Nr. 7 (240) 2017.gada Augusts

Nr. 7 (240) 2017.gada Augusts
AICINA PIEDALĪTIES
FOTO UN ZĪMĒJUMU
KONKURSĀ
PAR VESELĪGU
DZĪVESVEIDU!

Bērni un bērnu vecāki aicināti
iesūtīt fotogrāfijas un zīmējumus, kuros atainoti veselīga
dzīvesveida paradumi ģimenēs.
Zīmējumus un foto aicinām
sūtīt uz laura.arente@rundale.lv
vai nogādāt Rundāles novada domes Kancelejā, Svitenes
pagasta pārvaldē vai Viesturu
pagasta pārvaldē līdz 18.augustam.
Radošos darbus izvērtēs
26.augusta pasākumā visai ģimenei “SVEIKS UN VESELS,
KARLSON!” Svitenes Saules
dārzā. Autori, kuri būs ieguvuši visvairāk skatītāju simpātiju,
saņems gardas un veselīgas
balvas.
Radošo darbu konkurss tiek
organizēts projekta “Pasākumi
Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” ietvaros
(ID Nr. 9.2.4.2./16/I/060).
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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

SVITENES MUIŽĀ UZ PLENĒRU
PULCĒSIES MĀKSLINIEKI

No 8.līdz 12. augustam
Rundāles novadā norisināsies tradicionālais gleznotāju
plenērs, kurā Latvijā atzītus
māksliniekus pulcēs gleznotāja Īra Rozentāle. Paredzēts,
ka mākslinieki gleznos gan
Svitenē, gan Rundāles pils
dārzā.
11.augustā plkst. 17.00 Svitenes pilī ikviens interesents
aicināts uz Mākslas simpozija
teorētisko daļu, kas būs veltīta mūžībā pāragri aizgājušajai
akvarelistei, grafiķei un pedagoģei Dzintrai Cepītei. Pēc tās,
plskt.18.00, sekos teātra studiTeksts un foto: jas „Savējie” aktrises Daces DeLaura Ārente, goles monoizrāde „Natašas sapprojektu speciāliste nis” (režisore - L. Lauskiniece).

Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts “Bauskas Dzīve”
Izrāde šogad Zemgales reģiona
amatierteātru skatē saņēmusi
īpašu žūrijas atzinību par veiksmīgu Natašas Baņinas lomas
atveidojumu, iegūstot I pakāpes
diplomu.
12.augustā plskt.17.00 Svitenes pilī notiks mākslas plenēra
dalībnieku darbu noslēguma izstādes atklāšana.
Šī būs jau sestā reize, kad
Rundāles novada domes Kultūras nodaļa sadarbībā ar
gleznotāju Īru Rozentāli aicina
profesionālus māksliniekus no
Latvijas uz Sviteni, lai gleznotu
plenērā. “Šogad plenērā savu
dalību apstiprinājuši ilggadējie
dalībnieki – mākslinieki Ieva, Tālivaldis un Kristiāns Muzikanti,

Inese Sudare, Luīze, Mārtiņš un
Leonards Lindes, Andrejs Bovcovičs un Vita Pranča, Rolands
Krišjāns ar dēliem, Dina Zoldnere, Ēra Zalcmane un Maija Purgaile. Pirmo reizi plenērā piedalīsies mākslinieki Valērijs Baida,
Māra Ozola un Vita Merca,” informē Kultūras nodaļas vadītāja
Sandra Kerēvica.
Ar mākslinieku dāsnu atbalstu tiek papildināta arī Rundāles
novada Mākslas darbu kolekcija,
kurai mākslinieki atvēl savu labāko plenēra darbu.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843; 26349298
* dome@rundale.lv

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

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;
* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālais dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834
* kristine.bruvele@rundale.lv

Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs EDVĪNS BALODIS
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv

DOME LĒMUSI
APSTIPRINĀTS PAŠVALDĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS
PAR 2016.GADU
29.jūnija domes sēdē tika
apstiprināts Rundāles novada
pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats. Tā mērķis ir
informēt Rundāles novada iedzīvotājus un interesentus par
pašvaldības darbību un finanšu
resursiem 2016. gadā un turpmākajiem darbības plāniem.
Pārskats ietver pamatinformāciju par pašvaldību, tās
struktūrvienībām un galvenajiem pakalpojumiem, ko pašvaldība sniedz iedzīvotājiem
saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām.
Raksturojot pašvaldības darbību 2016.gadā, sniegta informācija par pašvaldības budžeta
izpildi un konsolidēto pārskatu,
nekustamā īpašuma izmaiņām, pašvaldības saistībām.
Dokuments sniedz informāciju
arī par pašvaldības attīstības
programmas īstenošanu, kā arī
pašvaldības līdzdalību investīciju un sadarbības projektu īstenošanā.
Ikviens interesents var iepazīties ar publisko pārskatu
pašvaldības mājas lapā www.
rundale.lv sadaļā Pašvaldība/
Ziņas par iestādi, kā arī novada domē, pārvaldēs un novada
bibliotēkās.
GROZA BUDŽETU

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194
* martins.brikers@rundale.lv

Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813
Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
Kase VIESTUROS

#

) 63962126
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Ir apstiprināti Rundāles novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošie noteikumi Nr.2
”Grozījumi Rundāles novada
domes 2016.gada saistošajos
noteikumos Nr.14 ”Par Rundāles novada domes budžetu
2017.gadam”. Pamatbudžeta
ieņēmumu daļa palielināta par
23 775 eiro un kopā ar grozījumiem veido 4 107 943 eiro. 19
910 eiro lieli papildus ieņēmumi gūti no pašvaldības īpašumu
pārdošanas.
Kultūrkapitāla fonds piešķīris 2500
eiro
Mežotnes pilskalna vēsturiskā
materiāla un iepriekš veiktās
arheoloģiskās izpētes datu apzināšanai un apkopošanai. 500
eiro lielu finansējumu Kultūrkapitāla fonds piešķīris projekta
„Rakstnieki Rundālē 3” realizācijai, 700 eiro ir Zemgales plā-

8470,00 eiro ar PVN tiks ieguldīti pašvaldības apsaimniekojamās
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Saulaine 21” projekta dokumentu
izstrādē energoefektivitātes paaugstināšanai
nošanas reģiona finansējums darbu. Sastādot budžetu 2016.
gadā, darba alga vēlēšanu koprojekta „Kā pērlītes vainagā”
misijai tika rēķināta pēc stunrealizācijai.
685 eiro lielu summu speciā- das likmes Saeimas vēlēšalajā budžetā veido bijušo Svite- nām, kamēr Rundāles novada
nes skolas absolventu ziedoju- pašvaldībā par darbu komisijās
mi, kurus plānots novirzīt stikla ir noteikta likme 10 eiro stundā
vitrīnu iegādei Svitenes muižas pirms nodokļu nomaksas.
1 174 eiro no līdzekļiem nemuzejam.
Pamatbudžeta
izdevumu paredzētajiem gadījumiem piedaļa palielināta par 60 407 eiro šķirti pašvaldības apsaimniekoun kopā ar grozījumiem veido 6 jamo daudzdzīvokļu dzīvojamo
103 710 eiro. 36 892 eiro no māju “Zelmeņi” un “Saulgrieži”
naudas līdzekļu atlikuma gada energosertifikātu sagatavošabeigās piešķirti sporta zāles re- nai, lai varētu piedalīties atmontam Pilsrundāles vidussko- balsta saņemšanai māju eneruzlabošanas
lā. Kopējās sporta zāles remon- goefektivitātes
ta izmaksas veido 86 892 eiro, pasākumā un saņemt programkur 50 tūkstoši eiro ir Valsts mas noteikto atbalstu.
Plānojot realizēt energoreģionālās attīstības aģentūras
piešķirtais finansējums jeb tā efektivitātes paaugstināšanas
dēvētās „deputātu kvotas”, 36 projektus Rundāles novada
apsaimniekojamām
892 eiro – pašvaldības finansē- domes
jums. Sporta zālē remonts nav daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām “Saulaine 21” un “Līvi”, neveikts kopš skolas uzcelšanas.
Domes sēdē grozīts arī Spe- pieciešams izstrādāt ēku fasāciālās pirmsskolas izglītības des vienkāršotās atjaunošanas
iestādes „Saulespuķe” budžets un inženiertīklu atjaunošanas
- naudas līdzekļu atlikums SPII un pārbūves apliecinājuma kar„Saulespuķe” kontā, kas nebija tes būvprojekta dokumentāciju,
iekļauts 2017.gada izdevumos, veikt ēkas un inženierkomuniveido 5 443 eiro lielu summu. kāciju, t.sk. apkures sistēmas,
2705 eiro plānots novirzīt at- ūdens un kanalizācijas iekšējo
algojumam, 550 eiro novirzīti tīklu, ventilācijas sistēmu, iekSPII „Saulespuķe” biroja preču šējo elektroapgādes un gāzes
iegādei – papīram, laminēša- apgādes tīklu tehnisko apsekonas plēvēm u.c., 200 eiro pie- šanu.
Veiktās cenu aptaujas rezulšķirti iestādes reprezentācijas
izdevumiem, 1980 eiro – porta- tātā, mājai “Līvi” minēto darbu
izmaksas sastāda 7502,00 eiro
tīvo datoru iegādei.
Papildus 6537 eiro no lī- ar PVN 21% un mājai “Saulaine
dzekļiem neparedzētajiem ga- 21” - 8470,00 eiro ar PVN.
dījumiem piešķirti, lai apmak->
sātu Rundāles novada Vēlēšanu
komisijas 35 komisijas locekļu
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<- Paredzētie līdzekļi projektu izstrādāšanai tiks novirzīti no
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
uzkrājumiem, papildinot izdevumu daļu attiecīgi par 15 972,00
eiro. Pēc Rundāles novada domes grāmatvedības datiem uz
2016.gada 31.decembri māju
uzkrājumi – „Saulaine 21” – 16
628,80 eiro un māja „Līvi” 730,35 eiro.
Veikti arī grozījumi starp
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ar budžeta redakciju pēc
grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Budžets.
MEKLĒ RUNDĀLES NOVADA
2017.GADA SAKOPTĀKĀS
SĒTAS
No 1.jūlija līdz 31.jūlijam
Rundāles novadā notika konkursa „Rundāles novada Sakoptākā
sēta” pirmā vērtēšanas kārta.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz pirmās kārtas komisija katrā no pagastiem tālākam vērtējumam nodeva piecas
ģimenes mājas apdzīvotās vietās un piecas lauku sētas ārpus
apdzīvotām vietām iepriekšējo
septiņu vietā.
Izmaiņas nolikumā apstiprinātas šī gada 29.jūnija Rundāles novada domes sēdē. „Veicot
vērtēšanas darbu, komisijas
locekļi izteica priekšlikumu samazināt katrā pagastā izvirzīto
sētu skaitu no septiņām uz piecām, atlasot otrajai vērtēšanas
komisijai līdzvērtīgi sakoptas un
labiekārtotas sētas,” atklāj Inta
Klīve, Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece.
Rundāles pagastā sakoptākās sētas izvērtē Rundāles
novada domes izpilddirektors
Aigars Sietiņš, Rundāles pagasta iedzīvotāja Marita Jaungaile
un Rundāles novada kancelejas
darbiniece Inese Skujiņa.
Svitenes pagastā konkursa
ietvaros strādā Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs, Silva Mežkaucka, Svitenes
pagasta kapu pārzine, un Gunta
Novika, Svitenes skolas vadītāja.
Viesturu pagastā pirmās kārtas vērtēšanas komisijā darbojas Viesturu pagasta pārvaldes
vadītājs Vitālijs Bļinkovs, Viestu-

