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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA
Februāris mūsu novada domes izdotajā jaunajā sienas kalendārā atzīmēts kā
„DRAUZĪBAS MĒNESIS”. Domāju, ka visi
zina, ka tas ir tāpēc, ka šajā mēnesī savu
valstu neatkarības iegūšanas svētkus
svin mūsu draugi Lietuvā (16.februārī) un
Igaunijā (24.februārī).
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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

SVINĒT SVĒTKUS KOPĀ AR DRAUGIEM
Novadā tiek atzīmēta Lietuvas Neatkarības diena

Februārī pēc Iedzīvotāju reģistra datiem
Rundāles novadā ir deklarēti 235 lietuvieši un viena igauniete.
Sveiciens valsts svētkos visiem igauņiem
un lietuviešiem, kas ir mūsu vidū, kā arī
Igaunijas un Lietuvas pilsoņiem, it īpaši
mūsu draugiem Pakrojas rajona un Halingas pašvaldībās!
2018.gadā visas trīs Baltijas valstis atzīmēs neatkarības iegūšanas simtgades,
tāpēc aicinu laiku līdz tam piepildīt ar darbiem un savstarpējo draudzību! Gadsimts
– tā ir gana nozīmīga robežšķirtne katras
valsts dzīvē, kas apliecina tās esamību,
spēju un varēšanu pastāvēt un attīstīties.
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Šajā numurā lasiet –
•
•
•

Kultūras darbinieku seminārā 5.martā
rosinās iesaistīties Latvijas simtgades
svinībās
Lai dzīvība nepārtrūkst – ziedo asinis.
Donoru diena Saulainē 15.martā
19.martā arī Rundāles novadā simboliski uz vienu stundu tiks atslēgts āra
apgaismojums. Iesaisties arī tu akcijā
„Zemes stunda” un parādi, ka Tev rūp
klimata pārmaiņas
Seko līdzi aktualitātēm
www.rundale.lv

20.februārī ar trim
dažādiem pasākumiem
Rundāles novadā tika
atzīmēta Lietuvas neatkarības diena.
„Tas jau ir kļuvis par
tradīciju svinēt šos Lietuvai nozīmīgos svētkus,
izceļot mūsu labās kaimiņattiecības un ciešo vēsturisko saikni. Dzīvojam uz
robežas, un starp mūsu
novada un Lietuvas pašvaldību iestādēm – bibliotēkām, tautas namiem un
dažādām biedrībām – ir
izveidojušās labas partnerattiecības. Lai arī oficiālie
draugi ir Pakrojas rajona
pašvaldība, mēs sadarbojamies arī ar citiem kaimiņu valsts reģioniem,” atklāj
Sandra Kerēvica, Rundāles
novada Kultūras nodaļas
vadītāja.
Ikviens interesents tika

aicināts iepazīt abu valstu kultūras un tradīciju
mantojumu koncertprogrammā, kurā ar skanīgām
dziesmām un lustīgām dejām priecēja kaimiņvalstu
bērni no pirmsskolas izglītības iestādes „Ažuoliukas”,
kā arī Rundāles novada
deju kolektīvi „Annele” un
„Sprīdītis” svētku programmā „Bērnu rīts”.
Izzinošs
pasākums
notika Bērsteles kultūras
namā, kur atmiņu stāstu
sarīkojumā „Mirkļi no vēstures” klātesošie atcerējās
1941.gada izsūtījumu.
Kultūras namā bija aplūkojama ceļojošā izstāde
„Sibīrijas bērni” ar Sibīrijas
bērnu atmiņu fragmentiem, bērnības fotogrāfijām un unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām
Sibīrijā. Savos pārdzīvo-

jumos un atmiņās dalījās
Hēlija Staņislavska – viena
no daudzajiem tūkstošiem
Sibīrijas bērnu.
Svitenes tautas namā
par godu Lietuvas Republikas neatkarības dienai
notika divu tautu sadziedāšanās pasākums „Skani
mana tautas dziesma”.
Pasākumā piedalījās Lietuvas Vabalninku kultūras
nama folkloras kolektīvs
“Saulala” un folkloras kopa
„Svitene”. Pasākuma laikā
bija apskatāma latviešu
mākslinieka Teodora Karašas gleznu izstāde, ko izstādīšanai piešķīris Bauskas muzejs. Mākslinieks
dzīvojis un gleznojis pie
Lietuvas robežas „Ādžūnos”.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

2

Rundāles novada ziņas

28.JANVĀRA PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai
ražošanai
tika iznomātas sekojošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības –
- Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienība 0.17 ha platībā;
- Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības daļa 0.03 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.7”
zemes vienība 0,025 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „ Pilsrundāles ciemats 6”
zemes vienības daļa 0.29 ha platībā.
Pārvietojumu noliktavu moduļu un
biroja moduļa novietošanai tika iznomāta Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Mākoņi” zemes vienības
daļa 300 m2 platībā. Nomas līgums
noslēgts uz gadu no 2016.gada
1.februāra līdz 2017.gada 31.janvārim.
VEIC IZMAIŅAS
BĀRIŅTIESASSASTĀVĀ
Sakarā ar grozījumiem Bāriņtiesu
likumā, kas paredz amatu savienošanas ierobežojumus, pēc pašas vēlēšanās no Rundāles novada bāriņtiesas locekļa amata ar domes lēmumu
tika atbrīvota Sandra Upīte. Domes
sēdē tika apstiprināts arī jaunais bāriņtiesas loceklis – Anita Šveda, kura
izraudzīta starp vairākiem pretendentiem.
PIEŠĶIR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA SAMAZINĀJUMU
Politiski represētajai personai
2016.gadā tika piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums
50% apmērā.
PIEŠĶIR PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU BIEDRĪBAI „RŪENTĀLE”
300 eiro liels pašvaldības finansējums piešķirts biedrības „Rūentāle” projekta „Esi aktīvs un radošs”
realizācijai. Projekts paredz divu dažādu aktivitāšu īstenošanu – figūru
veidošanu no domino kauliņiem, šo
nodarbību sekmīgu tālāku nodrošināšanu Pilsrundāles vidusskolā un
vienas meistarklases novadīšanu
novada iedzīvotājiem Saulaines sociālajā centrā, kur tiks mācīta ziepju
izgatavošana mājas apstākļos. Nodarbības vadīs novada iedzīvotāja
Kristīne Balta. Šis ir pirmais šogad
pašvaldības atbalstītais sabiedrisko
organizāciju projekta pieteikums.
RĪKO IZSOLES
Tika pieņemts lēmums organizēt
Rundāles novada pašvaldībai piekri-

tīga Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Virbuļi-2” zemes vienības
1,8 ha platībā un nekustamā īpašuma „Āres” zemes vienības 1,7 ha
platībā zemes nomas tiesību atklāto
mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
Tāpat tika pieņemts lēmums organizēt Rundāles novada Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Alkšņi” zemes vienības 0,74 ha platībā
atklāto mutisko izsoli. Izsole notiks
Rundāles novada domes telpās,
2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada
21.martā plkst.14:00.
Pieņemts lēmums izīrēt Rundāles
novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.32 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Zemzari” Pilsrundālē, Rundāles pagastā ar kopējo
platību 33,20m2, rīkojot nekustamā
īpašuma īres maksas mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Tika apstiprināti arī Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zari”, zemes gabala ar apbūvi
Svitenes pagastā izsoles noteikumi.
Ar aktuālajām izsolēm var iepazīties www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
Tika pieņemts lēmums atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo
īpašumu „Sīļi”, atdalot zemes vienību
0,4 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu un izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas
sastāv no neapbūvētas zemes vienības, piešķirts nosaukums „Jaunsīļi”
un noteikts zemes lietošanas mērķis
- zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
NOSAKA ZEMES LIETOŠANAS
MĒRĶI
Viesturu pagasta „Māras” nekustamā īpašuma zemes vienības daļai
1,3 ha platībā tika noteikts zemes
lietošanas mērķis – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
PIEDZEN IZVEIDOJUŠOS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU
PARĀDUS
Bezstrīdus kārtībā pašvaldības
budžetā tika nolemts piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādus
6037 eiro apmērā no trim personām.
NĀKAMĀ DOMES SĒDE
25.FEBRUĀRĪ PLKST.09.00
DOMES SĒŽU ZĀLĒ

Nr. 2 (224) 2016.gada Februāris
VID BAUSKAS APKALPOŠANAS CENTRS AICINA
UZ SEMINĀRIEM JAUNREĢISTRĒTIEM NODOKĻU
MAKSĀTĀJIEM
VID NP Bauskas klientu apkalpošanas centrs
informē, ka 2016.gadā tiks rīkoti semināri jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem.
Semināra tēmas:
•
Grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta
sistēmā jaunreģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem.
•
Nodokļu aprēķināšanas kārtība no saimnieciskās
darbības ienākumiem.
•
Deklarācijas un pārskati
•
Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).
Semināri notiks Bauskas klientu apkalpošanas
centra zālē, pēc adreses Dārza iela 14a, Bauska 25.02.2016 plkst.10.00
21.04.2016 plkst.10.00
22.09.2016 plkst.10.00
24.11.2016 plkst.10.00
Aicinām nodokļu maksātājus piedalīties semināros.
VID Bauskas KAC sagatavotā informācija

IESPĒJA APMAKSĀT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
TIEŠSAISTĒ PORTĀLĀ WWW.LATVIJA.LV
Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu
portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums
“Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju
apmaksāt viņu īpašumā esoša nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku
tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas.
E-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” nodrošina arī vairākas papildus iespējas: apmaksāt nodokli par citai personai piederošu
īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt PDF datnes formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi,
izveidot sev atgādinājumus ar brīvi ievadāmu tekstu,
piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem.
Valsts reģionālās attīstības
aģentūras sagatavotā informācija

