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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

22.APRĪLĪ LIELĀ TALKA
LATVIJĀ UN NOVADĀ

15.aprīlī 12.00
Mājtirgū Pilsrundālē
(sliktu laika apstākļu gadījumā Pilsrundāles vidusskolā)

LIELDIENU PASĀKUMS
“PUTNIŅŠ VAI OLIŅA”:
tradicionālas Lieldienu izdarības
kopā ar Ceraukstes folkloras kopu
“Laukam pāri”, teātra studiju “Savējie”, netradicionālais “Līeldienu
ķīmijas eksperimentu teātris
“Laboratorium”, meistardarbnīcas,
Košu olu maiņas punkts pret šokolādes olām, “Labo vēlmju koks”,
šūpošanās ,
gleznu izstāde “Par putniem un
cilvēkiem “ un vēl un vēl...
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Pērn darbi raiti ritēja
visās novada pieteiktajās Lielās talkas
vietās. 446 talciniekiem
zāģējot krūmus, tīrot un
labiekārtojot apkārtni,
kā arī piepildot visus
izdalītos 1938 maisus
ar atkritumiem, tika
sakoptas ievērojamas
novada teritorijas.

16.aprīlī plkst. 13.00

LIELDIENU PASĀKUMS
pie Svitenes tautas nama kopā ar
Olaines folkloras kopu “Dzedzieda” , Svētes pagasta fokloras
kopu “Dālava” un Svitenes folkloras kopu “Svitene”. Lieldienu
meistardarbnīcas, skaistāko olu
izstāde un dažādas Lieldienu
izdarības. Pasākuma noslēgumā –
gardā Lieldienu zupa!
16.aprīlī plkst.12:00 -

LIELDIENU SAGAIDĪŠANA

Šī gada Lielā Talka norisināsies 22.aprīlī. Kā
katru gadu, arī šogad Rundāles novadā notiks
talkas pasākumi, lai padarītu arī mūsu novadu
skaistāku un zaļāku ceļā uz Latvijas simtgadi.
Aicinām iedzīvotājus pieteikties kādā no jau
noteiktajām talkas vietām vai ziņot par sevis
izvēlētajām talkas vietām.
Īpaši marķētos maisus var saņemt pie talkas koordinatora Rundāles novadā, Aigara
Sietiņa, tālrunis 28609107. Lūdzam pēc talkas
obligāti ziņot par piepildīto maisu atrašanās
vietām!

Būsim pateicīgi arī visiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuri gan Lielās talkas dienā, gan
visa gada garumā darīs tīrāku un zaļāku savu
dzīvesvietu, līdz ar to arī novadu un visu Latviju!
Talkas dienā līdzi jāņem darba cimdi, grābekļi, citi darba rīki, kā arī labs garastāvoklis!
Pašlaik pieteiktās talku vietas un kontaktpersonas meklējiet 13.lapaspusē.
Aigars Sietiņš,
Rundāles novada domes izpilddirektors

Bērstelē ar Codes folkloras
kopu „Dreņģeri”

22.aprīlī plkst.13.00 Svitenes tautas namā
Mākslas dienu izstādes atklāšana

29.aprīlī plkst. 14.00
Svitenes tautas namā
deju kopas

Rundāles novada Kultūras nodaļa aicina visus Rundāles iedzīvotājus piedalīties gleznu izstādē “Pavasaris Rundāles novadā”. Šoreiz aicinām eksponēt tikai gleznas, kas
darinātas uz audekla ar apakšrāmi (drīkst būt arī virsējais rāmis). Darba datējums nav
ierobežots (glezna var būt vecāka pat par 100 gadiem), tāpat kā tehnika (akrils, eļļa,
akvarelis, guašs, pastelis u.c.). Dalību izstādei lūdzam pieteikt Kultūras nodaļas vadītājai Sandrai Kerēvicai pa tālr. 26672682. Darbi jānogādā Svitenes tautas namā līdz
20.aprīlim.

“MAGNOLIJAS”
11 GADU JUBILEJAS KONCERTS
“LIKTEŅLĪNIJAS”

“PAVASARIS RUNDĀLES NOVADĀ”
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FEBRUĀRA SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
ATSTĀJ NEGROZĪTU LĒMUMU
Domes sēdē tika pieņemts lēmums atstāt
negrozītu Rundāles novada Sociālā dienesta
25.janvāra lēmumu, ar kuru kādai novada iedzīvotājai tika atteikts piešķirt trūcīgās personas statusu. Izvērtējot visus lietas apstākļus
tika konstatēts, ka Sociālais dienests ir piemērojis pareizās materiālās tiesību normas, jo
iesniedzēja, novada iedzīvotāja, neatbilst noteikumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu nosacījumiem,
kas nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama
par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
128,06 eiro.
SNIEGS JAUNU PAKALPOJUMU SVINĪGĀS LAULĪBAS JUBILEJAS CEREMONIJAS SAGATAVOŠANĀ UN VADĪŠANĀ
No 1.marta Rundāles novada Dzimtsarakstu
nodaļa sniedz jaunu pakalpojumu - svinīgu
laulību jubileju ceremoniju sagatavošana un
vadīšana, turklāt, piecdesmit un sešdesmit
gadus laulībā aizvadījušajiem pāriem, kuri ir
deklarējuši savu dzīvesvietu Rundāles novadā,
ceremonija tiks nodrošināta bez maksas.
„Līdz šim Rundāles novada Dzimtsarakstu
nodaļā nebija pieejams šāds pakalpojums.
Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto interesi par
laulību jubilejas svinīgu atzīmēšanu, tas tika
ieviests,” skaidro Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Kukute.
Lēmums par Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem tika pieņemts 23.februāra
Rundāles novada domes sēdē. Atbilstoši tam,
svinīgas laulības jubilejas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu Dzimtsarakstu nodaļas
telpās un ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, citās laulības jubilejas ceremonijas vadīšanai piemērotās vietās, bez muzikālā pavadījuma izmaksās 30 eiro ar pievienotās vērtības
nodokli, savukārt ar muzikālo pavadījumu – 65
eiro ar PVN 21%.
„Tiem laulātajiem pāriem, kuri vēlas izmantot
šo pakalpojumu, vismaz vienu mēnesi iepriekš
ir jāvēršas Rundāles novada Dzimtsarakstu
nodaļā,” atgādina Inese Kukute.
Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošana un vadīšana Rundāles novada
Dzimtsarakstu nodaļas telpās (Rundāles pils
muzeja Kafijas zālē) un ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām, citās laulības noslēgšanai
piemērotās telpās, ar muzikālo pavadījumu un
daiļlasītāju, ja viens no laulības pieteicējiem
vismaz sešus mēnešus pirms laulības reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis
dzīvesvietu Rundāles novada administratīvajā
teritorijā, vai ir Rundāles pils muzeja darbinieks, no 1.marta izmaksās 45.00 eiro ar PVN
21% iepriekšējo 42,69 eiro vietā, savukārt
citu pašvaldību iedzīvotājiem šis pakalpojums
Dzimtsarakstu nodaļas telpās izmaksās 100
eiro ar PVN 21% iepriekšējo 99,60 eiro vietā,
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām – 115

eiro ar PVN 21% iepriekšējo 113,83 eiro vietā.
Pakalpojuma cenā nav iekļauta maksa par
telpu vai vietas izmantošanu, tai skaitā - par
Rundāles pils muzeja telpu un dārza izmantošanu.
Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas
kontaktinformācija - Inese Kukute, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, tālrunis – 63962242;
26597960, e-pasts: inese.kukute@rundale.lv.
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimniecības produkcijas ražošanai tika
iznomātas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības –
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Bērsteles mazdārziņi” zemes vienība 0.31
ha platībā un nekustamā īpašuma “Bērsteles
lauki” zemes vienības 1.0 ha platība un 0.76
ha platībā;
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes dārziņi” zemes vienība 0,2 ha platībā;
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienība 0,1 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 76” zemes vienība 0.03 ha platībā.
Garāžas uzturēšanai uz pieciem gadiem tika
iznomāta Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Burtnieku iela 3B/9” zemes vienība
0.0097 ha platībā.
Garāžas uzturēšanai tika iznomāta arī Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines
garāža 22” zemes vienība 0.0055 ha platībā.
ATĻAUJ SADALĪT NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Ar domes lēmumu atļauts sadalīt Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma “Birzuļi” zemes
vienību ar kopējo platību 71,4 ha divos zemes
gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Atļauts sadalīt arī Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Putniņi” ar kopējo platību 13,8
ha, atdalot zemes vienību 4,2 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalīto
zemes vienību 4,2 ha platībā atļauts pievienot
Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam
„Sarmas”, tam noteikts zemes lietošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo
īpašumu “Alūksti” ar kopējo platību 10,6 ha,
atdalot zemes vienību 8,9 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Kalnakrasti” un noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS
PROJEKTUS
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcī-

