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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

RUNDĀLES NOVADA RODODENDRS MEŽAPARKA LIELAJĀ ESTRĀDĒ
„2019.gada
18.oktobrī
katra no Latvijas 119 pašvaldībām Lielās estrādes teritorijā iestādīja rododendru,
veidojot krāšņu dārzu. Lai
119 rododendru košumkrūmi
visu novadu vārdā rotā šo
simbolisko latviešu savienošanās un kopā sanākšanas
vietu, ziedot ar dubultu sparu, kad šeit skanēs dziesmas
un mūzika, kad uz svētkiem
pulcēsies ļaudis no visām pilsētām un visiem novadiem!”
Šāds uzraksts rotā Zemgales
reģiona rododendru dārza informatīvo plāksni. Uz tās arī norādīti visi Zemgales reģiona, tai
skaitā Rundāles, novadi un katra novada iestādītā rododendra
šķirne. Uz plāksnes Rundāles novada vārdam iepretim – Babītes
Antons.
Latvijas Pašvaldību savienības Komunikācijas nodaļas
vadītāja un padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Jana
Bunkus stāsta: “Mazs bij` tēva
novadiņis, bet diženi turējās!”
- tā pašvaldības pēc rododendru dārza iestādīšanas vienojās
kopīgā tautasdziesmā diriģenta
Inta Teterovska un kora “Balsis”
vadībā. Un sajūta patiešām visiem bija lieliska, jo Mežaparka
Lielās estrādes teritorijā tagad
tapis unikāls dažādu šķirņu rododendru dārzs. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis iestādīja
rododendru ar ļoti skaistu vārdu - Šarlote. “Šis jau ir otrais
vides objekts, kas skaistā veidā
vēstīs par Latvijas pilsētām un
novadiem. Pirmais atrodams
Vecrīgā – ģerboņu siena. Mežaparka Lielā estrāde ir vieta,
kur dziesmās uzziedēt sabrauc
tūkstošiem cilvēku no dažādām
Latvijas vietām, tāpēc ir tikai

likumsakarīgi, ka rododendri uzziedēs tieši šeit. Lai šie košumkrūmi ikreiz uzzied arvien kuplākiem ziediem, tādējādi sveicinot
ikvienu dziesmusvētku dalībnieku un skatītāju – ļaudis no dažādām Latvijas vietām,” sveicot
svinīgā pasākuma “Rododendru
krāšņums dziesmu priekam” uzsvēra G.Kaminskis.
Uz skaisto pasākumua aicināja Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas dome un SIA “Rīgas
meži”. “Šeit mēs jūtamies stipri,
vareni, mēs šeit jūtamies diži, jo
Mežaparka estrāde ir īpaša vieta. Man gribētos, lai tās sajūtas,
ko jūs šodien iegūsiet, jūs aizvestu arī uz to vietu, no kurienes
katrs nākam, lai ikviens Latvijas
iedzīvotājs sajustos dižens. Līdz
ar rododendriem Mežaparka
Lielā estrāde kļūst vēl skaistāka. Šis dārzs ir veltījums Latvijai
un latviešu priekam dziedāt un
dejot,” sveicot klātesošos, novēlēja SIA “Rīgas meži” Valdes
priekšsēdētājs Aivars Tauriņš.
un Latvijas pilsētu un novadu
vadītājiem rododendrus stādīs
arī vispārējo dziesmu un deju
svētku un skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru
– Latvijas Nacionālā kultūras
centra un Valsts izglītības satura
centra – pārstāvji.
Pašvaldības katra savu rododendru iestādīja atbilstoši novada vai pilsētas atrašanās vietai
kultūrvēsturiskajos
novados
– Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē,
Latgalē un Rīgā. Katra pašvaldība par iestādīto košumkrūmu
saņēma arī sertifikātu, un pie
katra no tiem tiks izvietota attiecīga informatīva plāksne. Pasākuma laikā notika ekskursija
pa Mežaparka Lielās estrādes
teritoriju, lai novērtētu līdz šim
paveikto jaunās estrādes būv-

Rundāles novada pašvaldības būvinženiere Anna Zvejniece parūpējas
par Babītes Antonu. Foto: Aigars Sietiņš
niecībā.
Vairāku nedēļu garumā SIA
“Rīgas meži” daļas “Dārzi un
parki” dārznieki veica plānotā
rododendru dārza stādījumu vietu gultnes rakšanu, pildīšanu ar
auglīgu augsni un bagātināšanu

ar rododendriem tīkamo mēslojumu – skujām un kūdru.
Informāciju apkopoja
Kristīne Līdaka
Rundāles novada domes
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA

DOME LĒMUSI
2019.gada 31.oktobra domes sēdē lemts

Rundāles novada dome
) 26349298
* dome@rundale.lv

APSTIPRINA BEZCERĪGOS DEBITORUS
Apstiprināt bezcerīgo debitoru parādu prasījumu dzēšanu, kuriem piedziņa nav iespējama par
kopējo summu EUR 2368,26. Ministru kabineta
2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādes” 187.
punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā
ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas
noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumus.

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107
* aigars.sietins@rundale.lv

IZĪRĒ DZĪVOJAMO PLATĪBU
Pamatojoties uz personas iesniegumu izīrēta dzīvojamā platība – dzīvoklis “Punslavās 7”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843
* rundale@pakalpojumucentri.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;
* ivars.cerlenoks@rundale.lv
Sociālā dienesta vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 26674834
* kristine.bruvele@rundale.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
un Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
INESE KUKUTE
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv
Nekustamo īpašumu
speciāliste
DACE SPURA
) 63962532; 29150388
* dace.spura@rundale.lv
Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194
* martins.brikers@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

Kase BĒRSTELĒ
) 63962126

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
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APSTIPRINA IZSOLES REZULTĀTUS
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” zemes vienības Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību
2,921 ha, izsoles rezultāti. Par uzvarētāju atzīta
persona, kas nosolījusi augstāko cenu EUR 25467
(divdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit
septiņi eiro).
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Indru kaltes”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, zemes vienības ar kopējo platību 8,01 ha, izsoles rezultāti. Par uzvarētāju atzīta persona, kas nosolījusi augstāko cenu EUR 22
600,00 (divdesmit divi tūkstoši seši simti eiro).
SAKĀRTO ĪPAŠUMTIESĪBAS
Lai pašvaldība varētu racionāli un lietderīgi rīkoties ar tās rīcībā esošo nekustamo īpašumu, lemts
nostiprināt zemesgrāmatā uz Rundāles novada
pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu
- dzīvokļa īpašumu Nr.6, daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā „Saulaine 23”, Saulaine, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
GROZA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMU
Veikti grozījumi Rundāles novada domes 2009.
gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums” (Turpmāk tekstā –
Nolikums).
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
2.panta pirmo daļu ir noteikts, ka Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu
attiecīgās domes pilnvaru laiku. Ievērojot minēto
tiesību normu, ir veikti grozījumi Nolikumā, norādot Rundāles novada vēlēšanu komisiju kā iestādi.
Ar Rundāles novada domes 2019.gada 25.aprīļa
lēmumu Nr.4 tika apstiprināts Rundāles novada
pašvaldības nolikums “Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē!”, ar kuru ir izveidota
Uzņēmējdarbības projektu vērtēšanas komisija.
Līdz ar to ir veikti grozījumi Nolikumā, precizējot
komisiju skaitu.

