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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

VALSTS SVĒTKOS GODINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
17. novembrī valsts svētku
priekšvakarā Rundāles pils
Baltajā zālē svinīgā gaisotnē
tika sveikti Rundāles novada iedzīvotāji par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas un novada attīstībā. Pasākumā
“Mūsu darbi Latvijai” tika
pasniegts pašvaldības augstākais apbalvojums – goda
zīme “Zelta lauva” –, goda
raksti un atzinības raksti. Pasākumā sumināja konkursa „
Rundāles novada sakoptākā
sēta” uzvarētājus, kā arī tika
pasniegta balva nominācijas
“Gada skolotājs” ieguvējiem.
Pašvaldības augstāko apbalvojumu – goda zīmi “Zelta
lauva” – ieguva:
Lauma Lancmane – par pašaizliedzīgu darbu Rundāles pils
atjaunošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā Rundāles
novadā.
Pašvaldības augstāko rakstveida apbalvojumu – goda
rakstu – saņēma:
Lūcija Volodina - par ilggadīgu
profesionālo darbību iedzīvotāju
veselības veicināšanas jomā un
sabiedrisko aktivitāti;
Inta Židele - par godprātīgu
un atbildīgu darbu Rundāles novada Komunālajā dienestā un
pašaizliedzīgu atbalstu iedzīvotājiem;
Aldis Iesalnieks - par atbildīgu
un profesionālu darbu Rundāles
novada attīstībai;
Aina Simonova - par izciliem
pedagoģiskiem sasniegumiem
un radošumu angļu valodas mācīšanā;
Līga Valmiera - par nozīmīgu
ieguldījumu speciālās pirmsskolas izglītības jomā PII «Saulespuķe»; Gunta Novika - par ilggadīgu, sekmīgu darbību izglītības

Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pasniedz Pašvaldības augstāko apbalvojumu
– goda zīmi „Zelta lauva” Laumai Lancmanei – par pašaizliedzīgu darbu Rundāles pils atjaunošanā un
kultūras mantojuma saglabāšanā Rundāles novadā. /Foto: Intis Lūsis/
jomas attīstībā Rundāles novadā un sabiedrisko aktivitāti.
Pašvaldības atzinības rakstu
ieguva:
Zane Elekna - par augstu atbildības sajūtu profesionālajā darbībā Rundāles pils muzejā;
Jeļena Ņikitina - par lojālu,
godprātīgu un atbildīgu darbu
Rundāles pils muzejā;
Ģirts Indāns - par ilggadīgu,
godprātīgu un atbildīgu darbu
Rundāles pils muzejā;
Vismants Šulcs - par ieguldījumu izglītības programmas «Datorsistēmas» pilnveidošanā un
pilsonisko aktivitāti;
Santa Dzene - par ilggadīgu
darbu Kandavas lauksamniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;

Marina Kazanceva - par ieguldījumu Rundāles pagasta vārda
popularizēšanā un vēstures liecību apzināšanā;
Līga Helviga - par sabiedrisko
iniciatīvu Pilsrundāles vides labiekārtošanā;
Inese Tjupa - par ilggadīgu,
godprātīgu un atbildīgu darbu
pirmsskolas izglītības iestādē
«Mārpuķīte»;
Agnese Čakša - par ilggadīgu,
godprātīgu un atbildīgu darbu
speciālajā pirmsskolas izglītības
iestādē «Saulespuķe»;
Gunta Šurna - par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko ieguldījumu
novada dzīves veidošanā;
Marita Jaungaile - par ilggadīgu, godprātīgu, atbildīgu darbu
un aktīvu iesaistīšanos novada
dzīves veidošanā;

Mārtiņš Brikers - par godprātīgu un atbildīgu darbu Rundāles
novadā;
Kristīne Kociņa - par godprātīgu un atbildīgu darbu Rundāles
novadā.
Titulu “Gada skolotājs 2017”
saņēma:
Inga Šastakoviča – pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”.
Rundāles novada konkursa
«Sakoptākā sēta” uzvarētāji:
Nomināciju ieguvēji Rundāles
novada konkursa «Sakoptākā
sēta» grupā «Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām»:
Viktorija Punka – mājas „Vecpalejas” Svitenes pagastā – galvenā godalga


Tālāk 6.lpp ->

2

Rundāles novada ziņas

DOME LĒMUSI

PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2017.GADA 30.NOVEMBRA SĒDĒ PIEŅEMTIE
LĒMUMI:

Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298

IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas zemes –
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma “Pašvaldībai
piekritīgā zeme” zemes vienības gabali 0,04ha, 0,32ha un
0,16ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 227 zemes
vienība 0,04ha platībā.

* dome@rundale.lv

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843

* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107

* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;

* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālā 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

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194

* martins.brikers@rundale.lv

Finanšu un investīcijas
nodaļas vadītāja
Marija Abramčika
) 63962258, 27842258
* marija.abramcika@rundale.lv

PRECIZĒ ZEMES PLATĪBU
Precizēta pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Mežozoli”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu platība no 9,06 ha uz
11,39ha.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Lazdas” ar kopējo platību
3,86ha atdalot zemes vienību
3,7ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu
“Veclazdas”. Zemes lietošanas
mērķis – zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu “Mārtiņi” ar kopējo platību
10,21ha atdalot zemes vienību
6,1ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu
“Mazmārtiņi”. Zemes lietošanas
mērķis – zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217

PIEŠĶIR NOSAUKUMU
Jauns nosaukums “Mežīves”
piešķirts pašvaldībai piekritīgam Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam 3,46ha
platībā, kura sastāvā ir viena
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 005 0081.
Jauns nosaukums “Ozolzari”
piešķirts pašvaldībai piekritīgam Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra
apzīmējumu 4096 008 0027.

