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VISI KOŠI, VISI DIŽI
RUNDĀLĒ
Ir pats pavasara plaukums, kas visus mūs priecē ar
visu toņu zaļo krāsu košumu. Tuvojas maija beigas –
zemniekiem lielie pavasara sākuma darbi pabeigti,
skolēniem tie vēl priekšā.
Mums daudziem vēl ir atmiņā pagājušas vasaras
5. jūnijs, kad ar īpašu emocionālu pacēlumu, visus
vienojošo gājienu un ļoti daudzveidīgu kultūras
programmu notika pirmie Rundāles novada svētki.
Tāpēc, turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju,
arī šī gada jūnija pirmajā sestdienā ikviens Rundāles
novada iedzīvotājs un viesis aicināts ieskandināt vasaru,
piedaloties Rundāles novada svētkos, kas šogad tiks
organizēti ar devīzi „Visi koši, visi diži”.
Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, Rundāles novada
svētkus uzsāksim ar krāšņu gājienu, kurā aicināti
piedalīties mūsu novada iestāžu, uzņēmumu un
zemnieku saimniecību kolektīvi, amatieru kolektīvi un
sporta komandas, iedzīvotāju interešu grupas un domu
biedrus, daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji un ikviens cits
interesents. Arī šogad aicinu padomāt par sava kolektīva
noformējumu, parādot – cik esam koši un diži mūsu
novadā!
Pulcēšanās un stāšanās svētku gājienam sāksies
plkst. 15.45 pie Rundāles novada domes ēkas.
Plkst. 16.00, skanot svētku maršu ritmiem Skaistkalnes
pūtēju orķestra izpildījumā, uzsāksim gājienu uz
Rundāles pils pusi. Aicinu kolektīvus īstenot savas idejas
un parādīt – cik mēs visi esam koši un diži, dzīvojot
Rundāles novadā. Svētku gājiens noslēgsies Rundāles
pils dārzā pie strūklakas, kur gājiena dalībnieku
noformējumu vērtēs žūrijas komisija. Sešus labākos
gājiena dalībnieku kolektīvus svētku noslēgumā gaidīs
pārsteiguma balvas! Īpaši tiek gaidīta mūsu novada
zemnieku samniecību piedalīšanas, jo lauksaimniecība
taču ir mūsu galvenā nodarbošanās, tāpēc tam būtu
jāparādās arī svētku gājienā.
Plkst. 17.00 Rundāles pils dārzā pie pils kāpnēm notiks
svētku svinīgā atklāšana, savukārt jau 17.15. ikviens tiks
gaidīts pils dārza Zaļajā teātrī – šeit mūs priecēs gan
mūsu amatieru kolektīvi, gan arī aicinātie vieskolektīvi
no Lietuvas – Pakrojas un Vabaļņinkiem. Īpaši košu

30.aprīli rosīgākie Rundāles novada iedzīvotāji piedalījās Lielajā Talkā. Padarīts daudz – par to plašāk 5.lappusē

priekšnesumu solās sagādāt netradicionālo deju grupa
„Arabeska” ar eksotiskām dejām flamenko ritmos.
Koncerta noslēgumā mums par prieku uzstāsies
un dziedās slavenais un mums daudziem zināmais
popmūziķis Lauris Reiniks. Savukārt pēc koncerta visi
aicināti uz šā gada pirmo zaļumballi mūsu novadā grupas
„Roja” izpildījumā.
Rundāles novada svētki ir lielākais kultūras pasākums
novadā, kura ietvaros visiem kopā ir iespēja priecāties par
mūsu novadnieku priekšnesumiem, par pārsteigumiem, ko
sagādā uzaicinātie viesmākslinieki.

Aicinu ikvienu šajā svētku dienā nolikt pie malas
ikdienas rūpes, kā arī mūžam nepadarāmos darbus un,
ņemot līdzi dzīvesprieku un labu garastāvokli, nākt un
piedalīties visās novada svētku programmas piedāvātajās
norisēs! Atgādinu, ka svētki tiek organizēti visiem –
lieliem un maziem, jauniem un vairs ne tik jauniem, kā arī
dzīvojošiem visos Rundāles novada ciemos un viensētās.
Lai mūsu novada kopīgie svētki ieskandina saulainu un
dāsnu vasaru ikvienam!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 28. aprīlī
nolēma:
- noteikt telpu nomas maksu Mežotnes evaņģēliski
luteriskajai draudzei iznomātajām nedzīvojamām telpām
Viesturu kultūras centra ēkā, Skolas ielā 1, Viesturos,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā, LV-3921, no
2011.gada 1.maija Ls 0,22 bez PVN/m²;
pārjaunot 2007. gada 8. janvārī ar Mežotnes evaņģēliski
luterisko draudzi noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu;
- piedalīties 4. atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam
ietvaros un iesniegt projektu iesniegumus:
„Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp
Sociālajiem dienestiem” par summu Ls 62 421,29, kas
sastāv no Ls 53 058,10 ERAF finansējuma, Ls 3 121,06
Latvijas valsts finansējuma un Ls 6 242,13 Rundāles
novada domes finansējuma;
„Amatieru teātru sadarbība un teātru formu daudzveidība
praktikumā” par summu Ls_84 086,51, kas sastāv no
Ls 71 473,53 ERAF finansējuma, Ls 4 204,33 Latvijas
valsts finansējuma un Ls 8 408,65 Rundāles novada domes
finansējuma;
- piedalīties 4. atklātā projektu konkursā Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam
ietvaros šādos projektos:
Zemgales plānošanas reģiona projektā „Antropogēnas
darbības radītu ietekmju mazināšana Zemgales un
Ziemeļlietuvas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās”
par summu Ls 88 360, kas sastāv no Ls 75 106 ERAF
finansējuma, Ls 4 418 Latvijas valsts finansējuma un
Ls 8 836 Rundāles novada domes finansējuma;
Zemgales plānošanas reģiona projektā „Vietējo produktu
attīstība Vidus Baltijā” par summu Ls 78 964, kas sastāv
no Ls 67 119 ERAF finansējuma, Ls 3 948 Latvijas

valsts finansējuma un Ls 7 897 Rundāles novada domes
finansējuma;
Iecavas novada domes projektā „Pārrobežu sadarbības
sistēmas uzlabošana kreativitātes attīstībai pirmsskolas
izglītībā” par summu Ls 20 730,49, kas sastāv no
Ls 17 620,92 ERAF finansējuma, un Ls 3 110,00 Rundāles
novada domes finansējuma t.sk. Latvijas valsts finansējuma;
Bauskas novada domes projektā „Biznesa atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” par
summu Ls 142 305,45, kas sastāv no ERAF finansējuma
Ls 120 959,64, Rundāles novada domes finansējuma
Ls 21 345,81 t.sk. valsts finansējuma;
Pakrojas rajona pašvaldības projektā „Drošības sistēmas
izveidošana Latvijas-Lietuvas pārrobežas reģionā” par
summu Ls 165 365,56, kas sastāv no Ls 140 560,80 ERAF
finansējuma, Ls 8 268,25 Latvijas valsts finansējuma un
Ls 16 536,51 Rundāles novada domes finansējuma;
Pakrojas rajona pašvaldības projektā „Transporta
komunikāciju sistēmas uzlabošana Latvijas-Lietuvas
pārrobežas reģionā”) par summu Ls 211 047,82, kas sastāv
no Ls 179 390,65 ERAF finansējuma, Ls 10 552,39 Latvijas
valsts finansējuma un Ls 21 104,78 Rundāles novada
domes finansējuma;
Pakrojas rajona pašvaldības projektā „Tradicionālo
sporta aktivitāšu popularizēšana un aktīva dzīves veida
veicināšana pierobežas iedzīvotājiem” iesniegumu par
summu Ls 66 064,37, kas sastāv no Ls 56 154,71 ERAF
finansējuma, Ls 3 303,22 Latvijas valsts finansējuma un
Ls 6 606,44 Rundāles novada domes finansējuma;
- Izveidot nekustamo īpašumu „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” un „Mācītājmāja Ķesteri” novērtēšanas
komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis, Rundāles
novada domes priekšsēdētājs;

-

-

-

-

Komisijas locekļi: Aldis Smilga, Rundāles novada domes
izpilddirektors, Inta Klīve, Attīstības nodaļas vadītāja,
Marija Teišerska, Finanšu nodaļas vadītāja, Ineta Ruhocka,
Juridiskās nodaļas vadītāja;
precizēt Rundāles novada domes 2011. gada saistošos
noteikumus Nr.1 „Par neapbūvētu Rundāles novada pašvaldības zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”, kas apstiprināti ar Rundāles novada domes lēmumu
Nr. 8 (prot.Nr. 1, 8.p.) atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija atzinumā norādītajam daļā;
saskaņot Rundāles novada domes, Pilsrundāles vidusskolas
un pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” amatu klasificēšanas rezultātus;
apstiprināt Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu;
piešķirt Rundāles novada speciālajai pirmsskolas izglītības
iestādei nosaukumu „Saulespuķe”;
apstiprināt Rundāles novada speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulespuķe” nolikumu
iecelt Līgu Valmieru par Rundāles novada speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītāju,
mēnešalgu nosakot atbilstoši izglītības iestādei plānotajam
audzēkņu skaitam;
lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts
kasē LVL 89 443 apmērā Saulaines sociālā pakalpojumu
centra rekonstrukcijas pabeigšanai ar Valsts kases noteikto
aizņēmuma procenta likmi 1,920 apmērā, ar aizdevuma
atmaksas termiņu 10 gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama ar 2012. gadu un
atmaksājama no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem;
(turpinājums 2.lpp)

2.

Rundāles novada ziņas

(turpinājums no 1.lpp)
- noteikt līdzfinansējuma apmēru mikroautobusa VW
Caravelle, valsts reģistrācijas numurs HF 6610, izmantošanai
skolēnu braucieniem, kas saistīti ar ārpusstundu mācību
pasākumiem - 0,15 Ls par vienu brauciena kilometru
- precizēt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 004 0047 platību no 14,3 ha uz 11,87 ha;
atdalīt no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Lielupes mala” zemes vienību 11,87 ha platībā un piešķirt
atdalāmajai zemes vienībai nosaukumu „Mazmežotnes
dīķi”;
- noteikt, Rundāles mednieku biedrībai iznomājamās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0047 platību
8,95 ha; noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
- noteikt, ka Modrim Villam Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā
ir izbeigušās tiesības lietot viņam pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi „Kautuve” 0,107 ha platībā;
piešķirt Modrim Villam pašvaldībai piekritīga Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma „Kautuve” zemes vienības
0,107 ha platībā zemes nomas pirmtiesības uz 10 (desmit)
gadiem līdz 2020.gada 1.jūnijam, ar iespēju zemes nomas
līgumu pagarināt; noteikt nomas maksu gadā 0,5% apmērā
no iznomātās zemes kadastrālās vērtības un nomas maksa
maksājama ar 2010.gada 1.jūniju;
- izbeigt Birutai Vastlāvei lietošanas tiesības uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„LLT 127” zemes vienību 0,06 ha platībā;
- noteikt, ka Aijai Grosbahai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā ir
izbeigušās tiesības lietot viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi 8,1 ha platībā;
piešķirt Aijai Grosbahai pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Zaļlejas”, zemes vienības 8,1 ha platībā zemes
nomas pirmtiesības uz 10 (desmit) gadiem līdz 2020.
gada 1.jūnijam, ar iespēju zemes nomas līgumu pagarināt;
noteikt nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no iznomātās