AICINA UZ APMĀCĪBĀM AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
LIETOTĀJUS
Atsākot jauno sezonu, Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra Bauskas birojs aicina uz apmācībām augu aizsardzības līdzekļu lietotājus (AAL). Apmācības tiks organizētas februārī un martā.
Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību
pārreģistrēšanai notiks Bauskas novada domē 26.februārī. Sākums plkst.10.00. Pamatapmācība augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai – 17.martā, sākums plkst.10.00 Bauskas novada
domē. Pamatapmācība 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai - 14.martā, 23.martā, 30.martā un 5.aprīlī. Visas
dienas mācības notiek Bauskas novada domē, sākums
no plkst. 10.00. Kursi AAL lietotājiem ir par maksu.
Interesenti aicināti reģistrēties LLKC Bauskas birojā.
Kontaktinformācija - t. 26180900; e-pasts: bauska@
llkc.lv
LLKC Bauskas KB sagatavotā informācija
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DONORU DIENA SAULAINĒ 15.MARTĀ

19.MARTĀ UZ STUNDU
AICINA SIMBOLISKI
IZSLĒGT APGAISMOJUMU

19.martā no 20:30-21:30
jau desmito reizi pasaulē tiek
atzīmēta Zemes stunda, kas,
nelietojot apgaismes objektus stundas garumā, aicina
domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu
ietekmi uz šīm izmaiņām.
Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi tiek
aicināti Zemes stundas svētkus
sagaidīt simboliski izslēdzot apgaismes objektus.
Rundāles novadā āra apgaismojums uz vienu stundu
tiks izslēgts pie PII „Mārpuķīte”
un Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālās
struktūrvienības Saulainē, Pilsrundāles vidusskolas un Rundāles
mājtirgus laukumā Pilsrundāles
ciemā.
Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība,
kas ik gadu risinās 172 valstīs
un teritorijās. Šī gada 19.martā
Zemes stunda pasaulē un Latvijā notiks jau 10 reizi. Pagājušais
gads Latvijā pulcēja rekordlielu
Zemes stundas dalībnieku skaitu
(58 pašvaldības; vairāk nekā 20
individuāli rīkoti pasākumi visā
Latvijā).
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Pasaules dabas fonda
sagatavotā informācija
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nis nepieciešams ziedot 150
asins donoriem visā Latvijā.

15. martā no pulksten
10.00 līdz 14.00 Valsts
asinsdonoru centrs (VADC)
rīko izbraukumu Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā
struktūrvienībā Saulainē. Lai
Valsts asinsdonoru centrs
spētu nodrošināt ikdienas
ārstniecības iestāžu pieprasījumu pēc asinīm un asins
komponentiem, ik dienu asi-

Ja esi 18 līdz 65 gadus jauns,
sver ne mazāk par 50 kg, dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu, esi paēdis,
izgulējies, atpūties, jūties labi,
esi vesels un pēdējā laikā neesi
slimojis, esi pirms tam lietojis
veselīgu uzturu un daudz šķidruma, šī ir Tava iespēja izdarīt
kaut ko labu un izglābt kāda cilvēka dzīvību.
Turklāt asins ziedošana ir
veselīga! Nododot asinis, organismā tiek stimulēta asinsrades sistēma un atjaunots asins
sastāvs.

Atceries - ziedojot asins, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID
karti vai autovadītāja apliecību.
Nepieciešams līdzi paņemt arī
bankas konta numuru, lai saņemtu kompensāciju zaudētā asins un asins komponentu
apjoma atjaunošanai, kas tiek
ieskaitīta bankas kontā.
Izsmeļošāku informāciju par
asins ziedošanu var uzzināt,
zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 un mājas lapā www.donors.lv.
Valsts asinsdonoru centra
sagatavotā informācija

SODA VECĀKUS PAR MAZU BĒRNU ATSTĀŠANU
BEZ UZRAUDZĪBAS
27.janvārī notika Administratīvās komisijas sēde,
kurā tika pieņemti lēmumi
astoņās administratīvo pārkāpumu lietās.
Kādu jaunieti, kurš būdams
nepilngadīgs atradās alkohola
reibumā, atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas, Administratīvā komisija
nolēma sodīt ar naudas sodu
50 EUR apmērā.
Divām personām administratīvā pārkāpuma protokoli
tika noformēti par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu. Administratīvā
komisija vienai no personām
piemēroja 20 EUR lielu naudas
sodu, bet otrai personai 15 EUR
lielu naudas sodu.
Kādas ģimenes vecāki sa-

FOTO MIRKLIS – SVĒTKI VIENO
Sirsnīgi draudzīgā atmosfērā aizvadīts februāris Viesturu kultūras centrā. 20.
februārī iedzīvotāji un viesi tika aicināti uz
„Bērnu rītu” Viesturu kultūras centrā, kur ar
priekšnesumiem priecēja Lietuvas Žeimes
“Ažuoliukas” bērnu dārza bērni un Rundāles novada bērnu deju kolektīvi „Annele” un
„Sprīdītis”.
Vairāk foto meklē www.rundale.lv
Foto: Ilze Zvaigzne

gādāja savdabīgu Ziemassvētku dāvanu saviem bērniem, jo
vecāki izlēma svinēt svētkus
pie kaimiņiem, bet trīs bērni,
kuri nebija sasnieguši septiņu
gadu vecumu, mājās bija atstāti vieni bez uzraudzības. Abiem
vecākiem par šādu rīcību tika
noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli un par šādu
pārkāpumu Administratīvā komisija nolēma māti sodīt ar 30
EUR lielu naudas sodu, bet tēvu
ar 50 EUR lielu naudas sodu, jo
izskatāmajā lietā tika konstatēti vainu pastiprinoši apstākļi.
Kāda persona pie administratīvās atbildības tika saukta
par naktsmiera traucēšanu. Tā
kā šai personai šāds pārkāpums konstatēts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, Administratīvā ko-

misija piemēroja naudas sodu
35 EUR apmērā.
Nepilngadīgai jaunietei administratīvā pārkāpuma protokols tika noformēts par smēķēšanu. Izskatot lietas materiālus,
Administratīvā komisija konstatēja vainu mīkstinošus apstākļus un nolēma minēto jaunieti sodīt, izsakot brīdinājumu.
Administratīvā
komisija
izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu par būvniecības
noteikumu pārkāpšanu. Izskatot lietas materiālus, Administratīvā komisija konstatēja,
ka lietvedības gaitā ir pieļauta
būtiska procesuālā kļūda, tāpēc
nolēma izbeigt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas inspektors
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FOTO UN REZULTĀTI: “ZIEMAS SPORTA SPĒLES 2016” ŠOGAD UZVARAS LAURI “LĪDAKĀM”

Šogad
tradicionālajās
Ziemas sporta spēlēs 5.februārī Pilsrundāles vidusskolā
piedalījās deviņas komandas, pārbaudot spēkus astoņās dažādās disciplīnās.
Kopvērtējumā godpilno pirmo vietu ieguva zemnieku
saimniecība „Līdakas”, otrajā vietā ierindojās Rundāles
pils muzeja komanda, bet
trešajā – zemnieku saimniecība „Urštēni”.
Sīvākā cīņa noritēja tāllēkšanā no vietas. Izrādījās, ka vislecošākie strādā pirmsskolas
izglītības iestādē „Mārpuķīte”
un zemnieku saimniecībā „Līdakas”. Izšķirošs izrādījās viens
centimetrs, ar kura palīdzību
„Līdakas” aizlēca līdz pirmajai
vietai.
Arī šautriņu mešanas sacensībās otro no pirmās vietas
šķīra tikai viens punkts. Cīņa
par uzvaru noritēja starp divām
zemnieku saimniecībām – „Urštēni” un „Līdakas”.
Ritenīša griešanā, kur tika
pārbaudīts vīriešu veiklums un
spēka izturība, labākie pārliecinoši bija Urštēnu komandas
kungi.
Īpašs paldies līnijdejotāju
kopai “Nāc dejot” par piedalīšanos spēļu noslēguma pasākumā!
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

Uzvarētāji – zemnieku saimniecība „Līdakas” /Foto: Ivars Mežezers/

Viena no disciplīnām - balonu cīņas. Pretiniekiem pāri līnijai ir jāpārsit visi savas komandas baloni, kā
arī jānosargā sava puse no uzbrucēju baloniem. Virāk foto www.rundale.lv
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SAULAINĒ RĪKO TIKŠANOS AR LĪGATNES LĀČU SAIMNIECI VELGU VĪTOLU UN
GRĀMATAS „ZVĒRI UN CILVĒKI” AUTORI BIRUTU EGLĪTI
28.janvārī Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienībā viesojās Lauku bibliotēku atbalsta
biedrības vadītāja, rakstniece
Biruta Eglīte un viņas jaunākās grāmatas „Zvēri un cilvēki” varone Līgatnes dabas
taku zvēru kopēja Velga Vītola.
Katra no kundzēm ir unikālas
personības savā jomā un par to
arī saņēmušas valstisku un sabiedrisku atzinību.
Biruta Eglīte ir Latvijā iecienīto Grāmatu svētku iedvesmotāja. Ar to palīdzību Latvijas novadu
ļaudis var personīgi satikties ar
politiķiem, rakstniekiem, izdevējiem, bet novadu bibliotēkas tikt
pie jaunākajām grāmatām. Viņas
darbs novērtēts gan ar Eiropas
Pilsoņa balvu, gan Triju Zvaigžņu
ordeni.
Savukārt, Velga Vītola kā
cilvēks ar Latvijai unikālām zināšanām un pieredzi savvaļas dzīvnieku ārstēšanā, pieradināšanā,
kopšanā un audzēšanā, ir Latvijas Lepnuma balvas ieguvēja.
Biruta Eglīte uzrakstījusi vairākas aizraujošas grāmatas par
ievērojamiem Latvijas cilvēkiem
un jaunākā „Zvēri un cilvēki” ir kā
turpinājums šai personību galerijai.
Ierosmi šīs grāmatas tapšanai Biruta guvusi no savas Saulaines tehnikuma laiku grupas
biedrenes Aijas Dzērves, kura savukārt bijusi Velgas grupas biedrene Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmijā.
CAUR STĀSTIEM PAR DZĪVNIEKIEM VAR IEPAZĪT SEVI
Tikšanās reizē Saulainē Biruta Eglīte atcerējās savu neilgo
mācību laiku Saulainē, nedaudz
pastāstīja par grāmatas tapšanas apstākļiem. 3.kursa audzēkņi
nolasīja zīmīgākos fragmentus
no grāmatas. Velga Vītola stāstīja, protams, par saviem mīļajiem
dzīvniekiem, atbildēja uz audzēkņu jautājumiem par savu darbu,
rādīja pašas fotografētos dzīvnieku attēlus.
Tādas dzīvnieku bildes, kādas
izdodas Velgai, patiesībā arī ir
unikālas, jo nobildēt dzīvniekus
tādās pozās un situācijās iespējams tikai tad, ja dzīvnieki pilnībā
uzticas fotogrāfam. Pateicoties

