tālāk saviem klientiem, nepieciešams jau laikus sakārtot klientu
adrešu datubāzi, atjaunojot adrešu pierakstus atbilstoši jaunajām
novadu robežām pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Latvijas Pasts atgādina, ka, aizpildot sūtījuma adresi, ir jānorāda šāda informācija: adresāta vārds/uzvārds vai juridiskas personas
nosaukums, iela, mājas un dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums,
pilsēta/pagasts, novads, pasta indekss.
Ja sūtījums adresātam ir izsniedzams pret parakstu, svarīgi, lai
adresāta vārds un uzvārds būtu norādīts precīzi un saprotami, jo
šādā gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja identitāte, lūdzot uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu.
Plānots, ka Latvijā pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām būs 43
pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā.
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IESPĒJA JAUNIEŠIEM AR PAMATSKOLAS
PAR VISIEM KOMERCIĀLAJIEM SŪTĪJUMIEM
IZGLĪTĪBU – PROFESIJA “LAUKSAIMNIECĪBAS NO TREŠAJĀM VALSTĪM BŪS JĀMAKSĀ PVN
No 2021.gada 1.jūlija visiem komerciālo sūtījumu saMEHANIZĀCIJAS TEHNIĶIS” SAULAINĒ
ņēmējiem būs elektroniski jāiesniedz muitas deklarācija un
Sākot ar 2021./22. mācību gadu, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība piedāvā jaunu vidējās profesionālās izglītības programmu “Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis”. Saulaines teritoriālā
struktūrvienība ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde
Zemgalē, kur šo specialitāti jau pēc 9. klases varēs apgūt
nākošie lauksaimniecības nozares līderi.
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis ir profesija, kurā paralēli zināšanām un prasmēm par lauksaimniecības tehniku, jaunietis apgūst lauku saimniecības pamatprocesus, kā arī augkopības un
lopkopības pamatus, darba plānošanu un organizāciju. Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības
un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē
lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.
Svarīgi, ka profesionālās kvalifikācijas prasības ir izstrādātas,
iesaistot lauksaimnieku organizācijas un pašus lauksaimniekus. Par
lauksaimniecības mehanizācijas tehniķi kļūt var ikviens, kurš vēlas
izaugt par spēcīgas Latvijas lauku saimniecības tehnikas ekspluatācijas lietpratēju - pārvaldnieku vai pat vadītāju.
Mācību procesā jaunietis iegūst arī traktortehnikas TR2 kategorijas un auto B vadītāja apliecību, atkarībā no sekmēm iespējams
pretendēt uz stipendiju līdz 150 eiro apmērā.
Pieteikumu pieņemšana mācībām ilgst no 31. maija līdz 17. augustam. Pieteikties iespējams klātienē (ievērojot valsts noteiktos
drošības pasākumus) vai elektroniski. Vairāk informācijas saulaine.
lv.
Uzzini vairāk par mācībām tehnikumā un šo profesiju šeit: https://www.youtube.com/watch?v=iY2MXYvOYMY&t=15s

jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par precēm.
Šāda kārtība noteikta, lai aizsargātu Eiropas Savienības (ES)
valstu tirgu no negodīgas konkurences, jo pašlaik zemas
vērtības sūtījumi tiek ievesti milzīgos apjomos, nemaksājot
PVN.
Patlaban par sūtījumiem no trešajām valstīm PVN jāmaksā, ja
preces vērtība pārsniedz 22 eiro. Taču no 1. jūlija visā ES par precēm, kas iegādātas ārpus bloka, PVN būs jāmaksā, sākot no pirmā
centa.
Ja kopējā preču vērtība sūtījumā nepārsniegs 150 eiro, būs jāmaksā tikai PVN. Ja preču vērtība sūtījumā pārsniegs 150 eiro, būs
jāmaksā PVN un ievedmuitas nodoklis. Ja sūtījumā būs ar akcīzes
nodokli apliekamā prece, papildus būs jāmaksā akcīzes nodoklis.
Piemēram, sūtījuma dokumentos preces vērtība būs norādīta
10 eiro un piegādes izmaksas 2 eiro. Sūtījumā būs prece, kurai piemērojama PVN standarta likme 21% apmērā. Aprēķinot PVN, tiks
ņemta vērā preces vērtība un dokumentos norādītās piegādes izmaksas. Līdz ar to saņēmējam būs jāsamaksā PVN: 21% no 12,00
eiro (10+2) = 2,52 eiro.
Atmuitošana un PVN apmaksa būs jāveic arī par tām precēm,
kas pasūtītas pirms 1. jūlija, bet piegādātas pēc. Tāpat jāpievērš uzmanība tam, no kurienes faktiski tiks nosūtītas preces, arī pasūtot
tās no Eiropas, jo mēdz būt gadījumi, kad sūtītāja centrālā noliktava
atrodas kādā trešajā valstī.
Ja trešās valsts komersants, reģistrējoties noteiktā kārtībā,
izmantos iespēju ES darboties speciālajā tālpārdošanas režīmā –
IOSS (Import One-Stop-Shop), tam būs tiesības iekļaut PVN preces
cenā. Tādā gadījumā pircējs PVN samaksās preces iegādes brīdī,
un vēlāk šis PVN nonāks sūtījuma saņēmēja dalībvalsts budžetā. Ja
komersants izmantos IOSS režīmu, preces atmuitos Latvijas Pasts
vai eksprespasta pārvadātājs, bet sūtījuma saņēmējam nekādas
muitas formalitātes nebūs jākārto.
Avots: Finanšu ministrija

12

Rundāles novada ziņas

Nr.5 (275) 2021.gada Jūnijs

VECTĒVA STĀSTS. MANA AUTOBIOGRĀFIJA /KĀRLIS DRENGERS/
>> Turpinājums no Rundāles
novada ziņu aprīļa un maija izdevumiem

Tā mēs vairāk nesatikāmies. Mamma, protams, bija
ļoti neapmierināta, jo viņa
šausmīgi gribēja latvieti. Tā,
laikam apsējības svētkos, es
iepazinos ar Zoju. Viņa bija
skolotāja un vienīgais cilvēks
no Eiropas, un šeit atbrauca
ar nosūtījumu pēc institūta
beigšanas. Mamma bija neapmierināta, bet vēlāk izrādījās, ka labāku vedeklu diez’
vai dabūtu. Viņas izvēlētā vedekla bija īsts velns.
Saulaines “bišu mājas”
1962.gadā piedzima Andris. Braucot mājās, Andrim
bija 2,5 gadi. Apmetāmies pie
Lejniekiem, kuri dzīvoja Bauskā. Es dabūju darbu Saulaines
sovhoztehnikumā par fermu
mehāniķi. No sākuma iedeva
dzīvokli Ziedoņos, bet vēlāk
Saulainē, saucamajā “bišu
mājā”. Tur 1966. gadā piedzima mans otrais dēls Kārlis.
Viņš piedzima “bišu mājā”. Vēl
tagad atceros, ka viņš gāja
pie bitenieces Lulles Zentas
un prasīja: “Medu gribu!”. Tā
viņam iznāca gandrīz kā iesauka. Tehnikums dabūja trīs
somu mājas, un vienu piešķīra man. Tur es pārgāju 1972.
gadā. Saulainē nostrādāju
līdz pensijai 22 gadus par
fermu mehāniķi, 1986. gadā
aizgāju pensijā.
Liktenīgie gadījumi
Noslēgumā vēl gribēju izteikt pāris domu par likteni,
jo esmu fatālists un ticu liktenim. Cilvēka spēkos kaut ko
pielabot, bet principā liktenis
paliek tāds, kā nolēmusi augstākā vara.
1.
Es jau rakstīju, kā
mani sašāva. Tas bija liktenis,
jo pa ceļu no Jelgavas uz mājām man šausmīgi gribējās
uzpīpēt, bet kāds no muguras
mani triektin trieca, lai neapstājos.

