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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

RUNDĀLES NOVADA SVĒTKOS SATIEKAS SEPTIŅU
EIROPAS VALSTU IEDZĪVOTĀJI

Šogad Rundāles novada
svētki, godinot Latvijas simtgadi un Baltijas valstu draudzību, pagāja starptautiskās
sadraudzības zīmē. Svētku
ietvaros satikās gan jau esošo Rundāles sadraudzības
pilsētu pārstāvji no Pakrojas
(Lietuva),
Ziemeļpērnavas
(Igaunija), Udžiāte-Trēvano
(Itālija), Svisločas (Baltkrievija), kā arī jauni draugi no
Ādelsdorfas (Vācija) un Riodēnas (Francija). Delegāciju sastāvos bija gan minēto
pašvaldību pārstāvji, starptautisko sadraudzības asociāciju pārstāvji - brīvprātīgie, gan arī mākslinieciskie
kolektīvi – “St.Cecilia” orķestris no Udžiāte-Trēvano, tautas deju kolektīvi “Laieldes”
no Ziemeļpērnavas un “Reketys” no Pakrojas.

Diskutē par starptautiskās
sadarbības iespējam
Projekta ietvaros visu iesaistīto pašvaldību un sadraudzības
asociāciju pārstāvji diskutēja
par starptautisko sadarbību –
pieredzi, sadarbības formām,
dalījās ar labās prakses piemēriem. Diskusijas vadītājs Ansis Bogustovs rosināja ne tikai
pārrunāt esošo pieredzi, bet arī
veidot pamatus jauniem sadarbības tīkliem. Šādas savstarpējas sarunas ir īpaši nozīmīgas
un kļūst par iecerēm jauniem
projektiem, sadarbības paplašināšanai.
Jāatzīmē, ka Baltijas valstu
līmenī starptautiskā sadarbība
notiek galvenokārt pašvaldību
līmenī – kopīgi projekti (tai skaitā infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu uzlabošana),
kultūras kolektīvu apmaiņa, dalīšanās pieredzē u.tml. Savukārt

Foto: E.Matuzone
Rietumeiropā būtiskāks uzsvars
ir vietējo iedzīvotāju iesaistīšanai. Tieši tāpēc sadarbība notiek
vairāk sadraudzības asociāciju
līmenī, ko organizē brīvprātīgie.
Tādējādi būtisks ieguvums ir sabiedrībai kopumā – ģimenes ir
radušas atvērt savas mājas durvis ciemiņiem no sadraudzības
pašvaldībām, kas dod iespēju ne
tikai iepazīt citas tautas kultūru,
bet arī būtiski uzlabot valodas
zināšanas un vēl jo vairāk – iegūt jaunus draugus.
Tiekas Itālijas un Latvijas
Sarkanā Krusta organizācijas pārstāvji
Kamēr delegāciju pārstāvji dalījās savā starptautiskās
sadraudzības pieredzē oficiālajā diskusijā, Latvijas Sarkanā
Krusta Bauskas komitejā viesojās Udžiāte-Trēvano Sarkanā
Krusta organizācijas pārstāvji
– Fabio Robbiani, Riccardo Fava
kopā ar pašvaldības mēru Fortunato Turcato, kurš arī ir brīvprā-

tīgais Sarkanā Krusta organizācijā. Sandra Pumpuriņa, Bauskas
Sarkanā Krusta izpilddirektore
atzina, ka tikšanās bijusi vērtīga
un interesanta. Udžiāte -Trēvano Sarkanā Krusta organizācijā
darbojas ap 145 brīvprātīgo, no-

drošinot, piemēram, neatliekamās palīdzības funkcijas, transporta un “izsaukuma pogas”
pakalpojumus iedzīvotājiem ar
kustību ierobežojumiem.
Tālāk 11.lpp ->

Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejā viesojās Udžiāte-Trēvano Sarkanā Krusta organizācijas pārstāvji. /Foto: S.Švāģere
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298

* dome@rundale.lv

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843

* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107

* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;

* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālā dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834

* kristine.bruvele@rundale.lv

Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs EDVĪNS BALODIS
) 63962242; 26597960

* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194

* martins.brikers@rundale.lv

Finanšu un investīcijas
nodaļas vadītāja
Marija Abramčika
) 63962258, 27842258
* marija.abramcika@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

Kase VIESTUROS
) 63962126

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217

RUNDĀLES NOVADA DOMES
2018.GADA 31.MAIJA
SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI:

DOMES LĒMUMI

Apstiprināti saistošie noteikumi
Tika apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.4 “Par aprūpe mājās pakalpojumu Rundāles novadā”.
Tika apstiprināti Rundāles
novada domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr.3 “Grozījumi
Rundāles novada domes 2015.
gada saistošajos noteikumos
Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā”.
Pagarina Dzīvojamās telpas
īres līguma termiņu
Personai nolemj pagarināt Dzīvojamās telpas īres līgumā noteikto līguma termiņu līdz 2020.
gada 30.jūnijam.
Dzīvokļu nostiprināšana zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda
Tika nolemts nostiprināt zemesgrāmatā uz Rundāles novada
pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokli,
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
“Saulaine 23”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Tika nolemts nostiprināt zemesgrāmatā uz Rundāles novada
pašvaldības vārda kā
patstāvīgu īpašuma objektu
– dzīvokli daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Līvi, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Apstiprina zemes ierīcības
projektu un piešķir jaunu nosaukumu
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības

projekts nekustamajam īpašumam „Rūķi”, Viesturu pagastā, kā
rezultātā izveidota jauna zemes
vienība 3,3 ha platībā, kurai piešķirts nosaukums “Rūķīši” un noteikts zemes lietošanas mērķis
- zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības
projekts nekustamajam īpašumam „Čakstubozes”, Viesturu
pagastā, kā rezultātā izveidota
jauna zemes vienība 22,3 ha platībā, kurai piešķirts nosaukums
“Jaunās Čakstubozes”, un noteikts zemes lietošanas mērķis
- zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Atļauj sadalīt nekustamos
īpašumus
Tika atļauts sadalīt nekustamo
īpašumu “Gubēni”, Svitenes pagastā, ar kopējo platību 29,7 ha,
atdalot zemes gabalu aptuveni
13,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Tika atļauts sadalīt nekustamo
īpašumu “Lielbūčas”, Rundāles
pagastā ar kopējo platību 30,82
ha, atdalot zemes gabalu aptuveni 5,0 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu.
Izsoles rezultātu apstiprināšana
Apstiprināti Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemgaļi”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā
ar kopējo platību 60,1 m2, īres
maksas izsoles rezultāti – piedāvātā augstākā cena EUR 1.27
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(viens eiro un 27 centi) par vienu
dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī.
Par pašvaldības ceļu un ielu
Specifikācijām
Tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
Piedzīs nekustamā īpašuma
nodokļu parādu
Tika pieņemti lēmumi bezstrīdus
kārtībā piedzīt nokavētās nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas no 16 personām
par kopējo summu 1417,05 eiro
apmērā.
Par adreses noteikšanu adresācijas objektam, būvei “Rundāles ūdensdzirnavas”
Tika pieņemts lēmums noteikt
adresi adresācijas objektam,
saimnieciskai būvei - dzirnavām Rundāles pagastā un ar
to funkcionāli saistītām būvēm: Sudmalu iela, “Rundāles
ūdensdzirnavas”,
Pilsrundāle,
Rundāles pag., Rundāles nov.,
LV-3921”, izdarot grozījumus
iepriekšpieņemtajā 2017.gada
31.augusta lēmumā Nr.11., “Par
adreses noteikšanu Rundāles
novada, Rundāles pagasta adresācijas objektam būvei “Rundāles ūdensdzirnavas” ar kadastra
apzīmējumu 40760030132001
un ar to funkcionāli saistītām
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 40760030132002 un
40760030132003”
Nākamā domes sēde –28.jūnijā plkst. 9:00.
Lēmumus aprakstīja
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību speciāliste

VASARAS SAULGRIEŽI VIESTURU KULTŪRAS CENTRĀ
Ugunskura iedegšana notiks visapkārt Latvijas robežai, vienojoties akcijā “Izgaismo Latviju”.
Par godu Latvijas simtgadei
fonds „1836” izveidojis tūrisma
maršrutu apkārt Latvijai, kas
stiepjas aptuveni 1836 kilometru
garumā, aptverot visu Latvijas
teritoriju pa sauszemes robežu.
Šis maršruts tiks dāvāts Latvijai
un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē.
Jubilejas gada Saulgriežos, 21.jūnijā, katrs Latvijas iedzīvotājs
ir aicināts piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” - noiet vienu no
šī ceļa 1836 kilometriem un pulcēties pie pierobežas pašvaldību

organizētajiem ugunskuriem. Tur
tiks dziedātas spēka dziesmas
Latvijai un plkst.22 visā Latvijā vienlaikus dziedāta Latvijas
valsts himna. Latvija tādējādi
kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji valsts simtgadei
par godu apgājuši ap savu valsti
un izgaismojuši tās robežu ar
ugunskuriem.
„Latvijas simtgade ir brīnišķīgs
notikums, kas mūsu mūžā notiek
vienīgo reizi. Tas, ka Latvijas iedzīvotāji šajā dienā apies apkārt
savas valsts robežai un izgaismos to ar ugunskuriem, ir ļoti
simboliski – tas ir kā apziniet pašiem sava nama pagalmu! Zie-

donis ir teicis: neko citu man nedodiet, tikai laiku! Mūsdienās tas
arī ir tas lielākais, ko mēs varam
dot – savu laiku un mīlestību. Veltīt laiku savai tēvu zemei, apiet
apkārt, apskaut, apmīļot – galu
galā, tas ir tas, ko mēs dzimšanas dienās darām! Uz to arī aicina akcija „Izgaismo Latviju”,”
saka viena no „Izgaismo Latviju”
idejas līdzautorēm, Imanta Ziedoņa Muzeja uzticības padomes
pārstāve Žanete Grende.
Akcijas „Izgaismo Latviju” īstenošanai tiks apzināti 1836 brīvprātīgie, - katrs būs atbildīgs par


Tālāk 3.lpp ->
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<-2.lpp vienu kilometru Latvijas
pierobežā, un to saulgriežu vakarā noies, taču akcijā aicināts
iesaistīties ikviens.
„Brīvprātīgie katrs koordinēs
gājienu vienā no Latvijas pierobežas kilometriem, tāpēc varam droši teikt –21.jūnija vakarā
mēs savai valstij apkārt apiesim!