-

-

-

-

-

zemes kadastrālās vērtības, zemes noma maksājama ar
2010.gada 1.septembri;
noteikt, ka Edvīnam Gūžam Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā datumā 2010. gada
1. septembrī ir izbeigušās tiesības lietot viņam pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi 0,1 ha platībā un 0,3 ha platībā;
iznomāt Silvijai Segliņai zemes vienību 0,1 ha platībā uz
10 gadiem līdz 2020.gada 1.septembrim lauksaimniecības
vajadzībām ar 2010. gada 1. septembri, kā Edvīna Gūžas
pirmās šķiras likumīgajai mantiniecei; noteikt nomas maksu
gadā 0,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības;
iznomāt Inārai Pužulei zemes vienību 0,3 ha platībā uz vienu
gadu ar nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm
mēnesi pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa beigām
neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par pagarinātu
uz katru nākamo gadu; noteikt nomas maksu gadā 1,5%
apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
apstiprināt Rundāles novada domes 2010.gada konsolidēto
finanšu gada pārskatu;
izīrēt Birutai Vingrei dzīvojamo platību Rundāles pagasta
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Smedes” nelabiekārtotu
vienistabas dzīvokli Nr.5, ar kopējo platību 22 m²;
noteikt, ka īres maksa, atbilstoši 2008.gada 27.novembra
Rundāles pagasta padomes lēmumam (protokols Nr. 12,
5.2.p.), ir Ls 0.06 mēnesī par vienu kopējās platības
kvadrātmetru;
izdarīt grozījumus Rundāles novada domes 2009. gada
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par kārtību, kādā reģistrējami
un uzņemami bērni Rundāles novada izglītības iestādēs,
kurās īsteno pirmsskolas izglītību”;
atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Arāji” 11,4 ha kopplatībā vienu zemes vienību 2,8 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
piešķirt nosaukumu „Mazcērnes” no nekustamā īpašuma
„Arāji” atdalītajai zemes vienībai, zemes lietošanas
mērķi zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101);
noteikt pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam
„Lielbērsteles parks” 4,1 ha platībā zemes lietošanas mērķi

- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (kods 0501);
- noteikt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam „Lauči” 14,52 ha platībā, zemes
lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
- noteikt, ka Aivaram Brigmanim Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā datumā
2010. gada 1. jūnijā ir izbeigušās tiesības lietot pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemi 2,2 ha platībā;
iznomāt Gunāram Dāboliņam nekustamā īpašuma „Karpati”
zemes vienību 2,2 ha platībā uz vienu gadu ar nosacījumu,
ja neviena no līgumslēdzēju pusēm mēnesi pirms līguma
un tā pagarinājuma termiņa beigām neuzsaka līgumu, tad
tas tiek uzskatīts par pagarinātu uz katru nākamo gadu;
noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt
2011.gada 26.maijā plkst. 09.00

PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ
KOMISIJA
Š. g. 7. jūnijā plkst. 9.00 notiks Rundāles
novada pašvaldības pedagoģiski
medicīniskā komisija
Dokumentus lūdzam iesniegt Rundāles novada
domē līdz 31. maijam komisijas vadītājas vietniecei
Zinaidai Sparānei:
tālr. 22029011
e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv
Nepieciešamo dokumentu saraksts un dokumentu
veidlapas pieejamas Rundāles novada domes mājas
lapā www.rundale.lv, sadaļā:
Pedagoģiski medicīniskā komisija
Izglītība

Apstiprināti ar Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.8 (prot.Nr.1)
ar precizējumiem, kas apstiprināti Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.13 (prot.Nr.4)

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2011.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
„PAR RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠO UN PIEDEROŠU NEAPBŪVĒTU ZEMESGABALU
IZNOMĀŠANU UN NOMAS MAKSAS NOTEIKŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi)
nosaka Rundāles novada pašvaldībai (turpmāk
tekstā – Dome) piekrītošo un piederošo neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību, zemesgabala nomas līguma
termiņu.
Šie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām
personām, kuras vēlas nomāt vai nomā Rundāles
novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu.
Zemesgabali tiek iznomāti, ņemot vērā racionālu
izmantošanu un apsaimniekošanu.
Dome informāciju par iznomājamiem tai piederošiem,
piekrītošiem vai rīcībā esošiem zemesgabaliem izliek
redzamā vietā Rundāles novada domes ēkā, Svitenes
un Viesturu pagastu pārvalžu ēkās, ievieto interneta
mājas lapā www.rundale.lv sadaļā „Sludinājumi”
un informatīvos nolūkos publicē novada informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas”, izņemot
gadījumus:
1.4.1. ja zemesgabals turpmāk tiek iznomāts
nomnieka ģimenes loceklim, nomniekam vai
tā ģimenes loceklim piederošai zemnieku
saimniecībai, un par to Domē ir iesniegts abu
personu iesniegums;
1.4.2. ja zemesgabals, kura platība nepārsniedz
0,1 ha turpmāk tiek iznomāts nomniekam
vienojoties ar citu personu par nomas tiesību
pārņemšanu, un par to Domē ir iesniegts abu
personu iesniegums.
2. Lēmuma pieņemšanas kārtība

2.1.

2.2.

2.3.

Lēmumu par zemes gabala iznomāšanu pieņem
Rundāles novada dome ne agrāk kā divu nedēļu laikā
no informācijas par iznomājamiem zemesgabaliem
izlikšanas redzamā vietā Rundāles novada domes
ēkā, Svitenes un Viesturu pagastu pārvalžu ēkās un
publicēšanas interneta mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā „Sludinājumi”.
Izskatot personu iesniegumus, priekšroka tiek dota
personām, kuras savu pamata dzīvesvietu (deklarēto
un faktisko) un juridisko adresi reģistrējušas Rundāles
novada administratīvajā teritorijā.
Dome var lemt par zemes nomas tiesību izsoli
gadījumos:
2.3.1. ja Noteikumu 2.1. punktā minētajā termiņā uz
zemesgabala, kura platība lielāka par 0,1 ha
nomu piesakās vairākas personas;

2.4.

2.3.2. pēc Nekustamo īpašumu novērtēšanas un
izsoļu komisijas obligātā izvērtējuma par
iznomājamiem zemesgabaliem, kuru platība
lielāka par 1 hektāru.
Zemes nomas tiesību izsoli organizē, izsoles
noteikumus izstrādā Domes izveidota Nekustamo
īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisija.
3. Nomas līgumu sagatavošanas un
noslēgšanas kārtība

3.1.

3.2.

3.3.

Zemes nomas līgumi tiek slēgti uz vienu gadu ar
nosacījumu, ja neviena no līgumslēdzēju pusēm trīs
mēnešus pirms līguma un tā pagarinājuma termiņa
beigām neuzsaka līgumu, tad tas tiek uzskatīts par
pagarinātu uz katru nākamo kalendāro gadu.
Zemes nomas līgumi par zemesgabalu nomu, par
kuriem tiek rīkotas zemes nomas tiesību izsoles, tiek
slēgti uz 5 (pieciem) gadiem. Pēc Nekustamo īpašumu
novērtēšanas un izsoļu komisijas nepieciešamo
ieguldījumu izvērtējuma iznomājamajā zemesgabalā,
zemes nomas līgums var tikt noslēgts uz laiku līdz
8 (astoņiem) gadiem.
Nomniekam ir pienākums viena mēneša laikā no
līguma sagatavošanas parakstīt (noslēgt) zemes
nomas līgumu. Ja minētajā termiņā zemes nomas
līgums netiek parakstīts persona zaudē nomas
tiesības uz zemesgabalu un Domei ir tiesības
atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par
zemesgabala piešķiršanu nomā citai personai.

4.3.

5. Noslēguma jautājumi
5.1.

4. Zemes nomas maksas apmērs, aprēķināšanas un
samaksas kartība
4.1.

4.2.

Nomas maksas aprēķina periods, ja nomas maksa
ir līdz Ls 5,00 (pieci lati) bez pievienotās vērtības
nodokļa ir tekošais gads, ja nomas maksa pārsniedz
Ls 5,00 (piecus latus) ir viens ceturksnis. Nomas
maksas un pievienotā vērtības nodokļa apmaksas
termiņš tiek noteikts zemes nomas līgumā.
Zemes nomas maksas apmērs gadā tiek noteikta
šādi:
4.2.1. ja zemesgabals izmantojams lauksaimniecības
vajadzībām (personīgo palīgsaimniecību,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai):
4.2.1.1. zemesgabaliem platībā līdz 1 hektāriem (ieskaitot) – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības;
4.2.1.2. zemesgabaliem platībā virs 1 hektāra
līdz 3 hektāriem (ieskaitot) – 2 % no
zemesgabala kadastrālās vērtības;

4.2.1.3. zemesgabaliem platībā virs 3 hektāriem līdz 10 hektāriem (ieskaitot) –
2,5 %;
4.2.1.4. zemesgabaliem platībā virs 10 hektāriem – 3 % no zemesgabala kadastrālās vērtības;
4.2.2. ja neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts
citiem mērķiem, nomas maksa tiek noteikta
līdz 5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības
zemes kadastrālās vērtības neatkarīgi no
zemesgabala platības, pamatojoties uz
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu
komisijas lēmumu;
4.2.3. nosakot zemes nomas maksas apmēru tiek
ņemts vērā personai īpašumā un nomā esošā
zemes platība. Ja tās kopplatība ir virs viena
hektāra, zemes nomas maksa tiek noteikta
ievērojot Noteikumu 4.2.1. punktā minēto
nomas maksas apmēru.
Zemesgabaliem, kuriem nepieciešama rekultivācija
(augsnes sakopšana lauksaimnieciskai izmantošanai)
saskaņā ar Nekustamo īpašumu novērtēšanas un
izsoļu komisijas lēmumu, zemes nomas maksa var tikt
samazināta, bet ne mazāk kā 1.5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības.

5.2.

5.3.
5.4.

Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās Domes
noteiktā kārtībā tiek pārskatīti līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai noslēgtie zemes nomas līgumi,
nepieciešamības gadījumā izdarot izmaiņas tajos,
vienpusēji maina noteikto nomas maksu atbilstoši
šiem saistošajiem noteikumiem. Iznomātāja noteiktās
zemes nomas maksas zemes nomas līgumos, kas
noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek
piemērotas ar 2011.gada 1.septembri.
Pārtraucot nomas zemes izmantošanu, nekāda
kompensācija par stādījumiem un būvēm, kā arī
par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem,
kas radušies apsaimniekojot zemes vienību, zemes
nomniekam netiek paredzēta.
Kontroli par saistošo noteikumu un nomas līguma
izpildi veic Domes nozīmētas personas.
Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju.

Domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis
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UZSĀKTA SATIKSMES DROŠĪBAS UZLABOŠANAS PROJEKTU REALIZĀCIJA

Rundāles novadā ir uzsākta trīs satiksmes drošības
uzlabošanas projektu īstenošana, kas apstiprināti 3.2.1.3.1.
apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas” ietvaros. Projekti tiks īstenoti ar Eiropas
reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Gājēju ietve Saulainē
“Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana
Saulainē” (Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA / CFLA/028)
projekta ietvaros paredzēts izbūvēt apgaismotu gājēju
ietvi no autobusu pieturas Dobele-Bauska ceļa malā līdz
bērnudārza „Mārpuķīte” iebrauktuvei un tālāk līdz Saulaines
profesionālajai vidusskolai. Tiks izbūvēta apgaismota gājēju
pāreja, uzstādītas atbilstošas ceļazīmes.
Šā gada 9. maijā tika noslēgts līgums par būvniecības

darbu veikšanu un apgaismojuma ierīkošanu par summu Ls
29 492,77 ar pilnsabiedrību „AB Ceļi - Kvēle” (darbu vadītājs
Māris Balodis), par autoruzraudzības un būvuzraudzības
darbu veikšanu ar AS „Ceļu inženieri” (autoruzraugs Lauma
Straume un būvuzraugs Pāvils Gunārs Vāravs).
Darbus pie projekta realizācijas plānots uzsākt maija
beigās. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, būvniecības
darbus iecerēts pabeigt līdz šā gada 31.augustam.