bas projekts Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Saulītes” zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts
nosaukums „Saulkalni” un apstiprināts zemes
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes ierīcības projekts apstiprināts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielāžeļi”
zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts jauns nosaukums
- „Lielavoti” un apstiprināts zemes lietošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Zemes ierīcības projekts apstiprināts arī Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Dāboliņi”
zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Dāboli”
un apstiprināts zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
APSTIPRINA KRITĒRIJUS
Tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldības
būvējamo (pārbūvējamo) ceļu atlases kritēriji
Latvijas Lauku attīstības programmas 20142020 investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros. Izvērtējot ceļus, tiks ņemta vērā to
atbilstība Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” prasībām – vai ceļš
atbilst pasākuma mērķim, vai ceļa attīstība ir
iekļauta Rundāles novada investīciju plānā un
vai ceļa (objekta) būvniecība ir saskaņota ar
Rundāles novada uzņēmēju konsultatīvo padomi.
Kā atlases kritēriji tiks izvērtēti – vai ceļš ir integrēta projekta sastāvdaļa, kas tiek īstenots
kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības
objektiem, labuma guvēju (uzņēmumu) skaits
no ceļa rekonstrukcijas, ceļa grupa pašvaldības ceļu reģistrā, nozīmīgums novada stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanā - ekonomiskā attīstība (lauksaimniecisko produktu
ražošana un pārstrāde, tūrisms, pakalpojumu
sniegšana), skolēnu pārvadājumi, regulārie
autobusu pārvadājumi un nozīmīgu apdzīvotu
vietu savienošana.
ATĻAUJ IZMANTOT SIMBOLIKU
Ar domes lēmumu tika atļauts SIA „Batlic
Flags” izmantot Rundāles novada simboliku,
izgatavojot Rundāles novada karogus komerciāliem mērķiem atbilstoši Rundāles novada
domes 2013.gada 19.decembra saistošo
noteikumu Nr.21 „Par Rundāles novada simbolikas izmantošanu” noteiktajām prasībām.
Atļauja izsniegta no 2017.gada 1.marta līdz
2019.gada 28.februārim.
->
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PIEŅEMTIE LĒMUMI
ŅEMS KREDĪTU TRANSPORTLĪDZEKĻA IEGĀDEI
Lai sagādātu Komunālajam dienestam jaunu autotransportu, tiks
ņemts aizņēmums Valsts kasē 23 783 eiro apmērā.
Transportlīdzekli “Opel Movano” piegādās iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītais uzņēmums - SIA “Auto Blitz”. Kā pirmā iemaksa
4500 eiro apmērā jaunā auto iegādei kalpos esošā Komunālā dienesta automašīna “Peugeot Boxer”.
23 783 eiro kredītu Valsts kasē pašvaldība aizņemsies uz pieciem
gadiem.
Lēmumus aprakstīja –
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

UZLABOS KARJERAS ATBALSTU
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Rundāles novada dome
2017.gada 10.martā noslēdza
sadarbības līgumu ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu līdz
2020.gada 30.decembrim.
Projekta ietvaros ir paredzēts
nodrošināt karjeras atbalstu izglītības iestāžu izglītojamiem,
organizējot dažādus karjeras
attīstības atbalsta pasākumus,
grupu un individuālās karjeras
konsultācijas, izveidot datu bāzi
par absolventu tālāko izglītību vai
nodarbinātību.
Projekta ietvaros tiks organizēta labās prakses apmaiņa.
Tiks plānotas dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem
par bērnu un jauniešu karjeras
nepieciešamā karjeras atbalsta
jautājumiem, kā arī tiks nodrošināta informācijas pieejamība
karjeras virziena izvēlei. Plānots
veicināt sadarbību ar dažādām
mērķauditorijām, iestādēm un
uzņēmumiem.
“Mūsdienās ikvienam jāpie-
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lāgojas sociāli ekonomiskajām
pārmaiņām un ar karjeras izvēli
var nākties saskarties vairākas
reizes dzīvē. Projektā vēlamies
nodrošināt jauniešiem tādu karjeras vadības prasmju apgūšanu,
kas būtu noderīgas ilgtermiņā,
ietverot savu interešu un spēju
izvērtēšanu, profesiju izpēti, darba tirgus attīstības tendenču apzināšanu un tālākas izglītības un
karjeras ceļa izvēli,” uzsver VIAA
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta
Asare.
Finansējums tiks piešķirts
katru mācību gadu līdz pat 2020.
gada 30.decembrim. Periodā no
2017.gada 1.marta- 31.augustam ir piešķirti 4183,56 EUR.
Aprēķinātajā tāmē ir ietverta
pedagoga karjeras konsultanta
atalgojums mēnesī 0,39 slodzei,
kopsummā 1966,56 EUR. Karjeras atbalsta pasākumu izmaksām ir atvēlēti 1755,00 EUR.
Darbavietas aprīkojuma izmaksām plānoti 267,00 EUR. Transporta izmaksas 70,20 EUR.
Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības un IT jomās

AICINĀS IEPAZĪT KAIMIŅU
PAŠVALDĪBU TŪRISMA
PIEDĀVĀJUMU

Attēlā: Biržu, Pasvales, Pakrojas, Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un
Rundāles pašvaldību vadītāji paraksta sadarbības līgumu / Foto:
Žanna Zālīte, Vecumnieku novada dome

1. martā Pasvalē Lietuvā
septiņas pašvaldības - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada Latvijā,
Pasvales, Pakrojas un Biržu
rajona Lietuvā – parakstīja
sadarbības līgumu par starptautiska tūrisma projekta “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
realizāciju.
Projekta ietvaros no šī gada
6. maija līdz 10. septembrim pašvaldības organizēs apceļošanas
akciju abu kaimiņvalstu iedzīvotājiem.
Jaunais tūrisma projekts “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” aicinās izzināt 35 apskates objektus, 7 pasākumus, naktsmītnes
un ēdināšanas vietas Latvijā un
Lietuvā. Projekta akcijā iekļauta
divdesmit viena vieta -no katras iesaistītās pašvaldības divi
apskates objekti un viens pasākums. Piemēram, Rundāles
novadā - Rundāles pils muzeja

parks- ievērojamākais baroka
dārzs Baltijā ar ornamentālo parteru, Zaļo teātri un rožu dārzu ar
ap 2400 rožu šķirnēm, Mazmežotnes muiža, kas piedāvā atjaunotā muižas kompleksa apskati,
kā arī tradicionālie seno zemgaļu
vēsturei veltītie Mežotnes pilskalna svētki, kas šogad norisināsies
13.maijā.
Līdzās akcijas objektiem,
tiks piedāvāts apmeklēt arī citas
apskates vietas, restorānus un
naktsmītnes. Dalībnieki, kuri būs
apmeklējuši visvairāk akcijas objektus, saņems dažādas balvas.
Maršruta tūrisma brošūra tiks
izdota aprīlī.
Projekta “Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” oficiālā atklāšana
paredzēta 6.maijā Bauskas Rātslaukumā līdzās tūrisma atklāšanas svētkiem.
Informācija par akcijas objektiem un noteikumi būs pieejami
pašvaldību mājas lapās, Bauskas
Tūrisma informācijas centrā un
www.visit.bauska.lv.
Projekta mērķis ir veicināt
tūrisma objektu, pasākumu un
pakalpojumu attīstību sadarbības partneru teritorijās. Kopējais
finansējums - 7000 eiro, ko nodrošina projektā iesaistītās pašvaldības.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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ARĪ ŠOGAD IESPĒJAMS ĪSTENOT SAVAS IDEJAS VIDES LABIEKĀRTOŠANAI

DOMĀSIM UN RADĪSIM PAŠI

Mūsdienās augsti vērtējama ne tikai māka izteikt savu
viedokli, bet arī sniegt artavu savas dzīves vietas un apkārtējās vides veidošanā un
attīstībā.
Iesaistoties, nebaidoties uzņemties iniciatīvu un arī atbildību par padarīto, apvienojot Jūsu
idejas un pašvaldības atbalstu,
iespējams panākt nozīmīgus un
redzamus uzlabojumus tepat
mūsu tuvākajā apkārtnē.
Tieši šī iemesla dēļ jau piekto
gadu Rundāles novada iedzīvotājiem tiek nodrošināts pašvaldības finansiālais atbalsts pašu
ideju un iniciatīvu realizēšanai.
UZLABOSIM PUBLISKO VIDI
Mūsu pašu novadā līdz šim
īstenotie projekti ir lielisks pierādījums tam, ka labas idejas
saņem atbalstu un paveiktais
visbiežāk ir daudz nozīmīgāks
nekā sākotnēji plānotais.
Ņemot vērā, ka pavasara
darbi nupat jau ir sākušies, aicinām sarosīties iedzīvotājus,
kuriem ir idejas apkārtējās vides labiekārtošanai un iesniegt
savas idejas projektu konkursā
“Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Savu ideju realizēšanai iespējams saņemt Rundāles novada domes finansējumu līdz
1000 EUR.
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

Rundāles novads iekļaujas apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli”, kas
darbojas visā Latvijā, lai
iedzīvotājiem un to apvienībām palīdzētu īstenot
ieceres un paveikt nelielus
projektus pašu spēkiem.
Tas ir atbalsts nevalstiskajām organizācijām vai
nereģistrētām iedzīvotāju
grupām. Iedzīvotāji raksta
projektus, žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti
saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība
vai iedzīvotāju grupa savu
ideju varētu īstenot, dodot
savu ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Pērn ar domes finansiālu atbalstu tika īstenots pilsrundālieša Gata Augstkalna (attēlā no kreisās) virzītais projekts par atpūtas vietas labiekārtošanu pie Dzirnavu ūdenskrātuves
Gads

Iesniedzējs

Paveiktais

2014

Viesu nama
“Baltā māja”
saimnieki

Projekta ietvaros, izveidojot norobežojošus elementus (puķu
un vīteņaugu kastes, mūra sienu – žogu, vīteņaugu atbalsta sienu
u.c.) tika radīta ērta, rāma, droša un skaista kopaina pa ceļam
uz Rundāles pili, kas ļauj garāmgājējiem un pasākumu apmeklētājiem gūt patīkamu priekšstatu par atpūtu laukos, vienlaikus
baudot Rundāles pils tuvumu

2014

Svitenes
skolas pedagogi
un vecāki

Īstenojot projektu „Svitenes skolas apzaļumošana”, sastādīti dažādi dekoratīvie koki, košumkrūmi, mūžzaļi apstādījumi un
ziemcietes. Apkārtni pievilcīgāku vērta gan skolas darbinieki un
pedagogi, gan arī skolēnu vecāki.