Pārbraucot Sesavas krustu, es satiku Krastenbergu,
kas brauca uz dežūru Elejā.
Ja es būtu uzpīpējis, es viņu
nesatiktu un nebūtu sašauts.
Otra puse šim stāstam ir
tāda: trešā dienā daļu Bulduros, kurā es skaitījos, pārsvieda uz Mandžūrijas sopkām, jo
sākās karš ar Japānu.
Pēc vairākiem gadiem
Latvijā es satiku Sokolovski,
kas, izrādās, bija tanī daļā.
Pēc viņa stāstītā, ļoti maz
kas atgriezās mājās, pārējie
palika guļot sopkā, bet ne no
kara, bet no bada, slimībām
un šausmīgiem dzīves apstākļiem. Sokolovskis bija ļoti
spēcīgs un tad knapi palika
dzīvs, bija viss sapampis un
knapi kustējās. Te nu rodas
jautājums, vai es no sopkām
būtu atbraucis, jo man veselība slikta. Kā būtu labāk? To
zina Dieviņš. Es domāju, ka
labāk bija, ka mani sašāva.
Tas bija pirmais likteņa pavērsiens, kuru es saviem spēkiem nespēju grozīt.
2. Otrais notika lēģerī.
Mani kā elektriķi aizsūtīja
pārbaudīt žoga apgaismojumu, kuru varēja izdarīt tikai
zem strāvas. Sēžot uz koka
žoga, vienu fāzi varēja droši
ņemt rokās. Taču gadījās tā,
ka caur lampas īssavienojumu es paņēmu rokās divas
fāzes. Atrauties nebija iespējams, un mani visu vilka kopā.
Skaidrs bija tas, ka tā ir nāve.
Un tad, pirmsnāves situācijā,
sekundes tūkstošdaļā paskrēja visa dzīve kā krāsaina kinolenta. Par laimi, vadi īsi, un,
izplestas rokas velkot kopā,
tie pārtrūka, jo bija spridzināmie vadi, kas nav izturīgi. Es
nokritu jāšus uz sētas. Apdedzināju pirkstu galus, un no
otras rokas izkrita “flaķenes”.
Sargs, kas mani apsargāja,
prasīja, vai nevajagot padot,
bet es nespēju parunāt. Norāpos no žoga un kādas divas

Kursabiedru salidojumā 1972. gada 15. jūlijā. Kārlis Drengers
otrais no kreisās

stundas nogulēju uz zemes,
līdz varēju piecelties un aizvilkties līdz lēģerim. Elektriķi
brīnījās, ka es vispār paliku
dzīvs, jo tā bija droša nāve.
Kādu mēnesi knapi vilkos, bet
tad pamazām pārgāja. Kas
mani izglāba? Vai tas bija liktenis?
3. Trešais gadījiens būtu
tas, ka es neapprecēju mammas izredzēto līgavu. Kāds
man pateica priekšā, un es
tam “kāds” esmu bezgala pateicīgs. Vēlāk, atbraucot uz
Latviju, es uzzināju, ka viņa ir
īsta “vella māte”.
4. Ceturto gadījienu es jau
iepriekš aprakstīju, un tas
bija manas slimošanas laikā
ar nerviem. Es biju uz trako
mājas sliekšņa, kad pie manis
ienāca elektrostacijas sardze
un mēs sākām pļāpāt. Otrā
rītā es pamodos, un man
nokrita kā zvīņas no acīm, es
biju cits cilvēks. Sardze nebija
ne vārdotāja, ne dziedniece,
nu, acīmredzot, viņai piemita
spējas, ko viņa pati nezināja. No tās liktenīgās sarunas
mana veselība strauji uzlabojās, un pēc pāris mēnešiem
es jau biju cilvēks. Un tas ir
tas pats jautājums – kas man
palīdzēja, jo es pats ar sevīm
netiku galā. Kāds sargeņģelis
stāvēja man klāt?
5. Piektais gadījiens bija
Latvijā. Zaigai bija iedots
mežs, un Aigars, Zaiga un Il-