Vienlaikus mēs aicinām šajā
skaistajā un simboliskajā akcijā
iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju un izvēlēties jebkuru
vietu Latvijas pierobežā – tepat
Jūrmalā vai citur Baltijas jūras
piekrastē vai attālākos Latvijas nostūros. Tā ir iespēja savai
valstij par godu paveikt kaut ko

vēl pasaulē nebijušu,” saka Maija
Jaunzeme, Imanta Ziedoņa muzeja projektu vadītāja.
Akcija „Izgaismo Latviju” ir viens
no oficiālajiem Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem,
un to organizē fonds 1836 un
Imanta Ziedoņa muzejs. Pēdējo
divu gadu laikā izveidota 1836
kilometrus garā ceļa infrastruktūra, apzinātas atpūtas vietas un
naktsmītnes gājējiem vai braucējiem, kuri nākotnē vēlēsies mērot kādu šī ceļa daļu. „Pēdējo divu
gadu laikā 1836 ceļa izzināšanai
un izveidei notikuši 36 ekspedīciju gājieni pierobežā, kuros piedalījušies ne tikai organizatori,
bet arī tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Šogad notiks vēl astoņi
gājieni, kuros paspēt piedalīties
var ikviens. Tā ir iespēja iepazīt
jaunus cilvēkus, baudīt Latvijas
skaisto dabu un izzinātu pierobežas novadu identitāti,” saka viens
no idejas autoriem, fonda 1836
pārstāvis Enriko Podnieks.
Savas valsts un tās cilvēku izzi-

nāšana cieši sasaucas ar dzejnieka Imanta Ziedoņa idejām,
tāpēc 1836 ceļa izveides un
akcijas „Izgaismo Latviju” īstenošanā aktīvi līdzdarbojas arī
Imanta Ziedoņa muzejs un fonda
„Viegli” mūziķi. „Imants Ziedonis
pats bija liels gājējs, kurš uzskatīja, ka šāds ceļošanas veids
ļauj patiesi izzināt savu valsti un
tās cilvēkus. Latvijas pierobežu
Ziedonis aprakstījis arī savā grāmatā „Leišmalīte”, kuras ievadā,
starp citu, raksta, ka reiz apkārt
Latvijai ies tūrisma ceļš, un tā
ir jābūt! Gājienos, kas notikuši
1836 ceļa apzināšanai, piedalījušies arī fonda „Viegli” mūziķi.
Katra šāda gājiena izskaņā kultūras namos un skolās Latvijas
pierobežā notikuši nelieli koncerti ar fonda „Viegli” mūziķu un citu
mākslinieku piedalīšanos,” stāsta
Žanete Grende.
Papildus informācija:
Inese Krūze
Izgaismo Latviju koordinatore

LAI JUMS SAUSAS ŠĻŪTENES!
Pilsrundāles bibliotēkā 23.
maijā stāstu vakarā “Mūsu
ugunsdzēsēju stāsti” piedalījās 3 ugunsdzēsēji. Katram
savs ceļš uz šo ļoti grūto un
atbildīgo darbu, bet visus vienoja tas, ka kādu laiku ir kopā
strādājuši un viņi ir mūsējie.
VĒSTURE
17. maijā Latvijā atzīmēja
Ugunsdzēsēju un glābēju dienu.
Pirmo brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrību (BUB) Latvijā izveidoja
1865. gadā Ivans Himillers. Tolaik
Rīgas iedzīvotāji bija neapmierināti ar policijas ugunsdzēsības
vienību darbu, jo uzskatīja, ka tie
nespēj tikt galā ar pienākumiem.
No tā laika pagājuši jau 153
gadi. Vēlāk šādas vienības dibināja visās pilsētās un lauku rajonos. Vienībās uzņēma vīriešus
līdz 30 gadu vecumam, neprecējušos, izdienējušus un veselus.
Katrai vienībai bija savs karogs.
Vīri no pamatdarba brīvajā laikā
dežurēja vietējos depo un gaidīja
izsaukumus. Tā kā tolaik kultūras dzīvi neviens neorganizēja,
tad šīs vienības uzņēmās arī to.
Dibināja korus, pūtēju orķestrus,

spēlēja teātri. Gadskārtējie
ugunsdzēsības svētki kļuva par
lielām svinībām, kas noslēdzās
ar zaļumballi. Šajā laikā arī radās
daudziem zināmais pantiņš: “Kas
grib dzīvot vienos priekos, tas lai
stājas pažarniekos! Spožās, spožās ķiverēs, tie pa jumtiem šiverē.” (LA gadagrāmata 2015)
RUNDĀLES UGUNSDZĒSĒJI
Rundālē 1923. gadā izveidoja Rundāles savstarpējo uguns
apdrošināšanas biedrību, kuras
priekšsēdētājs bija Fr. Kvēps, kasieris J. Ģirupnieks, grāmatvedis
M. Mengots. No visām pagasta
saimniecībām tā apkalpoja 95
%, kopā apdrošināja 1350 ēkas.
Biedrības uzdevums bija iesaistīt
saimniecības un par zināmu samaksu, apdrošināt savu īpašumu.
Pie apdrošinātajām mājām pielika speciālu zīmotni, kas nodrošināja tikai šo māju dzēšanu.
1925. gadā Rundālē gribēja dibināt Rundāles Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrību, bet pirms
tam 24. maijā, pirms 93 gadiem,
Valsts uzdevumā ieradās kāds
ierēdnis un konstatēja: “Laikmets un apstākļi ir visai labvēlīgi

Izbijušie Rundāles ugunsdzēsēji – no labās puses, A. Sietiņš,
R.Šastakovičs, N.Kociņš.
priekš biedrības nodibināšanas.
Satiksmes ceļi ir labi, saimniecības 1 versti atstatumā viena
no otras. Ūdens pietiekošā daudzumā, tuvu pie ēkām, pietiekošs pieplūdums un akās ūdens
caurmērā 1012`pēdas. Sarunās
ar nākošiem ugunsdzēsības darbiniekiem ieguvu pārliecību, ka
jaunā biedrība būs spējīga sasniegt sprausto mērķi un strādāt
par svētību.” Biedrību nodibināja,
un sapulce notika Rundāles pils
telpās. Tie bija 30 braši un inte-

liģenti Rundāles pagasta pilsoņi.
Tās valdē tika ievēlēti 5 locekļi:
M. Mengots, V. Kronīts, J. Katkūns,
A. Jātnieks, J. Kvēpe. (Ugunsdzēsējs Nr. 7, 01.07.1925)
Rundāles pagastā arī ir
ugunsdzēsības depo, kuru uzbūvēja 80 gadu beigās. 1989. gadā
uz sovhoza “Rundāle” bāzes tika
izveidota Ugunsdzēsēju komanda, kas apsargāja Rundāles pili.
Tālāk 4.lpp. ->
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BŪTU KĻUVIS PAR ĢENERĀLI
Aigars Sietiņš vidusskolā
vēlējās kļūt par ugunsdzēsēju, bet vecākiem bija citas
domas. Taču liktenis līkloči
nemaz nebija tik līkumaini, tie
viņam piedāvāja iespēju realizēt savu sapni, tikai vēlāk.
Ugunsdzēsības dienestā nostrādājis 25 gadus un viņš ir
izcils stāstnieks.
„ Jā, mans tēvs reiz teica, ka
vajadzēja jau no sākta gala iet uz
ugunsdzēsējiem, tad es būtu kļuvis par ģenerāli, bet kad mācījos
11. klasē uz skolu nāca aģitēt, un
man ļoti gribējās kļūt par ugunsdzēsēju. Taču maniem vecākiem
ļoti veiksmīgi izdevās atrunāt.
Kad sākās juku laiki, vajadzēja
meklēt valsts darbu. Jānis Rauda
aicināja mani uz miliciju, un es
nolēmu, ka tas man der. Ierados
iestādē, bet gaitenī satiku Ričardu Šakeli, kas mani pārvilināja
uz ugunsdzēsējiem. Tā es tapu
par Bauskas rajona profesionālās vienības komandieri. Priekšā
jau bija Ralfs ar tēvu. Pēc gada
visu likvidēja un man atkal nācās kārtot papīrus, lai kļūtu par
ugunsdrošības inspektoru. Es biju
riebīgs, bet visiem teicu vienu:
„Varat dusmoties vai nē, es to
nedaru priekš sevis, bet priekš
jums.” Tas atbilda manas mātes
teiktajam, ka galvenais esot sev
iestāstīt.
No 1993. – 2004. gadam biju
Iecavas posteņa komandieris un
vecākais inspektors, tad mani
pārcēla uz Bausku, kur biju komandiera vietnieks. Iecavā lietas
pārņēma Ralfs Šastakovičs. No
2004. – 2008. gadam biju komandiera vietnieks, līdz R. Šakelis
aizgāja pensijā, un es kļuvu par
brigādes komandieri. Tajā laikā
bijām iesākuši lielu Eiropas projektu un man atlika noorganizēt
lielas mācības ar lietuviešiem un
iegādāties divas mašīnas. Projekts beidzās, un es aizgāju pensijā. Ugunsdzēsējiem ir izdienas
pensija un no 50 gadiem var iet
prom, kā arī veselības dēļ. Tagad
maina likumu un noteikumus, lai
ietu no 56-58 gadiem.
Ļoti labi atceros savu pirmo
ugunsgrēka aprakstu. Noticis
ugunsgrēks, ir akts, un jābūt detalizētam aprakstam. Es rakstu:
„ Izsaukumu saņēmām laicīgi.

Braucām ātri. Ugunsgrēkā ieradāmies. Vīri strādāja labi. Nodega viss.”
Tāpat atceros vienu ļoti smagu ugunsgrēku, kad Iecavā sadega vistu kūtis. Lai tās nemocītos,
vajadzēja indēt ar ogļskābo gāzi.
Es biju tas, kam tas bija jādara.
Baisa sajūta, kad es eju pa kūti
un man veļas virsū pusdzīvas, mirušas... kaut vai tikai vistas.
Par tām cilvēcīgajām īpatnībām es varu pastāstīt kādu gadījumu, kad viens ugunsdzēsējs uzkāpa pacēlājā un es viņam teicu,
lai tikai neskatās lejā, bet šis aiz
prieka paskatījās un viss, pieplaka kastes dibenam un bļāva līdz
viņam, uzkāpa pakaļ.
Manā darba mūžā bija dienesta izmeklēšana par manu
atbilstību ieņemamajam amatam. „Uzvarā” dega taras šķūnis.
Es biju tur un neredzēju nekādu
vadu degšanu vai ko tamlīdzīgu
un pieņēmu to, kā kādas personas neuzmanīgu rīcību ar uguni.
Taču kādam bija cits viedoklis un
proti, inspektors noteicis nepareizu iemeslu, jo ugunsgrēku izraisīja saules staru fokusēšanās
uz stikla burku. No Rīgas ieradās
komisija un visu izpētīja, kā rezultātā konstatēja, ka grūti būtu
saules stariem fokusēties uz stiklu trijos naktī.
Ja man jautājat par Svitenes
ugunsdzēsēju mašīnu, tad tā
savu jau bija nokalpojusi un pagājušajā gadā to pārdeva izsolē. Pēdējā reize, kad ar to Ivars
Čerļenoks izbrauca uz izsaukumu
bija 2001. gadā ap Ziemassvētkiem. Toreiz Mazbērstelē uzsprāga Līvānu māja.
Atgadījumi
Codē dega rija, māja un saimniecības virtuve. Viss sadega,
neko nevarēja izdarīt. Tas notika
no rīta un domājot, kāpēc tad tā
notika, pamanījām pēdas rasā,
kas no ēkām aizved labības laukā. Šķiet, kas tad tur sevišķs, bet
kad šerpāk paņēmām mazdēlu,
viņš atzinās visā. Ēkas bija apdrošinātas un gribējās dabūt naudu.
Vienu brīdi tas bija ļoti modē. Tagad uz to skatās nopietnāk.
Bauskā bija divas kundzītes,
kas man bieži zvanīja. Tādas aktīvas, visu redzošas. Toreiz pie
veikala „Top” bija mazdārziņi.
Viena zvana: „Ziniet, es sēdēju uz
lodžijas un piecos no rīta redzēju,