Pērn lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija viesojās Janīnas Ezītes Rundāles pagasta mājās „Lakstīgalas”. Vita Rozēna (pirmā no labās), mājas saimniece Janīna Ezīte, komisijas priekšsēdētāja Inta Klīve un 2015.gada galvenās balvas ieguvēja grupā „Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām”
– mājas „Stari” saimniece Antra Zelmene. Janīnas Ezītes veikums 2016.gadā konkursā tika novērtēts ar
nomināciju „Krāsu un formu daudzveidība dārzā”
ru pagasta seniors Arvīds Pēkalis un sociālā darbiniece Laima
Artimoviča.
No 1.augusta norisinās konkursa otrā vērtēšanas kārta.
Komisija izvērtē pirmajā kārtā
izvirzītās sakoptākās sētas un
nosaka galvenās balvas un trīs
nomināciju ieguvējus katrā no
vērtēšanas grupām – „Lauku
sētas ārpus apdzīvotām vietām”
un „Ģimenes mājas apdzīvotās
vietās”.
Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisijā darbojas Inta Klīve, Rundāles
novada domes priekšsēdētāja
vietniece, Vita Rozēna, Pilsrundāles vidusskolas bioloģijas
skolotāja, Kristīne Kociņa, sabiedrisko attiecību speciāliste,
kā arī, kā to nosaka nolikums
- iepriekšējā gada konkursa
uzvarētājs Lauku sētu ārpus
apdzīvotām vietām - Vija Krūmiņa, Rundāles pagasta “Egles”
īpašniece.
Ģimenes mājas apdzīvotās
vietās izvērtē Santa Švāģere,
Rundāles uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centra
vadītāja, Aigars Sietiņš, Rundāles novada domes izpilddirektors, Jānis Liepa, Svitenes
pagasta pārvaldes vadītājs, Janīna Bobrova, Rundāles pagas-

ta seniore, un iepriekšējā gada
konkursa uzvarētājs Ģimenes
māju apdzīvotās vietās vērtēšanas grupā - Jolanta Linde Matisone, Rundāles pagasta “Aivari”
īpašniece.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana un paziņošana tradicionāli notiek Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā sarīkojumā novembrī
Rundāles pilī.
ATĻAUJ SADALĪT
ĪPAŠUMUS
Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Jaunsargi”, kura sastāvā ir
divas zemes vienības, atdalot
zemes vienības daļu aptuveni
0,26 ha platībā, un pievienojot
to Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam “Sargi”, kura
sastāvā ir viena zemes vienība,
izstrādājot zemes ierīcības projektu. Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Sniedziņi”, kura sastāvā
ir viena zemes vienība, atdalot
zemes vienības daļu aptuveni
2,85 ha platībā, pievienojot Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam “Jaunsargi”, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „VALTI”
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod
nekustamo īpašumu „Valti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 001
0098, ar kopējo platību 6,11 ha,
kura sastāvā ir divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 001 0093, 1,78 ha platībā,
un 4076 001 0100, 4,33 ha platībā. Izsoles noteikumi apstiprināti domes sēdē.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Rundāles novada
domē (Pilsrundāle 1, Rundāles
pagasts, Rundāles novads) un
Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv,
no 05.07.2017. līdz 28.08.2017.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Rundāles novads), 28.08.2017. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 42 000 (četrdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi)
Nodrošinājuma nauda 10% no
nosacītās cenas.
Izsoles objektu var apskatīt,
vienojoties ar kontaktpersonu
izsoles jautājumos t.29441971.
Tālāk 5.lpp. ->
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NOSKAIDROTI SPORTISKĀKIE NOVADNIEKI
SPORTA UN VESELĪBAS DIENĀ 22.JŪLIJĀ SPĒKOS MĒROJĀS DAŽĀDU PAAUDŽU CILVĒKI

Attēlā: latviešu ārsts kardiologs, Latvijas Universitātes profesors Andrejs Ērglis. Foto: Ivars Bogdanovs,
laikraksts „Bauskas Dzīve”

Iesildīšanās kopā ar Rundāles talismanu Lauvu /Foto: Kristīne Kociņa/

„Andreja Ērgļa lekcija bija neticami pozitīva, neskatoties
uz tēmas nopietnību, un viesa optimismu par dzīvi Latvijā, par mums nodrošinātajām slimību profilakses iespējām
un veselības aprūpi valstī kopumā. Galvenie principi, kas
ir jāievēro, lai pagarinātu savu mūža ilgumu, ir mums labi
zināmie - sabalansēts veselīgs uzturs un pietiekošas fiziskās
aktivitātes,” saviem iespaidiem dalās Laura Ārente, lekcijas
klausītāja.
22.jūlijā Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā,
spītējot vasaras svelmei,
raiti aizritēja sporta un veselības diena, piedāvājot
dalībniekiem gan dažādas
sportiskas aktivitātes, gan
iespēju noklausīties izcilā
kardiologa Andreja Ērgļa
lekciju par sirds veselību.
Diena tika iesākta ar sportiskām aktivitātēm. Individuālās sacensības tika aizvadītas vieglatlētikas disciplīnās
- skriešanā, tāllēkšanā un lodes
grūšanā, kā arī šaušanā ar pneimatisko pistoli un lecamauklas
lekšanā sievietēm. Līdztekus
norisinājās arī smilšu volejbola
un basketbola sacensības.
Aktīvākās sacensību dalībnieces - ģimenes, kuras šogad
plūca uzvaras laurus vairākās
disciplīnās, bija Ilgavižu un Mucenieku ģimenes. Vieglatlētikas
disciplīnās augstus rezultātus
uzrādīja Valts Smilga.
Jauna disciplīna, ko šogad
varējām piedāvāt pateicoties
projektam “Pasākumi Rundāles
novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei”, bija šķēršļu trase.

Kopā trasi veica 36 sacensību dalībnieki. Bērnu grupā
labākais rezultāts Sonorai Ilgavižai. Vīriešu grupā - Valtam
Smilgam, sieviešu -grupā Ievai
Kirkilai.
Ielu basketbolā spēcīgākie izrādījās komanda “Resnie
pingvīni” otrā vieta komandai
“Aritmija”, trešie “KKPD”. Smilšu volejbolā pirmo vietu izcīnīja
Kaspars Forsts un Edijs Bubinskis, otrie - Klīvu ģimene, trešie
- Ilgaviži.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Pasākumu daļēji finansē
projekts “Pasākumi Rundāles
novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros (ID Nr.
9.2.4.2./16/I/060). Projekta īstenošanas laiks 36 mēneši. Projekta mērķis veicināt iedzīvotāju
izpratni par veselības veicināšanas pasākumiem ikdienā.

