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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

IEMIRDZAS SVĒTKU GAISMAS

ŠAJĀ NUMURĀ LASIET
2017.gads iezīmēsies ar jauniem
investīciju projektiem. Vairāk –
4. un 5. lpp.
Piepilda radošas idejas - novada
nevalstiskās organizācijas dažādo
ikdienas piedāvājumu
8. lpp.
Aizgājušā gada notikumus izvētījot novada pirmsskolnieku acīm
13.lpp.
Seko līdzi aktualitātēm
www.rundale.lv

Vairāk fotomirkļus no egles iedegšanas pasākuma Pilsrundālē meklē www.rundale.lv
16.decembrī svētku egles iedegšanas
pasākumā Pilsrundālē priecēja gan amatierkopu priekšnesumi, gan vietējo iedzīvotāju darinājumi. Rūķu cepures, šūdināti
burtiņi, latvju zīmēm izadītas šalles, āboli,
pupiņas, dažādi marinējumi - tikai neliela
daļa no visa svētku tirdziņa piedāvājuma.
Līdztekus tirdzniecībai Rundāles novada
domes jaunajā zālē notika piparkūku apglez-

MIERPILNUS, GAIŠUS
UN ĢIMENISKUS ZIEMASSVĒTKUS!
RADOŠU, DZIRKSTOŠU UN PANĀKUMIEM
BAGĀTU 2017.GADU!
Rundāles novada domes kolektīvs

nošanas, svētku atklātnīšu un eglīšu dekoru
darbnīcas.
Ar priekšnesumiem priecēja pirmsskolas izglītību iestāžu “Mārpuķīte” un “Saulespuķe” audzēkņi, teātra studija “Savējie”, amatierteātris
“Stella” un līnijdeju grupa “Nāc dejot!”.
Siltumam un omulībai tika piedāvāta biedrības “Rūentāle” saimnieču uz uguns vārītā gardā skābu kāpostu zupa.
Daudzi pasākuma apmeklētāji atzina, ka
egles iedegšana radījusi svētku sajūtu. „Skaisti,
kad koncerta laikā notika brīnums, sāka snigt
sniedziņš. Katru gadu apmeklējam eglītes svinīgo iedegšanu, bet šogad likās kaut kā šis
vakars īpaši sirsnīgs,” teic pilsrundāliete Gita
Muceniece.
Sintija Benuža atzīst, ka ļoti liels prieks bijis redzēt tirgotājus, kuri ieguldījuši milzu darbu lietās, kas tiek pārdotas. „Īpaši tuvs mums
bija stends ar pašdarinātām bērnu rotaļlietām.
Meitiņa iegādājās burvīgu sapņu ķērāju- prieks
bija dzirdēt, ka tagad būšot mīļi sapnīši par
eglītēm. Uz šo pasākumu devāmies ar siltumu
sirdīs, kas saglabājās līdz pat skaistajai uguņošanai pasākuma beigās,” atklāj Sintija.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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24. NOVEMBRA SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
LEMJ PAR AIZŅĒMUMU GĀJĒJU CELIŅA
UN SPORTA ARĒNAS BŪVNIECĪBAI
Lai realizētu gājēju celiņa būvniecības otro
kārtu Pilsrundāles ciemā, domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē, kam sākotnēji ir nepieciešama Pašvaldību un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomes atļauja. Kopējā
aizņēmuma summa Valsts kasē veidos 131
949.00 Aizdevuma atmaksas termiņš ir 15
gadi ar Valsts kases noteikto aizņēmuma
procentu likmi. Aizņēmuma pamatsummas
atmaksa tiks uzsākta 2019.gadā un atmaksāta no Rundāles pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Aizņēmums tiks izmantots nākamgad, atbilstoši būvdarbu izpildes grafikam.
Kopējās apgaismota celiņa un gājēju pāreju
būvniecības izmaksas, saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, sastāda 140
949.03 eiro, kur Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
ir 45 000.00 eiro, bet 95 949.03 eiro ir Rundāles novada domes līdzfinansējums. Realizējot projektu, Rundāles novada domei ir
pieejams avansa finansējums celiņa būvniecībai 9000 eiro apmērā.
Tāpat tika pieņemts lēmums lūgt atļauju
Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 117 680.00 eiro apmērā
atklātas daudzfunkcionālās sporta arēnas
būvniecībai Svitenē ar Valsts kases noteikto aizņēmuma procentu likmi un aizdevuma
atmaksas termiņu - 15 gadiem. Aizņēmuma
pamatsummas atmaksa tiks uzsākta 2018.
gadā no Rundāles pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kopējās sporta arēnas projektēšanas un būvniecības izmaksas veido 126
679.66 eiro, kur 45 000.00 eiro ir ELFLA
finansējums, 81 679.66 eiro- Rundāles novada domes līdzfinansējums. Projektu realizējot, Rundāles novada domei ir pieejams
avansa krfinansējums arēnas būvniecībai
9000 eiro apmērā.
PIEŠĶIR LĪDZEKĻUS BIEDRĪBAS PROJEKTA REALIZĀCIJAI
Tika atbalstīts lēmums par 500 eiro piešķiršanu biedrībai „BM Studio” projekta „BM studio Zemgale – Rundāles novada jauniešiem!”
realizācijai. Finansējums paredzēts projekta „BM studio Zemgale – Rundāles novada
jauniešiem!” divām aktivitātēm – sālsmaizei
„Stropā” Saulainē un sarīkojumam „Gadumijas kostīmu balle” Svitenē.
Par piešķirto finansējumu plānots iegādāties
pārtiku, segt biedrības dibināšanas organizatoriskos izdevumus, iegādāties kancelejas un
saimniecības preces, samaksāt diviem lektoriem par pakalpojumu, printerim iegādāties
kārtridžus un izgatavot krūšu nozīmītes.
Projekta īstenošanai Rundāles novada dome
atvēlējusi 500 eiro, 280 eiro ir biedrības līdzfinansējums.

IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
Vienai personai, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, tika izīrēta dzīvojamā telpa
Saulaines sociālā centrā. Īres līgums noslēgts
līdz 2017.gada 20.septembrim.
Vienai personai tika pagarināts īres līguma
termiņš dzīvoklim daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā “Saulaine 21”, Saulainē Rundāles pagastā. Īres maksa noteikta 0,313 eiro mēnesī par vienu kopējās dzīvojamās platības
kvadrātmetru.
IZNOMĀ ZEMES
Lauksaimnieciskajai ražošanai tika iznomātas sekojošas pašvaldībai piekritīgas zemes –
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienība 0,06 ha platībā;
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” zemes vienības daļa
0,30 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 4.19” zemes vienība
0,05 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Rundāles ciemats 6” divas zemes vienības
daļas, katru 0,07 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Rundāles ciemats 6” zemes vienības daļa
0,02 ha platībā.
DZĒŠ PARĀDUS
Tika pieņemts lēmums dzēst Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu
un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas 357.36 eiro apmērā trim juridiskām personām – nodokļu maksātājiem, kas
ir likvidēti un izslēgti no Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
Tika atļauts sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Rūķi”, atdalot no zemes
vienības aptuveni 3,3 ha platībā lielu zemes
gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Dāboliņi”, atdalot no zemes
vienības aptuveni 21,90 ha platībā lielu zemes
gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Saulītes”, atdalot no zemes
vienības aptuveni 2,0 ha platībā lielu zemes
gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS
PROJEKTU
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības
projekts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jansoni” zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 0,4 ha platībā piešķirts jauns nosaukums - „Sākumi” un
apstiprināts zemes lietošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

PRECIZĒ ADRESES
Lai sakārtotu adrešu reģistra datus, tika precizēti Rundāles pagasta, Svitenes pagasta un
Viesturu pagasta adresācijas objektu adrešu
pieraksti.
ORGANIZĒ IZSOLI
Tika pieņemts lēmums organizēt Rundāles
novada pašvaldībai piekritīgās Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 7”, kadastra numurs 4076 003 0596,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0596 daļas, 1,0667 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli.
Paziņojumi par aktuālajam izsolēm pieejami
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Izsoles.
LEMJ PAR DZĪVOKĻA IERAKSTĪŠANU
ZEMESGRĀMATĀ
Lai pašvaldība varētu racionāli un lietderīgi
rīkoties ar tās rīcībā esošo nekustamo īpašumu, tika pieņemts lēmums ierakstīt zemesgrāmatā uz Rundāles novada domes vārda
kā patstāvīgu īpašuma objektu - dzīvokļa īpašumu Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
“Strautiņi” Rundāles pagastā.
DALA PILSRUNDĀLE – SVITENE CEĻU
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”
ir uzsākusi valsts autoceļa “Pilsrundāle – Svitene - Klieņi” posma no 1.42 km līdz 9.17 km
un ar to saistītās zemes nodošanu Rundāles
novada domes valdījumā, tādēļ, nepieciešams veikt Rundāles pagasta un Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma “V1033” sadalīšanu.
Tika pieņemts lēmums atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „V1033”,
kura sastāvā ir viena zemes vienība 11,2 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu:
- atdalīt zemes vienības daļu 7,6 ha platībā, izveidot jaunu nekustamo īpašumu un
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
apstiprināt nosaukumu “V1033”, Rundāles
pagasts, un noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
- atdalīt zemes vienības daļu 1,6 ha platībā
un izveidot atsevišķu zemes vienību;
- apvienot zemes vienības ar atdalīto daļu
1,6 ha platībā un paliekošo zemes vienības
daļu 2,0 ha platībā vienā nekustamajā īpašumā, apstiprināt jaunu nosaukumu “Autoceļš
V1033” un noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Tika pieņemts lēmums atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „V1033”,
kura sastāvā ir trīs zemes vienības 3,4 ha
platībā, 5,9 ha platībā, 4,5 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu:
- atdalīt zemes vienību 4,5 ha platībā;
->
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<- atdalīt no zemes vienības 5,9 ha platībā zemes vienības
daļu 2,3 ha platībā, izveidot atsevišķu zemes vienību un apvienot vienā nekustamajā īpašumā ar atdalīto zemes vienību
4,5 ha platībā, apstiprināt jaunizveidotā nekustamā īpašuma
nosaukumu “V1033”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, un
noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
- atdalīt no zemes vienības 5,9 ha platībā zemes vienības
daļu 1,7 ha platībā, un izveidot atsevišķu zemes vienību;
- apvienot zemes 3,4 ha platībā, zemes vienības atdalīto daļu,
1,7 ha platībā, un zemes vienības paliekošo daļu, 1,9 ha platībā vienā nekustamajā īpašumā, apstiprināt jaunu nosaukumu
izveidotajam nekustamajam īpašumam - “Autoceļš V1033”,
un noteikt zemes lietošanas mērķi, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
APSTIPRINA BUDŽETA GROZĪJUMUS
Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi budžetā. Pamatieņēmumu daļa grozīta par 6777 eiro un kopā ar grozījumiem
veido 3 877 233 eiro. Par 200 eiro palielināti naudas sodu
ieņēmumi, papildus 154 eiro ieņēmumus veido sociālā dienesta ieņēmumi no atbalsta pakalpojumiem higiēnas nodrošināšanai – veļas mazgāšana un dušas izmantošana, 108
eiro ir mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei, 124 eiro – mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolai, 3892 eiro – mērķdotācija
pedagogu darba samaksai, 2172 eiro - ieņēmumi par centrālo siltumapgādi Saulainē, 127 eiro – ieņēmi par karsto ūdeni.
Atbilstoši ieņēmumiem par 6777 eiro grozīti arī pamatbudžeta izdevumi un kopā ar grozījumiem veido 4 377 258 eiro. 3
892 eiro grozīti SPII „Saulespuķe” pedagogu darba algām –
3149 eiro – darba samaksa, 743 eiro ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSOAI). 2027 eiro grozīti SPII
„Saulespuķe” tehnisko darbinieku darba algām – 1640 eiro ir
paredzēti darba samaksai, 387 eiro – VSOAI. Līdzekļi grozīti
no SPII „Saulespuķe” uzturēšanas izmaksām.
108 eiro grozīti PII „Mārpuķīte” mācību līdzekļu iegādei. 124
eiro paredzēti Mūzikas un mākslas skolas darba algām – 101
eiro darba samaksai, 23 eiro – VSOAI.
Saskaņā ar grozījumiem nolikumā par pašvaldības apbalvojumiem, no šī gada septembra Atzinības rakstu saņēmējiem
tiek piešķirta naudas balva 25 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas, bet Goda rakstu saņēmējiem iepriekš noteikto 100
eiro vietā tiek piešķirta naudas balva 200 eiro apmērā pēc
nodokļu nomaksas. Lai nodrošinātu paredzētās naudas balvas 590 eiro no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti sabiedriskajām attiecībām.
200 eiro grozīti Ceļu satiksmes drošības direkcijai par sniegtajiem pakalpojumiem ceļu satiksmes drošības pārkāpumu
sodu administrēšanai. 500 eiro piešķirti Sociālajam dienestam elektrības izdevumu apmaksai, 154 eiro -- degvielai. 500
eiro piešķirti samaksai par aprūpi mājās.
1860 eiro piešķirti darba samaksai Saulaines katlumājā, 439
eiro VSAOI apmaksai. 880 eiro grozīti notekūdeņu apsaimniekošanai Saulainē, 100 eiro – ūdensapgādei Saulainē, 200
eiro – ūdensapgādei Bērstelē, 250 eiro - notekūdeņu apsaimniekošanai Pilsrundālē, 830 eiro – siltumapgādei Pilsrundālē.
Veikti arī grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Budžets.
DECEMBRA DOMES SĒDE – 29.DECEMBRĪ
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AICINA JAUNIEŠUS SAŅEMT
ATBALSTU

