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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA
17.novembrī Latvijas Proklamēšanas
gadadienas priekšvakarā mēs tiksimies Rundāles pilī, lai teiktu paldies
mūsu novada iedzīvotājiem – aktīvajiem, darbīgajiem, varošajiem.
Šajā pasākumā mēs godināsim novada pašvaldības apbalvojumu - „Goda
zīmes”, „Goda raksta” un „Atzinības
raksta” - ieguvējus. Šis būs jau otrais
gads, kad pasniedzam šos Heraldikas
komisijā apstiprinātos, ar naudas balvu papildinātos apbalvojumus. Pērn
apbalvojumu pasniegšana izvērtās
tiešām cildinoša. Ceru, kā arī šogad
tā būs tikpat emocionāli piesātināta,
izceļot mūsu novada iedzīvotāju labos
darbus un veikumu novada un Latvijas
labā.
Sveikti tiks arī novada sakoptāko sētu
īpašnieki, tie, kuri ikdienā veido mūsu
novadu skaistāku. No četrdesmit divām sētām, kuras šogad atzītas par
labām un sakoptām jau pirmajā konkursa kārtā un kuru saimniekiem mēs
teiksim paldies, tiks apbalvotas sešas
nomināciju ieguvējas un divas sētas,
kuras turpmāk sauksies par „Rundāles
novada Sakoptajām sētām”. Šis tituls
bez šaubām sniedz ne tikai gandarījumu, bet uzliek arī papildus pienākumu
un atbildību, ko visticamāk jau izjutuši
iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji.
Pirmo reizi Latvijas proklamēšanas
gadadienai veltītajā pasākumā mēs
sumināsim arī Rundāles novada „Gada
skolotāju”. Skolotāju, kurš ne tikai
māca, bet arī iedvesmo un dara krietni
vairāk kā noteikts.
Aicinu ikvienu novada iedzīvotāju apmeklēt šo pasākumu, būt kopā valsts
svētku priekšvakarā un atcerēties, ka
tieši ar šo notikumu 18.novembrī tika
pāršķirtas pirmās lapaspuses Latvijas
vēsturē, ko tagad jau mēs paši piepildām un pierakstām ar notikumiem un
darbiem!
Uz tikšanos svētkos!
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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APSPRIEŽ CEĻA PILSRUNDĀLE – SVITENE BŪVPROJEKTU

Ceļa Pilsrundāle – Svitene – Klieņi piegulošo teritoriju īpašnieki 6.oktobrī tikās Rundāles
novada domē, lai iepazītos ar izstrādāto ceļa
būvprojektu.
Līgumu par Rundāles novada grants ceļa
Pilsrundāle – Svitene – Klieņi posma no 1.42
līdz 9.17 kilometram pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ar piegādātāju apvienību „SIA „MYZONE” un Mārtiņš Matvejs” tika
noslēgts šā gada 1.augustā.

17.novembrī pulksten 19.00
Rundāles pils Baltajā zālē
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
pasākums

“Latvietim zeme ir svēta..”
(Z.Mauriņa)

ar Latvijas Nacionālā teātra aktieri Mārci
Maņjakovu un Latvijas Nacionālā teātra
Muzikālās daļas vadītāju, komponistu
Valdi Zilveri

Pasākuma laikā – pašvaldības augstāko
apbalvojumu pasniegšana.
Konkursa “Sakoptākā sēta 2016”
uzvarētāju godināšana.
Rundāles novada „Gada skolotāja 2016”
sveikšana

Tikšanās laikā galveno interesi raisīja projektētāju paredzētās nobrauktuves, kas ir īpaši aktuālas lauku apstrādes kontekstā. Šī bija
pirmā tikšanās, pēc kuras sekos projekta saskaņošana ar visiem ceļam piegulošo teritoriju
īpašniekiem.
Saskaņā ar līgumu, būvprojekta izstrādi plānots veikt līdz nākamā gada 6. februārim.
Teksts un foto - Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
19. novembrī plkst.19.00
Svitenes tautas namā
esiet visi mīļi aicināti uz
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltītu koncertprogrammu

“LATVIJA GADALAIKOS”

Koncertprogrammā uzstāsies
Ādažu kultūras centra VPDK
«Sprigulis» un folkloras kopa «Svitene».
Programma pirmo reizi tika prezentēta
Bavārijā (Vācija).
Par vakara muzikālo noskaņu rūpēsies
dzīvespriecīgais Andris Priedītis
(tautā dēvēts par bocmani Andžu).
Ieeja uz pasākumu – brīva
Tuvāka informācija – pa tālruni 26672682
(Sandra).
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29.SEPTEMBRA PIEŅEMTIE LĒMUMI
IZNOMĀ ZEMI
Tika iznomātas sekojošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības –
- ēkas uzturēšanai uz pieciem gadiem tika
iznomāta Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības daļa
0.0015 ha platībā;
- ēkas uzturēšanai uz pieciem gadiem tika
iznomāta Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības daļa
0.0065 ha platībā;
- ēkas uzturēšanai uz pieciem gadiem tika
iznomāta Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības daļa
0.0030 ha platībā;
- lauksaimnieciskajai ražošanai tika iznomāta
Rundāles pagasta „Pilsrundāles ciemats 3”
zemes vienības daļa 0.03 ha platībā;
- lauksaimnieciskajai ražošanai tika iznomāta
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 1.8” zemes vienība 0.20 ha
platībā.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Gravas”, kura sastāvā ietilpst
divas zemes vienības, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ietilptu
zemes vienība 0,1 ha platībā, piešķirts nosaukums „Driķeri” un noteikti zemes lietošanas
mērķi – neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme – zemes vienībai 0,08ha platībā, un
neapgūta rūpnieciskā ražošanas objektu apbūve – zemes vienībai 0,02 ha platībā.
Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Lejnieki 3”, atdalot zemes
vienību 11,28 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Martas”
un noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Rukaiši, atdalot zemes
vienību 2,6 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. Atdalīto zemes vienību 2,6 ha
platībā tika atļauts pievienot Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Zemgalieši” un
noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
PIEDZEN PARĀDU
Bezstrīdus kārtībā no vienas personas dome
lēma piedzīt izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 47,69 apmērā. Parāda piedziņa tiek vērsta uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
APSTIPRINA IZSOLES REZULTĀTUS
Tika apstiprināti Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Mazrundāle 3” zemes vienības
daļas 5,7 ha platībā zemes nomas tiesību iz-

soles rezultāti ar izsolē piedāvāto augstāko
cenu – zemes nomas maksu 4,0% no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
SNIEDZ SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Lai nodrošinātu novada vientuļajai pensionārei nepieciešamās sociālās aprūpes
saņemšanu, tika pieņemts lēmums noslēgt
līgumu ar sociālās aprūpes centru „Tērvete”,
sedzot pakalpojuma izmaksas no Rundāles
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pilngadību sasniegušajam, bez vecāku gādības palikušajam bērnam tika izīrēts dzīvoklis
Saulaines sociālajā centrā. Īres līgums noslēgts no 2016.gada 1.oktobra līdz dzīvojamās telpas ierādīšanas brīdim.
SLĒDZ LĪGUMU AR
“LATVIJAS SARKANO KRUSTU”
Lai Rundāles novada trūcīgajām personām
(ģimenēm) tiktu nodrošināta iespēja saņemt
pārtikas un higiēnas preču komplektus tuvāk
dzīvesvietai, tika pieņemts lēmums nodot
bezatlīdzības lietošanā Biedrības “Latvijas
Sarkanais Krusts” Bauskas komitejai Rundāles novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 20 m2 platībā “Saulaine 10”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
kas atrodas uz Rundāles novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Saulaines katlu māja”.
Patapinājuma līgums noslēgts no 2016.gada
1.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim.
LEMJ PAR SADARBĪBAS
LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Domes sēdē tika pieņemts lēmums noslēgt
Sadraudzības līgumu starp Rundāles novada
domi un Vjonzovnas pašvaldību (Polijā). Vairāk lasiet 4.lpp.
PRECIZĒ SAISTOŠOS NOTEIKUMUSPAR
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) ieteikumiem,
domes sēdē tika precizēti Rundāles novada
domes 2016.gada saistošie noteikumi Nr.9
“Grozījumi Rundāles novada domes 2015.
gada saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā””. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma
raksts 3.lpp.
PIEŠĶIR FINANSĒJUMU
BIEDRĪBAI „INICIO”
Jauniešu biedrībai „Inicio” ar domes lēmumu
tika piešķirti 457,00 EUR projekta „Jauniešu
telpas labiekārtošana un jauniešu biedrības
„Inicio” pasākumu organizēšana” realizācijai.
Jaunieši šogad iecerējuši labiekārtot jauniešu
istabu Svitenes saieta namā, Pilsrundāles vidusskolā organizēt jaunu biedru piesaistīšanas pasākumu, Svitenē rīkot Helovīnu pasākumu un piparkūku darbnīcu.
GROZA BUDŽETU
Tika apstiprināti Rundāles novada domes
saistošie noteikumi Nr.11 „Par grozījumiem

Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam””.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielināta par
154 299 eiro, kas ir valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu algu samaksai, 5-6 gadīgo
apmācībai un interešu izglītībai, un kopā ar
grozījumiem veido 3 870 456 eiro.
Atbilstoši piešķirtajām mērķdotācijām, grozīta pamatbudžeta izdevumu daļa. 743 eiro
piešķirti SPII „Saulespuķe”, interešu izglītības
nodrošināšanai Pilsrundāles vidusskolai piešķirti 5792 eiro. 9184 eiro grozīti Pilsrundāles
vidusskola 5-6 gadīgo bērnu apmācībai, 125
688 eiro - Pilsrundāles vidusskolas pedagogu
darba samaksai, 12 892 eiro - PII Mārpuķīte
5-6 gadīgo bērnu apmācībai.
6255 eiro no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti Pilsrundāles
vidusskolas struktūrvienības „Mūzikas un
Mākslas skola” pedagogu algu samaksai, nodrošinot likmi 680 eiro apmērā iepriekš paredzēto 420 eiro vietā.
11 897 eiro novirzīti kredīta atmaksai par
Rundāles novada domes realizēto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu Rundāles pagastā, kurš tika realizēts
2006.gadā.
200 eiro no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirti konstruktora iegādei Pilsrundāles vidusskolas interešu izglītības pulciņam. Veikti arī
grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas
kodiem. Ar budžeta grozījumiem iespējams
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Budžets.
OKTOBRA DOMES SĒDE – 27.OKTOBRĪ
Sākusies pieteikšanās reģionālo
biznesa ideju konkursam “Biznesa
ekspresis”
No 26. septembra ir sākusies pieteikšanās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas rīkotajam reģionālo biznesa
ideju konkursam “Biznesa ekspresis”. Konkursa mērķis ir atrast un pilnveidot labākās
biznesa idejas visas Latvijas ietvaros, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību
reģionos un veicinot interesi par uzņēmējdarbību kopumā.
Konkursa laikā tā dalībniekiem tiks dota
iespēja ne tikai iepazīstināt ar savām biznesa idejām, bet arī piedalīties apmācībās,
kas palīdzēs izstrādāt biznesa plānus. Konkursā “Biznesa ekspresis” var piedalīties ikviens interesents vai interesentu grupa līdz
4 cilvēkiem. Katram dalībniekam ir jābūt
vismaz 18 gadus vecam. Konkursā iespējams piedalīties ar savu oriģinālu biznesa
ideju. Uzvaras gadījumā, piešķirtā naudas
balva ir paredzēta biznesa tālākai attīstīšanai.
Sabīne Dzene
Tel. +371 27719891
E-pasts: inform@biznesaekspresis.lv
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APSTIPRINĀTI
Ar Rundāles novada domes
2016.gada 28.jūlija Lēmumu Nr.10 (prot.Nr.7)
PRECIZĒTI
Ar Rundāles novada domes
2016.gada 29.septembra lēmumu Nr.16 (prot.Nr.9)

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2016.GADA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.9 „GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA
DOMES 2015.GADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.4
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAŠVALDĪBAS
PABALSTIEM RUNDĀLES NOVADĀ””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības
pabalstiem Rundāles novadā” (turpmāk - Grozījumi) šādus
grozījumus:
a. svītrot Noteikumu 6.6. punktu;
b. Papildināt Noteikumus ar 71.punktu un izteikt to šādā
redakcijā:
“71. Papildus Noteikumu 7.punktā norādītajām kategorijām, Noteikumu V. nodaļas „Dzīvokļa pabalsts” noteikto pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kurām ir noteikts maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss.”;
c. grozīt Noteikumu 24.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“24. Ja klientam, kuram ir parādi par īri pašvaldības izīrētajos dzīvokļos un/vai parādi par apsaimniekošanu un/vai
komunālajiem pakalpojumiem un/vai nekustamā īpašuma
nodokļa parāds, no piešķirtā pabalsta vispirms tiek segti iepriekšminētie parādi nodokļu administrācijai un pakalpojuma
sniedzējam.”;
d. svītrot Noteikumu 41.punktu;
e. svītrot Noteikumu 50.punktā vārdus un skaitļus “un 41.”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Rundāles novada informatīvajā izdevumā
“Rundāles Novada Ziņas”.

Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos
noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem
Rundāles novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums - Grozījumi Rundāles novada
domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā” izstrādāti ar mērķi, lai ieviestais maznodrošinātais statuss tiktu izmantots sociālās palīdzības piešķiršanā. Noteikumu
projektā ir svītrots pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai, jo šis pabalsts tiek
piešķirts arī personām, kuras identiskas vajadzības nodrošināšanai jau saņem
cita veida pabalstus (piem., medikamentu, pārtikas iegādei, ārstu apmeklējums
u.c.).
2. Īss projekta satura izklāsts - Noteikumi nosaka, ka tiek veikti grozījumi
Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumu Nr.4 „Par sociālās
palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā” 7.punkts tiek papildināts ar 71 punktu, tādējādi paplašinot sociālās palīdzības subjektu kategoriju, kuriem ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu. Tiek svītroti noteikumu 6.6. un
41.punkts. Tiek grozīts noteikumu 24.punkts, nosakot, ka no piešķirtā pabalsta
papildus tiek segts arī nekustamā īpašuma nodokļu parāds.
Ievērojot to, ka tiek svītrots 41.punkts, tiek grozīts Noteikumu 50.punkta
teksta daļa, kurā ir atsauce uz svītroto noteikumu punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
- 2015.gadā Rundāles novada Sociālais dienests piešķīra 2 personām maznodrošinātās personas statusu. Ņemot vērā to, ka personām, kurām tiek piešķirts
šis statuss, būs tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu, to saņemtu 25 personas.
2016.gada pirmajā pusgadā piešķirtais vidējais dzīvokļa pabalsta apmērs:
•
personām, kurām ir individuālā apkure – 164 euro;
•
personām, kurām ir centralizētā apkure – 145 euro,
•
vidējais - 155 euro.
Plānojot, ka maznodrošinātās personas statuss varētu tikt piešķirts 25 personām, ietekme uz budžetu būtu 3875 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām - Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Rundāles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti Rundāles novada
domes mājas lapā internetā: www.rundale.lv. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Tika veikta
Rundāles novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības analīze (01.01.2016. –
31.05.2016.), tika izmantoti LR Valsts kontroles ieteikumi.

STĀSTA PAR SUDMALU KAPOS DUSOŠAJIEM VAROŅIEM

12.oktobrī, pulcējoties projekta „Mēs esam TE.LV” un Pilsrundāles vidusskolas vēstures
pulciņa dalībniekiem, vietējiem iedzīvotājiem no Pilsrundāles ciema, tika atklāta
piemiņas plāksne pie Sudmalu
kapiem.
Plāksnē apkopota informācija
par Sudmalu kapos apbedītajiem
cilvēkiem – varoņiem, kuri bijuši nesaraujami saistīti ar mūsu
valsts, novada izveidi, attīstību un
izaugsmi.
Pilsrundāles vidusskolas vēstures
pulciņa vadītāja Rudīte Gustiņa
atklāja 1905.gada revolucionāra
Žaņa Skujenieka dzīves ceļu, no
aktīvas darbības nemieru organizēšanā līdz nošaušanai ceļā

uz soda ekspedīcijas bāzes vietu
Kaucmindē. Jauniešu biedrības
INICIO dalībnieces Dita Liepiņa
un Airita Švāģere stāstīja par
diviem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kuru atdusas vietas ir
Sudmalu kapos – Pēteri Doriņu un
Jāni Žani Vīksnu. Atmiņās par izcilā kordiriģenta Kārļa Hammera
darba gaitām Svitenē dalījās viņa
bijusī skolniece, pensionētā matemātikas skolotāja Skaidrīte Grunde. Par mākslinieces un ilggadējās Pilsrundāles skolas skolotājas
Birutas Gustiņas dzīvi stāstīja
viņas dēls Zigurds Gustiņš. Uz pasākumu bija ieradušies arī Pirmā
saimes priekšsēdētāja Fridriha
Vesmaņa piederīgie – Ieva Markausa un Ansis Bazons. Viņuprāt,

izceļams būtu arī Fridriha Vesmaņa tēva – Kārļa Vesmaņa, „Kraukļu” mājas saimnieka, veikums,
kurš ilgus gadus bija arī Rundāles
pagasta vadītājs, dibinājis kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību.
Kopumā plāksnē ir apkopota in-

formācija par desmit kapos apbedītajiem, tomēr darbs nebūt nav
pabeigts, turpinot apzināt un godināt mūsu novadnieku piemiņu.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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IEPAZĪST VJONZOVNAS PAŠVALDĪBAS DARBU
UN PARAKSTA SADARBĪBAS LĪGUMU

Rundāles un Vjonzovnas oficiālās delegācijas pie piemiņas vietas karā kritušajiem karavīriem. Centrā
domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un Vjonzovnas pašvaldības mērs Janušs Budnijs
/Foto: Zinaida Sparāne/
Atsaucoties
Vjonzovnas
pašvaldības
aicinājumam,
Rundāles novada domes delegācija kopā ar Pilsrundāles
vidusskolas skolēniem un pedagogiem septembra beigās
apmeklēja Vjonzovnu Polijā.
Vizītes laikā tika noslēgts oficiāls sadarbības līgums starp
abām pašvaldībām, paredzot
attīstīt sadarbību kultūras,
izglītības, sporta, uzņēmējdarbības un sociālajās jomās.
Rundāles novada domes oficiālās delegācijas sastāvā vizītē
uz Poliju devās domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, speciāliste izglītības un IT jomās Zinaida
Sparāne, projektu speciāliste
Laura Ārente un sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Kociņa.
Lai iepazītos ar Polijas bagāto kultūrvēsturisko mantojumu,
29.septembrī Rundāles novada
domes delegācija kopā ar Pilsrundāles vidusskolas skolēniem un
pedagogiem apmeklēja Krakovu.
30.septembrī tika prezentēti
pašvaldības objekti. Vjonzovnas
pašvaldība atrodas 23 kilometru
attālumā no Polijas galvaspilsētas Varšavas. Ģeogrāfiskā atrašanās vieta lielā mērā noteikusi
arī pašvaldības attīstību – attīstīta uzņēmējdarbība, plašas privātā sektora investīcijas, iedzīvotāju

skaita pieaugums – 102 kvadrātkilometru lielajā teritorijā mīt 12
tūkstoši iedzīvotāju. Pieaugot iedzīvotāju skaitam, aktualizējušies
jautājumi par vietām skolās un
bērnudārzos. Šobrīd pašvaldībā
tiek pabeigti piektās skolas celtniecības darbi.
Kā labās prakses piemēri tika
demonstrēta arī pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem. Par tradīciju kļuvusi labāko un veiksmīgāko godināšana īpašā sarīkojumā.
Uzņēmējiem tiek pasniegta statuete „Zelta goba”, kas ir arī pašvaldības simbols.
Novada senioriem tiek dāvātas „Dzīvības kartes”, tās ir
sagatavotas veidlapas ar magnētiem, kur tiek norādīta senioru
asinsgrupa, slimības, tuvinieku
kontaktinformācija. Pasākuma
mērķis ir palīdzēt mediķiem pēc
iespējas ātrāk sniegt kvalitatīvu
palīdzību. Kā atklāja pašvaldības
mērs Janušs Budnijs (Janusz Budny) - ideja ir labi iedzīvojusies un
tiek aktīvi izmantota.
Pašvaldības teritorijā atrodas
arī dienas centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šeit tiek vadītas
dažādas radošās nodarbības, apgūtas ēstgatavošanas prasmes,
kopā ar vietējiem uzņēmējiem
tiek piedāvāti dažādi darbi – preču saiņošana, pakošana. Iegūtā
atlīdzība ieguldīta centra darbī-

bas nodrošināšanā.
Līdztekus citām aktivitātēm Pilsrundāles vidusskolas skolēni
kopā ar Jāņa Pāvila II ģimnāzijas
skolēniem realizēja kopīgu projektu „Viena diena skolēna dzīvē”, kas vainagojās ar pirmizrādi
30.septembrī. Izmantojot dažādas multimediālas izpausmes
formas – mūziku, deju, aktierspēli,
video, dziesmas - uz skatuves angļu valodā tika izspēlēti mirkļi no
skolēnu ikdienas.
Noslēgtais sadarbības līgums
ar Vjonzovnas pašvaldību paredz,
ka sadraudzība starp abām pašvaldībām tiks stiprināta, iesaistot
aktivitātēs pēc iespējas plašāku
iedzīvotāju loku, tādējādi veicinot
savstarpējo kontaktu attīstību
starp pašvaldību vietējām organizācijām un institūcijām dažādās
jomās.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
„VIENA DIENA SKOLĒNA
DZĪVĒ” LATVIJĀ UN POLIJĀ
27. septembrī desmit Pilsrundāles vidusskolas skolēni- Melisa
Rence, Roberts Romanovs, Niks
Tarvāns, Dāniels Tanona, Valts
Smilga (9.kl.), Roberts Šmits,
Ieva Elizabete Saltā, Anastasija
Strautniece (8.kl.), Alise Šveda

(7.a kl.), Toms Rimševics (6.kl.)
un trīs skolotājas- Ilga Vaičūne,
Daiga Saka un Aina Simonova
devās uz Gļiņanku Polijā, lai tiktos ar saviem, nu jau var teikt,
seniem draugiem Sv. Jāņa Pāvila
II ģimnāzijā un lai pabeigtu Pilsrundālē aizsākto darbu pie kopīgā projekta „Viena diena skolēna
dzīvē”. Sadarbības mērķis- veidot
uzvedumu, kas atainotu skolēna
dzīvi vienas dienas garumā.
Dalībnieku iespaidi par projektā pavadīto laiku Ilga Vaičūne, Pilsrundāles
vidusskolas skolotāja: „Tās bija
sešas satraukuma, prieka un pozitīvu emociju piesātinātas dienas.
Darbs mijās ar atpūtu un jaukām
nodarbēm. Manuprāt, viena no interesantākajām nodarbībām bija
aktieru meistarklase, kuru vadīja
divas topošās poļu aktrises. Viņas
mācīja projekta dalībniekus atbrīvoties no bailēm, brīvi kustēties
un pārvietoties telpā.
Ļoti veiksmīga bija nodarbības pamatideja - praktiski
darbojoties, veicināt uzmanības,
koncentrēšanās, komandas saliedēšanas, sadarbības, partnerattiecību veidošanas prasmju
attīstīšanu, kā arī vienlaikus, darbojoties brīvā un radošā formā,
ļaut atklāt meistarklases dalībniekiem kaut ko jaunu pašiem par
sevi.
Visas spēles vadītājas bija sakārtojušas pārdomātā pēctecībā,
ka, nemanot vien, dalībnieki kļuva
drosmīgāki, atraisītāki un brīvāki,
radošāki, iztēles bagātāki, pašpārliecināti savā rīcībā un kustībā,
līdz pārliecinoši spēja auditorijas
priekšā prezentēt projekta kopdarbu „Viena diena skolēna dzīvē”.
Gribas uzteikt mūsu projekta
dalībniekus, jo, neraugoties uz to,
ka gandrīz visi uz skatuves darbojās pirmoreiz, viņi ar uzdevumu
lieliski tika galā, pārvarot uztraukumu, bailes un nedrošību.”
Melisa, 9.klase: „Nedēļa Polijā bija vienkārši superīga- daudz
jaunu iespaidu un iegūtu draugu.
Protams, satikām arī iepriekšējā
projekta dalībniekus. Katra diena bija pārsteigumu pilna, piemēram, pirmo reizi braucām ar
metro Varšavā un ar ātrvilcienu
devāmies uz Krakovu. Nogaršojām poļu nacionālos ēdienus, kā
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„POLIJĀ MĒS PAVADĪJĀM BRĪNIŠĶĪGU NEDĒĻU”
SKOLĒNI UN PEDAGOGI DALĀS AR IESPAIDIEM