SPORTA SPĒĻU REZULTĀTI
Lodes grūšana (sievietes, jaunietes, veterānes, jauniešu, vīriešu un veterānu vīriešu grupas) • 1.vieta - Valts Smilga, Jurijs Volodins, Māris Ilgavižs, Kristaps Klīve, Ieva Kirkila, Lāsma Klīve
• 2.vieta - Pēteris Bigaņičs, Edgars Petrauskis, Vilnis Zariņš,
Dace Bišofa, Lūcija Volodina
• 3.vieta - Toms Rimševics, Raivis Jaudzems, Santa Švāģere
Sprints (divas bērnu, sieviešu, vīriešu, jauniešu grupas) • 1.vieta - Sonora Ilgaviža, Pēteris Strazdiņš, Kristaps
Klīve,Šarlīna Matuzone, Valts Smilga, Ieva Kirkila, Linards
Nākmanis
• 2. vieta - Estere Turova, Madars Bišovs,Pēteris Bigaņičs,
Laura Ārente, Edijs Bubinskis
• 3.vieta - Karels Volodins, Kristiāna Anspoka, Toms Rimševics, Gita Muceniece, Dmitrijs Čabaņenko
Tāllēkšana (divas bērnu, sieviešu, vīriešu, jauniešu grupas) • 1.vieta - Dmitrijs Čabaņenko, Ieva Kirkila, Valts Smilga,
Šarlīna Matuzone, Kristaps Klīve, Karels Volodins, Madars
Bišovs
• 2.vieta - Kaspars Forsts, Laura Ārente, Linards Nākmanis,
Liene Klīve, Vilnis Zariņš, Sonora Ilgaviža, Patrīcija Aizbalte
• 3.vieta - Raitis Jutus, Liene Rīvāne, Rainers Mucenieks, Rihards Mucenieks, Kristiāna Anspoka
Lēcieni ar lecamauklu (meiteņu un sieviešu grupa)
• 1.vieta - Liene Klīve, Gita Muceniece
• 2.vieta - Katrīna Ārente, Santa Švāģere
• 3.vieta - Patrīcija Aizbalte, Ieva Klīve
Šaušana (vīrieši, sievietes)
• 1.vieta - Emīls Hatilovs, Gita Muceniece
• 2.vieta - Artis Jutus, Liene Rīvāne
• 3.vieta - Raivis Jaudzems, Inga Švāģere
Futbola soda sitieni (sievietes, vīrieši, bērnu grupa)
• 1.vieta - Valts Smilga, Santa Švāģere, Pēteris Bigaņičs,
Lāsma Klīve
• 2. vieta - Gita Muceniece, Edgars Petrauskis, Juris Gromovs
• 3.vieta - Kristīne Kociņa, Vitālijs Strazdiņš, Pēteris Strazdiņš.
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<- IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas zemes vienības –
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 9”
zemes vienība 0.05 ha platībā
un “Pilsrundāle 10” zemes vienība 0.05 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
ciemats 2” zemes vienības daļa
0.13 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
mazdārziņš 3.7” zemes vienība
0.0319 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6” daļa 0,2 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 2.16” zemes vienība
0,05 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 40”
zemes vienība 0,03 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ziedoņi 19” zemes vienības 0,0670 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Silarāji 2”
zemes vienības daļas 1,55 ha
platībā, 0,79 ha platībā, 1,12 ha
platībā, 0,39 ha platībā un 0,25
ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Kurzemnieki”
zemes vienība 0,46 ha platībā
un nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 6” zemes vienības daļa 1,24 ha platībā.
Dzīvojamās
mājas
un
saimniecības ēku uzturēšanai
uz pieciem gadiem iznomāta
Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Vecrozēni” zemes vienība 0,1 ha platībā un daļa no
nekustamā īpašuma „Rundāles
ciemats 6” 0,1 ha platībā;
Garāžas uzturēšanai uz pieciem gadiem iznomāta Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 4” zemes
vienība 0.0080 ha platībā.
GROZA NOLIKUMU
Lai nodrošinātu efektīvāku
Rundāles novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas darba organizāciju, veikti grozījumi
Rundāles novada pašvaldības

Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas nolikuma 4.1.punktā, paredzot, ka
komisijā turpmāk iepriekšējo
piecu vietā darbosies seši locekļi.
Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas
priekšsēdētājs – Aivars Okmanis. Komisijas priekšsēdētāja
vietniece – Inta Klīve. Komisijas locekļi - Rundāles novada
domes izpilddirektors Aigars
Sietiņš, Finanšu un investīciju nodaļas vadītāja Marija
Abramčika, Sociālā dienesta
vadītāja Kristīne Brūvele un deputāte Ludmila Knoka.
AIVARS OKMANIS IEVĒLĒTS
PAR ZPR ATTĪSTĪBAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU
Ar 29.jūnija domes lēmumu Rundāles novada domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis
tika apstiprināts par Rundāles
novada pašvaldības pārstāvi
Zemgales plānošanas reģiona
Attīstības padomē.
18. jūlijā notikušajā pašvaldību kopsapulcē tika apstiprināts jaunais Zemgales
Plānošanas reģiona Attīstības
padomes sastāvs, ko veido 22
reģionā ietilpstošo pašvaldību
vadītāji. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēts Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis. Pirmajā Attīstības
padomes sēdē, kas norisinājās
uzreiz pēc kopsapulces, Aivars
Okmanis par padomes vadītāju
ievēlēts ar 16 balsīm.
PIEDĀVĀS DAŽĀDUS PASĀKUMUS SAULAINES IEDZĪVOTĀJIEM
Šovasar Rundāles novada
biedrība “BM Studio Zemgale”
ir ieplānojusi virkni pasākumu
Saulaines iedzīvotāju ikdienas
dzīves dažādošanai. 29.jūnija
Rundāles novada domes sēdē
tika atbalstīts biedrības iesniegtais projekta pieteikums
„Saulaines iedzīvotāju saliedēšanas un kultūras dzīves dažādošanas programma”.
Rundāles novada domes finansējums 2017.gadā projekta
ietvaros tiek paredzēts četrām
aktivitātēm – Saulaines ģimeņu braucienam uz izklaides par-

ku „Avārijas brigāde”, jauniešu
informācijas punkta „Strops”
funkcionalitātes palielināšanai
- tiks iepirktas jaunas polistirola granulas sēžammaisu pildījumam.
Biedrība vasarā plāno īstenot arī pārrobežu sadarbības
projektu ar Žeimes ciema jauniešiem Lietuvā, kura ietvaros
tiks organizēta radošā darbnīca
Žeimē.
Augusta beigās kā vēl vienu saliedēšanās un biedrības
darbības popularizēšanas pasākumu „BM Studio Zemgale” ir
ieplānojusi organizēt Saulaines
grila festivālu, kur līdzās grilēšanas meistarklasei paredzēts
arī stāstījums par veselīgu dzīvesveidu un uzturu.
Kopējās projekta izmaksas
veido 1131 eiro, kur 421 eiro
ir Rundāles novada domes budžeta finansējums, 710 eiro biedrības finansējums.
Šis ir jau piektais šogad apstiprinātais biedrību iesniegtais
projekta pieteikums Rundāles
novadā. Rundāles novada biedrībām ir pieejams finansējums
līdz 500 eiro gadā savu iniciatīvu īstenošanām sociālajā,
izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes politikas jomā. Finansējuma piešķiršanas mērķis
ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu
sabiedrisko organizāciju attīstību Rundāles novadā, uzlabojot
dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī atbalstīt uz rezultātu vērstu kolektīvas darbības
aktivitātes.
VEIDOS JAUNU VĒLĒŠANU
KOMISIJU
Ar domes lēmumu tika noteikts Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanās termiņš līdz 24.jūlija plkst.17.00.
IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS TELPAS
Kā pagaidu dzīvojamā platība uz mācību laiku kādai personai izīrēts dzīvoklis Saulaines
sociālajā centrā. Kādai citai
personai izīrēts dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā „Punslavas 5”.
Pamatojoties uz Saulaines
sociālā centra nolikumu kādai
personai izīrēta arī dzīvojamā

telpa – dzīvoklis Saulaines sociālā centrā.
APMAKSĀS BRIĻĻU IEGĀDI
DARBINIEKIEM
29.jūnija domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus
Rundāles novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
Turpmāk Rundāles novada
pašvaldības un izglītības iestāžu darbinieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā varēs
iegādāties brilles līdz 100 eiro
vērtībā vienu reizi divos gados.
Briļļu iegāde tiks apmaksāta
darbiniekam, izņemot pārbaudes laika periodu, kuri strādā ar
displeju, kā arī, ja pamatojoties
uz obligāto veselības pārbaudi,
to ir noteicis arodārsts.
Tāpat nolikumā grozīts deputātu atalgojums, no iepriekšējiem 30 eiro mēnesī tas tiek
noteikts 100 eiro apmērā.
PAGARINA TELPU NOMAS
LĪGUMA TERMIŅU
Santas Gulbes ģimenes ārsta praksei uz pieciem gadiem
pagarināts nedzīvojamo telpu
nomas līguma termiņš pirmsskolas izglītības iestādē “Mārpuķīte” ģimenes ārsta prakses
nodrošināšanai. Nedzīvojamo
telpu nomas līgums noslēgts
no 2017.gada 1.jūlija.
PIEŠĶIR NOSAUKUMU
Jauns nosaukums “Viesturu
meži” piešķirts valstij piekritīgam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
numuru 40960070087, kura
sastāvā ir 11 zemes vienības.
Jauns nosaukums “Nostūri”
piešķirts pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam 2,02 ha
platībā, kura sastāvā ir viena
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40880090044.
IZMAIŅAS DZĪVOKĻU KOMISIJĀ
No Rundāles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas pēc
paša vēlēšanās atbrīvots Nauris Brūvelis.
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27.jūlija Rundāles novada
domes lēmumi
IZNOMĀ ZEMES
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas zemes vienības –
- Rundāles pagasta „Bornsmindes Parks” zemes vienības
daļa 0,05 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats
6”, zemes vienības daļa 0,05 ha
platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.20 a” zemes vienība
0,04 ha platībā;
Uz pieciem gadiem ēku uzturēšanai iznomāta Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma
„Putniņi” zemes vienība 0,8 ha
platībā.
Uz pieciem gadiem ēku uzturēšanai iznomāta Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma
„Rožkalni” zemes vienība 0,3 ha
platībā.
PIEDZĪS PARĀDU
Ja līdz 2017.gada 30.septembrim parāda summa netiks
labprātīgi apmaksāta, bezstrī-
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dus kārtībā no kādas zemnieku
saimniecības tiks piedzīts izveidojušais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 1320,38 eiro
apmērā.
PRECIZĒ ZEMES PLATĪBU