ka dega viena mājiņa un tā dega
28 minūtes, un tikai tad atbrauca
ugunsdzēsēji. „ Es viņai prasu, ja
jau tik ilgi gaidījāt, ko nezvanījāt
ātrāk. Nē, nezvanīju. Tad jau esat
uz vienu roku ar dedzinātājiem?
Kopš tā laika viņa vairs nezvanīja.
Vecumniekos bija viesu nams
„Piebalgs”. Nezinu, vai tagad ir,
bet toreiz bija tāds ekonomisks
saimnieks, kas nevīžoja tīrīt
skursteņus. Mēs regulāri saņēmām izsaukumus, ka deg viens
no tiem. Tādi bija 3 izsaukumi.
Pēdējā reizē viens ugunsdzēsējs
nolēma rīkoties radikāli. Viņš salēja ūdeni no augšas. Citiem tas
neko neizsaka, bet zinātājs zina,
kas notiek ar skursteni, tā karstajiem ķieģeļiem, kad saskaras ar
aukstu ūdeni. Lai taču domā!
Mežotnē dega šķūnīši. Es aizbraucu kā atbildīgais. Notiek dzēšana, bet ziņkārīgo bars māca, ko
un kā darīt. Es pasaku ugunsdzēsējam, lai izdara vienu triku. Uz
kārtējo ieteikumu viņš pagriezās
ar šļūteni viņa virzienā un prasīja:
„Ko tu saki?” Tad bikses bija slapjas un mute ciet.
Rundālē dega mājas „Gaujas”.
Tā bija koka māja, kas agrāk bijusi sarkanarmiešu dzīvesvieta, un
tāpēc bēniņos sprāga patronas,
bet ne par to tagad. Mums bija
mašīna ZIL 131. Visi ugunsdzēsēji zina, ka putu radītājs ir koka
mājām, un mūsu mašīnas vadītājam vajadzēja notvert to brīdi,
kad tās iet uz beigām, jāaptur un
jāskalo sūknis. Viņš to nokavēja.
Ugunsdzēsējs paņēma A stobru,
kuru viens nemaz nedrīkst ņemt
un ielika starp kājām. Veči prom,
lej iekšā ūdeni, domādami, ka
dalītājs ir ciet, bet, protams, ka
tas bija vaļā. Kā viņš lēkāja pa
tiem kartupeļiem! Labi, ka nelaida vaļā. ZIL bija 12 atmosfēras.
Varat iedomāties to spēku? Ar
tādu spēku mēs Bauskā triecām
krauķu ligzdas, bet ar to Ugunsdzēsības dienests cilvēku atmiņā
palika kā postītājs.
Noslēgumā atklāšu, ka ugunsdzēsējiem visas svētku uzrunas
beidzas ar vārdiem „Lai jums
sausas šļūtenes!”.
TĒVA PĒDĀS
Ralfs Šastakovičs ir ugunsdzēsējs otrajā paaudzē un
kopumā Ugunsdzēsības dienestā nostrādājis 23 gadus.
Tagad viņš nodarbojas ar pa-
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kalpojumu sniegšanu mājokļu
drošībai un visu stāstīja ar
smaidu, kas viesa mieru un
uzticēšanos.
„ Es sāku padomju sistēmā,
kad bija profesionālie ugunsdzēsēji, kas valkāja zilās formas ar
rombiņiem. Biju pats jaunākais,
entuziasma pilns, visur un visiem
pa priekšu gāju.
Deviņdesmito gadu sākumā
bijām 314 ugunsdzēsēji, bet sākās reformas, paju sabiedrības
likvidēja, brīvprātīgos ugunsdzēsējus izformēja. To noteica likums un visu nodeva profesionāļu rokās. Atceros, kā 1996. gada
31. decembrī svinīgi aizslēdza divus posteņus: vienu Rundāles pilī,
otru – Svitenes pagastā.
Mūsu Rundāles depo bija
pulverdzēšamā mašīna. Tiem
laikiem tas bija liels brīnums! To
turēja pils vajadzībām. Bija gadījums, kad pilij atveda KAMAZ ar
30 m pacēlāju. To vajadzēja demonstrēt Maskavas ģenerāļiem.
Mašīnu nolika pils pagalmā pie
kastaņas un laiž gaisā, bet tā noslāpst. Ģenerāli stāv lietū un vējā,
līdz ar rokas mehānismu tika lejā.
Biju kādu laiku nostrādājis par
parastu ugunsdzēsēju un priekšnieks aizsūtīja mācīties uz Rīgas
Ugunsdzēsības koledžu. Tas bija
ļoti intensīvs process, daudz jauna. Es sāku, kad bija tikai lauznis,
lāpsta, cirvis un zāģis. Vēlāk, vadošajos amatos nodarbojos ar
propagandu un inspicēšanu.
Man ar Bauskas daļu saistās
kuriozi atgadījumi. Ieskrien viens
inspekcijas pagalmā un saka, ka
viņam deg mašīna. Nu, labi, ja
deg, tad ejam laukā un skatāmies. Izejam, bet kur tad tā ir?
Tā ir otrā pusē inspekcijai! Ko
tad tagad mēs darīsim? Uzreiz
sapratām, kas jādara. Izvilkām
šļūtenes pa vienu logu, pa otru
un tikām līdz tai, pat nebraucot.
Otrs gadījums notika naktī. Blakus inspekcijai ir 3. stāvu māja
un tur dega garāža. Taču neviens
neziņoja un mēs mierīgi snauduļojam. Taču ik pa laikam dzirdam
„bum, bum”. Es jau tāds nemierīgs. Izeju laukā un skatos, ka otrā
pusē, kur saule aust ir tāds gaišums, bet taču nakts. Kas tas ir?
Apeju apkārt un, jā, ugunsgrēks,
bet apkārtējie tikai skatās. Bum,
bum bija šiferis uz jumta, kas degot sprāga.„

Tālāk 5.lpp ->
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TE BIEŽĀK PASAKA „PALDIES”

<- 4.lpp
Aigars Sietiņš: „Par Ralfu
gribu pateikt, ka ne jau katrs
ugunsdzēsējs var izdarīt to, ko
viņš. Bija izsaukums uz Iecavu,
kur bija ugunsgrēks 9. stāvā.
Dega izkaltusi šahta. Viņš atbrauc, uzskrien pa kāpnēm, visu
izdara un vēsā mierā uz jumta
malas grauza cepumus.”
Normunds Kociņš VUGD
nostrādājis tikai 13 gadus
un viņam dienestā ir īpaši pienākumi. Vakara gaitā
viņš visus aizrāva ar savu
skatījumu uz lietām valstī,
dienestā un viņam stāstu
pietiktu veselai grāmatai.
Es strādāju Rīgā, Drošības
dienestā, tad krimināldaļā un,
pat nezinu, kāpēc pārgāju uz
VUGD. Tas bija pirms 13 gadiem, un to nenožēloju, jo te
biežāk par tavu darbu pasaka
„paldies”. Izbraucot uz izsaukumu ar iedegtām bākugunīm un
sirēnām, ir tāda sajūta... adrenalīns. Jā, mēs pārkāpjam noteikumus, bet no tā atkarīgas
dzīvības.
Es esmu ugunsdzēsējs – alpīnists un man nākas braukt uz
izsaukumiem, kuros vajadzīgas
šīs spējas. Pareizi tas jāsauc
industriālais arborisms. Ugunsdzēsības dienesti Zemgales
reģionā ir sadalījuši savus novirzienus. Bauskā ir alpīnisma
nodaļa, Tukumā – ūdenslīdēji,
Jelgavā nodarbojas ar ķīmiskajām avārijām. Protams, ka
tas ir ļoti smags darbs. Maiņa
ilgst 24 h, braucam uz avārijām, ugunsgrēkiem jebkuros
laikapstākļos. Nav divu vienādu
ugunsgrēku. Ja būs ugunsgrēks
Rundālē, tad brauks komanda
no Elejas un Bauskas.
Tagad ir viena centrāle, kas
atrodas Jelgavā un visus izsaukumus saņem tur. Bieži gadās
sajaukt adreses, jo Vītolu, Rīgas, Bērzu un līdzīgas ielas ir
katrā pilsētā, pat ciematos.
Vislabākā navigācija bieži nespēj palīdzēt, jo ugunsgrēks jau
neizvēlas centrālās ielas.
Nepatīkamākais ir tas, ka
valsts grib ekonomēt un mums
trūkst cilvēku. Komandā jābūt
8 cilvēkiem, bet izbrauc 5. Uz
vienu mašīnu vajag 6 cilvēkus.
Tehnikas mums pietiek, bet nav
ugunsdzēsēju. Komandā arī

ir jābūt cilvēkiem, kuriem vari
uzticēties, par kuriem zini, ko
viņš var vai nevar. Piemēram,
kādam bail no augstuma, citam
slikta pieredze ar ūdeni, bail no
slēgtām telpām pat gāzmaskā,
izdzirdot sirēnas, kādam piemetas caureja. To zinot, vari sagrupēt tā, lai neviens neciestu.
Kāpēc vajadzēja nolikvidēt
Rundāles nodaļu? To vajadzēja
attīstīt un ļaut strādāt. Valsts
maina un koriģē pa savam,
meklē ekonomiju. Vai uz vienu
ugunsdzēsēju var ieekonomēt
miljonu?
Ugunsdzēsēji nevar strādāt
ilgāk par 25 gadiem, jo nevar
taču vecāks vīrs paveikt fiziski smagos pienākumus. Tur ir
ekipējums, fiziskie normatīvi,
reakcijas ātrums. Es pats biju
7 dienu mācībās un pēc tam
biju kā salauzts. Kas tā bija par
fizisko slodzi! Mēs katru dienu,
līdz pusdienlaikam kāpām virvēs un karājāmies. Paēdām un
atkal augšā.
Daudz ko nākas redzēt:
pusgadu ūdenī gulējis līķis, ka
vairs nevar saprast, kas tas
par dzimumu, sadeguši cilvēki,
bērni, kas ir vissmagāk. Bieži
varam sajust, ka smaržo pēc
gaļas. Skan briesmīgi, bet tā
tas ir. Dzēšam pa 12-14 h vienu ugunsgrēku un pēc tam esi
nekāds... Joprojām brīnos par
cilvēku attieksmi un to šoka
stāvokli, kas pārņem, redzot
ugunsgrēku vai avāriju. Viņi
stāv un skatās, bet nerīkojas.
Jums interesē, kā ugunsdzēsēji atrod aizdegšanās iemeslu,
tad varu pateikt, ka profesionāļi to zina ļoti labi. Agrāk bija
ugunsgrēku izmeklēšanas nodaļa, kura ar to nodarbojās, bet
tagad to dara policija. Taču tur
ir liela kadru mainība, jaunie pat
nezina, kas ir īssavienojums, kā
deg vadi.
Nepatīk, ka ir gudri pamācītāji, kuri reāli traucē darīt savus
pienākumus. Mums ir norobežota riska zona, bet vienmēr
kāds līdīs un mācīs, ko darām
vai nedarām. Atbildēs jau tas,
kas dara, ne jau pamācītājs.
Atceros, kā pie kroga „Aveņi”
viena kundze iekrita noteku akā.
Tās vāku kāds bija nozadzis vai
taupījis un uzlicis kaut ko, kas
ar zāli apaudzis. Tā sieviete tur

