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ŠAJĀ NUMURĀ LASIET
Uzņēmējdarbības jomā svarīga
sadarbība – aizvadīts septītais uzņēmēju forums
4. un 5. lpp.
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana novadā
6. lpp.
Aicina ziņot par aizdomīgām un
nelikumīgām darbībām elektrotīkla tuvumā
7. lpp.
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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

SVITENĒ TIEKAS DEJU KOLEKTĪVI NO LATVIJAS,
LIETUVAS UN IGAUNIJAS

Seko līdzi aktualitātēm
www.rundale.lv

VIKTORS ZEMGALS AR
MUZIKĀLU PROGRAMMU
“TIKAI TEV” VELTĪTU
STARPTAUTISKAJAI
SIEVIEŠU DIENAI
4.martā plkst.16:00
Bērsteles kultūras namā
Rundāles novada iedzīvotājiem,
kuriem nepieciešams transports,
lūdzam pieteikties līdz 2.martam
pa tālr.26123242 Svetlanai.
Ieeja uz pasākumu brīva
Foto: no personīgā arhīva

18.februārī Svitenes tautas namā notika deju kolektīvu koncerts „Baltās ziemas
deju virpulī”, kur līdzās Rundāles, Ogres,
Vecumnieku, Bauskas, Iecavas, Jelgavas
un Auces novadu deju kolektīviem uz skatuves kāpa arī dejotāji no Igaunijas un Lietuvas.
Koncertā skatītājus priecēja pašmāju kolektīvi – jauniešu deju kolektīvs „Madaras”, vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Rundāle” un senioru
deju kolektīvs „Šurpu turpu”, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīvi „Aija” no Ogres, “Vēveri”
no Vecumniekiem, “Robežnieki” no Auces nova-

da, senioru deju kolektīvi “Sendienas” un „Senbiguļi” no Bauskas novada un “Iecavnieks” no
Iecavas, kā arī tautas deju ansamblis “Ritums”
no Jelgavas.
Līdzās Latvijas kolektīviem uz skatuves
kāpa Pakrojas vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Reketis” no Lietuvas, kā arī Halingas vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Laieldes” no Igaunijas.
______________________
Foto: Dmitrijs Ščegoļevs
Vairāk foto meklē www.rundale.lv

KORU KONCERTS “MĪLA IR KĀ UGUNS”
31.martā pulksten 19.00 Svitenes
tautas namā koru koncerts “Mīla ir
kā uguns”. Piedalās Bauskas novada Vecsaules sieviešu koris “Skalve”, Rundāles novada sieviešu koris
“Runda” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes vīru koris “Ozols”.
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JANVĀRA SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PAAUGSTINA MAKSU PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
2016. gada 29. decembrī stājies spēkā likums
“Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, ar
kuru veikti grozījumi dabas resursu nodokļa
likmēs par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to
no 2017. gada 1. janvāra palielinājusies dabas
resursu nodokļa likme, palielinot arī kopējās
atkritumu apglabāšanas izmaksas.
Ņemot vērā izmaiņas dabas resursu nodokļa
likmē, veikti grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.10
„Par atkritumu tarifiem Rundāles novada
pašvaldībā”, kas nosaka tarifus par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novada
pašvaldības organizētajās atkritumu savākšanas vietās.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs
Rundāles novada pašvaldības organizētajās
atkritumu savākšanas vietās turpmāk tiek noteikts 12,47 EUR/m3 bez PVN.
Tarifs tiek piemērots no 2017.gada 1.janvāra.
IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS TELPAS
Pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu,
tika pieņemts lēmums pagarināt īres līguma
termiņu Saulaines sociālajā centrā vientuļajam pensionāram, piešķirot īres maksas samazinājumu 30% apmērā.
Vienai personai tika izīrēta dzīvojamā platība
– dzīvoklis Rundāles pagasta mājā “Punslavas 7”. Īres līgums noslēgts no 1.februāra līdz
šī gada 31.decembrim, kā arī noteikta īres
maksa 0,31 EUR par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī. Dzīvoklis
izīrēts, pamatojoties uz Sociālā dienesta un
Dzīvokļu komisijas atzinumiem.
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai tika
iznomāta - Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Ozola lauks” zemes vienība 0.68 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Rundāles ciemats 6”, zemes vienības daļa 0,
4 ha platībā.
Tika iznomāta Svitenes pagasta nekustamā
īpašuma „Mākoņi” zemes vienības daļa 300
m2 platībā pārvietojamu noliktavu moduļu un
biroja moduļa novietošanai. Nomas līgums
noslēgts no 2017.gada 1.februāra līdz 2018.
gada 31.janvārim ar tiesībām pagarināt zemes nomas līguma termiņu. Nomas maksa
noteikta 5% apmērā gadā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības.
PIEŠĶIR ADRESI
Rundāles pagasta adresācijas objektam - dzīvojamai mājai un ar to funkcionāli saistītai
būvei tika piešķirta adrese “Mazbērstele 7”,
Mazbērstele, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921.
ATCEĻ CIEMA STATUSU

Domes sēdē pieņemts lēmums atcelt ciema
statusu Svitenes pagasta ciemam “Virsīte”, Viesturu pagasta ciemam “Galzemji” un
Viesturu pagasta ciemam “Pērnavieši”.
Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome,
pamatojoties uz teritorijas plānojumu, kurā ir
noteikta ciema robežas un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. Statusu var piešķirt
tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek
plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo
cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.
Ciemos “Virsīte”, “Galzemji” un “Pērnavieši”
nav izteikti koncentrēta apbūve, nenotiek jauna būvniecība, teritorija netiek attīstīta, atjaunojot vai kapitāli remontējot esošās būves,
netiek attīstīta infrastruktūra. Teritorijā esošās ēkas atbilst viensētu statusam.
NOSAKA ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶI
Zemes lietošanas mērķis tika noteikts Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Rezerves
fonds” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 40880030163 0,03 ha platībā un
40880030164 0,02 ha platībā – tā ir zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Dotās zemes vienības atrodas teritorijā, kura
ar Rundāles novada domes 2010.gada lēmumu ir iekļauta pašvaldības autoceļu saraksta
B grupā ar numuru B31 un nosaukumu “Tīrumi – Vidukļu kapsēta”.
Tāds pats zemes lietošanas mērķis tika noteikts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Rezerves fonds” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 40760060232 0,03 ha platībā. Zemes vienība atrodas teritorijā, kura ar
Rundāles novada domes 2010.gada lēmumu
ir iekļauta pašvaldības autoceļu saraksta A
grupā ar numuru A6 un nosaukumu “Stūrgalvji
- Ziedoņi”.
RĪKO PĀRDOŠANAS IZSOLI
Tika apstiprināti Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Zelteri”, kadastra numurs
40760010099, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0084, izsoles noteikumi.
Pārdošanas izsole nekustamā īpašuma „Zelteri” zemes gabalam ar kopējo platību 6.57
ha notiks Rundāles novada domes telpās,
2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 27.martā
plkst.14:00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv vai Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba
laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00
-17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz
15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos –
Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles objektu – Aigars Sietiņš,
mob. tālr. 28609107.

Pieteikties izsolei var līdz 2017.gada 27.martam plkst.12:00.
Tika apstiprināts zemes ierīcības projekts
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Upītes” zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 2,0 ha kopplatībā piešķirts nosaukums - „Kalnupītes” un noteikts
zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
DZĒŠ PARĀDUS MIRUŠĀM PERSONĀM
Tika pieņemts lēmums dzēst Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu
un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas parādus 568,19 eiro apmērā mirušajām fiziskām personām – nodokļu maksātājiem.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš
fiziskajai personai – nodokļu maksātājam
– viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī
ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma
naudas.
Bezstrīdus kārtībā no viena uzņēmuma tiks
piedzīts izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 77 eiro apmērā.
ŅEM AIZŅĒMUMU MULTIFUNKCIONĀLĀ CENTRA BŪVNIECĪBAI
Domes sēdē tika pieņemts lēmums lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 400 tūkstoši eiro apmērā
Multifunkcionālā centra 1. kārtas un 3.kārtas
būvniecībai Rundāles novada pašvaldības vajadzībām ar Valsts kases noteikto aizņēmuma
procenta likmi. Aizdevuma atmaksas termiņš
25 gadi, aizņēmuma pamatsummas atmaksa
tiks uzsākta ar 2020.gadu un tiks atmaksāta
no Rundāles pašvaldības budžeta.
Centra būvniecība tiks īstenota sešās kārtās –
- ģimenes ārsta, aptiekas un pasta nodaļas
bloka ieejas mezgla pārbūve esošā apjoma
daļā pirmajā stāvā;
- ēkas jaunās daļas izbūve un brīvdabas estrādes – amfiteātra izbūve;
- esošās ēkas daļas fasādes siltināšana;
- esošās ēkas jumta pārbūve;
- esošās ēkas daļas pārbūve 1.stāvs un
2.stāvs;
- publiskās tualetes izbūve un fasādes pārbūve garāžas ēkā.
Līdz Lieldienām tiek plānots izbūvēt telpas
ģimenes ārsta praksei un aptiekai, līdz gada
beigām - jauno piebūves daļu ar brīvdabas
estrādi – amfiteātri, kultūras telpām, bibliotēku. Būvniecības darbus īsteno uzņēmums SIA
“ProfBuilder”. Jaunā piebūve, kurā atradīsies
kultūras telpas un bibliotēka, būs divstāvu, ->

