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Z E LTA R U D E N Ī

Rudens ir klāt, izkrāsojot koku lapotnes un iezīmējot
pāreju no vasaras uz ziemu, kā arī piedāvājot mums
daudzas iespējas.
Droši vien jau daudzi rundālieši ir paspējuši baudīt zelta
rudens ienākšanu gan Rundāles novadā, gan plašākā
Latvijas teritorijā. Neticami krāšņs šogad ir skats uz
Lielupes krastu – gar un iepretim Mežotnes pilskalnam.
Kopš gājēju tilta atklāšanas pār Lielupi, daudzi brīvdienas
izmanto, lai dotos veselīgi rudenīgās pastaigās pa
pilskalnu un Vīnakalna taku, izbaudot neskarto dabu, lapu
čaboņu un vēl pēdējās rudenīgi patīkamās dienas.
Rudens ir dažādu noskaņu laiks. Katram no mums tās
ir savas – gan atšķirīgas, gan kopīgas. Un katram no
mums ir iespēja izvēlēties savas noskaņas rudenī – vai
ļausimies pelēkajām un nomākušajām debesīm, vai ļausim
sirdī ienākt krāšņajām rudens krāsām. Vai ļausim lietum
uzdzīt mums skumjas, vai arī noskalot tās. Citi izvēlas kā
gājputni pulcēties baros, bet cits rudeni pavada kopā ar
savām pārdomām...
Šis ir arī laiks, kad skaitīt savus padarītos darbus „cāļus” – vai tie ir gana daudz un lieli izauguši. Rudentiņš
ir bagāts vīrs un daudz kas no viņa bagātības var tikt arī
katram no mums!
Gribētos, lai mūsu sirdīs ir vairāk zelta rudens un mazāk
smeldzīgā rudens.
Vēlot rundāliešiem šogad atrast katram savu zelta
rudeni Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

13.septembrī svinīgā pasākumā tika atklāts Saulaines sociālais centrs. Plašāka informācija par centra atklāšanu 5.lpp

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 22. septembrī
nolēma
- apstiprināt kārtību „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina
un sadales kārtība Rundāles novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai”;
- piešķirt uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Bajāri”
esošajai jaunbūvei Angārs – tehnikas novietne adresi
„Bajāri”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921;
- atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Mārtiņi” 14,8 ha kopplatībā zemes vienību 0,4 ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu; atdalītajai zemes
vienībai piešķirt nosaukumu „Zariņi”;
- atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Kreņģeļi” zemes vienības ar kopējo platību 56,1 ha vienu
zemes gabalu aptuveni 11,0 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
- piešķirt adreses telpu grupām dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā mājā „Saulaines sociālais centrs”, Saulaine 10,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901;
- precizēt pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” zemes
vienības platību no 2,6 ha uz 0,77 ha;
- pagarināt zemes nomas termiņu Ņ.M. uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,11 ha platībā;
- pagarināt zemes nomas termiņu J.B. uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,10 ha platībā;
- pagarināt zemes nomas termiņu A.B uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,08 ha platībā;
- pagarināt zemes nomas termiņu A.L uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,03 ha platībā;
- pagarināt zemes nomas termiņu A.M. uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,05 ha platībā;
- pagarināt zemes nomas termiņu V.J, uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,06 ha platībā;
- pagarināt zemes nomas termiņu M.A. uz pašvaldībai
piekritīgā nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,05 ha platībā;

- organizēt Rundāles novada domei piederošā dzīvokļa
Nr.14 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi” Pilsrundālē,
Rundāles pagastā īres maksas izsoli; apstiprināt īres
maksas mutiskās izsoles noteikumus;
- noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Cērnes”
apbūvēta zemes vienība 9,6 ha platībā piekrīt pašvaldībai;
iznomāt V.G. minētā nekustamā īpašuma zemes vienību
9,6 ha platībā uz 10 gadiem no 2010. gada 1. jūnija līdz
2020.gada 1.jūnijam;
- piemērot 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa
samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai
J.Z. par nekustamā īpašuma „Maizītes” daļu – zemi,
6,45 ha platībā un individuālo dzīvojamo māju apbūvē
ietilpstošajām ēkām; nekustamā īpašuma „Eglāji” Svitenes
pagastā, zemes vienībai 1,48 ha platībā;
- iznomāt R.G. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Vecrozēni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0,1 ha
platībā uz 10 gadiem no 2010.gada 1.jūnija līdz 2020.gada
1. jūnijam, ar iespēju zemes nomas pirmtiesības līgumu
pagarināt;
- iznomāt I.T. pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
Saulaines mazdārziņš 2.13 zemes vienību 0,05 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt A.J., pašvaldības nekustamā īpašuma „Rundāles
pagasta zemes” zemes vienības daļu 0,69 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
- noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Lauktehnika 3” zemes vienības 0,03 ha platībā, 4,6 ha
platībā un 2,8 ha platībā piekrīt Rundāles novada pašvaldībai
un reģistrējamas Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
- noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Lauktehnika 1” zemes vienība platībā 25,7 ha platībā ir
pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals un reģistrējams
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
- noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Lauktehnika 2” zemes vienība platībā 6,6 ha ir pašvaldībai
piekrītošs zemes starpgabals un reģistrējams zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda;
- iznomāt Ē.V. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 1,0 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt A.K. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 2,36 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt I.K. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 0,5 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;

- iznomāt A.U. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 9,17 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt R.G. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības 8,84 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt A.Č. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 0,58 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt V.V. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 2”
zemes vienības daļu 3,22 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt G.P. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 0,58 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt J.K. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 0,58 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt V.K. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 0,35 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt G.B. pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauktehnika 1”
zemes vienības daļu 0,58 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt S.F. pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
LLT-134 zemes vienību 0,025 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 1.8” zemes vienības platību no 0,05 ha uz
0,2 ha;
pārjaunot 2007. gada 15. oktobrī noslēgto Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. 56 / 2007 par zemes vienības
Saulaines mazdārziņš 1.8 nodošanu nomas lietošanā I.K;
- piešķirt adreses telpu grupām dzīvojamajā mājā „Punslavas 3”,
Punslavas, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921;
- pārņemt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Druviņas”
Rundāles pagastā Rundāles novada domes pārvaldīšanā
un apsaimniekošanā no 2011.gada 1.oktobra;
- noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Druviņas”
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu – 0,29 Ls/m2
laika posmam no 2011. gada 1. oktobra līdz 2015. gada
30.septembrim;
(turpinājums 2.lpp)

2.

Rundāles novada ziņas

(turpinājums no 1.lpp)
- izīrēt Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Mārpuķīte” pirmsskolas izglītības skolotājai L.A. dzīvojamās
telpas – dzīvokli Nr.304 Saulaines sociālā centrā ar kopējo
platību 37,4 m²;
- izīrēt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības – Mūzikas un mākslas skolas vokālajai
pedagoģei S.Z. dzīvojamās telpas – dzīvokli Nr. 208
Saulaines sociālā centrā ar kopējo platību 18,2 m²;
- izīrēt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības – Mūzikas un mākslas skolas klavieru
pedagoģei B.D. dzīvokli Nr.205 Saulaines sociālā centrā ar
kopējo platību 18 m²;
- noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas - „Skujukrogs”- 4
Saulaine, Rundāles pagasts, ar kopējo platību 35,3 m² īres
līgumu ar K.R., iepriekšējā dzīvojamās telpas īrnieka G.P.
vietā;

- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr. 11 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2011.gadam”;
- apstiprināt Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības
- Mākslas un mūzikas skolas profesionālās ievirzes
izglītības programmu audzēkņu līdzfinansējumu - Ls 3,50
apmērā mēnesī par katru profesionālās ievirzes izglītības
programmu;
noteikt, ka audzēkņu līdzfinansējums tiek novirzīta
pedagogu ceļa izdevumu segšanai;
- komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru
Okmani piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz
Rumānijas Ziemeļrietumu attīstības reģionu no š.g. 19. līdz
23.oktobrim;
- izīrēt L.S. dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr. 204 Saulaines
sociālā centrā ar kopējo platību 36,6 m²;

- izīrēt E.Z. dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr. 210 Saulaines
sociālā centrā ar kopējo platību 18,0 m²;
- piedzīt no G.B. nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par laika periodu no 2011. gada 1. jūlija līdz
2011.gada 22.septembrim Ls 1,67 un par laika periodu no
2011.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 22.septembrim aprēķināto
kavējuma naudu Ls 0,97 par nekustamo īpašumu „Gulbji”,
Rundāles pagastā;
- izīrēt vientuļajai pensionārei O.Ļ. dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.106 ar kopējo platību 18,3 m²;
- izīrēt vientuļajai pensionārei J.Š. dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.107 ar kopējo platību 17 m²;
- izīrēt vientuļajai pensionārei M.T. dzīvojamo telpu – dzīvokli
Nr.108 ar kopējo platību 18.9 m²;
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
27.oktobrī plkst. 09.00.

INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM SILTUMENERĢIJAS TARIFU APRĒĶINU SISTĒMĀ
Šā gada septembra domes sēdē pieņemts lēmums par
siltumenerģijas tarifiem Rundāles pagasta Pilsrundāles un
Saulaines ciemos.

Izmaiņas tarifu aprēķinu sistēmā
Pilsrundālē
Vasaras mēnešos, izvērtējot esošās siltumenerģijas
pārvades sistēmas tehnisko stāvokli Pilsrundāles ciemā,
analizējot siltumpatēriņa bilanci un konstatējot, ka siltumtrases
tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, Rundāles novada
dome pieņēma lēmumu pilnībā nomainīt visas siltumtrases
un siltumenerģijas ražošanas iekārtu – katlu, kā arī visās
daudzdzīvokļu mājās nomainīt siltummaiņi un uzlikt siltuma
patēriņa skaitītājus.
Ņemot vērā augstākminēto, ir iespēja siltumenerģijas
patēriņu aprēķināt katrai mājai individuāli pēc faktiski
patērētās siltumenerģijas. Līdz ar to jaunā siltumenerģijas
tarifu aprēķinu sistēma nodrošinās iespēju katrai mājai
Pilsrundālē maksāt par individuāli patērēto siltumenerģiju.
Tās mājas, kuras būs veikušas energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus, veicot ēku siltināšanu, sajutīs
būtisku atslogojumu maksā par patērēto siltumenerģiju, pat
ieskaitot kredītmaksājumus par ēku siltināšanas darbiem.
Savukārt tarifu maiņas nepieciešamību nosaka izmaksu
pieaugums, salīdzinājumā ar 2008. gadā apstiprinātajiem
siltumenerģijas tarifiem, proti, pieaugusi dabas gāzes
tirdzniecības cena (sākot ar 2011.gada 1.jūliju dabasgāzei tiek
piemērots akcīzes nodoklis), katru pusgadu palielinās dabas
resursu nodokļa likme, kā arī ir pamatlīdzekļu nolietojuma
pieaugums, sakarā ar siltumtrases rekonstrukcijas darbiem.
Ar šā gada 1.aprīli arī elektroenerģijas tarifi ir palielinājušies
par 22,5 %.
Ar novada domes lēmumu, noteikti šādi tarifi:
1. Tarifs par siltumenerģiju (īpašuma apsildei un karstā
ūdens sagatavošanai) atkarībā no dabasgāzes
tirdzniecības cenas:
Dabasgāzes tirdzniecības
tarifs (Ls/tūkst m3) bez PVN,
4. lietotāju grupa bez PVN
194,99
199,99
204,99
209,99
214,99
219,99
224,99
229,99
234,99
239,99
244,99
249,99
254,99
259,99
264,99
269,99
274,99
279,99
284,99
289,99
294,99
299,99
304,99
309,99
314,99
319,99
324,99
329,99
334,99
339,99
344,99
349,99
354,99
359,99
364,99

Tarifs (T) Ls/MWh
33,60
34,24
34,88
35,52
36,17
36,81
37,45
38,09
38,73
39,37
40,01
40,65
41,30
41,94
42,58
43,22
43,86
44,50
45,14
45,79
46,43
47,07
47,71
48,35
48,99
49,63
50,27
50,92
51,56
52,20
52,84
53,48
54,12
54,76
55,40