Kase VIESTUROS
) 63962126

PIEDZĪS PARĀDU
Bezstrīdus kārtībā no kādas
personas tiks piedzīts izveido-

Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052

#

Kase SAULAINĒ
) 63921813
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jies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 350,76 eiro apmērā;
Bezstrīdus kārtībā no kādas
personas tiks piedzīts izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 410,04 eiro apmērā.
ZEMES NODOŠANA ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS
Tiek nodots īpašumā bez atlīdzības zemes gabals 0,37 ha
ar kadastra apzīmējumu 4088
004 0387, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kapūnas”, Svitenes pagasts, Rundāles novads,
par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem.
TURPINĀS REZERVES
ZEMES FONDĀ IESKAITĪTO
ZEMES VIENĪBU
Rundāles novada dome pieņēma lēmumu par Rezerves
zemes fondā ieskaitīto sekojošo zemes vienību piekritības
noteikšanu pašvaldībai: pašvaldības autoceļa Rundāles pagastā A6 “Stūrgalvji - Ziedoņi”
uzturēšanai 0,03ha, pašvaldības autoceļa Svitenes pagastā
B31“Tīrumi – Vidukļu kapsēta”
uzturēšanai 0,03ha un 0,02ha,
lauksaimniecības zemes vienības Rundāles pagastā “Duksti” 3,3 ha un Svitenes pagastā
“Rezerves zeme” 1,66 ha.
IZSOLES REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANA
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Vārpiņas”, Svitenes
pagastā, zemes vienības 1,00
ha platībā izsoles rezultāti- piedāvātā augstākā cena ir seši
tūkstoši seši simti sešdesmit
pieci eiro;
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Bērsteles pļavas”,
Viesturu pagastā zemes vienības 4,1 ha platībā izsoles
rezultāti - piedāvātā augstākā
nomas cena ir 2,5% no zemes
kadastrālās vērtības.
PAR DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
IZĪRĒŠANU
Tika nolemts izīrēt Rundāles
pagasta, Rundāles novada, dzīvojamo telpu – dzīvokli Saulaines sociālajā centrā ar kopējo
platību 26.9 m2.
GROZA NOLIKUMU
Tika apstiprināti grozījumi

Rundāles novada pašvaldības
2011. gada 30. jūnija nolikumā „Par stipendiju piešķiršanu
Pilsrundāles vidusskolas 9.-12.
klašu izglītojamajiem”
Stipendijas tiek piešķirtas
diferencēti vidusskolas 9.-12.
klašu izglītojamajiem, kuriem
vidējais vērtējums ir vismaz
7 balles un nevienā mācību
priekšmetā vērtējums nav zemāks par 4 ballēm:
- Vidējais vērtējums no 8.5,
stipendija EUR 50;
- Vidējais vērtējums 8.0-8.4,
stipendija EUR 40;
- Vidējais vērtējums 7.5-7.9,
stipendija EUR 30;
- Vidējais vērtējums 7.0-7.4,
stipendija EUR 25.
Saistošie noteikumi „Par
stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 9.-12. klašu
izglītojamajiem” publicēti Rundāles novada mājas lapā www.
rundale.lv, sadaļā Pašvaldība/
Saistošie noteikumi.
APSTIPRINA SAISTOŠOS
NOTEIKUMUS
Apstiprināti Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošie noteikumi
Nr.7 “Rundāles novada kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi”.
Saistošie noteikumi ”Rundāles novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” nosaka Rundāles novada kapsētu
iekšējās kārtības noteikumus,
kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību, kapličas
izmantošanas kārtību, kā arī
atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
Apstiprināti Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošie noteikumi
Nr.8 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Rundāles novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
atsevišķām Nodokļa maksātāju
kategorijām par Rundāles novada administratīvajā teritorijā
piederošu nekustamo īpašumu.
PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRŅEMŠANU APSAIMNIEKOŠANĀ
Svitenes pagasta dzīvojamās mājas “Blāzmas” dzīvokļu
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īpašnieki 2017.gada 27.oktoba kopsapulcē pieņēmai lēmumu ar 25 balsīm “par” un 2
balsīm “pret” par dzīvojamās
mājas “Blāzmas” pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu Rundāles novada
pašvaldībai.
PAPILDUS NAUDAS PIEŠĶIRŠANA BĒRSTELES
KULTŪRAS NAMAM
Tika piešķirta papildus nauda EUR 4864.60 no pašvaldību līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem bijušo Bērsteles
pasta nodaļas telpu remontam.
Turpmāk telpas izmantošanā
tiks nodotas Bērsteles kultūras
namam.
LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANA NODIBINĀJUMAM “RUNDĀLES PILS
ATBALSTA FONDS”
Ar Rundāles novada domes
lēmumu tiek piešķirts līdzfinansējums EUR 1204,55 apmērā nodibinājumam “Rundāles
pils atbalsta fonds” projekta „
Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisku
pasākumu brīvā dabā organizēšanai” realizācijai. Kopējo projekta īstenošanas summu EUR
12045,55 EUR, sastāda EUR
10840,99 ES ELFLA finansējums un EUR 1204,55 projekta
īstenotāja finansējums.
Projekta mērķis ir uzlabot
kultūras vidi un tās pieejamību. Portatīvais dabīgā zālāja
aizsargsegums tiks izmantots
virsmu pārklāšanai dažāda
mēroga pasākumos, koncertos
dejās, sanāksmēs utml., kā arī
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pagaidu autostāvvietu, pāreju
un citu plaču izveidei, grīdu aizvietošanai teltīs, Rundāles novada un Rundāles pils teritorijā
organizētajos pasākumos. Tas
ir daudzreiz lietojams, viegli uzstādāms un pārvietojams.

GROZA BUDŽETU
Apstiprināti 2017. gada
30. novembrī Rundāles novada domes sēdē pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem
EUR -9901 par summu EUR
4277180.
Tika precizēti ieņēmumi
no mērķdotācijām par EUR
3506, palielināti naudas sodi,
ko uzliek pašvaldība par EUR
350, saņemts finansējums no
ES projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs” EUR 5798,
ņemot vērā, ka ES projekta “Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veicināšanai un
slimību profilaksei” vērtēšana
būtiski ieilga, un līgumu par
projekta īstenošanu noslēdza
30.05.2017, projekta īstenošana tika uzsākta vēlāk. Iesniegts
maksājuma
pieprasījums
par periodu no 01.07.201730.09.2017. Projekta līdzekļi
tiks ieskaitīti no ES 2018. gadā,
samazināta ieņēmumu daļa
par EUR -19555.
Izdevumu daļa
Apstiprināti 2017. gada
30. novembrī pamatbudžeta izdevumi ar grozījumiem
EUR-14858 par summu EUR
6284930.
Izdevumu palielinājums pašvaldības policijai EUR 350, sa-