2015

Bērnudārza
“Mārpuķīte”
Ekopadome

Labiekārtota un pilnveidota bērnudārza „Mārpuķīte” teritorija
un rotaļu laukumi, ierīkojot tūju stādījumus, kā arī papildinot teritoriju ar krāšņumaugu un kultūraugu stādījumiem. Stādiem paaugoties vasaras laikā rotaļu laukumos tiks nodrošināts dabīgais
noēnojums.

2016

NVO “Jauniešu
EUREKA”

Labiekārtota atpūtas zona pie Dzirnavu ūdenskrātuves Pilsrundālē, peldvietai atjaunojot smilts segumu, uzstādot jaunu atpūtas
aprīkojumu (piknika galdi, grila vietas, pārģērbšanās vietne).

UZZIŅAI
„IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU
VIDI” PROJEKTU KONKURSA
MĒRĶIS
Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu, uzlabot savas dzīves un
apkārtējās vides kvalitāti, sekmējot sociālo atbildību, savstarpējo sadarbību starp pašvaldību
un vietējo sabiedrību.
KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursa ietvaros savus
projektus aicināti iesniegt nevalstiskas organizācijas kā arī
neformālas iedzīvotāju grupas
vismaz piecu dalībnieku sastāvā

(to skaitā 2 pilngadīgas personas).
ATBALSTS TIEK PIEŠĶIRTS
Iniciatīvām Rundāles novada teritorijas labiekārtošanai,
pilnveidošanai un uzlabošanai
(piemēram, atpūtas zonu iekārtošana bērniem, pieaugušajiem,
taciņu izveide, teritorijas apzaļumošanai un citiem līdzīgiem
pasākumiem)
FINANSĒJUMS
Rundāles novada dome piešķir finansējumu 80-100% no
projekta kopējās summas, bet

ne vairāk kā 1000 EUR viena
projekta īstenošanai. Finansējums projektu īstenošanai tiek
piešķirts ar Rundāles novada
domes lēmumu.
Projektu pieteikumu iesniegšana
Finansējuma
saņemšanai
Rundāles novada domē (vai Svitenes vai Viesturu pagastu pārvaldēs) ir jāiesniedz aizpildīta
projekta pieteikuma veidlapa1 .
____________________
1
Projektu konkursa nolikums pieejams www.rundale.lv
sadaļā SABIEDRĪBA (Iedzīvotāji
veido savu vidi)

Nr. 3 (236) 2017.gada Marts

Rundāles novada ziņas

5

SODA PAR
NO 11. APRĪĻA VARĒS
BĒRNU PIESKATĪŠANU
PIETEIKTIES PLATĪBU
ALKOHOLA REIBUMĀ MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAI
22.februārī Administratīvās
komisijas sēdē tika pieņemti
lēmumi četrās administratīvo
pārkāpumu lietās.
Kādas ģimenes vecāki tika sodīti ar administratīvo pārkāpumu
protokoliem, jo atradās stiprā alkohola reibumā un nespēja veikt
savu nepilngadīgo bērnu aprūpes
pienākumus. Tā kā abas minētās
personas tādu pašu pārkāpumu
izdarīja atkārtoti gada laikā, tad
Administratīvā komisija vienu no
personām nolēma sodīt ar 220
eiro lielu naudas sodu, bet otru ar 210 eiro lielu naudas sodu.

ministratīvās atbildības un sodīta,
izsakot brīdinājumu, par to, ka
viņai piederošajam sunim nebija
veikta likumā paredzētā vakcinācija un reģistrācija, tādējādi
pārkāpjot dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasības.
Kādu nepilngadīgu personu par
maznozīmīga miesas bojājuma
tīšu nodarīšanu Administratīvā
komisija nolēma sodīt, piemērojot audzinoša rakstura piespiedu
līdzekli.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas inspektors

Kāda sieviete tika saukta pie ad-

PIRMAIS MAKSĀJUMS PAR
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
JĀVEIC LĪDZ 31.MARTAM
Rundāles novada pašvaldība
nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksātājiem izsūtījusi
maksāšanas paziņojumus par
aprēķināto NĪN 2017. gadam.
Pirmais maksāšanas termiņš
ir 31. marts.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina
uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 15.
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 Pilsrundālē,
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, 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.

Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka no šā gada
11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību
maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem
varēs pieteikties ar kavējuma
sankciju, ir 15.jūnijs.
Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) – tieši tāpat, kā tas tika
darīts 2016.gadā.
Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams dators ar
interneta pieslēgumu, kā arī nav
nepieciešamo
datorprasmju,
lai varētu iesniegt iesniegumu
EPS, LAD platību maksājumu
iesniegumu pieņemšanas laikā
organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros,
lai palīdzētu klientiem aizpildīt
pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs
iespēja iesniegt pieteikumus
gan minēto konsultāciju laikā,
gan arī apmeklējot LAD klientu
apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju
laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pieteikšanās platību maksājumiem
elektroniski”.
LAD vērš uzmanību, ka pie-

sakoties platību maksājumiem
elektroniski, lauksaimniekiem ir
daudzi būtiski ieguvumi. Viens
no tiem – iespēja saņemt maksājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS
kļūdas ir iespējams novērst jau
pieteikuma iesniegšanas brīdī,
tas savukārt ļauj izvairīties no
sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām,
un lauksaimnieks paspēs līdz
25.jūnijam iesniegt labojumus,
nesaņemot par to sankcijas.
Šādus labojumus nebūtu iespējams konstatēt papīra formātā
iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus arī
gadījumos, ja klients aizmirsīs
pieteikties kādam no atbalsta
veidiem, ko būtu iespējams saņemt, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā
LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot uz e-pastu:
klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz
informatīvo tālruni 67095000.
Atbalstu sniegs arī Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centrs.
Lauku atbalsta dienesta
sagatavotā informācija
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TEĀTRA STUDIJAS „SAVĒJIE” DALĪBNIEKI
PIEDALĪSIES REĢIONĀLAJOS KULTŪRAS
SVĒTKOS ĪRIJĀ
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PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCĒ
PREZENTĒS DARBU PAR LAPKOKU
PRAULGRAUZI RUNDĀLES NOVADĀ

Attēlā: Lapkoku praulgrauzis. Viens no dabas daudzveidības simboliem. Aizsargājams. Foto: Andris Soms.

„Uzveduma „Vainadziņš” stāsts ir izstāstīts vārdos, dejā un dziesmā
par mazām meitenītēm, kuras pin vainagus, jo jau simtiem gadus
tā visas meitenītes ir darījušas. Stāsts noslēdzas ar skaistuma un
mīlestības slavinājumu- īpaša vainaga likšanu galvā kāzu reizē,”
uzveduma koncepciju atklāj Lilita Lauskiniece. Foto: Kitija Škapare
Teātra studijas „Savējie”
dalībnieki no 28.aprīļa līdz
30.aprīlim piedalīsies Eiropas latviešu apvienības rīkotajos Reģionālajos kultūras
svētkos Īrijā, Dublinā, kas
būs veltīti Latvijas valsts
simtgadei, informē studijas
režisore Lilita Lauskiniece.
Uzaicinājumu piedalīties trīs
dienu svētkos teātra studijas
dalībnieki saņemuši pēc veiksmīgās dalības pērnā gada nogales konkursā – festivālā “Mēs
Latvijai”, kur ieguva 2.vietu nominācijā “Aktiermāksla”, atklāj
režisore.
„Uz Īriju dosies teātra studijas lielās un jauniešu grupas
izlase - 9 dziedošas, dejojošas
un labi runājošas meitenes,”
stāsta Lilita Lauskiniece. Par
godu svētkiem tiek gatavots
uzvedums ar nosaukumu “Vainadziņš”.
Trīs dienu laikā svētku organizatori sola dažādas meistarklases, gatavojoties 2018.
gada dziesmu un deju svētkiem,
koru virsdiriģentu un deju kopu
virsvadītāju vadībā, kā arī lielkoncertus, amatnieku tirdziņus,
latviešu ēdienu degustāciju un
tirgošanos, aktivitātes un brīvo
skatuvi bērniem, kā arī teātra
izrāžu maratonu.

30.aprīlī paredzēts svētku
gājiens un “Latvijas karoga
ceļa” Eiropā ieskandināšana. Iniciatīva „Latvijas karoga
ceļš” tika aizsākta pērnā gada
decembrī Rīgas pilī, lai ceļā uz
valsts simtgadi tautiešus pasaulē apceļotu īpašs valsts karogs un vēstījumu grāmata.
No 20.oktobra līdz 22.oktobrim Reģionālie kultūras svētki
notiks Zviedrijā, Stokholmā,
2018.gada martā- Viduseiropā.
Latvijas valsts simtgades
svinību galvenais vēstījums ir
“Es esmu Latvija”, akcentējot,
ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni
un kopā ar jauno paaudzi liek
pamatus rītdienai. Reģionālie
kultūras svētki Latvijas simtgadei ir viena no Latvijas valsts
simtgades svinību norisēm, liecina Latvijas valsts simtgades
biroja mājas lapā publicētā informācija.
No Rundāles novada domes
budžeta tiek segti aviobiļešu
iegādes izmaksas, Britu salu
latviešu apvienība nodrošinās
studijas uzņemšanas izmaksas.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