2. Tarifs par 1 m³ karstā ūdens uzsildīšanu tiek aprēķināts
pēc formulas:
Tk.ū.=Tx0,12
kur Tk.ū. – tarifs karstā ūdens uzsildīšanai [Ls/m³],
T – siltumenerģijas tarifs, [Ls/MWh]
Maksa par ūdens uzsildīšanu tiks aprēķināta reizinot
siltumenerģijas tarifu ar 0,12, kas ir nepieciešamo
megavatstundu (MWh) daudzumu, kas nepieciešams 1 m³
ūdens uzsildīšanai.
3. Tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m²
mēnesī tiek aprēķināts pēc formulas:
Tapk=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/S
kur Tapk – tarifs par dzīvokļu apkuri [Ls/m²],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais
siltumenerģijas daudzums pēc siltuma skaitītāju
rādījumiem [MWh],
S – konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot
balkonu un lodžiju platību [m²],
Qk.ūd. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā
ūdens sagatavošanai patērētais siltumenerģijas
daudzums [MWh], kurš tiek aprēķināts pēc formulas:
Qk.ūd.= 0,12xV, kur
V – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais
karstā ūdens daudzums [m³].
No kopējā patērētā siltuma daudzuma, atņemot karstā
ūdens uzsildīšanas daudzumu, tiks aprēķināts patērētais
siltuma daudzums apkurei (MWh).
Apkurei patērētā siltuma daudzumu reizinot ar
siltumenerģijas tarifu (Ls/MWh), tiks aprēķināta mājas kopējo
maksu par siltumenerģiju apkurei izdalot ar mājas kopējo
apkurināmo platību.
Savukārt, apkures maksa mēnesī dzīvoklim (Ls) tiks
aprēķināta, apkures maksu par mājas vienu kvadrātmetru
(Ls/m²), reizinot ar dzīvokļa apkurināmo platību (m²).
PIEMĒRS:
Mājā patērēta siltumenerģija: 45 MWh
Uzsildīts ūdens: 38 m³
Ūdens uzsildīšanai patērētas:
38 m³ x 0,12 MWh = 4,56 MWh
0,12 MWh - nepieciešamais siltumenerģijas
daudzums 1 m³ ūdens uzsildīšanai
Patērētais siltuma daudzums apkurei:
45 MWh - 4,56 MWh = 40,44 MWh
Tarifs: 39,37 Ls/MWh
Mājas kopējā maksa par siltumenerģiju apkurei:
40,44 MWh x 39,37 Ls/MWh = 1592,12 Ls
Mājas kopējā apkurināmā platība: 2000 m²
Apkures maksa par mājas vienu kvadrātmetru:
1592,12 Ls / 2000 m² = 0,796 Ls/m²
Dzīvokļa platība: 58,5 m²
Apkures maksa dzīvoklim mēnesī:
0,796 Ls/m² x 58,5 m² = 46,57 Ls
4. Dzīvokļiem, kuri legāli atslēgti no centralizētās
siltumapgādes apkures periodā noteikt tarifu
20% no Tapk.

Tarifs 20% apmērā noteikts, jo, neskatoties uz to, ka
centralizētā siltumapgāde ir atslēgta, telpas saņem siltumu
caur mājas konstrukcijām. Tāpat arī tiek izmantotas
koplietošanas telpas, pagrabs, kam tiek nodrošināta
siltumapgāde.

5. Maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures
sezonas tiek aprēķināta pēc formulas:
Mcirk.=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/N
kur Mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju [Ls/dzīvokli],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais
siltumenerģijas daudzums [MWh],
Qk.ūd. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā
ūdens sagatavošanai patērētais siltumenerģijas
daudzums [MWh],
N – dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
Ar Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra
lēmumu Nr.31, (prot.Nr.9) noteikts, ka norēķini veicami
pēc katras dzīvojamās mājas siltumpatēriņa.
Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.

Izmaiņas tarifu aprēķinu sistēmā
Saulainē
Saulaines ciema teritorijā siltumenerģijas aprēķinu sistēma
atkarībā no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju faktiski patērētās
siltumenerģijas jau strādā.
Salīdzinājumā ar iepriekš apstiprinātajiem siltumenerģijas
tarifiem, ir palielinājušās izmaksas – pieaudzis pamatlīdzekļu
nolietojums, jo pakāpeniski tiek veikta salmu apkures katlu
nomaiņa, palielinājies elektroenerģijas tarifs, kā rezultātā ir
nepieciešamība mainīt siltumenerģijas tarifus.
1. Tarifs par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā
ūdens sagatavošanai) 24,30 [Ls/MWh] bez PVN.
2. Tarifs par 1 m³ karstā ūdens uzsildīšanu 2,92 Ls bez
PVN.
3. Tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m2
mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas:
Tapk=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/S
kur Tapk – tarifs par dzīvokļu apkuri [Ls/m²],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais
siltumenerģijas daudzums pēc siltuma skaitītāju
rādījumiem [MWh],
S – konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot
balkonu un lodžiju platību [m²],
Qk.ūd.– attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā
ūdens sagatavošanai patērētais siltumenerģijas
daudzums [MWh], kurš tiek aprēķināts pēc
formulas Qk.ūd.= 0.12xV, kur
V – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais
karstā ūdens daudzums [m3].
4. Dzīvokļiem, kuri legāli atslēgti no centralizētās
siltumapgādes apkures periodā noteikt tarifu
20% no Tapk.
5. Maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures
sezonas tiek aprēķināta pēc formulas:
Mcirk.=(Qkop.-Qk.ūd.)xT/N
kur Mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju [Ls/dzīvokli],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais
siltumenerģijas daudzums [MWh],
Qk.ūd. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā
ūdens sagatavošanai patērētais siltumenerģijas
daudzums [MWh],
N – dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri.
Ivars Čerļenoks
Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs
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BĒRSTELĒ UZSĀKTI UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA
PUNKTA REMONTDARBI

Īstenojot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013 projektu COOP EDU SHIP,
uzsākti uzņēmējdarbības atbalsta punkta remontdarbi
Viesturu pagasta pārvaldes ēkā Bērstelē.
Minētais projekts tiek ieviests ar mērķi veicināt
konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas un Lietuvas
pierobežas reģionos, novērst šķēršļus uzņēmējdarbības
attīstībā, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un izveidojot
biznesa atbalsta struktūras, kur tas nepieciešams, veicinot
mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību galvenokārt
potenciālo uzņēmēju izglītošanā.
Saskaņā ar īstenoto iepirkuma procedūru, remontdarbus
veic SIA „GS CELT” par kopējo summu 16 416,99 lati,
tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (22%). Uzsāktos
remontdarbus plānots veikt līdz šā gada 30.novembrim.
Remontdarbu ietvaros divos otrā stāva kabinetos plānots
iekārtot mācību un speciālistu konsultāciju kabinetus.
Plānots veikt griestu konstrukcijas un gaismas ķermeņu
nomaiņu. Abās telpās paredzēts nomainīt elektroinstalāciju,
ieklāt jaunu grīdas segumu – linoleju.

Savukārt pirmajā stāvā zālē tiks veikta esošās parketa
grīdas seguma slīpēšana, parketa lakošana, zāles durvju
nomaiņa un radiatoru nišu sakārtošana, kā arī paredzēts
veikt sienu izlīdzināšanu un krāsošanu. Turpat blakus –
foajē tiks nomainīta grīda, esošo preskartona grīdas segumu
aizstājot ar lamināta segumu, tiks veikta durvju nomaiņa,
radiatoru redeļu nomaiņa, sienu un griestu krāsošana, kā
arī gaismekļu nomaiņa. Remontdarbu ietvaros tiks sakārtota
arī ģērbtuve, veicot sienu kosmētisko remontu un grīdas
flīzēšanu.
Uzņēmējdarbības atbalsta punkta iekārtošanai telpās,
kurās veikti remontdarbi, tiks iegādāts nepieciešamais
aprīkojums: 3 datori ar atbilstošu programmatūru, multimediju
projektors un ekrāns, kopētājs u.c., kā arī nepieciešamās
mēbeles speciālistu konsultāciju kabinetam un mācību
telpai.
Iekārtotajās telpās paredzēts īstenot apmācību
organizēšanu, konsultatīvo atbalstu un tehnisko palīdzību
jaunu biznesa ideju īstenotājiem, kā arī nodrošināt ar
atbilstošām telpām sanāksmju organizēšanai esošos un
topošos uzņēmējus, lauksaimniekus.
Jau nākamā gada sākumā plānots organizēt apmācību
kursus interesentiem: „Motivācijas programma”, „Biznesa
plāna izstrāde”, „Biznesa vadība mainīgas ekonomiskās
situācijas apstākļos” un „Inovācija – radošas uzņēmējdarbības
pamats”, kopumā dodot iespēju iegūt jaunas zināšanas 120
dalībniekiem.
Savukārt uzņēmēju aktivizēšanai tiks īstenotas četras
apaļā galda diskusijas dažādām uzņēmēju mērķa grupām
un biznesa forums „Sadarbības nozīme uzņēmējdarbības
attīstībā”.
Projekts COOP EDU
SHIP(LLIII-175) tiek īstenots
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas
ietvaros
Projekta koordinatore
Ludmila Knoka

VEIC REMONTDARBUS
GLEZNOŠANAS STUDIJĀ
SVITENĒ
Vēl septembra mēnesī gleznošanas studijas un
izstāžu organizēšanai paredzētajās telpās Svitenes skolā
svitenieša Pētera Grabovska individuālais uzņēmums IK
„Mediāns” uzsāka veikt remontdarbus.
Remontdarbi tiek veikti Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007 - 2013 projekta „Radošās
industrijas” ietvaros.
Plānotos remontdarbus, saskaņā ar noslēgto līgumu,
jāveic līdz šā gada 30. novembrim. Kopumā veicamie
remontdarbi izmaksās 5 730 lati. Remontdarbu ietvaros
abās minētajās telpās tiks veikts griestu krāsojuma
remonts. Tiks atjaunotas aizmūrētās durvis, kas agrāk
savstarpēji savienoja abas telpas. Remontdarbu veikšanai
ir nolīgti apakšuzņēmēji – SIA „Andris” veiks abu telpu logu
vērtņu siltināšanu, savukārt SIA „Eko Projekts” ir uzņēmies
veikt darbus, kas saistās ar gleznošanas studijas parketa
grīdas trūkstošo elementu atjaunošanu un visa parketa
remontu kopumā, kā arī tā slīpēšanu un lakošanu.
Projekta ietvaros augusta mēnesī gan mūsu novada
iedzīvotājiem, gan arī projekta partneriem no Latvijas
un Lietuvas bija iespēja piedalīties piecu dienu mākslas
plenērā „Rundāles vasara”, savukārt ar septembra mēnesi
ir uzsāktas gan mākslas nodarbības gleznotājas Īras
Rozentāles vadībā, gan arī foto kursi, ko vada fotogrāfs
Ints Lūsis.
Lai nodrošinātu augstākminētās aktivitātes, projekta
ietvaros ir iegādātas mēbeles un aprīkojums mākslas
nodarbībām, kā arī fotoaprīkojums foto nodarbību
nodrošināšanai par kopējo summu 12 438,77 lati.

PROJEKTA IETVAROS CELS PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTI

Šā gada novembrī Rundāles novada pašvaldība uzsāks
projekta „Rundāles novada pašvaldības kapacitātes
stiprināšana” realizācija, ko 100% apmērā finansē Eiropas
Sociālais fonds.
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību
ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto
aktivitāšu ieviešanā. Tā ietvaros tiks organizēts pētījums „ES
fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu
iespējas Rundāles novada attīstībai, saskaņā ar Attīstības
programmas 2012.-2018.gadam izvirzītajām prioritātēm”, kā
arī veiktas apmācības par ES un citiem ārvalstu finanšu
instrumentiem, iesaistot pašvaldības struktūrvienību un
nodaļu vadītājus, darbiniekus, nozaru speciālistus.
Apmācību ietvaros paredzēta gan teorētisku zināšanu
ieguve, gan praktiskas nodarbības, gan arī labas prakses
pārņemšana, apgūstot projektu vadību (projekta izstrādi,
aktivitāšu laika grafika sastādīšanu, nepieciešamo
materiāltehnisko, finanšu un cilvēkresursu plānošanu),
grāmatvedības uzskaiti, iepirkuma procedūru praktisko
piemērošanu, risku vadību, uzticamas lietišķās saskarsmes
veidošanu.