gājusi un iekritusi, pat gūžas
kaulu salauzusi. Mēs sasējām
īpašu mezglu – „bikses” un viņu
izvilkām. Domājat, ka viņa bija
ļoti laimīga? Nē, viņa lamāja
saimnieku un jau lēsa, cik naudas dabūs kompensācijai.
Saņemam izsaukumu, ka
deg māja. Cilvēki iet garām un
redz, deg sārta liesma. Aizbraucam paši redzam, ka tā, bet
dūmu nav. Izrādās, ka istabā
dega kamīns un spoguļsienā
atspīdēja liesmas.
Ralfs Šastakovičs arī atcerējās līdzīgu gadījumu, kad dega
dzīvoklis. Ugunsdzēsēji izlēja
divas mašīnas, bet uguni nevarēja nodzēst. Izrādījās, ka pretī bija spogulis, tajā atspīdēja
liesmas un viņi tik dzēš un dzēš,
bet dega taču blakus istaba.
Noslēgumā klausītājiem gribējās pateikt par savu pieredzi,
un Vilnis Klīve atklāja, ka arī
pats bijis gatavs doties apdzēst
ugunsgrēku.
„ Pēc darba remontēju autobusu. Atskrien dispečere un
saka, ka Miervaldim deg kūts.
Tas taču tepat! Es dabūju pāris čaļus un braucam ar mašīnu
GAZ 53 klāt. Iztinam šļūtenes,
viss it kā vaļā, bet ūdens netek.
Prasu čaļiem, kas par lietu, bet
šie tikpat gudri kā es. Par laimi,
no pils atskrēja Vilks, sadeva
mums pa mizu un visu izdarīja. Patiesībā dega tikai salmu
čupa. Baigais ugunsdzēsējs
biju: braukt māku, bet ūdeni palaist nē. „
„Otrs gadījums man saistās
ar sovhoza priekšniekiem. Es
mūsu direktoru Kraņevski atvedu uz sapulci, bet pats čaloju
ar sekretāri. Pēc brīža ieskrien
Kazbuķis no kaimiņu sovhoza.
Tāds ļoti satraucies un sekretāre, pieklājīga būdama, prasa:
„ Vai jums, kas svarīgs?” Uz ko
viņš atbildēja, ka viņam nē, bet
Kraņevskim gan - viņam māja
deg! ”
Noslēgumā tautas metodes pret ugunsnelaimi jeb
Ralfa ieteikumi:
- Ja aizdegas televizors, paķeriet no gultas segu, uzmetiet
tam virsū un izmetiet pa logu.
- Ja aizdegas skurstenis, protams, izsauciet ugunsdzēsējus,
bet var tajā iebērt sāli, miltus
un zaļus kartupeļus. Tas ir labs

sanitārs un tos vajag plītī sadedzināt. Tikai zaļus, citādi iznāks
kā tai tantei: „Tante zina, ka
ar kartupeļiem var līdzēt. Viņa
ugunsdzēsējam stāsta, ka nomizojusi kartupelīšus, salikusi
cepeškrāsnī, miziņas izžāvējusi.
Šis saka, ka zaļus taču vajadzēja. Kāpēc zaļus? Tāpēc, ka
kartupelim sadegot, tajā esošā
ciete neļauj aizsērēt skurstenim.”
- Kad liksiet dūmu detektorus, kas drīzumā būs nepieciešami visos mājokļos, uzmanīgi
izlasiet instrukciju vai pajautājiet veikalā par lietošanu, jo
tiem ir krona baterijas, kas iepakotas plēvē. Tā obligāti jānoņem, jo citādi nekas nedarbosies.
- NOTEIKTI zvaniet 112 un
pēdējais klausuli drīkst nolikt
dispečers.
Bijušo ugunsdzēsēju nav, tā
viņi teica, bet mums taču ir drošāk, ja tādi vīri ir starp mums.
Iespējams, nākamajā stāstu
vakarā „Muzikantu stāsti” uzzināsim par tiem, kas bija ļoti
muzikāli un spēlēja kādu instrumentu Rundāles vai Saulaines
orķestrī, dziedāja tā, ka joprojām visi atceras. Priecāšos, ja
būsiet ieinteresēti un atsaucīgi
sniegt informāciju par tādiem
cilvēkiem. Aicinu Jūs jau tagad,
jo šie vakari ir atvērti katram,
kas vēlas iepazīt citus un dalīties ar savām atmiņām. Kad un
cikos tas notiks, to uzzināsiet!
A.Ramane
Pilsrundāles bibliotēka

***
„IR PIEPILDĪJIES MANS
SAPNIS, IR IZNĀKUSI
MANAS DZEJAS
AUTORGRĀMATA –
„VĒLIE ZIEDI”.
JA BIBLIOTĒKAS ,VAI
KĀDS PRIVĀTI VĒLAS
IEGĀDĀTIES, ZVANĪT
28866142,
VIJA OZOLNIECE.
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ĒDĪSIM ATBILDĪGI!
Rudenī kāda Kāmja ģimene meklēja piemērotu
dzīvesvietu, kur tā varētu
būt laimīga. Šai vietai bija
jānodrošina laba, kvalitatīva
pārtika. Kāmīšu ģimene zināja, ka pārtikai jābūt labai gan
viņiem pašiem, gan apkārtējai videi, jo tikai tad viņi tajā
varēs dzīvot laimīgi.
Kāmim pie mums iepatikās
un kopā ar savu ģimeni, Iecavas
PII “Dartija” Kāmja kunga mudināts, pārcēlās uz mūsu bērnudārzu.
Noslēdzies kārtējais mācību
gads. Beigušies pasākumi un
aktivitātes mūsu iestādē, kas
saistīti ar projektu “Ēdam atbildīgi!” Mēs un mūsu bērni saprotam, ka “atbildīgs pārtikas patēriņš ir apzināti izdarītas izvēles
attiecībā uz pārtiku, ko ēdam,
ievērojot veselības, vides, politikas, sociālos, kultūras un ekonomiskos aspektus, kurus skar
mūsu izvēle, un kuri ir saskaņā ar
visu cilvēku pamatvajadzībām, ir
labvēlīgi planētai, individuālam
patērētājam un sabiedrībai kopumā” [7 soļi ceļā uz atbildīgu
pārtikas patēriņu, Metodiskais
materiāls Ekoskolu skolotājiem.
Lai varētu teikt, ka ēdam
atbildīgi, mums jācenšas:
-Ēst mazāk, bet labāk.
- Pēc iespējas ēst vietēju, sezonālu un bioloģisku pārtiku.
- Biežāk aizstāt gaļas produktus ar augu izcelsmes produktiem.
- Izvēlēties ēdienu, kas ražots
ar cieņu pret cilvēkiem un planētu (ūdeni, augsni, ekosistēmām
un klimatu).
- Ar savu izvēli veicināt šķirņu
daudzveidības saglabāšanu.
- Izvairīties no palmu eļļas
lietošanas.
- Izbeigt pārtikas izmešanu
atkritumos.
24.maijā mūsu iestādes grupu rotaļu laukumos notika projekta noslēguma pasākums. No
rīta bērni kopā ar skolotājām un
pārējiem darbiniekiem pulcējās
pagalmā pie grupu dārziņiem,
kur bērnus jau gaidīja Kāmja kungs. Kāmis slavēja čaklos

mārpuķēnus, jo izveidotajās
dobēs vairs nebija brīvu vietu –
viss sasēts un sastādīts. Kāmis
noskaidroja, ko katra grupa audzēs, lai vēlāk ražu nogādātu virtuvē. Pasākumu kuplināja bērnu
vokālais ansamblis, kas dziedāja
„Ogu dziesmu”. Arī dziedātājiem
vislabāk garšo pašu audzētas
ogas – tās ir garšīgākas, veselīgākas.
Lai nostiprinātu zināšanas
par „Ēdam atbildīgi!” septiņiem
tematiskajiem virzieniem, pasākuma aktivitāšu stacijas bija
izkārtotas visā bērnudārza teritorijā. Katras grupas bērni saņēma karti ar staciju apmeklējuma
shēmu. Un ceļojums varēja sākties.
Pirmajā stacijā “Planētas
resursu patēriņš” bērnus sagaidīja Taupīgais laistītājs, kurš
aicināja ar lietus ūdeni apliet tuvumā esošos augus. Cik krūzītes
katrs augs vēlas, norādīja pie
auga iesprausto irbulīšu skaits.
Daudzi mājas dārzu laistīšanai,
izmanto ūdeni no upes vai dīķa.
Bērni zina, ka dzeramā ūdens
resursi ir taupāmi. Ar dzeramo
ūdeni augus padzirdīt drīkst tikai
tad, ja nav citu iespēju augam
izaugt un dāvāt ražu.
Otrajā stacijā “Bioloģiskā
daudzveidība” bērnus sagaidīja Lielais augu pazinējs. Vecāko
grupu bērniem bija iespēja atpazīt augu sēklas, sameklēt vienādās, līdzīgās. Jaunākie bērni
grupēja augu, dzīvnieku un ēdienu kartītes pēc dažādām īpašībām un pazīmēm, šķiroja dažādas pupas, zirņus un kastaņus.
Trešajā stacijā “Pusfabrikāti, rūpnieciski apstrādāta
pārtika un palmu eļļa” darbojās ļoti pieklājīgs pārdevējs,
kurš aicināja bērnus izvēlēties
produktus un preces, kas nav
rūpnieciski apstrādāti un nesatur palmu eļļu. Jaunākie bērni
zīmēja smaidīgas sejiņas pie
produktiem, kurus vajadzētu
izvēlēties, bet bēdīgas pie produktiem, kurus viņi neizvēlētos.
Vecākie bērni savus pirkumus
pasūtīja rakstiski.

Foto: Kristīne Kudrjavceva, Judīte Zeltiņa
Ceturtajā stacijā “Pārtikas bērni izvēlējās ikdienā izmantoatkritumi” bērnus gaidīja Aiz- jamās bļodiņas un karotes, jo
rautīgais konstruktors. Viņš bija to nomazgāšana ir saudzīgāka
tā aizrāvies ar darbu, ka ilgāku Zemei, nekā vienreiz lietojamo
laiku nebija iznesis atkritumus. trauku izmantošana.
Viņu pārsteidza tas, ka tik daudz
Sestās stacijas “Sezonaliatkritumu rodas no pārtikas tāte un attālums” mērķis bija
produktiem vien, neko citu viņš ar pielāgotu kolektīvas stafetes
nebija pircis. Katras grupas bēr- aktivitāšu palīdzību pierādīt, ka
ni saņēma maisu ar bundžām, paša audzētas pārtikas un sepiena un krējuma pakām, olu zonalitātes ievērošana pārtikas
bretēm, plastmasas pudelēm un izvēlē ir izdevīgākais variants kā
citiem no pārtikas iegādes atli- ekonomiskā, tā vides saudzēšakušajiem iepakojumiem. Kopā nas jomā. Norisinājās divu koar bērniem Aizrautīgais kons- mandu stafete. Katrai komandai
truktors pārtikas iepakojumu savi veicamie uzdevumi, ko bērizmantoja lietderīgi un gatavoja ni izpildīja atbilstoši savām vēldažādas interesantas lietas.
mēm un izpratnei. Vieniem bija
Piektajā stacijā “Dzīvnieku jāsagatavo zeme, jāapsēj un
izcelsmes produktu patēriņa jākopj raža, cenšoties pielietot
straujš pieaugums”, apsējusi metodes, kas nekaitē vai mapriekšautu, rosījās virtuves vadī- zāk kaitē videi, nekā tradicionāli
tāja. Tika nolemts, ka mārpuķēni pieņemtās (pārvietojās ar velovienu dienu var iztikt bez gaļas. sipēdu, uzraka zemi ar lāpstu,
Visi baudīja ārā uz ugunskura apkaroja kaitēkļus pēc tautas
vārītu pupiņu zupu bez gaļas receptēm un tamlīdzīgi),
un taukvielām. Garšoja lielis
Tālāk 7.lpp ->
ki! Virtuves vadītājas mudināti,
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<- 6.lpp. iegūstot apbalvojumus ūdens pilienu veidā un
ietaupot līdzekļus. Otras komandas bērni devās tālā braucienā
pēc citrusaugļiem un nesezonas pārtikas produktiem, ceļā
zaudējot laiku un līdzekļus, bet
atstājot “melnās pēdas” nospiedumus vides veselībā.
Septītā stacija bija “Īsās
un garās pārtikas ķēdes”.
Visu pavasari, nu jau vairākus
gadus pēc kārtas, bērni redzēja
kā sīpolloki no grupu palodzēm
„ceļo” uz virtuvi. Radās bērnu
jautājums: “Kāpēc citi dārzeņi
pie mums ceļo no tālām zemēm,
nevis no vietējo zemnieku saimniecībām?” Šajā stacijā īsās un
garās pārtikas ķēdes varēja uzCien. Rundāles novada
pensionāri!
Gaidīsim Jūs tradicionālajā
pensionāru ballē
„…UN ATKAL ZILĀ VAKARĀ”
kura šogad 9. augustā
plkst.18.00 notiks Svitenes
tautas namā.
Vakaru pavadīsim kopā ar Latvijas estrādes leģendu Viktoru
Lapčenoku un atpūtīsimies pie
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skatāmi izpētīt, izmantojot kartupeļus un sīpolus.
Visās stacijās viesojās arī
Kāmja kungs, kurš pārliecinājās,
ka bērni gada laikā uzzinājuši
daudz. Noslēgumā visu grupu
kolektīvi saņēma Atbildīgā ēdāja
sertifikātu, bet paši lielākie bērni
demonstrēja Piena deju, kas pārējiem iepatikās un drīz vien to
jau dejoja gandrīz visi bērni.
PII “Mārpuķīte” vadītāja
Judīte Zeltiņa
un vadītājas vietniece
izglītības jomā
Ieva Jaunzeme