Ja tu esi jaunietis vecumā no
15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”!
Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim kādas ir
Tavas prasmes, intereses un iegūtā izglītību, kā arī noteiksim Tavus
attīstības virzienus!
Pieteikšanās zvanot pa tālruni:
29440882 – Sandra Upīte,
Programmas vadītāja
(e-pasts: sandra.upite@rundale.lv)
Laika posmā līdz 2018.gada
31.oktobrim Rundāles novada dome
īsteno projektu “PROTI un DARI”, kura
ietvaros mūsu speciālisti veic mērķa
grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā
ar mērķa grupas jaunieša individuālo
pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie
amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros,
nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
Piedāvātais atbalsts: 2- 9 mēnešu garumā iespēja iegūt darba
praksi, individuāla mentora atbalstu,
pilnveidot savas dzīves prasmes caur
dažādām aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie citiem
speciālistiem

JAUNIEŠA INDIVIDUĀLĀ
PASĀKUMU PROGRAMMA
Projekta laikā tiks īstenota katra
jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā,
nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
- regulārs individuāls mentora (atbalsta personas) atbalsts (vismaz 20
stundas mēnesī), kas ietver jaunieša
regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt
tā individuālo pasākumu programmu,
veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
- individuālas konsultācijas, kopā
ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā pare-

dzētās aktivitātēs,
- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
- speciālistu konsultācijas,
- dalību pasākumos (nometnes,
semināri, sporta aktivitātes, kultūras
pasākumi),
- brīvprātīgā darba aktivitātes,
- iesaisti nevalstisko organizāciju
pasākumos un projektos,
- ekskursija uz uzņēmumiem vai
īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai,
lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata
meistara),
- iesaisti vietējās sabiedriskajās
aktivitātēs u.c.
Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (NEET) un
veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā,
tai skaitā NVO vai jauniešu centru
darbībā.
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

GODINA ZEMGALES
LABĀKOS UZŅĒMĒJUS –
NO RUNDĀLES NOVADA
ZEMNIEKU SAIMNIECĪBU
“SINTIJAS”
25. novembrī Rundāles pilī
notika Zemgales Plānošanas
reģiona un tā Uzņēmējdarbības
centra organizētais Zemgales
uzņēmēju godināšanas pasākums
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2016”.
No Rundāles novada sumināja
Aivara Barkovska vadīto zemnieku
saimniecību “Sintijas”.
Sveicam!
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2017.GADS IEZĪMĒSIES AR JAUNIEM INVESTĪCIJU PROJEKTIEM

14.decembrī Rundāles novada domē tika parakstīts būvniecības līgums par multifunkcionālā centra
būvniecības pirmo un trešo kārtu ar Olaines novadā reģistrēto uzņēmumu SIA “ProfBuilder”, kuru
līguma parakstīšanas brīdī pārstāvēja Māris Lubiņš (attēlā pirmais no kreisās puses). Būvuzraudzību
centra būvniecībā nodrošinās iepirkuma rezultātā izraudzītā firma LBFT. Attēlā otrais no labās puses
– valdes loceklis Jānis Seglinieks, autoruzraudzību nodrošinās SIA “Livland Group”, kas izstrādāja
centra būvprojektu. Attēlā pirmā no labās – Ance Bērziņa, uzņēmuma pārstāve.
„Lielākoties jau atkarīgs ir tikai
no pašiem, vai dzīve un ikdiena
būs gana rosīga un interesanta.
Ja sēdēsim un inerti gaidīsim, lai
notiek brīnumi, ticiet man, nekas nenotiks. Ja visi rosīsimies,
kopā strādāsim, kā mēs to arī
darām, mēs radīsim pietiekami
kvalitatīvu dzīves vidi dzīvošanai,
mācībām, atpūtai, ikdienai tepat
Rundālē,” sarunas noslēgumā, izvētījot paveikto 2016.gadā un iezīmējot darāmo 2017.gadā, rezumēs domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis.
Tradicionālais jautājums
– ar ko atmiņā paliks 2016.
gads?
Aivars Okmanis: Pašvaldības
kontekstā es to sauktu par sagatavošanās gadu. Mēs gatavojām
daudzus projektus un iestrādes
tālākiem darbiem.
Kuriem tieši objektiem novadā tika gatavoti projektu
pieteikumi?
AO: Pirmkārt, jau mūsu multifunkcionālā centra projekts, kura
ietvaros jau nākamgad plānojam
izveidot ģimenes ārsta praksi, aptieku, kultūras telpas. Šogad tika
uzsākts darbs pie Svitenes ceļa
projekta izstrādes, aktualizējām
un sagatavojām projektu Mežotnes baznīcai, bijām iesnieguši
projekta pieteikumu māju „Avoti”
un „Piena savākšanas punkts”
pie Rundāles pils rekonstrukcijai, sagatavojām trīs konceptus
pašvaldības ēku siltināšanai. Tika
iesniegti projekti LEADER programmai – sporta arēnas būvniecībai Svitenē, āra trenažieru
uzstādīšanai piecos Rundāles no-

vada ciemos, kā arī celiņa izbūvei
no Pilsrundāles vidusskolas līdz
Rundāles pilij. Realizējām arī apgaismojuma ierīkošanas projektu
četrās Svitenes ielās.
Jūs minējāt māju „Avoti”
un „Piena savākšanas punkts”
projektu konceptus, kas paredz attīstīt ar dažādiem pakalpojumiem Rundāles pils
apkārtni. Pieteikumi tika atbalstīti?
AO: Nē, diemžēl šoreiz lielās
konkurences dēļ projektu idejas
netika atbalstītas un acīm redzot
nākamajā gadā turpināsim pilnveidot projektus un meklēt citus
ceļus un fondus, lai veiktu ēku
rekonstrukciju un to pielāgošanu
paredzētajiem mērķiem, ierīkojot
tūrisma informācijas centru, vietu
vietējās amatniecības un mājražošanas produktu tirdzniecībai,
dažādiem pakalpojumiem un atpūtas iespējām.
Kuri būs no pirmiem veicamajiem darbiem nākamgad?
AO: Nākamais gads iesāksies ar multifunkcionālā centra
būvniecības projektu, šodien (14.
decembrī) tika parakstīts līgums
par būvniecības uzsākšanu. Trīs
mēnešu laikā, tas ir līdz aprīlim,
tiek plānots izbūvēt telpas ģimenes ārsta praksei un aptiekai,
līdz nākamā gada beigām - jauno
piebūves daļu ar āra amfiteātri,
kultūras telpām, bibliotēku. Ceru,
ka 2018.gads iesāksies jau ar
jauno telpu apdzīvošanu.
Nākamā gada februārī jābūt
gatavam arī tehniskajam projektam par Svitenes ceļa rekonstrukciju, kam sekos projekta pieteiku-

2017.GADĀ PLĀNOTIE PROJEKTI
68176; 5%

24381,5; 2%

Ceļa "Pilsrundāle-SviteneKlieņi" būvprojekta izstrāde

133463,73; 10%

Multifunkcionālā centra
būvniecība
147801,82; 11%

Gājēju celiņa būvniecība
Pilsrundālē (II kārta)
954009,05; 72%

Sporta infrastruktūras
attīstība
Citi

Kopējais finansējums dažādu projektu realizācijai 2017.gadā
sastāda EUR 1 324 352.
Atšifrējums:
Sporta infrastruktūras attīstība:
EUR 101 343.74 atklātas sporta arēnas būvniecība Svitenē.
EUR 32 120.66 āra trenažieru uzstādīšana 5 novada ciemos.
Citi projekti:
- Vides izziņas objekti Mežotnes pilskalnā EUR 20 280.
- Veselības veicināšanas aktivitātes EUR 17 067.
- “Proti un dari” EUR 7821.
ma iesniegšana Lauku atbalsta
dienestā, vienlaicīgi izsludinot
būvniecības iepirkumu. Jācer, ka
būvniecības sezonas sākumā mēs
varēsim uzsākt faktiskos darbus.
Esam jau noslēguši līgumu par
apgaismota gājēju celiņa būvniecību no Pilsrundāles vidusskolas
līdz Rundāles pilij. Būvniecības
darbus plānojam realizēt līdz vasaras sākumam. Ir noslēgts arī
līgums par sporta laukuma – arēnas - būvniecību Svitenē, āra trenažieru uzstādīšanu Pilsrundālē,
Saulainē, Bērstelē, Viesturos un
Svitenē.
Rundāles novada dome ir sa-