10.februārī Pilsrundāles vidusskolā notika zinātniski pētniecisko
darbu (turpmāk ZPD) konference.
Tajā piedalījās 10.klases skolēni
kā klausītāji, jo viņiem zinātniskais
darbs būs jāiesniedz nākamajā
mācību gadā, un 11.klases skolēni,
kuri savu veikumu prezentēja. Tika
pārstāvētas tādas sekcijas kā bioloģija, latviešu valoda, fizika, psiholoģija, vēsture un kulturoloģija.
Tika noklausītas 8 darbu prezentācijas. Vērtēšanas komisija – trīs
cilvēku sastāvā.
Uz Bauskas un Rundāles novadu skolēnu ZPD konferenci tika
izvirzīts 11.klases skolnieka Mārtiņa Čerļenoka zinātniski pētnieciskais darbs bioloģijas sekcijā
“Lapkoku praulgrauzis OSMODERMA BARNABITA Rundāles
novadā: atradnes un to pašreizējā situācija”. Darba vadītāja
skolā: mag.paed., bioloģijas skolotāja Vita Rozēna.
1.martā notika Bauskas un
Rundāles novadu skolēnu ZPD konference, kurā Mārtiņš ieguva ceļazīmi uz Zemgales reģiona skolēnu
konferenci, kas notika 23.martā
Jelgavā. 8. gadskārtējā reģiona
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē sacentās teju 200
skolēnu no visas Zemgales.
Šajā konferencē Mārtiņa darbs
tika novērtēts ar Atzinības rakstu
un tiek virzīts valsts līmeņa zinātnisko darbu konferencei, kas notiks
no 21.aprīļa līdz 23.aprīlim.
PILNVEIDO PĒTNIECISKO
DARBĪBU
Viena no būtiskām prasmēm,
kas skolēnam vidējās izglītības
posmā jāpilnveido, ir pētnieciskā

darbība. Izstrādājot ZPD, skolēns
iegūst vērtīgu pieredzi pētnieciskā
darba svarīgākajos posmos, darba
tehniskajā noformējumā un prezentēšanā, kas noderēs studējot
augstskolā. ZPD palīdz vidusskolēniem iepazīt laika plānošanu,
konkurences izjūtu, spēju orientēties daudzveidīgajā informatīvajā
telpā, uzstāties auditorijas priekšā,
kā arī pārvarēt bailes no uzstāšanās lielas auditorijas priekšā, argumentēt savu viedokli. Uzstājoties
jāņem vērā viss: pareiza literārā
valoda, loģisks un argumentēts
domas izklāsts, prasme atklāt darba būtību, pamatot un aizstāvēt,
prasme ieinteresēt paveiktajā un
atbildēt uz jautājumiem. Skolēni
pārliecinājās, ka savlaicīgi uzsākts
darbs nes arī veiksmi.
ZPD izstrāde vidusskolā ir obligāta. Par to skolēns tiek informēts
iestājoties. Darbu izstrādā viens
vai ne vairāk kā divi skolēni kopā.
Darba vērtējums tiek ierakstīts
11. klases liecībā. Labākie darbi
tiek izvirzīti aizstāvēšanai Bauskas
un Rundāles novadu skolēnu ZPD
konferencē. Tālāk iespēja iegūt
ceļazīmi uz Zemgales reģiona un
Valsts konferenci.
Skolēns tematu izvēlas brīvi
kādā no mācību priekšmetiem vai
viņu interesējošām nozarēm. Skolēns izvēlas darba vadītāju – skolotāju (vadītājs vai konsultants var
būt ne tikai skolotājs, bet arī cits
speciālists attiecīgajā pētniecības
nozarē) un kopīgi precizē izvēlēto
tēmu.
Daiga Saka,
Pilsrundāles vidusskolas
direktores vietniece
izglītības jomā
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NOTIKUMU KARUSELIS
SVITENES SKOLĀ

DARBU VIRZA STARPTAUTISKAM
KONKURSAM

Svitenes skolā top podiņi sēšanai un stādīšanai - no kreisās Evelīna,
Aleksis, Ričards, Adrians, Katrīna un Maksims. /Foto: Gunta Novika/
PIEDALĀS STARPTAUTISKĀ
ZĪMĒJUMU KONKURSĀ
Svitenes skolas 5. un 6.- gadīgo grupas 15 audzēkņi izsludinātajā starptautiskajā zīmējumu
konkursā „Gulbju lidojums” kopvērtējumā ieguva 3. vietu.
Gleznotājas Īras Rozentāles
vadībā gleznošanas studijā visi
audzēkņi ar interesi iesaistījās
šajā radošo darbu konkursā „Iepazīsti lielo ceļotāju – mazo gulbi”. Tajā bija iesaistītas 11 Eiropas valstis – pār kurām iezīmēts
gulbju lidojuma ceļš. Audzēkņi
savos zīmējumos atspoguļoja
gulbju dzīvi tādu, kādu to iztēlojās, vai bija redzējuši. Piemēram,
kā gulbji peld, lido, taisa ligzdu, kā
ēd brokastis. Iesniegtos darbus
izvērtēja starptautiskā vērtēšanas komisija.
IEPAZĪST JAUNĀKĀS BĒRNU
GRĀMATAS
Interesants bija Svitenes bibliotēkas apmeklējums. Bibliotekāre Ārija Geidāne iepazīstināja
ar jaunākajām bērnu grāmatām.
Prasmīgo pirkstiņu veiklību varēja
likt lietā zaķu radošajā darbnīcā,
kuru bija sagatavojusi bibliotekāre. Esam pateicīgi Ā. Geidānei par
dāvaniņām mums un viesmīlīgo
uzņemšanu.
KOPĀ AR VECĀKIEM GATAVO ZIEPES
Sveču liešanas darbnīcā darbojāmies sveču mēnesī. Martā

radošajā darbnīcā „Ziepju gatavošana” pirmsskolas audzēkņi kopā
ar vecākiem gatavoja ziepes.
Vecāki sagrieza ziepju masu
mazos gabaliņos, iekrāsoja ar
īpašajām krāsvielām, gatavoja
ziepju skrubjus, lēja formiņās. Atdzisušas tās iesaiņojām kā dāvanas. Visiem patika vārīšanas process, patika vērot kā ziepju masa
izkusa un iekrāsojās dažādās
krāsās – sarkanā, dzeltenā, perlamutra zaļā. Prieks par paveikto.
Maksimam un Edvardam skaistākās likās smaržīgās sirsniņas un
pīlēnu formas ziepītes. Meitenēm
visvairāk patika lielās un mazās
rozītes.
STĀDA SĪPOLUS
Kad saules stari sāka sildīt
logu palodzes, bērnu grupās bija
jūtama „Zaļo pirkstiņu” nedēļas
rosība. Nebaidoties nosmērēt rokas, bērām zemi trauciņos, sējām
puķu sēklas, stādījām sīpolus. Podiņus sagatavojām un noformējām paši. Ričardam svarīgi bija
noskaidrot, kā sēkliņa pareizi jāievieto zemē. Tagad vērojam, kā
dīgst un aug iesētais.
Šobrīd gatavojamies pavasara
karnevālam „Daba mostas”. Gatavojam maskas un iestudējam
pasakas.
Gunta Novika,
Svitenes skolas struktūrvienības
vadītāja

SPII „Saulespuķe” Ķiparu grupas veidotā kolāža
„Nāc spēlēties”
UNESCO sadarbībā ar Iecietības, psiholoģijas un izglītības izpētes un metodoloģijas centru (Maskava, Krievijas
Federācija) rīkoja starptautisko radošo darbu konkursu
bērniem un jauniešiem „Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” (“Opening hearts and
minds for refugees”). Konkursa mērķis bija veicināt bērnu
un jauniešu izpratni par bēgļu
tiesībām un savstarpējo cieņu.
Konkursā piedalījās UNESCO
Asociēto skolu projekta dalībskolas no visas pasaules.
Arī deviņas Latvijas skolas
iesaistījās konkursā, iesniedzot
21 radošu mākslas darbu, kuru
izstrādāšanā piedalījās ap 100
Latvijas bērnu un jauniešu. Mūsu
novada pirmsskolas izglītības
iestāde “Saulespuķe” konkursā
piedalījās ar diviem darbiņiem:
„Rūķīšu grupa” (6 gadi) un „Ķiparu
grupa” (5 gadi) darbiņi.
Pirmā kārta norisinājās katrā
UNESCO dalībvalstī. Tās rezultātā no katras kategorijas tika
izvirzīts viens darbs starptautiskajam konkursam. Saskaņā ar
žūrijas lēmumu starptautiskajam

konkursam no Latvijas tika nosūtīta arī mūsu novada speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” Ķiparu grupas veidotā kolāža.
Starptautiskajā līmenī šos darbus vērtēs septiņi UNESCO pārstāvji, divi Iecietības, psiholoģijas
un izglītības izpētes un metodoloģijas centra pārstāvji un divi goda
un labās gribas vēstneši.
Darbos tiks vērtēta oriģinalitāte, radošā fantāzija, mākslinieciskā kvalitāte, atbilstība tēmai un
konkursa izvirzītajām prasībām.
Katrā kategorijā žūrija izvirzīs
labākos darbus, no kuriem finālisti tiks noteikti tiešsaistes balsojumā UNESCO ASP starptautiskajā
lapā.
Godalgotie darbi tiks publicēti
tiešsaistē UNESCO portālā, kā arī
var tikt izmantoti UNESCO izstādēs, publikācijās vai pasākumos,
kas veicina globālo pilsonību, iecietību, iekļaujošu un tiesisku sabiedrību.
Vēlam panākumus konkursā
un aktīvu darbošanos arī turpmāk!
Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības un IT jomās
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AICINA UZ BADMINTONA
SACENSĪBĀM
Pilsrundāles
vidusskolas
sporta zālē 1. aprīlī norisināsies
Rundāles novada čempionāts
badmintonā. Sacensību mērķis
ir noskaidrot labākos badmintona spēlētājus Rundāles novadā.
Sacensībās aicināti piedalīties
novada iedzīvotāji. Sacensību sākums pulksten 12.00.
Sacensības notiks pēc pie-

lāgotiem Latvijas badmintona
federācijas noteikumiem divās
grupās - vīriešu vienspēlēs un sieviešu vienspēlēs.
Sportisti sacensībām varēs
pieteikties sacensību dienā līdz
pulksten 11:30 pie sacensību
tiesneša.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