Gājēju ietve Svitenē
Saskaņā ar apstiprināto projektu “Satiksmes drošības
infrastruktūras uzlabošana Svitenē” Nr.3DP/ 3.2.1.3.1. /10 /
APIA/ CFLA/031, paredzēts izbūvēt apgaismotu gājēju ietvi
no Svitenes pamatskolas līdz Svitenes tautas namam un
tālāk līdz Dārza ielai, izveidot apgaismotu gājēju pāreju,
pārvietot auto pieturas platformu un izvietot ceļazīmes.
2011.gada 9.maijā tika noslēgti līgumi par būvniecības
darbu veikšanu par summu Ls 418 275,05 ar SIA „Viona”
(darbu vadītājs Juris Volodins), par autoruzraudzības un
būvuzraudzības darbu veikšanu ar AS „Ceļu inženieri”
(autoruzraugs Lauma Straume un būvuzraugs Pāvils
Gunārs Vāravs), savukārt par arheoloģisko uzraudzību ar

SIA “Archeo” (arheologs Mārtiņš Lūsēns).
Darbus pie projekta realizācijas plānots uzsākt maija
beigās. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, būvniecības
darbus iecerēts pabeigt līdz šā gada 31.augustam.

Apgaismojuma izbūve Bērstelē
Apstiprinātā projekta “Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē”
Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/029 ietvaros paredzēts
izbūvēt apgaismojumu Bērstele – Jačūni ceļa malā,
apgaismotu gājēju ietvi Parka ielā, apgaismotu gājēju
pāreju un izvietot ceļa zīmes.
Pašlaik tiek gatavoti projekta grozījumi, kas paredzētu
pārcelt projektā paredzēto apgaismojuma ierīkošanu no
autoceļa Bērstele – Jačūni kreisās puses uz labo pusi gar
esošo gājēju celiņu, kā arī apgaismojuma ierīkošanu pie
daudzdzīvokļu mājām Bērsteles ielā.
Šobrīd jau ir panākta vienošanās ar AS „Sadales tīkli”
par esošās virszemes elektrolīnijas pārbūvi par pazemes
elektrolīniju, kā arī projektēšanas un izbūves darbu
veikšanu.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

MK NOTEIKUMI LAUKSAIMNIEKIEM PAR ATBRĪVOJUMU NO AKCĪZES NODOKĻA
Apstiprināti MK noteikumi Nr. 344 “Kārtība, kādā no
akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko
izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva
zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes,
kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, kas stājas
spēkā 2011. gada 11. maijā.
Kas var saņemt atbrīvojumu?
Lauksaimniecības produkcijas ražotājs akcīzes nodokļa
atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei saņem:
● par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platības apstrādāšanu (izņemot platības, kurās aug tādas
īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), kārkls
(Salix spp.), baltalksnis (Alnus incana), klūdziņprosa
(Panicum virgatum) vai miežubrālis (Phalaris arundina
cea L.)), kura attiecīgajā gadā pēc stāvokļa uz kārtējā
gada 15.jūniju ir deklarēta un apstiprināta vienotā
platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā par
pastāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem
ilggadīgajiem zālājiem. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no
akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai
aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu saņem
lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas reģistrējies
Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības
primārais ražotājs;

● par tādas meža vai purva zemes platības apstrādāšanu,
kurā kultivē dzērvenes vai mellenes un kas ir
lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai
lietošanā, ko apliecina zemesgrāmatas apliecības kopija
vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai
nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā) un Latvijas
Augļkopju asociācijas izsniegta izziņa par meža vai
purva zemes platības apstrādāšanu;
● par tādas zemes platības apstrādāšanu zem zivju
dīķiem, kur audzē zivis, ja tā ir vismaz 20 hektāru liela
un ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā
vai lietošanā, ko apliecina zemesgrāmatas apliecības
kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu
vai nomu (vismaz kārtējā saimnieciskajā gadā).
Ieņēmumu nosacījums, lai saņemtu atbrīvojumu:
Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei ir
tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs
par to kārtējā gada atbalstam deklarēto un apstiprināto
hektāru skaitu vai pieteikto zemes hektāru skaitu zem
zivju dīķiem, par kuriem atbilstoši VID iesniegtajai gada
ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par
pēdējo noslēgto gadu ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir
vismaz 200 latu no hektāra (neieskaitot saņemto valsts
un ES atbalstu).

2011./2012.saimnieciskajā gadā:
● prasību par minimālajiem ieņēmumiem nepiemēro:
○ tām zemes platībām, kuras lauksaimniecības produkcijas
ražotājs ir deklarējis papildus vienotā platības maksājuma
saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
valsts un ES atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā
atbalsta shēmas ietvaros salīdzinājumā ar iepriekšējo
pieteikšanas periodu;
○ ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis
saimniecisko darbību un reģistrējies Uzņēmumu reģistrā
vai Valsts ieņēmumu dienestā laikposmā no 2010.gada
1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam, kā arī ja 2011.gadā
pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi
vienotā platību maksājuma saņemšanai;
● minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 2010. gadā saņemto
Eiropas Savienības atbalsta maksājumu pasākumu
“Agrovide” un “Agrovides maksājumi” apakšpasākumos
(izņemot apakšpasākumu “Lauksaimniecības dzīvnieku
ģenētisko resursu saglabāšana”).
Kad jāpiesakās?
Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas
iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs katru gadu
no 10.maija līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu.
Ludmila Knoka
Rundāles novada domes Lauku attīstības speciāliste

TIKS REALIZĒTI 10 IEDZĪVOTĀJU PROJEKTI PAR DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANU
Visas vasaras garumā tiks īstenoti šādi projekti:
● Rundāles stāstnieki

EUR 400

Projekta vadītāja: Aelita Ramane
Projekta ietvaros plānots organizēt seminārus
Rundāles stāstniekiem
● Upmaļu cilts
2011. gads ir pēdējais partnerības gads ar Nīderlandes
fondu KNHM, realizējot projektu konkursu „Iedzīvotāji
veido savu vidi”.
Kā jau ierasts, savas idejas projektu konkursam
iedzīvotāji varēja iesniegt februāra un marta mēnešos,
savukārt aprīlī jau trešo gadu projektu izvērtēšanas
komisija devās pie katra projekta idejas autora iepazīties ar
plānoto ieceri. Arī šogad projektu pieteikumu izvērtēšanas
komisijā darbojās Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
Nauris Brūvelis, domes Attīstības nodaļas speciāliste
Ludmila Knoka, Viesturu pensionāru biedrības „Vakarvējš”
aktīvists Arvīds Pēkalis, kā arī Nīderlandes fonda KNHM
pilnvarotais pārstāvis Latvijā Eduards Zvirgzds.
Kopumā Rundāles novada iedzīvotāji sagatavojuši
un iesnieguši 10 projektu idejas, kuras pretendēja uz
Nīderlandes fonda KNHM finansējumu 400 EUR jeb
281 lata apmērā. Katram projekta iesniedzējam idejas
realizācijas gaitā būs jānodrošina līdzfinansējums
600 EUR jeb 421 lata apmērā.
Vairāki šī gada projektu iesniedzēji jau bija sekmīgi
startējuši projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”
iepriekšējos uzsaukumos.

EUR 400

Projekta vadītājs: Anatolijs Kazačenko
Senās virtuves demonstrējums, seno tērpu
izgatavošana, monētu kalšana
● Jaunburtnieki

EUR 400

Daudzdzīvokļu nama kāpņu telpas remonts
EUR 400

Projekta vadītāja: Inta Mihailova
Daudzdzīvokļu nama jumta remonts
● Iepazīsti novadu ar velo!

EUR 400

Projekta vadītāja: Vita Reinfelde
Velobraucienu organizēšana ar foto orientēšanās
elementiem
● Deju kopa „Šurpu turpu”

EUR 400

Projekta vadītāja: Sandra Upīte
Vasaras tērpu šūšana
● Saulei līdzi

EUR 400

Projekta vadītāja: Lilita Lauskiniece
Līgo svētku organizēšana latviešu tradīciju garā

EUR 400

Projekta vadītāja: Rudīte Gustiņa
Tērpu šūšana senioru deju kopai „Magnolijas”
● Galantā gadsimta šarms

EUR 400

Projekta vadītāja: Elīna Kuzņecova
Informatīvi izglītojoši semināra par baroka laikmeta
dzīves stilu
● Saulgrieži

Projekta vadītāja: Danute Rūtere
● Jumts

● Tu neesi ne mazs, ne lieks, ja esi dzīvē
kādam vajadzīgs

EUR 400

Projekta vadītāja: Solveiga Petrauska
Daudzdzīvokļu nama ārdurvju un logu nomaiņa
Jau septembrī, pēc projektu pabeigšanas, pie katra
realizētā projekta atkārtoti dosies izvērtēšanas komisija,
lai novērtētu vasaras laikā īstenoto. Ņemot vērā projektu
ietvaros paveikto, tiks izvērtēts, kuram no 10 projektiem
tiks piešķirts labākā statuss, tālāk to virzot naudas balvas
500 EUR saņemšanai.
Labākā projekta paziņošana notiks Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā
Pilsrundālē š. g. novembrī. Savukārt naudas balva
veiksmīgajam uzvarētājam tiks pasniegta īpašā pasākumā
2012. gada janvārī, kurā pulcēsies un tiks godināti
visi labākie KNHM fonda finansētie projekti no visām
astoņpadsmit partnerpašvaldībām Latvijā.
Paldies visiem projektu iesniedzējiem par uzdrīkstēšanos
un labajām idejām! Vēlot radošu garu un veiksmi projektu
realizācijā –
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

4.
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A P R I L I S

R U N D A L E S

Aprīlī muzejā aktīvi sākās gidu atestācija. Par tās
nepieciešamību lēmums tika pieņemts jau ziemā, jo muzeja
speciālistiem aizvien biežāk nācās dzirdēt nepatiesu
informāciju, ko gidi stāsta tūristiem ekskursiju laikā, kas
robežojās ar absurdu, uz leģendām balstītu faktu izplatīšanu,
tādā veidā kaitējot muzeja reputācijai un Latvijas tēlam
kopumā. Rundāles pils nav tikai vietēja mēroga kultūras
piemineklis, bet ir iekļauts Eiropas mantojuma sarakstā un
kļuvis pazīstams daudzviet pasaulē.
Lēmuma pieņemšana nebija viegla, jo atestācija prasīs
daudz laika un cilvēkresursu tieši organizācijas procesā,
kas sevī ietver gidu informēšanu, datu bāzes veidošanu,
mācību ekskursiju plānošanu utt. Tādēļ tika noteikts
pārejas periods līdz 2012. gada 1. maijam, kura laikā
paredzēts pakāpeniski informēt, apmācīt un atestēt tos
gidus, kuri vada vai plāno vadīt ekskursijas Rundāles
pilī. Sākot ar 2012. gada 1. maiju šāda iespēja būs tikai
muzeja sertificētiem gidiem, kuriem, piesakot ekskursiju vai
ierodoties muzejā, būs jāuzrāda apliecība vai jānosauc tās
numurs.

P I L S

15. aprīlī pie mums no Latvijas Tūrisma gidu asociācijas
uz mācību ekskursiju bija ieradusies pirmā gidu grupa
apmēram 30 cilvēku sastāvā. Ekskursija bija plānota
vienlaikus arī kā eksāmena mutiskā daļa ar gidu stāstījuma
vērtēšanu, jo šiem gidiem jau bija priekšzināšanas un
zināma pieredze, vedot tūristus uz Rundāli. Diemžēl,
jāatzīst, ka, arvien vairāk klausoties gidu stāstījumu mācību
laikā, bažījamies, ka gidu atestācija var izgāzties gidu
nepietiekamo zināšanu dēļ. Tā kā tūrisma sezona šobrīd
jau ir sākusies un daudzi gidi aizņemtības dēļ vairs nevar
atbraukt uz Rundāli, apjomīgāks darbs pie atestācijas
turpināsies rudenī un ziemā.
Aprīlis sākās ar aktīvu darbu pie reklāmas materiālu
sagatavošanas pasākumu rīkošanas preču un pakalpojumu
izstādei “Fiesta Expo”, kas no 8. līdz 10. aprīlim notika
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Šajā izstādē tika
prezentēti muzeja jaunie piedāvājumi jaunlaulātajiem.
Tuvojoties aktīvākam laulību reģistrāciju laikam, un, lai
atbalstītu jaunu ģimeņu veidošanu, ar kāzām saistītajiem
pakalpojumiem šajā sezonā noteiktas ievērojamas atlaides.