Foto: Kristīne Kudrjavceva, Judīte Zeltiņa
jautras latviešu tautas mūzikas
- Leona, Ināras un Solvitas izpildījumā.
Lūdzam savu dalību pasākumā
pieteikt līdz 1.augustam pie sociālajām darbiniecēm – Kristīnes
26674834, Laimas 26577309
vai Sandras 28664763.
*cienastu, māksliniekus un
transportu finansē Rundāles novada dome

Transports kursēs pēc grafika:
1.MARŠRUTS
16:45 - Punslavas
16:50 - Viesturi
17:00 - Vairoga centrs
17:10 - Mežmales
17:15 Īslīces tilts
17:25 - Bērstele
17:35 - Birzes
17:35 - Puszābaki
17:40 - Pagrieziens uz Sviteni
17:45 - Priedītes

17:45 - Kapūnas
17:50 - Svitene
2. MARŠRUTS
17:00 - Saulaine
17:05 - Ziedoņi
17:15 - Rundāles novada dome
17:30 - Vecrundāles bibliotēka
17:35 - Mazbērstele
17:45 - Virsīte
Sandra Kerēvica
Kultūras nodaļas vadītāja

PAR PROJEKTA “ANTROPOGENĀS SLODZES MAZINĀŠANA LIELUPES
KRASTĀ” REALIZĀCIJAS UZSĀKŠANU
Rundāles novada dome un
Latvijas vides aizsardzības fonds
(turpmāk LVAF) 2018.gada maijā parakstīja savstarpēju līgumu
Līgums Nr.1-20/115 par projekta
Nr. 1-08/121/2018 “Antropogēnās slodzes mazināšana Lielupes
krastā” finansēšanu un izpildes
kārtību. Līguma kopējā summa ir
16056,89 EUR, no tās 11240,00
EUR Latvijas vides aizsardzības
fonda finansējums un 4816,89
EUR pašvaldības līdz finansējums.
Katru gadu, sākoties tūrisma
sezonai, pāri Lielupei tiek izbūvēts gājēju tilts, lai abos krastos
esošos apskates objektus ( Mežotnes pilskalnu, Mazmežotnes
muižu, Mežotnes pili un parku,
Lielupes ainavu, tās rāmo ūdens

plūdumu un ūdenī esošās dzīvotnes) iedzīvotāji un tūristi varētu
apmeklēt un aplūkot bez liekiem
pārbraucieniem. Pašvaldības autoceļa “Mežotnes stacija-Saulītes-Senči” malā Lielupes krasta
teritorijā, kur tiek uzstādīts gājēju
tilts, braucam līdzekļi tiek novietoti upes krastā, zālājā. Zālājs
tiek izbraukāts veidojot grambas
un nelīdzenums, bojājot krasta
teritoriju. Posmā no pašvaldības autoceļa “Mežotnes stacija
– Saulītes -Senči” gar Lielupes
malu, virzienā gar Zemgaļu ostu
un Mežotnes pilskalnu, ir iecienīta pastaigu taka (gājēju celiņš), kur uzturas putnu, Lielupes
ainavu vērotāji, makšķernieki un
pastaigu cienītāji. Esošais gājēju
celiņš ir ar dabisko grunts segumu, kurš slapjā laikā tiek izmīdīts
un arī blakus esošā teritorija tiek
izstaigāta un bojāta. Esošā caurteka nespēj novadīt visus ūdeņus
no Mežotnes pilskalna puses, tiek
izskalots krasts, un slapjā laikā

teritorija ap to pārplūst. Izvērtējot esošo situāciju tika izstrādāts
projekts un iesniegts LVAF finansējuma saņemšanai.
Projekta galvenais uzdevums
ir mazināt Lielupes krasta antropogēno slodzi, uzlabojot Lielupes
pie Mežotnes pilskalna publisko
ūdeņu kvalitāti un pieejamību

Rundāles novada iedzīvotājiem
un tūristiem, izbūvējot stiprinātu
zālāja laukumu braucamo līdzekļu novietošanai pie gājēju tiltiņa
pār Lielupi un labiekārtojot gājēju
taku starp Mežotnes pilskalnu un
Lielupes upi (Zemgaļu ostas teritorijā).
Inta Klīve
Priekšsēdētāja vietniece
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Rundāles novada teritorijas sporta veterānu apkopojums.
1934. gadā sporta pasākumus organizē aizsargu nodaļu
sporta pulciņi Rundālē. 1939.
gadā pie Svitenes skolas notiek
aizsargu vietējās nodaļas pirmie
sporta svētki. Piedalās sportisti
no Mežotnes, Rundāles un Svitenes aizsargu nodaļām. 1940.
Rundāles pils parkā volejbola
turnīrā tiekas Sesavas, Svitenes un Pilsrundāles komandas.
Zināms, ka 1950. gados aktīvu
dalību vieglatlētikas sacensībās
ņēmis Gunārs Sīmanis.
Zināmie tautas sporta treneri 1960. gadā.
Jevgēnijs Brants strādājis par
Saulaines lauksaimniecības tehnikuma fiziskās audzināšanas
pasniedzēju un vienlaikus veicis
arī sabiedriskā trenera pienākumus. (1961.11.26. Dzimtenes
Balss).
Saulaines l/s tehnikuma direktors Jevgēnijs Brants 19631965.g.
Inārs Balodis septiņdesmitajos gados trenējis pieaugušos volejbolā. (LLA gada labākie 1971.12.27. Plēsums).
1970. gadā Saulaines sovhoztehnikuma strādājošie darbojas
dažādās sporta sekcijās. Volejbola sekcijā 21. sportists, galda
spēļu sekcijā - 25, šaušanā - 8,
tūrismā - 12 un makšķerēšanā
- 8 cilvēki. Saulaines sportisti sekmīgi piedalījušies rajona
sacensībās, bijuši vairākkārtēji uzvarētāji šaušanā. Sekmīgi startēts ziemas un vasaras
daudzcīņā, ugunsdzēsēju lietišķajā sportā, tūrisma, vieglatlētikas un slēpošanas sacensībās.
1975.gadā
18.septembrī
Saulaines stadionā pulcējušās
nozaru komandas, lai pabeigtu
GDA (daudzcīņa) normu kārtošanu vasaras sporta veidos. Vienīgais stadions Bauskas novadā
uz to brīdi ar bituma segumu.
Padomju saimniecībā „Rundāle” 1975.gadā sagatavoti 50
GDA nozīmnesēji. Rundāles padomju saimniecība organizēja
plašus sporta pasākumus dažādos sporta veidos, pat automobiļu sacensībās.
Šajā laikā labākie sasniegumi
1.vieta republikas Lauksaimniecības darbinieku arodbiedrības
sacensībās ložu šaušanā bija

Saulaines tehnikuma direktors J.Brants (no kreisās puses)
1963-1965.g.
Liepiņai Taigai un Klemme Al- sacensību brāļu Znamensku baldim - kā rajona, gan republikas vas izcīņas dalībnieks un PSRS
sacensību godalgoto vietu ie- sporta biedrību čempions. Kārlis
guvējam, Baltijas spartakiādes Ārents fizkultūras skolotājs Pilsstarp tehnikumiem 1.vietas ie- rundāles vidusskolā un Saulaiguvējam šaušanā un daudzkār- nes l/s tehnikumā nodarbojās ar
tējam medību šaušanas laureā- basketbolu, volejbolu, vieglatlētam. Klemme Aldis startējis arī tiku. Labākie sasniegumi sportā
krosos un ieguvis godalgotas bija uzvaras volejbola čempiovietas. Kamols Aivars - kolhoza nātos Bauskas rajona ietvaros
“Dzirnupe” fizkolektīva priekš- un 1965.gadā Bauskas rajona
sēdētājs no 1960. līdz 1974. čempions 10km slēpošanā.
gadam. Vēlāk pēc kolhoza “Dzir- Citi sporta kustības veicinātāji:
nupe” pievienošanas padomju - Antons Krakops 1955-1975.
saimniecībai “Rundāle” arī aktīvi gadam sporta kustības organiņēma dalību sporta dzīvē apvie- zators Svitenē.
notajā padomju saimniecībā.
Aleksandrs
Moklais
Labākie sasniegumi 60 tajos 1980. gadā sporta kustības or- 80 tajos gados bija vairākkār- ganizators Rundāles novada tetējas uzvaras republikas sacen- ritorijā.
sībās šaušanā, medību šaušanā
Imants Šnitkus bija
sasniegta sporta meistara nor- ne tikai aktīvs sportists, bet
ma. Vilnis Kronītis 60 tajos ga- arī
sabiedriskais
treneris.
dos komandā ar Aivaru Kamolu
izcīnījis uzvaru šaušanā repub-Ilgonis Rencis bija viens no
likas mēroga sacensībās, tāpat aktīvākajiem biedrības „Vārpa”
ņēmis dalību vietējā mēroga sa- darboņiem un ļoti aktīvi iesaiscensībās šaušanā. No 1960. līdz tījās veterānu sporta pasākumu
1980-tajam. gadam. Aktīvākie organizēšanā.
“Dzirnupes” sportisti pārstāvēja
80.gadu sākumā Viesturu
savu kolhozu tādos sporta vei- kolhoza sporta svētki norisidos kā šaušana, volejbols. Ra- nājās Grāvendāles parkā. No
jona spartakiādēs startēja arī 1970. līdz 1980. gadiem aktīvāvieglatlēti. Volejbolā bija rajona kie sporta veterāni bija Josifs Aruzvarētāji un šaušanā bija labā- timovičs volejbolā, Kārlis Ārents
kie sasniegumi un vairākas uz- basketbolā, kur tika iegūts ravaras republikas mēroga sacen- jona čempiona tituls un pirmasībās. Aija Gudža 60 tajos gados jā veterānu spartakiādē 1984.
kļuva par čempioni komandu gadā 1.vieta basketbolā. Inārs
šaušanas sporta veidā repub- Balodis aktīvi piedalījās volejlikas mēroga sacensībās. Jānis bola sacensībās veterāniem un
Zviedris augstākos sasniegumus tika ieņemtas godalgotas vietas
sportā sasniedzis pēc trīsdesmit veterāniem rīkotajos republikas
gadu vecuma un kļuva par PSRS mēroga pasākumos basketbolā.
tautas spartakiāžu dalībnieku, Harijs Brūveris startēja vieglatsacensību uzvarētāju Ķīnā, bijis lētikā un volejbolā. Andris Grīnarī daudzkārtējs starptautisko bergs vieglatlēts, rajona sacen-