Ludmila Knoka, projekta koordinatore, uzsver: „Šis
projekts ļaus iesaistīt apmācībās 44 pašvaldības
speciālistus, struktūrvienību un nodaļu vadītājus, tādējādi
nodrošinot padziļinātas izpratnes veidošanu Eiropas
Savienības finansējuma piesaistīšanas iespējām novada
attīstībai. Realizējot šo projektu, plānojam palielināt novada
domes struktūrvienību, nodaļu un speciālistu iesaistīšanās
pakāpi gan projektu ideju izstrādē, projektu pieteikumu
sagatavošanā, gan arī pašu projektu realizācijā.”

Mākslas nodarbību dalībnieki izmēģina iegādāto
aprīkojumu – top pirmie radošie darbi ar pasteļkrītiņiem

UZZIŅAI
Projekta īstenošanas laiks: 10 mēneši
Projekta finansējums: 16 480,30 lati (100% ESF finansējums).
Projekts tiek īstenots Eiropas sociālā fonda līdzfinansētās
apakšaktivitātes Nr. 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām
kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.
Projekta administratīvo ieviešanu nodrošina Sabiedrības
integrācijas fonds.

Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Fotokursu I līmeņa I grupas dalībnieki finišē ar z/s
„Strīķeri” dāvāto marcipāna fotoaparātu NIKON D700

BĒRSTELES SKOLAI UN VIESTURU PAGASTA
PĀRVALDES ĒKAI TIKS NOMAINĪTI APKURES KATLI
pārvaldes ēku, uz granulu apkures katliem Bērsteles skolā
un Viesturu pagasta pārvaldē.

LR Vides un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi
Rundāles novada domes sagatavoto un iesniegto projektu
par apkures katlu nomaiņu Bērsteles skolai un Viesturu
pagasta pārvaldes ēkai. Projekta „Siltumenerģijas ražošanas
tehnoloģiju nomaiņa Pilsrundāles vidusskolas filiāles
Bērsteles pamatskolas ēkā un Viesturu pagasta pārvaldes
ēkā” īstenošanai piešķirts Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansējums.
Projekta ietvaros tiks optimizēta apkures sistēma, nomainot
divus esošos ar akmeņoglēm apsildāmos apkures katlus,
kas apsilda gan Bērsteles skolas ēku, gan Viesturu pagasta

Nauris Brūvelis, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs,
atzīmē, ka līdzšinējais apkures risinājums – akmeņogļu
apkures katli – salīdzinot ar jauno risinājumu, ir neefektīvāki,
dārgi un kaitīgi videi. Veicot tehnoloģiju pāreju no fosilajiem
uz atjaunojamajiem energoresursiem tiks nodrošināta
ilgtspējīga Bērsteles skolas un Viesturu pagasta pārvaldes
ēkas energoapgāde, kas ilgtermiņā ļaus būtiski ietaupīt
finansu līdzekļus, kā arī samazināt vides piesārņojumu un
CO² izmešu daudzumu.
Projekta kopējā summa paredzēto aktivitāšu realizācijai
ir 52 789,43 lati, kur izmaksas 75% apmērā sedz Klimata
pārmaiņu finanšu instruments, savukārt 25 % no projekta
kopējiem izdevumiem (13 197,36 lati) ir pašvaldības
līdzfinansējums.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Projekts „Radošās industrijas”
tiek realizēts
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas
2007-2013 ietvaros.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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S E K M Ī G I Ī S T E N O J U S I E S 3 G A D U SADARBĪBA
Šis gads ir bijis trešais un noslēdzošais gads Rundāles
novada domes sadarbībai ar Nīderlandes fondu. Sarunas
par iespējamo sadarbību tika aizsāktas 2008. gada rudenī
un jau decembrī tika noslēgts līgums par kopīgu sadarbības
uzsākšanu, realizējot iedzīvotāju iniciētus projektus.
Pēc trīs gadus kopīgas darbošanās, mūsu novada
iedzīvotāji ir iepazinuši un novērtējuši šī fonda atbalstīto
projektu realizācijas priekšrocības un sniegtās iespējas.
Neskatoties uz to, ka šis ir bijis arī vislielākais izaicinājumu
gads, jo piešķirtais KNHM fonda finansējums bija vien 40%
no projekta kopējā finansējuma jeb 281 lats, un pašiem
projektu īstenotājiem savu ideju realizācijai bija jānodrošina
līdzfinansējums vismaz 421 lata apmērā, pavasarī projektu
konkursā savu ideju īstenošanai pieteicās 10 pretendenti.
Saskaņā ar projektu izvērtēšanas komisijas lēmumu, visi
desmit projekti tika atbalstīti finansējuma saņemšanai un
visas vasaras garumā arī īstenoti.
Aelita Ramane, Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja, šajā
projektu konkursā piedalījās jau otro gadu. Pagājušogad tika
īstenots sirsnīgs projekts mazajiem grāmatu lasītājiem, kura
ietvaros norisinājās dažādas lasīšanas un radošās aktivitātes
bērniem.
Šogad Aelita rūpējās par stāstnieku tradīciju nostiprināšanu
mūsu novadā. Pilsrundāles bibliotēka ir iekļauta UNESCO
Latvijas Nacionālās komisijas tīklā „Stāstu bibliotēkas”. Gan
iepriekšējā gadā, gan arī šogad Pilsrundāles bibliotēkā ir
sekmīgi norisinājušies vairāki pasākumi, kuru ietvaros
novada iedzīvotājiem bija iespēja dalīties ar saviem stāstiem.
Neliels ieskats rundāliešu stāstos ir publicēts arī Rundāles
Novada Ziņu šā gada februāra izdevumā (RNZ elektronisko
versiju iespējams apskatīt www.rundale.lv sadaļā Rundāles
Novada Ziņas / 2011 – februāris).
Iecerētā projekta sekmīgai īstenošanai tika piesaistīts ne
tikai KNHM fonda finansējums, bet arī Valsts Kultūrkapitāla
fonda, Latvijas bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas finansējums. Projekta ietvaros vasaras
nogalē tika organizēta Vasaras skola, kuras ietvaros pulcējās
ne tikai Rundāles stāstnieki, bet arī stāstu bibliotēkas
tradīciju kopēji no visas Latvijas. Projekta ietvaros tika
iegādāts arī būtisks tehniskais nodrošinājums rundāliešu
stāstu fiksēšanai un iemūžināšanai – digitālais fotoaparāts,
diktofons un elektroniskie datu nesēji.
Seno zemgaļu kultūras entuziasti un tradīciju glabātāji
Anatolija Kazačenko vadībā īstenoja projektu „Upmaļu cilts”.
Projekta aktivitāšu realizācijai tika piesaistīts arī Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums. Projekta ietvaros ar KNHM
atbalstu iegādāti melnās keramikas trauki, vilnas dzija
tērpu aušanai un vara plāksne monētas kalšanai. Savukārt,
pateicoties saņemtajam Kultūrkapitāla fonda finansējumam,
tika darināti seno zemgaļu tērpi.
Paši projekta īstenotāji atzīst, ka sasniegtais projekta
rezultāts pārsniedza iecerēto – Upmaļu cilts dalībnieki
piedalījās ne tikai Mežotnes pilskalna svētkos, bet arī divos
citos vēstures rekonstrukcijas pasākumos – Zemgaļu svētkos
Tērvetē un Apoles pilskalna svētkos Lietuvā, kur, pateicoties
projekta ietvaros iegādātajiem materiāliem un radītajiem
tērpiem, senās dzīves atainošana izdevās daudz veiksmīgāk.
Pārsteidzoši daudz izdevās veikt Danutei Rūterei un viņas
komandai Viesturu ciema Jaunburtnieku mājā. Projekta
īstenošanai papildus KNHM piešķirtajam finansējumam
281 lata apmērā, tika ieguldīti vēl ap 500 latiem iedzīvotāju
līdzfinansējums, kā rezultātā Jaunburtnieku mājas kāpņu
telpai ir nomainīti logi, ieliktas jaunas durvis un veikts
kosmētiskais remonts. Vairākus gadus mājas iedzīvotāji
nevarēja ieiet kāpņu telpā, nesamērcējot kājas. Toties
tagad kāpņu telpai ir no jauna izbetonēta grīda. Ilgus gadus
bīstamus apstākļus radīja pie mājas esošā piebūve – vasaras
gaitā tā tika nojaukta.
Stāstot par projekta īstenošanas gaitu, Danute lepojas, ka
darbā piedalījušies visi mājas iedzīvotāji – katram bija kāds
darbs veicams. Palīgā nāca arī citu māju iedzīvotāji, palīdzot
ar transportu, betona maisītāju un dažādiem darbiem. „Esam
ļoti gandarīti par paveikto darbu, jo ir izdevies pat vairāk
nekā cerēts. Prieks ir ne tikai mums, bet arī citiem ciema
iedzīvotājiem – ir uzlabojies mājas vizuālais izskats un arī
drošības apstākļi,” atzīmē Danute.
Arī Bērsteles 18. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
iedzīvotājiem ir izdevies būtiski uzlabot savus dzīves
apstākļus, apvienojoties kopīgā projektā un renovējot mājas
jumtu visā tā platībā. Līdz ar jumta seguma nomaiņu, ir
uzstādīta jauna, aizslēdzama jumta lūka. Inta Mihailova,
projekta grupas vadītāja, stāsta: „Man pašai kā projekta
darba grupas vadītājai, bija jāiepazīst visi veicamie darbi, to
specifika, nepieciešamie materiāli. Kopumā darbs pie jumta
renovācijas bija fiziski smagāks, nekā šķita sākumā – smagie
ruberoīda ruļļi pa šauro lūku bija pašu spēkiem jānogādā uz
jumta, līdzīgi tāpat arī gāzes baloni. Toties rezultātu varēju
just uzreiz – kad tika pabeigti jumta seguma ieklāšanas darbi,
naktī lija – beidzot varējām gulēt mierīgi, neuztraucoties par
lietus radītajām neērtībām.”
Bērsteles 18. mājas iedzīvotāju īstenotais projekts pierāda

to, ka ieguldot darbu un līdzekļus pašiem iedzīvotājiem
būtisku mērķu sasniegšanai, ir iespējams gan rast atsaucību
un atbalstu līdzcilvēkos, saviem spēkiem būtiski uzlabojot
dzīves apstākļus.
Savukārt rundālieši – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
„Saulgrieži” iedzīvotāji – īstenojot savu ieceri vienai no
mājas kāpņutelpām nomainīja ārdurvis un logus. Papildus
projektā paredzētajiem darbiem, tika veikts arī kāpņu telpas
kosmētiskais remonts. Solveiga Petrauska, projekta darba
grupas vadītāja, atzīmē: „Mēs esam priecīgi, ka sekmīgi
esam īstenojuši savas idejas dzīvē. Milzīgs paldies jāsaka
draudzīgajai komandai, kuri strādāja un centās savu iespēju
robežās. Čakli palīgi bija arī mūsu kāpņu telpas mazie
iedzīvotāji.” Viņa atzīst, ka projekta īstenošanu pozitīvi
ietekmēja un mudināja visus izdarīt darbus pēc iespējas ātrāk,
pašu vēlēšanās ieraudzīt gala rezultātus. Daudzi ciemata
iedzīvotāji esot izteikuši uzslavas par uzdrīkstēšanos.
Pateicoties Vitas Reinfeldes un viņas komandas aktivitātēm,
šovasar visā novadā bija iespēja baudīt velopriekus un
pie viena arī iepazīst Rundāles novadu atklājot ko jaunu.
Projekta „Iepazīsti novadu ar velo!” ietvaros tika organizēts
eksāmens velosipēda tiesību iegūšanai Svitenē, Rundālē
un Bērstelē. Kopumā eksāmenā piedalījās gandrīz 100
dalībnieku. Vasaras gaitā tika apzināti un fotografēti
iespējamie veloorientēšanās maršrutos iekļaujamie objekti.
Tika organizēti trīs veloorientēšanās braucieni – pa katru
novada pagastu viens. Projekta īstenošanas komanda pirms
katra orientēšanās brauciena paši devās izmēģinājuma
braucienā pa maršrutiem.
Vita atzīst, ka projekta realizāciju sekmēja vietējo
iedzīvotāju un iestāžu darbinieku atsaucība – izrādījās, ka
katrs iedzīvotājs kaut ko zina par savu apkārti, par ko citiem
nav ne jausmas. Līdz ar to, tagad vairāki novada iedzīvotāji
ir uzzinājuši līdz šim nezināmus faktus par savu apdzīvoto
vietu, saimniecībām, kultūrvēsturi. Lai gan dalībnieku skaits
sacensībās nebija liels – 30 dalībnieki, toties tika pārstāvētas
visas vecuma grupas, proti, jaunākajam dalībniekam bija tikai
4 gadiņi, toties vecākajam – 60! „Mums ir doma turpināt šāda
veida pasākumu organizēšanu – tikai visiem kopā jāvienojas
par formu, kādā mēs to darīsim un par to, kā piesaistīsim
līdzekļus,” stāsta Vita.
Savukārt divi iniciatīvas bagāti deju kolektīvi – senioru deju
kolektīvs „Šurpu turpu” un dāmu deju kopa „Magnolijas” ir
tikuši pie jauniem un krāšņiem tērpiem, ar ko turpmāk savus
priekšnesumus padarīt košākus. Abu projektu rezultātā ir
tapuši 9 vasaras tērpu komplekti „Šurpu turpu” dāmām un
18 tērpu komplekti „Magnolijām”. Abu kolektīvu veikums –
gan tērpi, gan jauni priekšnesumi – tika demonstrēti vasaras
nogalē sirsnīgā koncertā „Vasaras vakarā” pie Svitenes
skolas, ko īpašu padarīja pašu dejotāju mirdzošās acis un
raitie deju soļi.