M U Z E J A

Rundāles pils muzejs šajā gadā ir izsludinājis īpašu
akciju pāriem, kas stājas laulībā un reģistrē laulību pilī.
Šiem pāriem tiek piešķirta 50% atlaide telpu nomai laulību
reģistrācijām. Tāpat arī gaidām jaunlaulātos ar viesiem
apskatīt pili un dārzu, piedāvājot kāzu dienā 50% atlaidi
ieejas biļetēm pils un parka apskatei.
Lai atvieglotu piemērotas dāvanas izvēli, šajā sezonā
piedāvājam vēl vienu jaunumu – dāvanu karti. Pilī iespējams
iegādāties divu veidu dāvanu kartes: dāvanu karti valsim
Baltajā zālē (20 Ls), kā arī dāvanu karti pils kompleksa
apskatei (6 Ls/pers.), kas ietver pils ekspozīcijas, izstāžu
un dārza apskati.
Pilnā sparā notiek gatavošanās nozīmīgam notikumam –
Rundāles pils 275 gadu jubilejai maijā. Par to – nākamajā
Rundāles Novada Ziņu izdevumā.
Informāciju sagatavoja
Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas un
sabiedrisko attiecību nodaļa

M A G N O L I J U U Z N Ā C I E N S H ORVĀTIJĀ
Agrā 2.maija rītā Rundāles pagasta dāmu deju kopa
„Magnolijas” un Sesavas pagasta deju kopa „Virši zied”
uzsāka ceļojumu cauri Lietuvai, Polijai, Čehijai, Slovākijai,
Austrijai uz Horvātijas pilsētu pie Adrijas jūra Fažanu.
Jau 3.maija vēlā vakarā iekārtojāmies atpūtas kompleksa
„Bi Village” kotedžās, lai atpūstos no garā pārbrauciena.
Nākošajā dienā pēc ekskursijām uz Brijuni salām, plkst.
19.00 „Bi Village” restorāna zālē izdejojām 40 minūšu deju
programmu. Lai gan tūrisma sezona Horvātijā tā īsti vēl
nav iesākusies, tomēr atpūtas kompleksā jau bija samērā
daudz viesu, kas tad arī bija mūsu pirmie skatītāji. Mūsu
priekšnesums viņiem ļoti patika, par ko liecināja sirsnīgie
aplausi pēc katras dejas. Bet, kad programmas noslēgumā
dejojām „Pie Dzintara jūras”, vācu tūristi dziedāja līdzi šīs
dziesmas vācisko versiju.
Nākošajā dienā braucām uz pilsētu Poreča, kur jau
plkst.11.00 dejojām pilsētas laukumā. Atskanot pirmajām
mūzikas taktīm, laukums piepildījās ar skatītājiem un katru
deju pavadīja sirsnīgi aplausi. Daudzi vēlējas nofotografēties
uz mūsu deju fona, tā, ka pat reizēm nedaudz traucēja dejot...
Mūsu ceļojums turpinājās līdz 9. maijam, daudz
redzējām, daudz piedzīvojām: braucām ar kuģīti,

apmeklējām Postojonas alas – pārsteidzošu dabas
veidojumu ar milzīgiem stalaktītiem un stalagmītiem,
pazemes upi un plašām zālēm, paviesojāmies Horvātijas
pilsētās Rovinjā, Pulā, Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā,
Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, peldējāmies termālo
ūdeņu baseinos Egerā, apmeklējām Skaisto sieviešu
ieleju, kur baudījām ļoti garo ungāru gulaša zupu un
degustējām ungāru vīnus. Pārsteidzoši bija tas, ka viesmīļi
par vīniem un gulašu stāstīja latviešu valodā.
Iespaidu ir ļoti daudz, par tiem varētu stāstīt un stāstīt...
Tomēr, manuprāt, liela nozīme ir arī tam, ka mēs –
Rundāles un Sesavas dāmas – Latvijas un savu novadu
vārdus iznesām Eiropas telpā, mums aplaudēja daudzu
valstu tūristi.
Mēs, „Magnolijas”, arī kopas „Virši zied”, vārdā sakām
lielu un sirsnīgu paldies mūsu jaukajai, aizrautīgajai deju
vadītājai Aigai par šo jauko ceļojumu, par to, ka viņa mūs
vienmēr uzmundrina, neļauj ieslīgt ikdienā. Un galvenais
– tagad daudzi Horvātijā un arī Horvātijas viesi zina: ir
tāda zeme Latvija, tādi pagasti – Rundāle un Sesava, kur
dāmas dejo....
Viena no Magnolijām

IZNĀKUSI E.ŠĒNBERGA GRĀMATA: “RUNDĀLE * MEŽOTNE * BRETAŅA * ASINSSAITĒM SIETAS”
Vai Senlatvija ir ķeltu zeme?

Sen zināms ir fakts, ka pirmie, kas aptuveni pirms pieciem
tūkstošiem gadu sāka apgūt Senlatvijas teritoriju, bija
lībieši. Interesanti, ka šī somugru valodā runājošā diezgan
vitālā un enerģiskā cilts nepārņēma visu teritoriju, kā tas ir
noticis kaimiņos, Igaunijā, bet mums nezināmu iemeslu dēļ
bija atstājusi neapgūtu paprāvu daļu mūsdienu Latvijas.
Aptuveni pēc trim tūkstošiem gadu no dienvidiem tur samērā
brīvi iefiltrējās protobaltu ciltis – kurši, galindi, sēļi, zemgaļi,
senprūši utt. Ļoti iespējams, ka lībiešu neaizņemtajās zemēs
pirms baltiešiem mitinājās kāds mums nezināms etnoss.
Bet kāds? Ar ko aizlāpīt tik šokējošu plankumu mūsu pašu
etniskās vēstures zināšanās? Pagaidām reālu arheoloģisko
datu ir tik maz, ka te jāņem talkā filoloģiskās študijas, fantāzija
un sestais prāts vai leģendāro „čuteni”...
Tomēr mēs droši zinām, ka sākot no dzelzs laikmeta
(aptuveni 9. gadsimts pirms mūsu ēras) Eiropā dominēja ķeltu
ciltis, kas pakāpeniski virzījās uz rietumiem. Kādēļ nepieļaut
tādu hipotēzi, ka kādu laiku ķelti apdzīvoja arī tagadējās
Latvijas teritoriju un te pat līdz šai dienai ir saglabājušies
ķeltiskās izcelsmes vietvārdi un it sevišķi gidronīmi, kas par
to liecina.
Šķiet, ka tieši uz šīs hipotēzes pamata tapis jauns arhitekta
Edgara Šēnberga pētījums par Mežotnes pilskalnu un
vietējo ķēniņu Viestardu. Savā diezgan novatoriskajā darbu
sērijā „Sensorum”, kas ir iznākusi latviešu un angļu valodā,
E.Šēnbergs cenšas renovēt Mežotnes un Rundāles vietvārdus,
meklējot to vēsturiskās saiknes, arī latviešu etnisko izcelsmi.
Šī ārkārtīgi interesantā pētījuma pamatā ir vairāk nekā 500
pagastos kolekcionētais vietvārdu fonds.
Bez šaubām, šāda ideja ir zināma atvirze no vispārpieņemtām
zinātniskām dogmām, tā arīdzan nav patentatslēga visām
baltiešu izcelsmes problēmām, taču kādēļ tai uzreiz pārvilkt
pāri treknu strīpu? Uzlikt kategorisku veto? Vai būtu pareizi
un zinātniski auglīgi vīzdegunīgi plombēt ciet lādi ar mūsu
senvēsturi?
Lai nopamatotu hipotēzi, kurai nebūt nenāksies viegli
izlauzt sev ceļu ortodoksālā zinātnē, profesionālais arhitekts
E. Šēnbergs ir pievērsies gēļu, korņu, kirmu, bretaņu un
citu ķeltisko valodu iepazīšanai un atsevišķo leksēmu
salīdzināšanai ar Latvijas gidronīmiem.

Piemēram, ir zināms, ka senie bardi bija gallu, velsiešu,
korņu, senīru vai gēļu dziesminieki, kuri muzicēja krotas
(arfas) skaņu pavadībā. Vai fakts, ka Kurzemē atrodas Krotes
pagasts nemaz nesabudina lasītāju fantāziju? Vai tā nav koša
doma, ka šajā seno bardu tradīcijā daļēji sakņojās arī latviešu
dainu, pasaku, mīklu un ticējumu aizsākums?
Autors arī aicina uzmanīgāk ieskatīties nosaukumos, kuru
sastāvā ir tādas leksēmas kā „bārda”, „bards”, „bardi”, „barzdi”
vai „bard”. Piemērām, Pinķu pagastā esošo „Diž-bardas”
māju nosaukumā. Tās atrodas tagadējās Priedaines stacijas
tuvumā. E.Šēnbergs izsaka pieņēmumu, ka šeit, netālu no
Lielupes, priežu silā, mājojis viens no Latvijas galvenajiem
druīdiem (ķeltu reliģijas priesteriem)!
Ne mazāk interesanti salīdzināt tādus Latvijas hidronīmus
kā Venta un Gwenta (bretaņu valodā šī vārda nozīme ir
„aizsprostot”, Gauja un Gaou („mānīgs, viltīgs” bretāņu
valodā), Daugava un Daugablr („nogāze – ūdens”), Lubānas
un Luban („viegli ieplūstošs” bretāņu valodā). Tādu neparastu
sakritību ir neparasti daudz un rodas pamatots jautājums: vai
tās ir nejaušas vai likumsakarīgas un jēgpilnas?
Starp citu, profesionālais filologs Šmidts (Schmid W.P.)
savā darbā „Galinder”, in Reallexikon der germanischen
Altertumskunde” uzskata, ka vienas no Baltijas ciltīm
pašnosaukums „galindi” ir saistīts ne tikai ar lietuviešu vārdu
„galingas” („varenais, spējīgs”), bet arī ar kimru vārdu „gallu”
(„vara”), īru „gal” („spēks”) un pat ar vārdiem Galli un Gallia!
Protams, galavārds te jāsaka ne tikai profesionāliem
filologiem, bet arī vēsturniekiem, etnologiem un it sevišķi
arheologiem, jo ir labi zināms, ka ķeltu kultūra bija attīstījusies
uz tā saucamo apbedīšanas urnu kultūras pamata un ka ķeltu
etnoss ir cieši saistīts ar holštātes kultūru. Vai tiks atrastas
šīs kultūras paliekas Senlatvijas augsnē? Vai profesionālie
arheologi uzdursies savos izrakumos ķeltiskās izcelsmes
artefaktiem? Mēs pagaidām varam tikai gaidīt un minēt. Viens
gan ir skaidrs: arhitekta Edgara Šēnberga filoloģiskie pētījumi
un hipotēzes izsviež no ieraduma, smailina analitiskās spējas,
pieradina izbaiļot iz sevis standartdomāšanu un, dzejnieka
vārdiem runājot, ļauj mūsu garam brīvus spārnus cilāt viegli.
Artūrs Kronbergs

Edgars Šēnbergs
dz. 1923.31.III Cīravas pagastā. Arhitekts. Beidzis LVU
Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu (1952).
1954.-1960. strād. inst. “Teploelektroprojekts”, 1983 — inst.
“Komunālprojekts” Jūrmalas nodaļā. Nozīmīgākie projektētie
objekti: Ogres estrāde (1968), Brāļu kapu memoriāls Vietalvā
(kopā ar tēln. Z.Zvāru un V.Albergu, 1968), izstāžu komplekss
“Daile” Dzintaros (1976), Internacionālais jūrnieku klubs Rīgā
(1987), dzīv. ēka Rīgā, Brīvības ielā 104 (1991, abi kopā
ar U.Šēnbergu), Rīgas N.Draudziņas ģimn. ēkas rekonstr.
(1979). Pētījis Latvijas un Ziemeļeiropas senos vietvārdus,
sēļu valodu, skandināvu mitoloģiju. 9 grāmatu autors. Latvjas
Arhitektu savienības biedrs (1963).
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Rundāles novada ziņas
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SPORTA AKTUALITĀTES
Rundāles basketbola turnīrs
noslēdzies!
Šā gada 16. aprīlī Pilsrundāles vidusskolā noslēdzās
turnīrs basketbolā, kurā piedalījās Rundāles novada
piecas komandas.
Sīvā cīņā 1. vietu izcīnīja Pilsrundāles komanda, aiz
sevis atstājot Bērsteles un Svitenes basketbolistus. Šajā
turnīrā piedalījās arī Saulaines profesionālā vidusskola
un Saulaines jaunieši.
Apsveicam uzvarētājus!
Turnīra foto momentus iespējams apskatīt www.rundale.lv
sadaļā Foto galerija.