savai unikālajai pieredzei, Velgai
Vītolai ir arī unikāli spriedumi par
attiecībām ar dzīvniekiem, kas
dažkārt var likties nepieņemami profesionāļiem. Arī par to ir
B.Eglītes grāmatā. Autore saka:
„Šī grāmata ir par Velgu Vītolu,
Līgatnes lāčiem un citiem zvēriem. Arī par mums.” Tieši tādā
secībā, jo caur grāmatā aprakstītajām Velgas attiecībām ar
zvēriem un cilvēkiem mēs katrs
varam iepazīt sevi kā cilvēkus un

Uz tikšanos pulcējās pilna zāle interesentu /Foto: Jānis Ercens/
dabas sastāvdaļu.
Tikšanās noslēgumā Biruta
Eglīte Saulaines bibliotēkai no
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības dāvāja vairākas grāmatas:
Valdis Zatlers „Kas es
esmu”, „Starptautiskās valūtas
attiecības”-autors Inese Vaidere,
„Kapitāls- 21. gadsimtā” - autors
Tomass Piketijs, „Vilki un lūši Latvijā”- autors Vitauts Gaross, „Zī-

dītājdzīvnieki Latvijā. Stāsti, apraksti, uzdevumi” - autore Anna
Āze.
Velga Vītola dāvāja kopīgi ar
meitu veidoto kalendāru ar zvēru
fotoattēliem un nelielu stāstu par
katru no tiem.
Marina Kazanceva,
Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines
struktūrvienības pasniedzēja

MUZEJA 50. JUBILEJAS GADĀ AICINA APSKATĪT
UNIKĀLUS MATERIĀLUS
1966.gadā toreizējā Pauļa Lejiņa Saulaines
sovhoztehnikumā tika iekārtots sabiedriskais
muzejs. Tā uzdevums bija saglabāt zinātnieka
Pauļa Lejiņa piemiņu. Muzeja pirmā vadītāja
bija tehnikuma pasniedzēja Rasma Gailīte. Paralēli pamatuzdevumam, skolotāja pēc pašas
iniciatīvas daudz strādājusi arī Kaucmindes
Mājturības skolas piemiņas saglabāšanai. Mainoties laikiem, ir mainījušies muzeja vadītāji,
muzeja darba uzstādījums, papildinājies krājums. Pašreiz mācību iestādes muzejā pieejami
materiāli vairākās jomās.
Pamatekspozīciju sastāda materiāli par mācību iestādes vēsturi, sākot ar 1908.gadā dibināto Jelgavas Zemkopības skolu. Muzeja krājumā
vērtīgākā sadaļa ir Pauļa Lejiņa bibliotēka, kurā
ir atrodama izziņas un zinātniskā literatūra
par dažādām lauksaimniecības tēmām, sākot
ar pagājušā gadsimta pirmo desmitgadi un
beidzot ar 50.tajiem gadiem. Piemēram, interesanti ir 1920.-30. gadu Valsts statistikas
pārvaldes izdevumi par dažādām tautsaimniecības nozarēm.

Kaucmindes mājturības skolas vēsture skatāma fotoattēlos. Tajos redzama leģendāro
kaucmindiešu ikdiena un svētki Kaucmindes
muižas interjeros un apkārtnē. Par zudušajiem
laikiem stāsta arī fotoattēli un dokumenti, kuros fiksēta cukurrūpniecības attīstība Latvijā.
Muzeja jubilejas gadā visi šie materiāli būs apskatāmi jebkuram interesentam.
Februārī varēs tuvāk iepazīt Pauļa Lejiņa bibliotēku (26.februāris ir zinātnieka dzimšanas diena), martā apskatei būs pieejamas fotogrāfijas
no Kaucmindes Mājturības skolas vēstures.
Aprīlī būs iespēja gūt ieskatu cukura rūpniecības aizsākumos Latvijā. Maijā, muzeja dienā,
kā ierasts, varēs iepazīties ar to, kas muzejā
noticis gada laikā un, iespējama kāda interesanta tikšanās.
Laipni aicināti ne tikai skolas absolventi un pedagogi, bet jebkurš interesents no tuvākas un
tālākas apkārtnes.
Marina Kazanceva,
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienības muzeja vadītāja
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IESPĒJA PARĀDĪT UN IERAUDZĪT
NEPARASTUS DARBUS
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ZIEMĀ LABĀKĀ IZKLAIDE IR SPORTS
VIESTUROS JAU VAIRĀK NEKĀ 10 GADUS TUR CIEŅĀ GALDA
SPĒĻU TURNĪRUS

PAR LABU TRADĪCIJU BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ
KĻUVUŠAS DAŽĀDAS IZSTĀDES

Noskaidrojot spēcīgāko novusa spēlētāju
/Foto: Natālija Smagure/

Gleznu izstādes atklāšana 20.janvārī Bērsteles kultūras namā.
Pirmā no kreisas puses - Janīna Ezīte, Vineta Majevska, Ņina Veze /
Foto: no Svetlanas Počas personīgā arhīva/
Jau
daudzus
gadus
Bērsteles kultūras namā notiek dažādas izstādes. Ar saviem darbiem piedalās gan
rokdarbnieces, gan talantīgie novada.
Pagājušā gada pavasarī mūs
priecēja Latvijas radošo rokdarbnieču darinātie musturdeķi, bet tagad ar saviem darbiem
dalījušies biedrības „Meistars
Gothards” gleznošanas studijas dalībnieces. Gleznošanas
studijas vadītāja ir Indra Liepa.
Biedrības dalībnieki rīkojuši izstādes dažādās vietās: Bauskas
novadpētniecības un mākslas
muzejā, Melngalvju namā Rīgā,
Ventspilī, Jēkabpilī, Iecavā un
vēl vairākās izstāžu norises vietās Bauskas novadā. No 20. līdz
31.janvārim biedrība ar savām
gleznam priecēja mūs Bērstelē.
Šajā izstādē bija apskatāmi
27 brīnišķīgi darbi, kurus radījuši 11mākslinieki - Ingrida Liepa,

Līga Valnere, Irēna Andrejeva,
Gita Kravele, Gita Sondore,
Kristīne Selane, Janīna Ezīte,
Daira Jātniece, Dagnija Lauva,
Vineta Majevska un Elga Grīnvalde.
Liels paldies māksliniecēm
par doto iespēju ieraudzīt šīs
skaistās gleznas!
No 1.marta līdz 20.martam
aicinām ikvienu interesentu uz
tradicionālo izstādi „Sievietes
ikdiena un brīvie brīži”, kas parāda mūsu rokdarbnieču prasmes un talantus. Izstādīt savus
darinājumus var ikviens novada
iedzīvotājs. Bet no 21.marta
līdz 29.martam Bērsteles kultūras namā būs iespēja aplūkot
radošo darbu izstādi „Lieldienas”.
Svetlana Poča,
Bērsteles kultūras nama
vadītāja

23. janvārī Viesturu kultūras centrā notika tradicionālais galda spēļu turnīrs,
ko organizējam katru gadu.
Un katru gadu priecē nemainīgais lielais dalībnieku un
līdzjutēju skaits.
Šogad, līdzjutēju uzmundrināti, par medaļām cīnījās 30
dalībnieki. Sacensības notika tenisā, novusā, dambretē un galda
hokejā.
Plānotajās piecās sacensību
stundās startēt visās disciplīnās
nevar paspēt, tādēļ dalībnieki izvēlējās sev tuvākās. Šogad medaļas ieguva:
Teniss jauniešiem un vīriešiem:
1.Opočkins Nauris
2.Zvaigzne Linards
3.Artimovičs Gatis
Teniss sievietēm:
1.Žuravļova Valentīna
2.Graviņa Līga
3.Smagure Natālija
Novuss vīriešiem:
1.Segliņš Agris
2.Ūdris Gatis
3. Ūdris Toms
Dambrete sievietēm:
1.Graviņa Inese

2. Smagure Natālija
3. Graviņa Līga
Dambrete vīriešiem:
1.Artimovičs Gatis
2.Maldutis Edgars
3. Ūdris Gatis
Dambrete bērniem:
1.Valenika Sanija
2. Opočkina Amanda
3.Strautnieks Vairis
Galda hokejs:
1.Lekāvičs Jānis
2.Opočkins Nauris
3.Vītiņš Rinalds
Galda hokejs
(jaunākā grupa):
1.Strautnieks Vairis
2.Valenika Sanija
3.Opočkina Amanda
Uz jautājumu – „Vai tādas
sacensības ir nepieciešamas?”,
atbildē saņēmām daudzbalsīgu
„Jā”. Visu dalībnieku vārdā izsaku pateicību Viesturu pagasta
sporta darba organizatorei Valentīnai Žuravļovai un saldo našķu sponsoriem par vairāk nekā
desmit gadus senas tradīcijas
saglabāšanu un turpināšanu.
Guna Lisovska,
Viesturu kultūras centra
vadītāja