Nr. 2 (235) 2017.gada Februāris

Rundāles novada ziņas

3

PIEŅEMTIE LĒMUMI
tās garums – 37 metri, platumā platākajā
daļā 22,1 metri. Brīvdabas estrāde - amfiteātris būs apaļas formas, ar soliem.
Maksimālās multifunkcionālā centra būvniecības izmaksas visām sešām kārtām veido
1 miljons 465 tūkstoši eiro ar pievienotās vērtības nodokli.
Ģimenes ārsta, aptiekas un pasta nodaļas
bloka ieejas mezgla pārbūve un jaunās piebūves izmaksas kopā veido vienu miljonu eiro,
kas tiek segts no pašvaldības budžeta, ņemot
aizņēmu Valsts kasē.
Pašvaldības kredītsaistību apjoms procentos
no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem
2017.gadā ir 10,46%. 2017. gadā pašvaldības aizņēmumu apmaksai plānoti 196 tūkstoši eiro.
Naudas līdzekļu atlikums Rundāles novada
pašvaldības pamatbudžetā uz 2017.gada 1.
janvāri ir 2 miljoni un 365 tūkstoši eiro.
PĀRTRAUC DZĪVOJAMĀS MĀJAS
“RUNDĀLES PIENOTAVA” PĀRVALDĪŠANU UN APSAIMNIEKOŠANU
Doms sēdē tika pieņemts lēmums pārtraukt
ēkas „Rundāles pienotava” Vecrundālē Rundāles pagastā pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Maksas aprēķināšana tiek pārtraukta
no 2017.gada 1.janvāra. Saskaņā ar lēmumu
Rundāles novada domes izpilddirektoram tiek
uzdots veikt visas nepieciešamās darbības
būves konstrukciju nostiprināšanai un aizsardzībai pret nelabvēlīgu ārējo iedarbību, kā arī
izbūvēto inženiertīklu atslēgšanai, lai būves
konstrukcijas nenonāktu cilvēku dzīvībai, vese-

lībai vai videi bīstamā stāvoklī.
Ēkas “Rundāles pienotava” tehniskais stāvoklis ir slikts. Ēkas konstrukciju sakārtošanai
saskaņā ar remonta darbu tāmi nepieciešami
vismaz 70 tūkstoši eiro. Ēkai ir nepieviešams
veikt jumta seguma un noteku sistēmas nomaiņu, nesošā pārseguma, ārsienu, bēniņu
pārseguma atjaunošanu, skursteņu daļas
pārmūrēšanu, ārsienu atjaunošanu 2.stāva
līmenī, ārējās fasādes remontu, kā arī daļēju
grīdas remontu. Dzīvokļu īpašnieku trešajā
kopsapulcē pieņemts lēmums lūgt Rundāles
novada domi kā ēkas apsaimniekotāju pārtraukt ēkas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Tāpat pieņemts lēmums, ka dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašnieki un tiesiskie valdītāji
atbrīvos to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošos dzīvokļus un neapdzīvojamās telpas no
tajā mītošajām personām un tiem piederošajām mantām.
APSTIPRINA IZSOLES NOTEIKUMUS
Tika apstiprināti Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 2” zemes
vienības daļas ar kopējo platību 0,51 ha zemes nomas tiesību izsoles rezultāti. Izsolē piedāvātā augstākā cena – zemes nomas maksa
3,1% no zemes kadastrālās vērtības gadā.
Tika apstiprināti Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pīpenes” zemes vienības 0,62
ha platībā un nekustamā īpašuma “Jasmīni”
zemes vienības 1,55 ha platībā, kas kopā veido kopējo platību 2,17 ha, zemes nomas tiesību izsoles rezultāti. Izsolē piedāvātā augstākā
cena – zemes nomas maksa 3,9% no zemes
kadastrālās vērtības gadā.

NOSAKA IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBU
Tika apstiprināti Rundāles novada domes
noteikumi Nr.1 par iepirkumu organizēšanas
kārtību Rundāles novada pašvaldībā.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rundāles novada pašvaldībā tiek plānotas un organizētas
iepirkumu procedūras un iepirkumi, noformēti un uzglabāti iepirkumu dokumenti, kā arī
veikta noslēgto līgumu izpildes kontrole un
informācijas apkopošana par veiktajiem iepirkumiem.
Saskaņā ar jaunajiem apstiprinātajiem noteikumiem, kā arī, lai uzlabotu Rundāles novada
Iepirkumu komisijas darba organizāciju, apstiprināti arī grozījumi nolikumā, kas nosaka
Rundāles novada Iepirkumu komisijas darbību.
BŪVVALDES PAKALPOJUMUS RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM TURPINĀS SNIEGT BAUSKAS BŪVVALDE
Domes sēdē tika pieņemts lēmums deleģēt
Bauskas novada domei Rundāles novada
pašvaldības funkciju - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa
tiesiskumu.
Funkcijas nodrošināšanai tiks noslēgts deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada domi. Deleģēšanas līgumā noteiktās funkcijas Bauskas
novada dome veiks līdz 2023.gada 28.februārim.
Lēmumus aprakstīja –
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

JAUNIETI, MAINI DZĪVI, PIEDALIES PROJEKTĀ “PROTI UN DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata
meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI
un DARI!”.
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”,
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam
jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas
var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās,
speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri,
sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste
nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos
un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs,
specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs
jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt

iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un DARI!”, aicinām griezties savā pašvaldībā.
Programmas vadītāja Rundāles novadā: Rundāles novada
Sociālā dienesta sociālā darbiniece Sandra Upīte, e-pasts: sandra.
upite@rundale.lv, m.t.29440882.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un
mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību
pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un
citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas
turpmākajiem dzīves panākumiem. Aicinām ikvienu nodot šo ziņu
jauniešiem, kuri var piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem
spert pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).
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SVARĪGA SADARBĪBA
Bērstelē ikgadējā novada
uzņēmēju forumā 10. februārī jaunie un topošie uzņēmēji meklēja atbildes uz
jautājumiem par veiksmīgas
uzņēmējdarbības sākšanu un
attīstīšanu.
Atklājot forumu, domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis
informēja par pērn apspriesto
jautājumu virzību. Aktuālākais
no tiem - ceļa posma Pilsrundāle – Svitene pārņemšana,
lai veiktu tā rekonstrukciju un
asfaltēšanu. „Šis būs jau otrais
ceļa posms, ko pašvaldība pārņem savā īpašumā,” atgādināja
domes priekšsēdētājs. Iepriekš
pārņemts autoceļa Dzirnieki Pilsrundāle ceļa posms, kas ved
cauri Pilsrundāles ciemam. Jautājums par ceļu infrastruktūras
sakārtošanu novadā ir nonācis
uzmanības lokā jau vairākos uzņēmēju forumos.
Jauninājums, kas varētu būt
saistošs tieši jaunajiem uzņēmējiem, ir līdzfinansējuma piešķiršana no pašvaldības budžeta uzņēmējdarbības uzsākšanai
un attīstībai novadā. „Šobrīd
tiek izstrādāts nolikums. Ceram
drīz darbi tiks pabeigti, un mūsu
uzņēmējiem būs pieejams vēl
viens atbalsta instruments, kas
veicinās ekonomisko vidi novadā,” uzsvēra domes priekšsēdētājs.
JAUNI SPĒLĒTĀJI
Ludmila Knoka, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja, iepazīstināja
klātesošos ar jaunākajām vēsmām uzņēmējdarbības jomā.
Pieaugot interneta un mobilitātes iespējām, mainās arī tradicionālās darba formas. Arvien
populārāka pasaulē un arī Latvijā kļūst „Freelance” darba forma
- pašnodarbinātais, kas piedāvā
savus pakalpojumus vairākiem
darba devējiem par attiecīgu
samaksu. Pakalpojuma sniegšanas laikā speciālists var aktīvi
darboties un tajā paša laikā atrasties jebkurā pasaules malā,
vienīgais svarīgais priekšnosacījums - interneta pieslēgums.
Šobrīd tā strādā daudzi dizaineri, projektētāji, programmētāji
un arī citu profesiju pārstāvji.
Aplams ir apgalvojums, ka
novadā nekas nenotiek, visur

Attēlā augšā: 10.februārī
Bērstelē pulcējās vietējie esošie
un topošie uzņēmēji, konsultatīvās padomes pārstāvji, dažādu
nozaru speciālisti
Attēlā lejā: “Jaunās sejas”
novada uzņēmējdarbības jomā Dmitrijs Ščegoļevs (biedrība „BM
studio Zemgale”), Līga Helviga
(45 brīnumi) un Sandra Icaka
(piemājas saimniecība “Padegas”)
„vecās sejas”. „Mēs pat bieži nezinām par uzņēmējiem, kas savu
darbību izvērš tepat tuvumā,”
pauda speciāliste.
Piemēram, piemājas saimniecība “Padegas” - saimnieko
kopš 2015.gada – nodarbojas
ar putnkopību, ogu audzēšanu.
Saimniecība ir saņēmusi arī
Lauku atbalsta dienesta finansējumu attīstībai.
Vēl viens uzņēmējs - SIA
„Atvases RK” Viesturu pagastā – piedāvā lauksaimniecības
pakalpojumus, jaunu un lietotu
tehniku, rezerves daļas. Uzņēmums tika izveidots, sastopoties vairākiem lauksaimniecības entuziastiem studiju laikos.
„Apvienojoties radās ideja par
uzņēmumu, kurš pārstāvēs kvalitatīvus ražotājus un būs 100 %
latviešu,” sevi prezentē SIA „Atvases RK” īpašnieki.
Jaunpienācējs
ēdināšanas
jomā – kafejnīca restorāns
„Grāfs” Pilsrundālē, kuru ēdināšanas koncepts ir balstīts uz
Kaucmindes senajām receptēm,

lai sniegtu patiesi baudāmu ieskatu agrākajos meistarstiķos.
Veiksmīgi tirgū sevi pieteicis SIA „Kristell” - palmu vaska
sveču ražotājs, sveces ir dabīgas. Uzņēmums aktīvi iesaistās
arī novada sabiedriskajā dzīvē,
organizējot dažādas meistarklases, kā arī starptautiskās izstādēs. 2016.gadā ieguvis tiesības, izmantot logotipu „Kronēts
Rundālē”.
Biedrība “BM studio” piedāvā plašu multimediju pakalpojumu spektru - video rullīšu
izgatavošana, korporatīvo filmu
uzņemšana, produktu foto sesijas, integrētos komunikācijas
risinājumus, mājas lapu izstrādi, apmācības un konsultācijas
produktu virzīšanai tirgū.
Jaunus pakalpojumus pērn
sācis sniegt uzņēmums 45BRINUMI.LV, līdzās dažādiem izklaides pakalpojumiem, piedāvājot
iznomāt arī pirti uz riteņiem.
Pērn „Krastiņu pirts” ir atvērusi kempinga zonu ar 7 treilerukemperu vietām un neierobežo-

