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Šī gada 30.septembrī Biržu
pilī ap 100 Latvijas un Lietuvas
pārstāvji no Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku, Pakrojas, Pasvales un Biržu pašvaldībām apmeklēja Biržu tūrisma
informācijas centra organizēto
tūrisma sezonas noslēguma pasākumu.
Tā ietvaros tika prezentēts pašvaldību finansētais un
realizētais projekts “Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē!”, kā arī pasniegtas projekta akcijas balvas
– septiņi velosipēdi un sponsoru
sarūpētās dāvanu kartes.
Akcijas galvenās balvas – velosipēdus - Biržos saņēma trīs
akcijas dalībnieki no Latvijas,
tai skaitā Linda Brikere no Rundāles novada. Saņemt atraktīvā
izskata velosipēdu, veiksminiece
bija ieradusies kopā ar ģimeni.
Visa ģimene kopīgi apmeklējusi
akcijas vietas un iesnieguši pat
vairākas akcijas kartes, bet paveicies Lindai. Apsveicam!
Kopīgā Latvijas un Lietuvas
pašvaldību projekta mērķis bija
veicināt tūrisma objektu, pasākumu un pakalpojumu attīstību
sadarbības partneru teritorijās,
bet galvenie uzdevumi - rosināt iedzīvotājus ceļot un atklāt
kaimiņu tūrisma objektus un pakalpojumus, veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību,
organizēt kopīgu projekta akciju. Projekts tika realizēts par
iesaistīto pašvaldību līdzekļiem.
Kopējā projekta summa - 7 000
eiro, bet katras pašvaldības līdzfinansējums 1 000 EUR.
Projekta rezultātā tika izveidots kopīgs maršruts, sagatavota un nodrukāta brošūra “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” un
noorganizēta apceļošanas akcija. Maršrutā bija iespēja iepazīt
bukletā apkopotos 35 apskates
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RUNDĀLIETE SAŅEM AKCIJAS “IEPAZĪSTI
KAIMIŅUS ZEMGALĒ!” BALVU – VELOSIPĒDU!

Pašvaldību pārstāvji un akcijas dalībnieki - velosipēdu ieguvēji balvas saņemot /Foto:Kristīne Līdaka/
objektus un 7 pasākumus Latvijā un Lietuvā. Lai radītu lielāku interesi par šo maršrutu, no
6.maija līdz 10.septembrim tika
organizēta apceļošanas akcija,
kurā bija iekļauta 21 vieta - no
katras iesaistītās pašvaldības 2
apskates objekti un 1 pasākums.
Akcijas dalībniekiem, saņemot
zīmogus akcijas vietās, bija iespēja iegūt sponsoru sarūpētas
dāvanas un vienu no 7 tūristu
klases velosipēdiem.
Kopā tika saņemtas 97 akcijas kartes (41 akcijas karte no
Latvijas un 56 akcijas kartes no
Lietuvas). Nolikumam neatbilstošas bija 16 anketas. Atbilstoši
nolikumam 16 anketas tika virzītas veicināšanas balvu iegūšanai, bet 28 Latvijas anketas un
35 Lietuvas anketas velosipēdu

iegūšanai. Apmeklētākie akcijas
objekti Latvijā bija Mazmežotnes muiža, Bauskas rātsnams,
Iecavas luterāņu baznīca un atpūtas komplekss “Miķelis”, bet
Lietuvā - Pasvales dzirnakmeņu un dobum akmeņu muzejs,
Pakrojas sinagoga, Pakrojas
muiža un Pasvales novadpētniecības muzejs.
Akcijas galvenās balvas – velosipēdus - 30.septembrī Biržos
saņēma trīs akcijas dalībnieki
no Latvijas (Jānis Mičulis, Guntra Laugale, Linda Brikere) un
četri akcijas dalībnieki no Lietuvas (Julius Vareika, Vytautas Gelažnykas, Sigita Šimbelyte, Karolina Vaičiulenaite). Pasākuma
laikā tika pasniegtas arī sponsoru - viesnīcas “Mežotnes pils”,
kafejnīcas “Pilskrogs”, Rīgas Mo-

tormuzeja, restorāna “Alaus kelias, kafejnīcas “Cafee Zoo”, Pasvales peldbaseina - sarūpētās
Dāvanu kartes. Akcijas izlozes
pasākumā 20.septembrī Rundāles pilī, iesaistīto pašvaldību
vadītāji vienbalsīgi nolēma, ka
līdzīgai tūrisma akcijai jāturpinās arī nākamajā gadā. Par tās
noteikumiem, akcijas vietām un
balvu fondu uzzināsim, tuvojoties jaunajai tūrisma sezonai.
Sekojiet informācijai!
Informāciju sagatavoja:
Inese Turkupole-Zilpure
Bauskas Tūrisma informācijas centra vadītāja
un Kristīne Līdaka
Rundāles novada domes
SA speciāliste
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843; 26349298