Attēlā augšā – Rundāles novada delegācija – skolēni, pedagogi, domes pārstāvji, kopā ar Vjonzovnas
pašvaldības delegāciju Krakovā. Atttēlā lejā: Mirklis no uzveduma „Diena skolēna dzīvē”

arī paši iemēģinājām roku ēdienu gatavošanā skolas pasākumā
„Ķirbju festivāls”. Mūsu komandas
(šefpavārs- Melisa, palīgi-Roberts R., Niks T. un Valts S.) uzdevums bija izvārīt ķirbju krēmzupu,
kas tika prezentēta ķirbju ēdienu
degustācijas pasākumā.”
Roberts Š., 8.klase: „Ļoti ērti,
pēc manām domām, bija autobusi, ar kuriem ceļojām uz Poliju
un atgriezāmies mājās. Ārkārtīgi
jauka bija poļu draugu attieksme
pret mums. Runājām angliski,
taču iemācījām poļiem arī dažas
frāzes latviski.”
Valts, 9.klase: „Pati interesantākā diena, manuprāt, bija
sestdiena, kad ar poļu jaunieti
Olgierdu un viņa ģimeni devāmies apskatīt Varšavas veco pilsētu. Olgierda vecāki man stāstīja
par pilsētas vēsturi, karu, kas bija

jāpārdzīvo varšaviešiem. Pēc pilsētas apskates mēs apmeklējām
tramplīna parku, kur iespējams izbaudīt ekstrēmas atrakcijas. Tad
devāmies uz Vilhelma māju. Tur
cepām desiņas un atpūtāmies.
Bija mazliet skumji šķirties no
ģimenes, kas mani ļoti laipni uzņēma un poļu draugiem, kas arī
turpmāk paliks mani labi draugi.
Paldies, skolotājām un poļu
ģimenēm par doto iespēju pavadīt Polijā piecas neaizmirstamas
un piedzīvojumiem pilnas dienas.”
Anastasija, 8.klase: „Man
patika, ka mēs katru dienu tikāmies pie kāda no projekta dalībniekiem. Tās bija reizes, kad
varējām iepazīt viens otru labāk
un satuvināties. Ļoti grūti bija
atvadīties, daži pat raudāja. Mēs
tiešām visi gribējām palikt Polijā
ilgāku laiku. Un es ļoti gaidu nā-

kamo tikšanos.”
Roberts R., 9.klase: „Man
ļoti patika šis projekts. Polijā biju
pirmo reizi. Sadraudzējos ar daudziem poļu ģimnāzijas skolēniem,
arī ar jauniešiem, kas nebija šajā
projektā.”
Dāniels, 9.klase: „Ceļā uz
Poliju pavadījām 11 stundas, kas
nemaz nelikās nomācoši.
Spēris pirmo soli sava poļu
drauga mājās, būtu varējis domāt, ka atrodos veiksmīgu biznesmeņu ģimenē, taču jau kopš
pavasara zinu, ka Mihala abi vecāki ir skolotāji, parasti skolotāji.
Tā, sēdēdams uz dīvāniņa viņu
mājās kinozālē, es negribot aizdomājos par to, cik ļoti var atšķirties cilvēku uzskati par to, kas ir
normāls dzīves līmenis.
Skolā staigājām zeķēs-tā
vieglāk un ērtāk. Iepazināmies
ar citiem skolas skolēniem, arī ar
tiem, kas šajā projektā nepiedalījās. Man šķiet, ka poļi uztver visu
vienkāršāk un ir pozitīvāk noskaņoti nekā mēs.”
Elizabete, 8.klase: „Piektdiena bija tā diena, kad mums bija
jārāda mūsu mazais teātris, un
es patiešām biju ļoti uztraukusies... Tajā pašā dienā notika arī
„Ķirbju festivāls”. Katrs varēja izvēlēties un piedalīties radošajās
darbnīcās, piemēram, konkursā
par labāko ķirbju ēdienu, skais-

tāko ķirbja zīmējumu utt. Vienā
no konkursiem Dāniels un Toms
ieguva pirmo vietu, jo viņiem bija
visskaistāk izgrebtais ķirbis.”
Alise, 6.klase: „Polijā mēs pavadījām brīnišķīgu nedēļu. Visvairāk man patika Krakova un diena
ar ģimeni Varšavā. Kopā ar poļiem mēs iestudējām uzvedumu,
kuru veidojām no vairākiem īsiem
skečiem, piemēram, „Rīts”, „Ģeogrāfijas stunda”, „Matemātikas
stunda”, „Pusdienas” un citi. Man
ļoti patika sadarboties ar cilvēkiem, kuri piedalījās projektā, jo
viņi bija draudzīgi un sirsnīgi. Šī ir
pieredze, kuru es noteikti vēlētos
atkārtot.”
Daiga Saka, Pilsrundāles
vidusskolas direktores vietniece mācību darbā: „Ļoti patika piedalīties šādā projektā, jo
viss bija pārdomāts, labi organizēts un darboties gan skolēniem,
gan skolotājiem bija interesanti.
Ar lielu atbildības sajūtu gatavojām uzvedumu. Ikdienas
mēģinājumu darbs nebija viegls.
Lielākajai daļai skolēnu šī bija pirmā skatuves pieredze, tāpēc uztraukums nebija svešs nevienam.
Piektdienas vakarā Sv.Jāņa Pāvila
II ģimnāzijā notika projekta darba
prezentācija. Pēc izrādes visi sajutām gandarījumu par paveikto.
Mums viss izdevās! Ir gūta laba
pieredze, jauni draugi un ļoti pozitīvas emocijas. Paldies visiem
projektā iesaistītajiem cilvēkiem,
kas gādāja par to!”
Polija tik tiešām mūs sagaidīja
ne tikai ar saulainu, siltu un rudenīgi krāsainu lapu laiku, bet tā arī
bija notikumiem bagāta nedēļa,
un projekta dalībnieku pārdomas
nepārprotami norāda uz to, ka
kopīgais projekts ar mūsu poļu
draugiem ir izdevies.
Arī šoreiz mēs neatvadāmies
uz ilgu laiku, jo 2017.gada aprīlī
ar jaunām idejām un emocijām
ķersimies klāt nākamajam projektam, tāpēc jau pavisam drīz
tiks aicināti jauni dalībnieki, kas
varētu īstenot poļu-latviešu kopīgā projekta ieceres.
Projekta dalībnieku pārdomas
uzklausīja un apkopoja Aina Simonova,
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja
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BĀRIŅTIESAS DARBĀ SVARĪGA SADARBĪBA
LATVIJAS BĀRIŅTIESĀM - 20
VĒSTURISKĀ ATSAUCE

Inese Kukute – Rundāles novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja. /Foto: Laura Ārente/
Visām Latvijas bāriņtiesām šis,
2016.gads, ir nozīmīgs. Šogad aprit
20 gadi, kopš tika pieņemts likums par
bāriņtiesu dibināšanu un nodibinājās
pirmās bāriņtiesas Latvijā. Rundāles
novadā bāriņtiesas darbu nodrošina
četru cilvēku komanda – bāriņtiesas
priekšsēdētāja Inese Kukute un locekļi
Anita Šveda, Edvīns Balodis un Lūcija
Volodina.
Prioritāri bāriņtiesas uzdevums ir nodrošināt bērna vai aizgādnībā esošās
personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Rundāles novada bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz arī
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā
par mantojuma apsardzību, kā arī izdara
apliecinājumus.
SARUNA AR INESI KUKUTI,
RUNDĀLES NOVADA BĀRIŅTIESAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJU
Šajā amatā Tu stājies salīdzinoši
nesen – šā gada augustā. Šobrīd aizvadīti pirmie darba mēneši. Kā un vai
ir mainījies Tavs priekšstats par bāriņtiesu darbu?
„Tas ir mainījies, pat ļoti. Sākot strādāt un iedziļinoties bāriņtiesas būtībā, ir
redzams, cik nozīmīga ir bāriņtiesas loma
mūsdienu sabiedrībā. Bāriņtiesas patiesais darbs ne vienmēr ir redzams un, zināmu apsvērumu dēļ, bāriņtiesa arī nav
tiesīga sīkumos savu darbu un konkrētus
faktus atklāt. Līdz ar to nereti sabiedrībā
secinājumi tiek izdarīti no zināmās vienpusējās informācijas. Par aplamu ir atzīstams pieņēmums, ka bāriņtiesa tikai izņem
bērnus no ģimenēm vai arī tieši pretējais

Bāriņtiesām Latvijā kā aizbildnības un aizgādības iestādēm ir sena vēsture, apmēram četrus gadsimtus sena. 16. gadsimta otrajā pusē bāriņtiesa bija aizbildnības
un aizgādības iestāde “par nepilngadīgajiem bērniem, garā vājiem un sajukušajiem,
klaji atzītiem izšķērdētājiem, sievietēm vispār un mājās neesošajiem un bez vēsts
nozudušajiem”. Bāriņtiesas darbu veikušas arī periodā no 1919. gada līdz Latvijas
inkorporācijai Padomju Savienībā. Bāriņtiesu funkcijas bērnu un rīcībnespējīgo personu tiesību nodrošināšanā tāpat tika veiktas, Latvijai esot PSRS sastāvā. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas kādu laiku darbojās padomju aizbildnības un
aizgādnības iestādes. (Izdevums: Latvijas Pašvaldību savienības izdevums žurnāls
“Logs”, janvāris, 2012)
1993. gada 1. septembrī stājās spēkā atjaunotais Latvijas Republikas 1937. gada
Civillikums, kas kā aizbildnības un aizgādnības iestādes atkal paredzēja bāriņtiesas
un pagasttiesas. Likums ‘’Par bāriņtiesām un pagasttiesām” noteica, ka ar 1996.
gada 1.martu sākt veidot jaunas aizbildnības un aizgādniecības institūcijas kā pašvaldības izveidotas iestādes, kuru galvenais uzdevums - bērnu un citu rīcības nespējīgo personu personisko un mantisko interešu aizsardzība. Lai nodrošinātu bāriņtiesas
kompetencē esošo jautājumu kvalitatīvāku risināšanu, pēc toreizējās Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ierosinājuma tika izstrādāts jauns Bāriņtiesu likums, kurš stājās
spēkā 2007. gada 1. janvārī, piešķirot visām aizbildnības un aizgādnības iestādēm
vienotu nosaukumu -bāriņtiesas. Uz šo brīdi Latvijā darbojas 142 pilsētu un novadu bāriņtiesas. (Izdevums: Latvijas Pašvaldību savienības izdevums žurnāls “Logs”,
jūlijs / augusts, 2016)
- kaimiņiem liekas, ka bērni sen jāizņem
no kādas ģimenes, bet bāriņtiesa šķietami
neko nedara… Šeit lietderīgi ir saprast, ka
bāriņtiesas darbība ir noteikta normatīvajos aktos un katram lēmumam ir jābūt
pamatotam - ar aizdomām un bez konkrētiem pierādījumiem vien nepietiks.”
Tavuprāt, kādām īpašībām ir jāpiemīt bāriņtiesas priekšsēdētājam,
loceklim, lai varētu pildīt šos ļoti atbildīgos un ne vienmēr vieglos pienākumus?
„Tam jāprot uzklausīt, jāpiemīt lielai atbildības sajūtai, jābūt godīgam, ļoti
zinošam, saprotošam un, viennozīmīgi,
strādāt gribošam, jo darba apjoms ir ļoti
liels. Tāpat, bāriņtiesas priekšsēdētājam
ir jāsaprot, ka aiz katra lēmuma, katras
darbības, kas tiek veikta, ir cilvēks. Un, protams, jāspēj darbā nepazaudēt arī sevi un
jāatceras, ka arī pašam bāriņtiesas priekšsēdētājam ir ģimene, ka ir nepieciešama
atpūta un kāda nodarbošanās, kas sniedz
prieku un kurā var atgūt spēkus un iekšējo
līdzsvaru.”
Cik svarīga ir sadarbība bāriņtiesu
darbā? Ar kuriem dienestiem tā ir visciešākā?
„Skaidrs ir viens - bāriņtiesa viena pati
par sevi produktīvi strādāt nevar - ir jāstrādā komandā. Komandu veido bāriņtiesa,
pašvaldības policija un Sociālais dienests.
Šajā darbā sadarbība ir ļoti svarīga, jo neviens no posmiem iztrūkt nevar. Kaut arī