GADS IESĀKAS
AR JAUNIEM DARBIEM
PAR PLĀNOTO - SENIORU APVIENĪBA „VAKARVĒJŠ”

Mūzikas skolas vokālās mūzikas- kora klases 2. klases audzēknis
Roberts Griķītis ar mammu Sandru Griķīti. Vokālā skolotāja Inese
Lavrinoviča, koncertmeistare Irēna Saltā.
Pilsrundāles
vidusskolas
struktūrvienības Mūzikas un
mākslas skolas mūzikas nodaļai 2017. gada janvāra un
februāra mēneši bija rosīgu
un nozīmīgu pasākumu pilni.
25. janvārī notika Valsts konkurss vokālajā mūzikā- kora klasei
solo dziedāšanā II kārta Jelgavas
mūzikas vidusskolā.
Mūzikas skolas audzēkņi Roberts Griķītis un Sanita Lija Kurta
godam aizstāvēja skolas godu.
Roberts Griķītis, kurš mācās 2.
klasē solo dziedāšanu, ieguva 1.
vietu Zemgales reģionā un tika
izvirzīts uz Valsts konkursu vokālajā mūzikā - kora klasei solo
dziedāšanā III kārtu Rīgā. Paldies
koncertmeistarei Irēnai Saltajai un Roberta mammai Sandrai
Griķītei, kura atbalstīja savu dēlu
abās konkursa kārtās.
Valsts konkursa II kārtai taustiņinstrumentiem- klavierklasei
no Mūzikas skolas tika izvirzītas
Kristiāna Anspoka no 2. klases,
Megija Sabaļauska no 3. klases, Sofija Mežkaze no 4. klases
un Daila Brigmane no 5. klases.
Uzmanīgi sekojot konkursa norisei un izvērtējot mūsu skolas
audzēkņu sniegumu, domāju, ka
meitenes bija cītīgi strādājušas,
parādot labus rezultātus. Sirsnīgs paldies skolotājai Solveigai
Selgai, Sofijas mammai Inesei
Mežkazei, Kristiānas, Megijas un
Dailas mammām par atbalstu

un ieinteresētību klavierklases izaugsmē.
Meistarklasēs no 6.- 8. janvārim kameransambļiem, iegūstot sertifikātu par 16 stundām,
J.Mediņa 1.mūzikas skolā, Rīgā
piedalījās skolotājas Solveiga
Selga un Inese Lavrinoviča. Koncertā kameransambļiem skolēniem piedalījās 4. klases audzēknes Sofija Mežkaze un 5. klases
audzēkne Daila Brigmane.
18. februārī uz meistarklasēm
Ogres mūzikas skolā un Ogres
luterāņu baznīcā devās skolotāji
Solveiga Selga un Valdis Berezins.
10. martā Mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji muzicēja pasākumā „Sievišķības triumfs”. Skolēnu
brīvlaikā 14. martā Mūzikas skolas skolotāji apmeklēja semināru
Rīgā, J.Mediņa 1.mūzikas skolā,
kuru vadīja L.Denisjuka-Straupe.
17. martā devāmies uz Bauskas Mūzikas skolu apgūt vokālo
mākslu Nacionālās mākslu vidusskolas un Rīgas Doma skolas pedagoģes Valdas Dzenes vadībā.
Mūsu bērnu muzikālajā izglītošanā, strādājot vienā komandā
ar skolas administrāciju, skolotājiem un vecākiem, ir iespēja īstenot daudzas radošas idejas, kā arī
praktizēt nepieciešamās prasmes
programmu apgūšanai.
Inese Lavrinoviča,
Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas vadītāja

TIEKAS AR PULKVEDI
Rundāles novada Viesturu pagasta pensionāru apvienība
“Vakarvējš” 24.februārī Bērsteles bibliotēkā tikās ar pulkvedi
Juri Dalbiņu. Tikšanās sākumā pulkvedis pastāstīja par savām darba gaitām, par darbošanos ar jaunsargiem.
Pensionāri vēlējās uzzināt, cik droši mēs jūtamies Latvijā.
J. Dalbiņš pastāstīja, ka Latvijas Republikas bruņotie spēki, sadarbībā ar NATO sabiedroto valstu armijām, nodrošina Latvijas
Republikas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, pilnveido valsts
aizsardzības spējas, miera laikā nodrošina valsts sauszemes, jūras
un gaisa telpas kontroli un neaizskaramību, rūpējas par mieru un
labklājību valstī. Iebrukuma gadījumā bruņotie spēki ir gatavi aizsargāt Latvijas Republikas suverenitāti, teritoriju un gaisa telpu un
kopā ar NATO sabiedrotajiem dot prettriecienu jebkurai agresijai.
Pensionāri uzdeva jautājumus, uz kuriem Juris Dalbiņš sniedza
izsmeļošas atbildes. Mēs varam justies droši, jo mūs sargā NATO
un drošība Latvijā ir garantēta.
Saruna ar pulkvedi Juri Dalbiņu izvērtās interesanta un sirsnīga.
Biedrības „Vakarvējš” vārdā
Gunta Šurna
PLĀNO DARBUS VISAM GADAM
Senioru apvienība „Vakarvējš” šogad ir pirmā novada
biedrība, kas iesniegusi projekta pieteikumu Rundāles novada domes finansiālam atbalstam.
Biedrība šogad plāno īstenot trīs labus pieredzes braucienus uz
Bruknu, Kurmeni un Valli, kā arī organizēt sadraudzības pasākumu
kopā ar Jaundubultu pansionāta senioriem Viesturu kultūras centrā.
Kā katru gadu biedrība plāno piedalīties Lielajā talkā, sakopjot Mežotnes baznīcas teritoriju.
Vispasaules senioru dienā oktobrī biedrība ieplānojusi organizēt
labdarības pasākumu, apciemojot agrāk aktīvos, bet tagad pie slimības gultas piesaistītos seniorus. Pēc senioru apciemojuma plānots atmiņu vakars Viesturu kultūras centrā.
Novembrī biedrība plāno organizēt Viesturu kultūras centrā pasākumu „Lāčplēša spēks tautas atmiņās” – ar dažādām vēstures
izzināšanas aktivitātēm. Ziemassvētkos – tradicionālais Ziemassvētku pasākums biedrības biedriem un visiem interesentiem.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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ŠAUĻOS VAR APSKATĪT “BALTĀS MĀJAS” GLEZNOŠANAS STUDIJAS DARBUS
8. martā Šauļu universitātes bibliotēkā tika atklāta
izstāde “Meklējiet sievieti”,
kurā līdzās Pakrojas un Šauļu gleznotājiem piedalījās arī
“Baltās mājas” gleznošanas
studija ar 9 gleznām.
Uzņemšana bija sirsnīga.
Atklāšanas muzikālais pārsteigums mūs līdz asarām aizkustināja ar savu profesionalitāti,
interesanto
tautasdziesmu
aranžējumu un emocijām. Ekskursija pa bibliotēku bija aizraujoša, skatījāmies, priecājāmies
un brīnījāmies - naudas istaba
bija pārsteigums mums visiem
- visa istaba, mēbeles un radia-

tori aplīmēti ar lietuviešu litiem,
kā arī lielākā grāmata, kas iekļauta Ginesa rekordu grāmatā,
kuras lapās atrodami teksti arī
latviešu valodā, kā senu stāstu
un vietu apraksti senos avotos.
Kā jau ierasts, mūsu kultūru
atšķirības bija acīmredzamas
mūsu gleznās, bet tieši tas ir
tas interesantais un iedvesmojošais, ar cerībām un plāniem
kādā vasaras plenērā pastrādāt
līdzās visām studijām.
Laura Ikerte,
“Baltās mājas” gleznošanas
studija

“Baltās mājas” gleznošanas studijas dalībnieki
/Foto: no L.Ikertes personīgā arhīva/

RAIDĪJUMU CIKLĀ “SIMTS NO MUMS” TIKŠANĀS AR MĀKSLINIECI
LAURU MATILDI IKERTI

Foto: Dzintars Tilaks.
Latvijas Radio 2 raidījumu ciklā “SIMTS NO MUMS”

dzirdams stāsts arī par Rundāles novada mākslinieci

Lauru Matildi Ikerti, kura
strādā ar melno keramiku, rokdarbiem, ir polihromā koka un
zeltījuma restauratore, Latvijas
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sertificēta zeltīšanas speciāliste, savas gleznošanas studijas vadītāja, izstāžu
organizatore, lauku māju „Kalna
vīndedži” saimniece, kazkope,
dvīnis pēc horoskopa, zaļais
cilvēks pēc uzskatiem. Cilvēks,
kuram nav vienalga, kas notiek
tuvākā apkārtnē un Latvijā kopumā.
Noklausīties ierakstu var
Latvijas Radio 2 mājas lapā lr2.
lsm.lv/lv.
Latvijas Radio 2 raidījumu
cikls “SIMTS NO MUMS” ir ceļojums pa novadiem, lai satiktu

simts dažādus cilvēkus, uzklausot viņu teikto par savu ikdienu,
darbu un svētkiem, visu to, kas
summējas vārdos - ES LATVIJĀ.
Raidījumu cikla varoņi ir dažādu paaudžu radošie ļaudis, inteliģence (mākslinieki, rakstnieki, mūziķi, skolotāji, bibliotekāri,
muzeju darbinieki, vēsturnieki,
novadu aktīvisti un citi), kurus
vieno savas dzimtās puses patriotisms un aktīva dzīves nostāja.
Raidījuma devīze: “par to,
kur smelties spēku un prieku
šobrīd, un kā to ieguldīt nākamībā”. Raidījuma autors un Latvijas apceļotājs Dzintars Tilaks.
Latvijas Radio 2 sagatavotā informācija