Tāpat, ievērojot iepriekš minētos veiktos grozījumus, aktualizēta Rundāles novada pašvaldības
struktūrshēma.
IZNOMĀ ZEMI
Pamatojoties uz personas iesniegumu iznomāta
pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „ Rundāles ciemats 6”, Rundāles pagasts, Rundāles novads zemes vienība 0.06 ha platībā, katlu mājas
uzturēšanai uz pieciem gadiem.
APSTIPRINA BEZCERĪGOS DEBITORUS
Apstiprināt bezcerīgo debitoru parādu prasījumu dzēšanu, kuriem piedziņa nav iespējama par
kopējo summu EUR 2368,26. Ministru kabineta
2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādes” 187.
punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā
ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas
noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumus.
IZNOMĀ ZEMI INTERNETA PAKALPOJUMU
NODROŠINĀŠANAI
Pamatojoties uz SIA “Latvijas Mobilais Telefons”
pilnvarotās personas SIA “TelPro” iesniegumu ar
SIA “Latvijas Mobilais Telefons” noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgumu par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
ūdenstornis”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, sastāvā esošās būves – ūdenstorņa 10 m2 platībā un daļu no zemes gabala 2 m2
platībā iznomāšanu mobilo sakaru aparatūras
izvietošanai uz 10 gadiem, tādējādi uzlabojot interneta pakalpojumus Pilsrundāles iedzīvotājiem.
Minētajam nekustamajam īpašumam noteikta
nomas maksa EUR 80,00 mēnesī.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
Pamatojoties uz personas iesniegumiem, atļauj
sadalīt nekustamos īpašumus:
nekustamo īpašuma “Upmalas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atdalot zemes gabalu aptuveni 0,3 ha platībā,
nekustamo īpašuma “Jaunkraujas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atdalot zemes gabalu
aptuveni 3 ha platībā,
nekustamo īpašumu “Sējas”, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā, atdalot zemes gabalu dzīvojamās mājas uzturēšanai aptuveni 1,0 ha platībā,
Minētos nekustamos īpašumus atļauj sadalīt izstrādājot zemes ierīcības projektus, aktualizējot
esošos apgrūtinājumus un paredzot jaunus apgrūtinājumus. Apstiprināti projektu izstrādes nosacījumi.
APSTIPRINĀTAS SILTUMENERĢIJAS TARIFA
IZMAIŅAS SAULAINES CIEMĀ
2019.gada 30.septembris ir beigu termiņš starp
Rundāles novada domi un SIA “Hag” noslēgtajam
līgumam par cietā kurināmā - brikešu piegādi
Rundāles novada pašvaldībai. Saskaņā ar līguma
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DOME LĒMUSI
nosacījumiem, cietā kurināmā – brikešu
cena bija 89,97 EUR/t.
2019.gada 24.jūlijā tika izsludināts jauns iepirkums par cietā kurināmā piegādi. Iepirkuma rezultātā tika pasludināts par uzvarētāju
SIA “Hag” ar piedāvāto zemāko līgumcenu
– 98,97 EUR t un PVN 21%. Līdz ar to kurināmā izmaksas sadārdzinājums salīdzinoši
ar iepriekšējo līgumu ir par 10 %.
Salīdzinot izmaksas ar 2017. un 2019.gadu,
tika konstatēts, ka pieaudzis elektroenerģijas patēriņš un tās izmaksas 13,38 %, tāpat degvielas cena ir pieaugusi par gandrīz
18 %, kā arī palielinājušās darba algas un
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme.
Iedzīvotājiem piegādātās siltumenerģijas
izmaksas sastāv no kurināmā – saulespuķu
čaulu briketes, kas sastāda 58% no 1 MWh
cenas, atlikušos 42% veido elektroenerģijas
izmaksas, iekārtu amortizācijas un remonta
izmaksas, apkalpojošā personāla algas, administratīvie izdevumi.
Rundāles novada domes Komunālo pakalpojumu dienests ir pārskatījis siltumenerģijas un karstā ūdens tarifus Saulaines ciemā,
kā rezultātā tika konstatēts, ka laika posmā
no 2017.gada līdz 2019.gadam ir palielinājušās izmaksas par 14,71 %,
Ievērojot minētos apstākļus, ir apstiprinātas
izmaiņas Rundāles pagasta Saulaines ciema siltumenerģijas tarifos, nosakot Rundāles novada Rundāles pagasta Saulaines

ciemā tarifu par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) – T – 71,95 [EUR/MWh] bez PVN.
Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada
1.decembri.
ORGANIZĒ IZSOLES
Dome lēmusi organizēt Rundāles novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
“Mācību poligons”, Rundāles pagasts, zemes vienības daļas, 9,6 ha platībā, nomas
tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Apstiprināt zemes nomas tiesību izsoles noteikumi.
Lemts organizēt arī Rundāles novada pašvaldības nekustamo īpašumu
- dzīvokļa Nr.26, daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Zelmeņi”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novadā ar kopējo platību
35,2 m2, īres maksas mutisku izsoli;
- dzīvokļa Nr.32, daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novadā ar kopējo platību
33,2 m2, īres maksas mutisku izsoli;
Apstiprināti īres maksas izsoles noteikumi.
(Informācija par izsolēm >> 5.lpp)
PĀRŅEM PĀRVALDĪŠANĀ UN
APSAIMNIEKOŠANĀ
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU
Pamatojoties dzīvojamās mājas ,,Ilgas”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā pilnvarotās personas iesniegumu un tam pievienoto dzīvokļu īpašnieku kopsapulces proto-

kolu, lemts pārņemt minēto daudzdzīvokļu
dzīvojamo Rundāles novada domes pārvaldīšanā un apsaimniekošanā no 2019.gada
1.novembra. Tās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa noteikta EUR 0,15 par
vienu dzīvokļa apsaimniekojamās platības
kvadrātmetru mēnesī, papildus aprēķinot
pievienotās vērtības nodokli.
APSTIPRINĀTAS IZMAIŅAS IEPIRKUMU
KOMISIJĀ
Pamatojoties uz Rundāles novada iepirkuma komisijas locekles Sandras Kerēvicas
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no komisijas
locekles pienākumu veikšanas, Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa
priekšlikumu iepirkumu komisijas sastāvā
Sandras Kerēvicas vietā izvirzīt Rundāles
novada domes Finanšu un Investīciju nodaļas vadītāju Mariju Abramčiku, Marijas
Abramčikas rakstisku apliecinājumu darboties Rundāles novada domes iepirkumu
komisijā, lemts atbrīvot Sandru Kerēvicu no
Rundāles novada domes iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un ievēlēt
Rundāles novada domes Finanšu un Investīciju nodaļas vadītāju Mariju Abramčiku par
Rundāles novada domes iepirkumu komisijas locekli.
Ar Rundāles novada domes lēmumiem
iespējams iepazīties Rundāles novada
domes oficiālajā mājas lapā www.rundale.lv sadaļā PAŠVALDĪBA

#UZDRĪKSTIES UZVARĒT

Ķīpsalas izstāžu hallē 31.oktobrī notika lielākā Latvijas
uzņēmējdarbības
konference
jauniešiem #UZDRĪKSTIES UZVARĒT, kopumā pulcējot 5000
skolēnus, jauniešus un skolotājus
no visas Latvijas. Šī gada konferences tēma bija “Pievienojies
varoņiem biznesā!”. Konferenci
organizēja Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia), lai izglītotu Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un
daudzajām iespējām, ko tā dod.
Šī gada konferencē uzstājās
Maksims Jegorovs (Accenture
Latvia), Alise Balgalve (Musli Graci), Edgars Rozenvalds
(Wood Religion Barbershop),
Līderu programmas absolventi Ernests Vēzis un Nannija
Pētersone, 2019.gada Latvijas
labākais skolēnu mācību uzņēmums Wheelift, Ieva Vīgante

(Swedbank Latvia), Raimonds
Kulbergs (Funderful), Dāvis Dudelis (Avenei), Jānis Rozenblats
(Mailigen), Iļja Krūmiņš (Gamechanger Audio), Emīls Kaupers,
Edgars Kaupers, Roberts Vanags (Carnival Youth) un citi.
Šogad uz konferenci no Pilsrundāles vidusskolas brauca dažādu klašu skolēni – gan no 12.
un 9.klases aktīvākie, gan arī
Biznesa pulciņa jaunieši no 6.a,
7. un 8.klasēm.
Konferencē pavadījām visu
dienu, guvām lieliskus iespaidus.
Papildus konferencē notiekošajām uzrunām otrā telpā notika
radošās darbnīcas, kurās jaunieši varēja izmēģināt IQ spēles, fotografēties, iepazīties ar
Swedbank piedāvājumiem, aplūkot talantīgākos pagājušā gada
Skolēnu mācību uzņēmumu produktus, iepazīties ar Latvijas Republikas patentu valdes darbu.

Pilsrundāles vidusskolas aktīvie jaunieši gūst jaunu pieredzi
Foto: Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
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PIECAS BALVAS NO SEŠĀM! SPOŽI JAUNIE PRĀTI….

2019.gada septembra sākumā tika
izsludināts jauns un interesants reklāmas veidošanas konkurss skolēniem
“Radošā Zemgale”, kuru organizēja
Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, izglītības iestādēm,
uzņēmējiem un Junior Achievement –
Young Enterpriese Latvija.
Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu radošumu, uzņēmējdarbības kompetences,
interesi un padziļinātu priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi un ekonomikas pamatprincipiem.
Darba uzdevumus sagatavoja un piedāvāja Zemgalē pazīstami uzņēmumi kā,
piemēram, AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA
“Dona”, SIA “Gārsenes pils”, “5 MASTI”, SIA
“BestBerry”, SIA “Karameļu darbnīca”, sveču
ražotāji no Rundāles novada – SIA “KRISTELL”, viens no konkursa organizatoriem
“Junior Achievement Latvia”, kā arī nodibinājums „Jāņa Bisenieka fonds”.
Katrs uzņēmums izstrādāja konkursa
uzdevumu, kas bija ļoti dažādi, tādā veidā
paplašinot skolēnu iespēju radoši izpausties sev interesantās dimensijās. Piemēram,
“Jāņa Bisenieka fonds” vēlējās, lai skolēni
izstrādā logo, SIA “Kristell” sagaidīja korporatīvo dāvanu bukletu, AS “Dobeles dzirnavnieks” vēlējās uz jaunatni balstītu sociālo
tīklu kampaņas video par savu produktu.
Konkursa dalībnieki strādāja 3 dažādās vecuma grupās pa 2 vai 3 komandā, tā pierādot spēju sadarboties, pieņemt kopīgus
lēmumus. Turklāt vienā komandā var tikt
iekļauti skolēni no dažādām izglītības iestādēm un katra komanda konkursā drīkst piedalīties ar vairākiem darbiem.
Bērni varēja parādīt zināšanas, kas bija
iegūtas ekonomikas stundās, kā arī vispārējo izpratni par uzņēmējdarbības tirgu. Reizēm skolās ekonomika ir ļoti sausa, tāpēc
tā jāpadara mūsdienīgāka - praktiski jārāda,
kāpēc kaut kas ir jāmācās. Ir bērni, kurus nesaista ekonomika, bet kuri ir sajūsmināti par
dalību šādos konkursos. Ir liels prieks bērnos
redzēt interesi, turklāt skolēniem tas ir ārpus
stundu darbs ar lieliski izvēlētu laika rāmi.
Izstrādātus darbus konkursam iesniedza
65 skolēni no 11 skolām. Iesniegtos darbus
vērtēja tā uzņēmuma pārstāvji, kuru dotais
uzdevums ticis pildīts, vērtēta tika ideju novitāte, radošums un izdoma, darba realizācijas kvalitāte, izpildījuma atbilstība uzstādītajam mērķim un uzņēmumam.
Konkursa apbalvošana norisinājās Jelgavā, kafejnīcas “Silva” banketu zālē, kur konkursantus uzrunāja gan oficiālie pārstāvji un
organizatori, gan ar īpašu sajūsmu jaunieši
klausījās prezentāciju no kādreizējā skolēnu