karā ar neparedzētiem izdevumiem automašīnas remontam.
Palielināti izdevumi pedagogu darba apmaksai, asistentu
pakalpojumu darba samaksai,
atalgojuma apmaksai interešu izglītībā par summu EUR
3920, sakarā ar precizējumiem
par ieskaitīto mērķdotāciju no
valsts septembra- decembra
mēnešiem.
Samazināti zobārstniecības
darba samaksas izdevumi par
EUR 414, sakarā ar veiktajiem grozījumiem līguma Nr.
1-1007-2017 par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu.
Tika samazināti izdevumi projekta” Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veicināšanai un slimību profilaksei”
par EUR.
Piešķirti līdzekļi no neparedzētiem izdevumiem EUR
6059, t.sk. Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles skolas ēkas
žoga izbūvei EUR 1195, Bērsteles kultūras nama telpas remontam, bijušās Latvijas Pasta
telpas EUR papildus 4864.
Ar budžeta redakciju pēc
grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Budžets.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻU ATLAIDĒM
Apstiprināti saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma
nodokļu atlaidēm”, kas paredz:
1. Rundāles novadā deklarētajām fiziskām personām
nekustamā īpašuma nodokļu
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atvieglojumus:
1.1. 25% apmērā no taksācijas gadā aprēķināta nodokļa
par zemi, bet ne vairāk kā par
3 ha;
1.2. 50% apmērā no taksācijas gadā aprēķināta nodokļa
par ēku un dzīvokļa īpašumu,
kurā persona ir deklarēta;
2. Rundāles novadā reģistrētajām juridiskām personām
nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumus:
2.1. 25% apmērā no taksācijas gadā aprēķināta nodokļa
par zemi, bet ne vairāk kā par
3 ha;
2.2. 50% apmērā no taksācijas gadā aprēķināta nodokļa
par īpašumā esošu ēku vai dzīvokļa īpašumu, kurā juridiskā
persona ir reģistrēta;
3. Maznodrošinātām personām vai maznodrošinātām
ģimenēm 90% apmērā no aprēķināta nodokļa par periodu,
kurā ir piešķirts maznodrošinātās personas vai ģimenes
statuss;
4. Komersantam, saimnieciskās darbības veicējam vai
fiziskai personai nekustamā
īpašuma atvieglojumus (par
zemi un ēkām) par iepriekšējā
taksācijas gadā investētajiem
līdzekļiem pašvaldības infrastruktūras sakārtošanā 90%
apmērā par nākamajiem taksācijas gadiem, bet ne vairāk
kā 25% no ieguldītās summas.
Lēmumus aprakstīja
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

JAUNIEŠU GARANTIJAS ZIEMAS UZŅEMŠANĀ AICINA BEZ MAKSAS
APGŪT 65 PROFESIJAS
Sākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana,
kurā jaunieši var pieteikties
apgūt profesiju īsā laikā
un bez maksas. 2018. gada
sākumā mācības 65 darba
tirgū pieprasītās profesijās
piedāvā uzsākt 24 profesionālās izglītības iestādes visā
Latvijā. 39 profesijās mācības notiek pusotru gadu
un pieteikšanās rit līdz 12.
janvārim, savukārt 26 profesijās mācības ilgst gadu,

un tajās dokumentus var
iesniegt līdz 23. februārim.
Gan nestrādājošiem, gan
strādājošiem jauniešiem.
Šī gada vasarā apstiprināja
izmaiņas Jauniešu garantijas
uzņemšanas noteikumos. Tās
paredz, ka programmā var pieteikties nestrādājoši jaunieši
vecumā no 17 līdz 29 gadiem.
Jaunieši var būt reģistrējušies
arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt

bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var pieteikties arī strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši,
taču tikai tad, ja ir vecumā no
17 līdz 24 gadiem, kā arī var
savienot darbu ar mācībām.
Šie jaunieši var atrasties arī
bērna kopšanas atvaļinājumā,
ja bērna kopšanu var savienot
ar profesijas apguvi. Mācības
Jauniešu garantijā ļauj saņemt
stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs.
Mācības pusotru gadu ilgajās

programmās sāksies 15. janvārī, savukārt gadu ilgajās programmās - 26. februārī.
Sīkāka informācija ir pieejama www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un
programmu publicitātes
nodaļas sabiedrisko attiecību
speciāliste
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PILSRUNDĀLES SPĒKAVĪRS UZSTĀDA PASAULES REKORDU

Jānis Ilgavižs, paceļot 400 kg
smagu stieni. Foto: Sporta klubs
„Gold Barbell”
Par godu valsts svētkiem
18.novembrī Rīgā norisinājās Latvijas atklātais čempionāts “trap bar” stieņa
vilkmē (speciāls stienis, kas
jāceļ no zemes turot rokas
gar sāniem), kur triumfēja
Pilsrundāles spēkavīrs Jānis
Ilgavižs, uzstādot jaunu pasaules rekordu šajā disciplīnā paceļot 400 kg smagu
stieni.
Sacensības par uzvaru izvērtās īpaši spraigas starp Jāni
Ilgavižu un spēcīgāko Igaunijas
vilkmes speciālistu. Pēc trijiem
piegājieniem līderis bija Igau-

nijas pārstāvis, tomēr pēdējā
piegājienā pilsrundālietis uzstādīja jaunu pasaules rekordu ar paceltajiem 400kg un
aizraujošā cīņā izcīnīja uzvaru
Latvijas čempionātā.
“Līdz pēdējam piegājienam
atrados iedzinējos un pēdējā
piegājienā gāju uz visu banku
un, lai uzvarētu man vajadzēja pacelt pasaules rekordu, ko
veiksmīgi izdarīju. Liels gandarījums par uzvaru Latvijas
čempionātā un ka to ir izdevies
izdarīt, uzstādot jaunu pasaules rekordu. Pirms septiņiem
mēnešiem pārplēsu labās ro-

Foto: J.Ilgavižs

Foto: Sporta klubs „Gold Barbell”
kas bicepsa cīpslu, un pat nevarēju iedomāties, ka pēc šādas
traumas spēšu celt pasaules
rekordu tik drīz. Taču liels paldies traumatologam Vitoldam
Jurkevičam un fizioterapeitam
Marekam Osovskim, kas perfekti salaboja manu veselību!
Tāpat paldies atbalstītājiem
sporta klubam PANATTA un
Rundāles novada domei par inventāra iegādi, lai spētu pienācīgi sevi trenēt un sagatavot!”
stāsta Pilsrundāles spēkavīrs.