darbs ir komandā, tomēr katram ir noteikti
konkrēti uzdevumi un funkcijas problēmas
risināšanā, ja katrs izpilda savus pienākumus, tad problēmas risinājums ir pilnīgs un
veiksmīgs.”
Nereti dominē priekšstats, ka bāriņtiesas nodarbojas tikai ar aizgādības
tiesību pārtraukšanu vecākiem? Vai
nav gluži pretēji, ka cenšaties palīdzēt
vecākiem, lai bērns augtu ģimeniskā
vidē?
„Bāriņtiesas primārais uzdevums nav
izņemt bērnu no ģimeniskas vides, tieši
pretēji - sadarbībā ar Sociālo dienestu un
citiem speciālistiem ir jādara viss iespējamais, lai bērns paliktu augt ģimeniskā vidē.
Tikai brīdī, kad pastāv draudi bērna veselībai vai dzīvībai, ir paredzēts mehānisms,
kā bāriņtiesa ir tiesīga iejaukties ģimenē
un bērnu nogādāt drošā vietā. Šādā gadījumā tiek lemts par aizgādības tiesību
pārtraukšanu vecākiem, kuriem tiek dots
laiks līdz vienam gadam, lai sadarbībā ar
speciālistiem novērstu nelabvēlīgos apstākļus, lai bērns varētu atgriezties ģimenē
un tikai gadījumā, ja netiek novērsti šie
nelabvēlīgie apstākļi, tiek lemts neatjaunot aizgādības tiesības vecākiem un par
to atņemšanu jau lemj tiesa. Kā redzams,
vecākiem tiek dota iespēja apdomāties un
saprast savas rīcības sekas.”
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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AICINA IEDZĪVOTĀJUS SLĒGT VIENOŠANĀS AR PAŠVALDĪBU PAR PARĀDU ATMAKSU
2016.gadā Rundāles novada dome turpina aktīvi vērsties pret īres maksas, komunālo maksājumu, kā arī
apsaimniekošanas
maksas
parādniekiem.
Tiek turpināta iesāktā prakse
ar parādu atgūšanu, tas nozīmē,
ka pašvaldība piedāvā parādniekiem noslēgt vienošanos par parāda atmaksu, tādējādi palīdzot
atrisināt izveidojušos situāciju,
tas ir, bez tiesu instanču starpniecības. Tā rezultātā kopējais
parāda apjoms 2016. gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājies aptuveni par 27 tūkstošiem eiro.
Kāds labums no noslēgtās
vienošanās?
Vienošanās noslēgšanas gadījumā tiek sadalīta esošā parāda
summa, atbilstoši atmaksas grafikam. Papildus tam - parādnieks
var sadalīt maksājumus, apkures
sezonā maksājot mazāk, vasarā
vairāk. Rundāles novada dome
ar katru parādnieku sagatavo
individuālu atmaksas grafiku atbilstoši parādnieka maksāšanas
iespējām.
Tāpat, izvērtējot vairākas situācijas par parādu izveidošanos,
pašvaldība ir konstatējusi, ka vairāku dzīvokļu īpašniekiem parādi
par apsaimniekošanas maksas
un komunālajiem maksājumiem
ir izveidojušies sakarā ar to, ka
dzīvokļi ir izīrēti un īrnieki nav
savlaicīgi norēķinājušies par
saņemtajiem
pakalpojumiem.
Šādos gadījumos parāda piedziņa tiek vērsta pret nekustamā
īpašuma īpašnieku, nevis pret īrnieku, jo pašvaldībai nav saistoši
īpašnieka un īrnieka savstarpēji
noslēgtie līgumi.
Juridiskā nodaļa iesaka dzīvokļu īpašniekiem saņemt īres
maksu, kā arī maksu par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem personīgi
no īrniekiem, tādējādi personīgi
samaksājot rēķinus, vai arī pieprasīt maksājumu apliecinošus
dokumentus no īrnieka, ka visi
maksājumi ir nomaksāti.
Atgādinām, ka dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības vērsties pašvaldībā ar rakstisku vai elektroniski parakstītu iesniegumu ar
norādi, uz kuru e-pastu var nosūtīt rēķinus par apsaimniekošanas
maksu un komunālajiem maksā-

Dzīvokļu
skaits
mājā

Saulaine 19
Saulaine 21
Saulaine 23

12
44
36

Parādnieku
skaits, kas kavē
maksājums
vairāk par 3
mēnešiem
2
7
7

Parādnieku
parāda
kopsumma,
EUR

Ezeri
Kurši
Zemgaļi
Līvi
Saulgireži
Sēļi
Zelmeņi
Zemzari
Druviņas
Apses

18
18
18
18
24
27
36
44
12
8

3
9
8
6
7
4
11
14
3
1

14068,14
17053,85
16310,10
5640,72
16223,02
7680,88
10049,01
25151,51
2699,47
85,86

Ziedoņi 3
Ziedoņi 4
Ziedoņi 7

7
7
12

5
5
3

3010,38
1833,92
1846,07

Strautiņi
Zvejnieki
Punslavas 5
Punslavas 6
Punslavas 7
Priežpuri

4
4
8
3
8
8

3
4
3

798,07
582,74
349,09

4
3

570,81
879,63

6129,98
2359,87
13665,35

Tabulā apkopotas kopējās parādu summas līdz 30.06.2016,
iekļaujot parādus par komunālajiem pakalpojumiem, apsaimniekošanu, maksājumus par māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem mājās Kurši, Zemgaļi, Ziedoņi 7, Saulaine 23,
Sēļi un īri pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem.
Informāciju apkopoja Ilva Paiča, Komunālo pakalpojumu dienesta ekonomiste
jumiem.
Parāda piedziņa caur tiesu –
ievērojami papildus izdevumi
Diemžēl, ir daudz tādu parādnieku, kuri nereaģē uz domes brīdinājumiem, ar kuriem
tie tiek aicināti nākt un noslēgt
vienošanos par parādu atmaksu, lai nokārtotu parādsaistības,
nevēršoties tiesā. Ja parādnieks
brīdinājumā noteiktajā termiņā
nav vērsies pie Rundāles novada
domes un vienojies par parādu
samaksas kārtību, tad Rundāles
novada dome ir spiesta vērsties
tiesā pret šo parādnieku.
2016.gadā jau ir iesniegtas
12 prasības par parādu piedziņu un tiek gatavotas jaunas
prasības tiesai.
Atgādinām, ka parādniekam papildus piedzenamajai summai ir

jāatmaksā tiesāšanās izdevumi,
kuri tiek aprēķināti procentuāli
no piedzenamās parāda summas
atbilstoši Civilprocesa likuma
34.panta prasībām, bet ne mazāk kā EUR 71,14. Tas nozīmē,
jo lielāka parāda summa, jo
lielāku valsts nodeva pēc tam
tiks piedzīta no parādnieka.
Pēc tiesas sprieduma saņemšanas, spriedums tiek nodots piespiedu izpildei zvērinātam tiesu
izpildītājam, kurš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā papildus
piedzenamajai parāda summai
un tiesāšanās izdevumiem, aprēķina naudas summas parādniekam par zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām. Tātad, jo
lielāka parāda summa, jo vairāk tiesu izpildītājs aprēķinās,
tas nozīmē, ka parāda summa

var pat divkāršoties.
Rundāles novada dome informē, ka zvērināts tiesu izpildītājs
ir tiesīgs vērst piedziņu uz parādnieka nekustamo īpašumu,
kustamo mantu un parādnieka
darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem un citiem
parādnieka ienākumiem ārpus
darba samaksas. Gadījumā, ja
parādniekam nav ienākumu, uz
kuru var vērst piedziņu, zvērināts
tiesu izpildītājs ir tiesīgs izsolē
atsavināt tam piederošo kustamo vai nekustamo īpašumu.
Ievērojot iepriekš minēto,
Rundāles novada dome aicina
neuzkrāt komunālo maksājumu, apsaimniekošanas vai īres
maksas parādus, bet vērsties
pie Rundāles novada domes Juridiskās nodaļas, pirms tam sazinoties pa tālr. 63962531 vai
mobilo tālr.27870723, lai kopīgi
risinātu jautājumus par izveidojušos parādu atmaksas termiņiem
un kārtību.
Edgars Paičs,
Juridiskās nodaļas vadītājs
Svarīga informācija lauksaimniekiem par elektroenerģijas pieslēgumu jaudām
Zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs un nevalstiskās lauksaimnieku organizācijas, tiekoties ar AS “Latvenergo” valdes
priekšsēdētāju Āri Žīguru un AS
“Sadales tīkli” valdes priekšsēdētāju Andi Pinkuli vienojušies
par to, ka šobrīd lauksaimniekiem sarežģītajā situācijā ar
jauno regulējumu par elektroenerģijas pieslēgumu jaudām
saimniecībās, AS “Sadales tīkli” reģionālie speciālisti ir gatavi palīdzēt lauksaimniekiem
risināt jautājumus par iespēju
pārskatīt vai atslēgt tās elektroenerģijas jaudas, kas nav
nepieciešamas lietošanai visu
gadu, bet tikai sezonāli.
Kontaktinformācija, kur vērsties, lai izvēlētos labāko variantu kā optimizēt sev nepieciešamās elektroenerģijas
pieslēgumu jaudas - Nauris
Vītoliņš, Nauris.Vitolins@sadalestikls.lv, tālr. 63310272; mob.
26303242.
Zemkopības ministrijas sagatavotā informācija
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SVITENES AMATIERTEĀTRIM “ŠURUMBURUMS” – 10!

Vēsturiski mirkļi – Svitenes amatierteātris kopā ar bijušo Kultūras ministri Sarmīti Ēlerti un rakstnieci un
publicisti Annu Žīguri, uzstājoties zemnieku saimniecības „Sējas” dārza svētkos /Foto no amatierteātra
„Šurumburums” arhīva/

Svitenes amatierteātra „Šurumburums” režisore Ilga Vaičūne
5.novembrī Svitenes tautas namā uz atjaunotās skatuves savu 10 gadu darbības
jubileju svinēs amatierteātris “Šurumburums”.
AMATIERTEĀTRIEM SENA
VĒSTURE
Svitenes pagasts jau no seniem laikiem bagāts ar kultūras
tradīcijām. Vecākā kulturālā
biedrība Svitenē ir bijusi dziedāšanas biedrība „Zemgale”.
Pie tās pastāvējis plašs koris,
kas G. Rozenberga vadībā piedalījies 1873.gadā Dziesmu
svētkos Rīgā. Jau toreiz pie
biedrības pastāvējis arī dramatiskais pulciņš.
Kopš tā laika ar nelieliem

pārtraukumiem svitenieši teātri
spēlējuši vienmēr. Par to savās
atmiņās ir stāstījusi Herta Ķīsele, kura daudzus gadus bija
dramatiskā kolektīva vadītāja
Svitenē. Vēlāk režisore Svitenē bija rīdziniece Taisīja Baboliņa. Tajā laikā dramatiskā
pulciņā darbojās: Herta Ķīsele,
Velta Hartmane, Kārlis Lauris,
Gunārs Nākmanis, Arvīds Ieva,
Augusts Bubinskis, Velta Kočajeva, Kārlis Smilga, Verners
Benužs, Jānis Liepa, Jānis Burcevs, Daina Burceva, Zoja Augustauska u.c. Tika iestudētas
tādas lugas kā „Palmas zaļo
vienmēr”, „Atdodiet vecmāmiņu”, „Spējš pagrieziens” u.c. Ar
šīm lugām kolektīvs uzstājās
arī citos ciemos, kā arī piedalījās dramatisko kolektīvu skatēs. (S.Matulēviča. Pētniecības
darbs. „Svitenes kultūras nams
un tā darbība 70.-tajos un 80.tajos gados.” 2010.)
Savulaik, par režisoriem Svitenē ir strādājuši arī - Irina Liepa, Raimonds Kugrēns, Valija
Kruļikovska, un iespējams, vēl
kāds nenosaukts kultūras darbinieks.
„ESAM KĀ MUSKETIERI”
Pašreizējā amatierteātra sastāva kodols izveidojās 2006.
gadā, kad sāku strādāt Svitenes tautas namā. Sākotnēji teātra režisors bija baušķenieks
Edvīns Hegenbarts. Pēc tam
par režisori piekrita kļūt Ilga

