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Domes priekšsēdētāja sleja

JAUNĀ GADA JAUNIE DARBI
2012. gads sācies ar jauniem darba plāniem
Rundāles novada pašvaldībā. Jau decembra
nogalē novada domes deputāti pieņēma divus ļoti
nozīmīgus lēmumus: apstiprināja 2012.gada budžetu
un nodeva sabiedriskajai apspriešanai Rundāles
novada teritoriālplānojumu 2012.-2025.gadam.
Janvārī tiks pabeigta arī novada Attīstības
programma 2012. - 2018. gadam, kas tuvākajā laikā tiks
nodota sabiedriskajai apspriešanai mūsu iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem.
Abi stratēģiskie plānošanas dokumenti ir ļoti nozīmīgi
gan visa novada, gan arī katra īpašuma, katra ciema
un arī katras nozares attīstībai mūsu novada teritorijā.
Tajos ir noteikta gan katra īpašuma teritorijas atļautā
izmantošana, gan arī konkrēta rīcības un investīciju
programma novada attīstībai tuvākajiem septiņiem
gadiem.
Tāpēc aicinu visus aktīvi iesaistīties minēto
dokumentu sabiedriskajā apspriešanā un izteikt savus
priekšlikumus, kurus deputāti varētu ņemt vērā pie
dokumentu galīgo redakciju apstiprināšanas.
Uztikšanos sabiedriskajās apspriedēs!
Laimīgu Jauno gadu vēlot,
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

27.decembrī Rundāles pilī tika rīkots pasākums par godu Rundāles novada jaundzimušajiem un ģimenēm. Rundāles
novadā laika periodā no 2010.gada 1.decembra līdz 2011.gada 1.decembrim reģistrēti 13 zēni un 12 meitenes.
/Foto: K.Kociņa/
Vairāk lasiet 6.lapaspusē 

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēde notika 2011. gada
29.decembrī, kurā nolēma:
- precizēt pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Punslavas 3.2.” zemes vienības platību
no 0,3ha uz 0,13ha;
- iznomāt L.Č. pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Punslavas 3.2” zemes vienību 0,13 ha platībā un
pašvaldības nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” zemes vienības daļu 0,3 ha platībā uz
vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām, nomas maksu
gadā nosakot 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības;
- piešķirt neapbūvētam Viesturu pagasta nekustamajam
īpašumam „Pie Kaudzītēm II” 3,46 ha platībā jaunu
nosaukumu „Lejaskrasti”;
- piešķirt Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
2,3ha platībā nosaukumu „Lielumuļi”;
- atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Auguļi” 48,7 ha kopplatībā vienu zemes vienību 3,6 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai
neapbūvētajai zemes vienībai „Auguļu mežs” noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība;
- piešķirt Ls 300,00 Sabiedriskās organizācijas Rundāles
novada Svitenes pagasta biedrība „Mums pieder pasaule”
projekta „Rundāles novada Hokeja sacensības” realizācijai,
pārskaitot līdzekļus biedrības kontā;
- pagarināt zemes nomas līguma termiņus SIA „Pīlādžlauki”
uz pašvaldībai piekrītoša Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Lepšukalns” zemes vienības 7,95 ha platībā un
uz Rundāles novada domes īpašumā esoša nekustamā
īpašuma „Īslīces stacija 3” zemes vienības daļu 1,23 ha
platībā uz vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām. Nomas
maksu noteikt 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
- pagarināt H.N. Zemes nomas līguma termiņu uz pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes
vienības daļu 0,03ha platībā uz vienu gadu lauksaimniecības
vajadzībām, nomas maksu gadā noteikt 2 % apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
- pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu
H.I. uz pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma „Induļi”
zemes vienību 0,3ha platībā, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
iznomāt uz desmit gadiem lauksaimniecības vajadzībām;
nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no iznomātās
zemes kadastrālās vērtības;
- noteikt, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„LLT 229” zemes vienība 0,04 ha platībā, ir starpgabals
un piekrīt pašvaldībai, un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Rundāles novada domes vārda;

- iznomāt G.B. pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „LLT 229” zemes vienību 0,04 ha uz
vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām; nomas maksu
gadā noteikt 1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās
vērtības;
- pagarināt Ņ.S. zemes nomas līguma termiņu uz Rundāles
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rundāles
pagasta zemes” zemes daļu 2,5 ha platībā uz vienu gadu
lauksaimniecības vajadzībām; nomas maksu gadā noteikt
2,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
- piešķirt V.K. un G.K. zemes nomas pirmtiesības uz ½
domājamo daļu katram no nekustamā īpašuma „Umuļi” zemes
vienības ar 0,3ha kopplatībā ar 2010.gada 1.septembri uz
10 gadiem; nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
- piešķirt G.K. nomas pirmtiesības uz nekustamā īpašuma
„Lielumuļi” zemes vienību 2,3 ha platībā ar 2010. gada
1.septembri uz 10 gadiem; nomas maksu gadā noteikt 0,5%
apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
- atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Īcēni” zemes vienības 99,9ha platībā, divus zemes gabalus
aptuveni 15,0 ha un 10,0 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu; apstiprināt Darba uzdevumu zemes
ierīcības projekta izstrādei Rundāles pagasta nekustamajam
īpašumam „Īcēni”;
- apstiprināt Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Kreņģeļi” Zemes ierīcības projektu; atdalītajai
zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;
- atļaut atdalīt no Viesturu pagasta, nekustamā īpašuma
„Sējas” vienu zemes vienību 10,06ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu; piešķirt jaunu nosaukumu
„Jaunrugāji” no nekustamā īpašuma „Sējas” atdalāmajai
neapbūvētajai zemes vienībai;
- apstiprināt SIA „Vides konsultāciju birojs” izstrādāto
projektu „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Rundāles
pils apbūves ansamblis” individuālās aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) projekts” un iesniegt Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijā;
- nodot SIA „Reģionālie projekti” izstrādāto Rundāles novada
teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. pirmo redakciju un Vides
pārskata projektu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai;
- publicēt paziņojumus par Rundāles novada teritorijas
plānojuma 2012. - 2025. g. pirmās redakcijas un Vides
pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu vietējā laikrakstā,
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietot pašvaldības mājas
lapā; organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
Rundāles pagasta Pilsrundālē, Svitenē un Bērstelē;
Turpinājums 2.lpp 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PAZIŅOJUMS

par Rundāles novada Teritorijas plānojuma
2012.-2025.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata
projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Tiek uzsākta ESF finansētā projekta „Rundāles
novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” ietvaros izstrādāto dokumentu - Rundāles
novada Teritorijas plānojuma 2012. - 2025. gadam pirmās
redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā
apspriešana, kuras termiņš noteikts no 2012.gada 30.janvāra
līdz 2012.gada 12.martam.
Ar materiāliem var iepazīties Rundāles novada domes ēkā
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, Svitenes
pagasta pārvaldes ēkā Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles
novadā un Viesturu pagasta pārvaldes ēkā Bērstelē, Viesturu
pagasts, Rundāles novads darba dienās no plkst. 9.00 līdz
plkst.12.00 un no plkst.14.00 līdz plkst.17.00, piektdien no
plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.15.00,
kā arī Rundāles novada domes mājas lapā internetā
http://www.rundale.lv/lv/pasvaldiba/teritorijas_planojums.
htm (kontaktpersonas SIA „Reģionālie projekti” projektu
vadītāja Santa Pētersone Tel. 29419002 un Rundāles
novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Inta Klīve
Tel. 63962236, 26620205)

APSPRIEŠANAS SANĀKSMES

Tiek organizētas Rundāles novada Teritorijas plānojuma
2012. - 2025. gadam pirmās redakcijas, Vides pārskata
projekta un Attīstības programmas 2012. - 2018. gadam
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:
- Rundāles pagasta Pilsrundāles vidusskolā 2012.gada
1.martā plkst.16.00,
- Svitenes pagasta pārvaldē Svitenē 2012.gada 29.februārī
plkst.16.00,
- Viesturu pagasta pārvaldē Bērstelē 2012. gada 2. martā
plkst.16.00.
Ierosinājumi un priekšlikumi iesniedzami rakstiski līdz
2012.gada 12.martam personīgi darba laikā Rundāles novada
domes ēkā 2.stāvā, kancelejā, Svitenes pagasta pārvaldes
ēkā 2.stāvā Svitenē, Viesturu pagasta pārvaldes ēkā 2.stāvā
Bērstelē vai nosūtāmi pa pastu uz adresi Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921, vai elektroniski
parakstītā vēstulē pa e-pastu uz adresi dome@rundale.lv
Projekta Nr. Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/079

2.

Rundāles novada ziņas

 Turpinājums no 1. lpp
- apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā
zemesgabala Rundāles pagastā „Trizuļi” privatizācijas izsoles
rezultātus;
- apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā
zemesgabala Rundāles pagastā „Sprigulīši” privatizācijas izsoles
rezultātus;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr.14 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada sais
tošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada domes budžetu
2011.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2012.gadam”;
- piešķirt Ls 300,00 Sabiedriskās organizācijas „Rundāles novada
Viesturu pagasta pensionāru apvienība „Vakarvējš” projekta
„Pensionāru sadraudzības pasākums „Zem eņģeļa spārniem”
realizācijai, pārskaitot līdzekļus biedrības kontā.
Nākamo novada domes sēdi plānots sasaukt 2012. gada
26.janvārī plkst.09:00.

- NOTEIKT BĒRSTELES CIEMATĀ aukstā ūdens tarifu ūdens
lietotājiem Ls 0,72 par 1 m3 bez PVN;

- NOTEIKT VIESTURU CIEMATĀ aukstā ūdens tarifu ūdens
lietotājiem Ls 0,83 par 1 m3 bez PVN;

1. piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi
aukstā ūdens patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu personu, ja
nav uzstādīts ūdens skaitītājs;

1. piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi
aukstā ūdens patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu personu, ja
nav uzstādīts ūdens skaitītājs;

2. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu
ūdens apgādi aukstā ūdens patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu
personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs.

2. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu
ūdens apgādi aukstā ūdens patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu
personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs.

3. noteikt kanalizācijas tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,83 par 1 m3
bez PVN;

3. noteikt kanalizācijas tarifu ūdens lietotājiem Ls 0,61 par 1 m3
bez PVN;

4. piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu kanalizācijas
sistēmu kanalizācijas patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu
personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs;

4. piemērot vairākdzīvokļu ēkās ar centralizētu kanalizācijas
sistēmu kanalizācijas patēriņu 4,5 m3 mēnesī par vienu
personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs;

5. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu
kanalizācijas sistēmu kanalizācijas patēriņu 9 m3 mēnesī par
vienu personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs;

5. piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu
kanalizācijas sistēmu kanalizācijas patēriņu 9 m3 mēnesī par
vienu personu, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs.

6. noteikt, ka tarifi stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri;

6. noteikt, ka tarifi stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri;

APSTIPRINĀTS RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2012.GADAM
Rundāles novada domes deputāti 2011.gada 29.decembra
domes sēdē pieņēma saistošos noteikumus, ar kuriem tika
apstiprināts novada budžets 2012.gadam. Sastādot budžetu
tika ņemtas vērā galvenās prioritātes un 2011.gadā uzsāktie
attīstības virzieni – jānodrošina Mūzikas un mākslas skolas
darbība, pašvaldības policijas uzturēšana, brīvpusdienas
visiem sākumskolas skolēniem, kā arī jārealizē 2011. gadā
uzsāktie projekti, tādi kā Svitenes saieta nama rekonstrukcija,
projekta COOP EDU - SHIP ietvaros veiktā uzņēmējdarbības
atbalsta punkta izveide Viesturu pārvaldes ēkā Bērstelē, kā
arī jāparedz priekšfinansējums un līdzfinansējums jaunajiem
apstiprinātajiem projektiem.
Kopējie budžeta ieņēmumi 2012. gadā attiecībā pret
2011.gadu plānoti 105,54 procentu apmērā – 2 483 122,00
LVL (Ls 2 042 035 - 2011. gadā). 27,7 % no 2012. gada
budžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– 678 718,00 LVL. Otro lielāko daļu no 2012.gada budžeta
ieņēmumiem veido pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds
– 17,16% no visiem ieņēmumiem jeb 420 342,00 LVL.
Tiek plānots, ka būtisku budžeta ieņēmumu daļu veidos
ieņēmumi no projektu realizācijas 485 199,00 LVL, kas
sastādīs 15% no kopējā 2012.gada budžeta. Šogad, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu, ieņēmumi no projektu realizācijas ir
plānoti par 11 % mazāki, jo vairāku projektu fondu līdzekļu
atmaksas varēs notikt tikai nākamajā gadā.
13,80% no pamatbudžeta ieņēmumiem veido mērķdotācijas
izglītības iestādēm, bet 11,22% ieņēmumi no komunālajiem