Ar domes lēmumu veikti grozījumi Rundāles novada domes
2017.gada 29.jūnija lēmumā
Nr.25 “Par pašvaldībai piekritīga
Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Kurzemnieki”, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471 un nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 6”, zemes vienības daļas
ar kadastra apzīmējumu 4076
003 0576 iznomāšanu”, precizējot nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 6” platību no
1,24 ha uz 1,84 ha.
NOSAKA NOSACĪTO CENU
Atsavināšanai nodots pašvaldības īpašuma objekts –
Viesturu pagasta zemes vienība
„Rožkalni” ar kopējo platību 0,3
ha.
Atsavināšanas veids – pārdošana par brīvu cenu. Sākotnējā
cena – 1450 eiro. Viena mēneša laikā pēc nosacītās cenas

apstiprināšanas tiks nosūtīts atsavināšanas paziņojums būves
īpašniekam, kuram ir pirmpirkuma tiesības. Pēc ēku īpašnieka
apliecinājuma saņemšanas, tiks
sagatavots pirkuma līgums.
GROZA AUTOCEĻU MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMU
Domes sēdē apstiprinātas
izmaiņas Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā
termiņa izlietošanas programmā trim gadiem (2017., 2018.
un 2019.gadam).
Sastādot programmu, līdzekļi
netika ieplānoti tādam neatliekamam darbam kā autoceļu ar
asfalta segumu savienojumu
plaisu aizpildīšana ar šķembām
un bitumena emulsiju. Apsekošanas rezultātā uz autoceļiem
V 1002 (1530 metri) un Širvji
– Viesturi (358 metri) konstatēts kopējais plaisas garums ir
1888 metri, remontam kopumā
nepieciešamie līdzekļi - 2969,82
eiro. Netika plānoti arī tik lieli
izdevumi ielu un autoceļu asfalta seguma remontdarbiem,
bet apsekošanas rezultātā konstatēts, ka nepieciešams par
602.98 eiro lielāks ieguldījums.
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Veicot iepirkumus un plānveidīgi veicot ceļu uzturēšanas darbus, ir izveidojies ietaupījums,
kas tiks novirzīts minēto darbu
veikšanai, lēma deputāti.
APSTIPRINA JAUNU VĒLĒŠANU KOMISIJU
Rundāles novada vēlēšanu
komisijā turpmākos četrus gadus strādās Kristīne Brūvele,
Žanna Matulēviča, Zaiga Ārente,
Zinaida Sparāne, Aigars Sietiņš,
Mārtiņš Brikers un Santa Švāģere.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
Tika atļauts sadalīt Svitenes
pagasta nekustamo īpašumu
„Forši”, atdalot zemes vienību
0,87 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu. Atdalīto zemes vienību 0,87 ha
platībā atļauts pievienot Svitenes pagasta nekustamajam
īpašumam „Jaunpūpoli”. Zemes
lietošanas mērķis - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Nākamā domes sēde notiks 31.augustā pulksten
09.00 Rundāles novada domes sēžu zālē.

SVITENĒ UZBŪVĒTS DAUDZFUNKCIONĀLS SPORTA LAUKUMS
Jūlijā noslēgusies daudzfunkcionāla sporta laukuma
būvniecība Svitenē. Jaunizbūvētais sporta laukums ir 15
metrus plats un 30 metrus
garš, tam ierīkots mākslīgais
segums.
Sporta laukums piemērots
basketbola, volejbola, tenisa,
mini-futbola, florbola, badmintona, hokeja un citu komandu
spēlēm. Veikti arī apkārtnes labiekārtošanas darbi – izveidots
apgaismojums, izvietoti soliņi ar
atzveltnēm, uzstādītas atkritumu urnas, izbūvēts bruģakmens
laukums ap sporta laukumu 350
m2 platībā, kā arī iestādītas
platlapu liepas.
Minētie sporta infrastruktūras uzlabojumi veikti ar

Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu projekta “Atklātas daudzfunkcionālas sporta arēnas
būvniecība Svitenē” ietvaros
(projekta ID Nr. 16-06-AL07A019.2201-000004).
Sporta arēnas būvniecību
veica SIA “BUILDIMPEKSS” (līguma kopējā summa EUR 126
679,66, kur publiskais finansējums (ELFLA) sastāda EUR 45
000,00, EUR 81 679,66 ir Rundāles novada domes līdzfinansējums).
Ieviešot projekta aktivitātes
Rundāles novada iedzīvotājiem
radītas mūsdienīgas, kvalitatīvas iespējas nodarboties ar
daudzveidīgām sporta aktivitātēm, tostarp ziemā, uz mākslīgā

seguma veidojot ledu un pārvēršot arēnu par slidotavu. Sporta
arēnu būs iespēja izmantot arī
blakus esošās Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Svitenes skolas audzēkņiem, kā arī
jauniešu biedrībai „Mums pieder

pasaule”, organizējot nu jau par
tradīciju kļuvušos Svitenes hokeja čempionātus.
Laura Ārente
Rundāles novada domes
projektu speciāliste
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PLŪC UZVARAS LAURUS STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ

Rundāles novada speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” “Ķiparu”
grupas darbs ir ieguvis 1.
vietu un galveno balvu 2000
dolārus UNESCO rīkotajā
starptautiskajā
konkursā,
kura mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par
bēgļu tiesībām un savstarpējo cieņu.
Ceļazīme dalībai starptautiskajā konkursā iegūta pēc „Ķiparu” grupas darba novērtējuma
Latvijas mērogā. Pirmā radošā
darbu konkursa “Atvērsim sirdis
un prātus bēgļiem” kārta norisinās katrā UNESCO dalībvalstī.
Darbos tika vērtēta oriģinalitāte, radošā fantāzija, mākslinieciskā kvalitāte, atbilstība
tēmai un konkursa izvirzītajām
prasībām.

Konkursā piedalījās UNESCO
Asociēto skolu projekta pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās
un profesionālās izglītības iestādes. Konkurss norisinājās visās
sešās UNESCO valodās: arābu,

Attēlā pa kreisi: „Ķiparu” grupas audzēkne Luīze Zibola. Centrā: SPII Saulespuķe “Ķiparu” godalgotais
darbs “Nāc spēlēties”. Attēlā pa labi: apbalvošanas ceremonijā kopā ar skolotāju Sandru Demmi/ Foto
no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konta sociālajā tīklā facebook.com
ķīniešu, angļu, franču, krievu un
spāņu.
Pēc balvas uz Parīzi devās
„Ķiparu” grupas skolotāja Sandra Demme un grupas audzēkne
Luīze Zibola. Lidojums, uzturē-

šanās viesnīcā un pārējie izdevumi tika atmaksāti no UNESCO
organizācijas.
Godalgotie darbi tiks publicēti tiešsaistē UNESCO portālā,
kā arī var tikt izmantoti UNE-

SCO izstādēs, publikācijās vai
pasākumos, kas veicina globālo
pilsonību, iecietību, iekļaujošu un
tiesisku sabiedrību.
Līga Valmiera,
SPII”Saulespuķe” vadītāja

RUNDĀLES PILĪ AIZVADĪTS PIRMAIS LATVIJAS
SIMTGADNIEKU SALIDOJUMS

15. jūlijā Rundāles pils
Baltajā zālē notika pirmais
simtgadnieku salidojums –
svinīgs pasākums, kas norisinās Latvijas valsts 100 gadu
jubilejas zīmē. Salidojuma

dalībnieki bija Latvijas valsts
“vienaudži” – 42 cilvēki no visiem Latvijas novadiem (daļa
tomēr apslima, galu galā ieradās 33), kuriem šobrīd ir
100 un vairāk gadu.

Pasākumu
ar
savu klātbūtni pagodināja
Valsts
prezidents
Raimonds Vējonis ar
kundzi un Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. “Tā
ir liela Latvijas un
jūsu pašu bagātība, ka esat nodzīvojuši garu un notikumiem bagātu
mūžu, aizvien esat
dzīvespriecīgi
un
enerģiski cilvēki. Jūs
mums sniedzat unikālu dzīves pieredzi,
gudrību un neatkārtojamus dzīvesstāstus,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Simtgadniekus un pārējos
viesus priecēja koncerts, kurā
uzstājās vīru koris “Absolventi”,
bērnu vokālais ansamblis “Dze-

guzīte”, operas soliste Kristīne
Gailīte, dziedošie aktieri Rūdolfs
Plēpis, Andris Bērziņš, kā arī citi
mākslinieki. Salidojuma dalībniekiem bija iespēja baudīt Rundāles pils krāšņumu, rožu dārzu
un parka skaistumu, kā arī skatīt
fragmentus no topošās dokumentālās filmas “Piedzimt kopā
ar Latviju”.
Salidojuma mērķis bija veicināt senioru iesaistīšanos Latvijas simtgades pasākumos
un godināt mūsu līdzcilvēkus,
kuri nodzīvojuši garu un bagātu
mūžu un devuši ieguldījumu savas dzimtas, novada un valsts
attīstībā.
Ingrīda Punka,
Salidojuma organizatore
Foto: Einārs Binders
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LĪGO SPORTA
SPĒLĒS TRIUMFĒ
KOMANDA
„PILSRUNDĀLE”
23. jūnijā Svitenē norisinājās ikgadējās Līgo sporta spēles Svitenes parkā. Šogad uz
sporta laukumiem balvu izspēles norisinājās futbolā, smilšu
volejbolā un ielu basketbolā,
kā arī jautrības stafetē. Vispopulārākais šogad bija volejbols,
kuram bija pieteikušās sešas
Rundāles novada iedzīvotāju
izveidotas komandas – „Dzeguzīte V”, „Zvēri”, „KKPD”, „Pilsrundāle”, „Uzrāviens”, „Rezervisti”.
Volejbolā, kā arī citos sporta veidos, apkopojot rezultātus,
spēcīgākie izrādījās komandas ar nosaukumu Pilsrundāle
(Andris Rikmanis, Toms Dučenko, Niks Tarvāns un Aleksandrs
Troščenko) un KKPD (Kaspars
Forsts, Valts Smilga, Rinalds
Smilga, Madars Rogačevs un
Jānis Parcenko).
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