IZSTĀDES UN RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ
No 1.marta līdz 20.martam – Tradicionālā rokdarbu izstāde „Sievietes ikdiena un brīvie
brīži” Bērsteles kultūras namā
17.martā plkst.16:00 - Radošā darbnīca bērniem un pieaugušajiem. Tēma – „Lieldienas”. Mācīsimies darināt Lieldienām veltītus dekorus un kompozīcijas.
No 21.marta līdz 29.martam - Radošo darbu izstāde „Lieldienas” Bērsteles kultūras
namā.
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PIRMĀS KLASES 100. DIENA GADS DAMBRETĒ IESĀKTS AR
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
GODALGOTĀM VIETĀM

Foto: Aiga Vangale
Grāmatas un burtnīcas
Pirmās klases somā.
Es jau neesmu vairs mazs,
Es jau eju skolā.
5. februārī mūsu novada
pašiem mazākajiem skolēniem, pirmklasniekiem, apritēja pirmās 100. skolā pavadītās dienas.
Simts dienas Pilsrundāles vidusskolā ir pagājušas kā viens
mirklis. 1. klase ir izaugusi no
pavisam nedrošiem skolēniem
līdz kārtīgiem pirmklasniekiem.
Šajā laikā ir apgūta visu burtu
rakstība, pilnveidota lasītprasme, apgūti skaitļošanas pamati. Pirmklasnieki ir kļuvuši par
kolektīvu, iemācījušies, ko nozīmē kopā būt, prast sadarboties,
draudzēties.
Tradicionāli, lai atzīmētu šo
notikumu, rīkojām svētku koncertu.
Skolēni pasākumam gatavojās ļoti nopietni, ar lielu atbildību. Centāmies koncertu gatavot tā, lai viesiem smaids un
uzmanība nepazustu ne mirkli.
Bērni skaitīja dzejoļus, skaitāmpantus, izspēlēja teatrālas
ainiņas, čaklais rūķītis pārbaudīja viesu zināšanas dabas
zinībās. Skolēni dziedāja gan
jautras, gan nopietnas dziesmas par burtiņiem, skaitļiem,
savādo zīmēšanu, zinātkāro zirneklīti. Viesus priecēja dziesma
arī angļu valodā, deja “Dzirna-

viņas”. Saviem skatītājiem dāvājām dinamisku sporta priekšnesumu – bērni meta kūleņus,
ritentiņus, veica vingrojumus ar
apļiem.
Svētku noslēgumā pirmklasniekus sveica, labus vēlējumus
vēlot, Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškauska.
Pirmklasniekus apsveikt bija
ieradušies arī skolas biedri no
2a., 2b., 3. un 4. klases. Viņi
tiem uzdāvināja ne tikai pašu
gatavotas, gardas un skaistas
dāvanas, bet bija sagatavojuši arī āķīgus uzdevumus, lika
minēt šarādes, interesantas
pašsacerētas mīklas. Protams,
pirmklasnieki ar visu veikli tika
galā.
Pēc svinīgās daļa svētki turpinājās. Vecāku dāvātajā, gardajā svētku tortē jautri nopūtām 100. dienas svecītes, katrs
vēloties ko ļoti svarīgu sev vai
sev mīļajiem.
Lielu paldies mēs vēlamies
teikt skolotājiem, kuri palīdzēja
sagatavot šo brīnišķīgo koncertu – deju skolotājai Aigai Vangalei, mūzikas skolotājai Irēnai
Saltajai, angļu valodas skolotājai Marinai Tanonei, sporta skolotājam Vilnim Zariņam.
Mīļš paldies vecākiem par
sirsnīgo atbalstu, sapratni un
līdzdarbošanos.
Maija Rikmane,
Pilsrundāles vidusskolas 1.
klases audzinātāja

Pilsrundāles
vidusskolas audzēknes 10.februārī
piedalījās Bauskas novada sporta spēlēs dambretē
2005./2006.gadā dzimušo
grupā.
Skolas komandu pārstāvēja
Maruta Opočkina, Sanija Valinika, Lāsma Rozenberga, Amanda Opočkina, Katrīna Krūmiņa.
Desmit komandu konkurencē
tika izcīnīta pirmā vieta.
Individuāli Maruta Opočkina
izcīnīja 1.vietu un Sanija Valinika 2.vietu. Abām diplomi un
BJSS medaļas. Komandā tika
vērtēti trīs labāko meiteņu rezultāti. Trešais rezultāts - Lāsmai Rozenbergai -5,5 punkti.
Katrīna un Amanda atpalika
katra tikai par pus punktu. Ap-

sveicami ir tas, ka Amanda ir
dzimusi 2008.gadā un sasniegusi tādus rezultātus.
Liels paldies vecākiem, kas
atbalsta meitenes prāta spēlēs.
Līdz šim visvairāk sacensībās
dambretē šajā mācību gadā ir
piedalījusies Maruta -10 reizes
un tas nav viss. Tuvākās sacensības notiks Latvijas valsts mērogā -Valmierā 13.februārī. Sacensībās piedalīsies no mūsu
skolas pa vecuma grupām Maruta Opočkina, Amanda Opočkina, Anastasija Strautniece,
Kristers Odziņš. Šie minētie
audzēkņi ir iekļauti Bauskas novada BJSS komandā.
Ilgvars Ūdris,
dambretes un šaha treneris

INFORMĀCIJA NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM
- IESPĒJA ELEKTRONISKI IESNIEGT
GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS UN
SAŅEMT KONSULTĀCIJAS
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 14.martā tiks nodrošināta iespēja Rundāles novada
iedzīvotājiem elektroniski
iesniegt gada ienākumu
deklarācijas, saņemt VID
amatpersonas konsultāciju
un praktisku palīdzību deklarācijas aizpildīšanā:
- Svitenes pagasta bibliotēkā – no plkst.10.00 līdz
plkst.12.00
- Bērsteles bibliotēkā – no plkst.13.00 līdz
plkst.15.00
Lai aizpildītu un iesniegtu
gada ienākumu deklarāciju,
līdzi jāņem:
- personu apliecinošs dokuments;
- attaisnojošos izdevumus
apliecinoši dokumenti;

- informācija, kas nepieciešama piekļūšanai EDS (parole, e-pasta adrese) vai savai
Internetbankai (parole, kodu
karte vai kodu kalkulators);
- dati par gada laikā gūto
saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu kopsummu, un saņemtām subsīdijām.
Rundāles novada iedzīvotājiem ir iespēja aizpildīt un
iesniegt elektroniski gada ienākumu deklarācijas arī Rundāles novada vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kurš
atrodas Rundāles novada domes ēkas 2.stāvā. Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 18:30
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:30
Tālrunis: 63962298,
26349298
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AS “SADALES TĪKLS”
PLĀNO ATJAUNOT
ELEKTROTĪKLUS
RUNDĀLES NOVADĀ
Lai paaugstinātu elektroapgādes
drošumu un kvalitāti aptuveni 2 000
klientu, AS “Sadales tīkls” šogad
Bauskas, Rundāles un Vecumnieku
novadā plāno realizēt 21 investīciju
projektu, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 2 miljonus eiro.
Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu
elektroapgādes uzlabošanā, šogad
novados kopumā plānots atjaunot
vidējā sprieguma elektrolīnijas 52
km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 48 km garumā un rekonstruēt
vai izbūvēt jaunas 40 transformatoru apakšstacijas.
Turpinot elektrotīkla rekonstrukciju Rundāles novadā, apjomīgs projekts tiek realizēts Viesturu pagastā,
kur no apdzīvotās vietas “Punslavas”
līdz apdzīvotajai vietai “Viesturi” un
no “Viesturiem” līdz Svitenes upei
tiek veikta gan vidējā sprieguma,
gan zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija. Kopumā elektrotīkla
rekonstrukcijas darbos tiks atjaunotas 20kV gaisvadu elektrolīnijas
11,4 km garumā un zemsprieguma
0,4kV elektrolīnijas pārbūvētas par
kabeļu līnijām 4,4 km garumā, kā
arī rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 7 transformatoru apakšstacijas.
Bet, lai uzlabotu elektroapgādi Svitenes pagasta iedzīvotājiem, šogad
pagastā plānots atjaunot vidējā
sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,6
km garumā un izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2016. gadā AS
„Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par
zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 201 km garumā, atjaunot
zemsprieguma elektrolīnijas 651
km garumā, kā arī rekonstruēt vai
no jauna izbūvēt 505 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju
trases visā Latvijā plānots attīrīt 5
500 km garumā.
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Komunikācijas speciāliste
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KULTŪRAS DARBINIEKU SEMINĀRĀ ROSINĀS
IESAISTĪTIES LATVIJAS SIMTGADES SVINĪBĀS