ņēmusi apstiprinājumu divu siltināšanas projektu konceptiem
-Viesturu kultūras centra ēkas
un Rundāles novada domes ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanai, kur finansējums tiek piešķirts no Eiropas Savienības fondiem. Viesturu kultūras centram
šobrīd ir nepieciešams izstrādāt
energoefektivitātes
paaugstināšanas tehnisko projektu, kas
nākamgad jāiesniedz apstiprināšanai. Otrs projekts tiek gatavots
domes ēkai, kas ir palikusi viena
no pēdējām nesiltinātajām pašvaldības ēkām.
->
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ATTĪSTĪBA NOTIEK PLĀNVEIDĪGI
<Šogad iesniedzām arī četrus
projektu pieteikumus Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmai, kur viens paredz tūrisma attīstību novadā, Mežotnes
baznīcas torņa rekonstrukciju un
stāvlaukuma izbūvi pie Vesko veikala. Kopā ar Zemgales plānošanas reģionu ir plānots attīstīt zaļo
infrastruktūru, trešais projekts
sagatavots par parku sakārtošanu novadā, bet ceturtais paredzēts sociālo pakalpojumu attīstībai. Atbildes par apstiprināšanu
vai neapstiprināšanu saņemsim
februāra sākumā, pavasarī jau
varēsim sākt darbus pie atbalstīto projektu realizācijas.
Izklausās, ka nākamais
gads būs varen darbīgs?
AO: Arī šis bija ļoti darbīgs.
Sagatavošanās process prasa
vislielāko darbu tieši no mums, jo
pēc tam, kad tiek noslēgts līgums
par būvniecību, vairāk darba ir
būvniekiem.
Runājot par pašvaldības
budžetu 2017.gadam, tiek plānots piesaistīt dažādas investīcijas infrastruktūras attīstībai. Tas noteikti ietekmēs arī
budžeta apmērus?
AO: Jā, tas palielināsies gan uz
piesaistīto investīciju, gan kredīta
rēķina.
Kādas ir 2017.gada budžeta prioritātes atsevišķās pašvaldības jomās?
AO: Rundāles novada dome
īsteno visas savas funkcijas – izglītības, kultūras, sporta, sociālās
un citās jomās – saskaņā ar apstiprināto attīstības programmu
un investīciju plānu, atbilstoši
pieejamajam dažādu fondu un
Rundāles novada domes finansējumam. Līdzekļi tiek izmantoti
plānveidīgai attīstībai, bez negaidītiem lēcieniem.
Runājot par izglītības jomu,
jau šogad tika palielinātas algas
pirmsskolas izglītībā strādājošajiem, Mūzikas un mākslas skolas
pedagogiem, kur valsts nenodrošina finansējumu līdz ministru kabineta noteiktajam līmenim.
Šīs pozīcijas tiek finansētas no
pašvaldības budžeta. Nākamajā
gadā to segšanai tiks izmantots
plānotais pašvaldības budžeta
pieaugums no nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Nākamajā gadā
tiek paaugstināta minimālā alga.
Pašvaldības iestādēs daudzi teh-

niskie darbinieki saņem algas minimālā atalgojuma apmērā, tas
arī prasīs papildus līdzekļus.
Tā kā no 1.janvāra valsts nodrošinās tikai 30% apmēra mērķdotāciju speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulespuķe”
uzturēšanai, tas prasīs papildus
līdzekļus no pašvaldības budžeta,
kas tiks atgūti savstarpējo norēķinu ceļā. No 2018.gada pašvaldības iestādes uzturēšanu finansēs
jau 100% apmērā. Pedagogu algas gan arī turpmāk tiks finansētas no valsts budžeta.
Darbība notiek pilnīgi visās jomās. Piemēram, komunālie pakalpojumi apgūst gandrīz pusmiljonu
eiro gadā.
Nākamgad turpināsim sniegt
atbalstu un palīdzību daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem. Vismaz trīs novada mājas
jau aktīvi strādā pie šī jautājuma,
aicinu arī citas izmantot šo iespēju.
Jūs minējāt daudzus realizējamos projektus, kuriem būs
nepieciešams
finansējums.
Kādas šobrīd ir pašvaldības
kredīta iespējas? Vai neesam
jau tās izsmēluši?
AO: Te nav jautājums par
kredīta iespējām, jo investīciju
plāns jau nav tikai kredīti. Tas ir
finansējums no dažādiem fondiem, Rundāles novada domei ir
jānodrošina līdzfinansējums, dažās programmās tie ir 10 procenti, dažās 15 procenti. Šo summu
pašvaldība sedz no saviem budžeta līdzekļiem.
Būtībā, dzīvojam taupīgi daudzās citās lietās, mums nav pārāk
lieli štati kā varbūt citās pašvaldībās, mēs netērējam daudz pārvaldei.
Protams, arī kredīta iespējas
mums vēl ir pietiekami plašas, lai
varētu realizēt investīciju plānu.
Rundāles novada domei ir ļoti
maz objektu, kas ir būvēti tikai par
pašvaldības līdzekļiem, pārsvarā
visur ir piesaistīti dažādu fondu
līdzekļi. Arī multifunlkcionālā centra būvniecībai, daļa izmaksu tiks
segta, ņemot kredītu, daļa – ēkas
siltināšanu, plānots veikt ar ES
fondu atbalstu.
Nākamajā gadā tiek plānots
nomainīt grīdu Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē, arī šeit esam
saņēmuši ārējo finansējumu, kas
šoreiz 50 tūkstošu apmērā nāk
no tā saucamajām „deputātu
kvotām”.

ŠOBRĪD IESNIEGTIE PROJEKTI VĒRTĒŠANĀ:
Latvijas – Lietuvas programmā 2014-2020
1) Tūrisma attīstības projekta ietvaros (“Ilgtspējīgs tūrisms: pārrobežu sadarbība attīstībai”) plānotas investīcijas EUR 705 836.32
apmērā, tai skaitā Mežotnes baznīcas skatu torņa rekonstrukcijai
un autostāvlaukuma rekonstrukcijai Pilsrundālē pie Vesko veikala.
2) Zaļās infrastruktūras attīstībai un sadarbības veicināšanai starp
institūcijām projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu
upju ainavā” ietvaros plānotas investīcijas EUR 146 984.45 apmērā
3) Sociālās jomas attīstības projekta “Sociālā partnerība – sociāli
neaizsargātu cilvēku integrācija kopienas dzīvē” ietvaros plānotas
investīcijas EUR 103 128.41 apmērā, tai skaitā izglītojoši semināri sociālā dienesta darbiniekiem, dažādas terapijas un nodarbības
mērķa grupai, aprūpes pakalpojuma ieviešana un tehnisko palīglīdzekļu iegāde
4) Rundāles novada parku attīstība projekta “Latvijas un Lietuvas
parku vēsture un noslēpumi” ietvaros plānotas investīcijas EUR 83
975,62 apmērā, t.sk. parku inventarizācija un attīstības koncepciju
izstrāde, virtuālās tūres Mežotnes pilskalnā izstrāde un ūdenstorņa
demontāžas darbi Svitenes parkā
Minēto Latvijas – Lietuvas programmas projektu izvērtēšanas rezultāti būs zināmi 2017.gada februārī.
Laura Ārente, Projektu speciāliste
Sarunas noslēgumam –
Jūsu vēlējums novada iedzīvotājiem jaunajā gadā?
AO: Es domāju, ja paši būsim
rosīgi, tad arī visa mūsu dzīve būs

pietiekami rosīga un interesanta
visās jomās!
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

TIESĪBSARGS AICINA – ESI PRETIMNĀKOŠS!

„Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu
rīcību, kas likumos nav tieši noteikta. Iestādei jānodrošina pretimnākoša attieksme, lai veicinātu personas tiesību ievērošanu. Tāpēc
– valsts un pašvaldības iestādei tās rīcība vai pieņemtais lēmums
cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar “likuma burtu”, bet arī atbilstoši
katras personas uztverei un izpratnei. Savukārt cilvēkam ir tiesības
prasīt, lai iestāde saprotami izskaidro pieņemto lēmumu,” Latvijas
Republikas Tiesībsarga birojs
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ĀTRĀK, ĒRTĀK, IZDEVĪGĀK
VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS PILSRUNDĀLĒ
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra (Pilsrundāles VPVKAC) adrese: Pilsrundāle 1,
Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Darba laiks:
Pirmdiena:		
8:00 – 18:30
Otrdiena: 		
8:00 – 17:00
Trešdiena:		
8:00 – 17:00
Ceturtdiena:		
8:00 – 17:00
Piektdiena: 		
8:00 – 15:30
Tārunis: 66954843

Vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rundāles novada domē
iedzīvotājus pieņem kancelejas vadītāja Santa Švāģere un lietvede
Inese Skujiņa
Vienotā klientu apkalpošanas centra
sniegtie pakalpojumi 2016.gadā:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vecāku pabalsts - 1;
Paternitātes pabalsts - 11;
Bērna kopšanas pabalsts - 14;
Bērna piedzimšanas pabalsts - 14;
Apbedīšanas pabalsts - 17;
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam - 4;
Slimības pabalsts - 70;
Konsultācijas - 30;
Par personas datu vai izmaksas adreses maiņu - 2;
Invaliditātes pensija - 2;
Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS)
lietošanai - 1.

Kopš 2015.gada nogales
Rundāles novada domē iedzīvotājiem ir pieejami Vienotā
valsts un pašvaldību klientu
apkalpošanas centra pakalpojumi. Lai saņemtu vairāku
valsts iestāžu pakalpojumus,
iedzīvotājiem vairs nevajag
doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos, taupot savu
laiku un resursus, var saņemt
vienuviet - valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rundāles
novada domē.
„Vienotais klientu apkalpošanas centrs noteikti ir ļoti ērts
un īpaši parocīgs tiem, kuri uz
Bausku dodas retāk. Piemēram,
pie mums atnesot slimības lapu
B, nav pēc tam vairs jābrauc uz
Bausku, jo mēs klienta vietā gan
aizpildām iesniegumu, gan kopā
ar slimības lapu to pēc tam nogādājam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Pabalsta piešķiršanu VSAA izskata

uzreiz, tiklīdz mēs vienotajā sistēmā iesniedzam cilvēka iesniegumu un slimības lapu. Apstrāde
notiek ļoti ātri. Līdzīga sistēma
ir arī ar pārējo iesniegumu apstrādi, ko iesniedz pie mums,
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Rundāles novada domē,”
stāsta Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja Santa Švāģere.
Atgādinām, ka Valsts pakalpojumu grozs ietver Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes,
Uzņēmuma reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta,
Valsts zemes dienesta, Lauku
atbalsta dienesta konsultāciju
sniegšanu par iestādes e-pakalpojumiem. Visi pakalpojumu
apraksti pieejami www.latvija.lv
un www.runadale.lv.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

UZBUR STĀSTU PAR MĀJIŅU MEŽMALĀ
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ IENĀK ZIEMASSVĒTKU PASAKA
20.decembrī Pilsrundāles vidusskolas 1.-4.klašu kolektīvs atzīmēja svētku tuvošanos, koncertā
uzburot stāstu par mājiņu mežmalā un tās gariņu. Katra klase
bija sagatavojusi savu īpašo
svētku sveicienu – dejā, dzejā un
mūzikā paužot prieku par gaidāmajiem svētkiem.
Paldies vārdi tika teikti sekmīgākajiem skolēniem, vecākiem
un pedagogiem, kuri kaldinājuši
savu bērnu panākumus.
Bērniem tika sarūpētas arī neiztrūkstošās svētku dāvanas no
Ziemassvētku vecīša.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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PROJEKTA IETVAROS IEKĀRTOS IZSTĀDI
SVITENES TAUTAS NAMĀ
Biedrība „Mums pieder pasaule” ir
saņēmusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējumu projekta “Turpinām
ārstēt bezdarbību!” realizācijai.
Lai nodrošinātu un turpinātu biedrības
aktivitātes, projekta ietvaros tiks iegādāts mobilais aprīkojums pasākumu
rīkošanai (portatīvā skanda un dators)
un pabeigta izstāžu platformas iekārtošana (iegādāt 60 rāmji, izstādes
iekaramā sistēma un fotokomplekts)
Svitenes tautas nama 3.stāva koridorā.
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda 3324,70 EUR ar
PVN 21%, kur ELFLA finansējums ir
2992,23 EUR, biedrības „Mums pieder
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pasaule” līdzfinansējums 332,47 EUR.
Projekta realizācijas termiņš ir 2017.
gada 31.marts.
Mobilais un izstādes aprīkojumi tiks
iegādāti Eiropas lauksaimniecības
fonda attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstības stratēģija)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.
Projekta
Nr.
16-06-AL07A019.2201-000010.
Vita Reinfelde,
Biedrība „Mums pieder pasaule”

SODA PAR ATKRITUMU
UZKRĀŠANU
23.novembrī notika Administratīvās komisijas sēde,
kurā tika pieņemti lēmumi trijās administratīvo pārkāpumu lietas.
Administratīvā komisija nolēma sodīt kādu vīrieti ar 50
EUR lielu naudas sodu, par to, ka šī persona pielietoja emocionālo vardarbību pret savu nepilngadīgo meitu.
Kāda juridiska persona tika saukta pie administratīvās
atbildības un sodīta ar 280 EUR lielu naudas sodu par to, ka
īpašuma teritorijā tika uzkrāti atkritumi.
Kādam vīrietim tika sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols par to, ka viņš apzināti nepatiesi izsaucis speciālo
dienestu-policiju.
Izskatot lietas materiālus, Administratīvā komisija vīrieša
rīcībā nesaskatīja administratīvā pārkāpuma pazīmes, tāpēc
nolēma izbeigt administratīvo lietvedību.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas inspektors