DOME LĒMUSI
RUNDĀLES NOVADA
DOMES 2017.GADA
31.AUGUSTA SĒDĒ:
Precizēta platība
Precizēta pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma “Kapūnas” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu platība no 0,6 ha uz 0,35 ha.
IZNOMĀ ZEMI

* dome@rundale.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107
* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;
* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālais dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834
* kristine.bruvele@rundale.lv

Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs EDVĪNS BALODIS
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv

Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas zemes vienības –
-Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “LLT 121” zemes
vienība 0.065 ha platībā;
-Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Ziedoņi 30” zemes vienības daļa 0.0392 ha
platībā;
-Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbērzi” zemes
vienība 0,3 ha platībā.
APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU
Apstiprināts SIA „G-Bergs”
izstrādātais Zemes ierīcības
projekts Rundāles novada, Rundāles pagasta, nekustamā īpašuma “Plostiņi” zemes vienībai;
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts jauns
nosaukumu - „Lielplostiņi” un
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194
* martins.brikers@rundale.lv

Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813
Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
Kase VIESTUROS

#

) 63962126

Tika atļauts sadalīt Viesturu
pagasta nekustamo īpašumu
“Gundegas”, atdalot zemes vienību 12,1 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu,
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums “Gundegu lauki”, kā
arī noteikts zemes lietošanas
mērķis – zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
Atļauts sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu
„Dārza iela 11”, atdalot zemes
vienību 5,9 ha platībā, pievienojot Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam “Sirmanti”,
neizstrādājot zemes ierīcības
projektu, arī šim nekustamajam
īpašumam noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;

Atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Liepzemes”, atdalot zemes gabalu
aptuveni 10,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
kā arī atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Grīviņas”, atdalot zemes
gabalu aptuveni 1,91 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu.
PIEŠĶIR ADRESES
Jauna adrese “Smaidas”,
Svitenes pag., Rundāles nov.
Piešķirta Rundāles novada Svitenes pagasta adresācijas objektam - saimnieciskai darbībai
paredzētai ēkai;
Jauna adrese “Rundāles
ūdensdzirnavas”,
Pilsrundāle,
Rundāles pag., Rundāles nov.,
piešķirta adresācijas objektam
- saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai un ar to funkcionāli
saistītām būvēm.
IZSOLA ZEMES NOMAS
TIESĪBAS
Apstiprina Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Zelteri”, kadastra numurs
4076 001 0099, neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0084,
zemes nomas tiesību izsoles
noteikumus. Izsoles noteikumi
publicēti Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.
rundale.lv un piejami Rundāles
novada domē. Izsoles notikusi
25.09.2017.
IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS TELPAS
Pamatojoties uz Saulaines
sociālā centra nolikumu kādai
personai izīrēta dzīvojamā telpa
– dzīvoklis Saulaines sociālajā
centrā.
IZĪRĒ NEDZĪVOJAMĀS
TELPAS
Nodrošinot telpu uzturēšanu un lietderīgu izmantošanu,
lemts iznomāt SIA „Kristell”
nedzīvojamās telpas, nekustamo īpašumu – mājā “Zemzari”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, sveču veidošanas un iepakošanas vajadzībām.
PIEŠĶIR ATVAĻINĀJUMU
PRIEKŠSĒDĒTĀJAM
Rundāles