VIESTUROS
AIZVADĪTAS
TRADICIONĀLĀS
SPORTA SPĒLES
8.jūlijā Viesturos norisinājās
Viesturu sporta spēles. Sacensību programmā notika balvu
izcīņa smilšu volejbolā, šķēršļu
pārvarēšanas skrējienā, futbola soda sitienos, basketbola
soda metienos, olu mešanā un
šaušanā ar pneimatisko pistoli.
Vislielākais dalībnieku skaits –
34 iedzīvotāji - kā ikkatru gadu
bija šaušanas disciplīnā.
Izsakām lielu paldies sporta
spēļu apmeklētājiem un ceram
uz tikpat kuplu, vai vēl kuplāku
dalībnieku skaitu nākamajās
sporta spēlēs!
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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RUNDĀLIEŠIEM VISLABĀK VEICAS ŠAUŠANĀ AR
PNEIMATISKO IEROCI

1.jūlijā Bauskā norisinājās ikgadējās Bauskas novada Vasaras sporta spēles,
kurās regulāri piedalās arī
Rundāles novada komanda.
Šogad Rundāles novada
sportisti piedalījās šaušanā ar
pneimatisko ieroci, kur izcīnīja
1.vietu. Ielu basketbolā Rundāli pārstāvēja gan sieviešu komanda, kas ierindojās 3.vietā,

gan vīriešu komanda. Spēcīgākie Rundāles novada vīrieši un
sievietes piedalījās arī svara
stieņa spiešanā guļus, šogad
Rundālei 6.vieta.
Veiklākie piedalījās lielajā
stafetē, kur bija jāparāda ne tikai veiklība, bet arī laba koordinācija. Kopvērtējumā Rundāles
komandai 6.vieta. Liels paldies
kolēģiem par komandas no-

komplektēšanas darbu un ceru,
ka nākamajās sacensībās izdosies atgriezt uz sporta laukuma
Rundāles novada futbolistus un
volejbolistus, kuri parasti dod
ļoti labu pienesumu komandas
kopvērtējuma rezultātam.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

SAŅEMTI 950 LATVIJAS AINAVU DĀRGUMU PIETEIKUMI - ATSAUCĪGĀKIE PIETEICĒJI ARĪ RUNDĀLĒ
Ar ievērojamu iedzīvotāju
atsaucību ir noslēdzies Latvijas simtgades aktivitātes
“Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi
vakar, šodien, rīt”” pirmais
solis – saņemti 950 pieteikumi par vietām un objektiem,
kurus virza iekļaušanai Ainavu dārgumu krātuvē, - informē Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Sabiedrisko
attiecību nodaļā.
Plānošanas reģionu administrācijas kopā ar izveidoto Ainavu ekspertu padomi pieteiktās ainavas grupē un no katra
plānošanas reģiona atlasa 50
vērtīgākās, kuras tiks virzītas uz
nākamo konkursa kārtu – elektronisko balsošanu.
No Zemgales plānošanas
reģiona pavisam saņemts 148
ainavu pieteikumu, kas norāda
uz iedzīvotāju trešo lielāko aktivitāti visu piecu reģionu vidū.
Atsaucīgākie pieteicēji ir
bijuši Pļaviņu, Rundāles un
Aizkraukles novadā, kā arī
Jelgavā un Jēkabpilī, taču
kopumā ir pārstāvētas gandrīz
visu Zemgales pašvaldību teritorijas.
Izvērtējot pieteicēju sniegto
pamatojumu par izvēlēto ainavu, pievienoto attēlu kvalitāti un
Zemgales kopējai ainavai piemītošās specifikās īpatnības, vienlaicīgi novēršot atkārtošanās
iespējamību, Plānošanas reģiona administrācija un speciālisti
ir atlasījuši 50 nosacīti vērtī-

gākās ainavas, kas nosūtītas
Ainavu ekspertu padomei sava
atzinuma sniegšanai. Zemgales
ainavu piecdesmitnieks rāda, ka
arī šinī gadījumā pārstāvētas ir
gandrīz visas reģionā ietilpstošās pašvaldības ar Daugavas
ielejas, Lielupes un Svētes palieņu, Bauskas, Saukas, Vilces,
Tērvetes dabas parku, vairāku
pilskalnu, arhitektoniski izcilāko piļu un muižu ansambļu
skatiem, neaizmirstot populāro
Ceriņu dārzu Dobelē un grezno
baroka dārzu Rundālē, topošo
Likteņdārzu Koknesē, Vīgantes
parku Jaunjelgavas novadā, kas
glabā atmiņas par teiksmaino
Staburagu, unikālās karsta kritenes Skaistkalnē, bijušo Valsts
prezidentu un vairāku literātu
piemiņas vietas, kā arī daudzus
ievērības vērtus tautas celtniecības objektus.
Elektroniskā balsošana, kā
informē VARAM, tiks uzsākta
augusta vidū un turpināsies divus mēnešus. Tās laikā ikviens
iedzīvotājs tīmekļa vietnē www.

ainavudargumi.lv varēs paust
savu viedokli, izvēloties vērtīgākās Latvijas ainavas. Jāatzīmē, ka no katra reģiona ikviens
varēs izvēlēties ne vairāk kā
10 ainavas. Ainavu vērtēšanā
piedalīsies arī Ainavu ekspertu
padome. Plānots, ka novembra
vidū būs zināmi katra reģiona
10 vērtīgākie ainavu dārgumi.
Par katru no šiem dārgumiem
tiks apkopota informācija (gan
vēsturiskas fotogrāfijas, gan
atmiņu stāsti), lai atspoguļotu
ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi
tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus, un katrā plānošanas reģionā notiks
izstādes un diskusijas. Tajās
runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo
mērķi sasniegtu.
Juris Kālis,
ZPR sabiedrisko attiecību
speciālists
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IZCELS VECĀKĀS PAAUDZES NOZĪMI

NO 22. LĪDZ 23.SEPTEMBRIM RUNDĀLES NOVADĀ NOTIKS JAU SESTAIS ZEMGALES STĀSTNIEKU FESTIVĀLS
PROGRAMMAS PROJEKTS:

Arī šogad viena stāstnieku festivāla diena tiks aizvadīta ražas svētkos Viesturos, kas pērn izpelnījās
apmeklētāju atzinību /Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”
Septembrī no 22. līdz 23.
datumam Rundāles novadā
norisināsies jau sestais Zemgales stāstnieku festivāls
“Gāž podus Rundālē!”, kas
šogad būs veltīts mūsu vecākajai paaudzei, to nodotajām
zināšanām un pieredzei. Festivāla apakšvirsraksts skan
“Kaut jauns to zinātu un vecs
to varētu”.
Festivāla projekts finansiāli
atbalstīts Valsts Kultūrkapitāla fonda Latvijas valsts mežu
“Zemgales kultūras programmas
2017” projektu konkursā un Rundāles novada domē.
MĀCĪSIES STĀSTĪT
Festivāla pirmajā dienā Rundāles un Bauskas novada pedagogiem būs iespēja piedalīties I.
Muraškovskas lekcijā/nodarbībā
par stāstīt mācīšanas metodēm
bērniem, jo viņa ir autore metodiskajam līdzeklim “Mācīsimies
stāstīt”, kas paredzēts bērnu
stāstītprasmes attīstīšanai. Pēc
lekcijas - Nemateriālā kultūras
mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā
eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” Zem-

gales reģiona mazo stāstnieku
konkursa pusfināls, kurā sacentīsies bērni no Zemgales izglītības
iestādēm un folkloras kopām. Paralēli vairāki Latvijas stāstnieki: I.
Brūvere, V. Jakimova, L. Lagzdiņa,
S. Salmiņa un G. Pakalns uzstāsies Pilsrundāles vidusskolas bērnu auditorijai.
VAKARĒŠANA „VECUMS
NAV CEPUMS”
Pēcpusdienā notiks senioru
un stāstnieku vakarēšana “Vecums nav cepums”, kad stāsti
mīsies ar dziesmām un dejām, ko
nodrošinās Bauskas novada folkloras kopa “Trejupe”. Tāpēc īpaši
aicinu mūsu novada seniorus piedalīties ar stāstiem par savu dzīvi,
aizejot pelnītā atpūtā, nodarbojoties ar mazbērnu audzināšanu un
piepildot savu dzīvi ar dažādiem
hobijiem. Pirmā diena noslēgsies
Saulainē ar dziesmu un viedo
stāstu vakaru “Pasaka Tev pasaka”, kur stāstus izdziedās skolotāja un dziesminiece A. Gruzdiņa no
Valmieras.
PIEDALĪSIES RAŽAS
SVĒTKOS
Otrajā dienā paredzēta Latvi-

jas stāstnieku uzstāšanās Ražas
svētkos Viesturu pagastā, kas lieliski izdevās pagājušajā gadā, bet
to visu muzikāli paspilgtinās folkloras kopa no Bārbeles “Tīrums”.
Stāstnieki un citi interesenti
piedalīsies stāstu darbnīcā folklorista un stāstnieka G.Pakalna
vadībā.
Festivālu rīko UNESCO LNK
“Stāstu bibliotēka” no 2009. gada
- Pilsrundāles bibliotēka. Festivālā piedalīsies stāstnieki no Latvijas, UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkām, folkloras
un stāstniecības eksperti, kā arī
mūsu novada iedzīvotāji un citi
interesenti.
Laipni aicināts ikviens un
programmas projektā izvēlaties
sev tīkamāko nodarbību. Festivāla norises ir bez maksas. Ja jums
rodas kādi jautājumi vai vēlaties
pieteikties jau tagad, tad zvaniet
29872017 (A.Ramane) vai rakstiet uz e-pastu: aelita.ramane@
rundale.lv.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka

22. septembris – dienas
tēma “Kaut jauns to zinātu un
vecs to varētu”
* 10.00 – 12.00 “Mācīsim
stāstīt”/I. Muraškovskas lekcija/
praktiskā nodarbība Bauskas,
Rundāles pedagogiem, bibliotekāriem/ Pilsrundāles vidusskolā
* 13.00 – 14.30 “Teci, teci valodiņa” Zemgales reģiona bērnu
konkursa pusfināls Pilsrundāles
vidusskolā
* 15.00 Stāstnieku apbalvošana un koncerts /vada
I.Saltā/16.00 – 18.00 Radošā darbnīca stāstniekiem /M.Zvirgzda/
Pilsrundāles vidusskolā
* 18.00 “Kaut jauns to zinātu
un vecs to varētu” – senioru un
stāstnieku vakarēšana Pilsrundāles vidusskolā
/Muzikālo daļu nodrošina
Bauskas novada f/k “Trejupe” /
vad. D.Armane/
* 21.00 Stāstnieku stunda “Pasaka Tev pasaka”/vada
A.Ramane, muzicē A.Gruzdiņa/
Saulainē
23. septembris
10.00 - 11.00 Stāstnieku darbnīca “Kas stāstniekam uz mēles?” /vada G.Pakalns/
11.00 – 12.00 Mūžīgā pasaka
- pasakas veidošanas darbnīca/
vada G.Lisovska/
* 12.00 – 16.00 Ražas svētki
Viesturos
Koncertu sniedz Vecumnieku
novada Bārbeles f/k “Tīrums” /
vad. I.Vimba/
16.00 – 18.00 Festivāla noslēgums un izvērtēšana
!!! Ar zvaigznīti * atzīmēti atvērtie pasākumi, kuros var piedalīties ikviens
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MĀKSLINIEKS NO SVITENES “MEŽAVILKIEM”
NOVADNIEKU LIKTEŅSTĀSTI - UĢIS MEŽAVILKS
CEĻI AIZVED UZ KRIEVIJU

U.Mežavilks /foto no: studija.lv/
Pamazām veidojas Rundāles novadnieku kalendārs,
kurā vieta katram, kas te dzimis, audzis un liek mums lepniem būt. Tie ir gan Lāčplēša
ordeņa kavalieri, gan ievērojami valstsvīri, gan mākslinieki, gan pašaizliedzīgi un
visu mīlēti līdzcilvēki. Viņi visi
ir mūsu varoņi!
Marta mēnesī Rundāles
ziņās rakstīju par Zigurdu
Mežavilku – fotogrāfu un
sporta žurnālistu, ka dzimis
Svitenes pagastā, bet augustā ir dzimis viņa brālis Uģis,
kas ir ļoti ievērojams mākslinieks.
“Uģis Mežavilks ir dzimis
1929. gada 14. augustā Bauskas apriņķa Svitenes pagasta
“Mežavilkos”. Viņa tēvs Kristaps
Mežavilks bija pagasta vecākais, bet māte Alīda Eleonora
(dz. Jaunzeme) pēc skolotāju institūta beigšanas tika nosūtīta
strādāt Svitenes skolā. Diemžēl
Kristaps pāragri aiziet no šīs pasaules (1932). Rīgā dzimušajai
un augušajai Alīdai saimniecības
uzturēšana izrādās par smagu,
tādēļ ģimene spiesta “Mežavilkus” pārdot un pārcelties uz dzīvi
“Purmsātos” Liepājas apriņķī,
kur Alīda Eleonora ir sameklējusi
darbu vietējā pasta nodaļā.
Abi Uģa vecāki bijuši mākslinieciski apdāvināti — Kristaps
rakstījis dzejoļus, bet Alīda jaunībā bija sapņojusi par pianistes karjeru. Arī Uģis jau bērnībā
bija izrādījis interesi par zīmēšanu, iespējams, Alīdas brāļa
Bruno Jaunzema iespaidā, kurš,
būdams arhitektūras students,
pavadījis vairākas vasaras “Mežavilkos” un gleznojis no dabas
akvareļtehnikā.

Otrais pasaules karš kreisi noskaņoto Alīdu ar bērniem
aizved uz Krieviju. Uģis sāk mācīties latviešu bēgļu bērniem
domātā arodskolā Ivanovā, kur
gūst ievērību kā skolas sienas
avīzes zīmētājs. Ģimenes leģenda vēsta, ka Uģis esot rakstījis
vēstuli Vilim Lācim, Latvijas
padomju valdības vadītājam, lai
lūgtu iespēju mācīties mākslas
skolā.
Vilis Lācis šo lūgumu uzklausījis un tā pirmo mākslas
izglītību Uģis Mežavilks guvis V.
I. Surikova Maskavas mākslas
vidusskolā (1943.—1950. g.).
Šajā skolā līdztekus parastajiem
skolas mācību priekšmetiem
padziļināti tika mācīta zīmēšana, gleznošana un kompozīcija.
Pēc tam seko studijas Latvijas
Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (1950.—1956. g.).
STRĀDĀ HUMORA UN SATĪRAS ŽURNĀLĀ
Lai gan Uģim Mežavilkam
bijusi iespēja palikt Mākslas
akadēmijā kā zīmēšanas pasniedzējam, daudzsološais jaunais
mākslinieks izvēlas citu ceļu.
Pēc akadēmijas beigšanas Uģis
Mežavilks sāk strādāt humora
un satīras žurnālā, kur ilgstoši
bijis žurnāla galvenā mākslinieka Egona Rusmaņa vietnieks.
Viņu abu pienākumos ietilpa ne
tikai karikatūru zīmēšana, bet
arī žurnāla vizuālā tēla izstrāde,
darbs ar autoriem un maketa
sagatavošana tipogrāfijai. Uģis
Mežavilks šeit strādā līdz pat izdevuma likvidācijai 1995. gadā.
ILUSTRĒ GRĀMATAS
Līdztekus darbam Uģis Mežavilks ir ilustrējis arī grāmatas,
īpaši laba sadarbība viņam veidojusies ar humoristu Andreju
Skaili. Taču mākslinieka mūža
lielā mīlestība ir bijusi glezniecība. Viņš daudz gleznojis plenērā,
jo īpaši — Vidzemes jūrmalā un
Piebalgas pusē.
Uģa Mežavilka mantinieku īpašumā ir vairāk nekā 30
tradicionālajā audekla un eļļas
glezniecības tehnikā gleznotu
lielformāta figurālo kompozīciju,

portretu un ainavu. Neskaitāmas mazākas dabas studijas jau
mākslinieka dzīves laikā radušas
vietu privātkolekcijās. Izstādēs
Uģis Mežavilks piedalījies kopš
1957. gada. Kopš 1959. gada —
Latvijas Mākslinieku savienības
biedrs.
SARAKSTA ROMĀNU
Uģis Mežavilks pēdējos dzīves gados paguva sarakstīt romānu “Zvaigžņu stunda”, kuru
veltīja savai mātei Alīdai Eleonorai. Galvenā sižeta līnija ir Uģa
brauciens uz Svitenes Vidukļu kapiem, kur apglabāts tēvs.
Brauciena laikā Uģis atceras
bērnību Svitenes pagasta “Mežavilkos”, sev tuvos cilvēkus un
ģimenes likteņus Otrā pasaules
kara laikā.
Romāns tika gatavots publicēšanai un bija iecerēts, ka
šis darbs tiks nodots atklātībai
2009. gadā, kad Uģim Mežavilkam apritēja 80. Šajā izdevumā
bija paredzēts apkopot arī laikabiedru atmiņas un arhīvu dokumentus un tajā būtu bijušas arī
krāsainas gleznu un karikatūru
reprodukcijas.”
Mākslinieka meita dzejniece
un grafiķe Rūta Mežavilka privātā sarunā apliecināja, ka grāmatas “Zvaigžņu stunda” izdošana
nav izdevusies, bet pašlaik notiek karikatūru albuma sagatavošana izdošanai. Gaidīsim!
Bauskas muzejā 2014.gada
augustā bija izlikta mākslinieka

piemiņas izstāde, kurā bija izliktas gleznas un karikatūras.
Mākslinieks miris 1998.gada
1. janvārī.
Uģa Mežavilka radošais
mantojums ir aplūkojams arī tīmeklī. Ir radīts nekomerciāls projekts www.ugis-mezavilks.com,
kurā interesenti var iepazīties ar
vairāk nekā 50 zīmējumiem, karikatūrām un gleznām. Publicēts
arī fragments no mākslinieka
pēdējos dzīves gados sarakstītā
autobiogrāfiskā romāna Zvaigžņu stunda.
Mājaslapa tapusi ar Ņujorkas web dizaina studijas Ante
Meridiem Design (www.antemeridiemdesign.co)
atbalstu,
satura redaktore ir mākslinieka
meita Rūta Mežavilka, dizains un
programmēšana: Inguna Trepša.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka
___________________
Izmantotie informācijas avoti:
•
Uģim Mežavilkam veltītā
mājas lapa www.ugismezavilks.com
•
Vizuālo Mākslu portāls
Studija http://studija.lv/
•
Bauskas NM muzeja speciālistes Līgas Grosbardes
publikācija „Uģa Mežavilka
(1929-1998) piemiņas
izstāde Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā” http://www.bauska.lv/
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PARĀDĀS JAUNI SPĒLĒTĀJI
Izvērtētas sakoptākās sētas novada pagastos