SĀKAS PROJEKTU PIEŅEMŠANA BIZNESA
INKUBATORĀ BAUSKĀ
1.decembrī sākas projektu pieņemšana Latvijas
Investīciju un attīstības
aģentūras 14 reģionālajos
biznesa inkubatoros visā
Latvijā, tostarp arī Bauskā.
Bauskas Biznesa inkubatora
darbības teritorija ietver arī
Rundāles novadu.
Bauskas Biznesa inkubators
atradīsies Katoļu ielā 3, to vadīs
Uldis Maniks, tālr. 62400908,
e-pasts uldis.maniks@liaa.gov.
lv
Šā gada 1.decembrī sākas
projektu pieņemšana Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos
biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots,
ka septembrī darbu uzsākušie
inkubatori veicinās auglīgu un
inovatīvu jauno komersantu
attīstību, tādējādi gan attīstot
Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi.
„Uzņēmējdarbības
vides

uzlabošana ir viens no valsts
ekonomiskās izaugsmes sekmēšanas posmiem. Lai atbalstītu komersantus tieši
uzņēmējdarbības uzsākšanas
fāzē, biznesa inkubatoru programmas ietvaros radīta augsti
kvalitatīva, visos Latvijas reģionos vienlīdzīga inkubācijas
vide. Šī atbalsta programma ir
efektīvs veids uzņēmējdarbības
uzsākšanas aktivizācijai, īpaši
reģionos. Biznesā parasti visgrūtākais ir sākums, kad ne reti
pietrūkst zināšanu, pieredzes
un finanšu. Biznesa inkubatoru
atbalsts ļaus jaunajiem uzņēmumiem ātri un sekmīgi iziet
cauri šim starta posmam, lai
tālāk jau paši spētu veiksmīgi
attīstīties, augt un dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai,”
norāda ministru prezidenta
biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi

un attīstību, nodrošināt fiziskas
personas un komersantus ar
uzņēmējdarbības uzsākšanai
un pilnveidei nepieciešamo vidi,
konsultācijām, apmācībām un
pasākumiem par vispārīgiem
uzņēmējdarbības jautājumiem,
mentoru atbalstu un grantu
līdzfinansējumu.
LIAA direktors Andris Ozols:
„Neviens vairs nešaubās par to,
ka Latvijas nākotne ir inovatīva, eksportspējīga uzņēmējdarbība, kas spēs nodrošināt
iedzīvotājiem nepieciešamās
darbavietas visā valstī, stabilu
labklājību un drošību par nākotni. Lai šī nākotne pienāktu
iespējami drīzāk, nenovērtējami
svarīga ir palīdzība ne tikai jaunas uzņēmējdarbības sākšanai,
bet arī jau esošās attīstīšanai.
Tāpēc visos piecpadsmit LIAA
izveidotajos biznesa inkubatoros tiks nodrošinātas visplašākās iespējas gan attīstīt savu
ideju, gan iegūt vērtīgas praktiskas konsultācijas.”
Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā
sauktā pirmsinkubācija, kuras
ietvaros uzņēmēji var testēt
savas biznesa idejas un saņemt
konsultācijas. Katrā biznesa in-

kubatorā ir izveidota koprades
telpa jeb open-office, kur gan
pirmsinkubācijas procesā, gan
arī pēc uzņemšanas inkubatorā
var strādāt, tikties ar klientiem
un veidot īpašu vidi pieredzes
apmaiņai.
Inkubatorā uzņēmumi var
saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem
pakalpojumiem tiks piemērots
50% līdzfinansējums, proti,
uzņēmumam no pakalpojuma
kopējās vērtības vajadzēs segt
tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma
vērtības daļu.
Projektus var pieteikt LIAA
mājas lapā, kādā no 15 biznesa
inkubatoriem (pilns inkubatoru
kontaktu saraksts šeit), kā arī,
sūtot pa pastu uz LIAA centrālo
biroju Rīgā, Pērses ielā 2. Informācija par pieteikšanās kārtību
inkubatorā un cita informācija pieejama LIAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv.
LIAA Biznesa inkubatori tiek
finansēti projekta “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo
industriju inkubators” ietvaros.
LIAA sagatavotā informācija
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PIEPILDA RADOŠAS IDEJAS
NOVADA NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS DAŽĀDO IKDIENAS PIEDĀVĀJUMU
UZZIŅAI

Domino klubiņš Pilsrundāles vidusskolā ļauj bērniem attīstīt konstruktīvo domāšanu /Foto: no biedrības „Rūentāle” arhīva/

2016.gadā ar domes finansiālu atbalstu savas iniciatīvas ir īstenojošas sešas novada biedrības, kas ir par divām vairāk nekā
pērn.
Kopš 2011. gada ar Rundāles novada domes finansiālu atbalstu
realizēti 23 dažādi projekti.
2016.gadā pašvaldības finansējumu saņēma novada biedrības Rūentāle projektam „Esi aktīvs un radošs”, BM Studio projektam
„BM Studio ZEMGALE – Rundāles novada jauniešiem”, INICIO
projektam „Jauniešu telpas labiekārtošana un jauniešu biedrības
INICIO pasākumu organizēšana”, „Vakarvējš” projektam „Dzīves
priekam un veselībai”, „Mums pieder pasaule” projektam „Biedrības „Mums pieder pasaule” kvalitātes paaugstināšana”, „Sudrabupe” projektam „Kamēr vari, tikmēr dari”.
Piešķirtais finansējums visu biedrību aktivitāšu īstenošanai –
2502 eiro.
Novada nevalstiskajām ir pieejams finansējums līdz 500 eiro
gadā savu ideju īstenošanai. Finansiālo atbalstu līdz 500 eiro
var saņemt reizi gadā. Par atbalsta piešķiršanu iecerētajiem
projektiem lemj Rundāles novada dome.

VĒLAS VEIDOT DRAUDZĪGĀKU VIDI
Rundāles novadā ir dažādas biedrības, kas cenšas
piepildīt savas un iedzīvotāju vēlmes dažādos vecumos.
Tāda ir arī biedrība “Rūentāle”, kas dibināta 2013. gada
4. martā ar mērķi - veicināt
iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un
veidot draudzīgu un attīstošu
vidi Rundāles novadā. Biedrības pamatsastāvu veido
strādājošie novada iedzīvotāji, bet, neskatoties uz darba slodzi un aizņemtību, šo
triju gadu laikā ir daudz kas
paveikts.
2013. gadā biedrība pieteica sevi akcijā “Radi un dari” ar
pasākumu “Lejup pa upi”, kuras
laikā noklausījās pensionētās
skolotājas Valentīnas Potapovas
stāstījumu par dolomīta krastiem Īslīces upes krastos, bet
pēc tam Lielajā talkā sakopa
Dzirnavu dīķa vienu malu, kas tagad, jau ar citu cilvēku iniciatīvu,
izveidota par atpūtas vietu. Kopš
tā brīža, mēs šo vietu kopjam
katru gadu.
Brīnišķīgs bija 2014. gada 5.
jūlijā organizētais velobrauciens
uz Žeimi “Pa Stendera pēdām”.
Tajā piedalījās liels veloentuziastu skaits - 27 cilvēki no
Rundāles, Bauskas un pat Ve-

cumnieku novada. Šis brauciens
dzina saknes turpmākai sadarbībai ar Žeimes aktīvajiem ļaudīm.
2015. gads pagāja dažādu
projektu pieteikumu iesniegšanā, bet bez rezultātiem, jo mūsu
biedrība bija par jaunu, bez lielas
pieredzes aktīvajā darbībā, bet
mūs priecēja, ka projekta iecere
par senioru vingrošanu pārgāja
sporta nodaļas pārziņā. Atsevišķi biedri aktīvi līdzdarbojās dažādos pasākumos Mājtirgū un pavasara/rudens andelē bibliotēkā.
ŠOGAD ĪSTENOTAS AKTIVITĀTES 300 EIRO APMĒRĀ
2016. gadā biedrība kļuva
par platformu aktīvo iedzīvotāju vēlmei darboties. Tā tapa
projekts “Esi aktīvs un radošs”,
kur no pašvaldības nevalstisko
organizāciju atbalstam tika saņemti 300 eiro divām aktivitātēm: “Kauliņi Domino klubiņam”
un “Vāram ziepes Rundālē”. Abu
aktivitāšu iniciatore bija Rundāles novada uzņēmēja Kristīne
Balta. Viņa Pilsrundāles vidusskolā izveidoja Domino klubiņu
un tam papildus tika iegādāti 10
domino komplekti, lai bērni apgūtu telpisko domāšanu, fizikas
likumus, radošu pieeju un veicinātu sadarbību un draudzīgumu
ar vienaudžiem.
Otra aktivitāte sastāvēja no

divām atsevišķām nodarbēm
un tika virzīta uz novada iedzīvotāju līdzdarbošanos. Pirmā
notika Bērstelē Lielā Bazāra laikā, kur varēja pagatavot
dažādus vannas sāļus Mātes
dienas dāvanām, bet otrā bija
Ziepju vārīšanas darbnīca 2. decembrī Pilsrundāles bibliotēkā.
Šeit varēja pagatavot dažādas
ziepes, skrubjus Ziemassvētku
dāvanām. Pasākums sapulcēja
interesentus pat no Bauskas un
Iecavas novadiem.
Visiem bija liels prieks par
līdzdarbošanos, izgatavotajām
lietām un iegūtajām prasmēm.
Biedrības “Rūentāle” biedri:
Aelita Ramane, Marija Abramčika, Inta Klīve, Inese Skujiņa, Silvija Pavlova, Līga Helviga, Līga
Bajāre, Kristīne Kociņa, Līga Žukauska, Sandra Griķīte un Kristīne Balta pateicas visiem, kuri
atbalstīja mūsu aktivitātes un
novēl katram padomāt par jautājumu - Ko es labu varu izdarīt
Rundāles novadam un iedzīvotājiem? Ir labi kopā darīt labus
darbus, tāpēc gaidām jūsu ierosinājumus un jaunus biedrus!
Uz tikšanos 2017. gadā!
Aelita Ramane,
Biedrība „Rūentāle”

APRĪKO
JAUNIEŠU
ISTABU
Šogad esam uzlabojuši
mūsu jauniešu istabas Svitenes saieta namā vizuālo
piepildījumu un funkcionalitāti. Ar domes finansiālu
atbalstu iepirkām skaļrunus,
izgatavojām sēžam maisus,
attīstījām bildes no mūsu
pasākumiem.
Noteikti viens no visapmeklētākajiem šī gada pasākumiem bija piparkūku
darbnīca. Kopā cepām piparkūkas, tās izrotājām, skatījāmies filmu un ēdām izceptās
piparkūkas un citus našķus.
Noteikti šī iespēja, ko
sniedz Rundāles novada
dome nevalstiskajām organizācijām, ir ļoti noderīga.
Projekta rezultātā iegūtais
finansējums palīdz uzlabot
pasākumu kvalitāti, apmeklētāju skaitu un vēlmi arī
citiem iesaistīties mūsu darbībā!
Dita Liepiņa,
Biedrība „INICIO”
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GATAVOJOTIES LATVIJAS SIMTGADEI,
VEIDO VĒSTURISKU FOTOGRĀFIJU
IZSTĀDI