Vaičūne. Par to esmu viņai ļoti
daudz pateicības parādā, jo
zinu, ka Ilga visu dara no sirds
un ļoti atbildīgi. Taču paralēli
tam, no viņas dzirksteļo joki un
milzīgs optimisms, kas ir pamatā kolektīva saliedētībai un spējai būt atvērtiem pret dažādām
idejām. Arī trakām...
Pašlaik aktīvi kolektīva darbībā ir iesaistījušies mūsu brīnišķīgie aktieri – Līga Duntava,
Silva Mežkaucka, Ligita Kļaviņa, Aija Ezīte, Vita Rozēna, Ilgonis Dravinskis, Ilgvars Štubis,
Gints Kļaviņš un Gundars Kaulenis. Runājot par to, ko katram
no dalībniekiem nozīmē darboties “Šurumburumā”, ir vairākas
atbildes. Gints par to, ko viņam
devis „Šurumburums” saka tā:
“Kolektīvs man ir devis ticību
sev. Es varu vairāk, nekā man
liekas. Esmu ieguvis jaunus draugus, varētu pat teikt, ka esam
kā liela ģimene, kā musketieri,
kas vienmēr būs blakus un palīdzēs, kad būs grūti – dzīvē vai
uz skatuves.” Silvai spēlēt šajā
kolektīvā nozīmē būt vienai no
daudzajiem, kas “aiznes” Svitenes vārdu ārpus tās teritorijas.
Tā ir iespēja atklāt arī pašai par
sevi daudz nezināma. Aijai – tā
ir relaksācija no ikdienas darba un rūpēm, jo esot kolektīvā,
jautrība un joki sit augstu vilni.
Ligita par būšanu “Šurumburumā” saka: “Ceturtdiena.
Jāmazgā mute. Septiņos vakarā jābūt mēģinājumā. Kavēt

nedrīkst, jo citi gaida. Kolektīvā
esmu pateicoties Sandrai, un ne
sekundi to neesmu nožēlojusi. Tā
ir mana lielā ģimene ar brāļiem
un māsām, un protams, mammu – Ilgu! Būt dalībniekam, tas
ir forši!” Gundaram būt par “Šurumburuma” dalībnieku nozīmē
būt daļai no kaut kā liela: “Spēt
citiem nest prieku. Kad cilvēki
ierodas uz izrādi, ir brīnišķīgi.
Darbojoties šajā kolektīvā ir
lieliska iespēja aizmirst dienas
stresu, izlādēt uzkrāto negatīvo
enerģiju un arī pārvarēt sevi.
Šajā kolektīvā var mācīties veidot raksturu, temperamentu un
uzvedību. Kolektīvs man rada
māju sajūtu – vienmēr esmu
šeit gaidīts.”
Ilgvaram tas ir liels gods, būt
kolektīvā jau trešo sezonu. Ir
iegūta ticība sev un pārliecība,
ka viņš spēj daudz vairāk, nekā
pats to apzinās. Arī Līgai, kura
spēlējusi arī citos, iepriekšējos
sastāvos, būt “Šurumburumā”
nozīmē ļoti daudz: “Darbojoties
kolektīvā, es gūstu gandarījumu, es domāju, ka teātris ir
mana vieta. Un šis kolektīvs ir
vienkārši superīgs!”
IZSPĒLĒTAS DAUDZAS
LUGAS
Savā pastāvēšanas laikā teātra kolektīvs ir iestudējis daudzas lugas. Repertuārā bijuši
šādi darbi: Ļevs Zorins ”Vīrietis
un sieviete”, A.Migla “Mīlestības līkloči”, M.Zīle “Savedējs”, K.
Strāla “Uzaicini mani draugos”,
A.Banka “Kredīts”, A. Niedzviedzis “Dūdene zin”, M.Zīle “Trīs
košas dāmas”, A. Grīniece “Liepas pie baznīcas”, A.Grīniece
“Ziņu dienests strādā”, A.Sakse
“Pasakas par ziediem”, M.Horna
“Katram
savs
biznesiņš”,
A.Grīniece “Līgošanas nerātnības”, A.Grīniece “Miķelīšu laiks”.
Bez minētajiem darbiem, ir
rādīti tematiski uzvedumi gan
Valsts svētku pasākumos, gan
Līgo svētkos un Miķeļdienā Svitenē.
Šajos desmit gados amatierteātrī “Šurumburums” ir
spēlējuši ļoti daudzi patiesi talantīgi un radoši cilvēki
– Vita un Eva Reinfeldes, Pēteris Grabovskis, Zoja Augustauska, Vija Ripa, Jānis Liepa
juniors, Madars Rogačevs, ->
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„TRAKAJIEM PIEDER PASAULE, MUMS – SKATUVE”
Svitenes amatierteātris „Šurumburums” svētku priekšvakarā

<- Kaspars Forsts, Edijs Bubinskis, Laura,
Ieva un Adriana Jonases, Madara Pastare,
Dace Pakārkle, Evita Stepka, Ilgonis Šitka,
Andris Laurinovičs, Pāvels Ramenks, sufliere – Līga Jonase. Uz jubilejas pasākumu
Svitenes tautas namā gaidīsim visus, bet
jo īpaši – bijušos aktierus!
Jubilejas reizē tiek saņemti laba vēlējumi un apsveikumi. Arī paši dalībnieki ir sev un visam kolektīvam veltījuši
jaukus vārdus desmit gadu jubilejā:
- “Šurumburuma” kolektīvam 10 gadu
jubilejā vēlu izturību, būt vienmēr atklātiem
un dzīvespriecīgiem! Vislielākais paldies
mūsu režisorei – Ilgai Vaičūnei un liels paldies arī Sandrai par atbalstu.
- Esiet visi jautri, atraktīvi un nekad nezaudējiet dzirksteli acīs, kad iet runa par
teātri!
- Novēlu kolektīvam nepazaudēt savus
skatītājus un aktierus, un iegūt aizvien jaunus!
- Galvu gaisā, degunus nenokārt! Viss
izdosies un galvenais, tādā pašā sastāvā
sagaidīt arī 20 gadu jubileju!
- Viss mainās, viss notiek uz labu! Galvenais, šajā dzīvē nepazaudēt pašiem sevi!
Lai neizzūd mūsu smiekli, spēlētprieks un
sapratne mūsu starpā vismaz turpmākos 5
gadus!
- Lai arī mainītos sastāvs, lugas, gadalaiki – palikt interesantam, radošam,
atsaucīgam un svinēt 20, 30, 40, 50 u.t.t
gadu jubilejas!
- Novēlu kolektīvam palikt tik pat trakam, jo kā saka - trakajiem pieder pasaule!
Mūsu gadījumā tā būs skatuve!
Arī es pievienojos laba vēlējumiem, vēlos sveikt visus amatierteātra “Šurumbu-

„Aicinu visus, kuriem interesē teātris, kuri vēlas pavadīt jauku vakaru kopā ar
atraktīvajiem Svitenes amatierteātra aktieriem un režisori – uz 10 gadu jubilejas
pasākumu Svitenes tautas namā, 5.novembrī plkst.18.00. Jubilejas vakars veidots
balstoties uz Ivara Šterna lugas «Jubileja» fragmentiem – jubilāru izpildījumā!
Vakara gaitā sumināsim jubilārus, atpūtīsimies Gunāra (Iecava) muzikālās programmas pavadījumā.”
rums” dalībniekus un režisori Ilgu Vaičūni ar
rindām no Aspazijas dzejoļa:
“Tiem, kas līdz galam piepildās
Un dzīvē stāvot nepaliek,
Mīt iekšā divas dzimšanas,
Kas tos caur dzīvi vada.
Tā viena: - kad tas radīts tiek,
Tā otra: - kad tas rada.”
Lai Jums nekad nenāktos stāvēt uz vie-

tas, bet visiem kopā ejot uz priekšu, radīt
daudz prieka gan sev pašiem, gan visiem
mums! Daudz laimes dzimšanas dienā,
mani mīļie!
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja

LĀČPLĒŠA DIENAS GALDA SPĒĻU TURNĪRS UN ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ

12.NOVEMBRĪ LĀČPLĒŠA DIENAS
GALDA SPĒĻU TURNĪRS
12.novembrī plkst. 11.00 Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē notiks Lāčplēša dienas galda spēļu turnīrs.

Sacensībās aicināti piedalīties Rundāles
novada iedzīvotāji.
Pieteikšanās paredzēta sacensību dienā
līdz sacensību sākumam.
Sacensības galda spēlēs un šautriņās
notiek pēc attiecīgo sporta federāciju apstiprinātiem noteikumiem. Sacensību kārtību katrā disciplīnā nosaka pēc pieteikto
dalībnieku skaita. Dalībniekiem savstarpēji
vienojoties, sacensību organizators var noteikt īpašus noteikumus un izņēmumus katrā sporta veidā.
Sacensības organizē Rundāles novada
sporta nodaļa. Sacensību galvenais tiesnesis - Sporta nodaļas vadītāja Ieva Kirkila
26553747.

26.NOVEMBRĪ RUNDĀLES NOVADA
ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
ikviens sportot gribētājs tiek gaidīts 26.
novembrī plkst. 11:00, kur notiks Rundāles
novada čempionāts badmintonā.
Sacensības notiiks pēc pielāgotiem Latvijas badmintona federācijas noteikumiem
divās grupās - vīriešu vienspēlēs un sieviešu
vienspēlēs. Sacensības organizē Rundāles
novada domes Sporta nodaļa.
Sportisti sacensībām varēs pieteikties
sacensību dienā līdz pulksten 10:30 pie sacensību tiesneša.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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MĀKA STĀSTĪT UN SADZIRDĒT - STĀSTNIECĪBA

Stāstnieki māla keramikas darbnīcā pie Laimas Grigones /Foto: no
Aelitas Ramanes personīgā arhīva/
Ik gadu, jau kopš 2012.
gada, Rundāles novadā notiek
Zemgales stāstnieku festivāls
“Gāž podus Rundālē!”. Šoruden jau piektais.
Tā rīkotāji - Pilsrundāles bibliotēka, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Stāstu bibliotēku
tīkla dalībniece kopš tīkla sākumiem 2009. gadā, ar Rundāles
pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un ieinteresētību, aktīvu un radošu novada kultūras un izglītības iestāžu iesaisti
un atbalstu.
IZZINA GARAMANTAS
Festivāla oficiālo sākumu iezīmēja Rundāles novada domes
priekšsēdētāja Aivara Okmaņa
uzruna stāstu festivāla dalībniekiem, tad vērojām visu iepriekšējo Zemgales stāstnieku festivālu
vizuālo atskatu vēsturē. Kopš šī
gada arī Zemgales stāstnieku
festivālam ir sava zīme – logo. Tā
ir stilizēta Zemgales tautastērpa
astoņlapu rozīte uz māla poda.
Tās autore - Katlakalna folkloras kopas RĀMUPE dalībniece,
māksliniece un blogere – Sintija
Strode.
Izglītojošu lekciju sadaļā vispirms vārds tika dots Latvijas
Dabas muzeja Ģeoloģijas un paleontoloģijas nodaļas pētniecei
antropoloģei Aili Marnicai. Viņas
stāstījuma tēma bija “Zemgalē,
kādreiz senatnē”, kur tika skarta
ļoti sena zemes vēsture.
Vispirms aprakstīts Ledus
laikmets un tā iezīmes, tad – tā
atkāpšanās laiki un klimatu un
dabas vides maiņa tā iespaidā,

kā arī tika dots skaidrojums, ka
Zemgales līdzenumi ir tik zemi,
zemāki par pārējo Latvijas daļu,
un līdzeni tāpēc, ka tajos ledājs
saglabājās ilgāk un Baltijas ledus
ezers virs tā arī gulēja.
Pēc Aili Marnicas uzklausījām
vēsturnieku, gidu, skolotāju, arheologu, Latvijas un sava novada
un dzimtas patriotu Andri Tomašūnu. Viņa aizkustinošie, dzimtas
un cilvēka personiskie stāsti skāra ikviena klausītāja sirdis. Savukārt Latvijas Folkloras krātuves
digitālā arhīva speciāliste Digna
Ūdre sniedza ieskatu LFK arhīvos
glabāto dokumentu – pierakstu,
ierakstu un citu materiālu kolekciju digitalizēšanas darbā. Rundālē pierakstītā kolekcija ir iespaidīga un vēl gaida savu kārtu,
bet to lietot var jau tagad.
Pilsrundāles vidusskolas izglītojamie no 1. līdz 4.klasei klausījās stāstnieces, kuras ikdienā
strādā ar bērniem: I.Skapsti,
I.Brūveri un I.Radziņu. Viņām pievienojās festivāla ārzemju viešņa, lietuviešu folkloras pētniece,
Viļņas Literatūras un folkloras
institūta Folkloras arhīva zinātniskā darbiniece Gražina Kadžīte
(Gražina Kadžytė). Gražina parādīja, ka, ieklausoties un iejūtoties
vārdu skanējumā, lietuviešu valoda mums latviešiem ir daudz
vieglāk saprotama, nekā mums
pašiem šķiet.
VAKARĒŠANA, SADZIEDĀŠANĀS UN STĀSTI
Pēcpusdienas cēliens izvērtās radošs un darbīgs – māla

Svitenes folkloras kopa, izpildot rudens dziesmas
„Ražas svētkos” Viesturos
podu darināšana mākslinieces
L.Ikertes vadībā “Baltajā mājā”.
Māksliniece stāstīja par savu
skolotāju, latgaliešu podniecības
meistaru Evaldu Vasilevski, par
viņa dzīves un mākslas atziņām
un attieksmi pret mālu, bet klātesošie veidoja savu podiņu.
Pirmās dienas noslēgumam
- kopīgai vakarēšanai, sadziedāšanai un stāstu stāstīšanai dalībnieki un citi interesenti sanāca
Saulaines Sociālās aprūpes centrā. Muzikālo noskaņu uzturēja
Katlakalna folkloras kopa “Rāmupe” un vietējā mutes ermoņiku
meistara un stāstnieka Valdiņa
(Valda Saprona) iedziedātas ziņģes. Sarunās un dziesmās vēlā
vakara stunda pienāca nemanot.
IEDVESMAS MALKS NĀKAMAJIEM PIECIEM GADIEM
Otrās dienas rīts iesākās Svitenes pagasta “Urštēnos” pie
Laimas Grigones. Klātesošajiem
bija iespēja klausīties pašas
mākslinieces stāstos par sapņiem, iespējām un māla daudzveidību, bet dienas otra puse
pagāja Viesturu pagasta Ražas
svētkos. Festivāla viesiem un dalībniekiem bija iespēja nobaudīt
vietējo saimnieču un saimnieku
ievārījumus un pankūkas, konservus un vīnus. Ap krāšņi dekorēto rudens velšu un ziedu galdu
notika dažādu stāstu stāstīšana
spāņu, lietuviešu un latviešu valodās, kas lieliski kompilējās ar
Svitenes folkloras kopas rudens
dziesmām. Svētku kulminācija
bija “Gudenieku suitu” uzvedums
“Līgavas pušķošana”. Krāšņas

dziesmas, košas krāsas, rituālas
dejas un izdarības mums - zemgaliešiem, deva iespēju iepazīt
kurzemnieku tradīcijas caur suitu
kultūru, kas ir iekļauta UNESCO
pasaules mantojuma sarakstā.