Janīna Romāne demonstrē savas mājas Bērstelē daudzveidīgos
apstādījumus /Foto: Vitālijs Bļinkovs/
Jūlijā ir noslēgusies konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta 2017” pirmā
vērtēšanas kārta. Komisija
katrā no pagastiem – Svitenes, Rundāles un Viesturu tālākam vērtējumam nodos
piecas sakoptākās ģimenes
mājas apdzīvotās vietās un
piecas sakoptākās sētas ārpus apdzīvotām vietām.
Rundāles pagasta pirmās
kārtas vērtēšanas komisijas locekle Inese Skujiņa, atzīst, ka
šogad, salīdzinot ar pērno gadu,
pagasta sētas bijušas vairāk
sakoptas. „Ir tādas mājas, kur
līdz šim nekas netika darīts, bet
tagad viss tīrs, zālīte nopļauta,
prieks skatīties,” teic I.Skujiņa.
Arī Viesturu pagasta komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, atzīst, ka bijuši pārsteigumi.
Viena no tām daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Bērsteles ielā 10.
Šeit saimniece Janīna Romāne
sev piederošajā mājas pusē iekārtojusi krāšņu dārzu, kas var
lepoties ar ievērojumu košumkrūmu un ziedu daudzveidību.
„Un kaut arī māja tālāk netiks
vērtēta konkursa ietvaros, mums
ir patiess prieks par saimnieces
veikumu,” Janīnas Romānes mājas apkārtnes sakoptību uzteic
pārvaldes vadītājs.
Šogad pēc ilgāka pārtraukuma Svitenes pagasta komisijai
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pievienojusies viena no Svitenes sakoptāko māju īpašniecēm
Gunta Novika. „Līdzīgā konkursā
strādāju pirms, aptuveni, divdesmit gadiem, kad izvērtējām Svitenes pagasta sakoptākās sētas.
Bija interesanti salīdzināt kā šo
divdesmit gadu laikā ir mainījušies stādījumi, mode un dārza
veidošanas principi. Tagad daudzi stādi tiek ievesti no ārzemēm,
toreiz tā nebija,” stāsta Gunta.
Lielu pārsteigumu vērtēšanas
laikā nav bijis. Tās sētas, kuras
savus daiļdārzus sāka veidot deviņdesmitajos gados, to turpina
darīt tikpat sekmīgi arī tagad.
Darbošanās vērtēšanas komisijā
sniedz arī iedvesmu savas sētas
pilnveidošanai, atzīst Gunta. Kā
viens no augiem, kuram noteikti
vajadzētu papildināt saimnieces
kolekciju, ir vīteņu hortenzija, kas
noskatīta vienā no Svitenes pagasta sētām.
Augustā pirmās kārtas komisijas izvirzītās sētas izvērtēs otrā
komisija, kura arī noteiks galveno
balvu un nomināciju saņēmēju
vārdus katrā no vērtēšanas grupām.
Uzvarētāju paziņošana paredzēta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā sarīkojumā novembrī Rundāles pilī.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ
Kas notiek ar solīto Svitenes ceļa asfaltēšanu?
Šobrīd Rundāles novada dome ir izsludinājusi iepirkuma procedūru autoceļa
Pilsrundāle-Svitene
posma
pārbūvei. Līdztekus noris arī
ceļa grants posma Pilsrundāle –Svitene no Rundāles pils
muzeja līdz Svitenes ciemam
pārņemšana bez atlīdzības no
valsts pašvaldības īpašumā.
Ceļa posma pārbūves būvprojekta izstrādi veica piegādātāju apvienība „SIA „MYZONE” un
Mārtiņš Matvejs”, kas tika izraudzīta iepirkuma rezultātā. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvprojekta izstrādi tika plānots veikt līdz
2017.gada gada 6. februārim.
Tomēr faktiski projekts tika
iesniegts tikai šī gada 14.jūlijā,
par ko uzņēmējam piemērots

10% līgumsods 2282,75 eiro
apmērā. Kopējās projektēšanas
izmaksas pēc līgumsoda piemērošanas veido 22 098,75 eiro lielu summu ar pievienotās vērtības
nodokli.
Līdztekus šobrīd tiek gatavots projekta pieteikums, lai saņemtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam valsts
un Eiropas Savienības investīciju
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” paredzētos līdzekļus
1,17 miljonu eiro apmērā grants
seguma rekonstrukcijai.
Asfaltbetona seguma ieklāšanu ceļa posmā no Rundāles
pils muzeja līdz Svitenes ciemam
paredzēts veikt par pašvaldības
līdzekļiem.

Kas nodrošinās kārtību jaunizbūvētajā sporta
laukumā Svitenē? Vai ar būvniecības firmu noslēgtajā līgumā paredzēti arī garantijas darbi?
Šobrīd Rundāles novada
domes Sporta nodaļa izstrādā
laukuma lietošanas kārtības noteikumus, kuri drīzumā tiks izlikti
redzamās vietās pie laukuma.
Lai novērstu laukuma iespējamo
demolēšanu un piemēslošanu,
tiek risināts jautājums par videonovērošanas sistēmas uzstādīšu
pie laukuma, meklējot noteiktajam objektam un situācijai piemērotākos risinājumus. Aicinām

arī sviteniešus aktīvi ikdienā iesaistīties laukuma saglabāšanā,
par iespējamām pretlikumībām
informējot Svitenes pagasta pārvaldes vadītāju vai pašvaldības
policijas inspektoru.
Multifunkcionālā sporta laukuma būvniecību Svitenē veica
uzņēmums
“BUILDIMPEKSS”.
Saskaņā ar līguma nosacījumiem
ir paredzēts garantijas laiks - 24
mēneši.

Vai tiešām plāno slēgt Upmalas ielu
Pilsrundālē?
Nē, šobrīd netiek plānots
slēgt Upmalas ielu.
Zemnieku saimniecības “Druvas” īpašnieks Armands Drengers ir izteicis priekšlikumus par
Mazrundāles muižas teritorijas
attīstību, kuras ietvaros ir plānots
rekonstruēt Mazrundāles ēku, izbūvējot viesnīcu, kā arī pārplānot
teritoriju, slēdzot Upmalas ielu
pie Mazrundāles nekustamā īpašuma robežas.
6.jūnijā Rundāles novada
domē notika pirmā tikšanās, kur
Armands Drengers stāstīja par
savām iecerēm Upmalas un Līvānu ielas iedzīvotājiem. Tikša-

nās laikā tika nolemts, ka nepieciešama papildus informācija par
Mazrundāles muižas attīstības
scenārijiem. Kad tā tiks sagatavota, iedzīvotāji tiks aicināti uz
nākamo tikšanos, lai runātu par
iespējamiem risinājumiem.
Šobrīd nekādas darbības attiecībā par Upmalas ielas daļēju
slēgšanu vai transporta plūsmas
pārvirzīšanu Rundāles novada
domē netiek plānotas.
Atbildes sagatavoja:
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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PAGRABIEM JĀBŪT AIZSLĒGTIEM

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS VEIC UGUNSDROŠĪBAS PĀRBAUDI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS
Jūlija beigās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās Saulainē un Pilsrundālē veikta
ugunsdrošības
pārbaude.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Bauskas
daļas inspektors Artjoms
Habaņens, kurš uzrauga
ugunsdrošību Rundāles novadā, atzīst, ka nepilnības
konstatētas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagrabos
un kāpņu telpās.

mājās, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests izlases
kārtībā organizē ugunsdrošības
pārbaudes dzīvojamās mājās.

„Pagrabi daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās ikdienā tiek
turēti vaļā, tajos viegli var iekļūt
nepiederošas personas. Tomēr
tiem, tāpat kā bēniņu un tehnisko telpu durvīm, ir jābūt aizslēgtiem,” skaidro inspektors.

Kristīne Kociņa,

Arī iedzīvotāju atstātie bērnu
rati, divriteņi un mēbeles kāpņu
telpās var apdraudēt evakuāciju ugunsgrēka gadījumā.
Visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtas padomju
laikos, to elektroinstalāciju slodzes piemērotas tā laika iekārtu patēriņam. „Mans ieteikums
iedzīvotājiem – pārbaudīt savā
dzīvoklī instalāciju un izvērtēt
iespēju to nomainīt,” teic Artjoms Habaņens.
Jau vēstīts, ka sakarā ar šā
gada jūnijā Londonā notikušo
ugunsgrēku daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā
arī ņemot vērā to, ka Latvijā
liela daļa ugunsgrēku izceļas
tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās
Atgādinām, ka vieglās
automašīnas
dzīvojamā
zonā drīkst novietot tikai
tam īpaši paredzētās stāvvietās. Ja visas vietas ir
aizņemtas, automašīnu var
novietot uz brauktuves tur,
kur tā netraucēs kājāmgājēju kustībai un citiem transportlīdzekļiem.
Nedrīkst
aizsegt ieeju kāpņu telpā,
pieeju atkritumu konteineriem, bērnu laukumiem. Nepareizi novietots auto kavē
operatīvā transportlīdzekļa
piekļuvi un palīdzības sniegšanu.