Mūsu volejbolistiem – sudrabs!
Šā gada 7. maijā sporta centrā “Mēmele” Rundāles
novada volejbolisti finālspēlē tikās ar Vecumnieku novada
volejbolistiem. Spēles sākumā pārsvars bija mūsu
komandai, bet Vecumnieku volejbolisti saņēmās, sāka
spēlēt agresīvāk un spēle izlīdzinājās. Sīvā, līdzvērtīgā
spēlē Rundāles novada volejbolisti piecos setos piekāpās
Vecumniekiem un izcīnīja sudrabu, aiz sevis atstājot
volejbolistus no Mežotnes un Vecsaules novadiem.
Rundāles novada komandā Nauris Artimovičs tika
atzīts par labāko spēlētāju.
Šo panākumu kaldināja Matīss Augstkalns, Kaspars
Mičs, Rinalds Zariņš, Kārlis Volodins, Eduards Skujiņš,
Egīls Trošins un treneris Vilnis Zariņš.
Apsveicam!
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

SKOLAS ZIŅAS

„Atslēdziņas” mākslas pavasaris
Šī mācību gada 2. semestris Svitenes pamatskolas
dramatiskajam pulciņam „Atslēdziņa” izvērsās par
mākslas pavasari. No pulciņa vadītājas Ilgas Vaičūnes
vadībā sagatavotiem trim dalībniekiem skatuves runas
konkursā Bauskā uz Zemgales reģiona konkursu tika
izvirzīta Laura Jonase 2. kl., kur 1.- 3. kl. grupā ieguva
visvairāk punktu. Teātra dalībnieki ar izrādi „Tuntuļu Jurītis
ganos” arī tika izvirzīti uz šo skati Dobelē. Rezultātā
par gūtajiem sasniegumiem kā balva pulciņam tika
piešķirtas tiesības piedalīties teātru festivālā vasarā
Rīgā no 1. - 3. jūlijam. Tas skolotājas darbības laikā un
dramatiskā pulciņa vēsturē būs jau trešais teātru festivāls
(pirmais bija Valmierā, tad Daugavpilī).
2011. gada 2. aprīlī dramatiskais pulciņš „Atslēdziņa”
piedalījās 12. Bērnu un jauniešu teātra festivālā Bauskā,
ko jau divpadsmito gadu īstenoja skolotāja un režisore
Sandra Rumba, kura laipni aicināja izrādīt iestudējumu
„Tuntuļu Jurītis ganos”. Festivāla diena bija piesātināta
ar trīspadsmit interesantām un saistošām izrādēm.
Spēlētprieku demonstrēja arī Tukuma bērnu un jauniešu
teātra «Knifiņš» dalībnieki un viesi no Rīgas teātra
studijas „Spogulis”.
Mazajiem Svitenes aktieriem tā bija piedzīvojumu
un pārdzīvojumu pilna diena, jo vajadzēja pārvarēt
uztraukumu par uzstāšanos uz Tautas nama lielās
skatuves. Aplausus un gandarījuma prieku par sniegumu
saņēmām no skatītāju pilnās zāles. Skatītāju simpātiju
balvu festivālā ieguva Rihards Pičugins un Rainers Jānis
Odziņš. Taču gandarījumu par savu veikumu saņēma
katrs mazais aktieris. Tā ir apziņa, ka proti izkopt savu
talantu un runas prasmes, vari iemācīties lomu tekstus,
spēj komunicēt par aktiermeistarības tēmām, esi kļuvis
daudz drošāks un atbrīvotāks.
21. aprīlī teātra dalībnieki piedalījās skolēnu jaunatnes
un bērnu teātru festivālā Krimūnās. Katrā uzstāšanās
reizē jauni satraukumi – jāpiemērojas citiem apstākļiem
un situācijām uz skatuves. Dienas gaitā bija iespēja

noskatīties desmit kolektīvu izrādes gan latviešu,
gan krievu valodā. Šajā festivālā sviteniešiem tika
pasniegts diploms nominācijā „Par nacionālo latviskuma
popularizēšanu”. Skatītāju aptaujas rezultātā mazie aktieri
saņēma balvu „Skatītāju simpātija”. Visiem gūtais prieks
par redzēto un piedzīvoto, aktīvo un nenogurstošo izklaidi
un atpūtu diskotēkā.

Vēlam jaunajiem māksliniekiem izturību, spēlētprieku,
jaunus iespaidus un piedzīvojumus turpmāk!
Sveicam 3.klases skolēnus pavasara krosa dalībniekus
Bauskā – Valtu Smilgu par iegūto 1.vietu sava vecuma
grupā un saņemto medaļu, kā arī Rinaldu Smilgu par
iegūto 2.vietu.
Gunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības
vadītāja
Ilga Vaičūne
Dramatiskā pulciņa „Atslēdziņa” vadītāja

L A B I TA L K O T S R U N D Ā L E S NOVADĀ
Labs laiciņš kopš Latvijas Lielās talkas 2011 pagājis, visi
ir atpūtušies un ir īstais brīdis pateikt lielo PALDIES visiem
akcijas atbalstītājiem un dalībniekiem.
Talkas mērķis ir attaisnojies – novada teritorija tagad
ir tīrāka un sakoptāka. Talkas dienā saulīte mūs lutināja,
mēs darījām, ko varējām, lai pieliktu savu roku Mežotnes
pilskalna, Sudmalu kapu un dīķa, Pilsrundāles, Saulaines,
Svitenes, Viesturu un Bērsteles ciemu un parku, Punslavu,
Mazbērsteles, Vecrundāles, Tīrumu, Kapūnu un Ziedoņu
apkārtnes uzkopšanā.
Kopā novadā talkoja vairāk nekā 200 talcinieku un tika
piepildīti vairāk nekā 1800 maisu atkritumu. Lielākais
talcinieku skaits pulcējās Mežotnes pilskalnā. Aktīvi talkā
piedalījās Rundāles pils muzeja kolektīvs ar direktoru
Imantu Lancmaņa kungu priekšgalā, sakopjot Līvenu
dzimtas kapu vietu.

Foto: V.Leijere
Mežotnes baznīcas apkārtnes sakopšanā kā vienmēr
ļoti aktīvi darbojās Bērsteles un Viesturu pensionāri,
bērstelnieces Dzidras Ročānes stingrā vadībā.

Pilskalna un Vīna kalna takas sakopšanu uzņēmās
Rundāles novada domes darba kolektīvs. Talkas laikā
tika atjaunota pilskalna laivu piestātne – tur darbus vadīja
Anatolijs Kazačenko. Pēc kopīgi padarītajiem darbiem
talciniekus sagaidīja Ineses Skujiņas turpat Mežotnes
pilskalnā pagatavotās siltās pusdienas.
Lielu interesi par talkošanas ideju un aktīvu līdzdalību
izrādīja jaundibinātā Rundāles novada jauniešu organizācija
„Inicio”. Vairākas reizes tikāmies un kopīgi vienojāmies,
ka tiks sakoptas ceļa malas virzienā no Pilsrundāles un
Svitenes uz Vecrundāli.

Foto: A. Jutus
Jaunieši sadalījās divās grupās un vienlaicīgi uzsāka
ceļu – nepilnu trīs stundu laikā kājām ejot tika veikti
septiņi kilometri, attīrot ceļmalas no atkritumiem. Šajos
kilometros tika savākti 42 maisi atkritumu – sākot ar
sadzīves atkritumiem beidzot ar ragavām un piepūšamo
peldēšanas riņķi. Abas grupas satikās Vecrundālē, kur
apsprieda interesantākos notikumus ceļā.

Vecrundālē viņus jau gaidīja gards mielasts – vienaudžu
pagatavotā zupa un cepamdesas. Interesantākā atraduma
nomināciju izpelnījās ceļa malā atrastās ragaviņas. Īpaši
vēlos izteikt pateicību Jolantai Dāboliņai un Kristīnei
Zelmenei par iniciatīvu un jauniešu organizēšanu, kā arī
Svitenes un Rundāles jauniešiem par līdzdalību!
Pats lielākais ieguvums bija tas, ka jauniešu iniciatīva tika
pārnesta uz Vecrundāles un Mazbērsteles iedzīvotājiem,
kuri, aktīvi darbojoties, savos ciemos savāca kopā vairāk
nekā 300 maisu atkritumu. Tiešām patīkami bija vērot lielo
rosību šajos ciemos un cerams, ka šī tradīcija turpināsies
arī citus gadus. Paldies Mārītei Liepai Vecrundālē un
Larisai Bistrovai Mazbērstelē par spēju motivēt savus
līdzcilvēkus kopējam darbam! Tāpat paldies Vecrundāles
bibliotēkas bibliotekārei Ārijai Geidānei un Ludim
Geidānam par atbalstu talkas organizēšanā!
Aktīvi bija strādājuši bērstelnieki – braucot cauri
ciemam visa ceļa mala bija dzeltena no maisiem, tāpat
arī Viesturos cilvēki centās sakārtot savu apkārtējo vidi.
Darbus šeit organizēja Nauris Brūvelis un Vitālijs Bļinkovs.
Pilsrundālieši Jāņa Ercena un Dzintras Mucenieces vadībā
kopa Sudmalu kapu nogāzi uz dīķi un paša dīķa apkārtni.
Šeit būtu jānodod „liels sveiciens” makšķerniekiem, kā
lieliem dabas draugiem, jo katru gadu kāds aiz jums vāc
slieku un alus bundžiņas. Tāpat arī ciemiņiem kapos –
atkritumiem ir paredzētas speciālas vietas!
Punslavās arī pirmo reizi notika talkas aktivitātes un
par talkas norisi šeit rūpējās Anatolijs Ļevko. Ziedoņos
tika sakoptas ceļmalas un parka teritorija Ulda Kreigera
vadībā. Saulainē Didzis Bonāts aiz sevis veda talciniekus
sakopt Kaucītes krastus un Kaucmindes dīķa apkārtni un
atkritumu daudzums tur bija diezgan iespaidīgs. Svitenē
Jāņa Liepas vadībā tika kopta Svitenes centra teritorija,
kas noslēdzās ar pašu vārītas zupas baudīšanu. Savukārt
Saulainē un Pilsrundālē pēc talkas maltīti sagādāja Anita
Leitlante.
Gribu pateikties visiem talciniekiem par atbalstu mūsu
novada sakopšanā un aicinu talkas dienā iegūtās atziņas
un labestību nest tālāk sabiedrībā arī ikdienā! Mums
visiem ir liels prieks un gandarījums par padarīto, jo mūsu
novads ir kļuvis sakoptāks. Uz tikšanos Lielajā talkā 2012
– daudz kuplākā skaitā!