Iekārtojam izstādi – „Mums pieder pasaule” biedri Laura Rauda,
Kaspars Forts, Artis Jutus /Foto: no biedrības arhīva/
Biedrība „Mums pieder pasau- izstādes platformu Svitenes sale” katru gadu izmanto Rundā- ieta namā un iegādāsimies porles novada domes finansējumu tatīvo inventāru aktivitātēm. Vēl
savu ieplānoto aktivitāšu or- joprojām vācam materiālus topoganizēšanai, dažkārt arī kā lie- šajai fotoizstādei – fotogrāfijas,
kurās redzamas Svitenes ainavas
lāku projektu līdzfinansējumu.
Šogad līdzfinansējums bija ne- vismaz pirms 25 gadiem. Fotogpieciešams diviem – Jaunatnes rāfijas ar laipnu Svitenes bibliostarptautisko programmu aģen- tekāres Ārijas Geidānes palīdzību
tūras (JSPA) un Lauku atbalsta varat ieskanēt Svitenes bibliotēkā,
dienesta (LAD) – projektiem. JSPA un mēs tās saņemsim jau digitālā
projektā fotografējām, iekārtojām veidā. Organizējām arī citas pašu
daļu izstādes platformas un izstā- plānotās aktivitātes – Līgo spēdi Svitenes saieta nama 3.stāvā, les, Velosacensības, Ziemassvētku
padarījām interesantāku Svitenes darbnīcu. Pateicoties iespējai, ko
saieta nama kāpņu telpu, kopā sniedz Rundāles novada dome,
ar biedrību “INICIO” izveidojām jaunieši pārbauda savas prasmes
sienas kalendāru, un pateicāmies pasākumu un finanšu plānošanā,
brīvprātīgajiem jauniešiem par organizēšanā, saprot, ko spēj un
atbalstu un palīdzību “Brīvprātīgo uzdrošinās darīt.
Vita Reinfelde,
godināšanas vakarā”.
Biedrība „Mums pieder pasaule”
LĪDZFINANSĒ PROJEKTUS
LAD projektā turpināsim iesāktās
aktivitātes – pabeigsim iekārtot

PAPLAŠINA REDZESLOKU UN GŪST
JAUNU PIEREDZI
Pensionāru apvienība „Sudrabupe” kopš 2012.gada izmanto
domes atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai. Savās aktivitātēs iespēju robežās cenšamies iesaistīt visas iedzīvotāju
grupas, cenšamies sadarboties
ar pārējām senioru grupām Rundāles novadā. Viens no mūsu
galvenajiem mērķiem ir gūt pieredzi nevalstisko organizāciju
darbībā citos Latvijas novados.
Esam viesojušies un dalījušies pieredzē ar Kandavas, Cēsu,
Ludzas un Grobiņas senioriem.
Šajos pieredzes apmaiņas braucienos iepazīstam arī Latvijas
kultūrvēsturiskos objektus un
skaistākās Latvijas vietas. Redzējuši esam ļoti daudz.
ORGANIZĒ
TEMATISKAS TIKŠANĀS
Katru gadu rīkojam tikšanos
ar kādu Latvijā labi pazīstamu
cilvēku. Pie mums ir viesojušies
D.Judina, J.Skanis, Z.Daudziņa.
I.Jēruma, Z. Devīte, A. Urtāns,
Ē.Loks.
Šie pasākumi tradicionāli ir
ļoti kupli apmeklēti. Tāpat arī

katru gadu apmeklējam kādu teātra izrādi Rīgā. Arī šie braucieni
tiek izmantoti lietderīgi, jo pirms
izrādes apmeklējam kādu pasākumu vai muzeju. Vērojam Rīgu
svētku laikā „Staro Rīga”, pagājušā gadā apmeklējām Brāļu
kapus, šogad Nacionālo Mākslas
muzeju. Tas mums palīdz vairāk
iepazīt Latvijas vēsturi un kultūru, paplašina redzesloku, kā arī
mēs gūstam emocionālu un estētisku baudījumu.
Par tradīciju kļuvis ikgadējais
Ziemassvētku pasākums ar pārstāvjiem no draugu biedrībām.
Nu jau otro gadu par tradīciju
kļuvusi senioru dienas atzīmēšana 1.oktobrī kopā ar pārējām
mūsu novada senioru organizācijām.
Rakstot projektus un iegūstot līdzfinansējumu dažādām aktivitātēm, ieguvēji ir gan
apvienības biedri, gan pārējie
interesenti, jo iespēju robežās
cenšamies iesaistīt visus mūsu
novada iedzīvotājus.
Velta Kočajeva,
Biedrība „Sudrabupe”

REDZ POTENCIĀLU HITECH JOMĀ
Ideja par multimediju studijas izveidi radās gadu atpakaļ, kad kopā
sanāca Rundāles un Bauskas novadu aktīvo jauniešu grupa.
Gada laikā tika īstenoti vairāki projekti, sākot no filmas par Vecsaules skolu Bauskas novadā un beidzot ar tādiem pasākumiem, kā
Rundāles novada svētku un Latvijas valsts simtgades apsveikumu
filmēšana, ‘”Biznesa ideju akselerators” Zemgales reģionā, „Volume it up!”, „Kostīmu balle 90to stilā” Svitenē un jauniešu infocentra
„Strops” atdzīvināšanu Saulainē un daudz kas cits.
Pašvaldības saņemtais finansējums palīdzēja šī gada griezumā iekārtot studijas telpas, palielināt mūsu biedrības kapacitāti un nodrošināt Sālsmaizes nakts pasākuma norisi Saulainē un Svitenes
Kostīmu balles organizēšanu Svitenē.
BM studio Zemgale sper tikai pirmos soļus Rundāles novadā, bet
jau tagad redzam, ka spējam dažādot jauniešu ikdienu un ieņemt
HiTech nišu. Nākotnes plānos ietilps novada datorspēļu čempionāta

organizēšana, programmēšanas
kursu atvēršana, ciešāka sadarbība ar pašvaldības pasākumu
rīkotājiem un, protams, infopunkta „Strops” padarīšana par
pieejamu praktiski visas nedēļas
garumā.
Svarīga lieta, ko vēlamies pabīdīt
uz priekšu, ir novada nevalstisko
organizāciju ciešāka sadarbības
uzsākšana un kopējā pasākumu
kalendāra izveidošana. Skaidrs,

ka cilvēku skaits novadā ir tāds,
kāds ir un diez vai krasi mainīsies tuvāko gadu laikā. Tāpēc
īpašs uzsvars jāliek uz darbu ar
jaunatni - rīcības programmas
izstrādi un integrēšanu pašvaldības attīstības plānā vismaz uz
5-10 gadiem.
Dmitrijs Ščegoļevs,
Biedrība „BM Studio Zemgale”
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RUNDĀLES NOVADA UZŅĒMĒJI IEPAZĪST
HAJNUVKAS PAŠVALDĪBU POLIJĀ
No 21.līdz 24.novembrim
Rundāles novada uzņēmēju
delegācija apmeklēja Hajnuvkas pašvaldību Polijā. Sadarbības iesākums meklējams
jūlijā parakstītajā sadarbības
nodomu protokolā, kas paredz
saišu veidošanu arī uzņēmējdarbības jomā.
Darba braucienu organizēja
Rundāles novada uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja Ludmila Knoka.
„Programma bija ļoti intensīva un piesātināta. Saimnieki
centās parādīt vietas un cilvēkus,
ar ko viņi paši lepojas. Dzirdēju
tikai pozitīvas atsauksmes no
mūsu delegācijas dalībniekiem
gan par sirsnīgo uzņemšanu, gan
poļu apgriezieniem biznesa jomā.
Izskanēja arī jautājums, kad organizēsim nākamo braucienu,”
stāsta Ludmila Knoka.
LEPOJAS AR RAŽOTNI
Rundāles delegācija apmeklēja bioloģisko saimniecību, kura
ražo dažādus garšaugus, garšaugu pārstrādes uzņēmumu,
biškopi, vietējo amatnieku, kurš
izgatavo dažādus koka izstrādājumus. Narevā tika apskatīta
Pronar rūpnīca, kurā tiek ražota
lauksaimniecības un komunālo pakalpojumu tehnika. Kopumā uzņēmums nodarbina 2000
strādnieku, katru dienu ražojot
četrus tūkstošus detaļu no gandrīz 600 tonnām tērauda.

Brīvē klejojošie sumbri Hajnuvkā
nav reta parādība

Hajnuvkas rajons
• Iedzīvotāju skaits – 44,9
tūkstoši, no viņiem Hajnuvkas
pilsētā dzīvo 21,4 tūkstoši.
• Rajona platība – 624 km2,
no tiem trešdaļu aizņem Belovežas gārša.
• Rajonā ir divas pilsētas –
Hajnuvka un Kleščele, kā arī 9
pagastu pašvaldības.
• Rajona ģerbonī atainotie
koki un sumbrs simbolizē
Belovežas gāršu.
• Sadarbības nodomu protokols starp Rundāles novada
domi un Hajnuvkas rajonu
parakstīts 2016.gada 1.jūlijā
un paredz pieredzes apmaiņu
starp abām pašvaldībām,
savstarpējo sadraudzību un
dialoga veidošanu starp abu
pašvaldību iedzīvotājiem.
„Pamanījām, ka darbinieku
vidū pārsvarā ir jauni, spēcīgi vīrieši, kuriem nav jādodas prom
no savas dzimtās vietas darba
meklējumos, jo interesants un
perspektīvs darbs ir turpat. Pronar ir spēcīga ražotne, ar ko pamatoti lepojas vietēja vara un arī
paši cilvēki,” atzīmē L.Knoka.
TREŠDAĻA BELOVEŽAS
GĀRŠAS
Hajnuvkas teritorijas trešdaļu
aizņem Belovežas gārša, kur brīvē dzīvo arī sumbri. „Trīs lieli sumbri iznāca pie paša ceļa, lai sevi
parādītu visā krāšņumā. Vietējie
cilvēki ir iedevuši viņiem vārdus
un seko līdzi viņu pārvietošanās
gaitām. Pēc gides stāstītā sumbri mēdz būt ļoti uztraukti, un tad
labāk neizaicināt likteni un nestāties viņiem ceļā,” teic L.Knoka.
Interesants piemērs esot bijusi arī Rundāles novada uzņēmēju delegāciju pavadošā gide
- kundze, aizejot pensijā, izgājusi
papildus kursus, un jau vairākus
gadus pavada ekskursijas pa rajona teritoriju, stāstot ciemiņiem
par vietām, cilvēkiem, tradīcijām
un notikumiem.

Hajnuvkas uzņēmums „Runo” nodarbojas ar garšaugu un
ārstniecības zāļu pārstrādi /Foto: no Hajnuvkas pašvaldības arhīva/

Hajnuvka ir iecienīts tūrisma galamērķis ne tikai Belovežas gāršas
dēļ. Teritorijā ir daudzi sakrālie objekti. Tostarp Hajnuvkas Svētās
trīsvienības katedrāle, kur pavasarī tiek rīkoti koru sadziedāšanās
festivāli.
„Tas ir labs piemērs tam, ka
cilvēks pats sev var atrast gan interesantu nodarbošanās un laika
pavadīšanas veidu, nopelnīt papildus naudu un justies vajadzīgs
un pieprasīts. Šeit mums tiešām
ir no kā mācīties un pārņemt labu
pieredzi,” neslēpj L.Knoka.
2017.gada marta beigās tiek
plānots brauciens uz Lietuvas
Druskininkiem, kur, pateicoties
vietējo uzņēmēju labajai gribai,
vieta kļuvusi par galapunktu ilgstošai laika pavadīšanai un iecienīta atpūtai. „Vietas autobusā
vēl ir! Interesentus aicinu pieteikties,” aicina L.Knoka.