pakalpojumiem. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa
sastāda – 5,90% jeb 144 619,00 LVL.
Kopējie budžeta izdevumi paredzēti Ls 2 534 294 apmērā.
Izdevumu daļā būtisks līdzekļu pieaugums ir paredzēts,
lai nodrošinātu pagājušajā gadā jaunizveidoto struktūru
darbību. Mūzikas un mākslas skolas uzturēšanai un attīstībai
šā gada budžeta izdevumos paredzēti 32 813,00 LVL, bet
SPII „Saulespuķe” 149 174,00 LVL. Tāpat jānodrošina
jaunizveidotās pašvaldības policijas darbs, kam 2012. gadā
paredzēti 11 993,00 LVL.
Tā kā 2011. gadā noslēdzās ESF projekts „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, 2012. gada budžetā ir
palielināti garantētās minimālās iztikas līdzekļi no 15 000,00
LVL 2011. gadā uz 23 000,00 LVL 2012. gadā. Ēdināšanas
pabalsti palielināti par 44,5 % jeb 3 560,00 LVL un šogad
sastāda 11 560,00 LVL, dzīvokļu pabalsti palielināti par 25%
jeb 3 000,00 LVL.
32,72 % no visiem budžeta izdevumiem tiek novirzīti
izglītībai (808 979,00 LVL), bet 23,37% projektu finansējumam
(577 828,00 LVL), kur 120 000,00 LVL ir Rundāles novada
domes projektu līdzfinansējums.
Šā gada budžetā lielākie priekšfinansējumi un
līdzfinansējumi paredzēti jaunajiem pagājušā gada novembrī
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
ietvaros atbalstītajiem projektiem. Viens no šādiem projektiem

ir „Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību
starp Sociālajiem dienestiem”, dotā projekta finansējumam
2012.gadā pašvaldības budžetā paredzēti 55 822,00 LVL.
Projekta „Pārvaldīšanas instrumentu attīstība antropogēnās
slodzes samazināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
mērķis ir stiprināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu
aizsardzību, izmantojot vides pārvaldes instrumentus.
2012. gada pašvaldības budžetā projekta finansējumam
paredzēti 88 375,00 LVL.
Savukārt projekta „Vietējo produktu attīstība Vidus Baltijā”
mērķis ir veicināt vietējo produktu attīstību, projekta ietvaros
tiek plānota tirgus laukuma izveide Rundāles novadā. Šī gada
budžeta izdevumu daļā projektam paredzētais finansējums
sastāda 72 361,00 LVL.
13,50 % no visiem budžeta izdevumiem tiek novirzīti
komunālo pakalpojumu darbības nodrošināšanai un
labiekārtošanas darbiem (333 831,00 LVL).
2012. gada speciālā budžetā autoceļu (ielu) fonda
izdevumi, kas saistīti ar autoceļu un ielu uzturēšanu, tostarp
ielu apgaismojumu un ceļu uzturēšanu ziemā, sastāda
37 124,00 LVL, kas ir 80% apmērā no 2011.gada izdevumiem.
Kopējās Rundāles novada kredītsaistības 2012.gadā veido
1 761 081,00 LVL. Šogad aizdevumu atmaksai tiks novirzīti
285 123,00 LVL, bet 51 238,00 LVL kredītprocentu nomaksai.
Marija Teišerska
Finanšu nodaļas vadītāja

ATCEROTIES BARIKĀŽU DIENAS
„No Svitenes autobuss mūs nogādāja Rīgā, mums tika
uzticēts sargāt Ministru Padomes ēku. Mūs visus sasauca
lielajā zālē. Katram iedalīja savu telpu, ko apsargāt. Piekodināja
īpaši uzmanīt logus, ja desants sāktu ieņemšanu,” atceras
R.Ripa, „īpašu baiļu kā tādu nebija, neesmu no bailīgajiem.”
Gadījies arī kāds kuriozs, Raimonds ticis sajaukts ar tā laika
valdības vadītāju Ivaru Godmani: „Puiši vēlāk stāstīja, kamēr
biju iesnaudies, garām ejošie cilvēki sačukstējušies „Kuš,
kuš, neuzmodini Godmani”. Jāteic, ka tai laikā bijām diezgan
līdzīgi.”

Barikāžu piemiņas zīme “Acis” Zaķusalā
/FOTO: Jānis Vilniņš/
81 Rundāles novada iedzīvotājs ir saņēmis 1991. gada
barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, liecina Barikāžu muzeja
dati. Piemiņas zīmi piešķir barikāžu dalībniekiem par
1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību,
pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā
un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras morāli un
materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus.
Lai saņemtu barikāžu piemiņas zīmi, iedzīvotāji pildīja
anketas par sev zināmajiem barikāžu dalībniekiem. Šobrīd
viena iedzīvotāju daļa ir apbalvota, bet cita – nē.
Komentē Raitis Ābelnieks, Bauskas novadpētniecības un
mākslas muzeja vēsturnieks: „Lielākais trūkums, ka pirms
Augusta puča Tautas Fronte iznīcināja visus reģistrus par
barikāžu dalībniekiem un organizatoriem. Tas tika izdarīts
pārsteidzīgi, kaut arī var saprast cilvēcīgo motivāciju – bailes
no represijām. Ja komunisti ņemtu virsroku, vēl ideālāku
iemeslu izsūtīšanām un citiem sodiem iedomāties nevar.”
Viens no šādiem barikāžu dalībniekiem, kurš 1991. gada
19. janvārī diennakti atradās Latvijas Republikas ministrijas
telpās un ir apbalvots ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi,
ir Raimonds Ripa. Kopumā Svitenē ar barikāžu piemiņas
zīmēm ir apbalvoti 33 iedzīvotāji, tostarp arī Raimonda brālis
Viesturs Ripa, liecina Barikāžu muzeja dati.

Juris Seškēns, kurš divas naktis atradās Zaķusalā, apsargājot
Televīzijas torni, atceras, ka toreiz uz vietas atradās pārsimts
civilo: „Mums parādīja apsargājamo perimetru, organizatori
deva rīkojumu gulties, ja sāks šaut no torņa ar ložmetēju. Kaut
īpašas jēgas no tā nebūtu, jo izņemot „intelektuālo bruņojumu”,
nekā cita līdzi nevienam nebija. Zaķusalas Televīzijas tornis
atrodas pārredzamā vietā, vien mazi krūmiņi, kuros knapi
varētu paslēpties, autobuss un viena smagā automašīna”.
Bijis liels vējš, Daugava aizsalusi, cilvēki centās sasildīties
pie ugunskura. „Daudz neko nerunājām, pa radio klausījāmies
ziņas no Rīgas centra.”
Māris Lapsa, kurš tāpat kā J. Seškēns kopā ar citiem
baušķiniekiem un rundāliešiem apsargāja Zaķusalas torni,
atceras, ka pateicoties Tautas frontes organizatoru darbam,
viss bijis izplānots un sakārtots: „Nebija tā, ka mēs atbraucām
un stāvējām kā pūlis, organizatori norīkoja katru uz savu
posteni, atveda malku ugunskuram, karstu tēju, lai mēs varētu
sasildīties”. M. Lapsa braucis vairākas reizes, galvenokārt
pa naktīm: „Barikādēs piedalījās arī abi mani bērni, ar dēlu
Gintu mēs mainījāmies – vienu nakti brauca viņš, otru es,
bet pa dienu uz darbu. Meita Sandra toreiz studēja medicīnu.
Doma baznīcā bija izveidots tāds kā pirmās palīdzības punkts.
Medicīniskā institūta studenti dežūrēja dienu un nakti – pārsēja
ievainotos, sniedza palīdzību.”

Uzziņai
1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas
Republikas valsts apbalvojums, kas izveidots, lai godinātu
aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus - barikāžu
dalībniekus. Pirmā piemiņas zīme pasniegta 1996.gada
20. janvārī. Piemiņas zīmei 1999. gadā ar īpašu likumu
piešķirts valsts apbalvojuma statuss.

Barikāžu laika hronoloģija no 1991.gada 13.janāra
līdz 25.janvārim* –
► 13. janvāris - D. Īvāns un R. Ražuks aicina cilvēkus uz
barikādēm.
LR Ministru padome dod rīkojumu ievest Rīgā smago
lauksaimniecības un celtniecības tehniku, lai bloķētu
pieeju barikādēm.
► 14.janvāris - OMON uzbrūk transportam uz Vecmīlgrāvja
tilta. Apšauda un aptur automašīnas. Kopumā šeit tika
iznīcinātas 17 automašīnas.
► 17.janvāris - Barikādēs tiek izsludināts ārkārtas stāvoklis.
► 20.janvāris. Toreizējā Rīgas iekšlietu pārvaldes dežūrdaļa
no Iekšlietu ministrijas saņēma ziņojumu, ka sācies
uzbrukums ēkai. Pēc tā sakari ar Iekšlietu ministriju
pārtrūka. Jau plkst. 21.28 ātrā medicīniskā palīdzība
dežūrdaļu informēja, ka Bastejkalnā sašauti divi cilvēki.
Plkst. 22.04 izplatījās ziņas, ka šaušana notiek Iekšlietu
ministrijas augšējos stāvos. Sakaru ar ministriju joprojām
nebija. Tikai plkst. 22.18 atjaunojās sakari ar Iekšlietu
ministriju. Tad arī noskaidrojās, ka apšaudē ministrijā
gājuši bojā divi miliči. Savukārt Bastejkalnā nošauts
skolnieks Edijs Riekstiņš, Jura Podnieka studijas
kinooperators Andris Slapiņš, bet nāvējoši ievainots otrs
studijas operators Gvido Zvaigzne.
► 24.janvāris - Barikāžu aizstāvji pēc valdības aicinājuma
atstāj barikādes.
► 25. janvāris - Nacionālā sēru diena. 20. janvāra upuru
bērēs pulcējas tūkstošiem pavadītāju.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
__________________________________
* Darbā izmantoti materiāli no Latvijas 1985. – 1996. gada Notikumu

hronikas, IeM Preses centrs, kā arī no Virtuālās enciklopēdijas http://
www.gramata21.lv
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TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDE UN SABIEDRISKĀ APSRIEŠANA
DEMOKRĀTISKĀ VALSTĪ
VALSTS VARA PIEDER
TAUTAI (LR Satversmes
2. pants). Tas nozīmē, ka
pilsoņi ir atbildīgi par valsts
un tādējādi arī par savas
dzīves kvalitātes celšanu un
pilnvērtīgu attīstību.
SABIEDRISKĀ APSPRIEDE
– sanāksme, kurā piedalās
un savus iebildumus un
priekšlikumus sniedz
sabiedrības pārstāvji.
PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA
stiprina iedzīvotāju aktīvu
līdzdalību parlamentārajā
demokrātijā visos varas
līmeņos. Tā tiecas arī pārvarēt
iedzīvotāju atsvešinātību no
valsts un pašvaldībām.

Kāpēc līdzdalība teritorijas attīstības
plānošanas procesā ir svarīga ikvienam
indivīdam?
Nereti iedzīvotāji nav apmierināti ar kādu vietējās
pašvaldības lēmumu, kas saistīts ar kādas teritorijas
izmantošanu. Cerīgs risinājums, lai uzlabotu situāciju
un nodrošinātu sabiedrības izpratni par viena vai otra
pašvaldības lēmuma likumību, ir katra indivīda jau laicīga
ieinteresētība un aktīva līdzdalība visu pašvaldības
teritorijas attīstības dokumentu izstrādē. Apstiprināts
plānojums turpmākajos pašvaldības lēmumos ir jāievēro kā
likums, un turpmākie pašvaldības lēmumi nedrīkstēs būt
pretrunā ar to.

Kāpēc ir nepieciešams izstrādāt teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus?
Izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu
un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības
programmas realizāciju un teritorijas plānojuma
administratīvo pārraudzību ir likumā „Par pašvaldībām”
noteikts pašvaldības pienākums.
Plānošanas procesa tiesisko regulējumu nosaka trīs
likumi: „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, „Reģionālas
attīstības likums” un „Attīstības plānošanas sistēmas
likums”.
Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus
izstrādā, lai:
• nodrošinātu novada teritorijas racionālu izmantošanu.
Tas nozīmē, ka plānojums tika veidots tā, lai šajā
administratīvajā teritorijā veicinātu ekonomisko attīstību
un vienlaikus saglabātu dabu, sociālo un kultūrvidi;
• nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam
un sabiedrībai kopumā;
• garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot
un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi.

Kādi dokumenti veido teritorijas attīstības
dokumentu kopu?
•
•
•
•

Attīstības stratēģija 2012 - 2025. gadam,
Teritorijas plānojums 2012 - 2025. gadam,
Attīstības programma 2012 - 2018. gadam,
Rīcības un investīciju plāni 2012 - 2014. gadam.