Foto: V.Leijere

Foto: A. Jutus

Aldis Smilga
Rundāles novada domes izpilddirektors

6.

Rundāles novada ziņas

SKOLAS ZIŅAS
Par Pilsrundāles vidusskolas skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās 2010./2011.m.g.
Izrādās: ne no pasaules plašuma, bet tieši no manis, sākas tas avots, kura burzguļošanu mācos zem vējiem,
zem zvaigznēm un zem silti plaukstošas debess, ilgpilni stāvot... /Maija Laukmane/

Pavisam drīz atkal būs pagājis viens mācību gads. Klāt maijs
- skolā ļoti atbildīgs darba periods, jo jāapkopo visi mācību
gada laikā gūtie sasniegumi, jāizliek skolēniem gada vērtējumi
un paralēli mācību procesam notiek Valsts pārbaudes darbi
3.,6.,9. un 12.klasei.
31.maijā skolā notiks ikgadējais pasākums, kurā sveiksim
olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētājus. Arī šogad
skolēni saņems pateicības rakstus un naudas balvas par
gūtajiem panākumiem.
Daudzi skolēni mācās labi un teicami, taču, lai olimpiādēs
iegūtu godalgotu vietu, ir vajadzīgs nopietns ikdienas un
papildus darbs, kā arī gribasspēks no skolēna puses. Tikai tad,
ja vēlme piedalīties olimpiādē vai konkursā nāk no paša bērna,
ja ir dotības, talants, kritiskā attieksme pret sevi un ir ieguldīts
liels darbs, var runāt par labu rezultātu.
Šajā mācību gadā esam ieguvuši 11 godalgotas vietas
dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs:
• Matemātikā – Diāna Šulce 4.kl. – 1.vieta Zemgales reģionā,
3.vieta starpnovadu olimpiādē (sk. A.Jurgelāne)
• Bioloģijā – Una Kaspardena 12.kl. – 2.vieta (sk. V.Rozēna)
• Angļu valodā – Edgars Meškauskis 12. kl. – 2. vieta
(sk. A.Simonova)
• Mājturībā un tehnoloģijās zēniem – Mārtiņš Maldutis
9.a kl. – 2.vieta (sk. Z.Bille)
• Fizikā – Ivo Blaudums 10.kl. – atzinība
• Matemātikā – Mārtiņš Čerļonoks 5. kl. – 2. vieta
(sk. A.Vasiļevska);
Melānija Ivulāne 9.a kl. – atzinība (sk. A.Vasiļevska);
Jānis Saltais 5.kl. – atzinība (sk. A.Vasiļevska);
Annija Krikščūne – atzinība (sk. Ž.Matulēviča);
• Vizuālajā mākslā – Renāte Ripa 7. a kl. – atzinība
(sk. A.Vangale)

2.martā notika Bauskas un Rundāles novada vidusskolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā piedalījās
4 mūsu skolas 11. klases skolēni: Klinta Lekaviča un Signe
Mazure zinātniski pētniecisko darbu rakstīja matemātikā –
darba vadītāja sk. A. Vasiļevska; Solvita Ņikiforova un Anna
Augstkalne ZPD rakstīja veselības zinātnēs – darba vadītāja
sk. V.Rozēna. Abi ZPD no novadu konferences tika izvirzīti
aizstāvēšanai Zemgales reģionālajā zinātniski pētniecisko
darbu konferencē. Meitenes ieguva atzinības rakstus par
veiksmīgu ZPD aizstāvēšanu un, protams, pieredzi, kura
noderēs turpmākajā dzīvē.
Skolēni ir bijuši arī dažādu konkursu aktīvi dalībnieki.
1. februārī sanāca kopā Bauskas un Rundāles novada
skolēni un skolotāji, lai draudzīgā atmosfērā izbaudītu krievu
valodas skanīgumu, dzejas burvību un pasaku gudrību.
Šoreiz netika piešķirtas vietas, jo galvenais pasākuma mērķis
nebija sacensties, bet dot iespēju jauniešiem pārbaudīt savas
spējas daiļrunā, aktiermākslā un prasmē uzrunāt publiku.
Par labākajiem aktieriem tika atzīti mūsu skolas 7.a klases
skolēni Annija Krikščūne, Marija Iliuca, Mirdza Toronija, Diāna
Kevliča, Kristiāna Āriņa, Reinis Sīmanis un Grigorijs Zagoruiko.
Vidusskolas grupā nomināciju „Izjustākais priekšnesums”
saņēma 10.klases skolniece Sabīne Matulēviča.
„Krievu dziesmu konkursā”, kurš notika 11.martā, 7.a klases
ansamblis ieguva 3. vietu. Lai sagatavotu priekšnesumu
svešvalodā, dalībniekiem vajadzēja daudz un nopietni strādāt.
Skolēnus konkursiem gatavoja sk. Daina Bergmane.
17.03.2011. Bauskas 1. vidusskolā notika Bauskas un
Rundāles novada 7.-8. klašu skolēnu konkurss dabaszinībās
„Gribu visu zināt!”. 7.-8. kl. komanda – Annija Krikščūne, Reinis
Sīmanis, Lauris Ziemelis un Dāvis Gāže. Jaunieši darbojās 4
stacijās – bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas. Konkursā
ieguva nomināciju „Zinošākie matemātiķi”.

Skolotājas A. Vangales vadībā skolā šogad darbojas 5
dažādu vecuma grupu deju kolektīvi. Ar labiem panākumiem
tie startēja Bauskas un Rundāles novada deju kolektīvu skatē
17. martā, kur 10.- 12. kl. deju kolektīvs ieguva 1. pakāpi,
1.- 2. kl. deju kolektīvs – 2. pakāpi, 3.- 4. kl. – 2. pakāpi,
5.-6. kl. - 2.pakāpi, 7.-9. kl. – 2.pakāpi.
Skolēni, kā katru mācību gadu, sevi ir pierādījuši arī sportojot:
Anta Krūze 8.a kl. – barjerskrējienā – 1.vieta; tāllēkšanā –
2.vieta; 100m skrējienā – 2.vieta; pavasara krosā – 2.vieta.
Kristīne Ārmane 7. a kl. – pavasara krosā – 2. vieta. Laura
Bondarčuka 8.b kl., Linda Norova 8.b kl., Anta Krūze 8.a kl.,
Agita Ģirupniece 9.b kl. – komandu sacensībās rudens krosā
– 3.vieta.
Ļoti labi ir startējuši mūsu volejbolisti Miķelis Behmanis 11.kl.,
Eduards Skujiņš 11.kl., Egils Trošins 11.kl., Māris Kauss 11.kl.,
Jānis Brūvelis 12.kl., Rihards Rutkis 12.kl., Krists Brūvelis 10.kl.,
Toms Dučenko 10.kl. – 1.vieta Bauskas un Rundāles novadu
sacensībās „Lāse 2011”. Treneris sk. V.Zariņš.
Sasniegumi galda tenisā: Dāvis Gāže 8.a kl., Jānis Kapteinis
8.a kl. – komandu sacensībās 2.vieta. Kaspars Ārents 8.a kl.,
Linards Zvaigzne 8.a kl. – komandu sacensībās galda tenisā
3.vieta.
Mēs priecājamies par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs,
konkursos, sacensībās un jūtamies gandarīti par skolēnu un
skolotāju ieguldīto darbu!
Paldies visiem, kuri gatavoja skolēnus olimpiādēm,
konkursiem, sacensībām un kuri palīdz jaunajiem talantiem
attīstīties! Tie ir cilvēki, kurus mēs bieži neredzam, tikai jūtam
viņu ieguldīto darbu. Tie ir skolotāji, un, protams, arī vecāki.
Paldies pašiem skolēniem, kuru neatlaidība, zināšanas un
veiksme popularizējusi skolas vārdu novados, reģionā un
valstī!
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Skolā – darbos un domās ienācis p a v a s a r i s
Pavasaris skolā ienāca ar vairākiem pasākumiem, 1.- 6.
klasēm īpaši nozīmīgs bija kopīgais Lieldienu gaidīšanas
pasākums, lai radošajās darbnīcās pamācītos mazliet citādu
svētku noformējumu. Skolēni varēja izmēģināt roku gan putnu
(sk. Aija Jurgelāne), gan taureņu (sk. Baiba Strautniece),
gan dekoru (sk.Daina Bergmane), gan zaru grozu (sk.
Antra Zelmene) veidošanā, savukārt sk. Anna Vasiļevska
ļāva iztēloties, kas var izšķilties no olas. Kolāžu veidoja sk.
Vitas Rozēnas grupiņa, pavasara dzejas pantus sacerēja sk.
Silvijas Pavlovas grupa. Katra darba grupa darbojās cītīgi,
savu darbu noslēdza ar darbu prezentāciju. Pasākuma pirmo
daļu noslēdza vēl divas darba grupas, 10. klases meiteņu
vadībā (Eva un Ilva) tika nokrāsotas 120 olas, lai tās notiesātu
sk. Daces Donerblicas grupa bija sagatavojusi kalnu ar
sviestmaizēm. Paldies Brezina kungam par bērzu sulām, tās
labi garšoja pie pavasarīgā mielasta. Pēc piemiņas rakstu
saņemšanas maza disko ballīte un ... jau nākošajā dienā
Lieldienu pasākums 7.- 12. klasēm. Šo pasākumu gatavo 10.
klase (audz. Aiga Vangale), jāuzteic savdabīgie un interesantie
stafešu veidi, sacesību kopvērtējumā vērā tika ņemts viss, arī
pirmdien veidotie zīmējumi. Kopvērtējumā spēcīgākie- 10ie un 7.a (audz.D. Saka). Īpaši gribu uzteikt 9. b klasi, kuri
spēja savākties un ļoti veiksmīgi startēt sacensībās. Diemžēl,
neuzskatīja par vajadzīgu piedalīties 8.b un 12. klases.

kopīga ekskursija uz Pasvales novadpētniecības muzeju, tad
brīnišķīgi skati vējdzirnavās un diskotēkas laiks klāt. (Savus
skolēnus gan diskotēkā neatradu – puiši ņipri bumbojās pa
sporta zāli, vēlāk pievienojās arī meitenes. Diskotēku ēra
beigusies?).
Nakts pagāja mierīgi, no rīta visi sadalījās pa grupām un
sākās otrās dienas pasākumi. Bija stafetes, alternatīvās modes
tērpu veidošana un demonstrēšana noslēguma pasākumā.
Mūsu Ievas tērps – Pavasara Eņģelis – un sejas gleznojums
bija visskaistākie!!!

Apbalvošana, atvadu vārdi, ceļojošā festivāla karoga
nodošana nākošai skolai – Pjarnu-Jaagupi ģimnāzijai
(attēlā zemāk), pēdēja bumbošanās un ... uz mājām.

Nākošais, nu jau pēclieldienu pasākums, kuru pieteica sk.
Aiga Vangale, bija sešu skolu sākumskolu deju kolektīvu
„Sadancis”. Pie mums viesojās un koncertu sniedza Bauskais
1.vidusskolas, Uzvaras, Vecsaules un Misas mazie dejotāji.
Protams, arī mājinieki piedalījās. Pārpratuma dēļ pie mums
neatbrauca Bērsteles kolektīvs, lūdzam atvainot par šo
negadījumu! Koncertu noslēdza mūsu skolas jaunie breikotāji
Vladimirs, Kristers un Renārs (vadītājs 12. kl. skolēns Dmitrijs
Čabaņenko). Prieks par zēniem, kuri prot gan tautas dejas
dejot, gan izmēģināt ķermeņa lunkanību citos deju ritmos.
Spriežot pēc disenītē redzētā, gan jau arī citās skolās zēni
sāks izmēģināt šo deju veidu. Paldies 10. klases meitenēm
(Eva, Renāte, Madara, Ieva) par līdzdarbošanos, milzu paldies
Miķelim un Mārim no 11. klases par muzikālo pusi. Abi jaunieši
arī maijā būs paši galvenākie mūziķi.
Piektdien – talka. Esam gandarīti par paveikto!
Un gaidītākais pasākums maija sākumā – Draudzības
festivāls Saločiai vidusskolā, Lietuvā. Tradicionāli tikāmies
3 skolas no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas (Pjarnu Jagupi
ģimnāzijas). No mūsējiem festivālā piedalījās 10. un 11. klašu
skolēni – dejotāji un sportotāji. Festivāls noritēja ļoti draudzīgā
un nepiespiestā gaisotnē: 1. dienā iepazīšanās koncerts,

Noslēguma pasākums sākās ar vizuālās mākslas un zēnu
mājturības skolotāja Balys sagatavoto priekšnesumu –
fragmentu no skolas alternatīvās modes pasākuma.
Satriecoša doma, tērpi un izpildījums.