***

Arī šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, 18.novembrī
Pilsrundālē – Latvijas Proklamēšanas gadadienai veltītā
pasākuma ietvaros visas realizēto projektu darba grupas
saņems tradicionālo titulu „Sabiedrība ar dvēseli”. Pasākuma
laikā tiks paziņots arī projektu izvērtēšanas komisijas
izvēlētais galvenās balvas – 500 eiro – ieguvējs, kurš balvas
saņemšanai tiks aicināts uz KNHM fonda īstenoto projektu
gada noslēguma pasākumu 2012.gada 21.janvārī Lielvārdē.

Uzziņai – KNHM skaitļos

KNHM atbalsts
Darbības gads

KNHM atbalsts
katram projektam

Īstenotāju
līdzfinansējums

2009.

100 % = 702 Ls
(1 000 EUR)

Pēc
nepieciešamības

2010.

60 % = 421 Ls
(600 EUR)

40%
vismaz 281 Ls

2011.

40 % = 281 Ls
(400 EUR)

60%
vismaz 421 Ls

Pieteikto un atbalstīto projektu skaits
Darbības gads

Pieteikto
projektu skaits

Atbalstīto
projektu skaits

2009.

19 projekti

13 projekti

2010.

17 projekti

11 projekti

2011.

10 projekti

10 projekti

KOPĀ

46 projekti

34 projekti

Projektu īstenošanā ieguldītais finansējums

Arī Līgo svētku programma projekta „Saulei līdzi” ietvaros
šogad tika veidota īpaši bagātīga – divu dienu garumā svētku
dalībnieki tika iepazīstināti ar senajiem vasaras saulgriežu
rituāliem, pirts tradīcijām. Interesentiem bija iespēja iepazīt
zālīšu noslēpumus kopā ar ventiņu zāļu sievu Līgu Reiteri,
kopīgi pīt vainagus, mācīties rotaļas un Līgo dziesmas kopā
ar folkloras kopu „Laukam pāri”. Rundāles amatierteātris
„Stella” demonstrēja jautro A. Bangas komēdiju „Visi radi
kopā”.
Augusta beigās novada iedzīvotājiem bija iespēja sajust
baroka laikmeta vēsmas, jo radošā grupa „Galantā gadsimta
šarms”, īstenojot savu projektu, divas dienas demonstrēja
atraktīvu un vizuāli piesātinātu stāstu par dzīvi 18.gs. rokoko
laikmetā. Skatītājiem bija neparasta iespēja satikt pils
galminiekus – projekta grupas dalībniekus, kuri demonstrēja
vēsturiska rokoko stila tērpus, kā arī sniedza uzskatāmu
priekšstatu par attiecīgā laikmeta cilvēku ikdienu.
Projekta vadītāja Elīna Kuzņecova atzīst, ka šāda
teatralizēta priekšnesuma sagatavošana bija liels izaicinājums
un atbildība skatītāju priekšā. Tomēr kopīgiem spēkiem ir
izdevies izstudēt nepieciešamo informāciju un sagatavot
interesantu stāstījumu. Kopumā informācijas apkopošana,
sagatavošana prezentācijai, kā arī tērpu un rekvizītu piemeklēšana bija sarežģīts un laikietilpīgs „neredzamais” darbs.

Darbības gads

KNHM
finansējums

Iedzīvotāju
līdzfinansējums

2009.

7 020 Ls

2 491 Ls

2010.

4 210 Ls

4 671 Ls

2011.

2 810 Ls

6 188 Ls

KOPĀ

14 040 Ls

13 350 Ls

Projektu īstenošanā iesaistīto iedzīvotāju skaits
2009.

92 iedzīvotāji

2010.

103 iedzīvotāji

2011.

84 iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits, kuri guvuši labumu no
projekta rezultātiem
2009.

~ 1200 iedzīvotāji

2010.

~ 2645 iedzīvotāji

2011.

~ 1868 iedzīvotāji

Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Rundāles novada ziņas

5.

ATKLĀTS SAULAINES SOCIĀLAIS CENTRS
Atklāšanas pasākumā Aivars Okmanis izteica cerību, ka līdz
ar jauno veidolu vecajā kopmītņu ēkā sāksies jauna dzīve
ar citām noskaņām – gan jaunajām ģimenēm, gan vecākiem
cilvēkiem, gan kā patvērums, gan arī kā laba vieta kur dzīvot.
Ēkas rekonstrukcijas veicēju SIA „Modus būve” vārdā Ainars
Butkus dāvāja ēkas saimniekiem simbolisku zelta atslēgu.
Visus sveikt bija ieradušies arī tuvākie kaimiņi – pārstāvji
no Saulaines profesionālās vidusskolas un pirmsskolas
izglītības iestādes „Mārpuķīte”.
Kristīne Brūvele, Rundāles novada Sociālā dienesta
vadītāja, atzīmē, ka novadā līdz šim nav bijis iespējas rast
īslaicīgu patvērumu krīzes situācijā nonākušām personām.
„Šādās situācijās pašvaldība pakalpojumu iegādājās no
kaimiņu pašvaldībām. Veicot ēkas rekonstrukciju Sociālā
centra iekārtošanai, domāts arī par dažādu aktivitāšu
organizēšanas iespējām, piemēram, izveidotajā atpūtas
telpā un virtuvē turpmāk varēs īstenot aktivitātes dažādām
mērķa grupām – jaunajām māmiņām, invalīdiem un
citiem,” viņa stāsta. „Ar laiku plānojam piesaistīt dažādus
speciālistus sociālo rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanai
– ergoterapeitu, fizioterapeitu u.c. Šis būs būtisks atspaids
arī vientuļajiem pensionāriem, kuriem būs nodrošināta
labiekārtota dzīves telpa un piedāvāta iespēja pavadīt
vecumdienas kopā ar citiem līdzcilvēkiem.”
Saskaņā ar latviešu labākajām tradīcijām, proti, pirmo
jaunuzceltā mājā ielaižot kaķi, šā gada 13.oktobra
pēcpusdienā tika oficiāli atklāts Saulaines sociālais centrs.
Centra atklāšanu atraktīvi un sirsnīgi vadīja divi mājas
gariņi, kuros klātesošie sazīmēja Kristīni Brūveli, novada
Sociālā dienesta vadītāju, un Lilitu Lauskinieci, kultūras darba
organizatori Rundāles pagastā. Abi „mājas gariņi” iepazīstināja
klātesošos ar jaunuzceltās ēkas lomu turpmākajā novada
dzīvē – sniegt patvērumu tiem, kam tas ir nepieciešams.
Centra atklāšanas pasākuma laikā tika sveikti un godināti
visi, kuri pielikuši izdomu, spēkus un ieguldījuši darbu,
lai bijušās Saulaines profesionālās vidusskolas dienesta
viesnīcas vietā durvis vērtu Sociālais centrs: Rundāles
novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, ēkas projekta
izstrādātāja SIA „Neoprojekts” vadītājs Jānis Ruško, SIA
„Modus būve” būvdarbu vadītājs Ainars Butkus, būvuzraugs
Aldis Iesalnieks. Nelielas veltes sālsmaizei saņēma arī paši
pirmie mājas iedzīvotāji un darbinieki.

UZZIŅAI
Saulaines sociālā centra projektēšanu veica SIA
“Neoprojekts”. Projektēšana tika finansēta par
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Centra rekonstrukcijas 1. kārtu veica SIA “MODUS
BŪVE”, kopējās 1. kārtas rekonstrukcijas izmaksas
LVL 341 500,01 (t.sk. PVN), kur LVL 295 979,00
sastādīja valsts dotācijas pašvaldības infrastruktūras
attīstībai, savukārt LVL 45 521,01 – pašvaldības
finansējums.
Centra rekonstrukcijas 2. kārtu (aprīkojums un
labiekārtošana) veica SIA “MODUS BŪVE” – kopējās
2.kārtas rekonstrukcijas izmaksas LVL 89 100,00 par
Valsts Kases aizdevuma līdzekļiem.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Jauna mikrokredītu un grantu programma
mazajiem uzņēmumiem
No oktobra Hipotēku banka piedāvā jaunu –
mikrokreditēšanas – programmu, kas daudzējādā ziņā
paplašina mikrouzņēmumu pieeju finansējumam – to var
saņemt gan esoši mikrouzņēmumi, gan tādi, kas vēl tikai
tiek dibināti, aizdevumu var saņemt gan investīcijām, gan
apgrozāmajiem līdzekļiem, un aizdevuma saņēmēju lokā
var būt gan individuālie komersanti un fiziskas personas
kā saimnieciskās darbības veicēji, gan SIA, un pat
zemnieku saimniecības. Tas, ka atbalstu var saņemt arī
lauksaimniecības nozares projekti, ir būtisks jaunums!
Uz aizdevumu programmas ietvaros uzņēmums var
pretendēt, ja tas nodarbina līdz 10 darbiniekiem un gada
apgrozījums un bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu.
Mikrokreditēšanas programmā pieejams finansējums
aizdevuma un granta veidā.
Aizdevums iespējams līdz 10 000 latu investīcijām un
apgrozāmiem līdzekļiem, un to var saņemt līdz 5 gadu
termiņam. Ja biznesa projekta kopējā summa nepārsniedz
5000 latu, aizdevums tiek piešķirts līdz 100% no projekta
summas. Ja projekta kopējā summa ir lielāka par 5000
latu, aizdevums tiek piešķirts 90 % apmērā no projekta
summas, bet 10% ir uzņēmēja līdzfinansējums.
Pēc tam, kad projekts īstenots un bizness sācis darboties,
uzņēmumam ir pieejams grants jeb neatmaksājams
finansējums aizdevuma dzēšanai. Turklāt, veicinot
reģionālo attīstību, grants 50 % apmērā no investīcijām
piešķirtās aizdevuma summas būs lielāks projektiem,
kas tiks realizēti ārpus Rīgas, tai pieguļošajām pašvaldībām un citām lielajā pilsētām. Grants uzņēmumam ļaus
samazināt aizdevuma atmaksas summu.
Par pārējiem programmas nosacījumiem, grantu
apjomiem, ierobežojošiem faktoriem u.c. ar programmu
saistīto informāciju aicinām meklēt www.hipo.lv vai
Hipotēku bankas Bauskas filiālē, Pionieru ielā 1/1, Bauskā.

Biznesa plānu konkurss jauniešiem
„Lec biznesā!”