sībās ieguvis godalgotas vietas
1500m skrējienā. Juris Beķeris
startējis gan šaušanas disciplīnās, gan galda tenisā, kolhozu
spartakiādē ieņēmis 2.vietu galda tenisā. Silvija Poriņa (tagad
Segliņa) bija laureāte galda
tenisā rajona sacensībās, un
kolhoza spartakiādēs sasniegts
fināls. --Vilnis Kronītis laureāts
šaušanā republikas kolhoznieku
spartakiādē. Lilija Zaķīte laureāte šaušanā republikas kolhoznieku spartakiādē. Kazancevs
Vladimirs startējis svarcelšanā
vieglajā svara kategorijā. Sīmanis Māris ieņēmis godalgotas
vietas stenda šaušanā rajona sacensībās. Ozols Gunārs
spēlēja volejbolu un piedalījās
šaušanas sacensībās pa mērķi.
Māris Brūvelis aktīvi nodarbojās
ar vieglatlētiku un arī spēlēja
volejbolu, tika ieņemtas pirmās
vietas rajona mēroga sacensībās un arī ņemta dalība Latvijas
čempionātos. Ārija Gurbāne galda tenisiste, veterānu spartakiādēs sasniegts daudz uzvaru. Zigis Dumbraitis spēlēja volejbolu.
Antons Unzenko nodarbojās ar
vieglatlētiku. Imants Ģirupnieks
vidējo distanču skrējējs vieglatlētikā un spēlēja arī volejbolu.
Jasūns Jānis, Ilgvars Gailis un
Pēteris Grudzinskis nodarbojās ar volejbolu un ņēma dalību
kolhozā rīkotajās spartakiādēs.
Roalds Cildermanis nodarbojās
ar galda tenisu.
Laika posmā no 1990. gada
līdz 2017.gadam aktīvākie sportisti:
Guntars Lapsa, Imants Riders, Ralfs Šestakovičs, Ralfs
Stašāns, Intars Blaudums spēlēja basketbolu.
Tekla Pinta piedalījās rajona
mēroga sacensībās dambretē.
Muravjova Edīte spēlēja volejbolu kopā ar ilggdējām spēlētājām Mariju Teišersku (tagad
Abramčiku)  un Lūciju Volodinu
un komandā pildīja cēlājas lomu.
Leons Unzenko augstākie
sasniegumi 2005.gadā Pasaules meistarsacīkstēs Sambo
izcīnītā 3. vieta. Leons ļoti labi
sevi parādījis arī dambretes sacensībās.
Inta Liepa, unikāla veterānu
sporta pārstāve, startējusi un
vēl joprojām startē vieglatlētikā


Tālāk 9.lpp. ->
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<- 8.lpp. gan īsajās skriešanas disciplīnās, gan garajās,
gan arī piedalījusies soļošanas
sacensībās. Daudzkārtēja Latvijas veterānu rīkoto sacensību
laureāte un godalgoto vietu ieguvēja.
Aktīvākais sporta kustības
organizētājs 90. gadu beigās un
2000. gadu sākumā bija Alfrēds
Graudiņš sporta entuziasts, kas
organizējis sacensības dažāda
vecuma sportistiem tajā skaitā arī veterāniem, gan trenējis
volejbolistus un virves vilcējus.
Alfrēds organizējis sporta sacensības gan smilšu volejbolā,
gan virves vilkšanā, gan citos
dažādos sporta veidos. Pats
arī aktīvi trenējies un bijis attīstīts sportists. Nodarbojies ar
svara stieņa spiešanu guļus un
ieguvis vairāku gadu garumā
pirmās vietas dažāda mēroga
sacensībās Latvijā. Bijis vairākkārtējs Baltijas valstu čempions
vieglatlētikā, kā arī daudzkārtējs
čempions valsts mēroga sacensībās gan tāllēkšanā, gan lodes
grūšanā un citās disciplīnās. A.
Graudiņš piedalījies arī dažāda
mēroga roku laušanās, slēpošanas, svara bumbas celšanas un
ieguvis godalgotas vietas.
Boriss Muravjovs vēl joprojām spēlē volejbolu un piedalās,
kā arī organizē Rundāles novadā
smilšu volejbola sacensības veterāniem.
Vilnis Zariņš volejbolists un
vieglatlēts. Iegūtas godalgotas
vietas dažāda mēroga sacensībās abos sporta veidos. Organizē volejbola sacensības Rundāles novadā veterāniem un citām
vecuma grupām.
Skaidrīte Šnitka startē vieglatlētikā, skrien vidējās un garās
distances. Labākie sasniegumi,
pirmās vietas dažāda mēroga
skriešanas disciplīnās Latvijā, kā
arī 2017.gadā startējusi 5.pasaules strādājošo sporta spēlēs
un 5000m distancē iegūta augstā 9.vieta.
Lidija Martinkena ir galda tenisiste. Lidija ir ieņēmusi
pirmās vietas rajona mēroga
čempionātos un regulāri cīnās
par godalgotām vietām Latvijas mēroga sacensībās. Labākie
sasniegumi XIV Baltijas valstu
čempionātā 2017.gadā izcīnīta
2.vieta vienspēlēs.
Galda tenisu spēlē arī Anna

1975.gadā 18.septembrī Saulaines stadionā pulcējušās nozaru
komandas, lai pabeigtu GDA (daudzcīņa) normu kārtošanu vasaras
sporta veidos.
Barkovska, piedalās tikai nova- bu godalgoto vietu ieguvējs un
da rīkotajos sporta pasākumos. dažādu posmu laureāts.
Jānis Pavlovskis, Aleksandrs
Inārs Balodis, piedalījies Latvijas Eiropas veterānu volejbola Gromovs un Ilgvars Ūdris spēlē
sacensībās un 2007.gadā tika dambreti. Jānis regulāri piedalās
iekļauts Latvijas izlasē volejbolā starpnovadu sacensībās. Dambretisti tiekas regulāri novada
veterāniem.
Līga Valnere nodarbojās ar sacensībās un cīnās par čemvieglatlētiku un mešanas dis- piona titulu. Aleksandrs un Ilgciplīnām. Ieguvusi neskaitāmas vars spēlē arī šahu.
Novusisti Šurma Juris, Pāvils
godalgotas vietas Latvijas mēroga sacensībās un bijusi arī Vatkēvičus, Martinova Jevgēnija
Baltijas valstu vieglatlētikas piedalās novada mēroga rīkotačempionāta pirmo un otro vietu jos sporta pasākumos.
Aleksandrs Barkovs pašlaik
ieguvēja.
Mūsdienās vēl aktīvi startē ir sporta organizators SaulaiAivars Kamols un Aldis Klem- nē, tiek rīkoti sporta pasākumi
me. Abi kungi piedalās šaušanas dažāda vecuma sportistiem
sacensībās, Aldis iegūst godal- dažādās sporta disciplīnās.
gotas vietas dažādās šaušanas Aleksandrs pats nodarbojās ar
disciplīnās. Aivars spēlē galda sportu, spēlē futbolu un nodartenisu. Augstākie rezultāti Balti- bojās ar svara stieņa spiešanu
jas čempionāta 1.vieta vienspē- guļus, kā arī spēlē basketbolu.
lēs, Eiropas čempionātā 5.vieta Ieņemtas godalgotas vietas gan
dubultspēlēs un ņemta dalība novada mēroga, gan starp noPasaules čempionātā. Aivars vadu sacensībās.
Rundāles novada futbolisvada galda tenisa nodarbības
ti Sergejs Kuruļenko, Nikolajs
dažāda vecuma sportistiem.
Vēsma Veģere, Ina Stāmere Udalovs, Viktors Strukovs, Juris
un Dace Čapa startē novada Artimovičs spēlē arī basketbolu,
mēroga sacensībās basketbolā Viktors Kopicjaks spēlē arī futbolu un nodarbojas, svara stieņa
un iegūst godalgotas vietas.
Jānis Žauna jaunībā nodarbo- spiešanu guļus vieglājā kategojies ar vieglatlētiku, pašlaik tre- rijā.
Sarmis Macpāns nodarbojas
nē dažāda vecuma vieglatlētus,
tai skaitā arī veterānu vecuma ar svarcelšanu, augstākie sasniegumi Latvijas čempiona tisportistus.
Agris Segliņš spēlē novusu un tuls un iekļūšana PSRS mēroga
regulāri apmeklē novada mēro- sacensībās godalgoto trijniekā.
Edgars Savickis nodarbojās
ga novusa sacensībās un citas
Latvijā organizētas sacensības, ar svara stieņa spiešanu guļus.
izcīnītas godalgotas vietas da- Piedalās starp- novadu sacensīžāda mēroga sporta pasāku- bās un iegūst godalgotas vietas.
Kreigers Uldis nopietni startē
mos.
Edmunds Jaloveckis, novu- entuziastu līgā ar labiem panāsists, vietējā mēroga sacensību kumiem hokejā. Vēl ņem dalību
laureāts, blakus novadu sacensī- basketbola sacensībās vietēja

mēroga pasākumos.
Grišule Laima startē vieglatlētikā un skrēja vidējās distances. Austākie sasniegumi
godalgotas vietas Veterānu savienībās sporta spēlēs.
Lauma Zariņa garo distanču
skrējēja, ņemta dalība dažādos
Latvijas mēroga maratonos.
Jānis Sirmbārdis piedalās un
vada dažādas šaušanas aktivitātes. Labākie sasniegumi ir
1.vietas mednieku šaušanas sacensībās.
Artis Kamols airētājs. Augstākie sasniegumi Latvijas olimpiādē 2. vieta. Baltijas valstu
čempionātos regulāri ir starp
godalgotajiem
sportistiem.
Pasaules čempionātā Beļģijā
2015.gadā zelta medaļa, Veterānu pasaules spēlēs 2013.
gadā Turīnā divas zelta medaļas, 2017.gadā Oklendā izcīnīta
4.vieta.
Dambretisti Viktors Bondarčuks, Arvīds Grabovskis, Šapkovs Anatlojis, Zavackis Andrejs,
Valentīna Zuravļova startēja gan
vietējā mēroga sacensībās, gan
kaimiņu novados.
Valentīna Žuravļova pašlaik
strādā kā sporta darba organizators Bērstelē un Viesturos.
Notiek pasākumu organizēšana visu vecumu sportistiem, tai
skaitā veterānu vecuma cilvēkiem.
Raitis Jutus organizē sporta
kustību Rundāles novada Svitenes pagastā.
Ieva Kirkila organizē sporta
darbu Rundāles novadā, un pati
nodarbojās ar vieglatlētiku. Piedalās dažāda Latvijas mēroga
sacensībās. Labākie sasniegumi ir laureāte pirmajā Latvijas
čempionātā veterāniem, kā arī
pirmo vietu ieguvēja LVSV sporta spēlēs.
Pašlaik Rundāles novadā tiek
organizētas dažādas sporta aktivitātes visām vecuma grupām,
dažādos sporta veidos. Veterānu
vecuma dalībnieki aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos
un arī sacensībās ārpus novada.
Informācija bez atsauces
ņemta no vecāko veterānu atmiņu krātuvēm un esošo sporta
organizatoru atmiņām.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA

Kā jau katru gadu konkursa “Rundāles novada Sakoptākā sēta” pirmās kārtas vērtēšana notiks laika posmā no
1.jūlija līdz 31.jūlijam. Konkursā tiks vērtētas Rundāles
pagasta, Svitenes pagasta
un Viesturu pagasta sētas
divās grupās: „Lauku sētas
ārpus apdzīvotām vietām” un
„Ģimenes mājas apdzīvotās
vietās”, un konkursa komisija
izvirzīs konkursa otrajai kārtai piecas sakoptākās sētas
katrā vērtēšanas grupā.
Rundāles novada Sakoptākā sēta” 1.kārtas vērtēšanas
komisija:

1. Rundāles pagasta vērtēšanas
komisijas priekšsēdētājs Aigars
Sietiņš, izpilddirektors.
Komisijas locekļi: Marita Jaungaile un Skujiņa Inese.
2. Svitenes pagasta vērtēšanas
komisijas priekšsēdētājs Jānis
Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs.
Komisijas locekļi: Silva Mežkaucka un Gunta Novika.
3. Viesturu pagasta vērtēšanas
komisijas priekšsēdētājs Vitālijs
Bļinkovs, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs.
Komisijas locekļi: Arvīds Pēkalis un Laima Artimoviča.

Laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim notiks
konkursa „Rundāles novada
sakoptākā sēta” vērtēšanas
2.kārta. Komisija izvērtēs
1.kārtā izvirzītās sakoptākās
sētas un noteiks Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.
1. Lauku sētu ārpus apdzīvotām
vietām vērtēšanas komisija: Komisijas priekšsēdētāja Inta Klīve,
Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece.
Komisijas locekļi: Vita Rozēna, Kristīne Kociņa un Viktorija
Punka, 2017.gada konkursa “Sakoptākā sēta” galvenās balvas
ieguvēja.

2. Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisija: Komisijas priekšsēdētāja Santa Švāģere, Rundāles uzņēmējdarbības
un kompetenču attīstības centra
vadītāja.
Komisijas locekļi: Aigars Sietiņš,
Jānis Liepa, Janīna Bobrova un
Žanna Matulēviča 2017.gada
konkursa “Sakoptākā sēta” galvenās balvas ieguvēja.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties www.rundale.
lv Sabiedrība/Rundāles novada sakoptākā sēta.
Inta Klīve
Priekšsēdētāja vietniece

APROBEŽOJUMI AIZSARGJOSLĀS UN BĪSTAMĪBA UZTUROTIES AIZSARGJOSLĀS
Saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 5.decembra noteikumu Nr.982 „Enerģētikas
infrastruktūra objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
59.punkta prasībām „ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas
produktu, bīstamu ķīmisko vielu
un produktu cauruļvadu, tilpņu,
krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai
vadītājs informē sabiedrību par
aprobežojumiem aizsargjoslās
un par bīstamību, kas saistīta
ar uzturēšanos aizsargjoslās,
minēto informāciju reizi gadā
publicējot vietējā laikrakstā, kā
arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto,
informējam, ka Rundāles pašvaldības teritorijā, Rundāles un
Viesturu pagastos, šķērso SIA
„LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem, saskaņā ar
Aizsargjosllu likumu ir noteikta
drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass). Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti
noteikti Aizsargjoslu likuma
35.pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļudenražu
ieguves vietām, naftas, naftas
produktu un bīstamu ķīmisko
vielu un produktu cauruļvadiem,
tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes
un pārkraušanas uzņēmumiem,
degvielas uzpildes stacijām ir
noteikti Aizsargjoslu likuma 57.
Pantā, tajā skaitā, bet ne tikai:
1) Aizliegts ierīkot atkritumu ap-

glabāšanas poligonus;
2) Aizliegts nomest smagumus,
izmest vai izliet zemē kodīgas
vai koroziju izraisošas vielas,
degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) Aizliegts staigāt pa virsūdens
cauruļvadu pārējām;
4) Aizliegts veikt darbus, kas
saistīti ar zemes appludināšanu;
5) Aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas
aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
6) Ja nav noslēgta rakstveida
vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamo ķīmisko vielu un
produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
a) Būvēt, atjaunot, pārbūvēt
vai nojaukt jebkuras ēkas vai
inženierbūves,
b) Izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamo ķīmisko vielu
un produktu, kokmateriālu,
uzliesmojošu, viegli un īpaši
viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
c) Izvietot degvielas uzpildes
stacijas,
d) Ierīkot kuģu, liellaivu un peldošo celtņu piestātnes,
e) Veikt darbus ar uguni un
liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks
par 5000 kilogramiem, un
triecienmehānismus ar jaudu,
kas lielāka par 100 kilovatiem,

f) Veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības
darbus, kas saistīti ar urbumu
veidošanu un grunts parauga
ņemšanu (izņemot augsnes
paraugus),
g) Veikt gultnes padziļināšanas
un zemes smelšanas darbus,
h) Veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu,

naftas, produktu un bīstamo
ķīmisko vielu un produktu
cauruļvadu, tilpņu, krātuvju,
pārstrādes un pārkraušanas
uzņēmumu, degvielas uzpildes
staciju un ar šiem objektiem
saistīto iekārtu apkalpošanu
vai var bojāt šos objektus.
Informāciju sagatavoja
SIA „LatRosTrans”
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RUNDĀLES NOVADA SVĒTKI 2018
<- 1.lpp
Viesojas “St.Cecilia” orķestris
no Udžiāte-Trēvano
Projekta “Twinning=Winning”
ietvaros mūsu novadā viesojās
un koncertu sniedza Udžiāte-Trēvano orķestris “St.Cecilia”. Orķestris ir zīmīgs ar to, ka darbojas
jau kopš 1836.gada un savu 182
pastāvēšanas gadu laikā nav
pārtraucis savu darbību pat pasaules karu laikā.
Visi mūziķi orķestrī spēlē brīvprātīgi, prieka pēc, līdzīgi kā mūsu
pašdarbības kolektīvu dalībnieki. Katru gadu tiek organizēti
bezmaksas kursi, kur iespējams
apgūt mūzikas teoriju un praksi,
apgūt mūzikas instrumenta spēli,
lai varētu pievienoties orķestrim.
Šobrīd orķestrī spēlē 48 mūziķi
un 15 studenti.
Rundālē sniegtajā koncertā
orķestris demonstrēja gan klasiskus skaņdarbus, gan arī mūsdienīgāku mūziku ABBA ritmos, kas
izpelnījās neviltotu mūsu novada
skatītāju atzinību.
Koncertā izdzied un izdejo
veltījumu Latvijas 100-gadei
Rundāles novada svētku koncerts – projekta kulminācija - iesākās ar krāšņu svētku gājienu.
Par gājiena muzikālo pavadījumu
rūpējās draugu orķestris “St.Cecilia”. Gājienā piedalījās gan mūsu
novada amatierkolektīvi, gan viesu delegāciju pārstāvji.
Šī gada koncerts tika veltīts
Latvijas 100-gadei, iepinot stāstu par Baltijas tautu kopīgajām

“St.Cecilia” orķestris no Udžiāte-Trēvano Foto: Alessandro Gelo Savio
saknēm un vēsturi. Simtgades šāne
Halingas pašvaldībā Igaunijā (taSvētku noformējuma māksli- gad pēc administratīvi teritoriāvēstījumu izdziedāja un izdejoja
Rundāles novada amatierkolektī- niece- gleznotāja Īra Rozentāle
lās reformas – Ziemeļpērnava),
vi – Pilsrundāles vidusskolas deju
gan Udžiāte-Trēvano Itālijā. Šāda
kolektīva “Madaras” mazie un lieDzimst idejas jauniem pro- draudzība ir labs piemērs tam, ka
lie dejotāji, sieviešu koris “Runda”, jektiem
sākotnējā sadarbība pašvaldīVPDK “Rundāle”, teātra studija
Projekta ietvaros savstarpējās bu mērogā ir pāraugusi jau par
“Savējie”, folkloras kopa “Svite- sarunās un diskusijās jau iezīmē- draudzību starp iedzīvotājiem.
ne”, SDK “Šurpu turpu”. Koncertu jušies jauni spēcīgi pamati turpSavukārt Ādelsdorfas sakuplināja arī kaimiņvalstu deju mākai sadarbībai un draudzībai.
draudzības komitejas pārstāvji
kolektīvi “Reketys” no Pakrojas un
Deju kolektīvs “Rundāle” kopā rosināja apsvērt iespēju skolēnu
“Laieldes” no Ziemeļpērnavas.
ar kaimiņvalstu deju kolektīviem apmaiņai. Ņemot vērā, ka Vācijā
Koncerta noslēgumā visi da- “Reketys” un “Laieldes” nākošgad skolēniem jāmācās arī jūnija un
lībnieki vienojās kopīgā dejā, sim- svinēs savas draudzības piecga- jūlija mēnešos, mūsu skolēniem
bolizējot Baltijas valstu vienotību. di. Kopīgās dejošanas tradīcija tiek piedāvāta iespēja, dzīvojot
Režisore, scenārija autore- Lilita tika aizsākta 2015.gadā Rundā- ģimenēs un mācoties vietējā
les svētku ietvaros. Kopš tā laika Ādelsdorfas skolā papildināt un
Lauskiniece
Deju virsvadītāja - Guna Truk- koncerti vairakkārt sniegti gan uzlabot savas vācu valodas zināšanas (interesentiem lūdz pieteikties pie projektu speciālistes
Lauras Ārentes: laura.arente@
rundale.lv, tālr.25622180).
Tālāko sadraudzības projektu
stafeti šogad pārņems UdžiāteTrēvano starptautiskās sadraudzības asociācija, bet nākošgad
pie sava projekta solījās strādāt
Ziemeļpērnavas pašvaldība Igaunijā.
Noslēgumā vēlos izteikt
lielu pateicību Rundāles pilij un visiem, kuri palīdzēja,
ieguldīja savu laiku un darbu starptautiskā projekta
“Twinning=Winning” un svētku veiksmīgai norisei

Svētku koncerts - izdzied un izdejo veltījumu Latvijas 100-gadei Foto: J.Forste

Laura Ārente
Projektu vadītāja
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IESPĒJA JAUNIEŠIEM: APCEĻOT EIROPU,
NEMAKSĀJOT NE CENTA PAR TRANSPORTA BIĻETĒM
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra aicina ikvienu Latvijas jaunieti,
kuram 1. jūlijā būs 18 gadi,
izmantot Eiropas Savienības
(ES) iniciatīvu DiscoverEU.
Tā ļaus aptuveni 15 000 jauniešiem visā Eiropā saņemt
ceļošanas pasi un apceļot Eiropu jau šovasar, laika posmā
no 9. jūlija līdz 30. septembrim.
Šī Eiropas Savienības iniciatīva piedāvā jauniešiem
baudīt pārvietošanās brīvību,
labāk izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt Eiropas kultūras bagātību, iegūt jaunus
draugus un galu galā – iepazīt
arī sevi.
2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads. Ceļojums
pa Eiropu būs vēl aizraujošāks,
jo visā Eiropā tiek rīkoti daudzi
pasākumi par godu daudzveidīgajam kultūras mantojumam.
Pamatā ceļošana notiks ar
vilcienu. Bet ceļošanas karte
ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, tostarp autobusus
un prāmjus. Ar lidmašīnu būs atļauts lidot izņēmuma gadījumos
un tad, ja nav pieejami citi transporta līdzekļi. Tas dos iespēju
piedalīties iniciatīvā arī jaunie-