Jāatzīmē, ka 12.novembrī
Belfāstā Jānis Ilgavižs izcīnīja
uzvaru Īrijas atklātajā čempionātā baļķa celšanā uz maksimālo svaru un vilkmes celšanā
uz maksimālo svaru. Summā
tika uzrādīts ne tikai labākais
rezultāts svara kategorijā virs
105 kg, bet tas bija arī vislabākais rezultāts starp visiem
sacensību dalībniekiem.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Jānis Ilgavižs – aizraujošā cīņā izcīnīja uzvaru Latvijas čempionātā.
Foto: J. Ilgavižs
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LĀČPLĒŠA DIENAS GALDA SPĒĻU TURNĪRS
11. novembrī norisinājās
Rundāles novada Lāčplēša
dienai veltīts galda spēļu
turnīrs.
Svētku dienā kopā sanāca
15 aktīvākie iedzīvotāji un tika
sadalītas balvas dambretē, novusā un galda tenisā.
Lielākā piekrišana šoreiz
bija novusam, kurā piedalījās
gandrīz visi sporta spēļu apmeklētāji.
Balvu saņēmēji: Galda teniss (izspēles norisinājās divās
grupās iesācējiem un augstākajai līgai)
augstākā līga
1.v. Aivars Kamols
2.v. Pēteris Biganičs
3.v. Jurijs Gromovs

iesācēji
1.v. Edijs Treiģis
2.v. Agris Kvedras
3.v. Žanis Kvedars
Novuss
1.v. Agris Kvedars
2.v. Žanis Kvedars
3.v. Aleksandrs Gromovs
Dambrete (pieaugušie)
1.v. Aleksandrs Gromovs
2.v. Jānis Pavlovskis
3.v.Dmitrijs Čabaņenko
Dambrete (bērni)
1.v. Edijs Treiģis
2.v. Aleksandra Turova
3.v. Ēvalds Treiģis
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Dambreti pieaugušo grupā spēlē (no labās puses) Jānis Pavlovskis
Jānis un Dmitrijs Čabaņenko. Foto: Ieva Kirkila

Dambreti bērnu grupā spēlē Aleksandra Turova un Ēvalds Treiģis
Foto: Ieva Kirkila

Novusu spēlē (no labās puses) Žanis Kvedars un Agris Kvedars
Foto: Ieva Kirkila

STARPTAUTISKĀS GALDA
TENISA SACENSĪBAS

No 4. novembra līdz 05. novembrim notika Starptautiskās galda tenisa sacensības “Sporta centra Mēmele balvas
izcīņa” Uzvaras vidusskolā, kurā piedalījās arī Rundāles novada
sportisti.
Rundāles novada sportisti izcīnīja sekojoša vietas:
3.vieta Lidija Martinkena - augstākajā līgā sievietēm
4. vieta Pēteris Biganičs - 2.līgā zēniem
12.vietu Jūrijs Gromovs - 2.līgā
22.vietu Aivars Kamols - augstākajā līgā
24.vietu Edijs Treiģis - 2. līgā
25.vietu Ivars Šelmahers - augstākajā līgā
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Galda tenisu spēlē (no labās puses) brāļi Edijs un Mareks Treiģi
Foto: Ieva Kirkila
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SAKOPTĀKĀS SĒTAS UZVARĒTĀJI
<-1.lpp
„Sakoptākā Lauku sēta ārpus apdzīvotām vietām”;
Zaiga Dreņģere – mājas
„Grimmas” Rundāles pagastā
– nominācija „Krāsu un formu
daudzveidība”;
Jānis Kirkils - mājas „Jēdžūni” Rundāles pagastā – nominācija „Akmens pamatīgums”;
Raimonds Odziņš – mājas
„Liepāri” Viesturu pagastā –
nominācija „Aizņemta cilvēka
sapnis”.
Nomināciju ieguvēji Rundāles novada konkursa “Sakoptākā sēta” grupā “Ģimenes mājas apdzīvotās vietās”:
Žanna Matulēviča – mājas „Krasti” Svitenes pagastā
– galvenā godalga „Sakoptākā

ģimenes māja apdzīvotā vietā”;
Juris Beķeris – mājas „Cepļi” Rundāles pagastā – nominācija „Praktisks plānojums un
sakārtotība”;
Dace Spura – mājas „Saulaine 11B” Rundāles pagastā –

nominācija „Progresējoša elegance un attīstība”;
Valda Ūdre – mājas „Liepu
iela 4” Viesturu pagastā – nominācija „Rūpes, skaistums, attīstība”.
Bildes no pasākuma ir iespē-

Foto: Intis Lūsis
jams apskatīt Rundāles novada
mājas lapā www.rundale .lv
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

DIVUS GADUS ILGI VEIDOTĀ DARBA IZSTĀDE
“SVITENE TOREIZ UN TAGAD”

Svitenē, 19.novembrī, pirms
Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītā koncerta, biedrība “Mums pieder pasaule”
atklāja sava 2 gadu darba izstādi “Svitene toreiz un tagad”,
kurā apskatāmas 100 Svitenes
pagasta ainavas pagājušajā
gadsimtā un pašlaik – 2016.un
2017.gados. Biedrība ir izdevusi
arī līdzīga nosaukuma fotogrāmatas, kurās ir redzamas gan
izstādē izvietotās fotogrāfijas,
gan tās, kuras neietilpa izstādē.
Lielu Paldies, par palīdzību
izstādes tapšanā sakām Arvim
Druviņam, Sintijai Upītei, Mārtiņam Villam, Ainai Lodei, Vitai
Reinfeldei, Aivaram Baumgartenam, Ārijai Nākmanei,
Genovaitei Čekavai, Mairitai
Šitkai, Edītei Misūnei, Drosmai
Baļčūnei, Solveigai Skotelei,
Veltai Kočajevai, Evai Reinfeldei, Arnoldam Auzam, Indrīdai
Zartmanei, Sarmītei Lebedei,
Intam Bubinskim, Edijam Bubinskim, Īrai Rozentālei, Sandrai Kerēvicai, Valdai Ērmanei,
Jānim Vīksnam, Ilgai Arājai, Jurim Vīksnam, Jānim Kugrēnam,
Ilvai Jonasei, Ārijai Geidānei,

kā arī biedrībai “Sudrabupe”,
SIA “Bauskas Dzīve” arhīvam,
Rundāles pils muzeja arhīvam,
Bauskas novadpētniecības un
mākslas muzejam.
Izstāde apskatāma Svitenes
tautas nama 3.stāvā, bet fotogrāmatas ir pieejamas visās
Rundāles novada bibliotēkās.
Jau domājam par nākamo fotogrāmatu un izstādes papildināšanu, tāpēc – ja kādam no
Jums mājās ir fotogrāfijas ar
Svitenes pagasta ainavām
pagājušajā gadsimtā, pada-