„ M U M S P I E D E R PA S A U L E ”
Pēc veloorientēšanās pasākumiem, kurus organizējām
KNHM projekta ietvaros, mums, projekta grupai, bija liels
gandarījums un prieks par paveikto un vēlme turpināt gan
braukt ar velosipēdiem, gan slēpēm, gan slidām un piedalīties
(organizēt) dažādās citās aktivitātēs.
Tādējādi var ne tikai paši izkustēties, bet arī iemācīties
plānot un organizēt pasākumus, strādāt komandā (visu darījām
kopā un katrā pasākumā piedalījās visi dalībnieki), saprast
un iepazīt cilvēkus, attīstīt atbildības sajūtu. To visu gribējām
paturpināt, tā lai pašiem un pārējiem prieks! Tāpēc arī projekta
pēdējā tikšanās reizē, kad veidojām fotoizstādi, nolēmām
dibināt biedrību ar vienu no galvenajiem mērķiem – bērnu un
jauniešu sporta pasākumu organizēšana. Mūsu skatījumā tie ir
netradicionālie pasākumi – nakts spēles un orientēšanās visos
gadalaikos, spēles ar slēpošanas un slidošanas elementiem,
orientēšanās pēc kartēm un kompasiem.
Ļoti jauki, ka novadā ir izveidots jauniešu resursu punkts, no
kura jau vasarā veloorientēšanās sacensību laikā izmantojām
nepieciešamo inventāru. Tagad, ar dažādu projektu palīdzību
mēģināsim papildināt jauniešiem pieejamos resursus ar
sporta inventāru, kas būs nepieciešams mūsu organizētajos
pasākumos
.
Šogad ar divriteņiem braucām pa Rundāles novadu,

nākošajā gadā jau plānojam apceļot lielāku Latvijas daļu –
Kurzemi. Bet tuvākās spēles būs pavisam drīz: novembrī
plānojam nakts orientēšanos, bet vēlāk, ziemā – hokeja
sacensības (puiši vārtus jau ir uzmetinājuši)! Esam pieteikušies
arī kā sadarbības partneri starptautiskos jauniešu projektos,
tagad tik gaidām atbildi
.
Esam sapratuši – jo vairāk dari, jo vairāk iegūsti, tādēļ arī
biedrībai devām vārdu “Mums pieder pasaule!”, jeb īsāk “MPP”.

„INICIO” TALKO

SKOLAS ZIŅAS

2011. gads ir brīvprātīgā darba gads, tādēļ saulainajā
15.oktobra sestdienā jauniešu nevalstiskā organizācija
“INICIO” organizēja talku, lai sakoptu vienu no novada
tūrisma apskates objektiem – Mežotnes pilskalna piknika
vietu. Kopā piedalījās 15 dalībnieki. Tika cītīgi pastrādāts
un svaigā gaisā pavadīta sestdienas pēcpusdiena. Talka
noslēdzās ar pikniku, kurā visiem bija gandarījums par
paveikto! Paldies visiem, kuri piedalījās!
Vairosim labos darbus kopā!
Skaidrīte Jutus
NVO “INICIO” valdes locekle

Septembra mēnesī tika izsludināts Annas Brigaderes
150 gadu jubilejas radošo darbu konkurss, kurā bija iespēja
piedalīties sākumskolas skolēniem, nosūtot zīmējumus ar
rakstnieces mīļākajiem pasaku tēliem.
Bērsteles pamatskolas 1.- 3. klases skolēni A. Brigaderes
atceres pasākumu ietvaros kopīgi noskatījās multfilmu
„Sprīdītis”. Pēc tam visi zīmēja savu mīļāko pasaku varoni.
Skolotāja visus zīmējumus nosūtīja konkursa žūrijai.
Kā pārsteigumu visi konkursa dalībnieki un skolotāja
saņēma ielūgumu no Annas Brigaderes muzeja „Sprīdīši”
vadītājas Rasmas Rapas uz Tērvetes dabas parku un
muzeju un 14.oktobrī 1,2,3.klases skolēni un skolotāja Līga
Bajāre par brīvu apmeklēja un izbaudīja Tērvetes dabas
parka burvību, kā arī lieliski pavadīja laiku ar Raganiņu,
kura izvadāja visus pa muzeju. Paldies skolas vadībai par
piešķirto transportu!
Visi dalībnieki tika bagātīgi apbalvoti: pasaku grāmatas,
muzeja grāmatas, diski par dabu, Latvijas karte. Par izcilu
darbu tika nominēts 1.klases skolnieks Jānis Lisovs. Visiem
tika pasniegti diplomi!
Tikām pacienāti arī ar siltu tēju un saldo maizīti.
Piedalieties konkursos! Tas ir to vērts!
Skolotāja
Līga Bajāre

UZZIŅAI
Biedrība “Mums pieder pasaule” reģistrēta 29.09.2011.

Hipotēku banka, veicinot jauniešu iesaistīšanos
uzņēmējdarbībā, jau otro gadu izsludina biznesa plānu
konkursu “Lec biznesā!”
Konkursa norise
Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā aicinām
jauniešus (18 līdz 30 gadus vecus) līdz 21. novembrim
iesūtīt biznesa idejas aprakstu līdz 3 A4 lapām.
Konkursa pieteikums, kopā ar biznesa idejas aprakstu
un pieteicēja CV, jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi
lecbiznesa@hipo.lv .

Valdes priekšsēdētājs: Arnolds Auza

Idejas aprakstam jāatbilst gan konkursa nolikumam, gan
Starta programmas nosacījumiem.

Valdes locekļi: Edijs Bubinskis un Vita Reinfelde

Ideju vērtēšana

Biedrības darbības mērķi:
1. organizēt bērnu un jauniešu sporta pasākumus;
2. piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā
un atbalstīšanā;
3. veicināt jauniešu iniciatīvas.
MPP vārdā
Vita Reinfelde

Idejas tiks vērtētas, ņemot vērā:
		 Biznesa idejas apraksta skaidrību un precizitāti;
		 Tirgus aprakstu (mērķauditorija, potenciāls, 		
konkurenti);
		 Projekta realizācijas aprakstu;
		 Finansiālo pamatotību / idejas dzīvotspēju.
		 Pievienoto vērtību.
50 labāko biznesa ideju autorus aicināsim piedalīties
otrajā kārtā, sagatavojot biznesa plānu, kas atbilst
konkursa nolikumam un Starta programmas nosacījumiem.
Biznesa plāns būs jāsagatavo trīs nedēļu laikā, no
9. decembra līdz 6. janvārim. Ja nepieciešams, biznesa
plānu palīdzēs sagatavot Bankas darbinieki.
Pēc tam notiks 2.posma vērtēšana – kurā vērtē pašus
biznesa plānus.
Uzvarētāji tiks pasludināti 2012.gada 24.janvārī.
Konkursa rezultātā jaunietis vai jauniešu grupa iesaistās
Hipotēku bankas Starta programmā un dibina savu
uzņēmumu. Konkursa balvas ir atbalsta instrumenti,
jauniešiem uzsākot uzņēmējdarbību.
Konkursa balvas
Pieciem pretendentiem, kuru biznesa plāni tiks atzīti
par vislabākajiem, tiks piesaistīti mentori, kā arī tie
saņems naudas balvu – 1000 latus savas biznesa idejas
realizācijai.
Nākamajiem pieciem pretendentiem arī tiks piesaistīti
mentori, kā arī piešķirta naudas balva – 500 lati savas
biznesa idejas realizācijai.
20 pretendentiem tiks piesaistīts mentors – pieredzējis
nozares speciālists (kas sniegs atbalstu bez atlīdzības).
Vairāk informācijas – www.hipo.lv un
www.draugiem.lv/hipo
Māra Bite
Bauskas filiāles KAD vadītāja
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DISKU T Ē PA R M E Ž O T N E S B A Z N Ī C A S N Ā K OTNI RUNDĀLES NOVADĀ

Mežotnes baznīca 20.gadsimta 30-tajos gados
Šā gada 12. oktobrī Rundāles novada dome organizēja
diskusiju „Mežotnes baznīca – Lielupes augšteces
kultūrvēsturiskā tūrisma piedāvājuma sastāvdaļa”.
Sanāksmes ietvaros tika diskutēts par Mežotnes baznīcas
un tai pieguļošās teritorijas iespējamiem attīstības
virzieniem.
Atklājot diskusiju, Aivars Okmanis, Rundāles novada domes
priekšsēdētājs, uzrunājot diskusijas dalībniekus, uzsvēra, ka
Mežotnes baznīca atrodas nozīmīgu tūrisma ceļu krustpunktā
– šeit tuvumā ir Rundāles pils, Mežotnes pilskalns, tiek
strādāts pie Mazmežotnes muižas atjaunošanas. Pāri Lielupei
– Mežotnes pils un Mežotnes pils siernīcas, kā arī Bauskas
pils. A.Okmanis vedināja uz pārdomām ieraudzīt Mežotnes
baznīcas vīziju: kādai tai būtu jāizskatās, kad tiks uzsākta
tās apsaimniekošana – vai baznīcai jāatgriežas pagājušā
gadsimta 30-to gadu veidolā, vai būtu jāveic iekonservēšana,
vai citi varianti.

Mežotnes pilskalnā paveiktais

Diskusijas sākumā Ludmila Knoka, Rundāles novada domes
Attīstības nodaļas speciāliste, sniedza ieskatu par paveikto
Mežotnes pilskalnā.
2006.gadā, kopā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas inspektori Mārīti Putniņu un ainavu tehniķi Aivaru
Igalu, izstrādājot priekšlikumus Mežotnes kultūrvēsturiskās
ainavas reģenerācijai, tika izvirzītas pamattēzes tam, kāds
Mežotnes pilskalns izskatās un kādas piekļuves un atpūtas
iespējas tas piedāvā šobrīd. Uz šo brīdi septiņas no dokumentā
minētajām astoņām rekomendējamām aktivitātēm ir jau
īstenotas: jau 2006.gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu tika īstenotas ainaviskās un retināšanas
cirtes, attīrot vaļņus un atsedzot centrālo skatu līniju, kā arī
atjaunojot ieeju uz pašu Mežotnes pilskalnu.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu laika posmā
no 2006. gada ir izstrādāta Mežotnes pilskalna attīstības
stratēģija, atjaunota slavenā koktēlnieka Zauera koka zīme,
organizēti Mežotnes pilskalna svētki, izdots informatīvais
buklets par Mežotnes pilskalnu, kā arī finansēta Mežotnes
baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija.
2007. un 2008. gadā INAWARE projekta ietvaros tapis
dabas parka „Bauska” dabas aizsardzības plāns, kā arī
izbūvēta skatu platforma, atpūtas vieta amatnieku laukumā,
informatīvie stendi un tualetes. Minētajos gados ar valsts
kultūras pieminekļu inspekcijas finansiālu atbalstu veikta abu
pilskalnu topogrāfiskā uzmērīšana, kā arī izstrādāts tehniskais
projekts par Mežotnes pilskalna aizsardzības vaļņa pārrakuma
nostiprināšanu.
2010. gadā, saņemot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus,
izbūvēta koka laipa 800 metru garumā uz Vīnakalna pilskalnu,
rekonstruēts piebraucamā ceļa posms „Saulītes – Mazmežotne
– Senči”, uzstādīti divi apmeklētāju skaitītāju komplekti.
Savukārt šogad uzsāktā pārrobežu sadarbības projekta
ietvaros ir tapušas kāpnes no atpūtas vietas līdz Zemgales
ostai, kā arī iekārtota atpūtas vieta Mežotnes pilskalna
ziemeļaustrumu pakājē un veikta avota rekonstrukcija.
Mežotnes pilskalns ik gadu pulcē interesentus un entuziastus
no visas Latvijas Mežotnes pilskalna svētkos un Baltu
vienības dienā. Kopš 2006. gada atjaunota sena tradīcija –
organizēt pilskalnā sakopšanas talkas. Šo gadu laikā talkojuši
ir Rundāles pagasta padomes deputāti, Mežotnes draudze,
Viesturu pagasta pensionāri, Pilsrundāles vidusskolas
audzēkņi, Rundāles novada domes darbinieki, Rundāles pils
muzeja darbinieki, jauniešu biedrība „INICIO” un Zemgales
kultūras biedrība „Upmale”, rakstniece Astrīda Beināre ar savu
komandu un citi brīvprātīgie palīgi.