to telts vietu skaitu. Ar LEADER
programmas atbalstu tiks iegādātas arī 10 kanoe laivas un
20 pieaugušo cilvēku velosipēdi, kā arī četri bērnu/pusaudžu
velosipēdi. Saimnieki uzsākuši
arī ražošanu - dārzeņu, ogu un
pārējo augu izcelsmes produktu
pārstrādi, izmantojot žāvēšanas
iekārtas.
MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU APGROZĪJUMS PIEAUG
Šogad forumā sevi prezentēja un uzņēmējus uzrunāja arī
Latvijas Biznesa savienības,
valsts atbalsta finansējuma
„Altum”, Bauskas rajona partnerības, Latvijas Investīciju
attīstības aģentūras, Bauskas
biznesa inkubatora un uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pārstāvji. Latvijas Biznesa savienība īsteno iniciatīvu
‘’Atbalsti Mazo biznesu’’, informēja savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs.
Viena no iniciatīvas aktivitātēm
ir mazā biznesa diena, kas notiek katra gada novembra ->
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trešajā sestdienā. Šajā dienā
īpaša uzmanība tiek pievērsta
Latvijas mazajiem uzņēmumiem, organizējot seminārus,
atbalstot tos ar padomu un uzslavu. Mazā biznesa dienas pasākumos var piedalīties ikviens
interesents.
„Pēdējie divi gadi iezīmējuši
pozitīvu tendenci Latvijā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu
vidējā apgrozījuma dinamikā.
No 2011. līdz 2013.gadam katrs
uzņēmums gada laikā apgrozījis
nedaudz vairāk nekā 18 tūkstošus eiro, 2014.gadā piedzīvots 5,5% kāpums, rādītājam
pārsniedzot 19 tūkstošus eiro,
2015.gadā kāpums turpinājies
- katrs uzņēmums apgrozījis vidēji 21,7 tūkstoti eiro, kas ir par
13% vairāk nekā gadu iepriekš,”
informēja Filippovs.
Pērn ieviestajā indeksā “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”, kuru veidojusi Latvijas
Biznesa savienība sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Rundāles novada pašvaldība starp 89
vietējās nozīmes attīstības centru pašvaldībām ieņēma 11.vietu. „Izvērtējot pašvaldības, tika
ņemts vērā aktīvo uzņēmumu
skaits uz 1000 iedzīvotājiem,
darbinieku skaits uzņēmumos
pret iedzīvotāju skaitu, kopējais apgrozījums un peļņa, kā
arī veikta kvalitatīvā pašvaldību
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ATBALSTA IESPĒJAS

aptauja par paveiktajām darbībām. Tas ir ļoti labs rādītājs,
kas atspoguļo pašvaldības spēju
būt atvērtai un meklēt iespējas
atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā,” atklāja
Filippovs.

KREDITĒŠANAS UN ATBALSTA FORMAS UZŅĒMĒJIEM
Šobrīd ALTUM piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu
klāstu dažādām vajadzībām
visās uzņēmuma attīstības stadijās.
„ALTUM sniedz finanšu risinājumus biznesa uzsākšanai
un esošā biznesa attīstīšanai,
gan nelielām iecerēm, gan liela
apjoma ražošanas projektiem.
Mēs piedāvājam arī garantijas
jaunu eksporta tirgu apguvei
un riska kapitāla ieguldījumus.
Īpašs atbalsts aizdevumu un garantiju veidā paredzēts arī lauksaimniekiem,” forumā informēja
Mārīte Lazdiņa, ALTUM Zemgales reģiona vadītāja. Biznesa
uzsācējiem ALTUM programmu
ietvaros pēdējo divu gadu laikā
izsniegti gandrīz 14 miljoni eiro
960 projektiem. Šogad plānots
izsniegt 7.8 miljonus un atbalstīt vairāk nekā 500 projektus.
Biedrība „Bauskas rajona
lauku partnerība» ir izsludinājusi
otro kārtu LEADER programmas projektu pieņemšanai no
Bauskas, Iecavas, Rundāles un

Vecumnieku novada pretendentiem.
Iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada 20. marta līdz
20. aprīlim.
„Otrajā kārtā pieejamais
publiskais finansējums ir 465
876,50 eiro. Uzņēmējdarbības
attīstībai un ražošanai paredzēts atvēlēt 223 0121,20 eiro,
tūrisma nozares attīstībai un
sadarbībai – 242 755,30 eiro,”
atklāja biedrības “Bauskas rajona partnerība” koordinatore
Inese Bramane.
2016.gadā no dotās programmas atbalstu saņēma Rundāles novada uzņēmēju projekti – „Ražošanas uzsākšana
lauksaimniecības
produktu:
dārzeņu, ogu un pārējo augu
izcelsmes produktu apstrādē,
izmantojot žāvēšanu Rundāles
novada „Krastiņos”” (saņēmējs
Jānis Kļaviņš), „Aktīvā tūrisma
pieejamības izveide Rundāles
novada „Krastiņos”” (saņēmējs
Jānis Kļaviņš) un „Amatniecības
un kultūras centra „Mazā muiža”
ēkas pārbūve” (saņēmējs - biedrība “Vēsturisko rekonstrukciju
studija Rokoko”).
Šogad aktīvu darbību uzsācis
nesen atklātais Bauskas biznesa inkubators, kas sniedz atbalstu Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novadu topošajiem
un esošajiem jaunajiem uzņē-

mējiem. Ieguvumi inkubatora
dalībniekiem - biznesa kontakti, konsultācijas un apmācības,
mentoru tīkls, līdzfinansējums
un koprades telpas. Inkubatorā
uzņēmumi var saņemt nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks
piemērots 50% līdzfinansējums,
proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs
segt tikai 50%, un inkubators
attiecīgi segs otru pakalpojuma
vērtības daļu.
Foruma noslēdzošo daļu vadīja Aleksis Daume, treneris un
apmācību vadītājs kopš 2005.
gada. „Aleksis meistarīgi atgādināja klātesošajiem par pārmaiņu un sevis vadības nepieciešamību, par kopējo un individuālo
mērķu bilanci. Īpaši uzsverot, ka
ikvienam cilvēkam pašam jākopj
sava dzīve un darba vide atbilstoši mūsdienu ātrajam dzīves
ritmam, saglabājot cilvēciskumu un radošumu,” pauž Ludmila
Knoka.
Visas uzņēmuma foruma prezentācijas un kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājas
lapā www.rundale.lv sadaļā Uzņēmējdarbība/ Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centrs.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

IZSLUDINA LEADER PROJEKTU OTRO KĀRTU
Biedrība «Bauskas rajona
lauku partnerība» izsludina
otro kārtu LEADER programmas projektu pieņemšanai no
Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novada pretendentiem.
Konkursā var saņemt atbalstu vietējās ekonomikas stiprināšanas projektiem no Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) saskaņā ar Lat-

vijas Lauku attīstības programmu
2014. – 2020. gadam. Iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada
20. marta līdz 20. aprīlim.
Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 465 876,50
eiro. Uzņēmējdarbības attīstībai
un ražošanai paredzēts atvēlēt
223 0121,20 eiro, tūrisma nozares attīstībai un sadarbībai – 242
755,30 eiro.
Maksimālais viena projekta
atbalsts – 70% kopējo izmaksu,

kopprojekta gadījumā – 80%.
Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir 100 000 eiro, ja
ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei
ir vismaz 70% no attiecināmajām
izmaksām, un 50 000 eiro pārējiem projektiem.
Projekta īstenošanas termiņš
būs divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta (LAD) lēmuma par projekta apstiprināšanu, ja paredzēta būvniecība vai teritorijas lab-

iekārtošana. Pārējiem projektiem
īstenošanas termiņš būs viens
gads.
Iesniegumi jānodod Bauskas
rajona Lauku partnerības birojā
drukātā formātā, kā elektronisku
dokumentu nosūtot uz LAD epastu: lad@lad.gov.lv vai iesniedzot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), ja iesniedzējs
ir EPS lietotājs.
Vairāk informācijas biedrības
interneta vietnē
bauskaspartneriba.lv.
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969,
jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel. 26752200,
bauskas.partneriba@inbox.lv
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DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOŠANA NOVADĀ

Domes izpilddirektors Aigars
Sietiņš
Lai nepieļautu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju komunikāciju un konstrukciju
nolietošanos līdz mājas avārijas stāvoklim, kas būtu bīstama iedzīvotāju dzīvībai, ir
nepieciešama māju apsaimniekošana.
Apsaimniekotājs uztur to
mājas daļu, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, tātad koplietošanas telpas, komunikācijas,
ārsienas, pamatus, jumtu un
ēkai piesaistīto zemes gabalu.
Rundāles novada daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu
īsteno Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienests.
APSAIMNIEKOTAJĀM MĀJĀM VEIKTI UZLABOJUMI
Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un iedzīvotāju kopsapulču lēmumiem,
Rundāles novada dome 2015.
gadā uzsāka Rundāles pagasta
daudzdzīvokļu dzīvojamu māju
„Apses” un „Priežpuri” apsaimniekošanu. Kopš apsaimniekošanas uzsākšanas, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Apses”
jau ierīkota kopējā kanalizācijas
sistēma, kas pievienota centralizētajai Rundāles pagasta kanalizācijas sistēmai, savukārt
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Priežpuri” ir nomainītas jumta
konstrukcijas un jumta segums,
kā arī kāpņu telpas logi.
DZĪVOJAMĀS MĀJAS NOVECO
Nav noslēpums, ka dzīvojamās mājas noveco. Neveicot
māju apsaimniekošanu, pastāv
būtisks risks novest māju līdz
avārijas stāvoklim, kad pašvaldībai būs jāuzņemas pašai šīs