šiem, kuri dzīvo attālos reģionos
vai uz salas.
Kas var pieteikties ceļojumam?
- Jaunieši, kuri 2018. gada
1. jūlijā būs tieši 18 gadu veci
(dzimuši laikā no 1999. gada 2.
jūlija līdz 2000. gada 1. jūlijam,
ieskaitot);
- Jaunieši, kuri ir vienas no 28
ES dalībvalstu pilsoņi.
Lai pieteiktos, jauniešiem
jābūt gataviem uz šādiem nosacījumiem:
- tiešsaistes pieteikuma veidlapā norādīt personas apliecības
vai pases numuru;
- ceļojumu sākt vienā no 28
ES dalībvalstīm;
- ceļojuma sākumam jānorit
laikā no 2018. gada 9. jūlija līdz
30. septembrim;
- ceļojuma garums - vismaz
viena, bet ne vairāk kā četras
valstis ES;
- jākļūst par DiscoverEU sūtni.
Pieteikumi var būt individuāli vai kolektīvi (personu grupa,
kurā ir ne vairāk kā 5 personas).
Grupai jāizvēlas savas grupas
vadītājs. Grupas vadītājs aizpilda pieteikuma veidlapu, piedalās
viktorīnā un atbild uz pēdējo papildu jautājumu. Iesniedzot pie-

teikumu, grupas vadītājs saņems
kodu, kurš pēc tam jānodod tālāk grupas dalībniekiem, lai viņi
varētu reģistrēties. Izmantojot
grupas vadītāja sniegto kodu,
pārējie grupas dalībnieki var reģistrēties tiešsaistē un ievadīt
savus personas datus. Visiem
grupas dalībniekiem tāpat jābūt
tieši 18 gadus veciem.
Kad un kā pieteikties?
Ieinteresētie jaunieši var
pieteikties tiešsaistē no 2018.
gada 12. jūnija pulksten 12.00
(CET) līdz 26. jūnija pulksten
12.00 (CET). Vispirms būs jāievada personas dati un jāsniedz
sīkāka informācija par ceļojumu,
kuru jaunietis vēlas īstenot. Tad
būs jāatbild uz 5 jautājumiem,
kas saistīti ar Eiropas Kultūras
mantojuma gadu 2018 un ar ES
iniciatīvām jaunatnes jomā. Visbeidzot, būs jāatbild uz pēdējo
papildu jautājumu, kas ļaus Eiropas Komisijai sarindot pretendentus gadījumā, ja būs iesniegti
vairāk pieteikumi, nekā ir pieejamas ceļošanas kartes. Pēc atlases dalībniekiem ir jādodas ceļā
laikā no 2018. gada 9. jūlija līdz
30. septembrim.
Tiešsaistes pieteikšanās Discover EU norisināsies šeit.
________________________

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MĀRPUĶĪTE”
AICINA DARBĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU
Izglītība, specialitāte - Atbilstoša MK noteikumu prasībām vai studē, iegūstot pirmsskolas
izglītības skolotāja profesiju.
Darbības joma - Darba videi raksturīga pastāvīga saskarsme ar bērniem, citiem iestādes
darbiniekiem. Nepieciešama liela atbildības
sajūta. Darbs komandā, maiņu darbs grupās.
Nepieciešamības gadījumā jāaizvieto kolēģi.
Darba pienākumi (prasmes un iemaņas):
- Plāno, organizē un novērtē bērnu darbību
atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas
mērķiem un uzdevumiem; organizē mācību
darbību bērnu fizisko un intelektuālo spēju attīstīšanai un sabiedrisko attiecību veicināšanai;
- Veido pozitīvu sadarbības vidi, uzrauga bērnu
darbību, nodrošinot viņu drošību;
- Informē bērna vecākus par viņu bērnu attīstību, organizē vecāku sapulces un individuālas

pārrunas par bērna attīstību, nepieciešamības
gadījumā iesaka speciālistu apmeklējumus;
- Sadarbībā ar bērnu vecākiem un skolotāja
palīgu, pilnveido, uzlabo un atjauno grupas materiālo bāzi, izstrādā metodiskos izdales materiālus nodarbību organizēšanai, bērnu darbībai
u.c.
Darba vietas adrese - „Mārpuķītes”, Saulaine,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901
Atalgojums (par slodzi) - 680,00 EUR.
Brīvo darba vietu skaits 1 slodze - (ar
31.jūliju, uz pastāvīgā darbinieka prombūtnes
laiku).
Darba devēja kontaktinformācija
22034100, 63921810
CV sūtīt uz pii.marpukite@rundale.lv līdz
2018.gada 22.jūnijam.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999.
gada. Tā ir izglītības un zinātnes
ministra pakļautībā esoša tiešās
pārvaldes iestāde, kuras mērķis
ir veicināt jauniešu aktivitāti un
mobilitāti, līdzdalību jaunatnes
brīvprātīgajā darbā, neformālās
izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos,
kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
JSPA administrē dažādas
starptautiskas un nacionālas
programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem
“Eurodesk”, eTwinning, Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu,
Jauniešu garantijas projektu
“PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu
īstenošanai 2018. gadā ir vairāk
nekā 6 miljoni eiro.
Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.
bulava@jaunatne.gov.lv

NŪJOŠANAS FESTIVĀLS
VENTSPILĪ
11.augustā Ventspilī norisināsies
ikgadējais nūjošanas festivāls. Aicinām interesentus atzīmēt šo datumu
plānotājā un piedalīties aizraujošā
pasākumā. Rundāles novada dome
nodrošinās pēc nepieciešamības nūjas
un transportu turp un atpakaļ. Dalības
maksu sedz nūjotāji paši. Pašlaik izrietot no pagājušā gada informācijas,
dalības maksa pieaugušajiem varētu
svārstīties no 3-5 eiro, bērniem un
senioriem – 2.50 eiro. Sekojam līdzi
paziņojumiem un tikko būs precīzāka
informācija mēs Jums to ziņosim.
Pieteikšanās transportam un nūjām
elektroniski uz e-pastu: ieva.kirkila@
rundale.lv
Jauku vasaru!
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ĢIMENES DIENAI VELTĪTS SPORTISKS PASĀKUMS

Ģimenes dienas pasākums Pilsrundāles sporta laukumā Foto: L.Ārente
12.maijā Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā norisinājās
starptautiskajai ģimenes dienai
veltīts pasākums.
Uz pasākumu bija ieradušās astoņas Rundāles novada ģimenes,
kas piedalījās atraktīvās sporta
aktivitātēs un interesantās radošajās darbnīcās, kuru mērķis bija
gan lielos, gan mazos dalībniekus
iepazīstināt ar veselīga uztura
produktiem un iespējām ar šiem
produktiem radoši darboties. Kā
pienāks šādam pasākumam, arī
balvas tika sagatavotas veselīgas
un gardas.

28.maijā Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines filiāles sporta laukumā norisinājās
Sporta dienas pasākums. Arī šis
pasākums tika organizēts ģimenēm ar iespēju aktīvi kopā pavadīt laiku. Sporta nodaļa bija nodrošinājusi mazajiem aktīvistiem
bezmaksas piepūšamo atrakciju
un sportiskajā daļā varēja savus
spēkus pārbaudīt gan tāllēkšanā
no vietas, gan bumbas ripināšanas precizitātē, sprinta skriešanā,
futbolā un jautrības stafetē, kurā
iesaistījām arī piepūšamo atrakciju. Laiks apmeklētājus priecēja un
kopā pulcēja ap 30 cilvēku.

27.MAIJĀ NORISINĀJĀS
ČEMPIONĀTS
MINIFUTBOLĀ
Par spīti karstajam laikam
ieradās uz spēli piecas komandas. Liels Paldies puišiem par
atsaucību un godalgotajām
vietām:
1.vieta - Rundāles komandai;
2.vieta - Galzemju komandai;
3.vieta - Cikos fināls?

16.JŪNIJĀ PILSRUNDĀLES
VIDUSSKOLAS SPORTA
LAUKUMĀ, PLKST. 11:00

7.JŪLIJĀ VIESTUROS,
VIESTURU SPORTA
LAUKUMĀ
Norisināsies sporta diena
plkst. 11:00. Nolikums būs pieejams sacensībām tuvojoties
www.rundale.lv mājas lapā.

Norisināsies ģimenēm paredzētas sporta spēles „Pīles
un mednieki” izspēle. Nolikums
pieejams www.rundale.lv mājas
lapā.

23.JŪNIJĀ

NORISINĀSIES IKGADĒJĀS
LĪGO SPORTA SPĒLES
Šogad būs iespēja iesaistīties sportiskās aktivitātēs ne tikai sporta spēļu cienītājiem, bet
arī ģimenēm ar bērniem. Nolikums būs pieejams sacensībām tuvojoties www.rundale.lv
mājas lapā.

PILSRUNDĀLES SPĒKAVĪRS LABO SEV PIEDEROŠO
PASAULES REKORDU

26.maijā, Dobelē, Ceriņu svētku
ietvaros norisinājās Gold Barbell
jubilejas kauss, kur Pilsrundāles
spēkavīrs Jānis Ilgavižs laboja sev
piederošo pasaules rekordu “Trap
bar” stieņa vilkmē, paceļot 402,5
kg.
“Šīs bija sezonas pirmās sacensības, tāpēc ir liels gandarījums, ka
izdevās jau tajās labot savu pa-
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gājušajā gadā uzstādīto pasaules
rekordu. Ziemā ieguldītais sagatavošanās darbs nes augļus, jo esmu
sasniedzis labu sportisko formu,
tādēļ ceru arī sezonas turpinājumā
uzrādīt augstvērtīgus rezultātus
gan “trap bar” stieņa vilkmē, gan
spēkavīru sacensībās.” norādīja Jānis Ilgavižs.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2018.GADA 11. JŪNIJU
Kadastra
apzīmējums

40760010050
40760020055
40760020073
40760030178
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030436
40760030452
40760030594
40760030602
40760030648
40760050061
40760030564
40760030565
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080168
40760080141
40760080173
40760080178
40760080183
40760080187
40760080192
40760080211
40760080285
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40880010095
40880040264
40880040326
40880040364
40880040315
40960070302
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040

Nosaukums

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Pasteļi
Pasteļi
Lāči
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Lingotāji- 5
Indru kaltes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.30
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.3
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Birzītes
Vairogu mazdārziņš 6
40960020040

Platība (ha)

1,5000
0,3000
0,1800
2,3890
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,2000
0,5000
0,2000
0,2600
0,2800
3,6000
8,0100
0,0100
0.0073
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0.0250
0.0500
0.0500
0,0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,3180
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,3000
1,5000
1,2500
0.7000
0,1000
0,1000
0,0700
0,0600
1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
0,0600
1,1350
0,1691
0,1100

14

Rundāles novada ziņas

Nr. 6 (249) 2018.gada Jūnijs

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MĀRPUĶĪTE” AICINA DARBĀ SKOLOTĀJA PALĪGU
Izglītība, specialitāte - Nepieciešama vismaz vidējā izglītība. Vēlams auklītes sertifikāts vai praktiskā pieredze darbā ar bērniem,
pieredzes trūkums nav šķērslis darbinieka pieņemšanai darbā.
Darbības joma - Darba videi raksturīga pastāvīga saskarsme ar
bērniem, citiem iestādes darbiniekiem. Darbs pakļauts mācību un
audzināšanas darba organizācijas plānojumam.
Darba pienākumi (prasmes un iemaņas):
- Palīdz pirmsskolas izglītības skolotājām organizēt bērnu darbību
saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumiem, piedalās grupas pasākumos iestādē un ārpus iestādes,
attīsta bērnu pašapkalpošanās iemaņas, kas saistītas ar galda kultūras un personīgās higiēnas ievērošanu, organizē bērnu ēdināšanu,
piedalās mācību materiālu gatavošanā un svētku organizēšanā pēc
pirmsskolas izglītības skolotāju norādījumiem, nodrošina grupas
telpu tīrību, strādājot pēc grupā izstrādātā uzkopšanas grafika, ie-

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
ANTONIJA JĒKABSONE
11.02.1933. - 28.05.2018.

vērojot higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādē.
- Nepieciešama prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu,
prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē un laba saskarsmes
kultūra. Darbinieks uzņemas pilnu atbildību par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem, kā arī par amata aprakstā
minēto pienākumu izpildi.
Darba vietas adrese - „Mārpuķītes”, Saulaine, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3901.
Atalgojums - (par slodzi) 449,00 EUR.
Brīvo darba vietu skaits 2 slodzes - (ar 31.jūliju, uz pastāvīgā
darbinieka prombūtnes laiku).
Darba devēja kontaktinformācija 22034100, 63921810.
CV sūtīt uz pii.marpukite@rundale.lv
līdz 2018.gada 22.jūnijam.

Maija mēnesī reģistrēta 4 zēnu
un 1 meitenes dzimšana.
Sveicam novada jauno iedzīvotāju un viņa
vecākus!

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Ilvija Tetērina: e-pasts ilvija.teterina@rundale.lv, tālr. 63962236