Mežotnes baznīca 2009.gadā

Ieskats Mežotnes baznīcas vēsturē

SIA „Arhitektoniskās izpētes grupas” pārstāvis, zinātņu
doktors Ilmārs Dirveiks Mežotnes baznīcas arhitektoniski
mākslinieciskās izpētes veicējs, sniedza ieskatu baznīcas
tapšanas vēsturē.
Mežotnes baznīcas – sākotnēji koka Dievnama – celtniecība
tika uzsākta 16.gs. 80-tajos gados pēc hercoga Gotharda
Ketlera rīkojuma. Mūra baznīcas celtniecība uzsākta
17.gadsimta sākumā un jau gadsimta vidū blakus baznīcai
uzstādīts koka zvanu tornis.
1711.gada vizitācija sniedz diezgan detalizētu priekšstatu par
baznīcu īsi pēc mēra laikiem, raksturojot to kā laukakmeņu
mūra celtni ar sarkanu kārniņu jumtu. Kores galā – vējrādītājs,
bet virs altārdaļas jumta kores – krusts. Vizitācijas aprakstā
minēts balkons, kancele ar atsevišķu uzeju, altāris, apbedījumi
un kapenes.
1795.gadā Krievijas ķeizariene Katrīna II Mežotnes muižu
nodeva mūža lietošanā savu mazbērnu audzinātājai Šarlotei
fon Līvenai.
Mūra tornis ar vienkāršu četrslīpņu jumtu baznīcai tika uzbūvēts
1817.gadā par toreizējās Mežotnes muižas īpašnieces Šarlotes
fon Līvenas līdzekļiem. Dažus gadus vēlāk tika veikti plaši
remontdarbi, baznīcas fasādēm piešķirot klasicisma izskatu.
Līdz mūsdienām brīnumainā kārtā ir saglabājies virslogs virs
ieejas durvīm.
Mežotnes baznīca ievērojami cietusi I Pasaules kara laikā.
Atjaunošanas darbi tika pabeigti līdz 1930.gadam. Arī tornis
šo atjaunošanas darbu ietvaros agrākās piramidālās smailītes
vietā iegūst barokālu torņa smaili. Pilnībā tiek atjaunots arī
baznīcas iekštelpu iekārtojums.
Tornim agrākā piramidālā kārniņu jumta vietā uzcēla jaunu
barokālu vaiņagojumu ar kupolu, galeriju un smaili.
Baznīca nopietni tiek bojāta arī II Pasaules kara laikā, tomēr
daudz dramatiskāka katastrofa ir tā, kas notiek pēc tam –
ēka pamazām degradējas, pazūd iekārtas. 20.gadsimta
sešdesmitajos gados baznīcā ierīkoja Mežotnes selekcijas
stacijas minerālmēslu noliktavu, kā dēļ tika veikti vairāki
pārveidojumi. Lai iebrauktu smagais transports, torņa un
draudzes telpas ieejas izlauza plašākas. Metāla logus izņēma
un ailas aizmūrēja, atstājot nelielas pašreizējās logailas. Jaunu,
lēzenu jumtu iesedza ar viļņotā azbestcementa plāksnēm.
Tādā veidā baznīcu pielāgoja saimnieciskai izmantošanai un,
zināmā mēra, tas ir bijis baznīcas ēkas saglabāšanas veids.
Kas zina, kāda stāvoklī būtu šī ēka, jā tolaik nebūtu atrasts
pielietošanas veids...

Versijas Mežotnes baznīcas tālākai
attīstībai
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija:
Juris Dambis, VKPAI vadītājs diskusijas laikā uzsvēra,
ka kultūra ir vienīgais pastāvēšanas iemesls ilgtermiņā – ja
labklājību mēs varam saņemt visur citur pasaulē, tad mūsu
kultūru tikai šeit.
Mežotnes baznīcai kā objektam atsevišķi nav tik izcila nozīme
kā visām tai blakus esošajām vērtībām kopumā, kas veido
būtisku kultūrvēsturisku vērtību koncentrāciju.
Saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības esošajā kultūrainavā,
šī vieta tiks padarīta konkurētspējīga. Runājot ar nākotni, ir
jāapzinās šī objekta un vietas kopumā koncepcija. Iespējams,
nepieciešams noteikt aizsargājama objekta statusu arī pašai
baznīcai vai visai teritorijai kopumā.
Elvīra Mantrava, VKPAI Zemgales nodaļas vadītāja, atzīmēja,
ka šobrīd ir būtiski apzināties, kuru uzslāņojumu izmantot
objekta saglabāšanai/restaurēšanai.
Mārīte Putniņa, VKPAI inspektore, akcentēja, ka Mežotne
abos krastos ir izcila kultūrvēsturiska un ainaviska vieta,
un pēdējo gadu laikā ir paveikts ļoti daudz, lai veidotu vidi

pēc iespējas kvalitatīvāku. Viņa izteica cerību, ka pamazām
baznīcai tiks atdota viņas ainaviskā vērtība kopējā kompleksā,
risinot jautājumu par konservāciju.
Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca:
Pāvels Brūvers, Liepājas diacēzes bīskaps, izteica pateicību
par novada domes iniciatīvu un aicināja, plānojot turpmākās
darbības, atcerēties par Dievnama sūtību.
Rolands Radziņš, Mežotnes draudzes mācītājs, runājot
draudzes vārdā, izteicās, ka līdzšinējie 20 gadi ir pierādījuši,
ka draudze ar saviem resursiem nespēj tik lielu dievnamu
atjaunot. Tomēr draudze ir savstarpēji vienojusies un sniedz
savu atbalstu pašvaldības uzsāktajai vides saglabāšanai un
sakārtošanai.
Valsts aģentūra „Rundāles pils muzejs”:
Imants Lancmanis, VA „Rundāles pils muzejs” direktors,
atzina, ka šī ēka īstu baznīcas funkciju vairs nespēs pildīt,
jo, saskaņā ar 2004.gadā veiktajām ķīmiskajām analīzēm, tās
mūri ir piesūcināti ar minerālmēsliem, kas izslēdz iespēju ēkas
restaurācijai. Sākotnēji būtu nepieciešams attīrīt baznīcas
iekšpusi no augsnes kārtas, kas piesūkusies ar agrāk
uzglabātajām ķimikālijām. Viņš uzsvēra, ka iespēju robežās ir
jāveic ēkas konservācija un pakāpeniski, iesaistot ziedotājus
un citus atbalsta veidus, jāveic ārpuses restaurācija, kā
arī noteikti jādomā par jumta atjaunošanu agrākajā līmenī.
Iespējams ar laiku izgatavot arī pieminekļu kopijas un uzlikt tās
savā vēsturiskajā atrašanās vietā. Inga Biļeviča, Apmeklētāju
apkalpošanas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
ieteica veikt atkārtotas ķīmiskās analīzes, lai izvērtētu situāciju
turpmākajām iespējamām darbībām.
Bauskas pils muzejs:
Māris Skanis, Bauskas pils muzeja direktors atzina, ka
vispareizāk būtu izmantot konservējošo metodi, atjaunojot
logu ailas agrākajā izskatā un jumtu nepieciešamajā slīpumā,
rēķinoties ar dievnama funkciju.
Mežotnes pils:
Guna Preimane, VNĪ „Pilis” valdes locekle, atzīmēja, ka no
tūristu puses ir jūtama liela interese par baznīcu. Līdz ar
to, nākotnē ir būtiski jādomā par piedāvājuma kompleksu
tūristam, neatkarīgi no novadu robežām, jo tūristam visi šie
objekti ir viens veselums, ko veicinājusi arī gājēju tilta pār
Lielupi uzstādīšana. Ir būtiska nepieciešamība domāt par
informācijas pieejamību tūristam. Viņa uzsvēra, ka būtiski
būtu domāt arī par sētas atjaunošanu apkārt baznīcai, jo tas
veicinātu respektu pret ēku un iezīmētu kapu teritoriju.
Mazmežotnes muižas komplekss:
Iveta Burkāne, Mazmežotnes muižas kompleksa vadītāja,
dalījās nākotnes iecerēs par kompleksa atjaunošanu un dabas
taku veidošanu, kas savienotu savstarpēji jau iepriekš minētos
kultūrvēsturiskos objektus. Viņa informēja, ka šobrīd norit darbi
pie kunga mājas atjaunošanas, kā arī uzsvēra savstarpējās
sadarbības nepieciešamību tūrista piesaistīšanai.
Mežotnes pils siernīca (Mazā Mežotnes pils):
Andris un Regīna Dreičmaņi, Mežotnes pils siernīcas
īpašnieki, atzīmēja, ka šīs vietas unikalitāti nosaka Lielupe
un Zemgales līdzenumi, kas priekšnosacījumi senai šīs vietas
vēsturei. Viņi piedāvāja vīziju par kopīgu informācijas centru,
kas ar moderno tehnoloģiju palīdzību vēstītu par Zemgali –
auglīgo vietu un iespaidīgo tās senvēsturi. Mazās Mežotnes
pils īpašnieki aicināja domāt arī par Latvijas potenciālajiem
tūristiem – skolām, jauniešiem, interesentiem, kurus aizrauj
senvēsture, patriotiskā audzināšana, savu sakņu apzināšanās.
Bauskas tūrisma informācijas centrs:
Inese Turkupole-Zilpure, Bauskas TIC vadītāja, aplūkoja
teritorijas iespējamo attīstību no Latvijas tūrisma mārketinga
stratēģijas „Baudīt Latviju nesteidzoties” viedokļa – viņa uzsvēra,
ka šī teritorija pilnībā atbilst visiem priekšnosacījumiem, tomēr
tās attīstībai nepieciešamas kompleksas darbības, apvienojot
pašvaldības, tūrisma objektus, uzņēmējus. „Lielupes dārgumu
tēma ir jāturpina. Ir lietas, ko mēs katrs varam darīt atsevišķi,
bet lielās lietas ir jādara kopā,” viņa atzīmēja.

***

Diskusijas ietvaros izkristalizējās tuvāko nepieciešamo darbu
aprises:
1) attīrīt baznīcas iekštelpas no augsnes virskārtas, kā arī
izveidot notekūdeņu grāvjus ap baznīcas mūriem, lai
samazinātu iesūkušos minerālmēslu atlieku koncentrāciju
celtnē;
2) apzināt potenciālos tehniskos risinājumus un izmaksas
baznīcas ārpuses restaurācijai
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS !!!
Aicinām Rundāles novada iedzīvotājus un citus interesentus
iesūtīt fotogrāfijas un dzīves stāstus,
kas saistīti ar Mežotnes baznīcu, Mežotnes baznīcas
kapiem, Mācītāja muižu,
kā arī brīvprātīgos rudens sakopšanas darbiem
Mežotnes pilskalnā!
Fotogrāfijas un stāstus lūdzam sūtīt Attīstības nodaļas
speciālistei Ludmilai Knokai: ludmila.knoka@rundale.lv vai
ienest Rundāles novada domē.
Brīvprātīgos rudens darbu veikšanai aicinām sazināties
ar Rundāles novada domes izpilddirektoru Aldi Smilgu
(tālr. 29119773) vai Ludmilu Knoku (tālr. 29293446).

Rundāles novada ziņas – Intervija
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I n t e r v i j a a r v i e s t u r n i e c i Ve l t u K ā r k l i ņ u
Veltas tante savos 90 gados brauc ar riteni, viņa saka,
vienalga, cik mazu gabaliņu – tik ar riteni, citādi kājas piekūst.
Viņai visu mūžu ir caurvijis darbs, stāstot par pagājušajiem
saimnieklaikiem Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, viņa vēl
pamanās skandēt dziesmas.
Tie, kuri zina stāstīt par Veltas tanti, raksturo viņu kā vella
pilni, atceras, kā visu mūžu strādājusi. Un arī tagad – savos
deviņdesmit gados tiek galā ar visu pati.

Esmu pieradusi būt kustībā...
Ir jākustas, iesīkstēt
nevar. Visu mūžu esmu
kustējusies.
Uz upi šogad iznāca tik
vien kā dažas reizes
aiziet, tāpēc ka bija dikti
karsts.
Nevar tā, ka vienu
dienu aizbrauc un vienu
dien’ nē – vajag katru
dien’ iet, tad ir ļoti labi.
Pagājušo gad’ tad gan
gāju katru dien’. Kad ej
upē, tad nekas nesāp.
Taisni var just – visi
kauliņi savās vietās.