UNESCO pārstāve Evija Maļkeviča pasniedz Aelitai Ramanei
simbolisku dāvanu – piecus spilvenus, sasaucoties ar festivāla
piekto jubileju
Piektais festivāls deva jaunu
sparu un ticību tam, ka stāstniecība ir nozīmīga gan lokāli, ja
ieklausāmies un uzklausām savus
iedzīvotājus, gan globāli, jo tai ir
dažādi virzieni, kuros attīstīties,
lai mēs spētu piesaistīt starptautiskos partnerus.
Paldies visiem, kas palīdzēja
festivālam notikt!
Aelita Ramane,
Zemgales stāstnieku festivāla
organizētāja
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JAUNAIS GADS IEZĪMĒJAS JAUNIEM DARBIEM UN IDEJĀM
Jauniešu biedrība „Mums pieder pasaule” atzīmē piecu gadu jubileju

1.oktobrī ar brīvprātīgo
jauniešu godināšanas vakaru
„Mazs cinītis gāž lielu vezumu” biedrība „Mums pieder
pasaule” noslēdza projektu
„Ceļā uz Latvijas simtgadi”,
kas, patiesībā, ir tikai pirmais
solis ceļā uz Latvijas simtgadi.
Šajā vakarā visi pasākuma
dalībnieki varēja izvērtēt vasaras
laikā kopīgiem spēkiem paveikto
– brīnišķīgu fotoizstādi „Jaunieši
un tradīcijas”, kuras atklāšanas
un apskates laikā apmeklētāji
varēja pie tās nofotografēties un
kopā ar savu fotogrāfiju atstāt
vēstījumu Viesu grāmatā. Projekta laikā atdzīvojusies arī Svitenes saieta nama kāpņu telpa
uz 3.stāvu, uz sienām izlīmētas

10 aktīvāko jauniešu fotogrāfijas.
Plānojam kāpņu telpas noformējumu ar katru gadu bagātināt
ar aktīvo, radošo un darboties
gribošo jauniešu fotogrāfijām.
Izstāde un kāpņu telpas apskate
pieejama visiem Svitenes tautas
nama 3.stāva apmeklētājiem.
Sadarbībā ar Rundāles novada
kultūras nodaļas darbiniekiem
tika sagatavots brīvprātīgo jauniešu saraksts, kas ir pelnījuši
atzinības, un kopā ar pateicībām
jaunieši saņēma rakstainas Latvijas simtgadei veltītas krūzītes,
pildspalvas, un tie, kas iesūtīja
fotogrāfijas - arī ļooooti skaistus
foto kalendārus ar savām atzīmētajām dzimšanas dienām, turklāt
kalendārs ir diviem gadiem – līdz
2018.gada novembrim, Latvijas

Fotogrāfija „Vectēvs”, no Jāņa
Kugrēna arhīva, 1930.g. Jēkabs
Cimermanis pie Virsītes

Tā pati vieta pie Virsītes muižas.
Fotogrāfs A.Auza,
23.04.2016.

simtgadei. Paldies visiem, visiem,
kas piedalījās šajā projektā!

vismaz 25 gadiem, tās tiek digitalizētas- pārfotografētas vai
ieskanētas - un atdotas atpakaļ
īpašniekam. Pēc tam šī pati vieta
tiek nofotografēta no šodienas
skatupunkta. Dažās fotogrāfijās
atšķirības patiešām ievērības
cienīgas. Ja vēlaties padalīties
ar savu bilžu arhīvu, zvaniet
29177996, Vita vai rakstiet biedrība_mpp@inbox.lv.

PLĀNO RADĪT SVITENES
VĒSTURISKO FOTOGRĀFIJU
IZSTĀDI
Nākamajā gadā plānojam
atklāt citu izstādi, pie kuras tapšanas kopš pavasara darbojas
Arnolds Auza un Sintija Upīte, bet
laipni aicināti iesaistīties visi Svitenes iedzīvotāji!
Meklējam Svitenes pagasta
vietu fotogrāfijas - vecākas par

Vita Reinfelde,
Biedrība „Mums pieder pasaule”

TIKŠANĀS AR RAKSTNIEKIEM, ANDELE UN RADOŠĀ DARBNĪCA

Līdz 1.novembrim vēl vari pagūt nodot
pārstrādei makulatūru
Pilsrundāles bibliotēka jau trešo gadu piedalās SIA „Līgatnes papīrs” organizētajā makulatūras vākšanas akcijā un aicina iesaistīties arī novada iedzīvotājus. Makulatūru varēs
nodot līdz 1.novembrim.
Speciāli makulatūrai paredzētais konteiners atrodas pie Pilsrundāles bibliotēkas ar
norādi “Makulatūra “Līgatnes papīram””.
Makulatūras nogādāšanu līdz konteineram organizē paši iedzīvotāji.
Papildus informācija pa tālruņiem
63962402 vai 29872017.
Par katriem akcijas laikā nodotajiem 1000
kg makulatūras SIA „Līgatnes papīrs” ikvienai
bibliotēkai, arhīvam vai muzejam dāvās 5 kg
biroja papīra. Tās trīs bibliotēkas, kuras nodos
visvairāk makulatūras, balvā saņems arī dāvanu karti no RD Electronics.
TIKŠANĀS AR BĒRNU GRĀMATU AUTORU JURI ZVIRGZDIŅU
9.novembrī Pilsrundāles vidusskolā pulk-

sten 14:00 tikšanās ar bērnu grāmatu autoru
Juri Zvirgzdiņu un apgāda “Pētergailis” vadītāju Ingunu Cepīti. Tikšanās notiek Pilsrundāles
bibliotēkas projekta “Rakstnieki Rundālē 2” ietvaros. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla
fonds un Rundāles novada dome.
ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA
NOVADĀ
No 14. līdz 20.novembrim novada bibliotēkās notiks Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi par tēmu “Nākotne Ziemeļos.” Informāciju par pasākumiem meklējiet bibliotēkās.
RUDENS ANDELE UN ZIEPJU VĀRĪŠANAS DARBNĪCA
2.decembrī Pilsrundāles bibliotēkā no
pulksten 10:00 līdz pulksten 18:00 “Rudens
andele”. Kas neder pašam, tas noder citam!
Aicinām uz andeli ikvienu, kam pietiek dūšas tirgoties un mainīties, vēlme andelēt un
dāvināt. Lūgums iepriekš pieteikties pa t.
29872017.
2.decembrī līdzās Rudens andelei Pilsrundāles bibliotēkā pulksten 15:00 notiks ziepju

gatavošanas darbnīca uzņēmuma “Kristell”
vadītājas Kristīnes Baltas vadībā. Gatavosim
Ziemassvētku dāvanas! Dalībnieku skaits ir ierobežots telpu šaurības dēļ, tāpēc piesakieties
laicīgi pa tālruņiem 29872017 vai 63962402.
Ziepju vārīšanas darbnīca notiek ar Rundāles
novada domes atbalstu novada NVO biedrības “Rūentāle” projekta “Esi aktīvs un radošs”
ietvaros. Līdz šim notikušas divas aktivitātes
-Domino kauliņu iegāde Pilsrundāles vidusskolas klubiņam “Domino klubiņš” un vannas
sāļu gatavošana Lielajā bazārā Bērstelē.
TIKŠANĀS AR FANTĀZIJAS ŽANRA
RAKSTNIECĒM
9.decembrī Pilsrundāles vidusskolā pulksten 13:00 tikšanās ar fantāzijas žanra pārstāvēm - jaunajām rakstniecēm Lauru Dreiži
un Lindu Nemieru. Tikšanās notiek Pilsrundāles bibliotēkas projekta “Rakstnieki Rundālē”
ietvaros. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rundāles novada dome.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka
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MAZIE MĀRPUĶĒNI IEPAZĪST NOVADA UPES UN ŪDENSKRĀTUVES

Lapu salūts Mežotnes pilskalnā /foto Sanita Platā/
Dzestrā rudens rītā 14.oktobrī
PII “Mārpuķīte” Zaļās grupas
bērni un vecāki ar nepacietību gaidīja pie bērnudārza
piebraucam oranžo skolēnu
autobusu, lai dotos ilgi gaidītajā braucienā pa Rundāles
novadu.
Vienas no pirmajām mācību ekskursijām 5-6gadīgajiem bērniem

tiek plānotas, lai aplūkotu vietējā Rundāles novada - dabas un cilvēku radītās vērtības. 2016./17.m.g.,
realizējot Ekoskolu programmas
uzdevumus, mūsu iestāde izvēlējās ūdens tēmu. Brauciena laikā
tika apmeklētas vairākas Rundāles novada ūdens krātuves.
Sakāpjot autobusā, devāmies uz
Ziedoņiem, kur mūs sagaidīja Me-

OLIMPISKĀ DIENA BĒRSTELES SKOLĀ

Septembrī mums ir ne tikai
pirmā skolas diena un jaunā mācību gada sākums, bet arī Olimpiskā diena.
Šogad Olimpiskā diena notika 23. septembrī. Arī mēs, mazie Bērsteles pirmsskolas 5./6.
gadīgie audzēkņi, piedalījāmies
Olimpiskajā dienā. Kā jau nolikums paredz, plkst. 10.00 visi
kopā atklājām pasākumu ar iesildīšanās vingrinājumiem, kas
tika demonstrēti internetā. Tālāk jau visu vadību pārņēma skolotāja Valentīna un mēs viņas
vadībā sacentāmies draudzības
stafetēs. Mēs ripinājām bumbas
starp konusiem, izpildījām dažādas veiklības stafetes, līdzsvara
vingrinājumus uz sola šaurās un
platās virsmas. Arī grupas audzi-

nātājas visur aktīvi piedalījās un
turēja bērniem līdzi. Olimpisko
dienu noslēdzām ar draudzības,
netradicionālo volejbolu, jo šogad šī diena bija veltīta volejbolam. Uzvarētāji bija visi, jo uzvar
draudzība. Mūs atbalstīja un līdzi
juta Bitīšu un Mārīšu grupas, kas
visu laiku mūs uzmundrināja ar
jautriem saucieniem un gavilēm.
Pēc pasākuma visi saņēma pateicības rakstus par aktīvu piedalīšanos. Vislielākais paldies
mūsu sporta gariņam Valentīnai
par pasākuma plānošanu, aktīvu
darbību un iedrošināšanu. Rudenīgu zieda pušķi sūtu arī kolēģei
Ditai par atbalstīšanu un palīdzēšanu.
Evita Lisenko, Bērsteles
skolas 5./6.grupas audzinātāja

gijas mamma, lai pastāstītu par
Lielupi un tās iemītniekiem. Kopā
noskaidrojām, kur ir Lielupes sākums, kur satek Mēmele un Mūsa.
Tālāk ceļš veda uz Mežotnes pilskalnu, kur mūs jau gaidīja Ernesta
mamma ar aizraujošu stāstījumu par pilskalna bagātībām un
par notikumiem, kādi šeit agrāk
risinājušies. Tomēr Ernests atzina, ka visjaukāko vietu mamma
neparādīja. Viņaprāt, tā esot tur,
kur apglabāti bruņinieki, kuri šeit
cīnījušies. Uz Lielupes fona no
Mežotnes pilskalna tika uzņemti
arī foto.
Laiks rit uz priekšu, tāpat kā mūsu
ceļš. Tālāk dodamies uz Viesturu
pagasta “Alūkstiem.” Nogriežoties
no ceļa, Estere iesaucās: “Tas tak
ir ceļš uz manām mājām!” Esterei bija taisnība. Tur mūs laipni
sagaidīja Esteres mamma. Viņa
pastāstīja par mazu upīti ar nosaukumu Īslīce, kas plūst netālu

no mājām, un cienāja mūs ar ļoti
gardām medus maizēm.
Nedaudz iestiprinājušies kāpjam
atkal autobusā. Dodamies tālāk
uz Rundāles dzirnavām, lai uzzinātu, kā agrāk ritēja darbs dzirnavās.
Par to mums pastāstīja Jānis Mucenieks. Pēc dzirdētā Kitija atzina:
“Forši, es uzzināju, ka tagad dzirnavās ražo elektrību.”
Kamēr bērni uzdeva jautājumus
par redzēto, tikām līdz Svitenei,
kur, ejot pa šauru taciņu, nonācām
pie Svitenes ūdenskrātuves. Tur
klausījāmies Svitenes pārvaldes
vadītāja Jāņa Liepas stāstījumu.
Atpakaļceļā uz mājām, kur saimniecītes jau gaidīja ar siltām pusdienām, iespaidos par redzēto dalījās ne tikai bērni, bet arī vecāki.
Bijām priecīgi par jauki pavadīto
laiku un skaisto rudens dienu.
Agnese Belrusa, PII “Mārpuķīte”
Zaļās grupas pirmsskolas
izglītības skolotāja