Foto: Biedrība „Mums pieder pasaule”
lieties ar tām! Mēs ainavas
pārfotografēsim šodien, un sanāks patiešām lielisks rezultāts!
Fotogrāfijas var ieskanēt Svitenes pagasta bibliotēkā, jau
pārfotografētas vai ieskanētas
atsūtīt uz e-pastu biedriba_
mpp@inbox.lv, vai arī sazinoties
ar MPP pa tel. 29177996.
Projektā līdzdarbojušies brīvprātīgie jaunieši ESF projekta
„Jauniešu garantijas” ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2017. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros. Projektā
izmantots Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmā iegādātais
aprīkojums.
Biedrība
“Mums pieder pasaule”
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RAKSTNIECE EVIJA GULBE VIESOJĀS PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Pilsrundāles vidusskolā 28.
novembrī viesojās Evija Gulb.
Evija Gulbe savu literāro
karjeru sāka ar divu žurku puiku
Koko un Riko piedzīvojumiem,
kas apkopoti jau trijās grāmatās. Taču stāsta sākums bija
visai bēdīgs, jo pieradinātā istabas žurka Koko pazuda uz visiem laikiem, par ko viņas meita ļoti bēdājās. Evija, mierinot
meitu, stāstīja, ka Koko nemaz
nav pazudis, bet saticis draugu
- ielas žurku Riko un tagad abi
dzīvo kopā, piedzīvodami dažnedažādus notikumus.

E.Gulbe bērniem stāstīja
par saviem sapņiem, stāstu
rakstīšanu un rādīja trikus, kas
ļoti sajūsmināja klātesošos.
Tikšanās notika projekta
“Rakstnieki Rundālē 3”, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla
fonda un Rundāles novada domes atbalstam. Tikšanos rīkoja
Pilsrundāles bibliotēka sadarbībā ar Pilsrundāles vidusskolu.
Noskatīties filmiņu var internetā lapā www.vimeo.com.
Aelita Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas
vadītāja

Rakstniece E.Gulbe rāda bērniem dažādus trikus
Foto: A.Ramane

Ciemos ieradusies rakstniece Evija Gulbe. Foto: A.Ramane

Rakstniece E.Gulbe rāda bērniem dažādus trikus
Foto: A.Ramane

8

Rundāles novada ziņas

Nr. 10 (243) 2017.gada Novembris

RUNDĀLES NOVADS LATVIJAS E-INDEKSĀ IEGŪST
1.VIETU MAZO NOVADU KATEGORIJĀ

Pašvaldību
spēcīgākā
puse ir augsti attīstīti digitālās drošības standarti,
savukārt valsts iestādēs –
elektronisko dokumentu aprite, noskaidrots Lattelecom
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciētajā Latvijas digitālās vides mērījumā
e-indekss. Latvijas e-indekss
tiek īstenots jau trešo reizi.
Šogad augstākos rezultātus katra savā kategorijā
uzrādījis Rundāles novads,
Ventspils pilsēta, Siguldas
novads, Uzņēmumu reģistrs
un VARAM.
Mazo novadu kategorijā
spēcīgākais ir Rundāles novads. Pirmajā gadā Rundāles
novads ieguva 5. vietu, nākamajā – zaudēja savas pozīcijas, ko
šogad atguva ar uzviju, iegūstot 1. vietu. Rundāles novads ir
atvērts tehnoloģijām un tiecas
apgūt arvien jaunus digitālos
risinājumus, piemēram, Rundālē
ir vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas nodrošina epakalpojumus Rundāles un arī
blakus novadiem.
Uzvarētāji tika noskaidroti,
detalizēti analizējot dažādus
faktorus. Pašvaldībās – e-vides
infrastruktūru, interneta resursu
popularitāti un cilvēku prasmes,
e-pārvaldi, kā arī informācijas
un datu drošību. Piemēram,
pašvaldību indeksā vērtēts 141
ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistīts indikators. Savukārt valsts iestādēs
– klientu apkalpošanu un atbalstu, atvērto datu pieejamību,
pakalpojumu
nodrošināšanu,
iestādes iekšējos procesus un
starpiestāžu sadarbību, kā arī
saziņu ar sabiedrību un līdzdalību.
“Šogad valsts iestāžu e-indeksa mērījumā galvenokārt
tika vērtēti e-pakalpojumi, kas
tiek sniegti Latvijas iedzīvotājiem. Ikvienam e-pakalpojumu
lietotājam ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta pakalpojumu pieeja-

mība. Attīstoties informācijas
tehnoloģiju nozarei, vairs netiek
ierobežota ne atrašanās vieta,
ne laiks, lai paveiktu nepieciešamo. E-indeksa mērījums ļauj
katrai iestādei ieskatīties sava
paveiktā darba sasniegtajos
rezultātos un izvērtēt, ko varētu darīt vēl labāk un ko ar savu
pozitīvo piemēru varētu iemācīt
citiem, lai kopā veidotu efektīvu
e-pārvaldi Latvijā,” uzsvēra VARAM ministrs Kaspars Gerhards, atklājot Latvijas e-indeksa
2017 uzvarētāju paziņošanu.
„Jau otro gadu mērījumā ir
piedalījušās visas 119 Latvijas pašvaldības, un ir redzams,
ka pašvaldības ar interesi seko
līdzi Latvijas e-indeksa rezultātiem un tie kalpo par motivāciju attīstīt e-vidi iedzīvotāju un
uzņēmēju ērtībai, kā arī stiprina publiskā un privātā sektora
sadarbību. Pozitīvi vērtējams, ka
lielākoties pašvaldībās ir pieejamas pamatlietas, kas raksturo
mūsdienīgai organizācijai atbilstošus digitālos risinājumus.
Tagad jāstrādā pie tā, lai iegūtu
no tiem maksimālu efektivitāti,”
stāsta Latvijas lielākā tehnoloģiju uzņēmuma Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.
Pašvaldības apzinās IT drošības nozīmi
2017. gadā pieaudzis pašvaldību skaits, kurās ir apstiprināta IT drošības politika (76%
salīdzinot ar 66% 2015. gadā),
nedaudz biežāk pašvaldības
veikušas informācijas sistēmu
auditu (54% salīdzinot ar 50%
2015. gadā). Tāpat pašvaldības
apmācījušas darbiniekus drošības jautājumos (56%), izveidojušas atļauto programmatūru
reģistru (63%) un noteikušas
vienotus standartus antivīrusu
programmatūrai (80%).
Elektroniska dokumentu aprite notiek, taču tai ir vēl potenciāls attīstībai 77% pašvaldību
centrālajās administrācijās ir
ievesta dokumentu vadības sistēma (salīdzinot ar 73% 2015.
gadā), taču 24% pašvaldību do-