Kādu informāciju iespējams atrast katrā no
dokumentiem?
Attīstības stratēģija:
• nosaka ilgtermiņa attīstības redzējumu un stratēģiskos
mērķus;
• telpiskās attīstības perspektīvu ar vadlīnijām teritorijas
attīstībai.
Teritorijas plānojums:
Paskaidrojuma raksts sniedz informāciju par:
• teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstiem un
teritorijas attīstības priekšnoteikumiem;
• teritorijas attīstības mērķiem un virzieniem;
• vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu
aprakstu un pamatojumu.
Grafiskais materiāls - kartes
• teritorijas pašreizējai izmantošanai;
• atļautajai un plānotajai teritorijas izmantošanai;
• apdzīvoto vietu karte;
• plānotais maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un
satiksmes infrastruktūras izvietojums;
• aizsargjoslas (aizsardzības zonas);
• citas kartes (plāni).

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas
visbūtiskāk ietekmē katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un,
kas ietver prasības zemesgabalu apbūvei un teritorijas
labiekārtojumam. Tās ir rakstiski formulētas prasības
teritorijas izmantošanai katrā atšķirīgajā teritorijā, un
rakstiski formulēti visi teritorijas izmantošanas ierobežojumi.
Pārskats, kurā ietilpst:
• pašvaldības lēmumi par teritorijas plānojumu izstrādes
uzsākšanu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu;
• sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot
priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā
posma sabiedriskās apspriešanas rezultātus);
• ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un
juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;
• institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
• ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
• ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas
plānojuma prasībām;
• cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma izstrādei.
Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas
dokuments (līdz 7 gadiem), kas ietver pašreizējas situācijas
analīzi, tendences un prognozes, aprakstu par izstrādes
gaitu, nosaka vidēja termiņa prioritātes, sasniedzamos
mērķus, darba virzienus, uzdevumus, rīcības plānu,
nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas
īstenošanas ieviešanas un uzraudzības kārtību, pārskatu
par sabiedrības iesaistīšanu. Vietējās pašvaldības attīstības
programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.
Rīcības plāns un investīciju plāns ir izstrādājami trim
gadiem un precīzi nosaka tuvākajā nākotne veicamos
darbus, atbildīgās iestādes (vai pat personas) un
paredzētos finansēšanas avotus. Rīcības plāns ietver sevī
vairāk darbību, nekā investīciju plāns, kurā parādās tikai
investīcijas noguldījumi. Kārtējā gada noslēgumā notiek
rīcības un investīcijas plānu ieviešanas izvērtējums, kur
tie tiks papildināti ar neizpildītājām rīcībām no Attīstības
programmas prioritātes secībā. Rīcības prioritāti nosaka
esošās situācijas analīze un papildu finansējuma
piesaistīšanas iespējas. Pašvaldības iestādes un
struktūrvienību ikdienas darbs savu funkciju realizēšanai
nav iekļauts rīcības plāna.

Cik nozīmīgi pašvaldības darbā ir teritorijas
attīstības plānošanas dokumenti?
Teritorijas atļauto izmantošanu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumus pašvaldība pieņem un apstiprina
kā pašvaldības saistošos noteikumus, un tie iegūst vietējā
likuma spēku. Turklāt teritorijas plānojumu izstrādā
ar perspektīvu vismaz uz divpadsmit gadiem, tāpēc
pašvaldības iedzīvotājiem jo sevišķi svarīgi ir piedalīties tik
ilgstošu noteikumu sagatavošanā un apspriešanā.
Pašvaldībai, pieņemot turpmākos lēmumus novada
teritorijas attīstībā, obligāti ir jāievēro teritorijas plānojuma
prasības.
Tātad, pēc teritorijas plānojuma pieņemšanas, ja
pašvaldība vai kāds uzņēmums, vai fiziska persona, kurai
pieder attiecīgajā pašvaldībā nekustamais īpašums, būs
nolēmusi veikt kādu no šādām darbībām:
• uzsākt jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu
vai robežu pārkārtošanu;

• uzsākt inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību;
• veikt teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, rekultivāciju;
• uzsākt zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko
darbību pašvaldības teritorijā,
pašvaldībai būs jāpārbauda iecerētās idejas atbilstība
apstiprinātajam teritorijas plānojumam.
Pašlaik apspriešanas stadijā atrodas finansējuma
piešķiršanas kārtība, kas paredz, ka turpmākais valsts
un ES finansējuma sadalījums notiks pēc „lielā maisa”
principa. Katrai pašvaldībai, atkarībā no iedzīvotāju skaita,
ir iedalīts noteikts daudzums naudas („lielais maiss”) visam
plānošanas periodam. Pašvaldība ir tiesīga to izmantot
saskaņā ar savu Attīstības programmu un investīciju
plānu. Jā pašvaldībai nav izstrādāti plānošanas dokumenti,
finansējums netiks iedalīts.

Kā notiek teritorijas attīstības dokumentu
izstrādāšana, publiskā apspriešana un
apstiprināšana?
Dokumentu izstrādāšana un apstiprināšana tiek veikta
vairākos posmos, ko nosacīti var nosaukt par:
1. Priekšlikumu izteikšanas, apkopošanas posms;
2. Pirmās redakcijas apspriešanas jeb iebildumu un
diskusiju posms;
3. Lēmuma pieņemšanas posms.
Katrā no posmiem iedzīvotājiem ir atšķirīgas iespējas
piedalīties teritorijas plānojuma tapšanā, tāpēc ikvienam
būtu jāpārdomā, kā jau priekšlikumu iesniegšanas laikā
izmantot savas tiesības un iekļaut savu ieceri apspriežamajā
teritorijas plānojumā un attīstības programmā.
Pirmais posms: Sabiedrības viedokļu un priekšlikumu
uzklausīšana par topošajiem dokumentiem.
Rundāles novada domes lēmums par teritorijas plānojuma
un attīstības programmas izstrādāšanas uzsākšanu tika
publicēts izdevumā „Rundāles novada ziņas” 2009. gada
decembra numurā un laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”
2009. gada 18. decembrī. Dokumentu izstrādāšana tika
uzsākta saņemot Valsts reģionālas attīstības aģentūras
finansiālu atbalstu projekta „Rundāles novada pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
realizācijai.
Otrais posms: Teritorijas plānojuma un Attīstības
programmas sabiedriskā apspriešana.
Ja cilvēks nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, tad
plānošanas dokumentu izstrādes posmā bieži vien
pietrūkst motivācijas un pašu ideju, ko iesniegt pašvaldībā.
Sabiedrības līdzdalība daudz lielākā mērā ir vēlama
plānošanas dokumentu apspriešanas posmā, jo tad katrs
var apskatīt un iepazīties ar plānoto, un uzzināt, kā tas
ietekmēs katra tuvāko apkārtni un līdz ar to — dzīves
kvalitāti.
Svarīgi ir pašam piedalīties, gan arī mudināt kaimiņus,
draugus un paziņas piedalīties pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu apspriešanā, jo var
gadīties, ka pieņemtie noteikumi (vai arī lielākā daļa no tajos
ietvertajām prasībām) ir spēkā visus plānotos 12 gadus un
kalpos par šķīrēju ne vienā vien ieinteresēto pušu strīdā.
Sabiedriskās apspriešanas otrais posms sākas tad,
kad plānojums ir praktiski gatavs — ir izstrādāta tā pirmā
redakcija. Iedzīvotājiem ir tiesības iepazīties ar to institūciju
lēmumiem, kas pēc pašvaldības pieprasījuma un saskaņā
ar normatīviem aktiem sniedza atzinumu par teritorijas
plānojumu. Tādēļ pašvaldība iepazīstina novada iedzīvotājus
un citus interesentus ar visiem sagatavotajiem plānošanas
dokumentiem. 2012. gada 29. decembrī Rundāles novada
dome pieņēma lēmumu par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
Trešais posms: Lēmuma pieņemšanas posms – atkarīgs
no otrā posma rezultātiem un izteiktajiem priekšlikumiem
un iebildumiem. Ja principiālu iebildumu pret dokumentu
pirmajām redakcijām nav, tad Rundāles novada dome
pieņem lēmumu par plānošanas dokumentu apstiprināšanu.
Tālāko dokumentu virzību nosaka normatīvie akti.
Aicinām ikvienu interesētu un nevienaldzīgu Rundāles
novada iedzīvotāju, NVO pārstāvjus, uzņēmējus būt aktīviem
un iesaistīties Rundāles novada nākotnes veidošanā!
Lai sniegtu iedzīvotājiem maksimāli pilnīgu informāciju un
dotu iespēju izteikt savus viedokļus un uzdot jautājumus, tiks
organizētas sabiedriskās apspriešanas novada pašvaldību
centros:
• Pilsrundālē (01.03.2012 plkst.16.00)
• Bērstelē
(02.03.2012 plkst.16.00)
• Svitenē
(29.02.2012 plkst.16.00)

• izstrādāt detalizētus plānojumus jeb tā saucamos
detālplānojumus atsevišķām pašvaldības teritorijas
daļām;

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju darba kartība
tiks publicēta izdevuma „Rundāles novada ziņas” februāra
numurā.
Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste

• uzsākt būvprojektēšanu un būvniecību, kā arī esošo
būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju;

Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

4.

Rundāles novada ziņas

SKOLAS ZIŅAS
ZIEMASSVĒTKI –
PĀRDOMU UN PADARĪTĀ
IZVĒRTĒŠANAS LAIKS
Ziemassvētki daudziem no mums ir gada visgaidītākie
svētki, jo tie ir labestības, cerību, gaismas un mīlestības
laiks. Mīlestība ir tā, ko visvairāk alkstam saņemt
un kuras nekad nav par daudz. Mīlestības nams un
patvērums ir mūsu ģimene, mūsu mājas. Ja tā valda
katrā mājā, katrā ģimenē, tad tā dod spēku, izturību, tā
sargā, liek būt pašaizliedzīgiem un atbildīgiem.
Tieši Ziemassvētkos visbiežāk atceramies cilvēkus, kas
paveikuši kaut ko nozīmīgu, kaut ko labu. Visu skolēnu
labais darbs un tajā pašā laikā ļoti atbildīgs darbs ir
mācības skolā. Mācību sasniegumi - tie ir viņu četru
mēnešu darba rezultāti, ar ko var iepriecināt savus
vecākus- savu ģimeni, skolotājus.
22. decembrī Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas
skolēni svinīgā Ziemassvētku pasākumā saņēma
pateicības rakstus un grāmatas par labām un teicamām
sekmēm, gaidīja Ziemassvētku vecīti ar dāvanām un
rādīja 1.- 4. kl. kopīgu uzvedumu „Vecīša Cimdiņš”.
Ar labām un teicamām sekmēm 1. semestri 2.- 4.klasēs
beidza 28 skolēni. Visaugstākā vidējā atzīme sākumskolas
klašu grupā ir 4. kl. skolniekam Dānielam Tanonam – 9,3
balles.
Labas un teicamas sekmes:
► 2. klasē 6 skolēniem: Liliānai Indānei, Gundaram
Nākmanim, Kristeram Odziņam, Alisei Švedai, Jurijam
Gromovam, Jutai Bičevskai. Labas sekmes ir 6 skolēniem:
Edijam Treiģim, Pēterim Biganičam, Markum Vaškevičam,
Laurim Pudņikam, Vadimam Mihailovam.
► 3. klasē 7 skolēniem: Kristiānai Ambrasai, Ērikai
Bistrovai, Dailai Brigmanei, Madarai Gugai, Aurēlijai Artai
Ikertei, Elizabetei Ievai Saltajai, Kitijai Maritai Škaparei.
► 4. klasē 8 skolēniem: Valentīnai Biganičai, Justīnei
Ķerpei, Renāram Odziņam, Dānielam Tanonam, Nikam
Tarvānam, Melisai Rencei, Rinaldam Smilgam, Valtam
Smilgam. Labas sekmes – Kristiānam Burkānam.
Tā kā mazo pirmklasnieku mācību sasniegumus vēl
nevērtē kā 2.- 4. kl., tad 1. klases skolēni saņēma kopīgu
dāvanu visai klasei – attīstošās spēles, kuras brīvajos
brīžos varēs spēlēt.
23. decembrī skolā notika svinīgs Ziemassvētku
pasākums 5.- 12. klasēm, kurā arī sveicām skolēnus par
labām un teicamām sekmēm beidzot 1. semestri, skolēni
kopā ar audzinātājiem aizdedza svecīti, lai gaismu, kas
viņos mīt, nestu arī citiem.
Ar labām un teicamām sekmēm (6-10 ballēm) 1.semestri
5.- 12. klasēs kopumā beidza 38 skolēni. Labas sekmes
bija 7 skolēniem (ar vienu „ 5” ). Visaugstākais vidējais
vērtējums 5.- 7. kl. grupā ir 7. a kl.skolniecei Zandai
Iesalniecei – 8,8, bet 8.-12. kl. grupā – 8.a kl. skolniecei
Annijai Krikščūnei – 9,1.
Skolēni, kuriem, semestri beidzot, bija labas un teicamas
sekmes:
► 5. klasē – Jānim Lekavičam, Evai Reinfeldei, Ievai
Sungurovai, Diānai Šulcei, Andrai Letīcijai Trasūnei,
Angelikai Elmārai Židelei, Rihardam Pičuginam. Labas
sekmes – Oļegam Gromovam, Santai Marijai Kivriņai,
Rihardam Pičuginam.
► 6. klasē – Mārtiņam Čerļenokam, Dāvim Alksnim,
Patrīcijai Šastakovičai, Jānim Saltajam.
► 7. a klasē – Zandai Iesalniecei, Dacei Degolei, Renātei
Gedminai, Maritai Ankurei, Ditai Nasirai, Viktorijai
Kozlovai.
► 8. a klasē – Annijai Krikščūnei, Kristiānai Āriņai, Iļiucai
Marijai, Rihardam Sakam, Renātei Zelmai Ripai, Reinim
Sīmanim. Labas sekmes – Diānai Kevličai.
► 9. a klasē – Laurim Ziemelim, Linardam Zvaigznem.
► 9. b klasē – Laurai Bistrovai, Artūram Ņikitinam.
► 10. klasē – Melānijai Ivulānei, Jēkabam Zeimulam,
Mārtiņam Maldutim. Labas sekmes – Lindai Lekavičai.
► 11. klasē – Sabīnei Matulēvičai, Evai Pakalnei, Elīnai
Grebežai, Ilvai Semičenkovai, Anetei Šulcei, Renātei
Voroncovai. Labas sekmes – Kristam Brūvelim.
► 12. klasē – Solvitai Ņikiforovai, Klintai Lekavičai. Labas
sekmes – Vaļko Lukrēcijai, Kapteinei Signei, Litai
Maldutei.
Runājot vēl par labajiem darbiem, nevar nepieminēt
skolēnus un viņu ģimenes, skolotājus, kuri atbalstījuši
Rundāles novada rīkoto labdarības akciju „Dāvā no
sirds”. 3. klases skolēni dāvināja savas rotaļlietas, 4.klase
un audzinātāja Antra Zelmene veidoja dāvaniņas, 5. un
10.klases skolēni atnesa mājās gatavotus ievārījumus un
dārzeņu konservus, 6. klases skolnieks Raivis Tolščins
dāvināja maisu ar dārzeņiem, 9. a klases skolēni un
skolotāja Līga Feldmane atnesa apģērbu,11. klases skolēni
izgatavoja apsveikumus, skolotāja Daiga Saka dāvāja
kādai mazai meitenītei siltus cimdiņus, cepurīti un zeķītes.
Sakām lielu paldies ikvienam par atsaucību labdarības
akcijā!
Lai Jaunais gads nes mieru, mīlestību un veselību katrā
ģimenē, katrā mājā! Lai tas ir bagāts darbīgām dienām,
labām domām un priecīgiem atelpas brīžiem!
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