PASAKU PĒCPUSDIENA “MĀRPUĶĪTĒ”
Māmiņ, palasīsim pasaciņu!
Mazais ieritinās māmiņai azotē un klausās, kā māmiņas siltā
balss nomierina un aizved krāsainā pasaku pasaulē.
13. un 14. oktobrī kopā tika
aicināti vecāki un bērni uz Pasaku
pēcpusdienu. Izvēle brīva un radoša: izstāstīt, attēlot, izdziedāt
kādu pasaku kopā ar savu bērniņu.
Interesanta pēcpusdiena izvērtās Zilajā grupā. Lielais paklājs pārvērtās par skatuvi, bet
grupiņa par skatītāju zāli, kurā
izkārtojās vecāki un bērni. Pasaku pēcpusdienu iesāka skolotāja
Dana ar skolotājas palīgu Ingunu,
izspēlējot Sutejeva pasaku “Kuģītis”. Pasakā iesaistījās Marta,
Markuss un Elizabete. Skolotāju
iedrošināti uz skatuvi devās arī
bērni ar vecākiem.
Gabriels un mamma stāstīja
pasaku par mājdzīvniekiem, izmantojot muzikālo grāmatiņu.
Pasakā iesaistījās visa Hugo ģimene. Ietērpušies izteiksmīgos
tērpos, viņi attēloja latviešu tautas pasaku “Lapsa un vilks”.
Jauki un sirsnīgi dziedāja Emīlija un māmiņa dziesmiņu par
Pērļu gliemezīti.
Visi grupas bērni tika iesaistīti
Toma ģimenes radošajā pasakā.
Muzikālās pasakas katrai darbībai bija sagatavoti savi ritma

instrumenti, kurus stāstījuma
laikā kopīgi skandināja. Jasmīna
deklamēja savu mīļāko dzejolīti,
bet māmiņa papildināja meitas
priekšnesumu ar citiem dzejoļiem. Sutejeva pasaka “Kuģītis”
izskanēja vēlreiz tikai citā izpildījumā. Andreja māmiņa bija pagatavojusi tamborētas lelles uz kociņiem, un visa ģimene izspēlēja
jauko pasaku.
Belševicas “Patiess stāsts
par Čingo Babu, Lielo Gliemezi
un Jūras karaļa bēdām” ir pamācošs stāsts par mazas eksotiskas salas rauduli Čingo Babu,
kas slavens ar to, ka var raudāt
katra nieka dēļ. Šo noslēpumaino
ūdens pasaules pasaku stāstīja
Henrijs ar māmiņu. Tumšajā koridorā izgaismojās ēnu teātris,
kas bērnos raisīja lielu interesi.
Martas māmiņa visus pārsteidza
ar savdabīgo izrādi un pasaku par
vali un mazo zivtiņu.
Jauki, ka vecāki ar lielu atbildību un
ieinteresētību iesaistījās pasākumā. Patīkami, ka piedalījās un
pasakās darbojās vairāki tēti.
Pēcpusdiena apliecināja, cik
patiess var būt abpusējs prieks,
kad vecāki radoši darbojas kopā
ar bērniem.
Maija Staņulāne un Dana
Percova, PII “Mārpuķīte” Zilās
grupas pirmsskolas izglītības
skolotājas
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ROZENTĀLS ARĪ RUNDĀLĒ

Lilita Lauskiniece, atklājot pasākumu “Sapnis par Rozentālu”
Jau kopš 1956.gada UNESCO ar tās dalībvalstīm svin
dažādu personību un notikumu
apaļās jubilejas, katrus divus
gadus veidojot un apkopojot
šīs īpašās gadadienas UNESCO svinamo dienu kalendārā. Tādējādi tiek izcelta šo
personību un notikumu loma
izglītības, kultūras un zinātnes attīstībā, kā arī skaidrota
to nozīme miera kultūras un
starpkultūru dialoga veicināšanā.
2016. gada 15. janvārī oficiāli
tika atklāts Jaņa Rozentāla jubilejas gads. Latviešu glezniecības
pamatlicēja Jaņa Rozentāla 150.
gadadiena tiek svinēta ar plašu
un daudzveidīgu programmu visā
Latvijā. Jubilejas gada mērķis ir
valstiskā un starptautiskā mērogā aktualizēt un popularizēt Jaņa
Rozentāla radošo mantojumu un
izglītot sabiedrību, rosinot plašāku
interesi par nacionālās mākslas
vērtībām un paverot iespēju tās
iepazīt.
Janis Rozentāls (1866–1916) ir
viens no nacionālās glezniecības
skolas pamatlicējiem un Baltijas
mākslas modernizētājiem, kas
19. un 20. gadsimtu mijā latviešu
profesionālo mākslu pietuvināja
Eiropas līmenim.

IZSAPŅO SAPNI PAR
ROZENTĀLU
Arī Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un
mākslas skola Mākslas nodaļas
audzēkņi un pedagogi svin šo
nozīmīgo jubileju, var teikt, ka Rozentāls ir ciemos arī Rundālē.
Rozentāla gada pieminēšana
aizsākās jau Mākslas nodaļas vasaras prakses laikā, kad visu darbu, kurus veidoja audzēkņi kopā

Fotogrāfijas radīšanas process
/ Foto: no L.Lauskinieces personīgā arhīva/

Janis Rozentāls “Zem pīlādža”

Kristīne un Nora Līdakas

ar pedagogiem, iedvesmas avots
bija Jaņa Rozentāla darbi. Noslēguma izstāde apliecināja- iedvesmai un paraugam ir liels spēks.
Vasaras prakses ietvaros audzēkņi un pedagogi devās aplūkot
jauno Nacionālo mākslas muzeju,
īpašu vērību veltot Jaņa Rozentāla
darbiem.
9.septembrī Svitenes pilī notika pasākums “Sapnis par Rozentālu”, kura ietvaros varēja
daudzveidīgi iepazīt mākslinieka
devumu un neparastā rakursā paskatīties uz mākslu.
Varēja aplūkot audzēkņu
(ped.Ī.Rozentāle) gleznotu versiju
par gleznu “Zem pīlādža” un parunāt par Rozentālu mākslinieces
Īras vīzijā “Rozentāls un Rozentāle”, apskatīt Bauskas Mākslas
skolas audzēkņu darbus, Mākslas
nodaļas audzēkņu modes skati,
sadzirdēt ainavas mūzikā Mūzikas nodaļas pedagoģes S.Selgas
izpildījumā no jaunā klavieru miniatūru krājumiņa, kura autore ir
S.Selga, apskatīt vasaras plenēra
darbus, ļauties ceļojumu sapņiem
maoru mūzikā un dejā teātra studijas “Savējie” sniegumā, tikties

ar rakstnieci, ”Mākslas detektīvu”
sērijas radītāju Luīzi Pastori un
dotos detektīvspēlē iekšā ar jautājumu- Vai mākslas darbi var
atdzīvoties? Kā būtu, ja varētu
iekāpt gleznās un piedzīvot tajās
uzgleznotos stāstus? Kādus noslēpumus slēpj gleznas? Stāstu
sērija bērniem “Mākslas detektīvi”
aicina nokļūt mākslas aizkulisēs,
dodoties piedzīvojumu un noslēpumu pilnā pasaulē, kas atrodas
“otrpus gleznām”.

ATDZĪVINA GLEZNAS
Pasākumā tika publiski izsludināta akcija “Solis gleznā”, jo UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,
izglītības uzņēmums “Lielvārds”,
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa
Blaumaņa memoriālais muzejs un
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs rīko konkursu “Solis gleznā”.
Konkurss tiek rīkots, atzīmējot
izcilā latviešu glezniecības meistara Jaņa Rozentāla 150. gadadienu, kā arī izceļot citu Latvijas
kultūras kanonā iekļauto mākslinieku – Vilhelma Purvīša, Johana
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Valtera un Ģederta Eliasa veikumu.
Tā mērķis ir aicināt bērnus un
jauniešus atveidot šo mākslinieku
gleznu sižetus un iemūžināt tos
fotogrāfijās, tādējādi sniedzot iespēju netradicionālā un saistošā
veidā runāt par Latvijas mākslas
vēsturi un nozīmīgām personībām
tajā.
Arī Janis Rozentāls pirms gleznu radīšanas savus izvēlētos tēlus fotografēja un tikai pēc tam
attēloja gleznās, tāpēc Mākslas
nodaļas audzēkņi 27.septembrī
pedagoga Dmitrija Ščegoļeva
un skolas vadītājas Lilitas Lauskinieces vadībā azartiski centās
nofotografēt izvēlēto gleznu- Jaņa
Rozentāla “Zem pīlādža”, „Veļas
mazgātājas”, “Sieviete sarkanā”
un Johana Valtera gleznas “Gleznotājs” tēlus, kurus atveidoja Zigurds Gustiņš, Kristīne un Nora
Līdakas, skolas vadītāja un personāls.
Process visiem likās ļoti aizraujošs, jo fotografējot bija daudz
jautru brīžu- Zigurds Gustiņš uztraucās, ka var apsmieties, Nora
Līdaka izlēma nogaršot pīlādžus,
kuri bija pozējot jātur rociņā un
sejas izteiksme, protams, uzreiz
mainījās, ūdens Svitenes upītē
bija visai pavēss pozēšanai, uz
ceļa negaidīti parādījās traktors,
kurš nekādi neiederējās fotogrāfijā…
Arī ikgadējais Īras Rozentāles
vasaras plenērs bija veltīts Rozentāla jubilejai.
Rozentāla gads Mākslas skolā
turpināsies ar ekskursiju uz Nacionālā mākslas muzeja izstādi par
Jani Rozentālu, jo no 2016. gada
13. augusta līdz 30. oktobrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
galvenajā ēkā ir skatāma plaša
izstāde “Janis Rozentāls (1866–
1916). Māksla un tehnika”.
Rozentāla gada noskaņas virmo visapkārt- skaists koncerts
kopā ar P.Vaska fondu Mazajā
Mežotnes pilī, kurš klausāms arī
26.oktobrī 19.00 Latvijas Nacionālajā muzejā, mākslas grāmatu
izdevumi, izrāde “Pie Rozentāla”
LNM..
Esam lepni, ka arī mēs- Rundāles Mākslas skola- esam daļiņa
no liela mākslinieka devuma iepazinēju pulka!
Lilita Lauskiniece,
Mūzikas un mākslas skolas
Mākslas nodaļas vadītāja
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SVEIC HALINGU 25.DZIMŠANAS DIENĀ!

VPDK “Rundāle”, sveicot Halingas iedzīvotājus un oficiālo delegāciju
pārstāvjus no Itālijas, Somijas, Polijas un Lietuvas, izpildīja īpaši
šim pasākumam sagatavoto igauņu tautas deju “Mulgi polka”
/Foto: Edgars Paičs/
No 14.līdz 16.oktobrim 25.dzimšanas dienas svinībās
Rundāles novada vidējās un prezentētu Latvijas kultūru.
paaudzes deju kolektīvs Sveikt sadraudzības pašvaldību
„Rundāle” viesojās Igaunijas ieradās arī domes oficiālā depašvaldībā Halingā, lai pieda- legācija - domes priekšsēdētājs
lītos sadraudzības pašvaldības Aivars Okmanis, Kultūras noda-

ļas vadītāja Sandra Kerēvica un
Juridiskās nodaļas vadītājs Edgars Paičs.
Diemžēl šī ir pēdējā reize, kad
mūsu Igaunijas draugi atzīmēja
šos svētkus tieši šādā formātā
un izpildījumā, jo līdzīgi kā Latvijā 2009.gadā, arī šeit nākamgad
tiks īstenota administratīvi teritoriālā reforma, apvienojot Halingas pašvaldību ar kaimiņu novadiem. Tomēr, kā savā uzrunā
uzsvēra domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis: „Mēs ceram, ka,
neskatoties uz pārmaiņām, Rundāle un Halinga turpinās iesākto
draudzību, kas nu jau mērāma
gandrīz pusgadsimta garumā un
to nav ietekmējušas nedz sistēmu, nedz ģeopolitiskās izmaiņas”. Priekšsēdētājs izteica arī
cerību, ka šī reforma ļaus sekmīgi attīstīties arī mazajām teritorijām un novadiem Igaunijā un
sniegs jaunas iespējas Halingas
izaugsmei.