Ik gadu vidēji ap 1400
ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās un
dzīvokļos, kur visbiežāk degšana konstatēta virtuvēs, dzīvojamās telpās vai guļamistabās,
ēku kāpņu telpās, kā arī dūmvados vai atkritumu tvertnēs.

Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Bauskas daļas inspektors Artjoms Habaņens pārbauda ugunsdzēsības aparāta atbilstību
normatīvo aktu prasībām Rundāles novada domē /Foto: K.Kociņa/
No 2020. gada 1. janvāra stāsies spēkā prasība uzstādīt dūmu detektorus visos mājokļos un
privātmājās, vasarnīcās, dārza mājās.
No 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektus - brīvi stāvošas savrupmājas (piemēram,
individuālās ģimenes mājas, villas, mežsarga mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas),
arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja, – būs
jānodrošina arī ar ugunsdzēsības aparātu.
Analizējot VUGD statistiku par ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās, var secināt, ka lielākā daļa
cilvēku ugunsgrēkos gājuši bojā nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no saindēšanās ar
dūmiem.

UGUNSGRĒKU SKAITS DZĪVOJAMAJĀ SEKTORĀ VALSTĪ*
Dzīvojamais sektors
Daudzdzīvokļu ēka /
dzīvoklis
Individuālā dzīvojamā
māja
Garāža

2010.g.

2011.g.

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

2016.g.

1439

1493

1523

1571

1586

1464

1413

826

820

915

859

882

758

811

76

77

76

69

62

59

53

Dārza māja

347

409

393

368

369

306

212

Saimniecības ēka /
būve

587

596

495

441

519

441

383

Pagaidu būve

7

12

4

5

10

14

7

Pārvietojams
dzīvojamais vagoniņš

15

21

16

14

17

11

11

Vasarnīca

22

20

19

14

29

13

18

Citi

98

77

108

90

98

89

84

Kopā:

3417

3525

3549

3431

3572

3155

2992

* Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Operatīvās vadības pārvaldes
Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu nodaļas apkopotie dati

KUR ZVANĪT ĀRKĀRTAS GADĪJUMOS?
Vienotais ārkārtas palīdzības dienests – tālr. 112 (policija, ugunsdzēsēji, neatliekamā medicīniskā palīdzība, smagi negadījumi; gan no fiksētā, gan mobilā tālruņa - bez maksas).
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RUNDĀLES NOVADA DOME AICINA
DARBĀ KANCELEJAS VADĪTĀJU
(uz laiku)

Pienākumi:
•
lietvedības darba organizācija un modernizācija
•
personāla lietvedības organizācija
•
vispārējo organizatorisko jautājumu kārtošana
Prasības:
atbilstoša augstākā / profesionālā izglītība
darba pieredze lietvedības organizēšanā
darba pieredze pašvaldības institūcijās tiks uzskatīta
par priekšrocību
labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku
iemaņas darbā ar elektronisko dokumentu vadības sistēmu un darbā ar datu bāzēm tiks uzskatīta par priekšrocību
teicamas latviešu valodas zināšanas
augsta atbildības sajūta, precizitāte darba pienākumu
izpildē
lieliskas saskarsmes spējas un vēlme strādāt komandā.
Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz Rundāles novada domē līdz 2017.
gada 21.augustam plkst.15.00

AICINA PIETEIKTIES ELEKTRONISKAI RĒĶINU
SAŅEMŠANAI PAR KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM
Rundāles novada Komunālais pakalpojumu dienests atgādina, ka komunālo pakalpojumu rēķini par iepriekšējo mēnesi tiek sagatavoti līdz kārtējā mēneša 10.datumam.
Lūdzam komunālo pakalpojumu rēķinu saņēmējus pieteikties
rēķinu saņemšanai elektroniskā formātā, t.i., klienta e-pastā, vai
saņemt rēķinus Rundāles novada domes kasē, Svitenes un Viesturu pagasta pārvaldē, Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā,
tā samazinot rēķina saņemšanas laiku.
Kontaktinformācija:
Komunālā dienesta ekonomiste - 28650308
Saulaines pakalpojumu punkts - 63921813
Svitenes pagasta pārvalde - 63926332
Viesturu pagasta pārvalde - 63962126
Rundāles novada domes kase - 63962147, 25624052
Finanšu un investīciju nodaļas vadītāja - 63962258
Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski:
ilva.paica@rundale.lv rita.laiskone@rundale.lv
sandra.smilga@rundale.lv zaiga.arente@rundale.lv

Brīvās nomas zemes uz 2017.gada 24.jūliju
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Rundāles pagasts

40760010050
40760030173
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030335
40760030432
40760030436
40760030458
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760080095
40760080121
40760030133
40760080209
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080144
40760080145
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080230
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760100029

Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāles ciemats 2
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 2.16
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.7
Saulaines mazdārziņš 3.8
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

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,5000
0.2500
0,1300
0,4800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0.0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0050
0.0250
0,0500
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

Svitenes pagasts

AICINĀM PIETEIKTIES POLITISKI REPRESĒTO
PERSONU SALIDOJUMAM!

26. augustā pl.13.00 Ikšķilē, Brīvdabas estrādē notiks Latvijas
politiski represēto personu salidojums. Salidojumu rīko biedrība
“Latvijas politiski represēto apvienība”.
Rundāles novada Dome sniegs atbalstu politiski represētajām
personām dalībai salidojumā.
Aicinām pieteikties politiski represētos braucienam uz Ikšķili pie
Kultūras nodaļas vadītājas Sandras Kerēvicas, tālr.26672682, vai
rakstot uz e-pastu: sandra.kerevica@rundale.lv. Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz 19.augustam!

40880010095
40880040315
40880040495

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi

0.7000
0.1000
0,0700

Viesturu pagasts

40960040212
40960070193
40960070355
40960070100
40960070101
40960070128
40960070191
40960070302
40960080085
40960020040
40960070252

Jaunā māja 1
Zeme pie upes
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs
Bērsteles mazdārziņi

0,1000
2.8000
0.2600
4,1000
5,4000
0,2500
0,0300
1,3300
0,1691
0,1100
0,2300
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Pasākums bērniem par veselīgu dzīvesveidu

“SVEIKS UN VESELS,
KARLSON!”
VASARĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

JŪLIJA

JUBILĀRIEM!

85

Modris Straume
Veronija Mauriņa

80

Rita Štelmahere
Zinaida Gavrilova

75

Ilga Beļecka
Marta Mežule
Olga Čanceva
Rolands Saltais
Zenta Ģiptere

70

Jeļena Buntovska
Kārlis Galmiņš

65

Andrejs Ausējs
Arnis Ķerpis
Gaida Alferova
Guntis Ieva

60

Leons Brics

26.augustā plkst. 16:00
Saules dārzā Svitenē

SAULAINI SVEICIENI
RUNDĀLES

AUGUSTA
JUBILĀRIEM!

95

Skaidrīte Jēkabsone

85

Boriss Birons
Momerts Latūns

80

Ilga Verbicka
Jānis Stabiņš
Marija Pīrāga

75

Vija Skodžus
Zigurds Gustiņš

70

Dzintra Matulēviča
Irina Gridjuško
Vjačeslavs Gurejevs
Zigurds Pakšiņš

65

Aivars Ozoliņš
Anita Rence
Osvalds Stīrijs

60

Rima Kalniņa
Tatjana Svetiņina
Vitauts Vasiļus

Sveicam novada jaunos
iedzīvotājus un viņu vecākus!
Melisu, Maksimu, Esteri,
Emīliju un Kati Martu!

Pasākumā Svitenes Saules dārzā visus sagaidīs Karlsons un
Bokas jaunkundze!
Koncetrprogrammā priecēs:
- Iecavas kultūras nama vokālās studijas “Aprīļa pilieni” grupas
“Tev” muzikālā programma
- Valgundes mūsdienu deju kolektīva “Avotiņi” deju programma
“Ciemos pie Spociņa”
- Viesturu pagasta bērnu deju kolektīvu “Sprīdītis” un “Annele”
priekšnesumi
-

Svitenes bērnu deju kolektīva deju programma

-

Pilsrundāles vidusskolas 3b klases uzvedums “Sporta vara”

- Radošās apvienības “Teātris un ES” jautra komēdija bērniem un
vecākiem “Baltais Lācis - SUPERZVAIGZNE”
Jautra komēdija bērniem, kurā izrādes varoņi Baltais Lācis un Pingvīns aktīvi
sadarbojas ar bērniem, ļaujot tiem interaktīvi iesaistīties izrādē un palīdzēt
Baltajam Lācim kļūt par SUPERZVAIGZNI. Baltais Lācis ir nolēmis kļūt
slavens aktieris… Tikai viņš nezina kā to izdarīt!
Pasākuma laikā kopā ar vecākiem un lielajiem bērniem gatavosim
veselīgu maltīti!

Kad palīgā Lācim ierodas viņa uzticamais draugs Pingvīns, sākas īsts
šovs…
- Piepūšamās atrakcijas – visiem par brīvu!
- Radošās darbnīcas un interaktīvas nodarbības par veselīgu dzīvesveidu
- Veselīgi našķi un “Karlsona Veselības putra” visiem apmeklētājiem un dalībniekiem!

INFORMĀCIJAI

Izdevumā „Rundāles Novada Ziņas” tiek 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.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
MĀRIS ZAKULIS 12.07.1951- 29.05.2017
VALIJA JUŠČENKO 31.03.1932- 03.06.2017
JEVGENIJA AŅIHOVSKA 20.02.1941- 18.05.2017
GENOVEVA ZUZANA SIŅKO 31.08.1937- 25.06.2017
MĀRĪTE DZIDRUMA 25.03.1950- 28.06.2017

„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.