MŪZIKLS APVIENOS SKOLĒNUS NO LATVIJAS, VĀCIJAS,
SPĀNIJAS, GRIEĶIJAS, TURCIJAS UN POLIJAS
Pilsrundāles vidusskola ir iesaistījusies Comenius
programmas projekta ‘’Svešās zemēs kā mājās”
izstrādē, tā ietvaros Vācijā ir notikusi pirmā tikšanās
reize, kurā tika izstrādātas projekta aktivitātes
un sagatavots projekta pieteikums. Līdz šā gada
februārim visām projekta dalībvalstīm ir jāiesniedz
pieteikums nacionālajās aģentūrās un jāgaida projekta
apstiprinājums. Projekta ‘’Svešās zemēs kā mājās”
mērķis ir savienot cilvēkus pāri robežām mūzikā, teātrī,
dejā un dziesmā.
Projekta realizēšana nozīmēs skolēnu iesaistīšanu kopēja
mūzikla radīšanas un uzvešanas procesā, sadarbojoties
gan izrādes satura veidošanā, gan māksliniecisko
elementu, gan tehnisko aspektu jomā. Projektā tiks
iesaistīti skolēni no Vācijas, Spānijas, Grieķijas, Turcijas,
Polijas un Latvijas.
Projekta ietvaros skolēni padziļinās savu izpratni par
teksta un kompozīcijas veidošanas principiem, piedalīsies
aktiermākslas, dejošanas un dziedāšanas apmācībās, kas
pakāpeniski sagatavos viņu kopējo uzvedumu. Apmācības
un tikšanās reizes notiks pakāpeniski vienā no projekta
partnervalstīm.

Par projektu un tālākām aktivitātēm

Ar saviem iespaidiem par pirmo tikšanās reizi un
paredzētajām aktivitātēm dalās Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības Mūzikas un mākslas skolas vadītāja Lilita
Lauskiniece: „Seminārs notika no 13. līdz 17.decembrim.
Iepazīšanās daļā mēs katrs demonstrējām savu sagatavoto
prezentāciju par mākslas, mūzikas un teātra daudzveidību
savā skolā. Projektā iesaistītajās skolās modernā deja,
teātris un vokālā māksla ir obligātie fakultatīvie kursi.
Projekts sāksies 2012.gadā un ilgs līdz 2013.gada vidum.
Projektā būs iesaistīti jaunieši, kuriem 2012. gadā ir
15 gadi, lai, projektam beidzoties, dalībnieku vecums
būtu 17 gadi. Īpaši talantīgi bērni varētu arī pārsniegt

Starptautiskā darba grupa: no kreisās Danuša (Polija),
Triandafilia un Andronela (Grieķija), Lilita (Latvija),
Rubens (Spānija) un Guido (Spānija)
šo vecuma robežu. Projekta ietvaros tiks iestudēts
starptautisks mūzikls par to, kā jaunieši iestudē
mūziklu- ar visām problēmām, konfliktiem, pārpratumiem,
kādi varētu rasties kopīgā darbā. Mūzikls būs angļu
valodā. Pamatbāzi veidos Pilsrundāles vidusskolas skolēni
ar nepieciešamo pieredzi modernajā horeogrāfijā, vokālā
un teātra mākslā - teātra studijas „Savējie” dalībnieki un
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Darba gan būs pietiekoši visiem skolēniem, jo projektā
VISU veiks audzēkņi - rakstīs scenāriju, mūziku, dialogus,
veidos projekta logo, dekorācijas, tērpus, tulkos tekstus,
veiks saziņu ar partnervalstu jauniešiem, iepazīstot
e- Twinning (Eiropas skolu sadarbības programma interneta
vidē). Izlozes kārtībā visi mūzikla darba grupas dalībnieki
varēs aizceļot uz partnervalstīm, lai tuvāk iepazītu skolēnus
citās zemēs.”
Turpinājums 5.lpp 

S V I T ENES SKOLĀ

Neskatoties uz dīvainībām gadalaiku apstākļos,
skolas darba laika ritms paliek nemainīgs. Nemanot
noslēdzies pirmais mācību semestris.
Skolēniem, kuri šogad uzsāka mācības Mūzikas un
mākslas skolas klasēs, lai apgūtu jaunās programmasklavierspēlē, ģitārspēlē, vokālajā un kora dziedāšanā, kā
arī vizuālās un plastiskās mākslas klasēs, šis mācību
gads bija vairāk noslogots, kā bija ierasts līdz šim.

Tas bija pārbaudījums katram, jo bija jādisciplinē sevi,
lai pēc mācību stundām vispārizglītojošā skolā, apmeklētu
nodarbības Mūzikas un mākslas skolā, iekļautos režīmā
un vēl pagūtu sagatavot mājas uzdevumus nākamajai
dienai. Par veiksmīgiem eksāmenu rezultātiem visi – Dace
Antonova, Laura Irmane 4.kl., Līga Katrīne Dičpetere,
Adriana Jonase, Laura Jonase 3.kl., Raimis Irmanis 2.kl.,
Katrīna Dārta Novika 1.kl. – saņēma pirmās liecības.
Atzinības par sasniegumiem mācībās pie Ziemassvētku
eglītes saņēma Adriana Jonase, Laura Jonase, Denijs
Freimanis no 3. klases, Katrīna Dārta Novika, Roberts
Strupišs no 1. klases. Piecu- un sešgadīgo bērnu grupā
atzinības saņēma Demija Bagņana, Kristīne Emiljanoviča,
Laura Ivanova, Kristers Jankausks, Rasa Zvirgzda, Irbe
Zvirgzda. Par centīgu skolas apmeklējumu pateicības
pasniegtas Adrianai Jonasei 3. kl. un Jānim Vengrim no
sešgadīgo grupas. Skolas Ziemassvētku eglītē par līksmu
jautrību gādāja Rūķis un Ziemassvētku vecītis. Paldies
viņiem par atsaucīgu sadarbību!
Patīkamu pārsteiguma dāvanu – Pateicības rakstus un
lielas saldumu kārbas – saņēma 1., 3., un 4. klases kolektīvi
no Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes pulkvežleitnanta
V.Rudzīša par dalību zīmējumu konkursā „Atjaunotajai
robežsardzei 20 gadi” .
Gunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības vadītāja

B Ē R S TELES SKOLĀ
Klusi un mierīgi 28. novembra rītā Bērsteles skolā
ar pirmās svecītes aizdegšanu aizsākās Adventes
laiks. Šajā reizē sveicām savas skolas meitenes
Lindu Krūmiņu, Lauru Puntuzi, Samantu Strautnieci
(individuāli - 2. vieta) par iegūto 1. vietu 100 lauciņu
dambretes komandu sacensībās Bauskā.
Piedalījāmies arī izsludinātajā konkursā „Pūķa gada
kalendārs”. 5. klases skolēns A.Ivanovs startēja šaha
sacensībās, kur komanda ieguva 3.vietu. 4.klases komanda
cīnījās mini basketbola turnīrā Bauskā. Ar katru nedēļu,
aizdedzot nākamās svecītes Adventes vainagā, arvien vairāk
jutām svētku tuvošanās. Skola tērpās svētku rotā, bērni
piedalījās skolas konkursos „Rūķīgākais rūķis” (balvu ieguva
1.B klases skolniece Samanta Rikmane) un „Ziemassvētku
kartiņa” (atzinības Valentīnam Puntuzim, Alisei un Veronikai
Ivanovām), gatavojām eņģelīšus Viesturu pagasta lielajām
eglēm, atbalstījām arī labdarības akciju „Dāvā no sirds”
(visaktīvākie – 3.klase, audzinātāja L.Bajāre). 21.decembrī
1.-3.klases skolēni brauca uz Rīgu ekskursijā, apmeklēja
mūziklu izrādi „Viens pats Ziemassvētkos”, jautri izslidojās
un izpriecājās atpūtas centrā „Lido”. Ar jauku Ziemassvētku
pasākumu ”Brīnumu mežs” noslēdzās 1.semestris Bērsteles
skolā.

Ziemassvētku rūķis bija sarūpējis grāmatas tiem bērniem,
kuri čakli mācījušies un nav kavējuši skolu. 1. klasē par
ļoti atbildīgu attieksmi pret mācībām grāmatu saņēma
Megija Daneberga, par skolas nekavēšanu – Edgars
Ivanovs. Čakli mācījušies ir arī 2. klases skolēni Liliana
Rozenberga, Vladimirs Sujetins un Eva Želamska, 3.klases
skolēni Anastasija Strautniece, Valentīns Puntuzis, Vitālijs
Jakubelovičs, Kitija Anda Pētersone, Rinalds Novikovs,
4.B klases skolēni Rinalds Vītiņš, Vanesa Štāle, Georgijs
Lavrentjevs, Aivis Jēkabsons, 5.B klases skolnieces Jolanta
Rikmane un Veronika Ivanova, (Edvīns Jurago – ar vienu
„5”), 6.B klases skolniece Samanta Strautniece, (Dainis
Žukausks, Linda Krūmiņa – ar vienu „5”). Mīļu paldies par
aktīvu līdzdalību skolas darbā un par ieguldījumu bērnu
audzināšanā no Rūķa saņēma Daniela Ciprusa, Anastasijas
un Samantas Strautnieču, Vladimira un Ivara Sujetinu,
Edgara Pīpiņa, Vitālija Jakubeloviča, Lauras un Valentīna
Puntužu vecāki.
Paldies arī klašu un grupu audzinātājām - Danutei
Kuruļenko, Marikai Drozdovai - Leģei, Evrikai Udalovai, Līgai
Bajārei, Evitai Odziņai, Anitai Šapkovai un skolotājām Intai
Zelmenei, Sarmītei Zariņai par ieguldīto darbu Ziemassvētku
pasākuma organizēšanā un vadīšanā!
Gunta Šurna
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības vadītāja

Rundāles novada ziņas
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Piecas dienas Bornheimā