Brauciena izmaksas uz Hajnuvkas pašvaldību – ēdināšanu,
nakšņošanu – sedza novada uzņēmēji, Rundāles novada dome
– pusi no transporta izmaksām,
Hajnuvkas pašvaldība un pašvaldības uzņēmēji nodrošināja uzņemšanu, ieejas biļetes dažādos
apskates objektos, gida un sava
darbinieka pavadīšanu visu dienu
garumā, kā arī ieinteresētību un
gatavību stāstīt un atbildēt uz
jebkuru jautājumu.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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PĒTA VIDI, IESAISTĀS STARPTAUTISKOS PROJEKTOS
UN GŪST LABUS PANĀKUMUS
Skolotāja darbs ir interesants. Daži to sauc par dzīves stilu, citi par ziedošanos.
Ar lielu atbildību, pienākumu
apziņu, prasmi mācīt un mācīties, saprast, uzklausīt, atbalstīt, kam pāri ir cieņa un
cilvēcīgums.
Laikam jau vēl varētu uzskaitīt
daudzas īpašības, kurām jāpiemīt
mūsdienīgam pedagogam, lai
spētu skolēnos „ielikt” visas nepieciešamās prasmes un zināšanas, veidojot jaunos speciālistus,
kreatīvas personības.
ZELTA ATSLĒGA –
SADARBĪBA
Tomēr visiem jāatceras, ka
ļoti liela nozīme ir ģimenei. Viss
sākas no ģimenes. Un ģimenes
atbalsts un sadarbība ar skolotāju ir kā zelta atslēga, kas atslēdz
daudzas durvis, kuras skolotājs
viens pats nevar atvērt.
Tāpēc vēlos pateikt paldies
saviem klases skolēniem un viņu
vecākiem par labu sadarbību
mācību darbā, ārpusstundu pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā.
Kā vienu no veiksmes atslēgām es varu pieminēt klases vecāku sapulces. Ja vecāki uz tām
ierodas, uzklausa audzinātāju,
izsaka savas domas, idejas, arī
pretenzijas, jautājumus – tad izrunājot to visu uz vietas bieži vien
viss nokārtojas un darbs var turpināties veiksmīgāk un radošāk.
Otra veiksmes atslēga manā
pieredzē ir kopēji ārpusstundu
pasākumi, kur iesaistot vecākus
ar noteiktiem pienākumiem var
vairāk iepazīt, izrunāt ne tik formālā gaisotnē dažādus jautājumus, situācijas. Nereti arī vecāki
atzīst, ka iespaids, uzskati, attieksme ir mainījušies pēc šādiem
kopējiem pasākumiem, projektiem.
ROSINA SKOLĒNUS
PIEVĒRSTIES DABAS
SAGLABĀŠANAI
Kā vienu no veiksmīgākajiem projektiem, kuros arī vecāki ir ņēmuši lielu dalību, varu
minēt Valsts izglītības satura

Viens no gastronomiskiem ārpusstundas pasākumiem 4.b klasē – šefpavāru cīņas /Foto: L.Bajāre/
centra (VISC) projektu „Ieraugi,
atklāj, saglabā!”. Tā galvenais
mērķis bija rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu.
Mēs iesaistījāmies ilglaicīgā un
daudzpusīgā cilvēku nepārveidoto dabas teritoriju izzināšanā.
Projektam bija četras secīgas
pakāpes un mēs visas tās realizējām. Par divām pakāpēm esam
jau saņēmuši atzinības rakstus.
Trešais un ceturtais posms gaida
attiecīgu atskaišu noformēšanu
un atzinības rakstu saņemšanu.
Darbojāmies arī Mammas
dabas meistarklasēs. Iesaistot
pastiprināti skolēnus dabaszinātņu procesā, esam tikuši pie
eksperimentu krājuma, dažādām
praktiskām nodarbībām. Esam
izveidojuši labās prakses piemēru – materiālu, ar kuru varējām
startēt Vides interešu izglītības
pedagogu metodisko izstrādņu
skatē „Nāc ārā!”.
Bija prieks turpināt iesākto un
pārstāvēt Bauskas un Rundāles
novadu Rīgas līmenī, kur bija ieradušies pedagogi no visas Latvijas un prezentēja savu veikumu.
IESAISTĀS DAŽĀDOS
PROJEKTOS
Bet mēs neapstājamies pie
sasniegtā. Visa gada laikā piedalāmies un realizējam eTwinning

Demonstrējot savus talantus un aizraušanās klasesbiedriem klases
pasākumā „Mans vaļasprieks”.
projektu ”Eksperimentē klasē”.
Patīkamus rezultātus sasniedzām aktivitātē „Putrings 2016”,
kurā piedalījās arī mūsu skolas
sākumskolas skolēni. Dažu skolēnu receptes iekļuva Vislatvijas
putras pavārgrāmatā.
Par labajiem darbiem Labo
darbu nedēļā Pilsrundāles vidusskolas skolēni ieguva balvu
- braucienu uz hokeja spēli, kuru
atbalstīja arī skolas vadība.
Mums ir notikusi brīnišķīga
Vaļasprieku pēcpusdiena, Šefpavāru cīņas klasē, apsveikumu kartiņu gatavošana ārzemju latviešu
bērniem, saulgriežu svinēšana un
nopietns skolas Lāčplēša kausa

izcīņas konkurss.
Varam lepoties arī ar labām
un teicamām sekmēm mācībās,
kas ir galvenais mūsu uzdevums.
Prieks, ka aug atbalstītāju
skaits tam, ka ar labajiem darbiem ir jādalās. Liekas, sen ir
pagājis tas laiks, kad labās prakses piemērs tika uztverts kā tāda
lielīšanās. Dalīsimies un priecāsimies viens par otra panākumiem.
Paslavēsim un iedvesmosimies
viens no otra!
Priecīgus svētkus!
Līga Bajāre,
Pilsrundāles vidusskolas
4.b klases skolotāja
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TĒLNIECE LŪCIJA OTĪLIJA ŽURGINA
NOVADNIEKU LIKTEŅSTĀSTI
„Tēlniecība kā mākslas veids mūsu valstī
turas pie dzīvības, pateicoties atsevišķu mākslinieku fanātiskai pašaizliedzībai un pasionārai ticībai, ka viņu talants
un darbs kādreiz būs noderīgs” - tā bija
rakstīts analītiskās žurnālistikas platformā “IR” (20.09.2013), polemikas rakstā
par M.Liepas pieminekļa atklāšanu Rīgā.
Mūsu gadsimtā tādus vārdus noteikti varētu izteikt jebkuras mākslas žanra pārstāvji un noteikti tā domāja arī tēlniece
Lūcija Otīlija Žurgina, kas ir mūsu novadniece.
Tālajā 1908. gada 23. februārī kādā zemnieku
ģimenē piedzima tēlniece Lūcija Otīlija Žurgina. Tas notika Bauskas apriņķa “Vītoliņos”,
kas atradās netālu no Rundāles pils. Zīmīgi,
ka tā paša gada 9. februārī Latvijā jau bija
piedzimusi nākamā koktēlniece Līze Dzeguze
(1908-1992).
Par tēlnieces L.Otīlijas Žurginas pirmajām skolas gaitām nav ziņu, bet ir zināms, ka viņa ir
mācījusies Rīgas Tautas augstskolas Tēlniecības studijā pie E. Meldera un gleznošanas un
zīmēšanas studijā pie R. Sutas. Latvijas Mākslas akadēmijā mācījusies Tēlniecības meistardarbnīcā pie K. Zāles.
1939. gada laikrakstā “Rīts” ir rakstīts: “Vakar
Latvijas kredītbankas studiju fonds izsniedza
aizdevumu mākslas akadēmijas audzēkņiem.
Aizdevumi piešķirti 80 audzēkņiem. Pirmdien
akadēmijā notiks apspriede par aizdevumu
piešķiršanu sekmīgiem akadēmijas brīvklausītājiem. Lūcija Žurgina izstājusies no darba
valsts statistikas pārvaldē un cer drīzumā nobeigt akadēmiju.”
Pati teikusi: „Tas bija tik grūti, strādāt pēcpusdienā un vakarā, kad tēlniekam vajadzīga dienas gaisma. Bet tagad viss būs citādi.” Studijas LMA K. Zāles Tēlniecības meistardarbnīcā
viņa beidza 1940. gadā. Diplomdarba tēma
bija “’Ģimene. Uz darbu.”
L. Otīlija Žurgina bijusi zīmētāja Valsts statistikas pārvaldē, bet pēc studijām strādājusi
kombinātā “Māksla”.
MEITA KĻŪST PAR REŽISORI
Izstādēs piedalījusies jau no 1931. gada.
Māksliniece darinājusi portretus, figurālas
kompozīcijas, sīkplastikas darbus un medaļas.
Savas ieceres viņa realizējusi granītā, šamotā,
bronzā, terakotā, porcelānā un fajansā. Šobrīd
viņas sīkplastikas darbi pieejami dažādos izsoļu namos.
1943. gadā tēlnieces un sabiedriskā darbinieka, rakstnieka A. Žurgina (1902-1949) ģimenē
piedzimst meita Laima. Tēvs 1944. gadā devās uz Zviedriju ar cerību, ka drīz vien atgriezīsies Latvijā, bet šī cerība nepiepildījās.
Laima Žurgina ir beigusi Maskavas Kinematogrāfijas institūtu, kur sešdesmitajos gados
mācījās studenti no daudzām valstīm (desmit
no Latvijas). Viņa ir daudzu filmu režisore un

scenāriste un arī Internacionālo Filmu Festivālu laureāte. No 1968. gada strādājusi Rīgas
kinostudijā, bijusi režisore kinožurnāliem un
portretfilmām par J. Sudrabkalnu, I. Knētu, M.
Liepu, O. Vācieti, R. Paulu, I. Ziedoni, V. Zozuļu,
Dž. Skulmi.
Piecdesmitajos gados tēlniece veidojusi raksturportretus: “Rakstniece”, “Dzejnieks Jānis
Sudrabkalns”, “Arvīds Žilinskis”.
PORTRETU NETVERAMAIS DZIĻUMS
Galveno vietu Lūcijas Otīlija Žurginas darbu
klāstā ieņem portreti. Cilvēka neatkārtojamā
iekšējā pasaule saista mākslinieci ar savu
plastisko izteiksmi. Viens no ievērojamākajiem mākslinieces darbiem šajā jomā ir
Tautas dzejnieka J. Sudrabkalna portrets. Pie
dzejnieka atveidojuma māksliniece strādājusi
dažādos laika posmos un dažādos materiālos.
Māksliniece uzskata, ka portrets ir neizsmeļams radošās iedvesmas avots.
Izstādēs skatītāju uzmanību saista arī tēlnieces silti un vienkārši tvertie sieviešu tēli. “Tās
ir mūsu darba sievietes: metinātājas, linu plūcējas, kolhoznieces. Tomēr neaizmirstamā
meistara K. Zāles iespaidā tēlnieces radošās
dotības lauztin laužas uz daudzfigūru kompozīcijām un pieminekļu ansambļiem. Māksliniece
darinājusi Ļeņina pieminekli Saldū, piedalījusies konkursā piemineklim Bauskā, kur ieguva
I prēmiju. Monumentāls darbs iecerēts kritušajiem varoņiem Kandavā. Lūcija Žurgina strādā
arī keramikas nozarē. Daudzi gleznainie, dekoratīvie sienas šķīvji aizceļojuši uz dažādām
Padomju Savienības pilsētām un ārzemēm.
Mākslinieces kafijas un tējas servīzes izceļas
ar harmonisku proporciju izjūtu un saskanīgu
tonējumu.”