mājas apsaimniekošana vai
jāvienojas ar kādu uzņēmēju
(apsaimniekotāju) par apsaimniekošanu. Ja māja tiek novesta
līdz kritiskam stāvoklim, mājas
sakārtošanai nepieciešamās
faktiskās izmaksas var būt tik
augstas, ka iedzīvotājiem mājas sakārtošanai būs nepieciešami ļoti lieli finanšu līdzekļi.
Racionālāk ir veikt šādu māju
pakāpenisku sakārtošanu, kas
neprasītu tūlītējas lielas investīcijas.
MINIMĀLIE APSAIMNIEKOŠANAS PIENĀKUMI
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojuma minimālās prasības (obligātās
pārvaldīšanas darbības) nosaka normatīvie akti – Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.
Apsaimniekotāja
pienākumi
dzīvojamās mājas uzturēšanā
ir dzīvojamās mājas sanitārā
apkope, siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves
atkritumu izvešana, slēdzot attiecīgu līgumu ar pakalpojuma
sniedzēju, elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošajai daļai (arī
kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai), dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu
un komunikāciju apsekošana,
tehniskā apkope un kārtējais
remonts, dzīvojamai mājai kā
vides objektam izvirzīto prasību
izpildes nodrošināšana, dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību
izpildes nodrošināšana, kā arī

pārvaldīšanas darba plānošana,
organizēšana un pārraudzība.
AICINA UZ KOPSANĀKSMĒM
Februāra sākumā notika
pirmā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
un valdītāju sanāksme Svitenē. Tiekoties ar daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, Rundāles novada domes
speciālisti stāstīja par māju
apsaimniekošanu, izmaksām,
veicamajiem darbiem, kas tiek
īstenoti atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajām apsaimniekošanas prasībām un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieku un valdītāju kopīgi
pieņemtajiem lēmumiem.
Aicinām iedzīvotājus izvērtēt savu daudzdzīvokļu mājās
esošo dzīvokļu likteni, jo neapsaimniekojot ēku koplietošanas daļas, tiek veicināta ēkas
ātrāka nolietošanās. Rundāles
novada dome labprāt sniegs
visu nepieciešamo informatīvo
atbalstu par sekmīgu apsaimniekošanas organizēšanu ar
biedrības vai arī ar pašvaldības
starpniecību.
MĀJU SILTINĀŠANA
Atgādinām, ka šobrīd Rundāles novadā jau ir veikti pieci
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes
projekti.
Šobrīd jau tiek gatavoti projekti
divām citām mājām, vēl divas
– ir izteikušas vēlmi un notiek
aptaujas māju iedzīvotāju vidū.
Energoefektivitātes projekta ietvaros var veikt sekojošus
būvdarbus – sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu,

apkures sistēmas renovāciju,
karstā ūdens sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju
un citus nepieciešamos ēkas
uzlabošanas darbus. Veicot
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus mājā, ir iespējams uzlabot mājas kopējo
tehnisko stāvokli, pagarināt tās
mūžu un paaugstināt dzīvokļu
tirgus vērtību.
Lai sekmīgi varētu veikt
nepieciešamos
uzlabošanas
darbus daudzdzīvokļu mājās,
dzīvokļu īpašniekiem jābūt aktīviem un jāiesaistās lēmumu
pieņemšanā par savas mājas
renovāciju un dzīves apstākļu
uzlabošanu. Dzīvokļu īpašnieku
atbildība par māju ir daudz lielāka nekā tikai atbildība katram
par savu dzīvokli. Lēmumos par
mājas uzlabošanas darbiem
ir jāiesaistās visiem dzīvokļu
īpašniekiem, lai māja būtu sakārtota un tajā būtu patīkami
dzīvot. Lielākais ieguvums pēc
energoefektivitātes projekta
īstenošanas ir tas, ka būtiski
samazināsies izmaksas par apkuri.
Īstenojot māju energoefektivitātes pasākumus, Rundāles
novada dome sniedz nepieciešamo atbalstu dokumentācijas
sakārtošanā, tostarp – iepirkumu organizēšanā.
Aigars Sietiņš,
Rundāles novada domes
izpilddirektors
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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REISA PIEPRASĪJUMS TIEK MĒRĪTS AICINA ZIŅOT PAR AIZDOMĪGĀM
UN NELIKUMĪGĀM DARBĪBĀM
PĒC IZSNIEGTĀ BIĻEŠU SKAITA
ELEKTROTĪKLA TUVUMĀ

Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”
Ņemot vērā, ka ikviena
maršruta un reisa pieprasījums tiek mērīts pēc izsniegtā biļešu skaita, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un
ņemt biļetes par braucienu sabiedriskajā transportā. Tāpat
pasažieri tiek aicināti rūpīgi
pārbaudīt izsniegtajā biļetē
norādīto informāciju par gala
pieturvietu.
Autobusu maršrutu un reisu
lietderība un pieprasījums tiek
mērīts, ņemot vērā izsniegto biļešu, tostarp biļešu ar nulles vērtību,
skaitu pasažieriem. Ja iedzīvotāji
nelūdz autobusa vadītājam izsniegt biļeti, nav iespējas izsekot
patiesajam pasažieru skaitam
katrā konkrētajā reisā. Pasažieri,
saņemot biļeti, tiek aicināti rūpīgi
pārbaudīt tajā norādīto informāciju.
Personas, kurām pienākas
valsts apmaksāti braucieni – personas ar invaliditāti, viņu pavadoņus, politiski represētās personas,
nacionālās pretošanās kustības

dalībniekus, bāreņus, bez vecāku apgādības palikušos bērnus,
pirmsskolas vecuma bērnus –, arī
aicinām būt īpaši vērīgām un pārliecināties, ka izsniegtajā biļetē ar
nulles vērtību norādītā gala pieturvieta sakrīt ar to, ko pasažieris
nosaucis autobusa vadītājam.
Februārī Rundāles novada
dome pēc VSIA „Autotransporta
direkcija” sniegtās informācijas
ir izvērtējusi atsevišķu maršrutu
lietderību, kur pārvadāto pasažieru skaits pēc izsniegto biļešu
daudzuma ir mazs. Lai neveidotos situācijas, kad neapzinīgu pasažieru vai negodprātīgu šoferu
dēļ nākas slēgt kādu maršrutu vai
reisu, neskatoties uz to, ka realitātē pēc tiem bijis pieprasījums,
aicinām iedzīvotājus rūpīgi sekot
līdz biļešu izsniegšanai sabiedriskajā transportā.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Izmantota VSIA „Autotransporta
direkcija” sagatavotā informācija

IELŪDZ BAUDĪT FRANCIJAS VIRTUVI
Marta mēnesis kafejnīcā
„Ozollāde” Rundāles pils pagrabā
būs veltīts franču virtuves cildināšanai. Uzņēmums šogad piedalās vispasaules franču ēdienu
popularizēšanā. Franču žūrija ir
izvērtējusi kafejnīcas ēdienkartes un mēs tikām apstiprināti
dalībai „Goût de France/Good
France” projektā. Šogad šajā pasākumā piedalās 1500 pavāru
no visas pasaules.
„Good France” projekta ie-

tvaros 18.martā Rundāles pils
kafejnīca ielūdz pavadīt vakaru,
klausoties franču mūziku, baudot
īpaši izstrādātu franču ēdienkarti ar piemeklētiem Francijas
vīniem un ļauties nezināmajam
naksnīgajā pils ekskursijā.
Sīkāka informācija par dalības maksām un rezervēšana pa
tel. 2000035 vai info@ozollade.
lv.
Anita Ozoliņa,
Kafejnīca „Ozollāde”

Pēdējo mēnešu laikā AS
“Sadales tīkls” ik nedēļu konstatē vairāku transformatoru
zādzību gadījumus, kas ietekmē iedzīvotāju elektroapgādi
un apdraud sabiedrības drošību, tādēļ uzņēmums aicina
iedzīvotājus būt vērīgiem un
nekavējoties informēt par
elektroapgādes
pārtraukumiem nakts laikā vai aizdomīgu personu aktivitātēm pie
elektrotīkla – ja elektrotīkla
tuvumā darbojas personas bez
speciāla darba apģērba un ekipējuma un pārvietojas ar transportlīdzekļiem bez AS “Sadales
tīkls” logo marķējuma, it īpaši, ja
tas notiek vēlās vakara vai nakts
stundās. Par ikvienu aizdomīgu
rīcību AS “Sadales tīkls” aicina
nekavējoties ziņot, zvanot uz
diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8404 vai Valsts policijai,
zvanot uz tālruni 110, kā arī saziņai ar AS “Sadales tīkls” izmantot
sociālos tīklus!
Pērn AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 96 elektroapgādes infrastruktūras zādzību gadījumus,
kas ir radījuši uzņēmumam zaudējumus vairāk nekā 110 tūkst.
eiro apmērā. Īpaši pieaudzis
transformatoru zādzību gadījumu skaits, kas, salīdzinot ar 2015.
gadu, ir palielinājies divas reizes.
Pērn reģistrēti 66 transformatoru
zādzību gadījumi Auces, Bauskas,
Brocēnu, Dobeles, Ērgļu, Jaunpils, Jelgavas, Jēkabpils, Ķeguma,
Krustpils, Līvānu, Madonas, Neretas, Pļaviņu, Preiļu, Riebiņu, Rundāles, Salas, Saldus, Tērvetes, Tukuma, Varakļānu, Vecumnieku un
Viesītes novadā, un šīs ļaunprātīgās darbības turpinās arī šogad
– janvārī ir reģistrēta 21 transformatora zādzība. Ņemot vērā
transformatoru zādzību vietas un
metodes, AS “Sadales tīkls” sadarbībā ar Valsts policiju secina,
ka tās veic vairāku personu grupa
un tās tiek veiktas ar mērķi iegūtos elektrotīkla elementus realizēt un gūt materiālu labumu. Šīs
ļaunprātīgās un nelikumīgās darbības tiek veiktas lauku apvidos
ar zemu apdzīvotības blīvumu, kur
tās var palikt nepamanītas.
AS „Sadales tīkls” elektroapgā-