Par piecām Vācijā pavadītajām dienām L.Lauskiniece
teic, ka atmiņā paliekošs bijis garais ceļš – bija jālido līdz
Berlīnei, tad – līdz Ķelnei un ar autobusu līdz Bonnai.
Katru dienu darba grupa sēdās autobusiņā un brauca līdz
Bornheimai, kur Eiropas skolā (Europaschule) notika darbs
pie plānošanas, projekta kopkoncepcijas, darbu sadales,
kopīgu mērķu definējuma. Vācieši ir ĀRKĀRTĪGI punktuāla
un pedantiska tauta, jo viss seminārā un pat vakara
oficiālajās tikšanās reizēs norisinājās precīzi pēc grafika.
Tas bija liels pārsteigums daudziem dalībniekiem.
Eiropas skolā mācās 1500 audzēkņu, kuri dzīvo Vācijā,
bet pārstāv 45 nacionalitātes.
Pusdienas ēdām skolas ēstuvē, vairāk iepazīstot skolas
ikdienu. Pusdienas maksā trīs eiro, kas viņiem šķiet dārgi.
Visi skolēni ļoti daudz ēd salātus, kuri ir pieejami salātbārā.
Eiropas skolas pedagogi labprāt izrādīja skolas kabinetus
un vēlējās uzzināt, kā viss notiek mūsu valstīs.
Ļoti skaists ir skolas tropu dārzs, kurā audzēkņi atpūšas
starpbrīžos. Ļoti patīkami bija, ka skolas informatīvajā
ekrānā, kurā var izlasīt informāciju par novitātēm, katru dienu
bija sveiciens arī mums – katrai valstij! Darbs pie projekta
bija ļoti pedantisks un intensīvs. Man tas bija sevišķi grūti, jo
angļu valodu saprotu, bet bieži vien specifiska terminoloģija
sagādāja grūtības, tāpēc bija ļoti jākoncentrējas.
Toties liels pluss bija labās vācu valodas zināšanas,
kuras atkausēja vācu sirdis neformālajās tikšanās reizēs!
Ļoti jauka bija tikšanās mājās pie projekta koordinatora
Guido. Katram bija jāpaņem līdzi kaut kas garšīgs, kas
raksturo valsti. Strīķeru maizīte, latviešu piparkūkas un
siers visiem ļoti garšoja!
Bija pirmsziemassvētku laiks, un mēs visi kopā dziedājām
savas tautas dziesmas, mācījāmies dejot flamenko,
sajutāmies, kā īsti domubiedri, kuriem liels darbs vēl
veicams.
Projekta partneri ir no dažādām valstīm – katrs ar savu
temperamentu. No Spānijas ir Rubens – mūzikas skolotājs,
orķestra vadītājs, no Grieķijas – Mūzikas un mākslas
skolas direktore – Andronela, latīņu valodas un mākslas
skolotāja Triandafilia, no Vācijas – Guido, Rebeka un
Bernhards- mūziklu režisors, aktieris, ar kuru kopā vadīšu
meistarklases, no Turcijas – Džemils – mākslas un vēstures
skolotājs, no Polijas – Danuša – angļu valodas un teātra
pedagoģe.
Projekta laikā paredzētas darba vizītes visās šajās valstīs.
Projektā, iespējams, piedalīsies vēl arī Horvātija. Pirmā
pedagogu tikšanās un darbs plānots 2012.gada novembrī
Polijā, bet līdz tam būs jāpadara daudz darba. Pie mums
pēc pagaidu plānojuma visu valstu jaunieši un skolotāji būs
2013. gada maijā vai jūnijā, lai kopīgā nometnē izveidotu
starptautisku mūzikla komandu – pa vienam aktierim no
katras valsts, kuri brauks uz projekta noslēgumu Vācijā.
Projekts prasīs ļoti daudz darba, jo mūzikls ir viena no
vissarežģītākajām skatuves mākslām – tā pieprasa no
aktiera prasmi dejot, dziedāt un labi tēlot, būt organiskam
skatuves vidē. Lai mums kopīgi izdodas! Tas būs interesanti
gan pedagogiem, gan jauniešiem!
Lilita Lauskiniece
Kultūras darba organizatore
Rundāles pagastā

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
INFORMĒ
Pašvaldības policija regulāri saņem sūdzības no
autovadītājiem par to, ka daudzi gājēji Pilsrundāles ciemā
pārvietojoties pa ceļu no Pilsrundāles ciema centra un
no Rundāles pils uz Pilsrundāles vidusskolu un atpakaļ,
regulāri neievēro Ceļu satiksmes noteikumus, ar ko rada
bīstamas situācijas un apdraud savu un citu drošību.
Bīstamās situācijas galvenokārt rodas, kad gājēji
diennakts tumšajā laikā, pārvietojoties pa brauktuves malu
vai nomali, nelieto gaismas atstarotājus. Tumšajā diennakts
laikā gājējiem obligāti ir jālieto atstarotāji, to nosaka Ceļu
satiksmes noteikumu 19. punkts.
Daudzi gājēji uz ceļa rada bīstamas situācijas
pārvietojoties pa brauktuves malu vairākās rindās. Ceļu
satiksmes noteikumu 16. punkts nosaka, ka gājējiem, ja
ceļam nav ietves, gājēju ceļa vai gājēju un velosipēdu
ceļa, ir jāpārvietojas pa ceļa nomali. Pa brauktuves malu
ir atļauts pārvietoties tikai vienā rindā un tikai tad, ja nav
nomales, vai pa to pārvietoties nav iespējams.
Veicot pārbaudi, tika konstatēts, ka lielākā daļa gājēju
tumšā diennakts laikā apzinīgi lieto atstarotājus, lukturīšus
vai gaismu atstarojošus elementus, bet daudziem tie nepilda
tam paredzētās funkcijas, jo piestiprināti nepārredzamā
vietā vai tie ir pārāk mazi vai nobružāti un zaudējuši savas
gaismu atstarojušās īpašības.
Pie atbildības par bērnu izdarītiem pārkāpumiem
iespējams saukt arī bērna vecākus, jo Bērnu tiesību
aizsardzības likums vecākiem uzliek pienākumu rūpēties
par sava bērna drošību. Vecākiem būtu jāpārliecinās, vai
bērnam ir atstarotājs vai cits gaismu atstarojošs elements,
vai tas piestiprināts pārredzamā vietā un vai atstarotājs vai
gaismu atstarojošais elements nav zaudējis savas gaismu
atstarojošās īpašības.
Uldis Dzidrums
Rundāles novada domes pašvaldības policijas inspektors

LABIE ZIEMASSVĒTKU DARBI
Rīgas dienas centra
„Cerību ligzda” jaunieši
aizkustināja klātesošos
ar savu degsmi un
uzstāšanās prieku
labdarības pasākumā
„Baltais vakars”
Rundāles pilī.
“Cerību ligzda” nodrošina
sociālās aprūpes
un rehabilitācijas
pakalpojumus personām
ar garīgās attīstības
traucējumiem

Pirmssvētku laiks aizritēja labo darbu noskaņās.
Sadarbojoties Rundāles novada Sociālajam
dienestam, Kultūras nodaļai, dažādām nevalstiskajām
organizācijām un citiem aktīvistiem, decembris
tika piepildīts ar emocionāliem un aizkustinošiem
pasākumiem.

Labdarības akcija „Dāvā no sirds”
Jau novembrī Rundāles novada iedzīvotāji tika aicināti
ziedot līdzekļus sešgadīgajai Justīnei no Saulaines, kā
arī dažādas sadzīves mantas tiem novada iedzīvotājiem,
kuriem dotajā brīdī neklājas viegli.

profesionālās vidusskolas audzēkņi. „Pirms gada jaunieši
paši mani uzrunāja un piedāvāja sagādāt pārsteigumu
novada vientuļajiem pensionāriem. Man ir prieks, ka mūsu
novadā ir tik aktīvi un atsaucīgi jaunieši, kuri iesaistās un
paši realizē šāda veida aktivitātes.”
Kopumā šogad divu dienu laikā tika apciemoti vairāk
kā 50 vientuļo pensionāru. „Nākamgad mēs obligāti
turpināsim šo tradīciju,” sola K.Brūvele.

Atsaucība bija liela. Tika saziedotas neskaitāmas pakas
ar apģērbiem, rotaļlietām un citām sadzīves lietām, kuras
pēc šķirošanas tiek nogādātas trūcīgajām Rundāles
novada ģimenēm.
Labdarības akcijas „Dāvā no sirds!” noslēguma koncerts
„Baltais vakars” 19. decembrī Rundāles pils Baltajā zālē
izvērtās par emocionāli piepildītu pasākumu. Vakara gaitā
skatuvi pildīja gan novada kolektīvi (Viesturu pagasta
mazie dejotāji vecumā no diviem līdz četriem gadiem,
teātra Studijas mazā grupa, pirmsskolas izglītības
iestādes Saulespuķe audzēkņu koris), gan uzaicinātie
viesi. Strazdumuižas internātvidusskolas vājredzīgie un
neredzīgie bērni aizkustināja klātesošos ar kvalitatīvu un
skanīgu priekšnesumu. Ar īpašu degsmi un prieku izcēlās
Rīgas dienas centra „Cerību ligzda” priekšnesumi. Dienas
centra mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību,
izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām
ar garīgās attīstības traucējumiem, lai radītu pēc iespējas
lielāku personas pašnoteikšanos un pēc iespējas pilnīgāku
integrāciju sabiedrības dzīvē.
Iniciatīvas projekta „Melodiskās rokas” dalībnieki
(jaunieši ar dažādas pakāpes dzirdes traucējumiem)
skatītājiem ļāva ielūkoties nedzirdīgo pasaulē, zīmju
valodā tulkojot dažādas populāras latviešu dziesmas,
tostarp Ulda Marhilēviča un Guntara Rača dziesmu „Vai
tu mani dzirdi”.
19. decembra koncertā Justīnei tika savākti 392 lati,
iepriekš novada domes ziedojumu kontā ieskaitīti 245 lati.
Atsaucoties uz aicinājumu ziedot dažādus sadzīves
priekšmetus, apģērbus vai vienkāršas lietas, kas vairs nav
nepieciešamas, bet citam varētu ļoti noderēt, novadnieki
ziedoja īpašas zāļu tējas, ievārījumus, sulas, bērnu
rotaļlietas, dārzeņus, augļus, traukus, apavus un citas
lietas.

Pensionētā skolotāja Rasma Zeijera saņem bērnu
gatavoto eņģelīti un apsveikumu.

Pie daudzbērnu ģimenēm viesojas
rūķi no Bauskas
Rūķi no Bauskas ar labu sirdi: Līva Vīlande, Ieva
Užule, Odrija Paula Tijone, Kristiāna Šlosberga un šoferis
Aivars Bauris (kurš izpalīdzēja meitenēm ar savu busiņu
un laiku), sadarbojoties ar Rundāles novada Sociālo
dienestu, decembra beigās devās pie Rundāles novada
daudzbērnu ģimenēm, lai dāvātu svētku sajūtu. Kopumā
tika apciemotas 12 ģimenes Viesturu, Svitenes un
Rundāles pagastā.
Meitenes decembra sākumā bija ievietojušas aicinājumu
portālā draugiem.lv ziedot dažādus sadzīves priekšmetus,
kas var būt noderīgas daudzbērnu ģimenēm. Iedzīvotāju
atsaucība bija liela, tika ziedotas drēbes, rotaļlietas,
grāmatas, slēpes un pat bērnu ratiņi. Līdzi meitenes bija
paņēmušas pašceptās piparkūkas un konfektes.

Liels paldies visiem zināmajiem un nezināmajiem
labvēļiem, kuri ar savu labestību un dāsnumu sagādāja
īstu Ziemassvētku prieku daudzām novada ģimenēm.

Ar savām pārdomām par pasākumu dalās Laima
Artimoviča: „Pirmajā ģimenē, pie kuras devāmies ciemos,
mūs sagaidīja mazais dēlēns, jo pārējie ģimenes locekļi
bija devušies pēc eglītes.

Ciemos pie novada vientuļajiem
pensionāriem

Bija prieks redzēt, kā kādas mazas meitenītes acis
iemirdzas priekā, velkot no lielās dāvanu kastes kleitas un
lelles, un princešu grāmatas.