Bērsteles kultūras namā sestdien,
5.martā, notiks kultūras darbinieku seminārs, uz kuru aicināts ikviens novada iedzīvotājs.
„Seminārā tiks apskatītas tēmas, kas
varētu būt saistošas ne vien kultūras jomā
strādājošajiem, bet arī ikvienam novada
iedzīvotājiem,” pauž Kultūras nodaļas vadītāja Sandra Kerēvica.
Jolanta Borīte, Kultūras ministrijas Latvijas
simtgades reģionālo un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja, iepazīstinās klātesošos
ar Latvijas simtgades svinību plānoto norisi.
„Simboliski Latvijas simtgade skar ikvienu, tāpēc svētku sagatavošanā tiek rosināta plašas
sabiedrības iesaistīšanās un tiek gaidītas idejas par valsts simtgades atzīmēšanu,” uzsver
Kultūras nodaļas vadītāja.
Valsts kontroles revidents Jānis Lielkalns
stāstīs par pašvaldību finanšu līdzekļu kultūras,
atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas
lietderību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Par mūžizglītības trim veiksmes receptēm
interaktīvā nodarbībā atklās Daina Girvaite,
Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja. Tiks uzsvērti galvenie priekšnosacījumi,
kas nepieciešami, lai publiskajās bibliotēkās,
pagastu kultūras centros vai citās saieta vietās būtu iespējams veiksmīgi piedāvāt mūžizglītību lauku iedzīvotājiem. Bibliotēkas vadītāja

dalīsies arī Pelču pagasta bibliotēkas pieredzē
mūžizglītības nodrošināšanā.
Pēcpusdienā paredzēta improvizācijas teātra „Spiediens” meistarklase ar aktieriem Līgu
Putniņu un Mārci Viļumu.
Plānots, ka seminārā piedalīsies Rundāles
novada kultūras darbinieki un bibliotēku vadītājas, amatierkolektīvu vadītāji, speciālisti, Rundāles pils muzeja speciālisti, Rundāles novada
nevalstisko organizāciju pārstāvji, Bauskas,
Iecavas un Vecumnieku kultūras speciālisti. Tālākie semināra dalībnieki ieradīsies no Kocēnu
novada jau 4.martā. Kocēnu novada kultūras
speciālistiem plānota daudzveidīga programma, lai iepazīstinātu ar Rundāles novadu, kultūras un sporta jomām, kultūrvēsturisko mantojumu.
„Aicinām arī pārejos novada iedzīvotājus
izmantot iespēju iesaistīties kultūras jomas
pilnveidē, jo īpaši – Latvijas simtgades pasākumu plānošanā un arī realizēšanā. Šie svētki
būs mūsu visas valsts, visu iedzīvotāju svētki,”
rosina Sandra Kerēvica.
Sīkākai informācijai par līdzdalību seminārā
– Sandra Kerēvica, Kultūras nodaļas vadītāja,
tālrunis 26672682, e-pasts sandra.kerevica@
rundale.lv.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

IZSŪTĪTI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMI 2016.GADAM
Rundāles novada pašvaldība nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam, un šogad pirmais
maksāšanas termiņš ir 31. marts.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu,
un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad
NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16.
maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos,
gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma
termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti,
tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto dienu.
Jāatgādina, ka, saskaņā ar likumu, nodokļa
maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN apmēru un to, vai nodoklis ir
nomaksāts pilnā apmērā.
Nomaksāt NĪN iespējams Rundāles novada
domes kasēs Rundāles novada domē Pilsrundā-

lē, Viesturu pagasta pārvaldē, Svitenes pagasta
pārvaldē un Saulaines pakalpojumu sniegšanas
punktā, bankā, internetbankā, kā arī portālos
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv .
Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu, un pārskaitījumu
veikt uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Tāpat arī maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par
zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts
maksājums.
Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt
pie Rundāles novada domes nekustamā īpašuma speciālistes Daces Spuras personīgi Rundāles novada domē vai pa tālruni 63962532 un
29150388. E-pasts: dace.spura@rundale.lv.
Dace Spura,
nekustamā īpašuma speciāliste
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ZEME IR JĀKOPJ, NEPIEĻAUJOT KŪLAS VEIDOŠANOS
Nu jau kādu laiku ziema ir
atkāpusies, sniegs ir nokusis
un laiks kļuvis siltāks. Lai arī
paskatoties kalendārā šķiet,
ka par pavasari vēl nekas neliecina, tomēr dabā pavasara
vēsmas jau ir jūtamas. Kļūstot siltākam laikam aktualizējas arī viena no galvenajām
pavasara problēmām- pērnās
zāles, jeb kūlas dedzināšana.
2.februārī Ķekavas novadā jau
tika reģistrēts šī gada pirmais
kūlas ugunsgrēks. Arī Rundāles
novadā katru pavasari šī problēma ir aktuāla. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 2014.
gadā Rundāles novada teritorijā
tika reģistrēti astoņi kūlas ugunsgrēki ar kopējo platību 86 000
m2, bet 2015.gadā - seši kūlas
ugunsgrēki ar kopējo platību 70
550 m2.
Katram zemes īpašniekam
ir pienākums sakopt savus īpašumus, nopļaujot zāli, lai netiktu pieļauta kūlas veidošanās
un līdz ar ko neveidotos kūlas
ugunsgrēki. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK)
51.panta otrā daļa nosaka, ka
par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos,- uzliek naudas sodu

Grafika no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapas www.vugd.gov.lv
fiziskajām personām no simt
četrdesmit līdz septiņsimt eiro,
bet juridiskajām personām- no
septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro.
2015.gadā Pašvaldības policijā tika sastādīti trīs administratīvo pārkāpumu protokoli par
iepriekš minētā pārkāpuma izdarīšanu un Administratīvā komisija, izskatot lietu materiālus, vainīgajām personām ir piemērojusi
naudas sodus. Arī šogad jau ir
uzsāktas un vēl tiks uzsāktas vairākas administratīvās lietvedības
par LAPK 51.panta otrajā daļā
paredzētā pārkāpuma izdarīšanu.
Dažiem cilvēkiem ir radies

maldīgs priekšstats, ka viens no
īpašuma teritorijas sakopšanas
veidiem ir pērnās zāles dedzināšana. Vēlamies atgādināt, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta gan
savos, gan arī citām personām
piederošos īpašumos, jo tā var
apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada
būtisku kaitējumu dabai. Tas noteikti nav veids kā sakopt zemes
īpašumu. Par kūlas dedzināšanu
ir paredzēta administratīvā atbildība. LAPK 179.panta ceturtā
daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu- uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no divsimt
astoņdesmit līdz septiņsimt eiro.

Aicinām iedzīvotājus nekādā
gadījumā nededzināt kūlu un arī
kurinot ugunskurus būt piesardzīgiem un ievērot ugunsdrošības noteikumus. Ja esat pamanījuši kūlas ugunsgrēku, tad par
to nekavējoties ziņojiet Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz tālruni 112. Ja
esat pamanījis personu, kura dedzina kūlu, tad nekavējoties par
to informējiet policiju, zvanot uz
tālruņiem 110- Valsts policija, vai
29145194- Pašvaldības policija.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas
inspektors

cināti izmantot ne tikai apkārtējo
māju iedzīvotāji, bet arī visi pārējie novadā dzīvojošie iedzīvotāji.
Kartonam un papīram paredzētajā konteinerā drīkst ievietot
kartona un papīra iepakojumu,
avīzes, žurnālus, reklāmas materiālus, katalogus un biroja papīru.
Kartona un papīra iepakojumam jābūt tīram un sausam.
Aizliegts ievietot netīru un mitru
kartonu un papīru, vienreizējos
traukus, salvetes un tualetes
papīru. Lai atkritumu konteineri
tik ātri nepiepildītos un netiktu
radīts apgrūtinājums citiem iedzīvotājiem, tad kartona kastes
pirms ievietošanas atkritumu
tvertnē ir jāsaloka.
Plastmasai paredzētajā konteinerā drīkst ievietot tukšas,
saplacinātas plastmasas PET
pudeles no dzērieniem un plēvi.
Minētajā konteinerā aizliegts ie-

vietot saimnieciskās lietas, rotaļlietas, vienreizējos traukus.
Stiklam paredzētajā konteinerā drīkst ievietot tīras un tukšas
stikla pudeles, tīras stikla burkas
un citu stikla taru. Aizliegts konteinerā ievietot spoguļu stiklu,
stikla traukus, lampiņas, iepakojumu no bīstamiem atkritumiem.
Lūdzu pievērst uzmanību,
klientiem, kuri pasūta lielos konteinerus (7m3, 10m3 vai 14 m3)
dažādiem atkritumiem, piemēram, celtniecības, lielgabarīta,
tajos nedrīkst mest RIEPAS.
Riepas ir bīstamais atkritums,
un tam ir paredzēta savādāka
veida utilizācija.
Nepieciešamības gadījumā,
lūdzu, sazinieties ar SIA “Ragn Sells”.
SIA “Ragn - Sells”
sagatavotā informācija

ŠĶIROŠANA - IEGUVUMS VIDEI UN LABĀKAI DZĪVEI

Viens Latvijas iedzīvotājs
gadā rada ap 300 kg atkritumu, un to daudzums ar katru
gadu palielinās. Ja ikviens no
mums izlietoto preču iepakojumu (tetrapakas, cigarešu
paciņas, zobu pastas tūbiņas,
šampūna pudeles, u.tml.) nodotu otrreizējai pārstrādei,
tad sadzīves atkritumu daudzumu varētu samazināt uz
pusi.