des infrastruktūru un būves turpina aprīkot ar dažādām signalizācijas un brīdināšanas iekārtām,
kas ļauj ātri reaģēt uz elektroapgādes pārtraukumiem un zagļu
notveršanu. Lai atklātu šos zādzību gadījumus, AS “Sadales tīkls”
veiksmīgi sadarbojas ar Valsts
policiju, tomēr, ņemot vērā zādzību skaita pieaugumu, arī iedzīvotāju līdzdalība un modrība var
palīdzēt operatīvi novērst elektrotīkla izlaupīšanas gadījumus.
Zādzības zemsprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” visbiežāk
konstatē, saņemot informāciju
no klientiem par elektroapgādes traucējumiem un pārbaudot
elektrotīklu, tādēļ AS “Sadales
tīkls” aicina iedzīvotājus pievērst
uzmanību personām, kuras diennakts tumšajā laikā pārvietojas
gar klientu īpašumiem, veic kādas
darbības elektrotīkla tuvumā, pēc
kurām var pazust elektroapgāde, kuras darbojas bez speciāla
darba apģērba un ekipējuma un
kuras pārvietojas ar transportlīdzekļiem bez AS “Sadales tīkls”
logo marķējuma. Par ikvienu aizdomīgu rīcību elektrotīkla tuvumā
AS “Sadales tīkls” aicina nekavējoties ziņot, zvanot uz diennakts
bezmaksas informatīvo tālruni
8404 vai Valsts policijai, zvanot
uz tālruni 110, kā arī saziņai ar AS
“Sadales tīkls” izmantot sociālos
tīklus.
Veicot šādas ļaunprātīgas un
nelikumīgas darbības pie elektroapgādes infrastruktūras, šīs
personas ne vien rada elektroapgādes pārtraukumus un neērtības
klientiem uz laiku, kamēr elektroapgādes infrastruktūra tiek atjaunota, un zaudējumus AS “Sadales
tīkls”, bet pakļauj elektrotraumas
riskam gan sevi, gan apkārtējos,
jo rīkojas ar spriegumam pieslēgtiem elektrotīkla elementiem un
bieži vien atstāj izdemolētu notikuma vietu, kas apdraud apkārtējo drošību.
Elektroapgādes infrastruktūras zādzība ir noziedzīgs nodarījums, kas ir sodāms saskaņā ar
Krimināllikuma 175.pantu.
Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls”
Preses sekretāre
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PASTIPRINĀTAS BIODROŠĪBAS
SVEIC LIETUVU 99 GADADIENĀ
PRASĪBAS MĀJPUTNU NOVIETNĒS
Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu gripas – straujo izplatību Eiropā
pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem un
ornitologiem nolēmusi veikt
vairākus pasākumus ar mērķi
mazināt riskus putnu gripas
ievazāšanai Latvijā.
6. februārī Zemkopības ministrijā notikušajā ekspertu sanāksmē pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar putnu gripas straujo
un plašo izplatību Eiropas valstīs
netālu no Latvijas, uz dienvidiem
un dienvidrietumiem no Latvijas
ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu
pavasara migrācijas ceļiem pāri
Latvijai, kā arī iespējamajiem
slimības apdraudējuma apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla
iespēja izplatīties šai bīstamajai
infekcijas slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības
nozari.
Sanāksmes laikā tika identificēti biotopi un teritorijas, kurās
pavasara migrācijas laikā poteciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu (vairāku sugu pīles, zosis un
kaijas). Potenciāli apdraudētās
teritorijas, kurās ir varbūtība iz-

platīties putnu gripai Latvijā, ir
dažādas ūdenstilpes (ezeri, dīķi,
upes, grāvji, kanāli u.c.), kā arī
apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml.,
t.sk. daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.
Lai samazinātu putnu gripas
Latvijā izplatību un pēc iespējas
efektīvāk pasargātu mājputnus
no putnu gripas uzliesmojuma,
pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības prasības mājputnu turēšanas vietās.
Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas vietām
būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291.):
1) No š.g. 1. marta līdz 31.
maijam:
- aizliegts turēt mājputnus ārā;
- aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.
2) Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu
uzturēšanās.
3) Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopšanas
personāls ir informēts par biodrošības prasībām un ievēro tās.
Dagnija Muceniece,
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

GATAVOJAS REĢIONĀLAJAI
SKATEI
No 10. februāra līdz 19.martam Latvijā norisinās Latvijas
amatierteātru
iestudējumu
„Gada izrāde 2016” reģionālās
skates. 12.martā Rīgas Kultūras
un tautas mākslas centrā „Mazā
Ģilde” žūrijas vērtējumam tiks
nodots režisores Lilitas Lauskinieces iestudētais darbs „Natašas sapnis” (autore Jaroslava
Pulinoviča).
Rundāles novada amatierteātru skatē pērn studijas „Savējie” jauniešu grupas amatieru
aktrise Dace Degole monoizrādē „Natašas sapnis” demonstrēja labu sniegumu, atbruņojošā dabiskumā un aizrautībā
atklājot bērnunama meitenes
stāstu par ilgām pēc sirsnības

un mīlestības, ko iznīcina vienaldzība un nežēlība.
Reģionālajām skatēm šogad ir saņemtas 85 pieteikuma
anketas. Izrādes vērtēs teātra
zinātniece, mākslas zinātņu
doktore Līga Ulberte, teātra kritiķe, teātra portāla „Kroders.lv”
redaktore Ieva Rodiņa, režisors
Dāvis Auškāps un režisors Valdis Lūriņš
Skates fināls notiks 22. un
23.aprīlī Dailes teātrī, kurā tiks
parādīti aptuveni 10 veiksmīgākie iestudējumi, kuri sacentīsies
par galveno titulu “Gada izrāde
2016”.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Dāvanā sadraudzības pašvaldībai Pakrojai šogad tika pasniegta
mazo mārpuķēnu radītā glezna, kurā atainota Pakrojas muiža
16.februārī Rundāles novada delegācija, atsaucoties
Pakrojas rajona pašvaldības
ielūgumam, piedalījās Lietuvas neatkarības dienas svinībās Pakrojā.
Diena tika iesākta ar mesi
Svētā Jāņa Kristītāja baznīcā.
Dievkalpojumā piedalījās daudzas pakrojiešu ģimenes, aizlūdzot par savas valsts labklājību
un neatkarību. Nelielu koncertu
bija sagatavojuši arī Svētdienas
skoliņas pirmsskolas vecuma
bērni un vietējās mūzikas skolas
audzēkņi. Pēc dievkalpojuma sekoja tradicionālais gājiens cauri
visai pilsētai līdz Pakrojas vienības laukumam, kur klātesošos
sveica vietējās amatpersonas un
sadarbības pašvaldības no Latvijas - Rundāle un Bauska.
Šogad par godu Lietuvas neatkarības dienai īpašu dāvanu
sadraudzības pašvaldībai bija

sarūpējuši pirmsskolas izglītības
iestādes „Mārpuķīte” zaļās grupas
audzēkņi kopā ar skolotājām Ingu
Šastakoviču un Agnesi Belrusu,
kā arī skolotājas palīdzi Laimu
Bruntāli. Bērni bija radījuši Pakrojas muižas attēlu, izlīmējot to ar
dažādas krāsas papīru. Dāvana
tika pasniegta svētku koncerta
ietvaros, kur līdzās muzikāliem
priekšnesumiem tika godināta
apalvojuma „Goda pilsone” saņēmēja - kundze, kura savu dzīvi
cieši saistījusi ar mūzikas pasauli,
kā arī vietējie sportisti par dažādiem sasniegumiem.
Rundāles novada domi oficiālajā vizītē pārstāvēja domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Kociņa un juriste Linda
Mežsarga.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

IESPĒJA REALIZĒT SAVU BIZNESA IDEJU
KONKURSĀ „RADĀM NOVADAM”
6.februārī tika uzsākta jauniešu komandu uzņemšana biznesa
projektu konkursā “Radām novadam”. Konkurss ir turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā. Konkursa mērķis ir dot iespēju apliecināt
sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot
un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā
jauniešu komandām līdz 2018.gada novembrim, realizējot biznesa
idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlētajos novados - radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas
un dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem
un ar ne ilgāku pieredzi uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. Jaunieši tiek
aicināti pieteikties konkursam līdz 31.martam, izveidojot komandu
vismaz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties www.radamnovadam.lv.
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AICINA UZ PIRMO SIMTGADNIEKU SALIDOJUMU

Sagaidot Latvijas simtgadi,
“Jāņa Lapsas piemiņas biedrība” veido dokumentālu filmu
par Latvijas vienaudžiem –
simtgadniekiem, kas joprojām
ir aktīvi. Šogad 15.jūlijā Rundāles pilī biedrība plāno organizēt
Latvijas pirmo simtgadnieku
salidojumu, kurā piedalīsies
simtgadnieki un viņu dzimtas.
Cilvēki, kuri dzimuši kopā ar
Latviju un gājuši kopā cauri pirmajam valsts gadsimtam.
Salidojums ir ieplānots kā
vēsturiski unikāls mirklis, kad
vienlaicīgi tiks caurvīta Latvijas vēsture un Latvijas cilvēka mūžs 100 gadu nogrieznī.
Salidojuma kadri tiks iekļauti
topošajā dokumentālajā filmā

“Latvijas 100gadnieki (Piedzimt
kopā ar Latviju)”. Filmas pamatideja – caurvijot Latvijas vēstures notikumus, laikmeta iezīmes
un cilvēku mūžu gājumu, parādīt cilvēciskās un patriotiskās
vērtības, kas svarīgas valsts
veidošanā un pastāvēšanā, kas
ir tautas vēsturiskās atmiņas
mantojums šodienai un nākotnei.
Plašāka informācija par dalību salidojumā - projekta vadītājs Lukass Mairis Marcinkevičs
– tel. – 26549820.
Lukass Mairis Marcinkevičs,
Projekta vadītājs

Filmas par Latvijas simtgadniekiem režisore – Žaklīna Cinovska
sarunā ar vienu no Rundāles novada simtgadniecēm Olgu Grīnfeldi
/Foto: Ingrīda Punka/

APGŪST DEJOTPRIEKU

SPORTA ZIŅAS
IZCĪNA 1.VIETU
4.februārī Aivars Kamols Iecavā
Latvijas sporta veterānu 54. sporta
spēļu finālsacensības galda tenisā izcīnīja 1.vietu, startējot vecuma grupā
80+.