kumentus un iekšējos rīkojumus
organizē tikai papīra formā (salīdzinoši 33% 2015. gadā). Tāpat pašvaldībās salīdzinoši maz
(26%) nodrošina iespēju izmantot atvērtos datus, kas veicina
atklātāku saziņu starp valsti
un sabiedrību, uzlabo publiskā
sektora efektivitāti un iedzīvotājiem paver iespējas piekļūt
arvien jauniem un ērtiem risinājumiem.
Valsts iestādēs uzlabojas
elektronisko dokumentu aprite
Elektronisko
dokumentu
aprite attīstās, ir iestādes, kur
elektronisko dokumentu aprite pārsniegusi 80% no kopējā
dokumentu skaita, šāds rādītājs iepriekšējā periodā netika
sasniegts. Savukārt ministriju
grupā labākie sasnieguši 70%
rezultātu e-dokumentu apritē.
Novērojama atšķirība starp iestāžu sniegumu e-pārvaldē – ir
iestādes, kas tikai uzsāk piedāvāt iedzīvotājiem pieteikt pakalpojumus ne vien rakstveidā, bet
arī elektroniski, kamēr citās sasniegti jau augsti elektronisko
dokumentu aprites rādītāji. Tiek
veicināta starpiestāžu sadarbība, turpina attīstīties dokumentu pārvaldība, tiek pilnveidotas
datu sistēmas, lai nodrošinātu
savienojamību ar citām datu
bāzēm, pievienojoties publiskās
pārvaldes dokumentu pārvaldības integrācijas videi.
Latvijas e-indekss mērījuma
veikšanā un uzvarētāju apbalvošanā piedalījās VARAM ministrs Kaspars Gerhards, Lattelecom valdes priekšsēdētājs
Juris Gulbis un partneri – Gints
Kaminskis, Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdis, Jānis
Endziņš, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras priekšsēdētājs, Signe Bāliņa, Latvijas
Informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju asociācijas prezidente, Viktors Valainis, Latvijas
Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors.

Rundāles novada domes priekšsēdētājam A.Okmanim tiek pasniegta balva par iegūto 1.vietu
mazo novadu kategorijā
Foto:.no www.facebook.com/
lattelecom
Par Latvijas e-indeksu
2017. gadā pēc Lattelecom
un VARAM pasūtījuma ir veikts
jau trešais Latvijas e-indeksa
mērījums. Mērījums vērtē e-vides infrastruktūru, pašvaldības
interneta resursus un cilvēku
prasmes, e-pārvaldi un drošību,
atvērto datu pieejamību, iestādes iekšējo procesu organizāciju, starpiestāžu sadarbību,
pakalpojumu sniegšanu, sabiedrības iesaistīšanu u.c. e-vides attīstības aspektus.
Partnerības iniciatīvu uzsākta 2014. gadā Lattelecom
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
sadarbojoties ar partneriem –
Latvijas Pašvaldību savienību,
Latvijas Lielo pilsētu asociāciju,
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru. Iniciatīvas
uzdevums ir izveidot pārskatāmu e-vides iespēju izmantošanas novērtējumu pašvaldībās
un valsts iestādēs.
Kaspars Rūklis
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
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MĀRPUĶĒNI AICINA “ĒDĪSIM ATBILDĪGI!”

Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”
ir viena no 30 izglītības iestādēm Latvijā, kas šogad darbojas Ekoskolu projektā „Ēdam
atbildīgi!”. Projekts tika aizsākts
2015.gadā, un turpināsies kā
Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Projektā piedalās deviņas
Eiropas valstis – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un
Latvija.
Programmas „Ēdam atbildīgi!” mērķis ir pievērst bērnu uzmanību pārtikai visas tās dzīves
cikla kontekstā. Bērni izzina, kā
tiek ražota pārtika, no kurienes
tā nonāk mūsu virtuvē, kas ir
tās sastāvā, un kā samazināt
pārtikas atkritumu daudzumu.
Pats svarīgākais ir prast iegūtās
zināšanas pārvērst mūsu zemei
draudzīgās rīcībās.
Tādēļ laikā no 30.oktobra
līdz 5.novembrim aktīvi darbojāmies Ekoskolu rīcības nedēļā:
30.10., pirmdiena
LAI BŪTU KO ĒST!
- Rotaļnodarbības grupās
(ēdiena dažādie ceļi līdz galdam).
- 6gadīgo bērnu grupas prezentācija – no kurienes uz virtuvi
atceļo mūsu pārtika.
- Plakātu un atgādņu par
atbildīgu pārtikas patēriņu gatavošana.
31.10, otrdiena
KO ĒDAM!
- Veselīgu salātu/kārumu (no
pašu dārzos izaugušiem dārzeņiem) gatavošana un baudīšana.
- 6gad.bērnu grupas teātra
izrāde „Zvēri un abru taisītājs” ar
labsirdīgu, veģetāru aicinājumu.
Izrādi rādām un ar sezonāliem
našķiem cienājam arī Pilsrundāles vsk. struktūrvienības Bērsteles skolas 5-6gadīgos bērnus.
- Plakātu un atgādņu par
atbildīgu pārtikas patēriņu gatavošana.
01.11.,trešdiena
CIK ĒDAM?
- Tikšanās ar virtuves darbiniekiem, iepazīšanās ar uztura
piramīdu.
- Plakātu un atgādņu par
atbildīgu pārtikas patēriņu gatavošana.
02.11., ceturtdiena
KO LABĀK NEĒDAM!