novada

domes

priekšsēdētājam Aivaram Okmanim piešķirta ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļa
- divas kalendārās nedēļas no
2017.gada 11.septembra līdz
2017.gada 24.septembrim.
Biedrība saņem līdzfinansējumu projekta realizācijai
Piešķirts Rundāles novada
domes līdzfinansējums Rundāles novada biedrībai „Jauniešu
EUREKA” projektam „Dzirnavu
atpūtas vietas pilnveidošana un
uzturēšana”. 2013.gadā, pateicoties biedrības biedru iniciatīvai, Hipotēku bankas klientu
kluba ‘’Mēs paši” projektam
un Rundālas novada domes
atbalstam, izveidota sabiedriskā atpūtas vieta Dzirnavu
ūdenskrātuves krastā. Biedrības mērķis ir turpināt pilnveidot
Dzirnavu atpūtas vietu- uzturēt
to tīru, koptu un interesantāku
atpūtniekiem. Rundāles novada
domes līdzfinansētā projekta
ietvaros biedrība plāno izgatavot atpūtas vietas nosaukuma
plātni, uz pontona izveidot “T”
veida laipu, salabot esošās divas mazās laipas un izgatavot
malkas kasti. Tāpat biedrība ir
apņēmusies sekot līdzi kārtībai,
uzturēt un kopt realizēto projektu.
APSTIPRINA IZSOLES
REZULTĀTUS
Ar Rundāles novada domes
2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Valti”, kadastra
numurs 4076 001 0098, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 001
0093 un 4076 001 0100 Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumi. 2017.
gada 28.augustā notika minētā
objekta izsole, uz kuru pieteicās
viens pretendents. Rundāles
novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Valti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes
vienību 1,78 ha platībā un 4,33
ha platībā izsoles rezultāti apstiprināti un par uzvarētāju atzīta Viesturu pagasta zemnieku
saimniecība “Jauntīles” ar izsolē
piedāvāto augstāko cenu EUR
42 100.
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<- GROZA LĒMUMU PAR
SILTUMENERĢIJAS TARIFIEM SAULAINES CIEMĀ
Ar Rundāles novada domes
2016.gada 27.oktobra lēmumu
Nr.3 “Par siltumenerģijas tarifu
Saulaines ciemā” tika apstiprināti tarifi siltumenerģijai un
karstā ūdens apgādei Rundāles
novada Saulaines ciemā.
Rundāles novada pašvaldība
publisko iepirkumu regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā noslēdza līgumu ar OU
“The Base” par cietā kurināmā - brikešu piegādi Rundāles
novada pašvaldībai līdz 2017.
gada 30.septembrim, kur nolīgtā līgumcena bija 84,20 EUR
par vienu tonnu.
2017.gada 5.jūnijā tika izsludināts jauns iepirkums par
cietā kurināmā piegādi. Šī iepirkuma rezultātā par uzvarētāju
tika pasludināts SIA “Hag” un
piedāvātā zemākā līgumcena 89,97 EUR par vienu tonnu un
PVN 21%. Līdz ar to kurināmā
izmaksas sadārdzināsies par
6,9 %. Papildus tam, 2018.gadā
tiks palielināta minimālā darba
alga, kā arī tiks paaugstināts
akcīzes nodoklis degvielai.
Ņemot vērā minētos apstākļus, grozīts domes lēmums un
apstiprināts jauns tarifs Saulaines ciematā ar 2017.gada
decembra mēnesi, nosakot, ka
tarifs par siltumenerģiju būs
62,25 [EUR/MWh] bez PVN un
tarifs par 1m3 karstā ūdens
uzsildīšanu būs 7,47 [EUR/ m3]
bez PVN.
DZĒSTI ĪRES UN KOMUNĀLO PAKALPOJUMU PARĀDU
PRASĪJUMI
Rundāles novada domes Finanšu un investīcijas nodaļa
veikusi debitoru parādu inventarizāciju, tai skaitā, par bezcerīgo debitoru parādiem.
Ministru kabineta 2009.
gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības
uzskati” 100.punkts nosaka, ka
prasības, kuru piedziņa saskaņā
ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai
miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš,
izslēdz no uzskaites un atzīst
pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus

nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma.
Finanšu un investīciju nodaļa,
izvērtējot debitoru prasības par
dzīvojamo telpu īri un komunālajiem pakalpojumiem, ir konstatējusi, ka debitoru prasības
par šiem maksājumiem sastāda
EUR 532,66. Atsevišķiem parādniekiem pēc nāves nav palicis mantojuma mantas sastāvs
(īpašumi vai finanšu līdzekļi)
pret kuru varētu vērst piedziņu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, apstiprināta bezcerīgo debitoru parādu prasījumu dzēšana,
kuriem piedziņa nav iespējama,
par kopējo summu EUR 532,66.
GROZA BUDŽETU
Ir apstiprināti Rundāles novada domes 2017.gada 31.augusta saistošie noteikumi Nr.4
”Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par Rundāles
novada domes budžetu 2017.
gadam”. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa palielināta par 6485
eiro un kopā ar grozījumiem
veido 4 220 889 eiro. Papildus
ieņēmumi gūti no Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējuma
projekta “Rakstnieki Rundālē
3” realizācijai, Valsts izglītības
satura centra finansējuma projekta ”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Pilsrundāles vidusskolā” realizācijai un ieņēmumiem no Pilsrundāles vidusskolas telpu nomas.
Pamatbudžeta
izdevumu
daļa palielināta par 23425 eiro
un kopā ar grozījumiem veido
6 263 741. 601 eur piešķirts
klavieru iegādei Pilsrundāles
vidusskolas Mūzikas un mākslas skolas struktūrvienībai. Klavieru iegādes nepieciešamība
pamatota ar tuvojošos Mūzikas
un mākslas skolas mūzikas nodaļas klavierspēles programmas akreditāciju. Lai tā notiktu
sekmīgi, nepieciešams aizvietot
nolietotās un neremontējamās
klavieres ar kvalitatīvu mazlietotu instrumentu.
Domes sēdē grozīts arī Komunālo pakalpojumu dienesta
ūdenssaimniecības
budžets,
EUR 167 no ietaupījuma Darbinieku darba algu sadaļā novirzot Dabas resursu nodokļa

nomaksai pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu.
Projekta ”Atbalsts izglītojamo individualo kompetenču
attīstībai” budžeta ieņēmumu
daļas līdzekļus, EUR 4459, paredzēts izmantot projektā iesaistītā personāla atalgojumam.
Savukārt EUR 1425 Bibliotēku budžeta izdevumu daļā paredzēti projekta “Gāž podus Rundālē 6” autoratlīdzības līgumu
stāstniekiem apmaksai un EUR
83 no neparedzētiem līdzekļiem
piešķirti minētā pasākuma kafijas pauzes nodrošināšanai.
Tāpat EUR 5290 no neparedzētiem līdzekļiem domes
deputāti piešķīruši 2017.gada
Transporta budžetam – autobusa MB Intouro, valsts re-

ģistrācijas numurs HN7377,
rezerves daļām un remontam.
Kā norādīts budžeta grozījumu pamatojumā, veicot skolēnu pārvadājumus, pa ne visai
kvalitatīvajiem ceļiem un arī,
ņemot vērā autobusu vecumu
(autobuss MB Intouro tiek ekspluatēts no 13.11.2010) ir nepieciešams veikt Tehnisko apkopi un speciālistu konstatētos
remontdarbus, kā arī iegādāties
šo remontdarbu veikšanai nepieciešamās rezerves daļas un
materiālus.
Veikti arī grozījumi starp
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ar budžeta redakciju pēc
grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Budžets.

ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ PĀRDOD NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „CIEMATI”
ZEMES VIENĪBU

ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ PĀRDOD NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA „VĀRPIŅAS”
ZEMES VIENĪBU

Rundāles novada dome
atklātā mutiskā izsolē
pārdod nekustamā īpašuma „Ciemati”, kadastra
numurs 4088 001 0054,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 001
0054, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,79 ha.

Rundāles novada dome
atklātā mutiskā izsolē
pārdod nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, kadastra
numurs 4088 004 0193,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004
0193, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā, ar kopējo platību 1,0 ha.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Rundāles novada
domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads)
un Rundāles novada domes
interneta mājas lapā www.
rundale.lv, no 04.10.2017. līdz
20.11.2017.
Izsoles vieta un laiks –
Rundāles
novada
dome
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads),
20.11.2017. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 6 615,00 (seši
tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro) Nodrošinājuma
nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu
un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles
jautājumos t. 26641544.