Kopš janvāra Svitenes tautas namā
divreiz nedēļā tiekas jauns deju kolektīvs, kurā dejotprieku pedagoģes Veltas
Kočajevas vadībā apgūst 21 bērns vecumā no divarpus līdz 9 gadiem.
„Ideja un iniciatīva par šāda deju kolektīva izveidi nāca no vecākiem, kuri griezās pie
manis ar lūgumu rast iespēju organizēt viņu
bērniņiem deju nodarbības Svitenes tautas
namā. Velta Kočajeva ir deju skolotāja ar lielu
pedagoģisko stāžu, kura daudzu gadu garumā ir vadījusi deju kolektīvus Svitenes skolā,”
par deju kolektīva rašanos stāsta Sandra Kerēvica, Svitenes tautas nama vadītāja.
„Bērni dejo ar prieku, un tas ir pats galvenais. Vienam padodas labāk, citam mazliet
vairāk jāpiestrādā, bet, ja pašiem būs uzņēmība, rezultāts neizpaliks,” pārliecināta bērnu
deju kolektīva vadītāja Velta Kočajeva. Jautāta, kad plašākai publikai tiks atrādīts apgū-

tais, pedagoģe teic, ka visticamāk tas notiks
maijā, pirms kolektīvu „vasaras brīvdienām”.
Trīsgadīgā Jēkaba mammas Lienes izvēle
par labu deju kolektīvam nākusi, ņemot vērā
dēlēna enerģiskumu un kustības prieku: „Jēkabs arī mājās dejo mūzikas pavadībā. Uzzinājām par šādu iespēju. Bijām priecīgi, ka
nodarbības notiek tepat pie mājām un nav
nekur tālu jāved. Pajautājām skolotājai, vai
tik mazus ņem, aizgājām, pamēģinājām un
palikām,” smaidot teic mamma.
„Deju kolektīva izveide notika zibenīgi.
Bijām patīkami pārsteigti par tādu pretimnākšanu un ātrumu. Bērnu dejot prieks ir milzīgs,” pauž Sofijas mamma Skaidrīte.
Bērnu deju kolektīva nodarbības Svitenes
tautas namā notiek pirmdienās no 18.30 līdz
19.30 un ceturtdienās no 18.00 līdz 19.00.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

4.MARTĀ – TURNĪRS GALDA
TENISĀ
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
4.martā plkst. 11.00 notiks atklātais
Rundāles novada turnīrs galda tenisā.
Sacensībās aicināti piedalīties visi
galda tenisa spēles cienītāji neatkarīgi
no kvalifikācijas un vecuma.
Tās noritēs vienspēlēs vīriešiem,
vienspēlēs sievietēm un jauktajās
dubultspēlēs. Sacensības notiks pēc
starptautiskajiem galda tenisa spēles
noteikumiem. Pieteikšanās sacensību
dienā no 10.30-10:45 Pilsrundāles vidusskolā.
18.MARTĀ - FLORBOLA
ČEMPIONĀTS
Pilsrundāles vidusskola sporta zālē
18. martā plkst. 12.00 notiks Rundāles novada čempionāts florbolā. Sacensībās piedalās Rundāles novada
iedzīvotāju izveidotas komandas. Komandas sastāvā spēlē no pieciem līdz
septiņiem spēlētājiem, laukumā - četri
spēlētāji un vārtsargs. Sportisti sacensībām piesakās sacensību dienā pie
sacensību tiesneša Aleksandra Barkova vai pirms sacensībām pa tālruni
28266332. Komandai jābūt vienādas
krāsas sporta kreklos.
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AIZVADĪTS PIEKTAIS „SVITENES HOKEJA ČEMPIONĀTS”

12.februārī uz Rundāles
pils dīķa norisinājās jau piektais, biedrības „Mums pieder
pasaule” organizētais, „Svitenes hokeja čempionāts”. Šogad tas tika rīkots sadarbībā
ar Rundāles pili.
Kā ierasts, uz šo spēli savus
spēkus dodas pārbaudīt tie hokeja entuziasti, kuri nūju rokās
tur biežāk nekā reizi nedēļā. Uz
spēlēm ieradās četras spēcīgas
hokeja komandas, un visa diena
bija hokejistiem svētki, jo sēdēt
malā sanāca ļoti maz – katra komanda izspēlēja septiņas spēles,
kopā visas dienas garumā tika
izspēlētas 14 spēles.
DINAMISKAS, SPRAIGAS UN
ĀTRAS SPĒLES
Biedrības „Mums pieder pasaule” hokeju turnīru organizēšanas vēsturē šis gan ir mazākais izspēlēto spēļu skaits, taču
katrai komandai bija savs soliņš,
garšīgo Līgas Duntavas vārīto
zupu dabūja visi – gan spēlētāji, gan līdzjutēji un skatītāji, uz
dīķa saliņas pie ugunskuriem
nosalušie varēja sasildīties, visu
dienu skanēja hokeja mūzika un
uz ledus valdīja pacilājoša hokeja
atmosfēra. Katra spēle bija izcila
un skatīšanās vērta – dinamiska, spraiga un ātra, tiesnešiem
Edijam Bubinskim un Kasparam
Forstam laiks aizritēja nemanot.
Pie spēles sekretāres Evas Rein-

Spēles karstums - “Bauskas Red Wings” pret “Vecsaules amatierteātri” /Foto: Kitija Škapare/

feldes varēja uzzināt informāciju
par rezultātiem un spēlēm, tiesnešiem asistēja Vita Reinfelde
un Ailita Marčenkova, bet spēles
iemūžināja Laura Rauda. Lieliskais organizatoru sastāvs nodrošināja raitu un sakārtotu hokeja
turnīra gaitu.
TRIUMFĒ „BAUSKAS RED
WINGS”
Hokeju komandas spēlēja divus apļus, krājot punktus fināla
un pusfināla spēlēm. Bronzas

medaļas komanda „Saulgoži”
spēlē ar „Jauncode” (1:0) izcīnīja tikai pēcspēles metienos, bet
zelta medaļas un ceļojošo kausu
jau trešo reizi pēc kārtas ieguva
komanda „Bauskas Red Wings”
(1:0), izmantojot mirkli, kad pretinieku „Vecsaules amatierteātris”
komandas vārtsargs, pēc ripas
atraidīšanas, nepaspēja ieņemt
pozīciju vārtos.
Šī lieliskā hokeja diena aizritēja, pateicoties kārtīgiem priekš-

HOKEJA TURNĪRS SAULAINĒ
Rundāles novada Saulainē 11. februārī uz
Kaucmindes muižas dīķa hokeju spēlēja septiņas
komandas. Spēlē piedalījās vietējie saulainieši,
Rundāles novada Svitenes pagasta entuziasti un
Bauskas novada hokejisti.
1.vietu izcīnīja „Tribus reality” komanda. 2.vieta un
3.vieta – komandām no Bauskas.
„Interese par sacensībām un dalībnieku skaits bija
liels. Domājam, ja laika apstākļi ļaus, nākamajā ziemas sezonā pagarināt sacensības vairākos posmos,
lai visi hokeja entuziasti var kārtīgi izspēlēties,” teic
sporta nodaļas vadītāja Ieva Kirkila.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Attēlā: 1.vietas ieguvēji „Tribus reality” komanda /
Foto: Ieva Kirkila/

darbiem un sadarbībai ar Rundāles pils darbiniekiem un Svitenes
pārvaldi. Liels paldies par atbalstu Līgai Duntavai, Jānim Liepam, Intam un Sarmītei Bubinskiem, Uldim Žukauskim, Pēterim
Grabovskim, Ludim Geidānam,
Arvim Druviņam, Jurim Baļukam,
Andim Gailītim, Dmitrijam Ščegoļevam un Kitijai Škaparei!
Vita Reinfelde,
Biedrība „Mums pieder pasaule”
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MEDIĶU STĀSTI RUNDĀLĒ

Pavisam drīz Rundāles pagasta ģimenes ārsta prakse pārcelsies uz jaunajām telpām topošajā multifunkcionālajā
centrā - ēku, kurā prakse jau atradās pēc
kolhoza laikiem. Tas nozīmē, ka zeme ir
apaļa, jo tieši šādus vārdus teica feldšere Lūcija Volodina stāstu vakarā “Mediķu
stāsti” pagājušā gada nogalē.
VESELĪBAS APRŪPE RUNDĀLES
PAGASTĀ NO PIRMSĀKUMIEM LĪDZ
MŪSDIENĀM
Liesma Stankeviča stāsta: “Jāsāk ar
dakteri Arnoldu Ozoliņu (1898-1982) un māsiņu Čurīti, kas pacientus pieņēma Šķībajā
krogā. [1933.gada 15.martā viņš sāka strādāt Rundālē un veselības kopšanas punktā
Ādžūnos.] Tur nebija nekāda darba laika, jo
pieņēma līdz pēdējam pacientam un arī naktī.
Abi bija lieliski sastrādājušies un sapratās no
pusvārda. Viņš jau bija visas apkaimes ārsts,
bet māsiņai tas bija sirds darbs, kurā viņa ielika sevi visu, jo ģimenes nebija.
Dakteris Ozoliņš bija izcila personība un
leģenda! Viņš bija lielisks diagnostiķis, praktiķis un bieži strīdējās ar Bauskas kolēģiem.
Viņam bija laba humora izjūta. Viņš nāca uz
skolu bērnus pārbaudīt. Ienāca klasē tāds neliela auguma vīriņš ar papliku galviņu un skaļā
balsī prasa: “Nu, kurai ir ots? ”. Tā viņš meklēja
utis. Man stāstīja arī tādu joku, kā viņš iznesis cauri vienu apnicīgu pacienti, kura nākusi
pārāk bieži. Viņš licis viņai izģērbties un apgulties uz kušetes, bet pats aizbraucis mājas
vizītēs. Ziņu par šī notikuma sekām man nav.
Kā dakteris viņš nostrādāja līdz 60 gadu beigām.
Pēc tam doktorāts bija Jāņu krogā, kur
neilgi strādājusi Irēna Paegle un Smollija.
Citu mediķu nebija un es atnācu kā jauna
dakterīte, kurai bija jādara visādi darbi. Atceros pirmās dzemdības, kuras man bija jāpieņem. Atbrauc vīrs no “Graudiņiem”, kuram
sieva dzemdē, bet “ātrie” uz visu rajonu tikai
viena mašīna un Bauskas dakteris Grīnbergs
mani iedrošina, ka viss sanāks. Nekas neatlika – devos lietū ar velosipēdu, pa dubļiem uz
tām mājām un lūdzu Dievu, lai viss būtu labi.
Protams, ka viss sanāca un “ātrie” pēc pāris
stundām arī bija klāt. Tā bija mana vislaimīgākā diena!
Mans pirmais zobārsta kabinets bija
“Staļļos”. Citu ēku nebija: Rundāles pils, Mazrundāle un viensētas. Man ierādīja bijušā
skolas direktora Štrausa istabu, jo tā bija vissiltākā telpa. Desmit gadus tur sabiju un pēc
tam Rundāles pils direktors Laimonis Liepa
šo telpu bija nodomājis atvēlēt restauratoriem. Mani pārcēla uz Mazrundāli, kur bija
kolhoza “Dzirnupe” kantoris un bibliotēka. Tur
nebija nekādu iekārtu. Man bija jābrauc uz
Rīgu un pašai jānopērk, bet labi, ka sovhozs