Naudas jau mums nebij. Kaimiņam ar bij’ skuķis – tam bij’ ābece.
Viņa izplēsa no ābeces to vienreizvienu un atnesa man. Un es
vienā vakarā, vēl šodien atceros, iemācījos to vienreizvienu!
Skolotājs brīnījās un nevarēja noticēt, ka vienā vakarā var
vienreizvienu iemācīties! Nu slinkums ar redz’ bijis. Pasaku –
priekš kam tos ciparus un iemetu pumpī, lai nav jāmācās! Bet
vēlāk jau centos mācīties.
No sākuma jau visiem bija dažādas drēbes – vienam tādas,
citam citādas. Vēlāk, pēdējās pamatskolas klasēs, kad visiem bija
formas – tumši zilas, tad jau bija labi. Tad mēs bijām visi vienādi,
nevarēja mūs atšķirt.
Ģimene mana no Vecsaules aizgāja uz Bauskas pagastu un
piekto, sesto klasi jau Bauskā pabeidzu. Drēbes vajadzēja pašai
nopelnīt. Un turēt tās kārtībā, lai nenoplīst. Tādā ziņā jau es ļoti
centos.
Atceros, kad Bauskā gāju skolā, tur jau tuvu pie pilsētas daudz
jaunsaimnieku meitas mācījās. Visām bij’ portfeļi. Man nebij’.
Tajā gadā es nokaplēju pie viena saimnieka bietes. Tā kaplēšana
maksāja desmit lati un man par tiem desmit latiem sanāca nopirkt
portfeli, lai man tāpat kā visiem citiem skuķiem būtu. Un es
domāju, ka neviens nezināja, cik trūcīgos apstākļos dzīvojām.

Par ģimeni
Mana māte arī ilgi nodzīvoja – aizgāja, kad viņai bija deviņdesmit
četri gadi. Tēvs gan tik līdz piecdesmit gadu vecumam nodzīvoja.
Mēs bijām astoņi bērni ģimenē. Kad tēvs nomira, toreiz visi
palikām ar māti vien. Bet tagad jau visi viņsaulē. Es tik palikusi.

Bet apprecējos ar citu skaistkalnieti – aizsargu, viņš bija šucmaņos
iestājies. Krievu laikā viņu paņēma ciet. Aizbraucu uz tiesu. Tolaik
jau cita soda mēra nebija – nāvessods vai 25 gadi cietumsods. Ja
tu neesi nošāvis nevienu, tad 25 gadi cietumā.

Divi brāļi slimību dēļ nomira savos agros divdesmit gados – viens
ar tuberkolozi, otrs ar endokardītu. Toreiz tie notikumi uz mani
atstāja ļoti lielu iespaidu. Arī tagad grūti runāt... Tajos laikos jau
tām slimībām nebija pretlīdzekļu. Brālis, kuram tuberkoloze bija,
rakstīja savā dienasgrāmatā: „Kaut ar es nomiršu, kaut rastos
tādi zinātnieki, kas izgudrotu pretlīdzekli pret lielāko cilvēku
ienaidnieku – tuberkolozi.” Pēc tam jau drīz radās ar’ pretlīdzekļi
– penicilīns...

Tiesas sēdē klāt notiesātajiem nelaida, un advokāti tā iestāstīja,
lai stāvot liecinieku pusē. Kad gāja man garām, tik uz pleca uzsist
paspēju, vairāk nevarēja – sargs vienā un otrā pusē gāja, un aiz
muguras. Cietumā pēc tiesas varēja prasīt tikšanos. Aizeju uz
cietumu, tur jau pulka uz satikšanos stāv. Kad pienāk rinda, laida
pa desmit iekšā uzreiz. Tur tādi drāšu žogi priekšā bija. Ieslodzītie
stāvēja vairākus metrus nostāk. Mēs, tie desmit, cits pie cita un
katrs runā savu. Desmit minūtes ļāva runāt. Tad, kad deva zīmīti, ka
drīkst iet iekšā, noteica tā skarbi – 25 gadi, valsts nodevējs, pirmā
un pēdējā tikšanās. Bet man jau citi iestāstīja, lai tik nākamreiz
arī saka, ka pirmo reizi, viņi jau neizšķirstīs tos žurnālus. Tā es
vēl divreiz dabūju tikties. Pēc tam jau aizsūtīja uz Komi Republiku.
Vēlāk ar’ izšķīros un apprecējos otrreiz.

Piedzimu es Mežotnes pagasta „Veccepļos”. Visādi jau gājis, bet
vienmēr ir bijis jāstrādā. Tolaik tēvam pēc pirmā pasaules kara
bija piešķirta jaunsaimniecība – 14 hektāri.
Es piedzimu otrā vecākā. Pēc tam tie bērni daudz saradās. Un
viņam vairs nebija laba šitā zeme, viņam vajag lielāku. Pārdeva
māju un nopirka 80 hektārus Vecsaules pagastā. Visi aizgājām
uz Vecsauli.

Ēst kā deva. Bija biezpiens no vājpiena uztaisīts un tam kārtīgi
pārsmērēts pāri sviests. Strādnieku puiši arī bijuši saimniekam,
tie jau nogrābj lielo tiesu. Kalpone esot teikusi, lai taču atstāj tam
mazajam ganiņam ar’!

Skolas gadi
Dikti jau gribējās, kaut būtu visi izskolojušies. Bērni bija apdāvināti.
Bet kad tev naudas nav, nekā tev nebij’. Tu jau nemaz netiki
skolā. Kad vairāk bērni bija, varbūt vienam otram tika dots.
Mūsējie jau pa blatu neies prasīt pagastam. Varbūt ar kaut ko
būtu iedevuši, to es nezinu. Bet mums neviens neko nepalīdzēj’.
Zeķes mums bij’ salāpītas (bet pulkiem tas bij’).
Un es atminu, ka pirmo gadu uz skolu ar koka tupelēm gāju! Virsū
tik tāds virsiņš vien bij’. Gulēšana visa skolā bij’. Atceros ar’, ka
nemaz tika laba nebiju – mazai esot pirmajā klasē, noskatījos kā
zēni no finiera zāģēja mazus rāmīšus un visu ko. Kamēr zēni iziet
ārā, es tos rāmīšus sastrīpoj’... Nāk tas skolotājs un pārbauda.
Prasa – kā jūs te esat sastrīpojuši?! Un šim atbild – to jau tas
mazais Kārkliņš. Mūs toreiz nesauca vārdos, tik’ uzvārdos – mani
par mazo Kārkliņu.
Par vienreizvienu – es taču domāju, kāpēc tie cipari jāmācās!
Toreiz jau nebij’ tādas burtnīcas, kurām aizmugurē uzrakstīts.
Vajadzēja to vienreizvienu nopirkt. Bet ābecēs gan bija. Man kaut
kur tas pirmais vienreizviens tika iegādāts. Bet ko es – paņēmu
akmeni, aptinu to ar vienreizvienu un iemetu pumpī. „Man nav
vienreizviena,” es teicu, „un man nav jāmācās!”

Man viens paziņa saka – Velta, tu esi muļķe! Tev sivēni nedzimst?
Es saku – dzimst, un ko tad? – Ieliec vietā kritušos!

Nav jau nekas sevišķi interesants par mīlestību. Kad biju lopkopības
pāraugs, man bija trīsdesmit četras saimniecības pārraudzībā. Gāju
katrā mājā – katrai govij bij’ tauku procents jānoņem, jāsarēķina
un prom pie nākamā saimnieka. Visu dienu jābūt klāt, kad govis
slaucamas – no rīta, pusdienlaikā un vakarā. Katrā mājā gulta
uztaisīta, dod vislabāko ēst. Manā rajonā bija daudz saimniekdēli.
Un tā iznāca, ka ieskatījāmies ar to saimniekdēlu Skaistkalnē.
Nebija jau tikai viens draugs. Patika viens zēns un patika arī
otrs. Pirmais, kas man bija draugs, tas aizgāja armijā. Viņš krita
Volhovas purvos.

Kad es ar tādiem maziem kopā, tad jūtos tikpat jauna cik viņi. Es
ar visiem varu parunāties. Un tad viņi visi dikti labi ir ar mani, visi
ir laipni un smaida. Man jau patīk, ka smaida.

Atminos, ka viens brālis, viņam bija septiņi gadi, gāja pie
saimniekiem. Un pie saimnieka viņš bija salīgts govju slaukšanai.
Viņš nemācēja, bet saimnieks bij’ teicis, gan jau iemācīsies. Piecas
govis bij’ jāslauc! Desmit tam saimniekam pavisam bij. Kalpone
brālim bij’ iedevusi visas tās govis, kuras grūtāk slaucamas.

Sākumā pirmo gadu man kolhozā neviens lops nekrita, barība laba
bija. Vēlāk sāka krist un jau diezgan daudz, jau bojātas barības
dod. Ņem mani vienā sanāksmē Viesturos priekšā. Pašai liekas,
ka darbos no rīta līdz vakaram un vienalga – potē cik gribi, viņš
ņem un nobeidzās – caurejas un kuņģa iekaisumi. Par katru
kritušo lopiņu – akts, sekcijas, medikamentu apraksti – visu ļoti sīki
prasīja. Sevišķi jau viens mums grāmatvedis tā sīki prasīja. Vēlāk,
kad nomainījās grāmatvedis, ļāva pa grupām atrakstīt.

Par mīlestību

Un tie ir jauni skuķi! Ap
septiņdesmit pieci! Un
man jau ir deviņdesmit! Es nemaz nejūtos uz saviem deviņdesmit!

Kā pie saimniekiem toreiz bij’

Kursos es izmācījos par veterināro feldšeri. Kad negribēju kolhozā
vienu vai otru darbu darīt, tad jau ar piedraudēja – nu, vai Sibīrijā
labāk būs?

Jāstrādā daudz bija. No rīta kā četros celies, ej uz fermu un tā tikai
apkārt. Sākumā tik ar kājām un riteni. Tad man iedeva mopēdu –
bet tas pa dubļiem maisījās. Bija gadījumi, kad paziņo, kāds lops
slims. Ceļa neviena nav, brien pa tiem dubļiem. Pavasaros viss
pārplūdis. Zābaki iegrimst dubļos – noāvu pliku kāju, lai var zābaku
izvilkt. Ziemā – ar sniegu aizpūsti lauki. Kamēr aizbrien, kopējs jau
panācis pretī un saka, ka govij palicis labāk, es varot iet atpakaļ
Tā arī visu laiku kolhozā nostrādāju.

Kad mēs, tie pensionāri,
saejam kopā, tad
visiem jau sen viss kaut
kas sāp.

Strādāt mums vajadzēja gan. Tik viegli kā tagad bērni aug, tā
toreiz nebij’. Bija agri jāceļas – kad jāiet mātei palīgā govis slaukt,
cēlāmies četros. Kad uz skolu bij’ jāiet, tad varējām septiņos
celties.

Visi jau priekšnieki kā cilvēki bija labi. Visvairāk jau manā skatījumā
kolhozam deva Feldmanis. Vēl tagad atceros, kad viņš atnāca,
solīja, kā jau visi. Domāju – soli jau soli! tāpat jau nekas tur nebūs.
Bet, ko viņš solīja, viņš visu bija izpildījis. Viņš sacīja – es sākšu
vispirms taisīt ceļus, nauda jums būs vairāk. Visu ātri izpildīja...

Bet tur jau fermeris visu pieraksta. Kad dakteri ar sāka uz fermeriem
vainu likt – barībai vaina, kopēju nav nostrādājusi, tad jau sākām
sastrādāties...

Un uz pirti jāiet. Ar tām
dušām un vannām jau
tā riktīgi nemaz nevar
nomazgāties.

Nopirka to zemi. Nauda nepietika, paņēma aizdevumu no bankas.
Es to bieži tagad pārdomāju un salīdzinu kā tad bija un kā tagad
ir. Paņēma bankas naudu. Radās neražas gadi. Vajag maksāt,
bet naudas nav. Banka neskatījās, vai tev ir nauda, vai nav. Māju
pārdeva... Mums tad visiem bija jāiet prom. Tēvs parentēja kādu
mazu zemes gabaliņu Bauskas pusē. Tā mēs visi bez tās lielās
saimniecības palikām, strādājām pie citiem.

un palīdz to teļu izvilkt. Aiziet un nemaz neskatās, ka krekls
asiņains. Visur, kur vien varēja, pats pielika rokas.