AICINA IEDZĪVOTĀJUS IESAISTĪTIES FOTOIZSTĀDES RADĪŠANĀ
Gatavojoties valsts simtgadei, biedrība „Mums pieder pasaule” aicina novada
iedzīvotājus iesaistīties neparastas fotoizstādes „Svitene toreiz un tagad” radīšanā.
Iedzīvotāji tiek aicināti atlasīt un sūtīt biedrībai dažādu
Svitenes pagasta vietu fotogrāfijas. Fotogrāfijās iemūžinātajiem mirkļiem ir jābūt vecākiem
par 20 gadiem. Fotogrāfijas var

personīgi nogādāt biedrībai vai
ieskanētas atsūtīt uz e-pastu
biedriba_mpp@inbox.lv.
Kontaktinformācijai – Vita
Reinfelde, tālrunis 29177996.
Izstādi plašākai publikas apskatei plāno nodot šī gada decembrī.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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STĀDĪS OZOLUS AICINA UZ INFORMATĪVU SEMINĀRU PAR
PLATĪBMAKSĀJUMIEM

Šī gada 4. maijā Latvijas
valsts simtgades atklāšanas
akcijas „Apskauj Latviju” laikā
plānots pierobežas novados
iestādīt simt ozolus. Ozols tiks
stādīts arī Svitenes pagastā.
Kā informē kultūras nodaļas
vadītāja Sandra Kerēvica, ozols
tiks stādīts Saules dārzā. „Dziedot
spēka dziesmas ar folkloras kopu
“Svitene” un mūsu draugiem - Vabalninku folkloras kopu “Saulala”
no Lietuvas, Svitenē tiks atzīmēta
akcija „Apskauj Latviju,” par norisi
stāsta S.Kerēvica.
Akcija vērsta uz Latvijas tautas
vienotības un piederības sajūtas
stiprināšanu, veicot simbolisku
rīcību - izveidot garīguma sardzi,
iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas
teritorijās.

AICINA
PIETEIKT
„BALTĀ
GALDAUTA”
NORISES
VIETAS
Latvijas valstiskās neatkarības
atjaunošanas dienā – Latvijas otrajā dzimšanas dienā 4.maijā, kad
Latvijā un citviet pasaulē, turpinot
Latvijas valsts simtgades biroja
aizsākto tradīciju, tiks svinēta arī
PAR diena - Baltā galdauta svētki. Lai varētu izveidot kopīgu baltā
galdauta svētku svinēšanas piedāvājumu, Latvijas valsts simtgades
birojs lūdz no 10.aprīļa līdz 2.maijam aizpildīt informāciju īpaši Baltā galdauta svētkiem izveidotā
veidlapā www.lv100.lv par norises
vietu, datumu, laiku, rīkotāju, pasākuma īsu aprakstu, kontaktpersonu, e-pastu un tālruni, vai sūtot
informāciju par norises vietu, datumu, laiku, rīkotāju, pasākuma īsu
aprakstu, kontaktpersonu, e-pastu
baltagaldautasvetki@km.gov.lv

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina uz informatīvu semināru
„Aktualitātes lauksaimniekiem”. Seminārs
notiks Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrā Bērstelē 11.aprīlī. Sākums
pulksten 10.00.
Seminārā tiks sniegta informācija par aktualitātēm platībmaksājumu pieteikumu iesniegšanai

2017.gadā. Ar aktualitātēm lauksaimniekiem
-konsultāciju projektu, savstarpējo atbilstību- iepazīstinās Anita Vismane, tiks sniegta informācija par aptauju kopējās lauksaimniecības politikas
(KLP) līdzšinējās darbības novērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai uzlabojumiem.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra sniegtā informācija

8.APRĪLĪ EKODIENA RUNDĀLES NOVADĀ - IESPĒJA
NODOT ELEKTRONISKĀS UN ELEKTRISKĀS IEKĀRTAS
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
SIA „Ragn Sells” sadarbībā ar Rundāles novada domi 8.aprīlī Rundāles novadā rīkos
akciju SIA „Ragn Sells” Ekodienas
.
Akcijas ietvaros no Rundāles novada iedzīvotājiem bez maksas tiks pieņemtas nolietotās
elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas tiek
darbinātas ar elektrisko strāvu gan no kontakta,
gan baterijām (ledusskapji, veļas mazgājamās
mašīnas, putekļu sūcēji, gludekļi, kafijas automāti, tosteri, fēni, datori, monitori, printeri, televizori, radio aparāti, mobilie telefoni u.c.). Tāpat
bez maksas būs iespējams nodot dienasgaismas
spuldzes, akumulatorus un baterijas.
Atkritumu savākšanas mašīna kursēs pa no-

teiktu maršrutu. Maršruta sākums plkst. 9.00
Saulainē, kur uzturēsies noteiktu laiku – 30 minūtes. Tikpat ilgu laiku automašīna uzturēsies
Svitenē, Bērstelē, Viesturos un Pilsrundālē. Pārējās maršruta vietās atkritumu savākšana notiks
caurbraucot un iedzīvotājiem būs jāseko līdzi
noteiktajam grafikam. Esiet atsaucīgi un izmantojiet iespēju atbrīvoties no vecām, nederīgām
lietām, saudzējot dabu un apkārtējo vidi.
Sīkāka informācija – Aigars Sietiņš, Rundāles
novada domes izpilddirektors mob.tālr.28609107.
Precīzais maršruta grafiks pieejams pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv un uz informatīvajiem stendiem.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

PIEDĀVĀ JAUNAS ATPŪTAS IESPĒJAS
RUNDĀLES NOVADĀ

SIA “Rundāles atpūtas centrs” dibināts ciālie pasākumi, ko piedāvāsim mūsu apmeklētāpērnā gada nogalē. Leader programmas jiem,” atklāj Līga Kļaviņa. Tuvākie no tiem jau 14.
projekta ietvaros iegādātais inventārs – ka- un 17.aprīlī Lieldienu brīvdienās – divi laivu braunoe laivas, velosipēdi - kuplinājis „Krastiņu” cieni no Mūsas upes Bauskā līdz Staļģenes tiltam
pirts agrāko piedāvājumu. „Esam auguši,” Jelgavas novadā. Dalībnieki tiks nodrošināti ne
teic saimniece Līga Kļaviņa.
vien ar nepieciešamo aprīkojumu, bet arī atpūtas
Šobrīd atpūtas centrā, kas atrodas pašā Lie- iespējām viesu mājā. Sīkāka informācija par laivu
lupes krastā, atpūtniekiem tiek piedāvāta atpūta braucieniem, izmaksām pa tālruni 29252144.
guļbūves viesu mājā ar iespēju rīkot pasākumus
Kristīne Kociņa,
līdz 40 cilvēkiem, pieejama ar malku kurināma
Sabiedrisko attiecību speciāliste
pirts, āra džakuzi un gultasvietas līdz 20 cilvēkiem. Teritorijā
atrodas arī kempinga zona un
iekārtota piknika vieta.
Viesiem tiek piedāvāta arī
kanoe laivu noma - pieejamas
10 laivas un laivošanas aprīko- 8. aprīlī kafejnīcā „Ozollāde” notiks bērnu Pūpolsvētdiejums -, kā arī velosipēdu noma nas pavārskola. Gatavosim, ripināsim olas, iepērsim viens
- 20 velosipēdi pieaugušajiem otru, kā arī neizpaliks olu krāsošana.
un četri bērnu/pusaudžu velo- Sākums pulksten 14.00.
Pieteikšanās pa tālruni 20 000 355.
sipēdi.
Kafejnīcas „Ozollāde” informācija
„Jaunums šogad būs arī spe-

PŪPOLSVĒTDIENAS
PAVĀRSKOLA OZOLLĀDĒ
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NEBAIDĪTIES SAPŅOT

VECUMNIEKU NOVADA UZŅĒMĒJI IEPAZĪST RUNDĀLES NOVADU

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība braucienā
uz Rundāles novada uzņēmumiem iepazina lauku biznesa
ieguvumus un risināmās grūtības. Apmēram 20 Vecumnieku novada lauku saimnieku 2.
martā apskatīja viesu namu
„Baltā māja” pie Rundāles
pils, keramikas darbnīcu „Laima Ceramics” un tikās ar sveču ražotāju Kristīni Baltu.

Biedrības braucienu organizēja Vecumnieku novada domes
projektu vadītāja Alīna Žukauska.
Viņa atzina, ka diena iesākās interesanti, kad par savu darbību
stāstīja „Baltās mājas” saimniece
Solveiga Ikerte un sveču darbnīcas īpašniece Kristīne Balta.
„Roku darbs ir svētīts,” pārliecināta Kristīne Balta. Ceļš līdz
savam biznesam bijis pārbaudījumiem un izmēģinājumiem kaisīts,
tomēr tagad jau otro gadu ne tikai Latvijas tirgū tiek piedāvātas
palmu vaska sveces, kuru izcelsmi raksturo pērn saņemtā preču
atpazīstamības zīme „Kronēts
Rundālē”. „Patiesībā šis logotips
man palīdz pierādīt, ka sveces
tiešām ir vietējās izcelsmes, radītas tepat Rundālē,” atklāj SIA
Kristell vadītāja Kristīne Balta.
Zemnieku saimniecības „Kļaviņi” saimnieks Andrejs Līdaks
atklāj, ka Rundāles pilī ir būts vairākkārt, bet „Baltā māja” novērtēta tikai pa gabalu.
„Šoreiz bija iespēja uzzināt,
ko citu var darīt laukos bez lauksaimniecības. Lauksaimniecība smaga lieta ar nenormētu darba
laiku,” atklāj Andrejs Līdaks.