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Rundāles novada
domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads)
un Rundāles novada domes
interneta mājas lapā www.
rundale.lv, no 04.10.2017. līdz
20.11.2017.
Izsoles vieta un laiks –
Rundāles
novada
dome
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads),
20.11.2017. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 19 875,00
(deviņpadsmit tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit pieci eiro)
Nodrošinājuma nauda 10%
no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu
un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles
jautājumos t.29441971.
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SVITENĒ NORISINĀJĀS
MULTIFUNKCIONĀLĀS
ARĒNAS ATKLĀŠANAS
PASĀKUMS
5. augustā Svitenē norisinājās
Multifunkcionālās arēnas atklāšanas pasākums, kā arī balvu izcīņa
futbolā un basketbolā. Interesentiem bija iespēja piedalīties vingrošanas nodarbībā visai ģimenei.
Pēc vingrošanas nodarbības sekoja balvu izcīņa basketbolā, kurā
uzvaras laurus plūca “Pilsrundāles”
komanda(Edvards Zimka, Edgars
Petrauskis, Edvards Skujiņš un
Toms Dučenko). Basketbolā stiprākie izrādījās “Rezervisti”(Valts
Smilga, Lauris Pancerko, Jānis Parcenko un Raitis Jutus).
Paralēli sporta spēlēm Svitenes
skolā norisinājās veselīga uztura
lekcija, kurā bija iespēja uzzināt
par pareizas ēšanas pamatiem un
veselīga dzīvesveida pamatprincipiem.
Bērniem bija pieejamas dažādas radošās darbnīcas ar veselīga
uztura elementu iesaisti. Noslēgumā pasākuma apmeklētāji tika
cienāti ar veselīgu dārzeņu zupu,
kas tika gatavota pasākuma norises vietā.
2.septembrī, Bauskā norisinājās
ikgadējās vasaras sporta spēles
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Rundāles novadu šoreiz pārstāvēja
astoņi sportisti. Spītējot sliktajiem
laika apstākļiem sportisti izcīnija
godalgotas vietas un labi pavadīja
dienu.
Septembris ar labu laiku nelutināja, līdz ar to Sporta nodaļa
vairākas reizes bija spiesta pārcelt
9.09 paredzēto Tenisa sacensības
un 02.09. paredzēto smilšu volejbola sacensības.
Smilšu volejbols tika izspēlēts
16.09 “Līdumniekos”. Šoreiz spīdēja saulīte un tā spēja savākt astoņas volejbola cienītāju komandas.
Savukārt 17.09 spītējot vairs ne tik
labiem laika apstākļiem, uz Tenisa
finālu spēja ierasties trīs labākie
tenisisti no Bauskas un divi Rundāles novada sportisti. Trešo vietu
izcīnīja Aivars Gausis, otrais palika
Jānis Eize un nepārspēts, tāpat kā
pagājušogad, palika Ingus Šekavs.
Liels paldies visiem sportot gribētājiem, kas atbalsta sporta, pasākumus ar savu dalību. Ceram uz
labāku sadarbību nākotnē.
Rundāles novada
Sporta nodaļa

VASARAS SPORTA SPĒLES CILVĒKIEM AR
ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Foto: Ieva Kirkila

GODALGOTĀS VIETAS

2017.gada 2.Septembrī notika vasaras sporta spēles
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, starti notika astoņos
individuālajos sporta veidos,
savukārt komandas piedalījās spēlē ‘”BOCCIA”, kopā 124
dalībnieki.
No Rundāles novada piedalījās:
Daniels Raudonis, Mārīte Raudone, Līga Dičpetere, Raimonda
Dičpetere, Sandis Degols, Inita
Lībiņa, Indra Kronīte, Ingus Graviņš, arī Aivars Kamols, kas ir
ISRB „Bauska” biedrs no Rundāles.

Sandis Degols – 2.vieta tāllēkšanā, 2.vieta 30 m skrējienā;
Mārīte Raudone – 3.vieta tāllēkšanā, 1.vieta šautriņu mešanā;
Daniels Raudonis - 1.vietas lidojošā šķīvīša mešanā, tāllēkšanā, 30 m skrējienā;
2.vietas – smagās bumbas grūšana, futbola sitieni;
Līga Dičpetere – 1.vietas šautriņu mešanā, smagās bumbas
grūšanā, bumbiņas mešanā mērķī, futbola sitienos; 2.vietas –
30 m skrējienā, lidojošā šķīvīša mešana, tāllēkšana;
Ārpus godalgotām vietām – Indrai Kronītei 4.vieta lidojošā
šķīvīša mešanā, 5.vieta 30 m skrējienā;
Mārītei Raudonei – 4.vieta 30 m skrējienā;
Ingus Graviņš – 4.vieta tāllēkšanā
Rundāles komanda piedalījās arī spēlē „Boccia”.
Kā tiesnesis pie florbola sitieniem darbojās Inita Lībiņa.

Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

GODALGOTAS VIETAS TENISISTIEM A.PRIEDĪŠA PIEMIŅAS
Rundāles novada galda tenisisti Sacesībās 23.09 Islīcē
KAUSS
izcīnīja sekojošas vietas:
Pēterim Bigaņičam 2.vieta, Jurijam Gromovam 3.vieta
(grupā 2002.gadā dzimuši un jaunāki);
Aivaram Kamolam 3.vieta (veterānu grupā - 40 gadīgi
un vecāki);
Aivars Kamols pārī ar baukšķenieku Ģirtu Mucenieku uzvarēja dubultspēļu gandarījuma turnīrā Bauskas novada
2017.gada čempionātā galda tenisā, kurā piedalījās arī
Iecavas un Vecumnieku novadu galda tenisisti.