gonis – es viņus ar žiguli vedu
uz mežu. Tā kā man toreiz
bija slikti ar sirdi, man pēdējo dienu šausmīgi negribējās
braukt. Aigaram bija tiesības.
Zoja sāka čīkstēt, ka ceļš
slidens un Aigars tikko dabūjis tiesības. Tā viņa mani pierunāja, bet braukt man šausmīgi negribējās. Aizbraucām,
bet es visu laiku nogulēju mašīnā. Kad šie bija beiguši, es
izkāpu no mašīnas un mēs ar
Zaigu stāvējām un runājām.
Neviens neievēroja, ka nav
Aigara. Tas klusībā paņēmis
zāģi un, nevienam nekā neteikdams, gājis zāģēt priedi,
kurai bija aplauzti zari. Koks
gāzās, un, tā kā mēs ar Zaigu
stāvējām viens otram pretī,
priede krita mums pa vidu.
Zaigai ķēra labo plecu un viņu
atsita sānis. Man arī ķēra
labo plecu, tikai tuvāk galvai, nogāza gar zemi un salauza atslēgas kaulu. Ja mēs
būtu stāvējuši katrs 10cm pa
labi, mums priede kristu tieši
uz galvas un iznākums, protams, būtu letāls. Ka man tik
šausmīgi negribējās braukt,
laikam sargeņģelis mani brīdināja, ka notiks nelaime,
bet es Zojas iespaidā viņu
nepaklausīju. Tikai daži centimetri izglāba mūs no nāves.
Laikam nebija pienācis īstais
laiks? Vai tas nav liktenis?
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Platība (ha)

Rundāles pagasts
40760010050

Punslavu pers.palīgs

1,5000

40760020055

Pasteļi

0,3000

40760020073

Pasteļi

0,1800

40760030228

Pilsrundāle 25

0,0150

40760030271

Pilsrundāle 68

0,0300

40760030278

Pilsrundāle 76

0,0300

40760030286

Pilsrundāle 84

0.0300

40760030291

Pilsrundāle 90

0,0300

40760030292

Pilsrundāle 91

0,0300

40760030301

Pilsrundāle 89

0,0300

40760030309

Pilsrundāle 108

0,0300

40760030321

Pilsrundāle 122

0,0300

40760030325

Pilsrundāle 27

0,0300

40760030335

Pilsrundāle 136

0,0300

40760030432

Rundāles ciemats 6

1,0500

40760030458

Pilsrundāles ciemats 2

0,6400

40760030602

Rundāles ciemats 6

0,2800

40760030436

Pilsrundāle 137

0,3900

40760030571

Pilsrundāle 137

0,0700

40760030594

Pilsrundāle 137

0,0900

40760030452

Pie Spricēniem

0,2000

40760030564

Pilsrundāles garāža 66

0,0100

40760030565

Pilsrundāles garāža 67

0.0073

40760050070

Mazveides

3,3000

40760080121

Saulaines mazdārziņš 5.4

0.0250

40760080134

Saulaines mazdārziņš 2.17

0,0500

40760080124

Saulaines mazdārziņš 2.19a

0.0250

40760080126

Saulaines mazdārziņš 2.20

0,0500

40760080139

Saulaines mazdārziņš 2.2

0,0500

40760080119

Saulaines mazdārziņš 2.8

0,0500

40760080141

Saulaines mazdārziņš 3.4

0.0300

40760080143

Saulaines mazdārziņš 3.6

0,0500

40760080173

Saulaines mazdārziņš 3.34

0.0600

40760080182

Saulaines mazdārziņš 3.34

0,0500

40760080183

Saulaines mazdārziņš 3.43

0,0500

40760080223

LLT 272

0,0790

40760080224

LLT 149

0,0250

40760080226

LLT 139

0,0250

40760080227

LLT 122

0,0680

40760080231

LLT 220

0,0350

40760080236

LLT 270

0,0500

40760080244

LLT 251

0,0250

40760080249

LLT 285, 185

0.0500

40760080248

LLT 285, 185

0,0900

40760080253

LLT 268

0,0500

40760080256

LLT 134

0,0250

40760080266

LLT 290

0,0900

40760080270

LLT 254

0,2300

40760080271

LLT 173

0,0500

40760080273

LLT 174

0,0100

40760080277

LLT 205

0,0500

40760080383

Jaunbērzi

0,3000

40760100045

Eglītes 3

0,7000

40880010095

Pašvaldībai piekritīgā zeme

0.7000

40880040264

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040265

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040266

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040288

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040282

Svitenes mazdārziņi

0,0600

40880040291

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040292

Svitenes mazdārziņi

0,0600

40880040325

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040390

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040372

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040432

Svari

1,3100

Svitenes pagasts

Viesturu pagasts
40960040178

Pie dīķa

0,0680

40960070302

Bērsteles lauki

1,3300

40960070355

Pie tilta

0.2600

40960070101

Bērsteles pļavas

5,4000

40960080085

Vairogu mazdārziņš 6

0,1691

40960020040

0,1100
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