- 5gad.bērnu grupas prezentācija “Labāk nepirksim un
nelietosim!” – cik cukura ir saldinātajos dzērienos, palmu eļļa
cepumos un citos kārumos.
- 6gadīgo bērnu grupas teātra izrāde „Zvēri un abru taisītājs” ar labsirdīgu, veģetāru aicinājumu. Rādām Pilsrundāles vsk.
struktūrvienības Svitenes skolas
5-6gadīgajiem bērniem.
- Bukleta par palmu eļļu un
saldinātiem dzērieniem gatavošana.
03..11., piektdiena
PĒC ĒŠANAS...
- Noderīgu lietu izgatavošana no otrreizējiem materiāliem.
- Plakātu un sezonāla cienasta nogādāšana Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā un Pilsrundāles vidusskolā.
- Aicinājumu „Ēdīsim atbildīgi!” un plakātu izvietošana
Saulainē un Pilsrundālē, kā arī

Foto: I.Jaunzeme
daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās.
04.,05.11.,
sestdiena,
svētdiena
VĒLREIZ PAR ĒŠANU!
- Apņemšanās „Ēst atbildīgi”
nostiprināšana ģimenēs (laimīgo trauku veidošana).

Bērni izpēta cukura daudzumu saldinātajos dzērienos
Foto: I.Jaunzeme

Pirms pērciet, gatavojiet vai
izmetiet, atcerieties, ka pieeja
ēdienam ir viena no cilvēka tiesībām, diemžēl katrs desmitais
cilvēks pasaulē cieš no bada,
bet Latvijā 25% pārtikas nonāk
atkritumos. Mūsu pārtikas izvēle un patēriņš ietekmē klimata
pārmaiņas vairāk, nekā visas
izmantotās lidmašīnas un automašīnas kopā. 70% patērētā
saldūdens izlieto pārtikas sagatavošanai. Mūsu izvēļu rezultātā
samazinās bioloģiskā daudzveidība, tiek izcirsti lietusmeži, un
ūdenskrātuvēs nokļūst pesticīdi
un mēslojums.
Mūsu ēšanas paradumi ietekmē pasauli, kurā dzīvojam
mēs un mūsu bērni, kuru atstāsim mūsu mazbērniem.
Tādēļ mārpuķēni aicina –
ĒDĪSIM ATBILDĪGI!
Ja vēlaties salīdzināt, kā
mainījušies ēšanas paradumi
Latvijā, aicinām Jūs aplūkot izstādi „Ko galdā cēla un godāja
latvieši senatnē” mūsu iestādes
otrā stāva gaitenī. Izstāde tapusi ar mūsu bērnu vecāku un citu
ģimenes locekļu atbalstu.
Ieva Jaunzeme
PII “Mārpuķīte” vadītāja
izglītības jomā

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem bērni iesaka: “Saldos našķus labāk aizvietot
ar veselīgiem našķiem.” Foto: I.Jaunzeme
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PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA STARP LATVIJAS LAUKU VIDUSSKOLU LĪDERIEM
15. novembrī Pilsrundāles
vidusskolas vadība un skolotāji
tika uzaicināti uz Cēsīm, lai piedalītos Draudzīgā aicinājuma
fonda organizētajā pasākumā,
kurā tika noteiktas labākās skolas pēc centralizēto eksāmenu
rezultātiem 2017. gadā.
Šogad konkursā tika nominēta 51 skola četrās nominācijās - ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un
specializētās skolas, tajā skaitā
tehnikumi, arodvidusskolas un
mūzikas skolas.
Reitingā pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos

eksāmenos vērtēja piecus mācību priekšmetus - latviešu valodu,
matemātiku, angļu valodu, dabaszinības (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsturi, kā arī skolu izaugsmi
gan mācību priekšmetos, gan
kopvērtējumā.
Latvijas lauku vidusskolu
grupā, Pilsrundāles vidusskola
ierindota labāko divdesmitniekā
4 grupās: angļu valodā, matemātikā, dabaszinībās un skolu
kopvērtējumā.
Draudzīgā
aicinājuma
skolu reitinga rezultāti Pilsrundāles vidusskolai:
1. vieta Latvijā lauku vidus-

skolu grupā angļu valodā (sk. A.
Simonova)
3. vieta – matemātikā (sk. A.
Vasiļevska)
4. vieta – eksāmenu rezultātu kopvērtējumā
6. vieta- dabaszinībās (sk. V.
Rozēna, R. Vasiļevskis)
No 2009. gada Pilsrundāles vidusskola centralizēto eksāmenu kopvērtējumā,
starp lauku vidusskolām ieguvusi godalgotas vietas četras reizes:
2. vieta - 2015. gadā
3. vieta - 2013.gadā
1. vieta - 2009. un 2010.

gadā
Matemātikā trīs reizes godalgotas vietas:
3. vieta - 2015. gadā
2. vieta - 2014.gadā
2. vieta 2009. gadā
Angļu valodā godalgotas vietas:
1. vieta - 2015. gadā
2. vieta - 2009. gadā
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

“MAZIEM MIRKĻIEM IR LIELA NOZĪME”

Labklājības ministrija, kas
iniciējusi kampaņu „Maziem
mirkļiem ir liela nozīme” aicina
visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, un citas organizācijas, kā
arī uzņēmumus 10.decembrī
piedalīties akcijā, iedibinot jaunu tradīciju – svētdienu, kas
tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un interesanti.
Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem,
Labklājības ministrijas iniciētā

2017. gada 16. Novembrī
Pilsrundāles vidusskolas Mūzikas gatavojās XI Starptautiskā
Kamermūzikas festivāla FEsTaRI koncertam „No sirds uz sirdi”
Rundāles pils Baltajā zālē.
Koncerts tika rīkots sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas
1. mūzikas skolu. Festivālā „
FEsTARI”, muzicējam kopā ar
skolotājiem un studentiem no
Espo mūzikas institūta (Somija), Heino Ellera Tartu mūzikas
skolas (Igaunija). Šogad festivāls tika rīkots 11. reizi. Šoreiz,
kopā ar mūsu vokālās mūzikaskora klases skolotāju Inesi Lavronoviču. Skolotāju ansamblis:
Inese Lavrinoviča, soprāns,
(Pilsrundāle), Sanita Salmane,
vijole (Rīga), Ingrīda Madisone, vijole (Rīga), Indra Priede,
alts (Rīga), Agate Ozoliņa, čells
(Rīga), Jaan Kapp, klavieres

projekta ietvaros tiek organizēta akcija “Maziem mirkļiem ir
liela nozīme”, kura norisināsies
10. decembrī.
Ar šo akciju kampaņas organizatori vēlas iedibināt jaunu
tradīciju – svētdienu, kas tiek
pavadīta ģimenes lokā, mudinot vecākus veltīt kaut pavisam
nedaudz vairāk laika kopā ar
saviem bērniem.
Akcijā ar savu iniciatīvu
organizēt ģimenes dienu tiek
mudināti piedalīties arī visas