Šķirotie atkritumi otrreizējās
pārstrādes procesā iegūst „otro
elpu” un pārtop citos priekšmetos nevis nogulst izgāztuvēs vai
mežos.
ŠĶIROŠANAS ABC
Atkritumu konteineru punktos
atrodas šķiroto atkritumu konteineri dažādiem atkritumu veidiem - papīram, plastmasai un
stiklam. Minētos punktus tiek ai-
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IEDZĪVOTĀJIEM AKTUĀLI
VALSTS SOCIĀLĀS
APDROŠINĀŠANAS
AĢENTŪRAS SNIEGTIE PAKALPOJUMI
Kopš pērnā gada novembra
Rundāles novada domē iedzīvotājiem ir pieejami Vienotā
valsts un pašvaldību klientu
apkalpošanas centra pakalpojumi. Lai saņemtu vairāku
valsts iestāžu pakalpojumus,
iedzīvotājiem vairs nevajag
doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos, taupot savu
laiku un resursus, var saņemt
vienuviet - valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rundāles novada
domē.
„Četru mēnešu laikā kopš darbojas vienotais klientu apkalpošanas
centrs, esam snieguši 36 pakalpojumus un četras konsultācijas.
Pilnīgi visi sniegtie pakalpojumi
ir bijuši saistīti ar Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem - vecāku
pabalsts, paternitātes pabalsts,
bērna kopšanas pabalsts, bērna
piedzimšanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, vienreizējs pabalsts
mirušā pensionāra laulātajam. 12
gadījumos pie mums griezušies
iedzīvotāji, lai saņemtu slimības
pabalstu,” stāsta Rundāles novada domes Kancelejas vadītāja
Santa Švāģere.
Atgādinām, ka Valsts pakalpojumu grozs ietver Nodarbinātības
valsts aģentūras, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmuma reģistra, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras, Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts zemes
dienesta, Lauku atbalsta dienesta
konsultāciju sniegšanu par iestādes e-pakalpojumiem.
Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra (Pilsrundāles VPVKAC) adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921.
Tālrunis uzziņām - 63962298,
26349298.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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BIEDRĪBU DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI PIEEJAMS
PAŠVALDĪBAS ATBALSTS LĪDZ 500 EUR GADĀ
Rundāles novada dome šogad piešķīrusi pirmo finansiālo
atbalstu novada sabiedrisko
organizāciju projektu īstenošanai. Janvārī biedrība „Rūentāle”
saņēma 300 eiro lielu finansējumu domino klubiņam un radošo darbnīcu aktivitātei – ziepju
vārīšanai.
Pilsrundāles vidusskolā jau kopš
pērnā gada rudens darbojas
„Domino klubiņš”, kuru skolēni
apmeklē pēc stundām. „Domino klubiņā bērni apgūst fizikas
pamatus rotaļu veidā, attīsta
loģisko domāšanu un saskarsmes spējas. Pirmajā pusgadā
klubiņš bija apmeklēts, tajā katru nedēļu līdzdarbojās ap divdesmit bērniem. Taču saskārāmies ar problēmu, ka mums nav
pietiekošā daudzumā domino
kauliņu, lai mēs varētu izveidot tādas figūras kā vēlamies,”
stāsta projekta „Esi aktīvs un
radošs” aktivitāšu īstenotāja
Kristīne Balta.
Ar domes finansējumu plānots
iepirkt vismaz desmit Domino
kauliņu komplektus.
Biedrība paredzējusi organizēt
arī ziepju vārīšanu, kur praktiski tiks demonstrēts, kā mājas
apstākļos pagatavot ziepes. Par
projekta līdzekļiem tiks iepirktas ziepju masa un krāsvielas,
formas, sāļi, iepakojums, koplietošanas darbarīki
.
Šī aktivitāte iecerēta pavasarī,
apvienojot ar kādiem svētkiem,
piemēram, ģimenes dienu.
Šis ir biedrības „Rūentāle” pir-

Mirklis no domino klubiņa nodarbībām /Foto: Kristīne Balta/
mais projekts, kas tiks realizēts
ar domes finansiālu atbalstu.
Līdz šim aktīvi domes atbalstu
izmantojuši seniori – biedrības
„Vakarvējš”, „Sudrabupe”, kā arī
pērn izveidotā biedrība „Dzīvotprieks”. Pērn ar pašvaldības atbalstu senioru biedrības
devušās gan labas pieredzes
braucienos, gan organizējušas
dažādas tematiskās tikšanās
un meistarklases.
Tāpat sniegto iespēju aktīvi
izmanto arī jauniešu biedrība
„Mums pieder pasaule”, organizējot gan dažādus pasākumus, gan ieguldot pašvaldības
līdzekļus kā līdzfinansējumu citiem apjomīgākiem projektiem.
Līdz 500 eiro lielā finansējuma
piešķiršanas mērķis sociāla-

jā, izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes politikas jomā ir
veicināt sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu
sabiedrisko organizāciju attīstību Rundāles novadā, uzlabojot dzīves kvalitāti pašvaldības
iedzīvotājiem, kā arī atbalstīt
uz rezultātu vērstas kolektīvas
aktivitātes. Finansiālo atbalstu
līdz 500 eiro var saņemt reizi
gadā. Par atbalsta piešķiršanu
iecerētajiem projektiem lemj
Rundāles novada dome.
Kopš 2011. gada ar Rundāles
novada domes finansiālu atbalstu realizēti 17 dažādi projekti.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

LĪDZ 1000 EUR LIELU FINANSĒJUMU VAR IEGŪT
VIDES LABIEKĀRTOŠANAI
Rundāles novada iedzīvotājiem un nevalstiskām organizācijām ir iespēja saņemt
finansiālu atbalstu savu
ideju realizēšanai Rundāles
novada teritorijas labiekārtošanai, pilnveidošana un
uzlabošanai.
Rundāles novada dome piešķirt finansējumu 80-100%
no projekta kopējās summas, bet ne vairāk kā 1000
eiro viena projekta īstenošanai.

Pērn projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” tika
atbalstīts viens projekts - „PII
„Mārpuķīte” tūju stādījumu
mulčēšana un rotaļu laukuma
apzaļumošana”. Projekts guva
100% pašvaldības atbalstu
gandrīz 640 eiro apmērā. Projekta aktivitātēs tika iesaistīti
bērnudārza darbinieki, kā arī
vecāki kopā ar bērniem. Projekta rezultātā labiekārtota un
pilnveidota bērnu dārza terito-

rija un rotaļu laukumi.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot doto iespēju
vides labiekārtošanai. Projektu
iesniedzēji var būt arī neformālas iedzīvotāju grupas vismaz piecu dalībnieku sastāvā.
Nolikums un pieteikums www.
rundale.lv Sabiedrība.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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KULINĀRIJAS NODARBĪBĀS BĒRSTELES SKOLĀ APGŪST
AR VIEN JAUNUS ĒSTGATAVOŠANAS VEIDUS
Katru ceturtdienu Bērsteles skolas radošajās darbnīcās notiek kulinārijas nodarbības. Jau vairāku mēnešu
garumā mūspuses saimnieces mācās, dalās un bauda
dažādus
gastronomiskos
gardumus.
„Esam gatavojuši un baudījuši ķirbju biezzupu, kartupeļu
picu, ceptu ābolu krēmu, melleņu jogurta kūku, pildītus kartupeļus, cepelīnus ar biezpiena
un gaļas pildījumiem, ceptas
batātes ar multikatlā gatavotu cāli, ābolu bubertu, lazanju,
banānu ruleti un citus ēdienus.
Un joprojām esam atvērti visam jaunajam, esam gatavi
mācīties un dalīties ar labākajām receptēm,” stāsta Ludmila Knoka, Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centra
vadītāja.
„Pārsvarā mēs izvēlējāmies
gatavot ekonomiskus ēdienus,
respektīvi, meklējam veidus kā
ar vienkāršiem produktiem panākt labāko rezultātu. Cenšamies apgūt dažādus saimnieciskus knifus un paņēmienus,
lai ēdiena pagatavošana neaizņemtu pārāk daudz laika, kā arī
mācāmies gatavot arī nedaudz
netradicionālus un eksotiskus
ēdienus,” atklāj speciāliste.
11.februārī kulinārijas nodarbību dalībnieki apguva suši
gatavošanas prasmes. Šis
ēdiens bez šaubām jau vairākus
gadus atrodas kulinārās pasaules popularitātes virsotnē. Tas
stabili ir iekarojis sev vietu gan
Latvijas kafejnīcu un restorānu
piedāvājumā, gan lēnām ienācis arī saimnieču virtuvēs.
Ar savām prasmēm un zināšanām suši pagatavošanā
kulinārijas nodarbībās dalījās
pilsrundāliete Līga Helviga.
„Pirmos suši pagatavoju gadus piecpadsmit atpakaļ. Pirmās divas reizes ēdu citas namamātes gatavotos un man nu
ne pavisam tie negaršoja, taču
tad nonācu ģimenē, kura mani
iesaistīja veidošanas procesā,
visu izskaidrojot, pamācīja. Ar
to arī sākās mana lielā aizraušanās,” atceras Līga Helviga.
Saimniece atzīst, ka laba
suši pamatā vienmēr ir labi pa-

Attēlā augšā - Pirmā no labās puses – Ludmila Knoka, Uzņēmējdarbības centra vadītāja, un Līga Helviga ar meitām.
Šobrīd pasaulē ir sastopamas neskaitāmas suši variācijas.
Mūsdienās Japānā katrā reģionā vēl joprojām ir atšķirīgas tradīcijas suši gatavošanā. Arī mūspuses saimnieces ir iecienījušas
dažādus suši pagatavošanas veidus un pildījumus
/Foto: Zaiga Ārente/
gatavoti rīsi. „Kā jau kulinārijas
nodarbībā noskaidrojām – pareizi gatavot suši rīsus ir jāmācās gadiem – tieši tā, gadiem!
Bet katrai saimniecei ir savs
knifiņš, arī man. Esmu atradusi trauku, ar kura palīdzību tos
varu pagatavot viegli, ātri,” atklāj Līga.
Līgas ģimenē iecienītākie
suši ir ar lasi, avokado, gurķi
un krēmsieru. Suši tiek gatavoti vismaz reizi mēnesī. Jautāta
par suši veiksmes noslēpumu,
Līga teic, ka noteikti tā ir garšu daudzveidība. „Suši tiek veidoti gan ar jūras veltēm, gan
smalki maltu gaļu, gan olām,
gan dārzeņiem, gan vēl daudzām lietām, kas ir pa prātam
dažnedažādiem garšu kārpiņu
īpašniekiem un katrs var atrast
sev tīkamāko,” savās pārdomās
dalās Līga.
Kulinārijas nodarbību apmeklētāja Vita Reinfelde atklāj,
ka līdz šim nav nācies gatavot
suši: „Nodarbības bija ļoti interesantas, Līga ļoti profesionāli
visu skaidroja, stāstīja un, galvenokārt, radīja. Katrs arī varēja patrenēt savu roku veiklumu,
pieredzējuša cilvēka vadībā.
Sapratu, ka labprāt arī vēlētos
mājās pamēģināt, tas būtu
lielisks pasākums labā draugu
pulkā.”
Nodarbības ir atvērtas ikvienam interesentam! Ikviens,
kurš vēlas pievienoties, rakstiet,

zvaniet, piedāvājiet savas mīļākas receptes - Ludmila Knoka,
tālrunis: 63962126, mob.tālr.:
28343312, e-pasts: ludmila.
knoka@rundale.lv.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