MONUMENTĀLAS UN APJOMĪGAS FIGŪRAS
Vēlākajos gados tēlniece izveidoja formā vispārinātu, lakonisku māksliniecisko rokrakstu,
kurā dominēja monumentālas, apjomīgas
plastiskās masas. Tajā laikā tapa A.Čaka piemineklis. “A.Čaka apdziedātajā Marijas ielā
(tag. Čaka ielā) izveidotajā Ziedoņdārzā, pie
galvenās ieejas pēc arhitekta Oļģerta Ostenberga projekta 1981. gadā uzstādīts savdabīgs piemineklis, kura autore ir tēlniece Lūcija
Žurgina. Kompozicionāli tas veidots, izmantojot A.Čaka dzejā sastopamo kāpņu motīvu, pa
kurām debesīs kāpj visu „mazo cilvēku” ilgas
un sapņi. Uz vidējā pakāpiena kā postamenta
novietots granītā iemūžināts dzejnieka portrets, zem tā iestrādāts paraksta faksimils:
„Aleksandrs Čaks”.
L. Otīlijai Žurginai piešķirta 2. prēmija konkursā par metu J. Rozentāla piemineklim Saldū
(1938). Apbalvota ar PSRS KM medaļu “Par
radošiem sasniegumiem ” (1955 ).
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka
___________________
Izmantotie materiāli:
Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 4. s., R : Preses Nams, 2003
Latvijas mākslas vēsture, R.: Pētergailis, 2004
Kārlis Zāle, R.: Liesma, 1988
Literatūra un Māksla, Nr.7 (17.02.1968)
Rīts, Nr.15 (15.01.1939)
Latvija Amerikā, Nr.45 (13.11.2004)
http://www.irlv.lv/2013/9/20/telnieciba-unpatriotisms

SATIEKOT VAMPĪRUS UN PŪĶUS

9.decembrī 7. - 9. klašu Pilsrundāles vidusskolas skolēni tikās ar latviešu fantāzijas žanra rakstniecēm Lauru
Dreiži un Lauru Vilku.
Abas autores raksta aizraujošus piedzīvojumus bērniem un jauniešiem, kuros
līdzās cilvēkiem, darbojas vampīri, pūķi un
citas mistiskas būtnes. Tikšanos iesāka

skolotāja Līga Feldmane ar ļoti interesantu ieskatu fantāzijas literatūrā, pievēršot
lasītāju uzmanību vietām, no kurām sākas
piedzīvojums.
Tās var būt visdažādākās - vannas
ūdens noteces caurums, stacijas ēkas siena, lieli akmeņi, meža ieloks, jūras mala…
Arī divas skolnieces A.Šveda un
K.Ārente bija sagatavojušas savu apskatu par vampīriem un pūķiem fantāzijas
literatūrā. Tikšanās bija noslēdzošā Pilsrundāles bibliotēkas projektā „Rakstnieki
Rundālē 2”, kuru finansiāli atbalstīja Valsts
Kultūrkapitāla fonds un Rundāles novada
dome.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka
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2016.GADA NOTIKUMUS IZVĒTĪJOT
AIZGĀJUŠĀ GADA NOTIKUMU TOPS

„Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Svitenes skolas sešgadīgie audzēkņi pērtiķa gadu ir pavadījuši dažādi. Visvairāk atmiņā palikusi
vasara, kad varēja atpūsties kopā ar vecākiem un grupas ekskursija uz
Rīgas Zoodārzu. Zoodārza iemītniekiem aizvedām pašu salasītās zīles un ķirbjus. No Zoodārza administrācijas saņēmām pateicību par
iesaistīšanos akcijā „ZOOZĪĻUKS 2016” un dāvanā atlaides vēl vienam
Zoodārza apmeklējumam līdz 2017.g. 30.jūnijam. Šis gads, kopumā, ir
bijis raibs kā dzeņa vēders,” teic grupas audzinātāja Aina Bēķe, „mūsu
grupiņas kopīgs vēlējums atnākošajam gaiļa gadam – lai mums būtu
daudz prieka, daudz draugu, veselība, lai visi būtu stipri, radoši un daudz
lasītu!”

PIRMAIS LIDOJUMS AR
LIDMAŠĪNU
„Visvairāk palicis atmiņā pirmais
lidojums ar lidmašīnu uz Angliju
pie lielā brāļa, vasarā brauciens uz
jūru ar mammu un tēti, Zoodārza
apmeklējums kopā ar grupas bērniem. Patika žirafe un strīpainā
zebra. Man patika, ka mēs ar vecākiem braucām uz Rīgu skatīties
svētku salūtu,”
Gabriela, Svitenes skola, 6 gadi
BRŪNAIS LĀCIS FORŠI
DANCOJA
„Atceros braucienu uz Zoodārzu.
Visvairāk palikušas atmiņā žirafes, brūnais lācis. Viņš forši dancoja. Vēl patika divi begemoti.
Nezināju, ka viņi ir tik lieli. Patīk
mācīties – apgūt ciparus, lasīt
un zīmēt,”
Arvils, Svitenes skola, 6 gadi

AR RITENI VAIRS NEDRIFTOJU UN LĪNI ATLAIDU

„Vasarā man patika peldēties, braukāties ar savu veco riteni. Es ar
riteni vairāk nedriftoju savādāk pārsprāgs aizmugurējā riepa. Vēl es vasarā ar savu makšķeri izvilku riktīgu līni, bet palaidu to atpakaļ ūdenī.
Man patīk sportot- skriet, lēkt un spēlēties ar bumbu.”
Kārlis, Svitenes skola, 6 gadi
PIEDZIMA BRĀLĪTIS
MATĪSIŅŠ
„Vasarā mēs braucām uz Lietuvu pie jūras. Tur mēs peldējāmies.
Es taisīju no smiltīm mājas. Vēl
mums šoruden piedzima brālītis
Matīsiņš. Skolā man patīk visi
svētki, patīk dziedāt, skaitīt dzejoļus, mācīties ciparus un burtus,”
Madara, Svitenes skola, 6 gadi

LIELIE TANTES
UN ONKUĻI
LABI DEJO

„Visvairāk atmiņā palicis pasākums Latvijas dzimšanas
dienai, Svitenes Tautas namā.
Biju kopā ar Viku, Paulu, Daņuku,
Ļenu un mazo Līviju. Ļoti patika
kā lielie onkuļi un tantes dejoja
un dziedāja. Pagasta bibliotekāre mums pasniedza diplomus
par piedalīšanos zīmējumu konkursā. Vēl mums liels notikums
ģimenē kūtiņā ir parādījušās
divas gotiņas,”
Adrians, Svitenes skola, 6 gadi

REDZĒJU KRABI
„Mans spilgtākais notikums bija
peldēšanās jūrā. Tur es redzēju
krastā krabi un baba sadūra
kāju. Ūdenī es iekritu bedrē, bet
mamma mani izvilka. Bijām
mājiņā, kura atradās uz ūdens,”

SKRITUĻSLIDAS IR „KRUTI”
„Vasarā kopā ar mammu un tēti
bijām Rīgā “Lido’, kur pirmo reizi izmēģināju braukt ar skrituļslidām. Tas bija “kruti”! Vēl Rīgā
bijām uz kinofilmu par troļļiem.
Skolā man patīk viss- zīmēt,
strādāt burtnīcās, līmēt, skriet un
lēkt,”
Maksims, Svitenes skola, 6 gadi
RAGANA RĀDĪJA SAVU
MĀJU
„Es atceros, kā kopā ar mammu
un māsu braucām uz Tērveti. Tur
bija ragana un viņa rādija savu
māju,”
Kitija, PII „Mārpuķīte”, 6 gadi

Ernests, PII „Mārpuķīte”, 7 gadi

MANI INTERVĒJA TELEVĪZIJA

„Mani rādīja pa televīziju un intervēja, es gribu, lai tā notiktu vēl,”
Evelīna, PII „Mārpuķīte”, 6 gadi
TV Spektrs veidoto video stāstu „Ar grāmatu uz bērnudārzu” par
Bērsteles bibliotēkas uzsākto sadarbību ar PII „Mārpuķīte” meklējiet
www.rundale.lv sadaļā video.
ŽIRAFEI IR GARŠ KAKLS
„Visvairāk palicis atmiņā Zoodārza apmeklējums. Patika žirafe,
jo nezināju, ka viņa ir tik liela un
viņai ir tik garš kakls. Skolā man
patīk sportot,”
Ričards, Svitenes skola, 6 gadi

„Šogad labākais notikums bija
kopā ar māsīcu Madariņu braucām uz jūru. Tur mēs peldējāmies. Grupā man patīk spēlēties
ar lellēm un formiņām. Ejam uz
skolas rotaļu laukumu šūpoties
un braukt no slidkalniņa,”
Katrīna, Svitenes skola, 6 gadi
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AR KO MUMS ATMIŅĀ PALIKS 2016.GADS?
ES IEMĀCĪJOS LASĪT!
„Man atmiņā paliks tas, kā
es iemācījos lasīt burtus,”
Estere, PII „Mārpuķīte”,
6 gadi

PIEDALĪJOS LAIVU BRAUKŠANAS SACENSĪBĀS
„Es ar ģimeni piedalījos laivu braukšanas sacensībās, tur vajadzēja
braukt pa seklumu, straumi un pat pa niedrēm,”
Emīls, PII „Mārpuķīte”, 6 gadi

MAN UZDĀVINĀJA RATUS LELLĒM
„Es uzzīmēju sevi vasarā. Man patika šitā vasara tāpēc, ka mēs
braucām uz jūru, peldējāmies upē, biju zooloģiskajā dārzā, biju Tērvetē
pie rūķīšiem. Vasarā svinēju savu dzimšanas dienu. Man uzdāvināja
batutu un ratus lellēm, un daudz citas dāvanas,”
Karlīna, Bērsteles skola, 5 gadi
NORVĒĢIJĀ
IR LIELI KALNI
„Es ar mammu un tēti biju
Norvēģijā, tur bija lieli kalni
un klintis,”
Hugo, PII „Mārpuķīte”, 6 gadi

DIKTI PATIKA
PIE DELFĪNIEM
„Man dikti patika pie delfīniem.
Kā viņi sita bumbu un krāsoja!
Jā, Delfinārijā bija ļoti forši,”
Agate, PII „Mārpuķīte”, 6 gadi

PIE ARŅA PELDĒJOS
„Es braucu pie Arņa peldēties,
viņš man atļāva spēlēt spēles
televizorā un vēl viņš ir ļoti pieklājīgs,”
Ričards, PII „Mārpuķīte”, 6 gadi

„Man palikusi atmiņā ekskursija
pa Rundāles novada ūdenstilpnēm,”
Eduards, PII „Mārpuķīte”, 7
gadi

NO JAUNĀ GADA PIEDĀVĀS SPORTA NODARBĪBAS VISAI ĢIMENEI
2017. gadā mūsu novadā
sporta jomā plānoti vairāki
interesanti pasākumi un jauninājumi.
Pieaugušos varam iepriecināt
ar vingrošanas nodarbību atsākšanos visos pagastos. Īpaši
vēlamies uzsvērt, ka Pilsrundāles vingrošanas nodarbībās gaidīsim arī mammas ar bērniem.
Kamēr mammas vingros aerobikas pasniedzējas pavadībā,
mēs ar bērniem izklaidēsimies
ar bumbām un citām sportiskām
aktivitātēm. Protams, mīļi gaidīti
arī tēti un pusaudži.
VINGROŠANAS NODARBĪBU
GRAFIKS:
PirmdienāsSaulaine 18.30-19.30 PII
Mārpuķīte aktu zālē
Svitene 20.00-21.00 Svitenes
saieta namā
Trešdienās - Pilsrundāle
19.00-20.00 Pilsrundāles vidusskolas sporta zāle
Piektdienās - Bērstele 18.0019.00 Bērsteles kultūras nama
zālē
Viesturi 19.30-20.30 Viesturu
kultūras centra zālē
Vēlos atgādināt, ka katrā pagastā ir dienas, kad gan lieli, gan
mazi sportot gribētāji tiek aicināti sportam atvēlētajās telpās,
uzlabot savas sportiskās iema-