Pilsrundāles vidusskolas komandas dalībnieki gandarīti par sasniegumu.
Foto: Zemgales Plānošanas reģions
mācību uzņēmēja Reiņa Ņikuļceva, kurš šobrīd vada “lielo” biznesu ar starptautiskiem
panākumiem SIA “RocketGrip”.
Konkursa rezultāti tiešām iedrošināja
jauniem konkursiem. Ar milzīgu prieku jāuzteic Pilsrundāles vidusskolas skolēnu darbi,
jo no 6 uzņēmumu balvām, kas tika pasniegtas, Pilsrundāles vidusskolas komandas ieguva 5!
Turklāt Pilsrundāles vidusskolas jaunieši
lieliski parādīja savas sadarbības prasmes,
jo mums bija apvienotās komandas ar citām
skolām – piemēram, bija komanda, kurā darbojās audzēknis Vitālijs Strazdiņš no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines
teritoriālās struktūrvienības kopā ar Pilsrundāles vidusskolas 12.klases audzēkņiem, kā
arī pati jaunākā dalībnieku komanda no visiem dalībniekiem, kas vispār konkursā startēja, bija no Pilsrundāles vidusskolas, kurā
darbojās Adrians Rīvāns no 6.a klases kopā
ar Hugo K. Baltu no Bauskas Sākumskolas.
Kopumā no Pilsrundāles vidusskolas piedalījās 20 skolēni no 6.a, 11. un 12.klasēm,
kuri ārpus mācību stundām aktīvi meklēja
informāciju, pētīja uzņēmumus un izstrādāja
tiešām kvalitatīvus darbus.
Šoreiz no Pilsrundāles vidusskolas uzvarēja komandas:
Dāniels Tanona (12.kl), Kristīne Ārente
(12.kl), Ēriks Volkovs (12.kl) un Vitālijs Strazdiņš Kandavas LT Saulaines TS) – iesūtot 4
darbus, no kuriem tika apbalvoti ar 1 vietu
no – “Junior Achievement Latvia”, izstrādājot
Skolēnu mācību uzņēmumu popularizēšanas
video formātā, kā arī 1.vietu no SIA “Dona”
– par izstrādātu video reklāmu maizei. Tātad
šai komandai veselas 2 balvas!
Linda Ieva Šumina (11.kl), Diāna Sadaus-

ka (11. kl) un Ērika Bistrova (11.kl) – ieguva 1.vietu no SIA “Karameļu darbnīca”, par
izstrādātu video reklāmu jaunajam produktam - vegāniem domātām karamelēm.
Tīna Rimševica (11.kl), Simona Valtere
(11.kl) un Ieva Elizabete Saltā (11.kl) – ieguva 1. vietu no AS “Dobeles dzirnavnieks”,
turklāt meiteņu video tika parādīts visiem
klātesošajiem kā veiksmīgi izveidots reklāmas rullītis, izmantojot pareizos piesaistes
un mārketinga veidus.
Alise Lapsa (12.kl) un Melisa Rence (12.
kl) – ieguva 1. vietu no SIA “Kristell” par veiksmīgi izstrādāto korporatīvā dizaina bukletu
Ziemassvētku produktiem.
Adrians Rīvāns (6.a kl) un Hugo K.Balta
(Bauskas sākumskolas 6.b kl) ieguva balvu
no Zemgales Plānošanas Reģiona.
Hugo K.Balta ieguva balvu no “Junior
Achievement Latvia”, jo tika popularizējis
skolēnu mācību uzņēmumu Pilsrundāles
vidusskolas uzvarētāju komandas video –
veiksmīgs sadarbības modelis, kurš rezultējas.
Pilnīgi noteikti var teikt, ka mums bija
lieliski rezultāti, labi sagatavotas komandas
un izcils visu skolēnu sniegums. Mūsu konkurenti bija spēcīgu skolu pārstāvji arī no
specializētām mācību iestādēm, piemēram,
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, kurā skolēni
mācās komercijas un multimediju programmas padziļināti. Tāpēc par rezultātiem esam
ļoti, ļoti priecīgi! Paldies visiem, visiem skolēniem, kuri piedalījās!
Informāciju sagatavoja
Kristīne Balta
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja
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JAU 16 SOCIĀLIE DARBINIEKI ZEMGALĒ APMĀCĪTI
PALĪDZĒT AZARTSPĒĻU ATKARĪGAJIEM
Katrā Latvijas pašvaldībā ir sociālais dienests, kura speciālistu
ikdienā būtiska loma ir arī atbalsta sniegšana iedzīvotājiem cīņā
ar dažādām atkarībām. Vienlaikus
speciālistiem trūkst zināšanu un
konkrētu vadlīniju, kā rīkoties sastopoties ar azartspēļu atkarību.
Tāpēc biedrība “Esi brīvs!” sociālās iniciatīvas “Spēles brīvība” ietvaros šogad īstenoja unikālas apmācības, kurām noslēdzoties jau
80 sociālo dienestu darbinieki, tostarp 16 no Zemgales, ir apguvuši
pamatus darbam ar azartspēļu atkarīgajiem un dažādus palīdzības
mehānismus, lai ikvienā Latvijas
reģionā sniegtu nepieciešamo atbalstu azartspēļu atkarīgajiem un
to līdzcilvēkiem.
Divos intensīvu apmācību ciklos
sociālo dienestu darbinieki no visas
Latvijas tika sagatavoti darbam ar
azartspēļu atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem labāko nozares speciālistu
vadībā, starp kuriem ir Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Minesotas
programmas vadītāja Venita Dāve,
narkoloģe-psihiatre Inga Landsmane,
mākslas terapeite-supervīzore Agija
Bogdānova, geštaltterapeite Agita
Sēja, kā arī izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atkarību speciāliste
Magdalēna Pranaite.
Apmācībās savu kompetenci stiprinājuši sociālo dienestu darbinieki
no visiem Latvijas reģioniem, tostarp
Zemgalē apmācīti un par “Spēles brīvība” reģionālajiem vēstnešiem darbā
ar azarstpēlmani un tā ģimeni kļuvuši
16 sociālie darbinieki no 11 pašvaldībām.
Turpmāk vērsties pēc atbalsta var
šādās pašvaldībās: Jelgavas un Jēkabpils pilsētās, Bauskas, Vecumnieku,
Rundāles, Ozolnieku, Kokneses, Aizkraukles, Dobeles, Jaunpils un Tukuma novados. Par atbalsta pieejamību
konkrētajā novadā, iedzīvotāji aicināti
interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā.
Kā norāda biedrības “Esi brīvs!” vadītāja Dace Caica, sociālais dienests
nereti ir pirmais pieturas punkts, kurā
iedzīvotāji vēršas pēc atbalsta grūtā
brīdī, tostarp nonākot azartspēļu atkarībā vai līdzatkarībā. Tomēr sociālie darbinieki atzīst, ka sastopoties
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ar azartspēļu atkarību, viņi jūtas bezspēcīgi, jo atšķirībā no citiem atkarību
veidiem, šajā nav izstrādāti vienoti
atbalsta mehānismi kā palīdzēt atkarīgajam un tā tuviniekiem.
“Sociālā darba speciālisti ir tilts,
kas savieno atkarīgos ar viņiem vajadzīgo palīdzību. No speciālistu spējām
un kompetences nereti atkarīgs, vai
atkarīgās personas saņems viņiem
tik nepieciešamo palīdzību. Apmācību dalībniekiem ir iespēja ne tikai
iegūt jaunas zināšanas darbam ar
atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem, bet
arī dzirdēt labāko nozares speciālistu
praktiskās,
Nereti lielāko izaicinājumu atbalsta sniegšanā rada korekta atkarības
atpazīšana un salīdzinoši nelielā pieredze saskarsmē ar azartspēļu atkarīgajiem. Kā skaidro Dace Caica, tad
parasti to, ka persona ir azartspēļu
varā, noskaidro risinot citas likstas –
alkoholismu, finansiālās grūtības: “Tāpēc ir ļoti svarīgi palīdzēt pašam atkarīgajam atpazīt savu slimību, jo deviņi
no desmit atkarīgajiem sākumā neapzinās tās nopietnību un dzīvo noliegumā. Turklāt vairumā gadījumu pēc
palīdzības vēršas nevis paši atkarīgie,
bet viņu līdzcilvēki. Sociālajiem darbiniekiem ir jābūt skaidrai izpratnei par
to, kur atkarīgajam ieteikt vērsties, lai
uzsāktu ārstēšanos. Vienotas palīdzības sistēmas un dažādu atbalsta mehānismu izveide atkarīgajiem ir tikpat
svarīga kā līdz šim iedibinātā prakse,
darbā ar citu atkarību māktajiem.”
Sociālo iniciatīvu “Spēles brīvība”
organizē biedrība “Esi brīvs!”. Pērn
iniciatīvas ietvaros tika izveidota
speciāla atbalsta tālruņa līnija spēļu
atkarīgajiem un viņu tuviniekiem. Telefona līnijas darbību nodrošina krīžu
un konsultāciju centrs “Skalbes”, kas
sociāli nozīmīgos jautājumos krīzes
konsultācijas sniedz jau 19 gadus.
Konsultāciju tālrunis 29323202 azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem
darbojas no pirmdienas līdz sestdienai
laikā no plkst. 12.00 līdz 20.00. Iniciatīvu finansiāli atbalsta spēļu biznesa
uzņēmums “Alfor”.
Papildu informācija:
Oskars Kupše
oskars@deepwhite.lv
+371 26151430