30.septembrī, Rīgā notika galda tenisa
turnīrs veterāniem,
Lidija Martinkena ieguva 2.vietu sievietēm vecuma grupā 56+
Aivars Kamols ieguva 4.vietu vīriešiem
vecuma grupā 70+

Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja
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APSTIPRINĀTI
Ar Rundāles novada domes
2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.18 (prot.Nr.9)
RUNDĀLES NOVADA DOMES 2017.GADA 31.AUGUSTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3
„GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA DOMES 2015.GADA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.4 „PAR SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS UN PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM RUNDĀLES
NOVADĀ””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt Noteikumu 6.5.punktā vārdus “ārkārtas situācijās”
ar vārdiem “krīzes situācijā”;
1.2 izteikt Noteikumu 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Pabalsts bēru organizēšanai un apbedīšanas pakalpojumu segšanai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu,
ja mirušā pēdējā deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, kā arī tai ir bijis piešķirts
trūcīgās personas (ģimenes) vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss – 100 euro”;
1.3. aizstāt Noteikumu 38.punktā skaitli “15” ar skaitli “30”;
1.4. izteikt Noteikumu 39.punktu šādā redakcijā:
“39. Vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā ar bērnu piedzimšanu – 200 euro par katru Rundāles novada administratīvajā
teritorijā deklarēto bērnu. Piedzimšanas pabalsts izsniedzams ne
vēlāk kā mēneša laikā no bērna piedzimšanas brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās ārstniecības iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Dienests lemj par pabalsta piešķiršanu. Ja
viens no bērna vecākiem ir deklarēts cita novada administratīvajā
teritorijā, tad jāiesniedz izziņa no attiecīgās pašvaldības par to, ka
nav saņemts pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu.”;
1.5. izteikt Noteikumu 40.punktu šādā redakcijā:
“40. Vienreizējs pabalsts personai (ģimenei) krīzes situācijās, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības – ne vairāk kā 430 euro, ņemot
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.”.
1.6. aizstāt Noteikumu 42.punktā skaitli “15” ar skaitli “50”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2017.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums - Grozījumi
Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā”
izstrādāti ar mērķi, lai tie atbilstu Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma aktuālajai redakcijai, jo likuma normas paredz, ka
pašvaldības, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt
pabalstu krīzes situācijā.
Tāpat ir paredzēts veikt grozījumus noteikumu punktā attiecībā
uz bēru organizēšanu un apbedījumu pakalpojumu segšanu, tādējādi,
paplašinot subjektu grupu, kuras var saņemt pabalstu bēru organizēšanai.
Lai atbalstītu Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, ir paredzēts veikt grozījumus un palielināt
vienreizēja pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu apmēru.
Lai atbalstītu Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritori-
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jā deklarētās politiski represētās personas, ir paredzēts veikt grozījumus un palielināt pabalsta apmēru.
2. Īss projekta satura izklāsts - Noteikumi nosaka, ka tiek veikti
grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumu Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles
novadā” 6.5.punktā, aizstājot līdzšinējo terminu “ārkārtas situācijās”
ar terminu “krīzes situācijā”. Tāpat, ievērojot Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma aktuālo redakciju, ir grozīts Nolikuma
40.punkts, kas nosaka vienreizēju pabalsta apmēru personai (ģimene)
krīzes situācijā.
Noteikumu 37.punktā veiktie grozījumi paredz, ka turpmāk ne tikai
personas, kurām ir trūcīgās personas (ģimenes) statuss, bet arī personas, kurām ir piešķirts maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss varēs saņemt pabalstu attiecībā uz bēru organizēšanu un apbedījumu pakalpojumu segšanu. Tāpat, ievērojot to, ka ir palielinājušās
apbedīšanas pakalpojumu izmaksas, līdz ar to ir paredzēts palielināt
pabalsta apmēru no 70 euro un 100 euro.
Pārskatot Noteikumu 38.punktu, tika konstatēts, ka minētajā punktā
paredzētie 15 euro ir nepietiekami, lai personas, kuras ir atbrīvojušās
no ieslodzījum vietām, varētu samaksāt par personu apliecinošu dokumentu sakārtošanu, līdz ar to ir paredzēts palielināt pabalsta apmēru no 15 euro uz 30 euro.
Lai atbalstītu Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, ir veikti grozījumi Noteikumu 39.punktā,
paredzot, ka ģimenes, kurām viens no vecākiem un bērns ir deklarēts
Rundāles novada administratīvajā teritorijā vienreizēja pabalsta apmērs tiek palielināts no 150 euro uz 200 euro.
Lai atbalstītu Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās politiski represētās personas, ir paredzēts veikt grozījumus 42.punktā un palielināt pabalsta apmēru no 15 euro uz 50 euro.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu - Izvērtējot pašvaldības izmaksājamo pabalstu apmērus
2017.gadā, un paredzot, ka 2018.gadā pabalsti būtu izmaksājami
tādā pašā apjomā, tad izmaksājamo pabalstu apmērs palielināsies
par EUR 3495, tas ir:
EUR 420 – pabalsts bēru organizēšanu un apbedījumu pakalpojumu
segšanu;
EUR 2000 – pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;
EUR 1015 – politiski represētajām personām;
EUR 60 – pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma iestādes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām - Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti Rundāles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rundāles novada
ziņas”, kā arī ievietoti Rundāles novada domes mājas lapā internetā:
www.rundale.lv
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Nav
nepieciešams
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DOME LĒMUSI
Rundāles novada domes
2017.gada 28.septembra
sēdē:
IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS TELPAS
Pamatojoties uz Saulaines
sociālā centra nolikumu kādai
personai izīrēta dzīvojamā telpa – dzīvoklis Saulaines sociālajā centrā.
Pamatojoties un personas
iesniegumu un Dzīvokļu komisijas lēmumu, personai izīrēts
dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā
„Sarmas”, Rundāles pagastā.
PAGARINA ZEMES NOMAS
TIESĪBAS
Pagarināts zemes nomas
tiesību termiņš nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki” zemes
vienībai 1,32 ha platībā.
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas zemes vienības –
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles
mazdārziņi” zemes vienība 0.23
ha platībā;
- Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma “LLT 169”
zemes vienība ar kadastra 0.03
ha platībā;
Uz pieciem gadiem ēku uzturēšanai iznomāta Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma
„Astras” zemes vienību 0,18 ha
platībā.
APSTIPRINA IZSOLES REZULTĀTUS
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelteri” zemes vienības
6,57 ha platībā zemes nomas
tiesību izsoles rezultātāti – par
uzvarētāju atzīts SIA AMASS K
ar izsolē piedāvāto augstāko
cenu – zemes nomas maksu
3,1% no zemes kadastrālās
vērtības gadā.
ATĻAUJ SADALĪT
ĪPAŠUMUS
Tika atļauts atdalīt no
Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības 1,0 ha platībā,
0,29 ha platībā un 1,32 ha platībā, tās apvienojot un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu

ar vienu zemes vienību 2,9 ha
platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. Nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums un noteikts zemes lietošanas mērķis.
Tika atļauts sadalīt Rundāles
pagasta nekustamo īpašumu
“Plūdoņi”, atdalot zemes vienības 4,1 ha un 5,0 ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības
projektu. Arī šim īpašumam piešķirts nosaukums un noteikts
zemes lietošanas mērķis.
Kā arī atļauts atdalīt no
Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma “Kaives” zemes gabalu
aptuveni 7,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
NOSAKA ZEMES
LIETOŠANAS MĒRĶI
Noteikts zemes lietošanas
mērķis – zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Druvas”
zemes vienības daļai 0,5 ha
platībā, uz kuras izvietoti lauksaimnieciskā rakstura objekti.
PIEDZEN PARĀDU
No fiziskas personas bezstrīdus kārtībā piedzīta nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR
13,71 apmērā.
GROZA BUDŽETU
Apstiprināti Rundāles novada domes 2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi
Nr.5 ”Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par
Rundāles
novada domes budžetu
2017.gadam”. Pamatbudžeta
ieņēmumu daļa palielināta par
172653 EUR un kopā ar grozījumiem veido 4 393 542 eiro.
Papildus ieņēmumus budžetā
veido mērķdotācija 5-6 gadīgo apmācībai, pedagogu darba
samaksai vispārējās izglītības
iestādēs, mērķdotācija interešu
izglītībai, Mūzikas un Mākslas
skolai un speciālās izglītības
iestādes pedagogu darba samaksai. Atlikušo pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzī-