Tik labi laiki kā tagad, nav bijuši
Pēc tam gāju lauksaimniecības vidusskolā Mežotnē, tāpēc, ka tas
bija tuvāk.
Skolēnu bija pulka – ap simtu. Pārsvarā puiši, meitenes tikai kādas
trīsdesmit četras. Iestājos toreiz komjaunatnē, toreiz jau teica, ja
nestāsimies, mūs izslēgs no skolas. Un naudas jau arī nemaz tā
nebija, kur citur iesim? Stājāmies komjauniešos.

Daudzi jau sūkstās, bet nekāda sliktuma jau nav. Kur tik labi laiki
kā tagad! Neredzu krīzi – varbūt uz priekšu tā krīze būs.
Vajag tikai gribēt strādāt! Es nevaru saprast, par ko te sūdzas –
dažs neko nedara un vienalga visu viņam atved! Humpalas dod
– cits nemaz nemazgā, nosviež tik čupā un ņem nākamo. Ēdamo
dod, bērniem naudiņu dod! Kādreiz kājām gājām septiņi, desmit
kilometru. Tagad – kā autobuss neiet, tā uz skolu ar neiet!

Toreizējais direktors Ziemels
man labu raksturojumu iedeva, norunājām, ka iešu uz
Kazdangu mācīties. Bet ja
naudas nav, nav ar ko iet. Tā
man divi gadi tā skola izputēja...

To laiku iztikšana
Kā mēs toreiz paēdām. Tēva
ar’ vairs nebij’. Viena govs bij,
bet mēs tik daudz bērnu! Piens
vismaz bij’. Bet kādreiz pietrūkās
gaļa un viss kas cits. Bet paēda
rupjmaizi, un ar pienu un likās
tik garšīg! Maizi cepa mājās. Ļoti
garšīgi jau maize mājā cepta.
Baltmaizi reti dabūja. Tagad tik
ēd baltmaizi katru dien’.

Kolhozu laiki
Uz Viesturiem pārnācu vēl
pirms kolhozu dibināšanas,
kad pieprasīju te četrus-piecus
hektārus zemes. Bet tūlīt
pat arī kolhozus dibināja. Un
nodibinājās kolhozs „Mežotne”.
Jankovski ievēlēja par priekšsēdētāju. Vēlāk Tarānovs bija –
foršs priekšnieks.
Ja viņš būtu bijis visu laiku, varbūt ar’ labāk būtu bijis. Viņš tāds
drošs bija. Es tik atminu, ka govij teļš dzima. Nevarēju izvilkt. Viņš
ienāk, balts neilona krekls mugurā – toreiz tāda mode sākās. Viņš
prasa: „Ko tu dar’?” (īsti latviski nemācēja). „Velku, nevaru izvilkt,”
atsaku: „Kopēja aizgājusi netieku galā.” Viņš tik atrota piedurknes

Pie Veltas Kārkliņas kundzes ciemojās –
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
un Laima Artimoviča
Sociālā darbiniece
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Sirsnīgi sveicieni
Rundāles novada
oktobra jubilāriem!

Sveicam jaundzimušos Rundāles novada
iedzīvotājus un viņu vecākus!
Anete Helviga

Koki sākusi pielaikot rudeni.
Debess glazūra lapotnē spīd.
Peļķu pelēkā emaljā, saulrietā,
Lapu krāsainie tauriņi krīt.
Koki sākuši pielaikot rudeni,
Saulei pāri mākoņu krusts.
Un par dzērvi kļuvusī sirds
Vēlas gājputnu kāsī zust.
/K.Apškrūma/

dzimusi 12.septembrī, 2011
Vecāki – Līga un Uldis Helvigi

Sabīne Vasiļjeva
dzimusi 22.septembrī, 2011
Vecāki – Irina Šņore un Jolants Vasiļjevs

Endija Purviņa
dzimusi 3.oktobrī, 2011
Vecāki – Sandra Alksnīte un Kristaps Purviņš

90

Velta Kārkliņa

Vladimirs Ļevčenko

85

dzimis 5.oktobrī, 2011
Vecāki – Māra un Vladimirs Ļevčenko

Gaļina Gengere
Monika Garā

80

Gunārs Levenbergs
Rita Arente
Ansis Borkovskis
Janīna Jermakoviča

75

Alfons Abacis
Aleksandrs Grahoļskis
Aleksandra Mareha
Alfons Sadauskis

70

Anna Gasūne
Daira Līdaka

65

Ivans Rekovičs
Lona Lubikaite

55

Mariss Klipsons
Olga Maļceva
Jānis Bonāts
Dainis Bruģis
Aija Jurgelāne

50

Ģirts Skrēbens
Nikolajs Troščenko
Raimonda Dičpetere
Vizma Ješkevica
Aina Kocere
Andis Rozentāls
Tamāra Krečikova

Rundāles pagasts
1 mazdārziņš Pilsrundālē 0,03 ha
(kadastra Nr. 40760030266)
2 zemes gab. Punslavās
11,91 ha un 4,76 ha (kadastra
Nr. 40760010076, 40760010049)
1 zemes gab. Pilsrundālē 0,18 ha
(kadastra Nr. 40760030436)
1 zemes gab. Mazrundālē 4,7 ha
(kadastra Nr. 40760030456)
Svitenes pagasts
1 zemes gab. pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kadastra Nr. 40880010095)
2 mazdārziņi Svitenē 0,1 ha
(kadastra Nr. 40880040271)
Viesturu pagasts
1 zemes gab. Bērstelē 2,35 ha
(kadastra Nr. 40960070193)
1 zemes gab. Viesturos 0,11 ha
(kadastra Nr. 40960040178)
Rundāles novada dome

RUNDĀLĒ:
Vakars interesantām personībām par interesantām
personībām
11.novembrī Rundāles novada domes Jaunajā zālē
LR Proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums
18.novembrī Pilsrundāles vidusskolas zālē:
Izstādes, filma par Rundāles novada 2.svētkiem,
IGO koncerts, vakars pie galdiņiem
Balle – spēlēs grupa „Deserts” no Jelgavas
Nezinīšu skolas pasākums – princesēm par princesēm
25.novembrī Rundāles novada domes Jaunajā zālē
BĒRSTELĒ:
LR Proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi

RUNDĀLES NOVADA AMATIERU KOLEKTĪVU
NODARBĪBU GRAFIKS 2011/2012
Aicinām interesentus iesaistīties!
Bērstelē
• Amatieru teātris
Vadītāja S.Rutka

Pr 16.30 - 18.30 Bērsteles kultūras
namā

• Vēderdeju kolektīvs „Džamila”
Vadītāja I.Puķīte

T 18.30 - 21.00 Bērsteles kultūras
namā

• Radošo izpausmju pulciņš
Vadītāja G.Šurna

O 17.00 - 19.00 Bērsteles skolā

Rundālē
• Deju kopa “Magnolijas”
Vadītāja A.Vangale

Pr 16.30 - 18.30 Pilsrundāles vsk.

• Deju kopa „Ir varianti”
Vadītāja A.Vangale

Pr 18.30 - 20.30 Pilsrundāles vsk.

• Drāmas terapija
Vadītāja L.Lauskiniece

O 17.00 - 18.00 Jaunajā zālē

• Rundāles novada koris
Vadītāja S.Zariņa

O 18.30 - 21.00 Pilsrundāles vsk.

• Amatieru teātris „Stella”
Vadītāja L.Lauskiniece

O 19.00 - 21.00 Jaunajā zālē

17.novembrī plkst. 13.00 svētbrīdis pie Bērsteles skolas,
filma Bērsteles skolā
plkst. 21.00 balle Bērsteles kultūras namā
Klubiņš „Uz tasi tējas” – tēma: Anekdotes
25.novembrī plkst. 17.00 Bērsteles kultūras namā
SVITENĒ:
LR Proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts
19.novembrī plkst. 19.00 Svitenes tautas namā
Pēc koncerta – balle (spēlēs grupa „Klaidoņi” no Jelgavas)
Deju kopas „Šurpu turpu” 5 gadu jubilejas vakars
26.novembrī plkst. 18.00 Svitenes tautas namā
VIESTUROS:
LR Proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums

• Teātra studija „Savējie”
mazā grupa (3-7 g.)
vidējā grupa
jauniešu grupa
Vadītāja L.Lauskiniece

O 18.00 - 19.00
T 14.40 - 16.00
T 18.00 - 19.30

Jaunajā zālē

• Mazuļu skoliņa
Vadītāja M.Rence

T 11.00 - 13.00 Jaunajā zālē

• Līnijdeju kolektīvs „Nāc dejot”
Vadītāja S.Pavlova

C 19.00 - 21.00 Pilsrundāles vsk.

• Breika un hip-hop deju grupa
Vadītājs D.Čaboņenko

S 13.00 - 15.00 Jaunajā zālē

• Gleznošanas un zīmēšanas
nodarbības Vadītāja L.Ikerte

Sv 17.00 - 19.00 „Baltā māja”

19.novembrī Viesturu kultūras centrā

Aicinām iesaistīties labdarības
akcijā
DĀVĀ NO SIRDS!
Ziemassvētki un Jaunais gads ir īstais
laiks, lai atvērtu savas sirdis labestībai,
jo mēs ikviens varam būt mazliet eņģelis,
iepriecinot citus cilvēkus!
Aicinām arī Jūs iesaistīties labdarības akcijā „Dāvā no sirds!”,
ziedojot dažādus sadzīves priekšmetus, apģērbus vai vienkārši
lietas, kuras Jums vairs nav nepieciešamas, bet citam varētu
ļoti noderēt.
Labdarības akcija ilgs no 2011.gada 5.-15.decembrim.
Akcijas laikā ziedojumus varēs nodot:

Svitenē

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:

GAIDĀMIE PASĀKUMI

• Vēderdeju kolektīvs „Johari
kadife” Vadītāja I.Puķīte

O 16.30 - 18.30 Tautas namā

• Bērnu folkloras kopa
Vadītājs L.Zarāns

T 17.00 - 18.30 Tautas namā

• Folkloras kopa „Svitene”
Vadītāja V.Makšus

T 18.30 - 21.00 Tautas namā

• Senioru deju kopa
„Šurpu-turpu”
Vadītāja A.Vangale

T 19.00 - 21.00 Tautas namā

• Amatieru teātris
„Šurumburums”
Vadītāja I.Vaičūne

O 19.00 - 21.00 Tautas namā

Pilsrundālē un Saulainē
Kristīne Brūvele
tālr. 291 89 584
Laima Artimoviča
tālr. 265 77 309
Bērstelē
Svetlana Poča
Laima Artimoviča

tālr. 261 23 242
tālr. 265 77 309

Svitenē
Sandra Upīte
Sandra Kerēvica

tālr. 286 64 763
tālr. 266 72 682

Viesturos
Guna Lisovska

tālr. 295 74 079

Kristīne Brūvele
Sociālā dienesta vadītāja

Viesturos
• Deju kolektīvs „Annele” (2-7 g.) O 17.00 - 18.00 Viesturu kultūras
Vadītāja A.Vangale
centrā
• Deju kolektīvs „Sprīdītis” (7-14 g.) T 18.00 - 19.00 Viesturu kultūras
Vadītāja A.Vangale
centrā
Sandra Kerēvica
Kultūras nodaļas vadītāja

Svecīšu vakari
19.novembrī plkst. 14.00 Cielavu kapos
19.novembrī plkst. 15.00 Beķeru kapos
27.novembrī Sudmalu kapos

Lilita Lauskiniece
Kultūras darba organizatore Rundālē

Mūžībā aizgājuši
Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu,
Ar jums, starp jums...
Ik rasas pilienā,
Kas rīta saulē lās,
Gan Jūsu sirdīs, domās, atmiņās.
/I.Rudene/

Ainārs Datavs
Vija Konstante
Lidija Aina Salmiņa

(06.05.1975 - 20.09.2011)
(30.09.1938 - 30.09.2011)
(30.09.1930 - 10.10.2011)

„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.