2.decembrī, tieši 30 dienas pirms stāsies spēkā
Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka
visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram ir jautājumi par ugunsdrošību un dūmu detektoriem, doties
uz jebkuru no 92 VUGD daļām un posteņiem visā
Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, un saņemt konsultāciju.

SPORTA ZIŅAS
Latvijas Stigas kausa izcīņas sacensībās 2019.
gada 19.oktobrī Rīgā, Stigas kausa otrajā kārtā Rundāles jaunieši 2007./2008. dzimušo zēnu vecuma grupā izcīnīja sekojošas vietas:
Vadims Čolno
Matīss Toronijs
Regnārs Haritonovs
Arsēnijs Babuka

9.vieta
10.vieta
16.vieta
19.vieta.

Bauskas novada Sporta centra Mēmele 2019./2020.
gada atklātās balvas izcīņā galda tenisā 26.-27.oktobrī Uzvaras pamatskolā Vadims Čolno izcīnīja 3. vietu jauniešu grupā, Lidija Martinkena 4.vietu augstākajā līgā sievietēm, Aivars Kamols 8.vietu augstākajā
līgā vīriešiem.
07.12.19 - norisināsies Rundāles novada Ziemassvētku turnīrs basketbolā. Sporta sacensības paredzētas Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē, plkst 11.00.
Komandas sastāvā 5.dalībnieki.
14.12.19 - plkst 11.00 Pilsrundāles vidusskolas
sporta zālē norisināsies pēdējais sacensību posms ģimeņu sacensībās. Visas ģimenes, kurām patīk aktīvi
pavadīt laiku laipni aicinātas uz sportiskām un atraktīvām izdarībām.
Ieva Kirkila
Rundāles novada domes
Sporta nodaļas vadītāja
Mob.tālr.26553747
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KONKURSS “MANS BIZNESA PLĀNS
LATVIJAS PILIJ VAI MUIŽAI”
Lai veicinātu jauniešos padziļinātu interesi par Latvijas kultūras
mantojuma objektiem, un attīstītu spēju paraudzīties uz tiem kā
potenciālajiem apkārtnes ekonomikas, tūrisma vai kultūras centriem, Latvijas Privāto vēsturisko
ēku asociācija un Latvijas Piļu un
muižu asociācija jau otro gadu pēc
kārtas rīkoja konkursu jauniešiem.
Skolēnu uzdevums bija apmeklēt
kādu Latvijas pili vai muižu un uzrakstīt tai biznesa plānu. Iesniegtos projektus vērtēja žūrija, kas
sastāvēja no desmit pārstāvjiem.
Konkurss tika izsludināts jau pavasarī un darbus varēja iesniegt līdz
vasaras sākumam.
Pilsrundāles vidusskolu pārstāvēja 2 komandas – pamatskolas
grupā Viktorija Ričika un Viktorija
Apsīte kopā ar Mariku Turku izstrādāja Biznesa plānu par izglītojošu Kvestu - Spēli Svitenes pilij,
un vidusskolas grupā Alise Lapsa,
Melisa Rence un Annija Stabulniece izstrādāja sociālo projektu veca
gada gājuma cilvēkiem Svitenes
Pilī.
Oktobra nogalē norisinājās skolēnu konkursa “Mans biznesa plāns
Latvijas pilij vai muižai” balvu pasniegšanas ceremonija, kas notika
Berga Bazārs viesnīcā Rīgā. Pasākums bija ļoti jauks un abu meiteņu komandas ieguva Latvijas
Bankas simpātiju balvas. Eiropas

Parlamenta deputāte Dace Melbārde savā runā uzsvēra kultūras
mantojuma vērtību saglabāšanas
nozīmīgumu: “Esmu ļoti iepriecināta, ka jauniešiem no visas Latvijas ir bijusi iespēja kopā strādāt
un domāt par kultūras mantojuma dažādām vērtībām, par to, cik
dažādi mēs varam paskatīties uz
kultūras mantojumu. Mums visiem
kopā ir svarīgi apzināties, ka izcilas kultūras mantojuma vērtības,
pat ja tās tiek radītas privātām
vajadzībām, kā, piemēram, privāta māja vai privāta muiža, agri vai
vēlu caur atzīšanu, caur apbrīnu
kļūst par kopienas, visas tautas
vai pat cilvēces vērtību. Latvijā ir
ne mazums pērļu, kas pieder privātiem īpašniekiem, pašvaldībām,
valstij, varbūt pat nevalstiskām
organizācijām. Šīs pērles ir vērtas,
lai tās iepazītu. Taču spēja vērtības ieraudzīt un novērtēt nerodas
pati no sevis - šī spēja ir jākopj un
jāmācās.”
Vissirsnīgākais paldies Lilitai
Lauskiniecei, kura uz šo konkursu
pamudināja mūsu Pilsrundāles vidusskolas audzēkņus un arī atbalstīja ar savu klātbūtni apbalvošanas
ceremonijā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Balta
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja

PAZIŅOJUMI PAR IZSOLĒM
Rundāles novada dome rīko zemes nomas izsoli:
Nekustamajam īpašumam „Mācību poligons”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076
007 0093, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0030, 9,6ha platībā.
Pieteikties izsolei līdz 2019.gada 25.novembra plkst.12:00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos pa tālruni
28609107.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 25.11.2019.
plkst.14.00.
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli:
Rundāles novada domes nekustamajiem īpašumiem:
Dzīvoklis Nr.26 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zelmeņi”, ar kadastra Nr. 4076 003 0547 001 026, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību
35,2m2;
Dzīvoklis Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Zemzari”, ar kadastra Nr. 4076 003 0548 002 032, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību
33,2m²;
Izsoles notiks 2019.gada 25.novembrī plkst.14:00;
Pieteikties izsolei līdz 2019.gada 25.novembra plkst.12:00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 25.11.2019.
plkst.14.00.
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, tālrunis 28609107.
Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties Vienotā
klientu apkalpošanas centrā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) tās darba laikā un www.rundale.lv
sadaļā Pašvaldība >> Izsoles
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ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA INFORMĀCIJA
ZEMGALĒ SĀK IZSTRĀDĀT ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 2021.-2027. GADAM
Zemgales attīstības padome (ZAP) kārtējā sēdē, kas notika Skrīveru novadā, nolēma sākt Zemgales plānošanas reģiona
(ZPR) Attīstības programmas 2021.-2027.
gadam izstrādi. Jaunā dokumenta izstrāde
notiks ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un
citu valsts institūciju pārstāvjiem, reģiona
pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un kaimiņu Plānošanas reģioniem.
Apstiprinātajā Darba uzdevumā minēts,
ka topošajā dokumentā būs ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums,
tendences un prognozes, rīcību kopums
reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un
prioritāšu īstenošanai, kā arī būs noteikta
programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.
Darba uzsākšanas pirmajā fāzē līdz nākamā gada martam, izveidojot tematiskās darba grupas un piesaistot atbilstīgo
nozaru speciālistus un viedokļu līderus, kā
arī pašvaldību plānošanas speciālistus,
galvenokārt notiks pašreizējās apdzīvojuma struktūras, uzņēmējdarbības, inovāciju
ieviešanas, vides, izglītības, veselības, kultūras, transporta un mobilitātes situācijas,
kā arī citu plānošanas dokumentu analīze,
taču intensīvāks darbs turpināsies nākamajā gadā, kad valstī būs apstiprināts Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. ga-