atbalstīja. Pirmajā pieņemšanā man bija 20
pacienti. Es biju tā nomocījusies… Tajā laikā
Vecrundālē bija feldšeru punkts un man bija
jābrauc uz turieni. Tagad ir grūti iedomāties,
kā mēs strādājām, cik ļoti salām, jo ne jau visur bija izkurinātas krāsnis. Visas šprices bija
jānovāra un pašām jāgatavo destilēts ūdens.
Mani veda ar bobiku un bieži aizmirsa atpakaļ
atvest.”
MĀJAS VĪZĪTES UZ SLĒPĒM
Lūcija Volodina stāsta: “Es bērnībā daudz
slimoju un slimnīca bija mana otrā māja. Tā
es iemanījos iznēsāt termometrus un citus
darbus, kurus ikdienā veic māsiņas. Vienreiz
palātā ienāca māsiņa un, nolikdama uz galda malas metāla trauku ar šprici, teica, ka
vienam pienākas karstā pote. Nodomāju, ka
man taču jāpačamda, cik karsta tā ir? Kamēr
māsiņa pagriezās, es ar savām nesterilajām
rokām paķēru to poti. Tāpēc arī savu mūža
specialitāti izvēlējos apzināti, jo 8. klasē paliku bez mammas un viņas māsas nolēma,
ka man jāsāk pašai pelnīt. Viņu izvēle krita uz
Ogres trikotāžas fabriku, jo tur audzēkņiem

jau pēc gada bija iespēja pelnīt iztiku uzņēmumā, bet es biju cieši nolēmusi doties mācīties uz Rīgas 2.medicīnas skolu un man tas
izdevās. Uz Rundāli atnācu 1975. gadā pēc
sadales, kur piedāvāja divas vietas - Bērsteli
un Rundāli, bet mana Omīte teica, lai izvēlos
vietu, kurā ir skola un bērnudārzs. Kad apvienojās kolhozs ar sovhozu, tad Rundāles doktorāts no Kukšu kroga pārcēlās uz Mazrundāli.
Divās mazās istabās mēs strādājām kopā
ar Māru Pīleņģi. Braucu mājas vizītēs uz slēpēm, šperras. 1978. gadā bija milzīga gripas
epidēmija un man bija 53 mājas vizītes dienā.
Ap deviņiem vakarā ienācu pie Maijas Vecvagares un lūdzu kaut ko paēst. Es biju tā pārgurusi…
Bet mans pirmais pacients bija vīrietis,
kuram vajadzēja slimības lapu. Tādu nekad
nebiju pildījusi - veselu stundu rakstīju, jo baidījos kļūdīties. Kādus tik papīrus neprasīja! Atskaites bija biezas kā grāmatas. Gada beigās
tās bija jānodod. Mani feldšere Paegle samācīja, kā jāpilda. Tās bija perfektas, ka pēc tam
Bauska mani aicināja par pediatra palīdzi. ->

Publikācija laikraksta „Bauskas Dzīve” 2000. gada 11. februārī. Autors: Inga Muižniece.
„Rundāles pagasta doktorāts kopš vakardienas, 10. februāra, darbojas jaunā statusā. Par
Labklājības ministrijas konkursa kārtībā iegūtajiem PHARE programmas līdzekļiem Rundālē
pabeigta ģimenes ārsta paraugprakses iekārtošana,” vēsta raksta ievads.
Paraksts attēlam: Brīdi pirms paraugprakses atklāšanas Rundālē – (no kreisās) feldšeres
Daiga Rutka un Lūcija Volodina, pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, ģimenes
ārste Santa Gulbe un viņas vīrs Aldis Gulbis.
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RUNDĀLES MEDIĶU
STĀSTI
Tajos laikos bija liels profilaktiskais darbs. Pacientus ar
autobusiem veda uz apskatēm,
potēm. Tāpat bija jārīko donoru dienas. Aptiekas nebija. Pēc
zālēm bija jābrauc uz Bausku.
Mana alga bija 70 rubļi, bet no
tās pietika visam. Tolaik mūs
glāba Rundāles putnu fabrika,
jo katru trešdienu varējām tikt
pie gaļas, olām. Kāds mums
bija kolektīvs! Kādas balles taisījām, pie galdiņiem ar dejām,
lekcijām. Visi bijām jauni un varoši. Pēc tam uzcēla tagadējo
pagasta māju, sāka veidoties
ciemats un mūs pārcēla uz turieni. Kad pagastā kļuva par
šauru, tad 1994. gadā doktorātu pārcēla uz daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju „Zemzari”.”
ATCERAS BIJUŠOS
KOLĒĢUS
Sākoties ģimenes ārstu
praksēm, uz Rundāli atnāca
daktere Santa Gulbe un Daiga Rutka. 2000.gadā Rundāles
doktorātā tika izveidota ārsta
paraugprakse, par PHARE programmas finansējumu iegādāts
doktorāta aprīkojums un aparatūra.
Klātesošie atcerējās arī
daudzus bijušos kolēģus: bērnu
dakteri Baibu Spīguli, medmāsu
Liliju Zemtauti, dakteri Zinaīdu
Runci un feldšeri “Dzirnupē” Zaigu Cīmuri.
Pilsrundāles vidusskolā par
māsiņu sāka strādāt Alla Lapicka, kurai no bērnības patika ārstēt lelles un mācīt bērnus. Nu
jau esot nostrādāti 24 gadi un
skolā viss notiek kā dr. Ozoliņa
laikā, kad jāveic gan pārbaudes, gan ar humoru jāpārbauda
skolnieka šķietamā sasirgšana.
Bērni gan palikuši neveselāki,
jo pat vecāku atbalstīti izvairās
no sporta nodarbībām, ēd našķus un maz pastaigājas svaigā
gaisā.
LASA LEKCIJAS JAUNAJIEM FARMACEITIEM
Aptieka Pilsrundāles ciematā bijusi no 2004. gada 25. jūnija, kad Rundāles pagasta padomes deputāti nolēma atvēlēt

telpu blakus doktorātam, kurā
agrāk atradās zobārsta kabinets. Ilgus gadus tā bija “Dzirciema aptieka”, kurā strādāja
Alda Kadīte, Sigita Čulkstena,
Sandra Bajāre un Līga Tauriņa. Tagad tas ir ģimenes uzņēmums IK “Velgas aptieka”, kurā
strādā Velga un Egils Gūtmaņi
un pagājušajā gadā viņu darbs
tika novērtēts ar Atzinības rakstu par sekmīgu, uz klientiem
orientētu darbību un augstu apkalpošanas kultūru.
Velga Gūtmane stāsta: “Dzīvojām Ozolniekos pie veco ļaužu pansionāta “Zemgale”. Reiz
pansionāta māsiņa teica, lai izvēlos māsiņas darbu, jo baltais
halātiņš man ļoti piestāvēs. Pati
gribēju būt par skolotāju, bet
dzīve virzīja uz farmāciju, kurā
ievilku arī vīru. Tagad esmu arī
pasniedzēja Rīgas 1. Medicīnas
koledžā. Lasu lekcijas jaunajiem farmaceitiem. Tie ir gan
jauni cilvēki, gan jau gados, kuri
nolēmuši pārkvalificēties par
farmaceita asistentiem un tāda
iespēja ir katram. Mans vīrs nāk
no Sesavas un tur mēs izveidojām savu pirmo aptieku, tāpēc
piekritām vadīt aptieku arī Pilsrundālē. Aptieku atklājām 2014.
gada maijā un sākums bija ļoti
grūts, jo aptiekai nebija laba
slava un mums bija jāiziet grūts
ceļš, kamēr sakārtojām visas
lietas. Cilvēki bija skeptiski, neticēja un visu laiku salīdzināja
ar Bauskas aptiekām, bet nu jau
viss ir labi.”
Arī aptieka pārcelsies uz
jaunajām telpām, un tāpēc vēlēsim mūsu veselības aprūpes
speciālistiem - rūpēties par
mūsu visu veselību vēl ilgus gadus.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu]
bibliotēka
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SAŅEM PIEDERĪBAS ZĪMES
SKOLAI

10.februārī notika trīsdesmit sestais Žetonu vakars Pilsrundāles vidusskolā - trīsdesmit sestā vidusskolas izlaiduma
klase saņēma savas piederības zīmes skolai.
Šajā mācību gadā vidusskolu absolvēt gatavojas seši jaunieši. Uz
Žetonu vakaru divpadsmitie bija aicinājuši vecākus, skolotājus, radus un draugus.
Mūsu dzīve rit netveramā ātrumā! Šķiet, pavisam nesen daļu no
šiem jauniešiem iepazinu 5.klasē, mirklis, un jau 9. klases izlaidums, vēl mirklis, un tikko izveidotā vidusskolas klase gatavojas
finiša taisnei- eksāmeniem. Bet ir brīži, kad derētu apstāties, atskatīties vai ieskatīties, padomāt un pasapņot…. Un to mēs Žetonu
vakarā darījām kopā.
Atcerēties bērnības sapņus. Nedaudz pasmaidīt par skolas laika
sapņiem. Un drosmīgi pafantazēt un pasapņot par nākotni…
Gatavojoties šim atbildīgajam pasākumam atklājām jaunus talantus, un nedaudz spodrinājām jau esošos, par to liels paldies
skolotājai Irēnai Saltajai.
Lai gan mēģinājumos gāja dažādi, manuprāt, par rezultātu jauniešiem pašiem ir gandarījums. Žetonu vakars izdevās jauks un
sirsnīgs. Divpadsmitie sevi apliecināja kā radošus, ar labu humora
izjūtu apveltītus jauniešus!
Vita Rozēna,
Pilsrundāles vidusskolas 12.klases audzinātāja