Divas dienas decembrī Rundāles novada Sociālais
dienests kopā ar Saulaines profesionālās vidusskolas
audzēkņiem – Vēsmu, Lauru, Anci un Kristapu – jau
otro gadu pēc kārtas viesojās pie novada vientuļajiem
pensionāriem, sagādājot jauku Ziemassvētku pārsteigumu.
Pensionāriem tika dāvātas pašceptās piparkūkas un
pašdarinātie eņģeļi, kā arī Ziemassvētku apsveikumi. Savu
artavu sniedza gan Saulaines profesionālās vidusskolas
audzēkņi, sacepot vairāk kā 100 piparkūku, gan speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” mazie
bērni, izgatavojot neskaitāmu daudzumu eņģelīšu, gan
Pilsrundāles vidusskolas 11. klases skolēni, sagādājot
pašdarinātas apsveikuma kartiņas.
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele atzīst, ka
sveikt vientuļos pensionārus pirmssvētku laikā ir ļoti
mīļa tradīcija, kuras aizsācēji un iniciatori bija Saulaines

Katrā ģimenē bērni skaitīja pantiņu, vai dziedāja
„Zvaniņš skan”, kāda meitenīte dāvāja mums uz klavierēm
nospēlētu dziesmu.”
Decembra labo darbu paveikšana nebūtu iespējama bez
daudzajiem palīgiem – novada jauniešu organizācijām
„Mums pieder pasaule” un „Inicio”, Saulaines
profesionālās vidusskolas audzēkņiem, Pilsrundāles
vidusskolas audzēkņiem, mazuļiem no pirmsskolas
izglītības iestādēm „Mārpuķīte” un „Saulespuķe”, kā arī
daudzajiem nesavtīgajiem ziedotājiem.
sadarbībā ar Rundāles novada Sociālo dienestu
informāciju apkopoja
Kristīne Kociņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Rundāles novada ziņas

RUNDĀLES NOVADĀ 25
JAUNI RUNDĀLIEŠI

27. decembrī Rundāles pilī tika rīkots pasākums par
godu Rundāles novada jaundzimušajiem un ģimenēm.
Pasākumā piedalījās 16 bērni, kuri dzimuši no
2010. gada 1. decembra līdz 2011. gada 1. decembrim.
Šajā periodā novadā piedzimuši 27 jaundzimušie, no
kuriem 25 reģistrēti Rundāles novadā, no tiem 13 zēni un
12 meitenes.
Pirmo reizi novadā piedzimuši dvīnīšu puikas - Marks
un Mareks. Par piemiņu jaundzimušajiem tika pasniegti
sudraba kuloni ar atbilstošu zodiaka zīmi. Aizgājušajā
gadā vecāki savām atvasēm izvēlējušies sekojošus
vārdus:
Meitenēm - Endija, Sabīne, Anete, Marta, Elīza,
Dženifera, Milana, Evelīna, Dita, Ketija, Roze, Ieva.
Puišiem - Guntis, Edvards (diviem zēniem), Markuss,
Aleksis, Vladimirs, Austris, Ervīns, Marks, Mareks,
Kristiāns, Andis, Roberts.
Pērn Rundāles novadā noslēgtas 26 laulības, no tām,
piecas laulības ar ārzemniekiem.
Zinta Baltiņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

SACENSĪBAS MEŽĀ
7. janvārī, Svitenē, jau no plkst. 9.00 jauniešu
biedrības „Mums pieder pasaule” biedri rosījās pa
Svitenes mežu, iekārtojot sacensību trasi – Laura
Rauda sagatavoja ugunskura vietas, lai komandas
varētu pārdedzināt aukliņu, Vita Reinfelde kokos
izkarināja mīklas, Arnolds Auza nomarķēja sacensību
trasi ar lentām un izveidoja šķēršļu joslu no stropiem,
Ivo Blaudums sagatavoja kontrolpunktu šaušanai
ar gaisa šauteni, bet Kaspars Forsts sagatavoja
kontrolpunktu šaušanai ar kaķeni, Zane Alksne
parūpējās par finiša ugunskuru.

Jau pirms starta (plkst.12.00) Svitenes parkā rosījās četri
jaunieši no biedrības „Jaunatne smaidam”, vēlāk viņiem
pievienojās četri Svitenes jaunieši. Jaunieši no „Jaunatne
smaidam” ceļa gabalu no Bauskas, Skaistkalnes un
Bārbeles bija veikuši, lai pabūtu kopā, jo vietējās ziemas
sacensībās neesot bijis iespējams piedalīties.
Savukārt Svitenes jaunieši vēlējās dažādot skolēnu
brīvlaiku. Dalībniekiem sacensību laikā bija jāparāda sava
erudīcija, radošums un veiklība, minot mīklas, meklējot
dažādus priekšmetus (pūkainus, smagus, lēkājošus,
spīdīgus), kurinot ugunskuru, trāpot mērķī un kāpjot pa
virvēm, novilktām starp kokiem. Pirmie finišēja (par četrām
minūtēm ātrāk) svitenieši, bet jaunieši no „Jaunatne
smaidam” bija nedaudz vīlušies, jo trase esot bijusi par
vieglu un īsu (finišs plkst.13.00).
Tā kā viņi paši vada āra dzīves nodarbības, tad arī
sarunājām, ka vasarā jābrauc mācīties un piedalīties
kādā no „Jaunatne smaidam” āra dzīves mācībām, lai
nākamo ziemas trasi varētu izveidot sarežģītāku. Pēc
finiša tējas, iepazīšanās, maizītēm un rotaļām, Renārs
Manuilovs („Jaunatne smaidam” biroja vadītājs) piekrita
nodemonstrēt meistarklasi – komandas saliedēšana uz
virves. Komandai bez pieturēšanās jāpāriet pa virvi no
viena koka līdz otram, turēties var tikai viens pie otra.
No sākuma tas šķita neiespējami, taču izdevās gandrīz
visiem!
Ļoti jauki pavadīta diena aktīvās nodarbēs svaigā gaisā!
Paldies visiem „trakajiem” dalībniekiem, jo kā teica Vilnis
Auzāns (laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists): „Šādā
laikā no mājas lien ārā tikai trakie”.
Vita Reinfelde
Jauniešu biedrība „Mums pieder pasaule”

S E N I O R I M Ā K P R IECĀTIES UN ATPŪSTIES

Aleksandra Čaka 110 gadu jubilejai veltītais pasākums
Nevalstiskā organizācija „Sudrabupe” ir nodibināta
pavisam nesen, pērnā gada 8. decembrī biedrība ir
ieguvusi oficiālu statusu, reģistrējoties Biedrību un
nodibinājumu reģistrā.
Kā galvenos NVO „Sudrapupe” mērķus organizācijas
dzinējspēks Velta Kočajeva min – pensionāru iesaistīšanu
pasākumos, tālāku izglītošanu un integrāciju. Nākotnē
tiek plānots rīkot dažādus literārus pasākumus, tikšanās
ar psihologiem un citas aktivitātes, kas palīdzētu
pensionāriem izglītoties. Tāpat tiek plānots piedalīties
pensionāru integrācijas programmas izstrādē Rundāles
novadā, kā arī deleģēt pārstāvjus pašvaldībā pensionāru
problēmu risināšanā.
Pirmais NVO „Sudrapupe” rīkotais pasākums notika
6.decembrī Svitenes tautas namā. Pasākums bija veltīts
Aleksandra Čaka 110 gadu jubilejai.
Savukārt 28. decembrī Bērsteles kultūras namā
tika svinēti kopīgi Ziemassvētki ar Viesturu pagasta
pensionāru biedrību «Vakarvējš».
Par pasākumu vairāk stāsta Velta Kočajeva: „Gada
vistumšākajā laikā, kad teju, teju diena atkal kļūst arvien
garāka, svinami gada gaišākie svētki - Ziemassvētki.
Šoreiz tos kopā 28.decembrī pavadīja Viesturu pagasta
pensionāru biedrība „Vakarvējš” un jaundibinātā Svitenes
pagasta pensionāru apvienība „Sudrabupe”.
Viesturieši pie sevis ciemos bija uzaicinājuši sviteniešus,
lai rastu sev tuvākus draugus, veidotu kopējas sadarbības
formas, lai pierādītu, ka arī novada nomalēs dzīvo aktīvi,
darbīgi un gaiši cilvēki, kuriem rūp sava novada nākotne.
Šī nebija pirmā reize, kad tikās abu pagastu seniori,

toties īpaša gan. Ne jau katru gadu mums ir tas gods sveikt
cilvēkus, kuri nodzīvojuši ilgu un bagātu mūžu, saglabājot
dzīvot prieku, neizsīkstošu enerģiju, entuziasmu, savu
viedumu nododot nākamajām paaudzēm. Šoreiz tādi bija
Velta Kārkliņa, kurai apritējuši 90 gadi, ko pēc dzirkstošā
skata un amizantā dziesmu popūrija jubilāres izpildījumā
nevarēja pateikt. Otrs jubilārs - Ansis Borkovskis, kuram
apaļi 80. Abus jubilārus, saskandinot šampanieša glāzes
un dāvājot ziedus, sveica gan pašmāju seniori, gan arī
viesi. Veltiņai nodziedājām viņas mīļāko dziesmu „Še kur
līgo priežu meži”, bet Ansis acis un sirdi priecēja pie abu
pagastu kopējā vēderdejotāju priekšnesuma.
Jā, vērojot abus gaviļniekus, gribas teikt jaunajai
paaudzei, ka te ir ko pamācīties, kā dzīvot un nepazust
šajā samērā sarežģītajā laikā. Ja deviņdesmit gados
var atcerēties vārdus tik daudzām dziesmām un tās
publiski nodziedāt, tur ir ko turēt. Tāpat arī astoņdesmit
gados dejot angļu valsi, kā to darīja Ansis. Paldies par
mācībstundu!
Sveicām arī „Vakarvējš” priekšsēdētāju Dzidru Ročāni,
jo arī viņai decembrī bija dzimšanas diena. Jauku
pārsteigumu viesturieši sagādāja savai bijušajai pagasta
priekšsēdētājai Emīlijai Streļčūnai, viņai gadu mija bija
25.decembrī. Emīlija tagad savas dienas vada Svitenē.
Paldies!
Viesturieši bija sarūpējuši arī jaukas pateicības visiem
tiem cilvēkiem, kuri gada garumā palīdzējuši viņiem gan
materiāli, gan ar labu vārdu. Kā pateicība tika dāvināts
disks ar viesturiešu himnu un dziesmu.
Vakars izvērtās ļoti jauks un sirsnīgs. Seniori dejoja
J. Bauvara mūzikas ritmos, piedalījās vakara vadītāju
Līgas Bajāres un Guntas Šurnas vadītajās atrakcijās,
darbojās radošajās darbnīcās - lēja laimes un veidoja
eņģelīšu gleznu, kuru dāvinājām šī vakara iniciatorei Dzidriņai.
Piecas stundas pagāja nemanot. Paldies viesturiešiem
par sirsnīgo uzņemšanu, bagātīgi klātajiem galdiem,
ierosmēm turpmākajam darbam!
Žēl tikai, ka nevienam no Rundāles domes ļaudīm
neatlika ne laika, ne gribas paskatīties uz saviem ļaudīm,
saņemt sarūpētās pateicības, uzmundrināt vecļaudis
ar labu vārdu un siltu skatienu, bet tā jau pierasts, ka
nomales ir un paliek lielajiem vīriem tikai nomales. Paldies
arī par to, mēs tomēr esam un būsim!
Uz tikšanos pavasara svētkos Svitenē!”
Velta Kočajeva
NVO Sudrabupe
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ŠREKS, INDIEŠI UN ARĀBI JAUNGADA BALLĒ

Šreks ar dāmu /Foto: S.Jutus/

Šo gadu mijas Svitenes Jaungada balle paliks
atmiņā vairāk kā citas, jo ir aizsākta jauna, skaista
tradīcija - tika rīkota masku balle.
Daudzi tiešām bija pacentušies un radīja prieku gan
sev, gan apkārtējiem, ierodoties pasākumā, iejutušies
dažādos tēlos. Sastapt varēja: Šreku, indiešus, arābus,
noslēpumainas dāmas un kungus, mediķi, čigānieti, kā
arī citus kreatīvus tēlus. Maskas tika arī vērtētas. Žūrija
godpilno 1. vietu piešķīra Lienei un Ināram Dementjeviem,
kuru atveidotie fejas un bites tēli neatstāja vienaldzīgu
nevienu gadumijas balles viesi. Agnese Lebede ieguva
2. vietu par koķeti velnišķīgo tēlu. Trešā vieta Daigai
Medvedjevai par Sarkangalvītes tēlu.
Pasākumam jautrību piešķīra arī atraktīvā pāru spēledeja ar balonu, kura guva ļoti lielu atsaucību, jo tajā
piedalījās 20 pāri.
Jauniešu biedrība „INICIO” pateicas visiem, kuri
parūpējās par jaukās atmosfēras radīšanu, ieradoties
maskās. Lai jums veiksmīgs 2012. Pūķa gads!
P.S. Paldies Sandrai Kerēvicai par idejas atbalstu un
sadarbību!
Skaidrīte Jutus
NVO ”INICIO” valdes locekle

PEDAGOGI GŪST ATBALSTU PROJEKTĀ
Novada pedagogi iesaistās Eiropas Sociālā fonda projekta
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē pedagogu novērtēšanas
sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai, veicinot izglītības
iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras
attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi,
kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un
pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības
kvalitātes paaugstināšanai.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projektā tika atbalstīti 10 pedagogi:
► Juris Seškēns Saulaines Profesionālā vidusskola
► Žanna Matulēviča Pilsrundāles vidusskola
► Ilgvars Ūdris Pilsrundāles vidusskola
► Evita Odziņa Pilsrundāles vidusskola
► Marina Kazanceva Saulaines Profesionālā vidusskola
► Marika Drozdova- Leģe Pilsrundāles vidusskola
► Laila Anusāne PII “Mārpuķīte”
► Jekaterina Nosuļa PII “Mārpuķīte”
► Mairita Šitka Pilsrundāles vidusskola
► Maija Bērziņa Pilsrundāles vidusskola
Zinaida Sparāne
speciāliste izglītības un IT jomā
Projekta Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
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IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ!