dam. Programmas izstrādi pilnībā pabeigt
plānots 2021. gada pavasarī.
Sēdes turpinājumā Ekonomikas
ministrijas Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta pārstāves Andžela
Pētersone un Helēna Rimša prezentēja
patlaban sabiedriskajā apspriešanā esošo
Nacionālās enerģētikas un klimata plānu
2021.-2030. gadam, kura galvenā virzība
ir uz klimatneitrālas tautsaimniecības attīstību. No dokumenta satura izriet, ka nākotnē plāna ieviesēju galvenie izaicinājumi
būs saistīti ar videi draudzīgu – atjaunojamu energoresursu plašāku izmantošanu
un taupību kā sabiedriskajā, tā privātajā
transportā, ēku un mājokļu siltumapgādē,
nodokļu sistēmas “zaļināšanā”, aukstuma
apgādes nodrošināšanā, atkritumu savākšanā un pārstrādē, un vēl citās. Zemgales
pašvaldību pārstāvji pauda neapmierinātību par valdības ieceri turpmāk liegt pašvaldībām izmantot dabas resursu nodokļa
ieņēmumus, par ministrijas gausu rīcību
jaunu, progresīvu normatīvo aktu izstrādē
un ieviešanā, tādējādi atpaliekot no kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā sasniegtā.
Pašvaldību līderi ministrijas pārstāvju uzmanību vērsa uz novārtā atstāto valsts atbalstu termālu ūdeņu resursu izmantošanā
ar ko vairākas Zemgales pašvaldības ir sevišķi bagātas. Tāpat pašvaldības kā nepie-

tiekamu un neefektīvu uzlūko valsts resoru
– nozaru ministriju savstarpējo sadarbību
daudzu kompleksu jautājumu risināšanā.
Vēl ZAP veica grozījumus ZPR šī gada
budžetā, kas saistīti ar ienākušajiem maksājumiem dažādos reģionālajos un starptautiskajos projektos. Tāpat ZAP nolēma
atbalstīt ZPR piedalīšanos starptautiskajā
tūrisma izstādē “Balttour 2020”, organizējot pašvaldībām kopēju stendu. Minētā izstāde notiks nākamā gada janvāra beigās
un februāra sākumā, bet gatavošanās tai ir
jau sākusies. Bez tā Padome izvēlējās trīs
pašvaldības, kurām būs jāizvirza pa vienai
kuplai ģimenei dalībai Valsts prezidenta
rīkotajā Ziemassvētku egles svinīgā iedegšanā. Šoreiz Zemgali pārstāvēs pa vienai
cienījamai ģimenei no Jelgavas pilsētas,
Jaunjelgavas un Rundāles novada. Sēdes
noslēgumā ar Latvijas Pašvaldību savienības darba aktualitātēm klātesošos iepazīstināja tās priekšsēdis Gints Kaminskis,
notika Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas,
kā arī Skrīveru augļu un ogu sulas pārstrādes uzņēmuma SIA “Greenpoint” apskate.
Nākamā - novembra sēde notiks Tērvetes
novadā.
Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis 29144960

RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBA AICINĀS AIZCEĻOJUŠOS ATGRIEZTIES MĀJĀS
Apstiprināts projekts Remigrācijas
sekmēšanai pašvaldībā
2019.gada 14.oktobrī parakstīta vienošanās ar Zemgales plānošanas reģionu par
projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībā” realizāciju.
Rundāles novada pašvaldība projekta
ietvaros plāno satikties ar aizceļojušajiem
viņu dzīvesvietā ārzemēs, organizējot vizīti
pie diasporas. Tikšanās tiks organizēta ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām – Latviešu biedrībām ārzemēs ar mērķi sniegt informāciju par Rundāles novadu,
pieejamiem pakalpojumiem, dzīvesvietas,
sociālajām un darba iespējām atgriežoties
Latvijā. Tāpat mērķis ir noskaidrot, kādi ir
aizceļojušo iemesli strādāt un dzīvot ārzemēs, un kas būtu nepieciešams, lai viņi vēlētos atgriezties mājās.
Plānoti arī Ģimeņu satikšanās svētki
Lieldienās, laikā, kad daudzi aizceļojušie
apmeklē savas ģimenes Latvijā un vēlas
svētkus pavadīt kopā. Konkrētā pasākuma
mērķis ir vienuviet pulcināt ģimenes, kas
jau atgriezušās, kā arī tos, kuri dzīvo no-

vadā, bet kuriem ir kāds ģimenes loceklis,
radinieks vai draugs, kas ir aizbraucis un
dzīvo ārpus Latvijas, lai pārrunātu aktuālos
atgriešanās jautājumus, dalītos pieredzē,
noskaidrotu, kur tad vairākums “mūsējo” ir
nobāzējušies, kā arī, lai vienkārši draudzētos un pavadītu laiku kopā.
Tāpat projekta ietvaros tiks sagatavots
informatīvs materiāls par Rundāles novadu, kā par potenciālo dzīvesvietu, kurā apkopota informācija par visiem nepieciešamajiem pakalpojumiem tiem, kas nolemtu
atgriezties. Šī informācija būs ērti pieejama arī Rundāles novada interneta vietnē
www.rundale.lv, kas projekta ietvaros tiks
pielāgota lietošanai mobilajās ierīcēs. Vēl
tiks organizēta aptauja, lai noskaidrotu, cik
piederīgo ir aizbraukuši, un uz kurieni devušies. Rundāles novada pašvaldības darbinieki tiks apmācīti darbam un saskarsmei
ar remigrantiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu
“Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi

pašvaldībās”, lai palielinātu pašvaldību lomu
remigrācijas sekmēšanā. Rundāles novada
dome iesniedza pieteikumu konkursā un
tas tika apstiprināts. Konkursa mērķis bija
katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un
plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt
finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos
norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz
remigrācijas sekmēšanu: diasporas un remigrantu informēšana un izpratnes veicināšana par remigrācijas iespējām Latvijā;
pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem.
Projekta Atbalsta apmērs:
EUR 10 000.00
Projekta vadītāja: Santa Švāģere, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja (tālr. +371 28343312, epasts: santa.svagere@rundale.lv).
Papildus informācijai: Mairita Pauliņa, Zemgales remigrācijas koordinatore
(tālr. 63028454, e-pasts: mairita.paulina@
zpr.gov.lv)

8

Rundāles novada ziņas

Nr. 7 (260) 2019.gada Novembris

DEMOKRĀTIJAS SARGI NO STRASBŪRAS VĒRTĒS DEMOKRĀTIJAS
PRINCIPU IEVĒROŠANU ATR GAITĀ
Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību
kongresa Monitoringa komiteja, pamatojoties uz Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) vēstuli, lēmusi rīkot faktu noskaidrošanas vizīti Latvijā, lai gūtu padziļinātu priekšstatu
par Eiropas vietējo pašvaldību hartas pārkāpumiem Latvijā,
uz kuriem norāda LPS.
29.oktobrī EP Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 37. plenārsesijā Strasbūrā notika Monitoringa komitejas sēde, kurā LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis, pamatojoties uz LPS Domes lēmumu, Monitoringa komitejas locekļus informēja par situāciju Latvijā
saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un hartas pārkāpumiem. Monitoringa komitejas priekšsēdētājs Lēnderts Ferbēks
(Leendert Verbeek) informēja, ka, tā kā kongresa uzraudzības ziņojums par situāciju ar vietējo un reģionālo demokrātiju Latvijā 2018.
gada martā bija pozitīvs, tad nolemts uz šībrīža situāciju reaģēt nekavējoties. Kongress sūtīs vēstuli vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram Jurim Pūcem ar lūgumu sniegt paskaidrojumus par vēstulē minētajām bažām. Nolemts arī rīkot kongresa delegācijas vizīti Latvijā faktu noskaidrošanai jau decembra sākumā.
“Eiropas vietējo pašvaldību harta, ko ir ratificējusi arī Latvija, nosaka, ka jāievēro vietējo kopienu, proti, sabiedrības, tiesības lemt arī
pašiem par savas teritorijas robežām. Demokrātiskā valstī nevar būt
diskusijas, vai iedzīvotājiem ir vai nav tiesības izteikt viedokli. Iedzīvotājiem novados un valstī kopumā ir tiesības lemt, izteikt viedokli, un
šis viedoklis ir jāņem vērā. Harta arī runā par iedzīvotāju interešu nodrošināšanu, taču saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu Latvijā
šobrīd tiek iets pavisam pretējs ceļš: konsultācijas ar iedzīvotājiem no
ministrijas puses tika organizētas formālas, tā arī nesniedzot konkrētas atbildes uz pavisam konkrētiem jautājumiem. Virzot jautājumus
steidzamības kārtā, bieži iedzīvotāju intereses ir aizmirstas. Ar šādu
attieksmi tiek pārkāpti demokrātijas pamatprincipi, uz ko vēstulē arī
norāda Pašvaldību savienība,” pauž G. Kaminskis.
Latvijas Pašvaldību savienība kongresa prezidentam Andešam
Knapem (Anders Knape) oktobra sākumā nosūtīja vēstuli “Par draudiem vietējai un reģionālajai demokrātijai Latvijā”, uz kuru kongress
tūlīt reaģēja, iekļaujot to kongresa biroja un Monitoringa komitejas
sēžu darba kārtībā. Vēstulē astoņās lapās izklāstīti konkrēti hartas
pārkāpumi gan attiecībā uz ATR, gan citiem jautājumiem, pamatojot tos ar faktiem un skaitļiem.
Jāpiebilst, ka Latvijā kongresa pārstāvju iepriekšējā vizīte notika
2017. gada septembrī, kad, tiekoties ar LPS, pašvaldību, Saeimas,
ministriju u.c. pārstāvjiem, tika skatīta un analizēta hartā iekļauto
principu ievērošana Latvijā kopumā (šādas vizītes notiek reizi piecos gados). Jāuzsver, ka toreiz kongresa uzraudzības ziņojums par
situāciju ar vietējo un reģionālo demokrātiju Latvijā bija pozitīvs.
Papildu informācija:
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress ir viena
no EP institūcijām, kas apvieno 47 dalībvalstis. Kongresa galvenie uzdevumi ir dot iespēju pašvaldību politiķiem diskutēt par kopīgām problēmām, apspriest pieredzi un izteikt priekšlikumus valdībām; pārstāvēt
Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību viedokli Eiropas Padomē; būt
padomdevējam Ministru komitejai un Parlamentārajai asamblejai par
visiem Eiropas vietējās un reģionālas politikas aspektiem; sadarboties ar nacionālajām un starptautiskajām pašvaldību organizācijām;
organizēt dažādus pasākumus, lai iesaistītu pēc iespējas lielāku iedzīvotāju daļu demokrātijas veidošanas procesos; gatavot ziņojumus
par Eiropas vietējo pašvaldību hartas principu ieviešanu EP dalībvalstīs, regulāri sekojot vietējās demokrātijas attīstības procesiem;