Liels paldies visiem par aktīvo aprīļa darbu, īpašs paldies
šoferītim Normundam par laipno un precīzo vizināšanu.

Puiši spēlēja basketbolu (bez komentāriem). Skolotājus
gaidīja ekskursija pa skolu direktores Laimas kundzes
pavadībā. Jāteic, līdzīga situācija – renovācija, jaunas
mēbeles, skolēnu skaits, arī viņiem struktūrvienības skola.
Pārrunājām arī citus ar izglītību saistītus jautājumus visās
trijās republikās. Mūs izbrīnīja fakts, ka Igaunijā 12. klase
jau no aprīļa kārto nobeiguma eksāmenus.

Daina Bergmane
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas darbā

Rundāles novada ziņas – Intervija

7.

„MUMS KATRAM IR SAVA VĒSTURE GAN PAR DZĪVI, GAN DARBU, GAN ARĪ MĀJĀM”
Intervija ar Āri un Ivetu Burkāniem, „Sēju” saimniekiem
Ar „Sēju” saimniekiem – Āri un Ivetu Burkāniem tiekamies
pašā pavasara plaukumā, kad svarīgākie pavasara darbi
jau padarīti.
Šā gada 3.maijā Valsts prezidents Valdis Zatlers Ārim
pasniedza valsts apbalvojumu – Atzinības krustu* par
lielo personīgo ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Latvijā, īpaši graudaugu un rapša audzēšanā.
Savukārt Iveta pagājušā gada nogalē ir apkopojusi
grāmatā Burkānu dzimtas māju un saimniecības „Sējas”
vēsturi, attīstības gaitu, cilvēku likteņus, darbu un to,
„cik ļoti jāmīl un ar lielu pašaizliedzību jākopj sava zeme,
lai tā mūs pabarotu un nodrošinātu labu un pilnvērtīgu
dzīvi”
Grāmata par „Sējām” sākas ar Āra citātu: „Dzīvē noteicošais
vienmēr ir darbs, labs prāts un veiksme. Lai vienmēr esam
strādīgi un prātīgi, tad arī veiksme būs ar mums”. Par to arī
mūsu intervijā.

Tolaik māju apkārtne bijusi krūmiem aizaugusi, piedrazota.
Savulaik iekoptajos laukos padomju gados ierīkotas ganības.
Saimniecību nācies atjaunot no nulles, sākumā aizņemoties
tehniku, pašam sēžoties pie traktora stūres.
Maz pamazām saimniecība tikusi paplašināta – pirkti
brīvie zemes gabali, nomāta zeme, iegādāta moderna un
jaudīga lauksaimniecības tehnika, būvētas saimniecībai
nepieciešamās ēkas – tehnikas angāri, kalte, iekopta un
attīstīta saimniecības tuvākā apkārtne.

„Ārim katru gadu bija plāns izdarīt ko jaunu. Vienmēr viņš
zināja, kādu tehniku vajadzētu vēl nopirkt, aprēķināja, cik ha
zemes vēl varētu pirkt vai nomāt, kā arī kādus uzlabojumus
veikt mājās un saimniecības ēkās. Jau 1997.gadā bija sapnis
par 1000 ha, kas drīz vien arī realizējās.”
Šobrīd „Sēju” saimniecība apstrādā ap 3000 hektāru zemes,
audzējot ziemas un vasaras kviešus, rapsi. Tiek gādāts gan
par savu, gan saimniecībā strādājošo labklājību, domāts par
sakoptu vidi sev apkārt un par nepārtrauktu izaugsmi un
attīstību.
Kādas ir bijušas lielākās grūtības, izaicinājumi saimniecības
veidošanas un pastāvēšanas gaitā?
Āris: Lielākās grūtības saistās tieši ar finansiālo
nodrošinājumu, investīcijām. Piemēram, sākot audzēt
cukurbietes, bija nepieciešams iegādāties atbilstošu tehniku
– kombainus, traktorus.
Kas deva pārliecību, ka investīcijas atmaksāsies?

/Foto: I.Bogdanovs, „Bauskas Dzīve”/

***

„Sēju” saimniecības vēsture aizsākas 1937. gadā, kad
„Burkānu” saimnieki iegādājas zemi 25 ha platībā, ar domu,
lai viņu bērniem vēlāk nebūtu tik grūti jāstrādā, kā viņiem
kalpu kārtā nācies.
Sākumā iekopti lauki, domāts par lopu turēšanu, uzcelts
šķūnis un kūts. Paši tikmēr dzīvojuši māla kleķa klētiņā un
tikai vēlāk cēluši dzīvojamo māju.
Pārdzīvoti grūtie kara gadi.
1945.gadā saimniecība nacionalizēta. „Sējas” bija zaudētas.
Grāmatā par saimniecības „Sējas” atdzimšanu Iveta raksta:

„Kādu dienu Āra Burkāna Tēvs pastāstīja dēlam Ārim, ka
redzējis dīvainu sapni. Sapnis esot bijis par „Sējām”. Māja un
zeme tā kā grimusi aizvien dziļāk un dziļāk nebūtībā un tēva
balss saukusi: „Glābiet, glābiet „Sējas”!” Sapnis esot bijis
iespaidīgs, to nevarēja aizmirst un gribējās par to runāt skaļi.
Ārim šis sapnis ļoti iespiedās atmiņā un, klausot tēva balsij,
ka jāglābj „Sējas”, vairs daudz nedomājot, 1991.gadā viņš
atguva atpakaļ īpašumā dzimtās mājas un zemi.”

Āris: Centos neņemt lielus kredītus. Tomēr bez šiem finanšu
līdzekļiem nebūtu bijusi iespēja tādā mērā paplašināties un
augt. Es domāju, ka visi tie riski ir attaisnojušies. Dažkārt pat
esmu nožēlojis, ka esmu par maz riskējis, par maz izmantojis
izveidojušās situācijas un piespēlētās iespējas.
Mums arī komanda ir laba un stabila nokomplektējusies –
pat treknajos gados, kad visi citi skraidīja apkārt un meklēja
izdevīgākas situācijas, mums pamatā ir palikuši tie paši
strādnieki. Kopumā šeit strādā 15-20 strādnieki.
Vai ir bijuši brīži, kad vispārējā situācija valstī nopietni
apdraudējusi attīstību?
Āris: Sākumā vispār bija smagi – nebija, kur likt graudus, par
cukurbietēm samaksāja cukurā – bija jādomā, kā realizēt, lai
tiktu pie naudas līdzekļiem.
Iveta: Tagad, kad finansiāli esi stabilāks un neatkarīgāks,
lielākās grūtības sagādā nepastāvīgie laika apstākļi. Grozies
kā gribi, problēmas sākas, piemēram, labības kulšanas laikā,
kad sāk līt lietus, kas draud ar ražas zaudēšanu. Tāpat arī ar
pārāk sniegotām ziemām vai kailsaliem, sausumu pavasarī –
vienmēr jārēķinās, ka laika apstākļi var būt neprognozējami.
Nekad nezini, kāda izvērtīsies sezona.
Āris: Neskatoties uz visu tehnisko atbalstu un plānošanu,
visu laiku jārēķinās ar iespējamiem zaudējumiem, kas ir
neatkarīgi no ieguldītajām pūlēm.

Āris savus bērnības gadus pavadījis „Burkānu” mājās.
Vēlāk studējis Jelgavā – Latvijas Lauksaimniecības
Akadēmijā. Viņš stāsta, ka sākotnēji nav gribējis nākt
atpakaļ un dzīvot, strādāt laukos, jo zinājis, kādu darbu
un ieguldījumu tas prasa.

Kas šādās reizēs palīdz pārvarēt spriedzi?

Par ko Āris sapņoja bērnībā kļūt?

Iveta: Tā sevis audzināšana nāk tikai ar gadiem. Sākumā tā
nebija. Pēdējos gadus varbūt Āris palicis mierīgāks, pirms
tam ir visu laiku bijuši stresi un pārdzīvojumi.

Āris: Tā kā mans tēvs bija traktorists, laikam jau savu
nākotnes profesiju gribēju saistīt ar tehniskām lietām.
Iveta: Jaunības gados viņa sapnis bija diplomātija, viņš
studēja Rīgā – Jura Bojāra Starptautisko attiecību institūtā.
Āris: Katrā ziņā tolaik īsti negribēju savu dzīvi saistīt ar
laukiem, jo zināju, cik tas viss ir smagi – lauku darbi, lopi un
siena gādāšana...
Bet kaut kādā brīdī tomēr domas mainījās...
Āris: Jā, tā veiksmīgi mainījās. Tāpēc es tik piesardzīgi visu
to īpašumu atguvu. Sākumā domāju – neaizraušos pārāk, jo
zinu, cik smagu darbu lauki prasa. Tā situācija izveidojās pati
par sevi.
Iveta: Sākotnēji Āris uzsāka darba gaitas toreizējā Jelgavas
rajona Jaunsvirlaukas pagasta paju sabiedrībā „Staļģene”,
gūstot pieredzi un praktiskās zināšanas.
Āris: Bija doma uzsākt saimniekošanu pašam. Meklējot zemi
saimniecības veidošanai, apbraukāju vairākus īpašumus
Jaunsvirlaukas un Viesturu pagastos, lūkojot skaistākās
vietas. Tomēr domas nosliecās par labu manas dzimtas
saimniecībai – atgūstot īpašumu, dabiski radās vēlme visu
sakārtot. Šī vēsturiskā saikne ar „Sējām” arī pietur mani šeit.
Uzsākot saimniekot, nebija tāda mērķa izveidot lielu
saimniecību. Vairāk gan gribējās visu sakopt un sakārtot. Šeit
pēc padomju gadiem bija uzaudzis liels tā sauktais „kultūras
slānis”... Vienkārši centos darīt, ko varēju un cik vien labi
spēju.
90.-to gadu sākumā, uzsākot saimniekot, viss smagums
gūlās Ārim uz pleciem – „Sēju” ēkas atjaunošana, zemes
sakārtošana, kas prasīja daudz enerģijas, zināšanu,
neatlaidības un spīta, lai „Sējas” būtu šodien.

Āris: Ir traki. Bet jāmēģina to visu neņemt galvā. Jābūt
stipriem nerviem. Jāsaprot, ka nekas jau nemainīsies, ja
nervozēsi.

Kas Jums sagādā gandarījumu?
Āris: (smejot) Veiksmīgi noslēgt finansiālo gadu – tā sajūta,
kad viss ir samaksāts un nokārtots.
Iveta: Gandarījumu sagādā tas, ka, iegādājoties vai nomājot
jaunu lauku, kas ir galīgi aizaudzis, palēnām to sastrādājot un
ieguldot savu darbu, vēlāk redzami darba rezultāti – īpaši to
var izjust, kad sākas kulšanas darbi. Kad redzi, ka izdevies
iekopt lauku tā, ka graudu birums ir labs un raža izdevusies.