LĪGAS IECIENĪTO
MAKI SUŠI RECEPTE
500 gramiem izvārītu suši
rīsu pievieno apmēram 60mililitrus rīsu etiķi, kurā izšķīdināti
30g cukura un pus tējkarote
(apm. 2,5g) sāls. Maisa apļveida kustībām un atdzesē. Tad
ņem jūras aļģes lapu, liek uz
bambusa pītenīša ar spīdīgo
malu uz leju, samitrina rokas un
noklāj lapas lielāko daļu ar rīsu
kārtiņu. Dažus centimetrus no
malas, kas tuvāk pret gatavotāju, liek pildījumu. Tas var būt
arī strēmelītēs sagriezts lasis
un avokado. Ar pītenīša palīdzību lapa tiek satīta rullīti. Lapas
beigu maliņu apslapina ar ūdeni, lai tā vieglāk aizlīp. Gatavo
suši rullīti noliek uz dēlīša un
sagriež sev vispiemērotākā lieluma gabaliņos.

PLATĪBU MAKSĀJUMI
2016.GADĀ
Tuvojas pavasaris un ar to arī
jau kopš 2004.gada pierastā karšu aizpildīšana platību
maksājumu saņemšanai. Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē, ka, sākot ar šo gadu,
pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski,
izmantojot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz
līgums par LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri
vēl nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai
pavasarī savlaicīgi varētu sākt
lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai.
Līguma forma ir pieejama gan
elektroniski LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt
par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas
centrā. Aizpildītu līgumu var
iesniegt gan personīgi LAD
klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko
parakstu.
Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu iesniegšana
EPS, LAD organizēs atbalsta
pasākumus lauksaimniekiem
par EPS lietošanu un pieteikšanos platību maksājumiem
elektroniski. Atbalstu sniegs
arī Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centrs.
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AIZGĀJUŠĀ LAIKA VAROŅI
Ar mūziku sirdī – Svitenes skolas skolotājs
Kārlis Hammers

Mūzikas pedagoga un diriģenta Kārļa Hammera mūžs
aizritējis Bauskas rajonā, tostarp Svitenē. Vairākām paaudzēm viņš atklājis kora dziedāšanas mākslu, mācīja mīlēt un
ieraudzīt apkārt esošās pasaules skaistumu. 1999.gadā apbalvots ar 5. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. Miris 2000. gada
29. februārī. Apbedīts Sudmalu
kapos Pilsrundālē.
Pensionētās skolotājas Skaidrītes Grundes, Svitenes skolas
absolventes, pirmās atmiņas no
iepazīšanās ar Kārli Hammeru
meklējamas jau 1942.gadā: „Katru
rītu visi skolēni un skolotāji pulcējās Svitenes skolas zālē uz rīta lūgšanu, klavieru pavadījumu spēlēja
skolas vadītājs Hammers. Un tad
pienāk 1945.gads un divus gadus
rīta lūgšanas vairs nenotiek. Atskan
skolas zvans, bet neviens skolotājs
uz stundām nenāk. Visi sastinguši.
Čukstus izplatījusies ziņa – naktī
apcietināti direktors un mājturības
skolotāja, kura „vācu laikā” stundās
adītos cimdus un zeķes Ziemassvētkos sūtījusi leģionāriem.”
Kārlis Hammers izsūtījumā pavada gandrīz divus gadus. „Tas bija
1947.gada vai 1948.gada pavasara sestdiena. Nākot no skolas
satieku skolotāju Hammeru, abi
smaidot sasveicināmies un turpinām ceļu. Pirmdien jau mans matemātikas skolotājs ir atgriezies un
vairāk nekā trīs gadus māca gan
matemātiku, gan dziedāšanu.”
1949.gada vasarā Svitenes
skolas klases dodas ekskursijā uz
Rīgu, apmeklēta gan opera, gan
pirmo reizi pabūts jūras krastā un
Siguldā. „No šī brauciena man at-

miņā spilgti palikusi viena saruna.
Esmu no citiem atdalījusies. Pienāk
skolotājs un jautā, kāpēc es viena.
Atbildu, ka šodien aizrit 12 gadi kā
miris mans tēvs. Uz ko skolotājs
man atbildēja: „Pavēro, saules vairs
nav, bet mākoņi ar zelta maliņām
palikuši”. Tā arī visu mūžu saprotu,
ka nav jāskumst par zaudēto, bet
jāpriecājas par to, kas ir.”
„Pagājuši gadi. Esam Sudmalu
kapos. Apbedīta mana klases audzinātāja Alvīna Hammere. Grupiņai bijušo Svitenes skolas skolnieču
negribas šķirties. Pienāk skolotājs
Hammers un saka: „Mums jauka
atdusas vieta, vienmēr būs dzirdamas skolnieku čalas un kora dziesmas.” Mēs ieklausāmies. Ir klusa
pavasara pēcpusdiena. Pāri upei
no Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma nāk azartiskas spēles
skaņas un pa atvērto mūzikas klases logu skan meiteņu kora mēģinājums.”
Kārļa Hammera ieguldījums
jaunās paaudzes izglītošanā ir nenovērtējams. Daudzi viņa bijušie
audzēkņi joprojām atceras skolotāju labiem un siltiem vārdiem.
Tas, ko deva šis skolotājs, bija
ne vien zināšanu pamati, bet arī
sapratne un mīlestība pret dzīvi.
Daudziem, tostarp pensionētajai
skolotājai Skaidrītei Grundei, Kārlis
Hammers ielika arī pamatus tālākās profesijas un dzīves ceļa izvēlē.
Atcerēties un pieminēt savu
skolotāju var ikviens - Sudmalu kapos pie viņa atdusas vietas.
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēkas apkopotā informācija
pēc Kārļa Hammera skolnieces
Skaidrītes Grundes atmiņām

12.martā Vecrundāles bibliotēkā radošā sestdiena
„Gājputni atgriežas uz Lieldienām”.
Taisīsim putnu būrus un gatavosim Lieldienu dekorus.
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RUNDĀLES PILS DĀVĀ NOVADA
BIBLIOTĒKĀM GRĀMATAS
Gada sākumā Rundāles novada publiskās bibliotēkas
saņēma dāvinājumu no Rundāles pils muzeja. Katra bibliotēka kopumā saņēma ap 20 izdevumiem.
Tās ir grāmatas par Rundāles pili, kolekcijām un muižām, kas
tagad ir pieejamas katram novada iedzīvotājam. Īpašs gandarījums un prieks ir par pagājušajā gadā iznākušo Imanta Lancmaņa grāmatu “Rundāles pils. 1.sēj. Vēsture.”, kurā apkopota
visa Rundāles pils vēsture no 1457. līdz pat 2014.gadam. Tā
bagātīgi papildināta ar vēsturiskām liecībām, atmiņām, atsaucēm un fotogrāfijām.
Bibliotēkas ir ļoti pateicīgas par dāvinājumu.
Jauniegūto grāmatu saraksts:
1. Bruģis D. Šēnbergas muiža., 2005
2. Bruģis D. Jumpravmuiža., 2005
3. Bruģis D. Bornsmindes muiža., 1997
4. Ernsts Johans Bīrons. 1690 -1990., 1992
5. Lancmane L., Lībietis D. Kurzemes hercogu kapenes., 2010
6. Lancmanis I. Rundāles pils. 1.sējums.Vēsture., 2015
7. Lancmanis I. Rundāles pils., 2007
8. Lancmanis I. Rundāle palace 1.d., 2014
9. Lancmanis I. Rundāle Palace., 2005
10. Lancmanis I. Rundāles pils., 2010, 2012
11. Lancmanis I. Рундальский дворец., 2007, 2011
12. Lancmanis I. Garozas muiža. Lambārtes muiža.,2001
13. Lancmanis I. Iecavas muiža., 2001
14. Lancmanis I. Kaucmindes muiža., 1999
15. Lancmanis I. Svitenes muiža. Bērsteles muiža, 2003
16. Latvijas sudrabkaļi. Darbi un meistaru zīmes., 1993
17. Muiža zem ozoliem. Ungurmuiža un fon Kampenhauzenu
dzimta.,1998
18. Rundāles pils muzeja 3.jaunieguvumu izstāde., 1991
19. Rundāles pils: Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas mecenātisma programma 2010 -2014./DVD., 2014
20. Sudrabs Latvijas lietišķajā mākslā 5. -20. gs., 1991
21. Ungurmuiža: senāk un tagad., 2014
Rundāles novada bibliotēku vārdā – Aelita Ramane