Solveigas Ikertes (attēlā pirmā no kreisās) un daudzo lietu neparastais stāsts Baltajā mājā
Diskusijas un interesi raisīja Vecumnieku uzņēmēja Kārļa
Ulmaņa pārstāvētais modes dizaina zīmols “Ulmann”. Ulmaņu
ģimenes darbošanās rezultātā
no lietotiem apģērbiem tiek radītas, pāršūtas dažādas dizaina
drēbes – kleitas un bikses. Baltās
mājas saimniece Solveiga Ikerte
neslēpa, ka jaunas dzīvības piešķiršana vecām lietām ir saistoša
arī viņai.
Mārīte Kučaka no Dāviņu pagasta šādā labas pieredzes braucienā kopā ar biedrību dodas jau
otro reizi. „Tas ir ļoti iedvesmojoši, atbraucot mājās pēc šādiem
braucieniem saprotu, ka nevajag
baidīties sapņot un agri vai vēlu
savas idejas tomēr var realizēt,”
ar pārdomām dalās Mārīte.
„Biedrība šādus labas pieredzes braucienus organizē gana

Kristīnes Baltas stāsts par sava biznesa radīšanu iedvesmo. 100%
ticība savam produktam un 1000% “Siltas gaismas”
/ Foto: K.Kociņa/
bieži, pabūts daudzās Latvijas
vietās. Un, kā atklāj paši dalībnieki, iegūtā pieredze un iespēja
satikt radošus un darošus cilvē-

kus ir nenovērtējama!” pieredzēto
novērtē A. Žukauska.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SVITENĒ TIEK RADĪTAS SOMIŅAS AR RAKSTURU

Kopš pērnā gada septembra Svitenes Kalnanzēnos top „zvērīgi
skaistas” somiņas, kupli smukumbrunči mazajām princesēm un daudzas citas greznumlietas.
Četru bērnu māmiņa Māra Zvirgzda radījusi savu rokdarbu zīmolu
„KalAn”. Nosaukums patapināts no dzimtas māju „Kalnanzēni” vārda.
Šobrīd Māra ir pilnībā nodevusies savam jaunajam biznesam. „Miera un klusuma ielokā”, kā raksta pati Māra, tiek radīti neparasti darbi.
Rokas somiņas ar dažādiem dzīvnieku motīviem, meiteņu svārki no
krāsainiem kompilētiem materiāliem. Katrs darbs pārsteidz ar rūpīgo
izpildījumu, materiālu izvēli un gaumīgo risinājumu. Tās ir lietas, kas
to lietotājiem pavisam noteikti sniegs neatkārtojamu individualitāti un
prieku ikdienā!
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

„KalAn” logotips. Apskatīt
darbus iespējams sociālajā
vietnē facebook.com @kalanlv. Tālrunis 22000468.
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SPORTA ŽURNĀLISTIKAS LEĢENDA
NOVADNIEKU LIKTEŅSTĀSTI

Marta mēnesī mēs varam
lepoties ar izcilu novadnieku
sporta žurnālistikas un foto
leģendu Zigurdu Mežavilku.
Z. Mežavilks dzimis 1926.
gada 22. martā Svitenes pagasta “Mežavilkos”.
Tēvam agri nomirstot, rūpes par ģimeni uzņēmās viņa
māte, kura ar diviem dēliem
– Zigurdu un Uģi (vēlāk slavens gleznotājs) pārceļas uz
Liepājas apriņķi, bet, sākoties
padomju okupācijai, viņu kā
pasta priekšnieci izsūtīja uz
Viduskrieviju. Tur Mežavilku iesauca strēlnieku divīzijā. 1941.
gadā pie Maskavas viņš guva
smagus ievainojumus kājā un
visu mūžu nostaigājis ar kājas
protēzi. Mācījis Militārajā koledžā, strādājis par skolotāju un
bijis liels tehnikas pazinējs.
SAŅĒMIS APBALVOJUMUS
Pēc kara no 1945. līdz 1953.
gadam bijis skolotājs Rīgā.
1959. gadā kļuva par Latvijas
Žurnālistu savienības biedru. Pēc tam līdz 1989. gadam
strādājis dažādos laikrakstos
un žurnālos, tai skaitā “Fiziskā
Kultūra”, “Padomju Jaunatne”.
Vēl strādājis žurnālā “Sports”.
Veidojis Olimpisko spēļu un
dažādu Pasaules čempionātu
reportāžas. Z. Mežavilks apbalvots ar Tēvijas kara I šķiras
ordeni, Triju Zvaigžņu ordeņa
Zelta goda zīmi, NATO medaļu, Latviešu Strēlnieku medaļu, padomju medaļu par Izcilu
darbu Maskavas Olimpiskajās
spēlēs, Žukova medaļu, medaļu
par Maskavas aizstāvēšanu un
daudzām militārajām piemiņas
medaļām, medaļu no Latvijas
Sporta vecmeistaru savienības,
Somijas Olimpiskās komitejas
sudraba medaļu, kā arī vairākiem piemiņas kausiem un
goda zīmēm, informē federāciju padome.
VAIRĀKU GRĀMATU
AUTORS
Z.Mežavilks aizrāvās ar fotografēšanu, piedalījās vairākās
nozīmīgās sacensībās, reizē
pildot arī delegāciju vadītāja
un tiesneša amatus. Tādejādi
radot iespēju tikt uz ārzemēm,
ceļojuma izdevumus Mežavilks
apmaksāja pats, jo nebija ko-

munistiskās partijas biedrs. Kā
fotoreportieris strādājis aģentūrā FIBA u.c. Pēdējos gados
sevi saucis par “neatkarīgo žurnālistu”. Viņš ļoti mīlēja Latviju,
bija tās kvēls patriots.
Z.Mežavilks bija vairāku basketbolam veltītu grāmatu autors. 1964.gadā tika izdots viņa
fotogrāfiju albums «Lielais basketbols». Savukārt 1977.gadā
klajā nāca viņa grāmata «TTT»,
kas ir pirmais lielākais darbs,
veltīts leģendārajai Latvijas
sieviešu basketbola komandai.
2005.gadā tika izdota viņa
sarakstītā grāmata “Pirmie
latvieši pasaules sporta virsotnēs”.
Bijis divreiz precējies, ir meita un divi dēli, kas dzīvo Vācijā.
Ar saviem bērniem viņš vienmēr
esot īpaši lepojies. Kādu laiku
Z.Mežavilks dzīvojis arī Dānijā,
jo prata vairākas valodas.
SPORTA ŽURNĀLISTIKAS
KORIFEJS
2015.gada 16.jūnijā mūsu
novadnieka
nāves
dienā,
Z.Mežavilka ilggadēja kolēģe
laikrakstā “Sports” I.Gorbunova
“Latvijas avīzē” publicēja savas atmiņas par viņu: “Kā bijusī
“Latvijas Avīzes” lasītāju servisa redaktore vēlos dalīties savās atmiņās par viņu kā cilvēku,
kurš arvien turēja roku uz pulsa
visiem aktuālajiem notikumiem
gan Latvijā, gan pasaulē. Ne
vien sportā, bet jebkurā jautājumā. Zigurds Mežavilks bija
viens no regulārajiem zvanītājiem uz “Latvijas Avīzes” redakcijas bezmaksas tālruni. Lai
gan pēdējos gados nevarēja
atļauties abonēt avīzi, viņš sekoja visiem jaunumiem portālā
“la.lv”. Regulāri rakstus arī komentēja. Erudīts, neliedza padomu nevienam aroda brālim
un māsai. Arvien aicināja pie
sevis ciemos, un, kad reiz viņu
apciemoju, viņš varēja atrādīt
kaudzi fotogrāfiju ar slavenībām, kuras bija iepazinis. Viņam
patika ne vien bildēt pašam,
bet arī fotografēties kopā ar
sportistiem un amatpersonām,
kā arī operdziedātājiem. Savas
dzīves laikā bija sarakstījis grāmatu par Siguldas opermūzikas
svētkiem. Viņam mājās vienmēr skanēja Radio “Klasika”.

Sporta žurnālistikas leģenda Zigurds Mežavilks/ Foto: I.Čīka
“Kāpēc žurnālisti neraksta par
leģendāriem cilvēkiem Latvijā?” — šis bija viens no biežāk
uzdotajiem viņa jautājumiem.
Kas attiecas uz sportu, viņš arvien atgādināja, ka “hokejs nav
vienīgais sporta veids”. Viņš arvien mudināja jaunās paaudzes
žurnālistus atgriezties pie žurnālistikas metodēm: apgrozīties sabiedrībā, meklēt cilvēkus
un notikumus pašiem, redzēto
klātienē fiksēt ar fotokameru,
nevis truli sekot tam, ko atspoguļo vairākums.”
Pēc viņa nāves interneta
portālā apollo.lv nerimās diskusija, lūk, viens no ierakstiem:
“Es Zigurdu Mežavilku atceros!
Padomju Latvijā katrs sporta
žurnālists bija uz skaita. Zigurda sporta reportāžas vienmēr

izcēlās ar asu sporta situācijas
komentējumu. Varēja atvērt
avīzi “Sports” un droši paļauties
uz Zigurda sportiskā komentētāja principiālo skatu uz katru
apskatāmo sporta disciplīnu.
Vieglas Tev smiltis, sporta žurnālistikas korifej!” (autors Viseļčaks)
Z.Mežavilks rakstīja arī
problēmrakstus un vienu tādu
iesaku jums izlasīt internetā
“Iedzersim? Uzsmēķēsim?” portālā Delfi.lv, kas publicēts 2005.
gada 6. martā.
Z.Mežavilks mūžībā aizgāja
89 gadu vecumā un apglabāts
Rīgā Raiņa kapos.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu]
bibliotēka