ņas, veselības stāvokli un vienkārši aktīvi atpūsties.
Grafiks sporta nodarbībām:
Pilsrundāle (Pilsrundāles vidusskolas sporta zāle)
Otrdienās 19.00-21.00 (Vilnis
Zariņš)
Trešdienās 18.30- 20.30
(Ieva Kirkila)
Svitene (Svitenes pagasta
pārvaldes administratīvajā ēkā)
Pirmdienās 18.00-20.00 un
ceturtdienās 18.00-20.00 (treneris Raitis Jutus)
Bērstele (Bērsteles kultūras
nams)
Pirmdienās 18.30 – 20.30 un
ceturtdienās 18.30-20.30 (Valentīna Žuravļova)
Viesturi (Viesturu kultūras
centra zālē)
Trešdienās 18.00-19.00 (bērniem) 19.00-20.00 (pieaugušajiem)
Piektdienās
18.00-19.00
(bērniem) 19.00-20.00 (pieaugušajiem)
Saulaine (Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības
Sporta zālē)
Trešdienās 19.00-21.00 un
piektdienās 19.00-21.00 (Aleksandrs Barkovs).
APTAUJĀ NOSKAIDRO IEDZĪVOTĀJU VĒLMES

2016.gada nogalē sporta
nodaļa veica aptauju, lai uzlabotu pasākumu apmeklētību
un kvalitāti. No Jūsu atbildēm
secinājām, ka labākais pasākumu organizēšanas laiks būtu
pēcpusdiena. Mammas minēja,
ka vēlētos vairāk pasākumus ģimenēm. Vēlos uzsvērt, ka visos
sporta nodaļas organizētajos
pasākumos mēs gaidām ģimenes. Gan galda spēļu turnīros,
gan bumbu spēlēs, gan citās
aktivitātēs. Mazākie bērni sevi
var nodarbināt ar citu pieejamo
sporta inventāru. Sportiska diena garantēta.
Tika saņemtas atbildes, ka
pasākumus nav iespējams ap-

meklēt transporta trūkuma dēļ.
Arī par šo esam padomājuši. Visiem, kuri vēlas apmeklēt
citu novadu sacensības, vismaz
nedēļu iepriekš nepieciešams
pieteikties pie sporta nodaļas
vadītājas Ievas Kirkilas pa tālruni 26553747. Transports tiks
organizēts.
Par jaunumiem un izmaiņām
lūdzam sekot līdzi pašvaldības
mājas lapā www.rundale.lv, kā
arī pašvaldības kontos sociālajos tīklos.
Sportisku Jums 2017.gadu!
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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AICINA UZ GALDA SPĒĻU SACENSĪBĀM
VIESTUROS
Viesturu pagasta sacensības
galda spēlēs notiks 21.janvārī plkst. 12:00 Viesturu
kultūras centrā Viesturu pagastā.
Uz sacensībām aicināti visi
novada iedzīvotāji neatkarīgi
no vecuma un fiziskās sagatavotības. Sacensības notiks
sekojošās disciplīnās - novusā,
galda tenisā, galda hokejā un
dambretē.
Vecuma grupas:
- Bērni līdz 10 gadu vecumam;
- Jaunieši no 11 līdz 16 gadiem;
- Jaunieši un pieaugušie no 16
gadu vecuma.

Pieteikšanās notiks sacensību
dienā līdz sacensību sākumam.
Sacensības visos galda spēļu
veidos tiks izspēlētas pēc attiecīgo sporta federāciju apstiprinātiem noteikumiem. Sacensību kārtību katrā disciplīnā
noteiks pēc pieteikto dalībnieku
skaita.
Sacensības organizē Rundāles novada Sporta nodaļa. Sacensību vadītājs un galvenais
tiesnesis - Valentīna Žuravļova,
tālrunis 26535219.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

PASNIEDZ BALVAS TŪRISMA JOMĀ
STRĀDĀJOŠAJIEM
Bauskas Tūrisma informācijas centrs (Bauskas TIC)
15.decembrī Bauskas rātsnamā organizēja “Bauskas
un apkārtnes 2016.gada
tūrisma sezonas noslēguma
pasākumu”, kurā Bauskas
TIC iepazīstināja klātesošos
ar 2016.gadā īstenotajām
aktivitātēm un to rezultātiem, bet tūrisma objekti
prezentēja statistikas datus
un novērotās tūrisma attīstības tendences.
Pasākuma nobeigumā Bauskas
tūrisma informācijas centrs jau
ceturto reizi pasniedza tūrisma
nozares pārstāvjiem “Bauskas
TIC balvu”.
TIC vadītāja Inese Turkupole
- Zilpure atklāj: “Virzot kandidātus “TIC balvai” 2016.g. ar
anketēšanas starpniecību vēlējāmies noskaidrot arī iedzīvotāju un pašu uzņēmēju viedokli.
Atsaucība nebija liela, tomēr
ļāva nepalaist garām kādu svarīgu faktu vai viedokli, kā arī
veicināja sabiedrības līdzdalību procesā. Pēc iesniegtajām
anketām konstatējām, ka tajās
vairāk parādījās iecienītākās
tūrisma vietas, kas ir pilnīgi
pašsaprotami, bet priecēja, ka
iedzīvotāji, kuri strādā pašvaldībā, tomēr ļoti pamatoti un ar
patriotismu ir izvirzījuši balvai
konkrētus uzņēmumus un cil-
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vēkus. Mums bija interesanti
vērot, kā paši tūrisma uzņēmēji
novērtē citu uzņēmēju iniciatīvu un ieguldījumu, jo tūrisma
attīstības veicināšanā un jaunu
produktu radīšanā ir svarīga
savstarpējā uzticēšanās un sadarbība”.
No Rundāles novada ar balvu
tika izcelts Ivetas Burkānes,
“Mazmežotnes muiža” vadītājas, veikums. Balva tika pasniegta par ieguldījumu Mazmežotnes muižas attīstībā un
pasākumu organizēšanā Rundāles novadā, atbalstu mārketingu aktivitāšu veidošanā.
Bauskas “TIC balvu” par sadarbību 2015.gadā saņēma: Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada pašvaldības, Rundāles
pils muzejs, SIA “Bauskas alus”
direktors Vladimirs Barskovs,
viesu nama “Bērzkalni” šefpavāre Gunta Smaļķe, apskates
objekta “Trušu pilsētiņas” saimnieks Ojārs Narvils, Mežotnes
pils pārdošanas vadītāja Ilze
Djačuka, zemnieku saimniecības “Vaidelotes” saimniece
Daira Jātniece, SIA “RDD” īpašnieks Ainārs Pastors un laikraksta “Bauskas Dzīve” žurnālists
Vilnis Auzāns.
Bauskas TIC informācija

Brīvās nomas zemes uz 2016.gada 21.decembri
Kadastra
apzīmējums
40760010050
40760030173
40760030212
40760030213
40760030242
40760030272
40760030286
40760030335
40760030432
40760030436
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
40880040282
40880040315
40880040380
40880040432
40880040495
40960040212
40960070193
40960070355
40960070100
40760070101
40760070128
40960070191
40960070204
40960070266
40960080085
40960100013
40960020040

Nosaukums
Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 9
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
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
Ozola lauks
Bērsteles mazdārziņi
Vairogu mazdārziņš 6
Kukšu krogs
Marčenkovs

Platība (ha)
1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
1,8000
0.2500
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
1,0000
0.7000
0,1000
0.1000
0.2000
1,3100
0,0700
0,1000
2.8000
0.2600
3,0000
5,4000
0,2500
0,0700
0,7100
0,1500
0,1691
1,8000
0,1100
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SILTI SVEICIENI
RUNDĀLES

DECEMBRA

NO 9. LĪDZ 31.JANVĀRIM BĒRSTELES KULTŪRAS
NAMĀ SKATĀMA GLEZNU IZSTĀDE

“PAR BAUSKAS IELĀM
UN NAMIEM”

85

Velta Šēniņa

80
70

Zaiga Amoliņa

65

Arturs Vanags
Lidija Romanova
Ruta Cīrule
Tamāra Ņikuļina

60

IZSTĀDE ORGANIZĒTA, SADARBĪBĀ AR
GLEZNOŠANAS STUDIJU
“MEISTARS GOTHARDS”*.
* Foto - Meistars Gothards,
www.draugiem.lv/meistarsgothards/
29.janvārī plkst. 12.00
Viesturu kultūras centrā „Ziemas prieki” –
pasākums bērniem
Sīkāka programma afišās

Ingrīda Sviķe
28.JANVĀRĪ PLKST. 16.00

PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
VIESOS ĪSLĪCES AMATIERTEĀTRIS AR IZRĀDI

“ALISE BRĪNUMZEMĒ”

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.

3. JANVĀRĪ PLKST. 12.00
PASĀKUMS BĒRNIEM

„BONIFĀCIJA
BRĪVDIENAS”

VIESTURU KULTŪRAS
CENTRĀ

20.janvārī plkst.17.00
Svitenes tautas namā
BARIKĀŽU LAIKA ATCERES
PASĀKUMS
Rundāles novada barikāžu dalībniekiem
Latvijas 100-gadei gatavojoties
Plkst. 17.00 –
- muzikālajā pēcpusdienā piedalās Ieva Akurātere ar tautā iecienītām barikāžu laika dziesmām.
- barikāžu laika atspoguļojums dzejā Pilsrundāles
vidusskolas skolēnu izpildījumā.

JUBILĀRIEM

Aleksandrs Smirnovs
Irma De-Bruina
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Plkst. 18.00 - režisores Rasmas Dumpes dokumentālā filma “Es rakstu tavu vārdu”.
Filmā atspoguļoti notikumi Zaķusalā, pie LTV
ēkas un TV torņa, Doma laukumā, pie Augstākās
Padomes, pie Ļeņina pieminekļa un citur. Intervijas ar ārvalstu žurnālistiem, kas pasaulei rādīja
patiesību par 1991.gada janvāra notikumiem
Latvijā.
Plkst. 19.00 - pie ugunskura barikāžu laika noskaņās kopā ar folkloras kopu “Svitene” dziedāsim, malkosim tēju un dalīsimies atmiņās.
Pasākumā aicināti piedalīties Barikāžu laika
dalībnieki, pensionāru un jauniešu nevalstiskās
organizācijas, skolēni un visi interesenti, lai klātienē atcerētos tā laika notikumus un sajūtas.
Būs iespēja apskatīt Barikāžu muzeja fondu
video materiālus un digitālās fotogrāfijas.
Transportu pieteikt pie Sandras Kerēvicas pa
tālruni 26672682 līdz 16.janvārim.

27.janvārī plkst. 17.00
Rundāles novada domes Jaunajā zālē
Ingas Jurovas personālizstāde „Četri
gadalaiki Alises brīnumzemē”, veltīta
L.Karola 185.dzimšanas dienai.
Cepuru radošā darbnīca ar Cepurnieku,
Dekupāžas darbnīca ar Karalieni.
27.janvārī plkst. 19.00
Svitenes tautas namā Bauskas Tautas
teātra viesizrāde - Aiva Birbele
„KORIDORS”.
Bauskas novada teātra skatē – labākās
izrādes titula ieguvēja.

21.JANVĀRĪ PLKST.16.00
RUNDĀLES NOVADA DOMES JAUNAJĀ ZĀLĒ
TIKŠANĀS AR VĒDISKĀS FILOZOFIJAS
PASNIEDZĒJU, VĒDISKĀS PSIHOLOĢIJAS
KONSULTANTU UN ŠOBRĪD TIK POPULĀRO

UĢI KUĢI

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
ANATOLIJS VASIĻEVSKIS
23.12.1950-01.11.2016
MARIJA KONTAUTA
05.10.1933 - 03.11.2016
ILGONIS KLINDŽĀNS-KLINŠĀNS
25.07.1942 - 05.11.2016
ZOFIJA ČERIKOVA
28.03.1943 -14.11.2016
ILGONIS RENCIS
24.09.1943.-14.12.2016

„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.