No 28. līdz 31. oktobrim notiek Eiropas Vietējo un reģionālo
pašvaldību kongresa kārtējā (37.) plenārsesija, kuras vadmotīvs
šoreiz ir “Mēri demokrātijas sardzē”. Latviju pārstāv LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra
Silicka.
praktiski palīdzēt jaunajām dalībvalstīm, veidojot efektīvas vietējās un
reģionālās pašvaldības. Kongresam bija būtiska loma visaugstākā juridiskā spēka starptautiskā likuma – Eiropas vietējo pašvaldību hartas
– sagatavošanā un pieņemšanā.
Eiropas vietējo pašvaldību harta pieejama šeit: https://m.likumi.
lv/doc.php?id=39149.
Vēstules teksts pieejams LPS mājaslapā šeit: https://www.lps.lv/
lv/zinas/lps/5165-demokratijas-sargi-no-strasburas-vertes-demokratijas-principu-ieverosanu-atr-gaita.
Plašāka informācija:
Gints Kaminskis, LPS priekšsēdis. Mob.: +371 29118742
E-pasts: gints.kaminskis@lps.lv
Informāciju sagatavojušas:
Jana Bunkus un Ilze Rukute, Latvijas Pašvaldību savienības
Komunikācijas nodaļa
Mobilais tālrunis: +371 29170955 (Jana)
E-pasts: ilze.rukute@lps.lv; jana.bunkus@lps.lv
www.lps.lv. Twitter: @lps_lv; @LPSBrux/.
Facebook: @PasvaldibuSavieniba
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BĒRNUDĀRZNIEKI „DODAS PRETIM RUDENIM”
UN DEGUSTĒ KĀPOSTUS
Ķipari iepazīst taureņus un priecājas par Rūķu pilsētiņu
Svitenes pirmsskolas 1,5 – 4 gad. bērnu grupa „ ĶIPARI” devās ekskursijā uz Tērvetes Dabas parku, lai vērotu izmaiņas dabā
rudenī.
Laiks bija ļoti labvēlīgs ekskursijai, spīdēja saule un bija patīkami silts. Pa ceļam varējām vērot skaisto Latvijas dabu, mežus,
pļavas, putnus - kuri kāšos lidoja prom.
Galvenā mūsu apskate bija „Tērvetes tauriņi” – vieta, kur iespējams redzēt tauriņus no dažādiem tropu mežiem no visas pasaules
– Āzijas, Dienvidamerikas un Āfrikas. Tauriņu mājā bija interesanti
redzēt lielus, (brīvā dabā pie mums tik lieli nav) tauriņus, Eimija
bija patīkami pārsteigta par tauriņiem, jo tik lielus viņa neesot
redzējusi, Martai ļoti patika krāsainie, lielie tauriņi, žēl tikai, ka tos
nevar noķert, tie ātri lidojot, bet viens tomēr uzlidoja Dominika
mammai uz mugursomas. Šeit varējām aplūkot arī bruņurupučus,
kuri ļoti aktīvi peldēja pa baseinu. Gide tos izcēla no baseina, lai
mēs varētu aptaustīt, paglaudīt. Bruņurupučus glaudīja Olivers ar
omīti Ligitu un mammu Kintiju. Matīss pārvarēja bailes un kopā ar
mammu Liesmu uzdrošinājās paglaudīt bruņurupučus teikdams,
ka bruņas ir tādas aukstas un slapjas. Arī Olafs, mammas iedrošināts, piegāja tuvāk baseina malai, bet pataustīt gan baidījās.
Gide mums interesanti pastāstīja par tauriņu dzīvi, barošanos un
vairošanos.
Tālāk devāmies uz jauko Rūķu pilsētiņu, pa ceļam varējām redzēt daudzus A.Brigaderes pasaku varoņus, daudzi no bērniem arī
fotogrāfējās ar šiem pasaku tēliem.
Rūķu pilsētiņā bērniem laiks paskrēja ļoti ātri, jo tur visiem tika
dota iespēja izdzīvoties pēc sava prāta, ko viņi arī izmantoja. Nemanot pienāca mājās braukšanas brīdis.
Pārrunājot šīs dienas gaitu, bērniem – Eimijai, Martai ļoti paticis Tauriņu mājā, jo tur bijis interesanti redzēt un apskatīt skaistus,
lielus tauriņus, mazajiem bērniem – Dominikam, Katei, Matīsam,
Olafam un arī tomēr Oliveram labāk paticis Rūķu pilsētiņā, jo tur
varējuši brīvi izskrieties pēc sirds patikas.
Vecākiem arī ļoti paticis Tauriņu mājā, auklīte Maija - es šeit

Olafs ar mammu pie bruņurupučiem Tauriņu mājā
Foto: Liesma Puntuze

biju pirmo reizi un man tur patika, jo nekur tik daudz lielus, krāšņus tauriņus nav iespējams ieraudzīt. Visi lielie un mazie bija apmierināti ar ekskursiju, jo bija patīkami atpūtušies, guvuši jaunus
iespaidus, uzzinājuši daudz ko jaunu.
Bērnu un vecāku vārdā gribu nosūtīt lielu krizantēmu pušķi
mūsu jaukajai SIA “Rundāles auto” šoferītei Tatjanai par vizināšanu, paldies!
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības
Svitenes skola bērnu grupas audzinātāja Mairita Šitka

Degustējot sarkanos kāpostus arī mēles paliek sarkanas, saka Ernests, Keita un Melānija (no kreisās). Foto: Evita Ragause

Saules zaķi „grauž kāpostus” un apmeklē bibliotēku
4.oktobrī Svitenes ”SAULES ZAĶI” – 5-6 gad. bērnu grupas
audzēkņi, noslēdzot apguves tēmu “Dārzeņi”, devās pārgājienā uz
zemnieku saimniecību “Kaži”, lai tuvāk varētu izpētīt, kas notiek
ar kāpostiem, kad tos novāc no lauka. Bērni uzzināja, ka “Kaži”
šajā gadā ir izaudzējuši četru šķirņu kāpostus. Sarkanos galviņkāpostus, puķkāpostus, ķīnas kāpostus un parastos galviņkāpostus,
kurus visus varēja arī pagaršot. Bērni bija sajūsmā par plašajām
telpām un augstajiem kāpostu krāvumiem. Ar interesi vēroja, kā
autokārs paceļ līdz pašiem griestiem kāpostu kravu. “Man ļoti patika. Kaut telpās bija ļoti auksts, bija forši labi izskrieties, paņemt
rokās kāpostgalvu un nogaršot tos”, priecājās Ernests.
“SAULES ZAĶI” reizi mēnesī dodas uz Svitenes pagasta bibliotēku, lai iepazītos ar jaunāko bērnu literatūru un nostiprinātu zināšanas par attiecīgo ikmēneša tēmu. Elizabete un Keita par šiem
apmeklējumiem stāsta: “Šoruden bibliotēkā esam bijuši jau divas
reizes. Pirmajā reizē 27.septembrī bija garlaicīgi, jo apskatījām tikai jaunās grāmatas, bet vakar (17.oktobrī) patika. Ārijas tante
(bibliotekāre Ārija Geidāne) mums lasīja pasaku par dzīvniekiem
un mums vajadzēja uzminēt, kura dzīvnieka balss skan. Pēc tam
krāsojām, kādu no šīs grāmatas varoņiem”.
Pasākuma beigās katru reizi bērni paši izvēlās, kādas grāmatas
viņi grib paņemt līdzi uz bērnudārzu.
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības
Svitenes skola bērnu grupas audzinātāja Aina Bēķe
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PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ TURPINĀS KARJERAS IZGLĪTĪBA...
Šajā mācību gadā Pilsrundāles vidusskolā projekta
“Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, tāpat kā iepriekšējos
gados, notiks dažādi karjeras
pasākumi. Pasākumi tiek rīkoti
ar mērķi nodrošinot izglītojamajam karjeras izpētei nepieciešamo pamatzināšanu un
pamatprasmju apguvi, uzzināt
par uzņēmējdarbības ikdienu
un darba specifiku, iespējām un
izaicinājumiem. Projekta ietvaros norisināsies dažādu pasākumi aptverot visus skolēnu no

1.-12.klasei.
Pilsrundāles vidusskolas 8.12.klašu skolēniem ir plānots
karjeras lēmumu pieņemšanas
pasākums “Bizness un izvēle”,
kurā viņi iepazīsies ar pakalpojuma izveides priekšnoteikumiem un reklāmas izstrādi
saviem pakalpojumiem.
Pasākumos, kuri ir saistīti ar
darba pasaules iepazīšanu, 1.,
7. un 8. klašu skolēni iepazīsies
ar vietējiem uzņēmējiem, viņu
amata noslēpumiem, iepazīs
darba vidi, aprīkojumu un darba specifiku, gūst priekšstatu
par uzņēmējdarbības iespējām

un niansēm Rundāles novadā.
2.un 3.klašu skolēni iepazīsies
ar augļu un dārzeņu pārstrādes
procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.
Savukārt 5. un 6.klases skolēni veiks pašnovērtējumu, kurā
noskaidros savu karjeras virzienu un izvērtēs savas vēlmes
vajadzīgo prasmju apgūšanai.
Nākošā
gada
martā
11.un12. klašu skolēni dosies
uz gadskārtējās izglītības izstādi “Skolas 2020”, lai iegūtu
visaptverošu informāciju par
izglītības iespējām Latvijā un
ārzemēs.