DIENA BEZ TELEFONA

Pilsrundāles vidusskolā
1.martā skolā norisinājās akcija „Diena bez telefona”, kas tika
veidota pēc skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas. Visas mācību dienas laikā skolēni un arī skolotāji atteicās no mobilo ierīču lietošanas. Skolēnu domes dalībnieki un skolotāja cītīgi vēroja, vai
tiek lietoti telefoni. Par aizrādījumu par telefona lietošanu visai
klasei tika piešķirti mīnus punkti konkursā „Gada klase”.
Par pārsteigumu, šī ziņa sociālajā vietnē Facebook sasniedza
lielu popularitāti un tika izplatīta pa visu Latviju, saņemot vairāk
nekā 117 000 skatījumu. Pašu skolēnu attieksme pret šo akciju bija dažāda. Daļa šo akciju vispār neņēma vērā un turpināja
lietot telefonus, bet lielākoties skolēni centās atteikties no vilinājuma, daži telefonu pat atstāja mājās. Pēc šīs akcijas daudzi
uzskata, ka telefonus vispār skolā vajadzētu aizliegt lietot, jo
tādā veidā tie nenovērstu uzmanību no mācībām un sekmes visticamāk uzlabotos, kā arī samazinātos atkarība no mobilajām
ierīcēm.
Eva Reinfelde, Skolēnu dome
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Brīvās nomas zemes uz 2017.gada 23.martu
Kadastra
Nosaukums
Platība (ha)
apzīmējums

PAŠLAIK REĢISTRĒTĀS
TALKAS VIETAS UN
KONTAKTPERSONAS
Pilsrundālē - upes krasts
posmā no Pilsrundāles
vidusskolas gājēju celiņa
līdz peldvietai

Tiekamies
pie Rundāles
novada domes
plkst. 9.00

Kontaktpersona:
Aldis Iesalnieks, tel.
20240101

Pilsrundāles
vidusskola - apkārtnes
labiekārtošana

Tiekamies
plkst.09.00

Kontaktpersona:
Ivars Mežezers, tel.
29459140

Saulainē - teritorija pie
stadiona, Kaucītes krasti,
parka un dīķa apkārtne,
mācību poligons pie
«Važītes» kapiem

Pulcēšanās
Saulaines
profesionālās
vidusskolas
stāvlaukumā
plkst. 9.00

Kontaktpersona: Jānis
Ercens, tel. 27700288

PII «Mārpuķīte» apkārtnes labiekārtošana

Tiekamies
plkst.09.00

Kontaktpersona: Judīte
Zeltiņa, tel. 22034100

Mežotnes pilskalnā baznīcas apkārtne, celiņi
no baznīcas uz pilskalnu
un Vīna kalnu

Starts pie
baznīcas plkst.
9.00.

Kontaktpersona:
Ivars Čerļenoks, tālr.
29442954

Svitenē - Svitenes
upītes krasti ciematā,
parks, Bērsteles luterāņu
baznīcas apkārtne

Pulcēšanās pie
Kontaktpersona: Jānis
Svitenes tautas Liepa, tālr.26641544
nama plkst. 9.00

Pulcēšanās
Bērstelē - Svitenes
pie Viesturu
upītes krasti, Lielbērsteles pagasta
parks
pārvaldes ēkas
plkst. 9.00

Kontaktpersona: Vitālijs
Bļinkovs, tālr.25925960

Viesturos - ciemata
teritorija, Lielupes krasts
no kanāla sākuma līdz
Viesturu pagasta robežai

Kontaktpersona:
Genādijs Jakubovskis,
tālr.26337410

Tiekamies
pie Viesturu
kultūras centra
plkst. 9.00.
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LATVIJAS TIESĪBSARGS AICINA –
ESI SAPRĀTĪGS!

Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības
interesēm pieder arī
samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko
interešu ievērošana.
Pieņemot
lēmumus,
valsts un pašvaldības
iestādei jānodrošina
samērīgums starp privātpersonu un sabiedrības interešu ievērošanu.
Atceries, ka ikviena
cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku
tiesībām.

40960040212
40960070193
40960070264
40960070355
40960070100
40960070101

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
Silarāji 2
Silarāji 2
Lejaskrogs
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.
Īslīces satacija 2
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Rezerves zeme
Svitenes mazdārziņi
Rezerves zemes fonds
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Jaunā māja 1
Zeme pie upes
Bērsteles mazdārziņi
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Bērsteles pļavas

40960070128

Taumateh

0,2500

40960070191

Mazdārziņi

0,0700

40960070302
40960080085
40960020040
40960070302
40960080085
40960020040

Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

1,3300
0,1691
0,1100
1,3300
0,1691
0,1100

40760010050
40760030173
40760030212
40760030213
40760030242
40760030272
40760030286
40760030304
40760030335
40760030432
40760030436
40760030594
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760060100
40760060155
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
40760080374
40760100029
40880010095
40880030165
40880040315
40880040432
40880040495

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
1,1400
0,7900
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
1,2000
1,0000
0.7000
1,6600
0.1000
1,3100
0,0700
0,1000
2.8000
0,3500
0.2600
4,1000
5,4000
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PAVASARĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

MARTA
JUBILĀRIEM!

85

Gunārs Šenbergs
Jānis Zemtautis
Valija Juščenko

80

Aina Skujiņa

75

Jadviga Galvosa
Jaņina Pelce
Vismants Funka

70

Dzidra Dankbāre
Lūcija Bērziņa
Ulanija Gromova

65

Jānis Gailītis
Lidija Oņiščuka
Nataļja Voroņina
Vasilijs Boicovs

60

Aivars Feldmanis
Dagnija Lemese
Gunārs Grīnfelds
Ilga Buzēna
Ilgvars Štubis
Marija Kopača
Regina Kipkēviča
Voldemārs Kivriņš

Sveicam novada jaundzimušos iedzīvotājus
un viņu vecākus!
Martinu, Evelīnu, Rēziju,
Zemgu, Renāru, Dāvidu,
Matīsu Dominiku, Jēkabu!

4.APRĪLĪ NO 11.00 LĪDZ 17.00 UN
5.APRĪLĪ NO 10.00LĪDZ 16.00

LIELDIENU VIDES OBJEKTU DARBNĪCA

SVITENES TAUTAS NAMĀ
Darbnīcu vadīs Ogres tehnikuma Dizaina un
mākslas nodaļas pedagogi un audzēkņi.
7.APRĪLĪ PULKSTEN 19.00
SVITENES TAUTAS NAMĀ
JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVA “MADARAS”
5 gadu vārda došanas koncerts
13.aprīlī plkst.16:00
Bērsteles kultūras namā

RADOŠĀ DARBNĪCA BĒRNIEM
UN PIEAUGUŠAJIEM
TĒMA - LIELDIENAS

Darināsim Lieldienām veltītas apsveikumu
kartiņas Skrapbookings tehnikā
Vislatvijas pasākuma “Satiec savu meistaru!”
ietvaros Svitenes pilī 3.aprīlī no 16.00-18.00
Mākslas skola aicina uz pasākumu

“Vārām ziepes!”

kopā ar skolotāju Guntu Noviku
Apmeklētājus aicinām paņemt līdzi dažādas interesantas piedevas ziepēm - magoņu
sēkliņas, kokosa skaidiņas un citas smaržīgas
lietiņas, ko sirds kāro!

22.APRĪLIS PULKSTEN 19.00
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
LĪNIJDEJU KOPAS “NĀC DEJOT!”
15 GADU DARBĪBAS SVINĪBAS

“ZEM VIENAS CEPURES”
KOPĀ AR MŪZIĶI MĀRTIŅU JĀTNIEKU
NO 14. LĪDZ 22. APRĪLIM
BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ
APSKATĀMA IZSTĀDE „LIELDIENAS”

1.aprīlī 11.00 Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines struktūrvienības telpās Vislatvijas norises “Satiec savu meistaru!” ietvaros Maizes godāšanas pasākums
“Neba maize pati nāca”:
• ”Izstāde “Maizes ceļš”
• Fotostūrītis “Kā es to maizīt’ cepu “
• Jautra muzikāla sagaidīšana un Kaucmindes
maizes degustācija
• Praktiska darbošanās- Saldo kreņģeļu un veģu
darbnīca, Sāļo babiņu darbnīca, Kvasīna darbnīca,
“Cepu, cepu kukulīti” - radošā darbnīca maziņiem
• “Tērvetes maizes”, “Lāču maizes “ produkcijas,
Ināras Mālkalnes siera, “Jersikas īsteno čipsu” degustācija, un iepirkšanās
• Kaucmindes maizes cepšana online
• Izstāde “Kaucmindes vēstures mirkļi”
• Mūzika, danči un teātris
• Recepšu videoprezentācija
• Maizes meistaru stāsti- Normunds Skauģis, Jānis Kurpnieks
• Kaucmindes pārtapšanas vīzija- jauno muižas
īpašnieku stāsts
• Latvju saimnieču pieredzes stāsti- Daira Jātniece un Ināra Mālkalne
Pasākumu rīko Rundāles novada dome un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu atbalsta- “SIA “Iecavnieks & Co”, SIA
“Tērvetes maize”, “SIA Lāči “, “Jersikas čipsi”

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
LEONARDS FELDMANIS
27.08.1921 - 05.03.2017
OLGA GRĪNFELDE
26.06.1915 - 26.02.2017
VALDIS MATJUKA
01.01.1948 - 11.03.2017
ANTOŅINA PAVLOVA
10.06.1915 - 03.03.2017
ĻUBOVA STANKĒVIČA
05.10.1953 - 06.02.2017

„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.