„Kāpēc Rundāles novada iedzīvotājiem tiek piedāvāts veikt daudzdzīvokļu māju siltināšanu, ņemot kredītu bankā, ja katru mēnesi tiek
maksāta apsaimniekošanas nauda? Vai ar šo naudu nevar veikt siltināšanas darbus?”
Par ko maksājam apsaimniekošanu?

Ik mēnesi Pilsrundāles
ciema dzīvojamo
namu īpašnieki par
apsaimniekošanu
maksā 0,16 LVL/m2.
Katra dzīvokļa
īpašniekiem mēnesī
apsaimniekošana
izmaksā, aptuveni,
8 latus (50m2 liels
dzīvoklis).
Šī summa tiek iztērēta,
lai veiktu ikdienas
uzturēšanas darbus,
kā arī neparedzētos
remontus – cauruļu
plīsumi, elektrības
padeves traucējumi
koplietošanas telpās,
jumta ārkārtas
remonti u.c.

Rundāles novada daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu
īsteno Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienests.
Apsaimniekotājs uztur to mājas daļu, kas ir dzīvokļu īpašnieku
kopīpašums, tātad koplietošanas telpas, komunikācijas,
ārsienas, pamatus, jumtu un ēkai piesaistīto zemes gabalu.
Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienests
veic profilaktisko apskati, uztur labā tehniskā stāvoklī, bet
nepieciešamības gadījumā arī remontē bojāto stāvvadu
posmus (aukstā un karstā ūdens saimniecības kanalizācijas
un lietus kanalizācijas), tāpat seko līdzi apkures sistēmas un
koplietošanas elektroinstalācijas tehniskajam stāvoklim.
Ne retāk kā 5 – 8 gados apsaimniekotājam jāveic
koplietošanas telpu kosmētiskais remonts. Regulāri jākopj
mājai piesaistītā teritorija. Jāslauka un jāmazgā kāpņu telpas.
Rundāles novada Pilsrundāles un Saulaines ciemu
iedzīvotāji, piemēram, par apsaimniekošanu maksā 0,16 Ls
par kvadrātmetru. Ziedoņos šī cena sastāda – 0,10 Ls/m2.
Komentē Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars
Čerļenoks: „Apsaimniekošanas maksa ir atkarīga no mājas
stāvokļa, nelabiekārtotās mājas maksā par kvadrātmetru
0,04 Ls/m2, daļēji labiekārtotās 0,10 Ls/m2, labiekārtotās,
attiecīgi, 0,16 Ls/m2.”
Vidēji uz vienu standarta divistabu dzīvokli Pilsrundāles
ciemā (ap 50 kvadrātmetriem) mēnesī šī summa sastāda
astoņus latus.

Kur paliek apsaimniekošanas nauda –
piemērs – dzīvojamā māja „Kurši”
Ņemot par pamatu 2011. gada izstrādāto tāmi
Pilsrundāles ciema mājai „Kurši”, mēs varam izsekot līdzi
apsaimniekošanas naudas ieņēmumiem un izdevumiem.
Dotajā mājā ir 18 dzīvokļi ar kopējo platību 1383 m2
0,16 Ls / m2 x 1383 m2 = 221,28 Ls / mēnesī
Kā redzams, pie pozitīva iznākuma (ja visi dzīvokļu
īpašnieki samaksā apsaimniekošanas naudu) – maksimālais
ieņēmums no dotas mājas gadā sastādīs 2655,36 LVL .
Saskaņā ar tāmes izdevumu daļu, dotie līdzekļi tiek izlietoti
sekojošiem mērķiem –
1. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai
piesaistītās zemes gabala sanitārā kopšana, tas ir regulāra zāles pļaušana, koplietošanas telpu mazgāšanu,
sniega tīrīšana. Šiem mērķiem gadā tiek novirzīti
731,21 LVL.
Respektīvi vienā mēnesī šīs mājas iedzīvotājiem kāpņu
telpu tīrīšana un mazgāšana, vasarā zāliena pļaušana
un ziemā sniega tīrīšana no celiņiem izmaksās, aptuveni,
61 latu.
2. Dzīvojamās mājas tehniskā apkope (ūdensvada,
kanalizācijas un siltumapgādes sistēmas darbības
nodrošināšana – bojājumu novēršana, radiatoru
atgaisošana, elektroapgādes sistēmas darbības
nodrošināšana līdz skaitītājam, lietus ūdens cauruļu
apsekošana un tīrīšana, dūmvadu un ventilācijas šahtu
pārbaude un tīrīšana.) Gada perspektīvā dotā summa
sastāda 761,25 LVL.
3. Ceturto daļu no
izdevumi, kuros
644,45 LVL gadā.
grāmatvedības un
segšanai.

izdevumiem veido administratīvie
iekļauti arī transporta izdevumi –
Dotie līdzekļi tiek novirzīti lietvedības,
administrācijas uzturēšanas izdevumu

4. No pārējās summas, kas sastāda 518,45 LVL, tiek
veidoti uzkrājumi (ja netiek veikti visu īpašnieku
apsaimniekošanas maksājumi, tad šī summa veidojas
daļēji), kuri tiek izmantoti neparedzētiem izdevumiem un
ārkārtas remontiem – cauruļu plīsumi, ārpuskārtas jumta
remonts utt.
*Izmaksas mēnesī

Uzkrājumi
neparedzētajiem
izdevumiem
19%

Administratīvie
izdevumi
24%

Kāpņu telpu tīrīšana
un mazgāšana, vasarā
zāliena pļaušana un
ziemā sniega tīrīšana no
celiņiem
28%

- dzīvojamās mājas tehniskā apkope - 63,43 LVL/m2,
- administratīvie izdevumi - 53,70 LVL/m2,
- uzkrājumi neparedzētajiem izdevumiem - 43,20 LVL/m2.

Cik par apsaimniekošanu maksā citviet?
Jāatzīst, ka arvien vairāk apsaimniekošanas pakalpojumus
piedāvā privātās apsaimniekošanas firmas. Brīvi pieejamā
informācija liecina, ka cenas svārstās no 0,25 Ls/m2 līdz
0,55 Ls/m2. Izcenojums ir atkarīgs no mājas tehniskā stāvokļa
un veicamajiem darbiem.
- Jūrmalā - minimālā 0,20 LVL/m2. Komentē Jūrmalas
Namsaimnieks: „Atsevišķām mājām, parasti nelielām dažu
dzīvokļu vienstāvu un divstāvu ēkām, apsaimniekošanas
maksa ir noteikta minimāla un nepārsniedz 0,20 Ls/m2
mēnesī. Ņemot vērā, ka šo māju platība reti pārsniedz
150 m2, visa šī summa sedz tikai administratīvos izdevumus.
Tā kā šāda veida sadarbība nav izdevīga ne Jūrmalas
Namsaimniekam (JN), kas rada papildus administratīvo
slodzi, ne dzīvokļu īpašniekiem, kas jau tāpat paši
apsaimnieko savu kopīpašumu, JN atkārtoti aicina šo māju
īpašniekus kopsapulcē vienoties un pārņemt mājas savā
pārvaldībā.”
Salīdzinājumam – Pilsrundāles ciemā administratīvie
izdevumi uz vienu kvadrātmetru mēnesī sastāda nepilnus
4 santīmus.
- Rīgā vidējā apsaimniekošanas maksa ir 0,35 LVL/m2
(no 0,26 LVL/m2 līdz 0,45 LVL/m2)
- Jelgavas novads – 0,165 LVL/m2, Apsaimniekotājs NĪP
(Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde). Inga, dzīvo
Jelgavā daudzdzīvokļu mājā trīs gadus: „Dotā summa
nesedz visus izdevumus. Pagājušajā mēnesī pagrabā
uzsprāga caurules, remonts bija jāsedz par savu naudu.
Tāpat – kāpņu telpā sadega elektrība, par remontu rēķins
tika piestādīts atsevišķi.”
- Iecava – 0,35 LVL/m2. Aija, dzīvo Iecavā daudzdzīvokļu
mājā 20 gadus: „Par apsaimniekošanas naudu mājai tiek
nodrošināta regulārā tehniskā apkope – cauruļu remonts
pagrabstāvā, elektrības traucējumu novēršana kāpņu telpā
u.c. Viena no lielākajām investīcijām – pagājušajā gadā tika
ieliktas jaunas ārējās durvis kāpņutelpai.”
- Bauska – 0,26 LVL/m2. Komentē Bauskas Namsaimnieks:
„Mūsu apsaimniekošanas maksas ir no 26 līdz 55 santīmi
par 1m2, to nosaka mājas tehniskais stāvoklis, piemājas
teritorijas platība, pašas mājas dzīvojamā platība un
pakalpojumu veidi, kādus izvēlas īpašnieki”.
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*diagrammā parādīts procentuālais izdevumu sadalī
jums. Par pamatu ņemta bilance mājai „Kurši”, kur
kopējie ieņēmumi vienā mēnesī sastāda 221,28 Ls, bet
izdevumi tiek sadalīti sekojošās pozīcijās –
- kāpņu telpu tīrīšana un mazgāšana, vasarā zāliena pļau
šana un ziemā sniega tīrīšana no celiņiem - 60,93 LVL/m2,

Tā kā no ikmēneša apsaimniekošanas maksām var
nodrošināt tikai uzturēšanas un kārtējos remonta darbus, tad
par lielākiem, kapitāliem darbiem dzīvokļu īpašniekiem jālemj
par papildus maksājumiem, piemēram, par jumta nomaiņu,
fasādes remontu, siltināšanas pasākumus, utt.
Šādu darbu izmaksas ir samērā lielas – tās var sasniegt
pat 0,50 Ls par kvadrātmetru līdz pat 10 gadu garumā.
Tāpēc es aicinu dzīvokļu īpašniekus vienoties un domāt
par dalību Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
izsludinātajā Eiropas fondu programmā par daudzdzīvokļu
māju siltināšanas pasākumiem, kas dod iespēju par 50%
samazināt mājām nepieciešamo kapitālieguldījumu izmaksas
tieši dzīvokļu īpašniekiem.”

Kādus lielbudžeta pasākumus var veikt par
apsaimniekošanas naudu?
Komentē Aldis Iesalnieks, Rundāles novada domes
būvniecības speciālists: „Lielbudžeta pasākumus par
samazināto „krīzes” apsaimniekošanas maksu neplānojam,
šie izdevumi ir aprēķināti, lai segtu ikdienas uzturēšanas
izdevumus un nav paredzēti uzkrājumu veikšanai.
Apsaimniekošanas maksa 0,16 LVL/m2 mēnesī nav pārāk
liela summa. Par naudu, ko iedzīvotāji mums samaksā
par apsaimniekošanu, mēs cenšamies izdarīt maksimumu.
Ārpus ikdienas uzturēšanas darbiem – zāles pļaušanu,
pieguļošās zaļās teritorijas uzkopšanu, t.sk., lapu savākšana
rudens periodā, sniega tīrīšanu, ielu uzkopšanu, bērnu
rotaļu laukumu uzturēšanu kārtībā, kāpņu telpu mazgāšanu
un kopšanu, tiek veikti arī dažādi lielākus līdzekļus prasoši
ieguldījumi – kāpņu telpu kosmētiskie remonti, jumtu segumu
remonti, koplietošanas telpu elektroinstalācijas uzturēšanas
un remonta darbi utt. Izdevumu daļā reāli neplānojam
0.16 Ls/m2 mēnesī, jo ikmēneša maksājumi nesastāda 100%
no aprēķinātajiem maksājumiem - ne visi īpašnieki regulāri
veic apsaimniekošanas maksājumus un plānotie darbi tiek
veikti uz pašvaldības rēķina, kura „aizdotos” līdzekļus atgūst
dažādos parādu piedziņas procesos.”

Iedzīvotāju viedokļi

0.35

0.26
0.16

organizēšanu, pašvaldībai būs pienākums nozīmēt piespiedu
apsaimniekotāju, lai nepieļautu mājas komunikāciju un
konstrukciju nolietošanos līdz mājas avārijas stāvoklim, kas
būtu bīstama iedzīvotāju dzīvībai. Arī Rundāles novada
dome apsver iespēju uz komunālā dienesta bāzes izveidot
pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību, kuras uzdevums
būtu iegūt māju apsaimniekotāju sertifikātus un nodrošināt
novada teritorijā esošo daudzdzīvokļu māju kvalitatīvu
apsaimniekošanu.