BARIKĀŽU DALĪBNIEKU IEVĒRĪBAI
Pilsrundāles bibliotēkā jau
pieteikušies divi barikāžu dalībnieki, kuri vēlējās piereģistrēties dalībnieku sarakstā,
tomēr, lai to izdarītu, nepietiek aizsūtīt savus datus uz
e-pastu
barikazu.muzejs@
gmail.com.
Ir nepieciešams, lai kāds cits
Jūsu barikāžu cīņu biedrs, vai
cilvēks, kurš var galvot par
Jums, rekomendētu Jūs šī apbalvojuma saņemšanai, aizpildot barikāžu dalībnieka pieteikuma anketu.
Ja ir vēlēšanās pieteikties un

būt visu Latvijas barikāžu dalībnieku sarakstā, kā arī saņemt pateicības rakstu, tad
nāciet uz Pilsrundāles bibliotēku, kur varēsiet saņemt nepieciešamās veidlapas
Līdz šim mājas lapā www.barikades.lv no mūsu ļaudīm ir
atrodami tikai daži cilvēki, bet
zināms, ka jūsu ir daudz vairāk. Lūdzu, izmantojiet izdevību, jo Jums ir ar ko lepoties!
Aelita Ramane,
Pilsrundāles bibliotēkas
vadītāja
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SPORTA AKTUALITĀTES
IEGŪST GODALGOTAS VIETAS VALSTS MĒROGĀ
31.janvārī Aivars Kamols piedalījās Rīgas 2016.gada veterānu
čempionātā galda tenisā Rīgā
un izcīnīja 1. vietu 80+ grupā un
3. vietu 70+ grupā.
Latvijas pašvaldību veterānusenioru 53. sporta spēļu finālsacensībās galda tenisā no 6.līdz
7.februārim Iecavā Rundāles novada galda tenisisti izcīnīja sekojošas vietas: Lidija Martinkena 7. vietu dāmām 50+ grupā;
Aivars Kamols 2. vietu kungiem
80+ grupā.
Īslīces pagasta atklātajās ziemas sporta spēlēs 13.janvārī
Rundāles novada sportisti izcīnīja sekojošas vietas: Lidija
Martinkena 2. vietu šautriņu mešanā sievietēm un 3. vietu galda
tenisā sievietēm; Aivars Kamols
1. vietu galda tenisā absolūtajā
vērtējuma un 2. vietu galda tenisā vīriešiem.
AICINA UZ FLORBOLA ČEMPIONĀTU
5. martā plkst. 11.00 Pilsrundāles vidusskola sporta zālē notiks
Rundāles novada čempionāts
florbolā. Komandas sastāvā no
pieciem līdz spēlētājiem, lauku-
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mā četri spēlētāji un vārtsargs.
Sacensības notiek pēc Latvijas florbola federācijas noteikumiem ar izmaiņām laukuma
izmēros un apzīmējumiem laukumā, kas pielāgoti sporta zāles
īpatnībām. Sportisti sacensībām
piesakās sacensību dienā pie
sacensību tiesneša Aleksandra
Barkova vai pirms sacensībām
pa tālruni 28266332.
ATKLĀTAIS RUNDĀLES
NOVADA TURNĪRS GALDA
TENISĀ 19.MARTĀ
Turnīrs notiks Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē, sākums plkst.
11.00.
Aicināti piedalīties visi galda
tenisa spēles cienītāji neatkarīgi no kvalifikācijas un vecuma.
Katrs dalībnieks atbild par savas
veselības atbilstību sacensību
slodzei.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem galda tenisa spēles
noteikumiem. Turnīra izspēles
sistēma tiks noteikta uz vietas
sacensību dienā atkarībā no dalībnieku skaita.
Pieteikšanās sacensību dienā uz
vietas no plkst. 10.30 līdz 10:45.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

LIELĀ TALKA 2016 - 23. APRĪLĪ!
VISĀ LATVIJĀ!
Lielā Talka Latvijā notiek jau kopš 2008.
gada un tās ideja ir balstīta uz brīvprātīgu
līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.
Arī šogad 23.aprīlī ikviens mūsu novada iedzīvotājs aicināts pievienoties sev tuvākajā
vai tīkamajā talkas vietā, vai arī pats sakopt
sev zināmās vietas.
Jau tagad aicinām novada iedzīvotājus pieteikt savas talkas
vietas, informējot par to Rundāles novada domes izpilddirektoru
Aigaru Sietiņu pa tālruni 28609107 vai rakstot uz e-pastu aigars.
sietins@rundale.lv
Piesakot savas talkas vietas, Jums tiks nodrošināti īpaši marķētie
maisi, kā arī informācija ievietota Lielās talkas mājas lapas kartē
www.talkas.lv un Rundāles novada domes uzturētajos informācijas
kanālos – ikmēneša izdevumā „Rundāles Novada Ziņas”, pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv un pašvaldības kontos sociālajos
tīklos, Jūsu iniciatīvai piesaistot arī citus novada iedzīvotājus!
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2016.GADA 15.FEBRUĀRI
Kadastra
apzīmējums
Rundāles pagasts
40760010077
40760030200
40760030213
40760030272
40760030286
40760030335
40760030436
40760030594
40760100044
40760080382
40760030564
40760030565
40760080095
40760080121
40760080209
40760080124
40760080126
40760080139
40760080141
40760080147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080193
40760080211
40760080197
40760010093
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080252
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080265
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760100029
Svitenes pagasts
40880010095
40880040315
40880040377
40880040380
40880040432
40880040228
Viesturu pagasts
40960070193
40960070302
40960070355
40960070100
40960070191
40960080085
40960100013
40960030063
40960020040

Nosaukums

Platība
(ha)

Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 136
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Rundāles pagasta zemes
Mazdārziņi
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.10
Salaines mazdārziņš 3.34
Salaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.20
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines mazdārziņš 4.14
Lielupes mala
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 160
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 161
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Rundāles pagasta zemes

0,5000
3,3000
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0.2500
0.0100
0.1800
0,1300
0,0100
0.0073
0.0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
1,7000
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0200
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0190
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,9200

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
40880040377
40880040024
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Mazkapūnas

0.7000
0.1000
0.1000
0.2000
1,3100
0,8100

Zeme pie upes
2.8000
Bērsteles lauki
0.7200
Pie tilta
0.2600
Bērsteles pļavas
3,0000
Mazdārziņi
0,1300
Vairogu mazdārziņš 6
0,1691
Kukšu krogs
1,8000
bij. Dzelmju šķūnis
0,2600
Marčenkovs
0,1100
Priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve
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SNIEGAINI SVEICIENI
RUNDĀLES

FEBRUĀRA
JUBILĀRIEM!
90

Jekaterina Gopta

80

Astrīda Mazaļevska
Edīte Nākmane
Jaņina Grigorjeva

75

6.MARTĀ

CIRKA IZRĀDE

„Pasakainā
planēta”

Starptautiska cirka
mākslinieku grupa
piedāvā krāšņu izrādi
visai ģimenei
“Pasakainā planēta”6.martā 16.00
Pilsrundāles vidusskolas zālē. Ieeja- 5EUR.
Bērniem līdz 3gadiem
(vecāku pavadībā) – brīva
Biļetes iespējams pieteikt pie
L.Lauskinieces (26516711).
Transportu novada teritorijā pieteikt pie
S.Kerēvicas (26672682)

Alfrēds Pumpass
Irēna Gabrjuna
Jevgenija Aņihovska

60

Ēriks Jozeps
Jānis Burcevs
Maiga Smilga
Nadežda Ponomarjova
Nadežda Volkova
Ruta Ķince

50

Aija Kivriņa
Andis Duntavs
Ņina Galvosa

12.MARTĀ PLKST.13:00
„METEŅI” UN „MASĻEŅICA”
kopā ar Svitenes folkloras kopu „Svitene” un
Jaunsvirlaukas pagasta slāvu sadzīves tradīcijas
ansambli „Raduga” Bērsteles parkā

11.martā plkst. 16.00
Viesturu kultūras centrā radošā
darbnīca pieaugušajiem
“Tekstīlijas 3” musturdeķu darināšana

Represētās personas aicina
braucienā uz koncertu Rīgā

Pirmās Lieldienas – 27.martā pulksten 14.00 jautrs
pasākums pie Svitenes tautas nama ar radošajām darbnīcām bērniem, latviešu tradīcijām un gardo skābeņu zupu!

25.martā Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā piedāvājam novada
represētajām personām braucienu uz
koncertu Svētā Pētera baznīcā Rīgā, kur
pirmatskaņojumu piedzīvos īpaši šim
koncertam radītais latviešu komponista
Jēkaba Jančevska skaņdarbs.
Līdzās jaundarbam skanēs
Hektora Berlioza Sēru un triumfa
simfonija. Koncertā piedalīsies orķestris
‘’Rīga’’, Rīgas kamerkoris ‘’Ave Sol’’,
kamerkoris ‘’Fortius’’, Rīgas 1.ģimnāzijas
jauktais koris un diriģents
Andris Veismanis.
Sīkāka informācija par braucienu un
tā programmu, kā arī pieteikšanās līdz
21.martam pa tālr. 26672682
(Sandra Kerēvica)

Sīkāka informācija www.rundale.lv un afišās

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI

55

Daina Ragause
Juris Strautnieks

Nr. 2 (224) 2016.gada Februāris

LIELDIENAS RUNDĀLES NOVADĀ
Lieldienu sagaidīšana Bērstelē - 26.martā pulksten
12:00 ar folkloras kopu „Liepāre” no Jaunsvirlaukas
pagasta
Programmā - Lieldienu tradīcijas, līdzņemto skaistāko olu izstāde,
olu ripināšana un olu kaujas, izstādes „Lieldienas” dalībnieku
apbalvošana. Līdzi- krāsotas olas un labs garastāvoklis

Lustīga Lieldienu svinēšana - 26.martā pulksten 14.00
Viesturu kultūras centrā ar folkloras kopu “Svitene”, Viesturu mazajiem dejotājiem, spēlēm un atrakcijām.

Sveicam
jaundzimušos novada
iedzīvotājus

Lindu!

ČESLAVA BEĻAJEVA
04.08.1931. – 25.01.2016.
no Rundāles pagasta
AINA SEŅKA
19.04.1956. – 12.02.2016.
no Rundāles pagasta

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