8. MARTĀ BŪS PIEEJAMAS TIESĪBSARGA
BIROJA JURISTU KONSULTĀCIJAS

Trešdien, 8. martā laikā no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Bauskas
Centrālajā bibliotēkā (Bauskā, Kalna ielā 18) ikvienam interesentam būs iespēja saņemt individuālas Tiesībsarga biroja juristu
konsultācijas par cilvēktiesību, labas pārvaldības un diskriminācijas jautājumiem. Iedzīvotājiem konsultācijas ir bez maksas un
uz tām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni
67686768.
Iedzīvotājus konsultēs pieredzējuši Tiesībsarga biroja juristi. No
Tiesībsarga birojā saņemtajiem iesniegumiem un līdzšinējām
klientu konsultācijām secināms, ka sabiedrībā ļoti aktuāli ir jautājumi par bērnu un ģimenes tiesībām, kā arī par sociālajiem un
ekonomiskajiem jautājumiem. Arvien vairāk pieaug iedzīvotāju
jautājumi par labas pārvaldības ievērošanu valsts un pašvaldību
iestādēs.
Evita Berķe,
Informācijas centra vadītāja
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojā
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APBALVO MAZMEŽOTNES MUIŽAS RESTORĀNU
Konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2016” uzvarētāju
vidū arī Rundāles novada Mazmežotnes muižas restorāns.
„Man bija liels prieks un pagodinājums, ka Mazmežotnes muižas
restorāns nokļuva labāko pretendentu vidū un saņēma balvu “Latvijas labākais tirgotājs 2016”. Balva arī turpmāk uzliek atbildību strādāt pēc labākās sirdsapziņas un izvirzītajiem augstajiem mērķiem
restorāna viesu apkalpošanā,” pauž Mazmežotnes muižas vadītāja
Iveta Burkāne.
Konkursa laureātu un uzvarētāju apbalvošana notika 16. februārī Rīgas domes sēžu zālē. Tika vērtēti daudzi nozares uzņēmumi:
aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, viesnīcas un viesu nami, lauku
tūrisma objekti, veikali, ēdināšanas uzņēmumi, arī krogi, kafejnīcas
un restorāni. Konkursā piedalījās aptuveni 200 uzņēmumu, finālam
izvirzīti 59. To vidū bija 15 tirdzniecības, 24 ēdināšanas uzņēmumi,
15 aptiekas, trīs viesu mājas un viesnīcas, divas degvielas uzpildes
stacijas. 38 uzņēmumi saņēma uzvarētāju diplomus. Balvas pasniedza Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.
Konkursu rīko jau 22.sezonu pēc kārtas.
MAZMEŽOTNES MUIŽĀ AR MARTA MĒNESI ATSĀKSIES ŠĀ
GADA KONCERTDZĪVE
Pēc rekonstrukcijas apmeklētājus gaidīs muižas stallis, kurš būs
piemērots dažādiem kultūras un saviesīgiem dzīves pasākumiem
arī gada vēsākajos mēnešos.
Kā pirmais uzstāsies ģitāras virtuozs Mārcis Auziņš ar koncertu
“Viens”.
Koncertā skanēs Raimonda Paula dziesmu aranžējumi, populāri
džeza izpildījumi, kā arī orģinālkompozīcijas no Mārča Auziņa repertuāra.
PASĀKUMI MAZMEŽOTNES MUIŽĀ 2017.GADĀ:
4.martā – ģitārists Mārcis Auziņš ar solokoncertu “Viens”;
1.aprīlī – Denisa Paškeviča džeza koncerts ar viesmākslinieku
piedalīšanos;
29.aprīlī – grupas “Otra Puse” jubilejas koncerts kopā ar Antru
Stafecku;
17.jūnijā – Vasaras Saulgriežu koncerts ar grupu “Iļģi”;
29.jūlijā - Adriana Kukuvasa jubilejas koncerts kopā ar grupu
“Menuets”, solisti Ievu Kerēvicu un kori;
Koncertos aicināti uzstāties dažādi mākslinieki, grupas un solisti,
lai piesaistītu Mazmežotnes muižā plašāka mēroga mūzikas gaumes cienītājus.
Informāciju sagatavoja:
Iveta Burkāne,
Mazmežotnes muižas vadītāja

LATVIJAS TIESĪBSARGS AICINA – ESI PIEEJAMS
Laba
pārvaldība uzliek pienākumu
valsts un pašvaldības
iestādei būt pieejamai
ne tikai formāli, bet arī
reāli.
Cilvēkam ir tiesības
uz sasniedzamu valsts
pārvaldi. Minētais nozīmē ne tikai fiziskās
vides pieejamību ar
vienlīdzīgām iespējām,
tai skaitā, arī personām ar dažāda veida
invaliditāti, bet arī informācijas pieejamību
un iedzīvotājiem draudzīgu
pieņemšanas
laiku.

Brīvās nomas zemes uz 22.februāri
Kadastra
apzīmējums
40760010050
40760030173
40760030212
40760030213
40760030242
40760030272
40760030286
40760030304
40760030335
40760030432
40760030436
40760030594
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760080095
40760080121
40760080209
40760080124
40760080126
40760080139
40760080141
40760080147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080230
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760100029

Nosaukums

Platība (ha)

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 9
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
1,8000
0.2500
0.0100
0,4800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0.0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0300
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,0000

40960040212
40960070193
40960070240
40960070264
40960070355
40960070100
40960070101
40960070128
40960070191
40960070302

Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.10
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 169
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Saulaines personīgās palīgs.
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Rezerves zemes fonds
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Jaunā māja 1
Zeme pie upes
Ozola lauks
Bērsteles mazdārziņi
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles lauki

40960080085

Vairogu mazdārziņš 6

0,1691

40960020040

Marčenkovs

0,1100

40960070128
40960070191
40960070257
40960070302
40960080085
40960020040

Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

0,2500
0,0700
0,3100
1,3300
0,1691
0,1100

40880010095
40880040315
40880040432
40880040495

0.7000
0.1000
1,3100
0,0700
0,1000
2.8000
0,9000
0,3800
0.2600
4,1000
5,4000
0,2500
0,0700
1,3300
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SNIEGBALTI SVEICIENI
RUNDĀLES

FEBRUĀRA
JUBILĀRIEM!

85

Jānis Krezevskis
Velta Poča

80

Jadviga Papļevko

75

Ņina Vangale

70

Andris Grīnvalds
Boriss Billers
Fjodors Ivanovs
Juris Volodins
Oļegs Ostrovjonoks

65

Aivars Šēniņš
Grigorijs Poļakovs
Zoja Augustauska

60

Stepans Nacjaks
Zigrīda Kondrāte

TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKO
APSKAŠU GRAFIKS 2017. GADAM

un viņas vecākus!

10.MARTĀ PLKST.19:00 BĒRSTELES KN

Svitene, Dučkēni (darbnīcas)
10.04 10:30
22.05 10:30
17.07 11:00
9.08
11:00
Rundāle (darbnīcas)
20.04 10:30
25.05 10:30
17.07 11:30
9.08
11:30
Viesturi, Burtnieku iela (darbnīcas)
24.04 10:30
7.06
10:30
17.07 10:30
9.08
10:30
Bērstele, Bērsteles iela (pagastmāja)
24.04 11:30
7.06
11:30
17.07 11:00
9.08
11:00
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina,
lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.
gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt pirms pakalpojuma saņemšanas TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis informācijai 29190805, 29221242
vai www.vtua.gov.lv

Sveicam novada
jaundzimušo iedzīvotāju
Lindu

Nr. 2 (235) 2017.gada Februāris

10. MARTĀ 18.00
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS ZĀLĒ

MAMMU UN MEITU FOTO
IZSTĀDES ATKLĀŠANA
RADOŠĀS DARBNĪCAS
UN KONCERTS

VIESTURU KULTŪRAS CENTRĀ
12.MARTĀ PULKSTEN 12.00
MEISTARDARBNĪCA „PAVASARA MOTĪVI”
GUNTAS ŠURNAS VADĪBĀ GATAVOSIM
PAVASARĪGUS DEKORIŅUS!
NO 1.MARTA LĪDZ 25.MARTAM
BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ
APSKATĀMA ROKDARBU IZSTĀDE
“SIEVIETES IKDIENA UN BRĪVIE BRĪŽI”
CAUR PACIETĪBU – BRĪNUMDARBI...
16.MARTĀ NO 12.00 LĪDZ 16.00
VIESTURU KULTŪRAS CENTRĀ
PASĀKUMS SKOLĒNIEM BRĪVLAIKĀ
„BONIFĀCIJA BRĪVDIENAS”
RADOŠĀ DARBNĪCA, ROTAĻAS, GALDA KLĀŠANA.

Bērsteles bibliotēkā
17.martā pulksten 17:00 vakars
“DABISKA KOSMĒTIKA-DABAS DĀVANA”
kopā ar Andru Katkeviču, kura pastāstīs par dabīgo kosmētiku un kopā ar
apmeklētājiem gatavos roku krēmu.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
25.martā 19.00
Svitenes tautas namā
Bauskas Tautas teātra

viesizrāde Aiva Birbele „Koridors”

VERA MINKEVIČA
02.10.1927-14.01.2017.
STAŅISLAVA KAZLAUSKAITE
15.11.1937- 20.01.2017.
JEKATERINA GOPTA
17.02.1926. – 04.02.2017.

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