Savukārt 7. un 8.klases skolēni dosies uz izglītības izstādi
“SkilsLatvija”, kuras laikā būs
iespēja uzzināt vairāk par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām, iesaistīties
diskusijās ar profesionāļiem un
dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no atzītiem darba
devējiem un audzēkņiem.
Pasākuma izdevumi tiks
segti no projekta “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001 līdzekļiem.

Rundāles novadā turpinās
programma „Latvijas skolas
soma”. Tās mērķis ir stiprināt
jaunās paaudzes nacionālo
identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras
izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstināt izglītības
kvalitāti, kā arī mazināt sociālo
nevienlīdzību.
Pilsrundāles vidusskolas iz-

glītojamajiem ir iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un
iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā
un jēgpilnā darbībā, tādējādi
spēcinot piederības sajūtu un
valstisko identitāti.
Valsts finanšu līdzekļi programmas īstenošanai tiek piešķirti atbilstoši Pilsrundāles
vidusskolas skolēnu skaitam no
1. līdz 12.klasei.

Šajā pusgadā programmas
ietvaros tiks realizēts pasākumu cikls “Latviešu dzeja un
mūzika”, kurā skolēniem būs
iespēja iepazīsties ar latviešu
dzejnieku Normundu Beļski un
rakstnieci Lāsmu Gaitnieci un
viņu darbiem, dziedātāju Endiju
Rezgali, aktrisi Sarmu Riekstiņu, operdziedātāju Lauru Teivāni, komponistu Māri Lasmani
un viņa sarecētajām dziesmām

un skaņdarbiem.
Pasākuma cikls “Latviešu
dzeja un mūzika” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas papildinās
jau esošās skolā notiekošās
mācību un audzināšanas aktivitātes.
Informāciju sagatavoja
Speciāliste izglītības un
IT jomā Zinaida Sparāne

VEIKTAS IZMAIŅAS PILSRUNDĀLES BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKĀ - PAGARINĀTA VAKARA STUNDA.
PIRMDIENA		

9.00 – 12.00 13.00 – 19.00
OTRDIENA		
9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
TREŠDIENA
9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 *
CETURTDIENA
9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
PIEKTDIENA
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
SESTDIENA, SVĒTDIENA
SLĒGTS
*Katra mēneša pēdējā trešdiena – spodrības diena. Apmeklētājus nepieņem.
Ieeja bibliotēkā arī no estrādes puses. Pēc Domes darba laika – atvērta ieeja tikai no estrādes puses
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SADZIRD ZEMES AICINĀJUMU. KĀRKLIŅU DZIMTA
NO RUNDĀLIEŠU ATMIŅU GRĀMATAS “ATMIŅU UPE PLŪST”

Dzimtas spēku mūslaikos ceļ
aizvien augstākā vērtē, jo ļaudis
instinktīvi jūt, ka globalizācija
saskalda pamatu – ģimeni. Rundālietes Annas Truntikas dzimtas zarojums ir gana neparasts.
Zemniece Anna, dzimusi Kārkliņa, lepojas ar vecākiem un atzīst, ka savos cienījamos gados
daudz ko pārdomā un atskārš,
cik nozīmīgas ir saknes. Radu
rakstu izpēti viņa sākusi nevis
modes pēc, bet jaunās paaudzes dēļ un tālab, ka šis process
esot aizraujošs. Veidojot dzimtas koku, viņa uzzinājusi daudz
jauna, līdz šim pat nedzirdēta.
Savāktas senāku laiku fotogrāfijas, krājas arī jaunās paaudzes
fotoattēli.
Mazāk zināmas ir Annas
mātes saknes, tādēļ viņa turpina meklējumus Madonas pusē.
Annas tēva un viņa brāļa, arī radinieku dzīves gaitas ir apbrīnas
vērtas, par tām lasāms Ellas Foņakovas grāmatā «Saskarsme»,
kuras fragmenti izmantoti šajā
rakstā.

Vera Kārkliņa

SAIMNIEKO ZEMGALĒ
A.Truntika stāsta, ka tēva
ģimene nākusi no Ļaudonas pagasta «Vaguļiem». Viņa vecāki
Juris Kārkliņš un Margrieta Lauva bijuši zemnieki.
Annas tēvs Pēteris (dzimis
1888.gadā) un viņa brālis Jūlijs (1893.gadā) ap 1916.gadu
devušies uz Pēterburgu apgūt
zinības.
Pēteris 1920.gadā aizbraucis
uz Lielbritāniju, ātri iemācījies
angļu valodu un studējis augstskolā. Pēc mācībām bija iespēja
praktizēties Dānijā un Zviedrijā. Pēteris Kārkliņš 1928.gadā
atgriezies Latvijā kā diplomēts
piensaimnieks lauksaimnieks.
Izglītotais speciālists strādājis
Centrālajā piensaimnieku savienībā un sadarbojies ar Kārli
Ulmani. Pētera zināšanas īpaši
noderējušas eksporta sviesta
sagatavošanā. Viņš lasījis lekcijas studentiem, bijis autors
trijām grāmatām par piensaimniecību un augkopību. P. Kārkliņš zinājis sešas valodas, bijis
literatūras un mākslas cienītājs
un lietpratējs. Uz laukiem P. Kār-

IZAR UN STĀDA
Kolhoza “Lielupe” izveidošanas visu saimniekošanu mainīja. Kas zina, cik smagi Pēteris
Kārkliņš pārdzīvoja, ka paša
veidotais un koptais viņam
vairs nepieder. Taču tāds bija
sarežģītais laiks, kurā lemts dzīvot P.Kārkliņam (1888. – 1954.
gads).
Annas mamma strādāja par
zootehniķi, iemācoties arī veterinārārstes prasmes. Vēl paguva
darboties pie stellēm un adīt.
Bija nenogurdināma un darbīga
līdz pat mūža nogalei. Tuvējā
apkārtnē visus pārsteidza viņas
spēja savaldīt bulli un pat braukt
ar to. Skuma par to, kad kopsaimniecības gados tika izarts
vīra stādītais ābeļdārzs. Tad sacījusi: “ Labi, ka tēvs to neredz.”
Viņa sagaidīja Latvijas otrās
brīvvalsts gadus, kad vīra veidotajā saimniecībā sākās jauns
posms. Grāmatā «Saskarsme»
par Veru sacīts: “apkaimes labā
gara dzīvs iemiesojums.“ Pati
Anna Truntika no diplomētas

kliņš pārceļas 1935. gadā. Viņš
nopērk auglīgu zemi Bauskas
pusē. Izglītotais vīrs ierīko septiņus hektārus lielu dārzu, kurā
izmēģina Latvijas apstākļiem
piemērotas augļu koku šķirnes,
iestāda 700 ābeļu. Zemnieks iegādājas šķirnes lopus un izkopj
ganāmpulku. Apbrīnas vērta ir
centība, kāda piemita Jaunlejnieku saimniekiem. Tas ir apliecinājums, ko spēj cilvēks ar zināšanām, milzīgu darbu un zemes
aicinājumu sirdī.