„Vislielākais prieks, dzīvojot un strādājot laukos, Ārim ir
pavasaros, kad zeme mostas, sniegs nokusis un var redzēt
jaunas darba sezonas sākumu. Tad Āris braukā pa saviem
laukiem, novērtē ziemāju sējumus, plāno visus pavasara
darbus. Zeme jau sākusi elpot un smaržot, aicinot
saimnieku sākt ikgadējo darba ciklu. (..) Šajā pavasara
laikā viņš izstaigā visus laukus, novērtē sējumus pēc
ziemošanas un izvērtē redzamās kļūdas.”
Ko Jums nozīmē saņemtais valsts apbalvojums –
Atzinības krusts?
Āris: Tas priekš manis ir ļoti augsts apbalvojums. Ir lepnums
par to, ka ieguldītais darbs tiek novērtēts
Iveta: Un ne tikai šeit uz vietas – pagasta vai novada mērogā.
Uzskatu, ka tas ir ļoti liels gods valsts mērogā
Āris: Ir prieks, ka novērtēts tas, ka esam darījuši daudz ne
tikai savā, bet arī Latvijas labā. Ka šī iekoptā vide ir labums
un lepnums arī mūsu valstij.
Kā ir ar Jūsu abiem puikām – vai viņiem ir ievirze dzīvei
un darbam šeit lauku vidē?

Iveta: Jā, diendienā. Sevišķi vasarā, kad nav jāiet uz
skolu vai bērnudārzu – tad viņi prom uz lauka, brauc līdzi
traktoristiem ar traktoru vai kopā ar kombainieriem kult labību.
Viņi ir blakus un redz visus ikdienas lauku darbus – kā tiek
apstrādāta zeme, kā tiek nokulta labība, darbus kaltē.
Kristiānam vairāk interesē lauku darbi. Adrians varbūt savos
septiņos gados vēl tik lielu interesi neizrāda. Toties Kristiāns
savos desmit gados māk ar traktoru braukt.
Kādas ir Jūsu ģimenes iecienītākās tradīcijas?
Iveta: Kopš 2006.gada katru vasaru rīkojam Dārza svētkus,
par godu saimniecības „Sējas” attīstībai un dārza iekārtošanai.
Šiem svētkiem gatavojos īpaši – visām puķu un dekoratīvo
krūmu dobēm jābūt cītīgi izravētām, zālei rūpīgi nopļautai.
Visam jāizskatās smuki, nedrīkst būt nekā lieka vai nepareiza.
Parasti ielūdzam tuvākos draugus, radus, paziņas – šeit
pulcējušies pat 90 cilvēki. Dārzā jau vietas visiem pietiek.
Ziemā parasti visi kopā braucam slēpot. Mēs vispār
cenšamies bērnus piesaistīt sportam un arī paši fiziski aktīvi
dzīvot. Iecienījuši esam braukšanu ar riteņiem, slidošanu,
izbraukumus ar laivām, pastaigas pa mežu. No pagājušā
gada 2 reizes nedēļā trenējamies tenisā.
Āris: Jauna tradīcija mums ir kalnos kāpšana
Iveta: Un vēl viena no tradīcijām – teātru apmeklēšana. Tikko
esam noskatījušies „Amadeju” un „Frīdu Kalo”.

***

„Mums katram ir sava vēsture
gan par dzīvi, gan darbu,
gan arī mājām...”

Kad Jums radās doma par nepieciešamību iemūžināt
saimniecības „Sējas” vēsturi grāmatā?
Iveta: Grāmata tika uzrakstīta pagājušā gada rudenī, bet
ideja kā tāda, ka ir jāraksta grāmata, par saimniecības
„Sējas” attīstību radās vismaz 2 gadus iepriekš. Sākotnēji
vajadzēja (bija liels darbs jāiegulda) grāmatai sagatavoties,
apkopot visas tās domas, ko es gribētu šajā grāmatā paust,
kādus jautājumus uzdot Āra tēvam un Ārim. Domu lidojumam
par grāmatas saturu bija jābūt acu priekšā.

„Manas dzīves laiks, ko esmu pavadījusi „Sējās”, mudināja
mani uzrakstīt grāmatu par „Sējām”, lai nepazūd tik ļoti
nozīmīgas vēstures lappuses par lauku dzīvi mūsu
zemnieku saimniecībā.
Šo grāmatu rakstīju saviem bērniem, bet apbrīnas un
lepnuma pilna tā veltīta manam vīram Ārim Burkānam.
Lai gan laukos dzīvojošiem un strādājošiem ļaudīm daudz
uzrakstītās lauku dzīves ainas ir parasta ikdiena, tomēr es
gribēju pastāstīt, cik ļoti augstu vērtēju to, kā maz pamazām,
solīti pa solītim „Sējas” augušas un attīstījušās.”
Un pats rakstīšanas process cik ilgu laiku aizņēma?
Iveta: Pats rakstīšanas process nenotika no rīta līdz
vakaram – kad bija laiks, tad piesēdos un rakstīju. Varbūt
nedēļā tā bija tikai stunda, citu reizi piecas stundas vakarā,
tad pārtraukums nedēļas garumā un atkal kāds brīvs brīdis
atrasts rakstīšanai... Augusts, septembris, oktobris – kopā
saliekot laikam kādi trīs mēneši.
Vai grāmatā šobrīd ir iekļauts viss materiāls, ko grāmatas
tapšanas laikā bijāt savākusi un apkopojusi?
Iveta: Centos ielikt grāmatā tikai to, kas attiecas uz „Sējām”.
Man, protams, stāstīja arī daudz ko citu: par sadzīviskiem
notikumiem, par kara laiku, kādas bijušas attiecības ar
kaimiņiem. Šeit esmu ielikusi visu, kas attiecas uz dzīvi
„Sējās” – gan apkopjot „Sējās” zemi, gan būvējot ēkas, gan
tās domas, kas šeit virmoja...

***

Intervijas noslēgumā vaicāju „Sēju” saimniekiem kādu
novēlējumu novada iedzīvotājiem:
Āris: Gribētos, lai cilvēki būtu saticīgāki, mazāk skaudīgi.
Mūsu sabiedrībā kaut kā vienmēr tiek uzsvērts negatīvais,
ko kurš kuram nodarījis, kā citam nelāgi iznācis. Vajadzētu
otrādāk to visu pagriezt.
Iveta: Lai cilvēki iemācītos priecāties par citu veiksmēm,
censtos paši darīt labāk. Vairāk pašam uz sevi skatīties. Ko
es varētu izdarīt labu gan sev, gan apkārtējiem.
Āris: Kā es varētu sakopt savu sētu un apkārtni un sakārtot
sevī domas. Un censties priecāties par to labo, kas notiek ar
kaimiņiem, līdzcilvēkiem.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
_____________________________
* Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību
un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras,
zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem
uzskatāma uzticība un uzcītīga kalpošana valsts vai
pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde,
ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības
un saimniecisko spēku attīstīšana.
[http://www.president.lv]
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Pavasarīgi sveicieni
Rundāles novada
maija jubilāriem!

GAIDĀMIE PASĀKUMI
PILSRUNDĀLĒ:
Rundāles novada svētki
4.jūnijā Rundāles pils parkā
Vakars dāmām
10.jūnijā novada domes Jaunajā zālē
Ielīgošana un Līgo vakars
22.un 23.jūnijā pie Baltās mājas
BĒRSTELĒ:

Augšā, augšā, nesnaud ilgi!
Dzīve sauc, kalni zilgi.
Strauti čalo, lapas plaukst,
Putni lido, niedras čaukst.
Airi tver −straumē nāc.
Dzīves upe garām krāc.
/ Mētra Spalviņa/

Ielīgošana Bērsteles parkā
(lūdzam sekot līdzi informācijai afišās)
Brauciens uz Zooloģisko dārzu un jūru
30.jūnijā Viesturu pagasta iedzīvotājiem
SVITENĒ:

80

Līgo svētki

Modra Laukmane
Lengina Žvirbļa

23.jūnijā Svitenes muižas parkā:
plkst. 16.00 Līgo svētku koncerts ar dziesmām, dejām,
alu un sieru

75

Zigrīda Strautniece
Ņina Jegorova
Františka Losa
Nikolajs Ļevko

70

Velta Buša
Zina Jačevska
Emīlija Kalniņa
Olga Griņeviča
Vanda Pavlovska
Nadežda Pičugina
Pēteris Kauliņš
Zofija Kozlovska
Jānis Vasko

65

Juris Poriņš
Vija Sapule

plkst. 23.00 ugunskura iededzināšana un zaļumballe
(spēlēs grupa „Kompromiss” no Valmieras).

Rundāles novadā parakstu vākšana notiek:
- Rundāles novada dome

VIESTUROS:

(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921)

- Svitenes pagasta pārvalde
(“Padomes ēka”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV-3917)

- Viesturu pagasta pārvalde
(“Pagastmāja”, Bērsteles iela 4, Bērstele,
Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927)
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

Ieeja brīva

13.00
08.00
08.00
13.00
08.00
09.00
09.00

-

17.00
12.00
12.00
17.00
12.00
13.00
13.00

Ielīgošanas koncerts un zaļumballe
19.jūnijā plkst. 18.00 Viesturu kultūras centrā
SPORTA PASĀKUMI:
Līgo spēļu sacensības
23.jūnijā plkst. 10.00 Svitenes muižas parkā

60

Lidija Ivanova
Inta Klīve
Nikolajs Ļeonovs
Anna Pilinoviča
Jeļena Igolkina

55

Jānis Ieva
Aleksandrs Moklajs
Igors Zemļanskis
Anna Žeļeznaja
Viktorija Punka
Lidija Ģēģermane
Mārtiņš Midris

50

Baiba Gulbe
Vladimirs Andruškevičs
Valentīna Žuravļova

Cienījamie Rundāles
novada iedzīvotāji!
Ja nevēlaties tikt pieminēti
kā jubilāri Rundāles novada
ziņu apsveikumu slejā,
lūdzam iepriekš sazināties
ar novada domes Kanceleju:
639 62 298

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:

2011.gada 4.jūnijā

Rundāles pagasts
2 mazdārziņi Saulainē 0,10 ha
(kadastra Nr. 40760080144, 40760080146)
2 zemes gab. Punslavās 1,97 ha un 1,28 ha
(kadastra Nr. 40760010049, 40760010076)
Svitenes pagasts
1 zemes gab. pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kadastra Nr.40880010095)
1 mazdārziņš Svitenē 0,1 ha
(kadastra Nr. 40880040365)
Viesturu pagasts
1 zemes gab. Bērstelē 2,35 ha
(kadastra Nr. 40960070193)
1 zemes gab. Viesturos 0,11ha
(kadastra Nr. 40960040178)
1 zemes gab. Alkšņi 2,0 ha
(kadastra Nr. 40960070154)
Rundāles novada dome

RUNDĀLES NOVADA
SVĒTKI
Plkst. 16.00 Svētku gājiens no Rundāles novada
domes ēkas uz Rundāles pils dārzu
Plkst. 17.00 Svētku atklāšana, kam seko
Svētku koncerts pils Zaļajā teātrī
ar Laura Reinika piedalīšanos
Plkst. 21.00 Zaļumballe
Svētkus organizē Rundāles novada dome sadarbībā ar
VA „Rundāles pils muzejs” un AS „SEB banka”
finansiālu atbalstu

Aizsaulē aizgājuši
Skaisti mani pavadiet,
Cieti vārtus aizveriet!
Ne mūžam neatnākšu
Jūsu vārtus virināt.
/Tautasdziesma/

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
Personas, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas)
statuss
tiek aicinātas
Rundāles novada Sociālajā dienestā izņemt
pārtikas produktu komplektu,
uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu
par trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

Genovefa Vaičekone
Jānis Osipovs
Viktors Čaplinskis
Aleksandrs Vladimirovs

(07.09.1919
(31.01.1949
(06.05.1940
(18.09.1932

-

23.04.2011)
03.05.2011)
05.05.2011)
08.05.2011)

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi. Izdevums izdevniecībā tiek sagatavots 2 nedēļu laikā no katra
mēneša pirmā datuma. Rundāles novada dome nenes atbildību par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem
cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv.
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