STARPTAUTISKO SENIORU DIENU
ATZĪMĒ KUPLĀ PULKĀ
1.oktobrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā veco
ļaužu diena. 1991.gadā to
pasludināja ANO ģenerālā
asambleja. Tās mērķis pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās
problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem
vecajiem cilvēkiem. Aktīvi
novecot nozīmē dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par
dzīvi un sevi.
Pagājušajā gadā senioru
biedrība „Dzīvotprieks” aizsāka
ļoti jauku tradīciju - atzīmēt šo
dienu visām novada biedrībām
kopā, uzaicinot arī citus interesentus. Nolēmām arī, ka katru
gadu rūpi par pasākumu uzņemsies cita biedrība. Šogad mūsu„Sudrabupes” - kārta, arī par datumu vienojāmies jau tajā pašā
reizē. Sagatavojot projektu Rundāles novada domei, iekļāvām
arī daļu izdevumu, lai pienācīgi
varētu viesus uzņemt. Gatavojāmies rūpīgi, visu vairākkārt
pārdomājot. Laicīgi sarunājām
muzikantus, mūsu pašu folkloras

ansambli, kuri ne tikai sniedza
koncertu, bet muzicēja kopā ar
mums visa vakara garumā. Arī
katrai biedrībai tika dots uzdevums- sagatavot priekšnesumu.
Mēs sacerējām vārdus apdziedāšanās dziesmai, kura izraisīja
smaidus un jautrību. Arī pārējās
biedrības bija gatavojušās. Tāpat domājām arī par atrakcijām
un spēlēm, kuras būtu piemērotas senioriem. Tika gādāts arī
par galda klājumu, tajā iesaistījās visi „Sudrabupes” biedri,
katrs ar mazumiņu, bet visiem
kopā pietiekami daudz.
Domāju, ka visiem kopā
mums izdevās patīkama kopā
pabūšana ar dziesmām, rotaļām, jokiem, smiekliem, dejām
un vienkārši- sarunām. Ar mums
kopā bija arī Rundāles domes
priekšsēdētāja vietniece I. Klīves
kundze un Kultūras nodaļas vadītāja S.Kerevica. Jauki, ka atradāt
laiku pie mums atbraukt ar labu
vārdu, smaidu, laba vēlējumiem.
Gribējās gan redzēt vismaz kādu
no sociālajiem darbiniekiem, jo,
mūsuprāt, tieši vecie ļaudis ir
arī viņu rūpe. Tāpat neizpratni

izraisa „Vakarvēja” vadības attieksme, kura vispirms lūdz mainīt pasākuma sākuma laiku, bet
pēc ilgāka laika atsaka vispār.
Tomēr prieks par tiem viesturiešiem, kuri, neskatoties ne uz
ko, ieradās. Jūs esat brīnišķīgi!
Paldies! Liels prieks par „Dzīvotprieka” atraktīvajām dāmām un
kungiem. Super! Lai arī turpmāk
mums kopā viss izdodas!

Sveikt Igaunijas pašvaldību
bija ieradušies arī kolektīvi un
oficiālās delegācijas no Lietuvas
Pakrojas pašvaldības, no Itālijas
- Udžiate – Trēvano kopienas
pārstāvji un brīnišķīgie arfu spēlētāji, kas nu jau divus gadus ir
kuplinājuši arī Rundāles novada
svētku koncertu, kā arī delegācijas no Polijas un Somijas.
“Tas ir ne tikai liels pagodinājums, bet, tajā pašā laikā, arī
liela atbildība dejotājiem piedalīties koncertā un ar latviešu
tautas deju prezentēt savu novadu un savu valsti vairāk nekā
400 skatītājiem. Prieks, ka spējām iekustināt skatītāju sirdis
un aizraut ar savu entuziasmu,”
atzīmē Aiga Vangale, deju kolektīva “Rundāle” vadītāja.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

JOCĪGIE
SPOCIŅI
SVITENĒ

Velta Kočajeva,
Biedrība „Sudrabupe”

VIEDOKLIS

Rudīte Gustiņa, biedrība „Dzīvotprieks”: „Pirmkārt, kas man
patika šajā pasākumā, bija neaptveramā sviteniešu viesmīlība.
Tas vispār raksturīgi ne tikai šim
konkrētajam pasākumam, bet
visam, ko dara svitenieši, kur viņi
ķeras klāt, tur ir. Bija ļoti pārdomātas arī atrakcijas un spēles,
kas tuvināja, iepriecināja un
neļāva sēdēt malā. Man prieks,
ka šī tradīcija turpina dzīvot un
mēs, novada biedrības, katru
gadu tiekamies 1.oktobrī, senioru dienā.”

31. oktobrī no plkst.16.00 līdz
18.00 Svitenes bibliotēka
organizē pasākumu bērniem
“Jocīgie spociņi”.
Pasākums notiks 3. stāvā konferenču telpā.
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LABAS PĀRVALDĪBAS SAUKĻI SABIEDRĪBAS
INFORMĒŠANAI - „ESI ATKLĀTS!”

Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts
un pašvaldības iestādei pēc
savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pienākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu
pieejama informācija, kura ir
iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam ir tiesības prasīt
informāciju par iestādes darbu,
sniegtajiem
pakalpojumiem,
par iestādes paveiktā darba re-

zultātiem, iestādē nodarbināto
personu skaitu, atalgojumu u.c.
Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts
pārvaldes un cilvēku sadarbību
un uzlabo labu pārvaldību.
Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par
citu cilvēku datiem.
Latvijas Republikas
Tiesībsarga birojs

SEMINĀRS FIZISKĀM PERSONĀM-IEDZĪVOTĀJU
IENĀKUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM, KAS KĀRTO
GRĀMATVEDĪBU VIENKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ
Vieta:
Zemgales
reģiona kompetenču attīstības
centrs, Svētes ielā 33.
2016. gada 1. novembrī pl.
10:00 – 12:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) sadarbībā ar
VID Nodokļu pārvaldes Jelgavas
Klientu apkalpošanas centru
notiks konsultatīvs seminārs
„Fiziskām personām-iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem (23%), kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta
sistēmā”.
Semināru vadīs VID Nodokļu pārvaldes Jelgavas Klientu
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apkalpošanas centra vadītāja
Arta Segliņa un galvenā nodokļu inspektore Diāna Cīrule.
Seminārā apskatītie jautājumi:
praktiski piemēri ieņēmumu –
izdevumu uzskaitē, pārskatu un
deklarāciju aizpildīšana.
Dalība seminārā
bez maksas.
Informācija un pieteikšanās,
zvanot pa tālruni 63012155,
63082101 vai rakstot uz epastu: liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs

Brīvās nomas zemes uz 20.oktobris
Kadastra
apzīmējums
40760010050
40760030173
40760030212
40760030213
40760030242
40760030272
40760030286
40760030335
40760030432
40760030436
40760030514
40760030494
40760030594
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760080095
40760080121
40760080209
40760080124
40760080126
40760080139
40760080141
40760080147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080230
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760100029
40880010095
40880040315
40880040327
40880040380
40880040432
40880040495
40960040212
40960070193
40960070355
40960070100
40760070101
40760070128
40960070191
40960080085
40960100013
40960020040

Nosaukums

Platība (ha)

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 9
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Jasmīni
Pīpenes
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.10
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 169
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Saulaines personīgās palīgs.
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
40880040024
Rezerves zemes fonds
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Jaunā māja 1
Zeme pie upes
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Vairogu mazdārziņš 6
Kukšu krogs
Marčenkovs

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
2,1000
0.2500
1,5500
0,6200
0.0100
0,2800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0.0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0300
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
5,1700
0.7000
0.1000
0,0600
0.2000
1,3100
0,0700
0,1000
2.8000
0.2600
3,0000
5,4000
0,2500
0,0200
0,1691
1,8000
0,1100

http://www.rundale.lv/sludinajumi
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SILTI SVEICIENI
RUNDĀLES

OKTOBRA
JUBILĀRIEM
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Velta Kārkliņa

90

Gaļina Gengere
Monika Garā

85

Ansis Borkovskis

80

Aleksandra Mareha
Alfons Sadauskis

75

Anna Gasūne
Daira Līdaka

70

Ivans Rekovičs

60

Dainis Bruģis
Jānis Bonāts
Mariss Klipsons
Olga Maļceva

PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS
PĀRDOŠANU PAR BRĪVU CENU
20.10.2016.
Pamatojoties uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 37.panta 1.daļu, kas nosaka,
ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu
cenu, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, Rundāles novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV- 3921, par brīvu cenu pārdod sekojošu kustamo īpašumu rezerves daļām
un metāllūžņiem par atbilstoši pastāvošajai tirgus
situācijai noteiktām cenām:
• automašīnu AC 30 GAZ 5312 pārdošanas
sākuma cena 250,00 EUR;
• autobusa PAZ 320 pārdošanas sākuma
cena 500,00 EUR.
Pirkšanas piedāvājums iesniedzams par katru
kustamā īpašuma vienību atsevišķi.
Kustamās mantas apskate iespējama, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Rundāles novada
domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu pa tālruni
28609107.
Pieteikums par kustamās mantas pirkšanu iesniedzams Rundāles novada domē 5 (piecu) darba
dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
Rundāles novada pašvaldība
Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, LV- 3921
tālr. 63962298, fakss 63962533
e-pasts: dome@rundāle.lv

Nr. 9 (231) 2016.gada Oktobris
16.novembris pulksten 19.00
Rundāles mākslas studijas un
Pakrojas gleznošanas studijas izstādes
“VISU NOSLĒPUMU DIEVIŠĶĀ ATSLĒGA
IR MĪLESTĪBA”
(A.Brigadere)
atklāšana novada domes Jaunajā zālē
Būsiet mīļi gaidīti

SVITENES AMATIERTEĀTRA
«ŠURUMBURUMS» 10 GADU JUBILEJAS
SVINĪBĀS
Svitenes tautas namā 5.novembrī
plkst.18.00

- Jubilejas vakars veidots balstoties uz Ivara
Šterna lugas «Jubileja» fragmentiem –
jubilāru izpildījumā!
- Vakara gaitā sumināsim jubilārus, atpūtīsimies Gunāra (Iecava) muzikālās programmas pavadījumā.
Līdzi var ņemt nelielu groziņu un jautru
noskaņojumu!
Ar siltu tēju un kafiju – pacienāsim!
Uz tikšanos jubilejā!

SVITENES TAUTAS NAMĀ
12.NOVEMBRĪ PLKST.16.00
VIESOSIES DZIESMINIEKS

ĒRIKS LOKS

ar liriski melodisku programmu

INFORMĀCIJAI
Turpmāk izdevumā „Rundāles
Novada Ziņas” tiks sveikti novada
iedzīvotāji, sākot no sešdesmit
gadu jubilejas.
Ja nevēlaties tikt sveikts izdevumā
„Rundāles Novada Ziņas”, lūdzam
par to informēt līdz katra mēneša
15.datumam, rakstot uz e-pastu
dome@rundale.lv vai zvanot domes
kancelejai pa tālruni 63962298.

rudenīgās noskaņās,
gaišās pārdomās klātesot ģitārai,
dziesmām un sarunām
IEEJA – BRĪVA
Pasākumu organizē NVO «Sudrabupe» sadarbībā ar
Rundāles novada Kultūras nodaļu

11. NOVEMBRĪ PLKST. 18.00
VIESTURU KULTŪRAS CENTRĀ
SVINĒSIM LĀČPLĒŠA DIENU!
Programmā - dejo bērnu deju kolektīvi
„Annele” un „Sprīdītis”,
ekspresskonkursi, gaismas ceļš.
Sveicam jaundzimušos novada iedzīvotājus -

MATĪSU UN ANNEMARIJU!

Tikšanās ar Saeimas deputātu Imantu
Parādnieku
15.novembrī plkst. 18:00
Bērsteles kultūras namā
Tikšanās organizēta sadarbībā ar biedrību
“Vakarvējš”

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
VLADISLAVS VALAINIS
12.03.1927. – 03.09.2016.
LAIMA JANSONE
18.12.1933. – 05.09.2016.
RITA ELGA ZEMĪTE
12.03.1930. – 07.10.2016.

„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 Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