Latvijas nevalstiskās organizācijas, skolas, pašvaldības un
uzņēmēji.
Akcijas “Maziem mirkļiem
ir liela nozīme” aktivitātes var
veikt dažādi, piemēram, kopīgi
pagatavojot pusdienas, sarīkojot spēļu pēcpusdienu, aizbraucot uz tuvāko pastaigu taku,
parku vai dodoties pastaigā gar
jūru. Ikvienam kopīgi pavadītam
mirklim ir nozīme.
Saturiski
daudzveidīgās
kampaņas klipi pauž – lai būtu

kopā, laika daudz nevajag, jo arī
mazi mirkļi nozīmē ļoti daudz.
Sociālās kampaņas ietvaros ir
izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku
ar bērniem.
Radošā komanda
LR Labklājības ministrijas kampaņas “Maziem
mirkļiem ir liela nozīme”

„NO SIRDS UZ SIRDI”

(Tartu) izpildīja Jāzepa Mediņa solo dziesmu „Sapņojums”.
Vēl koncertā tika atskaņoti V.
A.Mocarta, F. Hendeļa, M.Bruka,
P. Pandolfo un F. Šūberta skaņdarbi kameransambļiem.
Festivāla ilggadējā vadītāja
ir Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas klavieru nodaļas
vadītāja Gunta Melbārde. Sadarbība ar skolotāju Melbārdi
iesākās pagājušajā gadā „Ziemas meistarklasēs”.
Sirsnīgs paldies skolas
direktorei Andai Liškauskai,
Rundāles pils darbiniekiem un
Mūzikas nodaļas skolotājiem
par atbalstu koncerta tapšanā.
Paldies, mūzikas cienītājiem un
klausītājiem.
I. Lavrinoviča
Mūzikas un mākslas skolas
mūzikas nodaļas vadītāja

Attēlā: skolotāja Inese Lavrinoviča kopā ar skolotāju ansambli koncertā „No sirds uz sirdi” muzicējam kopā ar draugiem.
/Foto:I.Lavrinoviča
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2017.GADA 30.NOVEMBRI
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Rundāles pagasts

40760010050
40760030173
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030452
40760030458
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760080095
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080145
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080233
40760080236
40760080244
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 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pie Spricēniem
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 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.8
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 165
LLT 270
LLT 251
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
0,0300
1,2000
2,0900
0,1300
0,3800
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
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0200
0,0500
0,0370
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,0000

Svitenes pagasts

40880010095
40880040146
40880040315
40880040385

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Dunduri
Svitenes mazdārziņi
Pašvaldībai piekritīgā zeme

0.7000
1,8000
0.1000
0.4000

Viesturu pagasts

40960070193
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960070302
40960080085
40960020040
40960080085
40960020040

Zeme pie upes
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

2.8000
0.2600
5,4000
0,2500
0,0300
1,3300
0,1691
0,1100
0,1691
0,1100

12

Rundāles novada ziņas

SIRSNĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

NOVEMBRA
JUBILĀRIEM!

85

Ilga Vītola
Kazimirs Savisks

80

Alfs Rīns
Elžbeta Remeika
Aleksandrs Papļevko

75

Aivars Alksnītis

65

Anna Volkova
Faina Šaškova
Tatjana Sosonka
Ignats Sakne
Irēna Odziņa

60

Igors Udalovs
Alla Titoviča
Janīna Muceniece
Silva Mežkaucka
Ginta Medne
Jānis Kebānovs
Edgars Bergmanis
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SIRSNĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

DECEMBRA
JUBILĀRIEM!

85

Milda Treiliņa
Emīlija Streļčūna

80

Ņina Trivoženkova
Ivars Pūne
Ruta Pumpase

75

Genoefa Jurēviča
Indulis Grīnfelds
Jānis Brazausks
Ņina Bērzmārtiņa
Guna Ārenta

70

Jozs Barvids

65

Pjatrs Grudzinsks
Sarmīte Gromova
Viktors Gicēvičs
Tamāra Dankbāre

60

Ilgvars Nikolajevs
Andris Dzenis

RUNDĀLES PILS AICINA UZ
ZIEMASSVĒTKU KONCERTU
Jau piekto gadu Rundāles pils muzejs sadarbībā ar Rundāles nova-

da domi un Rundāles pils atbalsta fondu aicina novada iedzīvotājus
uz bezmaksas Ziemassvētku koncertu.
2017. gada 25. decembrī plkst. 16:00 Baltajā zālē koncertā “Kokles
stīgo Ziemassvētku pasakas” uzstāsies Rīgas Tautas mākslas un
kultūras centra “Mazā ģilde” koklētāju ansamblis “Teiksma”.
Ansambļa vadītāja Teiksma Jansone stāsta: “Šis koncerts būs īpašs,
jo kokļu izpildījumu bagātinās arī flautiste! Ansamblis atskaņos
dažādus Z.Liepiņa, G.Pelēča, S. Makdonaldas, S.Kangas, J.Lūsēna,
A.Altmaņa, V.Rudušas skaņdarbus un Ziemassvētku dziesmas.”
IEEJA KONCERTĀ BEZ MAKSAS!

Sveicam novada jaunos
iedzīvotājus un viņu vecākus!

Kate, Gustavs un
Ričards
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
IRĒNA TRĪBERE 05.08.1951.-05.11.2017.
JEĻENA STEPANČENKO 16.03.1953.-05.11.2017.
IVARS REINIS 04.07.1965.-24.11.2017.

Ruta Bemberga
Rundāles pils muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste

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.

„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 – Ilvija Tetērina: e-pasts ilvija.teterina@rundale.lv, tālr. 63962236