zootehniķes pārkvalificējās par
zemnieci. Rit jau otrais gadu
desmits, kopš viņa audzē zemenes, avenes, dārzeņus. Zemenes
A. Truntikai ir mīļākās ogas, un
ražas laikā viņa sarīko īpašus
svētkus, veltītus šai kultūrai.
Brālis Jānis dzīves ceļā apmetis vairākus lokus. Augstskolā
ieguvis fiziķa diplomu, būdams
apveltīts ar labu balsi, dziedājis
Rīgas Operas korī. Droši vien
tēva gēni bija tie, kas pilsētnieku atveda uz laukiem. Viņš līdzās
māsas saimniecībai iestādījis
plašu ābeļdārzu. Rundāles laukos piepildījumu rod trešā paaudze, Annas dēls Ivars.
RADU SAITES GADU RITUMĀ
Pavisam cits stāsts ir par
tēva brāli Jūliju, kura ģimene
izveidojusies un sakuplojusi
Pēterburgā. Viņš ieguvis labu
izglītību, absolvējot Timirjazeva
akadēmiju un kļūstot par ģenētikas speciālistu. 1937. gadā
J.Kārkliņš cieta Staļina represijās. Viņa meitas Inas Gorinas,
kultūras un aktīvas sabiedriskās
darbinieces, saime sakuplojusi
un dzīvo Sanktpēterburgā. Ina ir
šīs pilsētas latviešu evaņģēliski
luteriskās baznīcas draudzes
priekšniece un uztur sakarus ar
Latvijas luterisko baznīcu.
Viņa aktīvi iesaistās sociālajā
darbā, vada klubu “Pēterburgas
zvaigznes“. A.Truntika stāsta, ka
represiju un Otrā pasaules kara
gados viņas tēva un brāļa saites bija pārtrūkušas. Pēteris nav
samierinājies ar to un devies uz
lielpilsētu meklēt radiniekus. Šīs
epizodes raksturojumam citāts
no grāmatas “Saskarsme“.
“Irma (Jūlija sieva Erna) izbrīnā novaidējās. Priekšā stāvēja
viņas trīsdesmit septītajā gadā
apcietinātā vīra miesīgais brālis – Pēteris Zeltiņš (patiesībā
– Kārkliņš).– Ak, Dievs! Kā tad
jūs... kā tu... mūs atradi?!– Kur
ir Jura (patiesībā – Jūlija) meita? Mana brāļameita? Emmu
(patiesībā – meita Ina) pabīdīja
uz priekšu. Ciemiņš ieraudājās
un piekļāva viņu sev klāt. Raudāja arī visi pārējie. Līdz pašai
krēslai pieaugušie, šķirstīdami
vecās fotogrāfijas, klusu sprieda

par pārdzīvoto un atkal slaucīja
asaras...”. Grāmatā vēl lasāms:
“Turpmākās dienas tēvocis (Pēteris Zeltiņš) arī pavadīja “ Ermitāžā “. Tad pienāca kārta Krievu
muzejam. Bet naktīs neparastais radinieks lasīja Puškina un
Ļermontova dzeju.”
Kopš šīs tikšanās 1947.gadā
radu saites savijušās jo cieši.
Braucieni no Ļeņingradas uz
Latviju un otrādi bijuši regulāri.
Stāstot par saviem vecākiem,
Anna mēdz teikt, ka viņa esot
niecība salīdzinājumā ar senču,
īpaši tēva, plašajām zināšanām
un intelektu, ar mātes izturību
un nesavtību. Katrs cilvēks tomēr ir ar kaut ko īpašs un neatkārtojams. To var sacīt par
Annu un viņas vīru Jāzepu, kurš
kopsaimniecības gados bija galvenais mehāniķis. Truntiki savu
enerģiju un spēku, tāpat kā Annas vecāki, atdevuši Rundāles
laukiem. Viņi nav norobežojušies
no sabiedrības un sniedz atbalstu, kam tas nepieciešams.

Pēteris Kārkliņš
Pētera un Veras Kārkliņu ģimenē piedzimst meita Anna,
dēls Jānis.
Annas un Jāzepa Truntiku ģimenē – dēls Ivars un meita Ilze.
Ivara un Līgas Truntiku ģimenē – trīs dēli un meita.
Annas brāļa Jāņa ģimenē –
meita Zane, dēls Tālis, kuram
aug divi dēli.
Ilzes un Aleksandra ģimenē –
divi dēli.
Mārīte Ozoliņa
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2019.GADA 7.NOVEMBRI
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

RUNDĀLES PAGASTS
40760010050
40760010076
40760020055
40760020073
40760030173
40760030179
40760030234
40760030242
40760030245
40760030286
40760030301
40760030304
40760030309
40760030314
40760030325
40760030335
40760030432
40760030602
40760030436
40760030571

Punslavu pers.palīgs
Lielupes mala
Pasteļi
Pasteļi
Duksti
Lāči
Pilsrundāle 32
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 42
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 115
Pilsrundāle 27
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137

1,5000
1,6900
0,3000
0,1800
3,3000
2,3890
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0800
0,0300
0,0300
1,2000
0,2800
0,3500
0,0700

40760030594
40760030452
40760030564
40760030565
40760060156
40760070030
40760080121
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080142
40760080173
40760080182
40760080183
40760080192
40760080211
40760080285
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40760100045

Nr. 7 (260) 2019.gada Novembris
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Ziedoņi 30
Mācību poligons
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.5
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Eglītes 3

0,1400
0,2000
0,0100
0.0073
0,0600
9,4000
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0.0300
0.0300
0.0600
0,0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,2880
0,0790
0,0250
0,0250
0,0680
0,0500
0,0250
0.0500
0,0900
0,0500
0,0250
0,0900
0,2300
0,0500
0,0100
0,0500
0,3000
1,5000
1,2500
0,7900

SVITENES PAGASTS
40880010095
40880040264
40880040288
40880040291
40880040326
40880040364
40880040432

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svari

0.7000
0,1000
0,0600
0,1000
0,1000
0,0800
1,3100

VIESTURU PAGASTS
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040

Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Birzītes
Vairogu mazdārziņš 6
Bez nosaukuma

1,3300
0.2600
5,4000
0,1000
1,1350
0,1691
0,1100
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Piektdien,
15.novembrī,
plkst.19.00 svinīgā gaisotnē Rundāles pils Baltajā zālē,
Rundāles novada pašvaldība
pateiksies tiem novadniekiem,
kuri snieguši apbalvojamu ieguldījumu novada attīstībā. Aicinām arī Jūs sveikt un sumināt
savus novadniekus, ģimenes
locekļus, kolēģus, draugus un
līdzgaitniekus!
Pamatojoties uz apbalvošanas komisijas 2019.gada
4.novembra lēmumu, Rundāles
novada domes 8.novembra lēmumu, augstākais pašvaldības
apbalvojums goda zīme «Zelta lauva» piešķirts Rundāles
novada domes priekšsēdētāja
vietniecei, deputātei – Intai
Klīvei, par ilggadīgu, sekmīgu
ar lielu pašatdevi piepildītu un
profesionālu darbu novada attīstībā un sakārtošanā.
Augstākais
rakstiskais
apbalvojums – goda raksts,
kas saskaņā ar nolikumu „Par
Rundāles novada pašvaldības

Nr. 7 (260)
Nr. 4 (257)
2019.gada
2019.gada
Novembris
Jūlijs

SVĒTKOS PATEIKSIMIES NOVADNIEKIEM!
apbalvojumiem” ir Rundāles
novada pašvaldības apbalvojums par nopelniem Rundāles
novada labā, par pilsonisko un
sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu kultūras, izglītības un
saimnieciskā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā, pozitīva novada tēla veidošanu un
novada vārda popularizēšanu,
sasniegumiem starptautiskajos un valsts mēroga pasākumos, ar apbalvošanas komisijas. 2019.gada 4.novembra
lēmumu tas šogad piešķirts
pieciem novada iedzīvotājiem
– Ivetai Burkānei, Mazmežotnes muižas īpašniecei; Annai Vasiļevskai, Pilsrundāles vidusskolas matemātikas
skolotājai, Saulaines Sociālā
centra iedzīvotājam Valdim
Sapronam, uzņēmējai, Rundāles Baltās mājas saimniecei,
IU Novads īpašniecei Solveigai Ikertei un astoņu meitu un

četru dēlu mātei, Rundāles novada Komunālo pakalpojumu
dienesta sētniecei Tamārai
Bigaņičai.
Ar atzinības rakstiem
apbalvoti novada iedzīvotāji par apzinīgu un godīgu
darba pienākumu veikšanu:
Rundāles novada pašvaldības Komunālo pakalpojumu
dienesta speciālists Kaspars
Beinarovičs; Rundāles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs Edgars Paičs;
PII Mārpuķīte vadītāja Judīte
Zeltiņa; restauratore, māksliniece, gleznošanas studijas vadītāja, keramiķe Laura
Ikerte; SIA Kristell īpašniece,
Pilsrundāles vidusskolas ekonomikas skolotāja Kristīne
Balta; Rundāles novada pašvaldības izpilddirektors Aigars
Sietiņš; Rundāles novada
pašvaldības Sociālā dienesta Sociālā darbiniece Sandra

Upīte; Rundāles novada pašvaldības Finanšu un investīciju nodaļas Vecākā grāmatvede Gunta Saulīte; Rundāles
novada pašvaldības Finanšu
un investīciju nodaļas grāmatvede Dace Masjule; PII Mārpuķīte skolotājas palīdze Sandra
Jurča; Pilsrundāles vidusskolas lietvede-sekretāre Maiga
Smilga; Pilsrundāles vidusskolas ēkas dežurants un noformētājs Jurijs Simonovs;
Rundāles novada pašvaldības
Speciāliste izglītības un IT
jautājumos Zinaida Sparāne;
PII Saulespuķe autovadītājsstrādnieks Dainis Balodis,
Folkloras kopas Svitene dalībniece Daiga Medvedeva un
trīs Rundāles pils muzeja ļaudis - Komunikācijas galvenā
speciāliste Ilze Kusiņa, Restaurators Anatolijs Ļeonovs,
Apmeklētāju
apkalpošanas
nodaļas speciāliste biļešu kontroliere Kristīne Laika.

Rundāles novada dome
„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Līdaka: e-pasts kristine.lidaka@rundale.lv, tālr.29297669.