*(Pētījumā izmantoti publiski pieejamie dati no dažādām oficiālām interneta
vietnēm, kā arī telefonaptaujas)

Apsaimniekotāju pāreja komercsektorā
Ar vien biežāka tendence, ko nākas novērot, ir namu
apsaimniekotāju funkciju nodošana uzņēmējdarbības
sektoram (izveidotās kapitālsabiedrības ļoti bieži pieder tieši
pašvaldībām). Jelgavā apsaimniekotāja funkcijas īsteno NĪP,
Bauskā – Bauskas Namsaimnieks utt.
Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs:
„Ar laiku tiek paredzēts, ka visām daudzdzīvokļu mājām
obligāti būs jābūt apsaimniekotājam. Gadījumos, kad dzīvokļu
īpašnieki paši nespēs vienoties par mājas apsaimniekošanas

Janīna Bojarčuka, dzīvo Ezeros: „Mani
viss apmierina, tīra labi, kāpņu telpas
vienmēr izmazgātas. Nesen pārplīsa
caurules dzīvoklī, atbrauca, saremontēja.”

Marina Zakule, dzīvo Zelmeņos: „Mūsu
māja ir katastrofālā stāvoklī, nesaprotu,
kāpēc mūsu māju neapsaimnieko. Drīz tā
sabruks, jau tagad, kad sniegs vai lietus,
viss dzīvoklis pludo.”
Laine Juškevica, dzīvo Saulgriežos:
„Mūsu māju nesen sāka apsaimniekot,
pagājušā gada septembrī vai oktobrī.
Pieteicāmies, jo mājai jumts tecēja. Par
tīrīšanu, jāteic, ka tīra labi, bet līdz tam
mēs pašas arī tīrījām labi.”
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
P.S. – dārgie lasītāji! Ja ir kāda aktuāla problēma, jautājums,
prasiet, meklēsim atbildi kopā!

8.

Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi

Vissiltākie sveicieni
Rundāles novada
janvāra jubilāriem!
Ilgi ir jāiet, lai iemācītos
Lapu dziesmu,
Smilšgraudu dziesmu,
Zvaigznes dziesmu,
Acu dziesmu,
Visas pasaules dziesmu...
/E.Vēciņa/

85

Andīna Bonāte

80

Leons Dravnieks

75

Ārija Zelmene
Gaida Prance
Solomeja Uļicka
Staņislavs Adamovičs

70

Anastasija Kaļinova
Egons Borkovskis
Ivana Sviķe
Jānis Strautnieks
Monika Rimševiča
Ženija Terehoviča

65

Anna Borkovska
Erna Kazeka
Feoktists Pilinovičs
Jānis Orbidāns
Raimonds Kazbuķis

60

Aivars Sudņiks
Imants Šarkovskis
Jurijs Kozars
Romualds Freimans
Stepans Bilinsks
Valentīna Verstjaka

55

Anatolijs Ļeonovs
Baiba Apšāne
Inese Kojane
Jānis Liepa
Jeļena Rohnjana
Ludmila Kisele
Viktors Gūtmanis
Voldemārs Konrāds

50

Aldis Plucis
Antons Lukšis
Gunta Lapiņa
Ingūna Šekava
Raimonds Bislis
Viesturs Ģēvelis
Zigurds Zilberts
Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:
Rundāles pagastā:
2 zemes gabali Punslavās 0,50 ha
(kad.nr. 40760010077)
1 zemes gabals Pilsrundālē garāžu
teritorijā 0,005 ha (kad.nr.40760030565)
1 mazdārziņš Pilsrundālē 0,03 ha
(kad.nr. 40760080266)
1 zemes gabals Pilsrundālē 0,12 ha
(kad.nr. 40760020055)
2 mazdārziņi Saulainē
0,04 ha un 0,05 ha
(kad.nr. 40760080285, 40760080123)

JAUNUMI ZEMES UN NODOKĻU
JAUTĀJUMOS
Ar 2012. gada 1. janvārī ir stājušās spēkā likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” izmaiņas. Saeima ir pieņēmusi
likuma grozījumus, ka nodoklis ir iekasējams pilnā apmērā,
tas ir 1.5 % no kadastrālās vērtības zemei un nedzīvojamām
saimnieciskajā darbībā izmantotajām ēkām un to palīgēkām,
un 0.2 % no dzīvojamām ēkām un to palīgēkām, ja to platība
pārsniedz 25 m2 (šķūnīši, noliktavas, pagrabi, garāžas un citas
ēkas, kuras ir funkcionāli saistītas ar dzīvojamām ēkām un
tās netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā). Pašvaldība ar
palielinātu nodokļa likmi 3 % no zemes kadastrālās vērtības
var aplikt vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas ēkas.
Likumdevējs ir devis iespēju pašvaldībai mīkstināt nekustamā
īpašuma nodokļa apmēra pieaugumu, izdodot Saistošos
noteikumus:
1. var piemērot nodokļa pieaugumu ierobežojumu zemei
attiecībā pret 2011. gadu, lai nekustamā īpašuma nodokļa
pieaugums kāptu pakāpeniskāk, nevis maksimums 1.5% no
kadastrālās vērtības, kā to ir noteicis likumdevējs;
2. var noteikt, ka ar nodokli neapliks dzīvojamo māju
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2.
3. var neveikt aprēķinus par vidi degradējošām, sagruvušām
vai cilvēku drošību apdraudošām ēkām.
Pašlaik Rundāles novada domes juridiskā nodaļa izstrādā šos
Saistošos noteikumus. Tuvākajā laikā tie tiks pieņemti domes
sēdē un izsludināti Novada ziņās.
Arī 2012. gadā tiek saglabāti Nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumi trūcīgajām personām par periodu, kurā ir noteikts
trūcīgās personas statuss. Politiski represētām personām tiek
saglabāts 50% nodokļa samazinājums par nekustamo īpašumu vai
tā daļu, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā.
Politiski represētajām personām 50 % atlaide piemērojamā,
ja līdz taksācijas gada 1. februārim (2012. gada 1. februāris)
pašvaldībā ir iesniegts iesniegums par nodokļa atvieglojuma
piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un
individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa netiek izmantota
saimnieciskajā darbībā. Pie iesnieguma pievienojama represētās
personas apliecības kopija.
Valsts zemes dienests ir devis unikālu iespēju sakārtot ēku
un būvju datus kadastra reģistrā bez maksas līdz 2012. gada
1. oktobrim (dzēst ēkas un būves, kuras dabā neeksistē, kā arī
reģistrēt tās ēkas un būves, kuras ir dabā, bet nav reģistrētas
kadastra reģistrā). Iegūt informāciju par savā īpašumā
(Zemesgrāmatā reģistrētas ēkas un būves) un lietojumā (ēkas,
kas nav reģistrētas Zemesgrāmatā) esošām būvēm var iegūt
interneta vietnē www.latvija.lv. sadaļā Mani dati, kā arī ierodoties
klātienē VZD Zemgales reģiona Bauskas un Jelgavas klientu
apkalpošanas centros.
Tāpat informāciju Jūs varat iegūt Rundāles novada domē
pie speciālista zemes un nodokļa jautājumos Gunāra Bērziņa,
telefons 63962532. Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra,
īpašniekam būs jāsaņem būvvaldes vai pašvaldības atzinums, ka
būve dabā neeksistē. Izmantosim šo iespēju un sakārtosim savus
īpašumus.
Likumdevējs Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzējis
sodus par kadastrā nereģistrētām ēkām, būvēm privātpersonām
no 50 līdz 150 latiem, bet uzņēmumiem no 100 līdz 1000 latiem.
Neaizmirsīsim nomaksāt Nekustamā īpašuma nodokļa un
nomas zemju parādus.
Gunārs Bērziņš
Speciālists zemes un nodokļu jautājumos

Pateicība
Nekad vairs nebūs tas, kas bijis,
jo daudz, daudz asaru ir lijis.
/J.Jaudzema/
Sirsnīgs paldies visiem radiem, draugiem, kolēģiem un kaimiņiem,
kuri bija gan līdzās, gan domās mūsu lielajās bēdās māsu, mammu
un vecmammu LIDIJU KATKOVSKU, mūžībā pavadot.

Piederīgie

Svitenes pagastā:
1 zemes gabals pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kad.nr. 40880010095)
3 zemes gabali Svitenē 0,6 ha, 1,0 ha
un 0,2 ha (kad.nr. 40880010055,
40880040245, 40880080025)
2 zemes gabali Svitenē mazdārziņi 0,2 ha
(kad.nr. 40880040282, 40880040376)
Viesturu pagastā:
1 zemes gabals Bērstelē 2,35 ha
(kad.nr. 40960070193)
Rundāles novada dome

Mūžībā aizgājuši
Ko mīl, tas nevar pazust it nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad, ja vairs tie mūžam nesatiekas.
/V.Rūja/

Jausma Skulme
Nikolajs Grincēvičs
Lidija Katkovska
Rišards Sivickis

(02.01.1939
(27.01.1949
(06.06.1944
(13.08.1945

-

09.12.2011)
13.12.2011)
15.12.2011)
24.12.2011)

GAIDĀMIE PASĀKUMI
RUNDĀLĒ:
Maskas un maskošanās
3.februārī Rundāles novada domes Jaunajā zālē
V.Benuža piemiņas kausa izcīņa šahā
4.februārī plkst.11.00 Pilsrundāles vidusskola
Kino vakars un Ceļotāju klubiņš – „Okeānu un jūru pasaule”
10.februārī iespēja noskatīties 3D kinofilmu „Okeāna pasaule”
ar 3D brillēm Rundāles novada domes Jaunajā zālē
Ziemas sporta spēles starp iestādēm, zemnieku
saimniecībām un uzņēmējiem
17.februāris plkst.16.00 Pilsrundāles vidusskolā
BĒRSTELĒ:
Klubiņš „Uz tasi tējas”
3.februārī plkst.17.00 Bērsteles kultūras namā.
Tēma – radot gaismu pavasarim, sadarbībā ar Bērsteles
bibliotēku
„Sniegavīru randevu” Bērsteles parkā
19.februārī plkst.13.00 (sekot informācijai afišās)
Austrumu vakars „Pie Ilutas”
25.februārī plkst.18.00 Bērsteles kultūras namā
SVITENĒ:
“Gada jaunietis/te 2012”
11.februārī Svitenes tautas namā jauniešu biedrības
INICIO rīkots konkurss jauniešiem „Gada jaunietis/te
2012”, vakarā Valentīndienas balle
Jauniešu deju kolektīvu sadancis
18.februārī plkst.18.00 Svitenes tautas namā
VIESTUROS:
Masku balle bērniem „Pielabināt pūķi”
3.februāri plkst.15.00 Viesturu kultūras centrā
Atvērtā diskusiju kluba „Spogulis” tikšanās
10.februārī plkst.13.00 Viesturu kultūras centrā.
Dziednieka - gaišreģa lekcija

Sveicam jaundzimušos Rundāles novada
iedzīvotājus un viņu vecākus!
Guntis Putāns

dzimis 13.decembrī, 2011

Ervīns Cuzanovskis
dzimis 19.decembrī, 2011

Kristiāns Spuļģis

dzimis 27.decembrī, 2011

„Šo domāja, to domāja, Sveši ļaudis daudz domāja; Ko
domāja sveši ļaudis, To tu līdzi nedomā! Tev jādomā: laiks
atnāks, Kur ikkatrs domāt sāks,”
rakstīja A.Pumpurs pirms 120 gadiem.
Sveši ļaudis domā, daudz domā un izdomā. Tu pats sāc domāt
viņu domas. Un tā ir labāk un ... vieglāk.
Kikerigū! Trīsreiz gailis nodzied, aizdzen projām neticības,
vienaldzības un apmātības miegu. Ir laiks, kad ikkatram jāsāk
domāt pašam. Tavu un Latvijas brīvību un dzīvību neapdraud
tanki kā 91.gadā.
Draudi nāk no dažiem vārdiem, ko sveši ļaudis grib ierakstīt
mūsu valsts Satversmē. Ja REFERENDUMS būs, un es, Līga
Feldmane, balsošu PRET grozījumiem, kas paredz manā
tēvzemē ieviest otru valsts valodu.

KO DOMĀ TU?
PAZIŅOJUMS
RUNDĀLES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA,
saskaņā ar 2012.gada 10.janvāra lēmumu Nr.16, aicina
pieteikt Rundāles, Saulaines, Svitenes, Viesturu iecirkņu
komisiju locekļu kandidātus tautas nobalsošanā par
likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
2012.gada 18.februārī
CVK 2012. gada 3. janvāra instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu
komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”
3.punkts nosaka, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus
iecirkņa komisijās ir:
• reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko
partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
• attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas
loceklim.
Pieteikumus iesniegt Rundāles novada vēlēšanu komisijā
(Rundāles novada domes ēkā - Pilsrundāle 1, Rundāles
pagasts, Rundāles novads) līdz 2012. gada 25. janvārim
Tālr. 26674834, 63962148

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi. Izdevums izdevniecībā tiek sagatavots 2 nedēļu laikā no katra
mēneša pirmā datuma. Rundāles novada dome nenes atbildību par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem
cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. 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.