bas inspekcijas piešķirtie līdzekļi EUR 300 apmērā Eiropas
kultūras mantojuma dienu rīkošanai - Kaucmindes mājturības
skolas (Kaucmindes muižas
muižnieka dzīvojamās ēkas) un
Mežotnes pilskalna ar senpilsētu popularizēšanai 2017.gada
9.septembrī.
Pamatbudžeta
izdevumu
daļa palielināta par 172653
EUR un kopā ar grozījumiem
veido 6 436 394 EUR. Minētie izdevumi sadalīti Rundāles
novada mācību iestādēm no
mērķdotācijām pedagogu darba samaksai. 2820 EUR no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti Dzīvokļu saimniecības budžetam tiesu lietu
sagatavošanai un iesniegšanai.
Plānojot 2017.gada budžetu,
tiesu izdevumiem par komunālo pakalpojumu parādiem
tika paredzēti 2000 eiro. Laika
periodā no 2017.gada janvāra
līdz 2017.gada 20.augustam
tiesu izdevumu kopējā summa
sastāda 2000 EUR, t.sk. valsts
nodevas un ar lietas izskatīšanu
saistītie izdevumi. Ir sagatavoti
vēl 4 prasību pieteikumi, kuru
kopsumma sastāda 1031,89
eiro. Līdz 2017.gada beigām
plānots iesniegt vēl 11 prasību pieteikumus par komunālajiem parādiem, kuru kopsumma
prognozēta 1779,17 EUR. Kā
arī nepieciešams paredzēt līdzekļus valsts nodevai par izpildu dokumentu iesniegšanu
tiesu izpildītājam ( 1 lieta –2,85
EUR), kas, ņemot vērā gaidāmās tiesu lietas 2017.gadā,
kopsummā sastādītu 8,55 EUR.
Veikti arī grozījumi starp
ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ar budžeta redakciju pēc
grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Budžets.
NODOTAS ZEMES
DOMĀJAMĀS DAĻAS
ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS
Pamatojoties uz iedzīvotāja
iesniegumu ar vēlmi sakārtot
īpašuma tiesības, lemts nodot
fiziskai personai īpašumā bez
atlīdzības domājamās daļas no
zemes gabala Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novads,

ar kopējo platību 6980 m2 un
noslēgt vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku par
zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
VEIKTAS IZMAIŅAS
APBALVOŠANAS KOMISIJAS
SASTĀVĀ
Rundāles novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas
sastāvā apstiprināta Kristīne
Kociņa, savukārt no pienākumu
pildīšanas atbrīvots Jānis Beķeris.
NOTEIKTAS DARBA
SAMAKSAS RUNDĀLES
NOVADA IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU VADĪTĀJIEM UN
VIETNIEKIEM
Ministru kabineta 2016.
gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas
noteikumi” nosaka, ka attiecīgā novada pašvaldības izglītības iestādes vadītāja mēneša
darba algu katru gadu nosaka
atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādēs
1.septembrī.
Ar
2017.gada1.septembri
Rundāles novada izglītības iestāžu vadītājiem noteiktas mēneša darba algas likmes: Pilsrundāles vidusskolas direktorei
– EUR 1300,00; Pirmsskolas
izglītības iestādes
“Mārpuķīte” vadītājai – EUR
950,00; Speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājai – EUR 1080,00;
Pirmsskolas izglītības iestādes
“Mārpuķīte” vadītājas vietniecei – EUR 760,00; Speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulespuķe” vadītājas vietniecei – EUR 864,00.
APSTIPRINA NOTEIKUMUS
Apstiprināti Rundāles novada domes noteikumi “Par kases
operāciju kārtošanu un kases
aparātu lietošanu Rundāles novada pašvaldībā”.
Nākamā domes sēde notiks 26.oktobrī pulksten
09.00 Rundāles novada domes sēžu zālē.
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NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI UN GLEZNOT
RUNDĀLES NOVADA AMATIERKOLEKTĪVOS! 2017/2018

BĒRSTELES KULTŪRAS NAMS
Amatierteātris „Ursula”
(kultūras namā)
Radošo izpausmju pulciņš (skolā)
Līnijdeju kolektīvs
(kultūras namā, dažādu vecumu)

Trešdienās 17.00-19.00
Ceturtdienās 17.00-19.00
Otrdienās
17.00-19.00

RUNDĀLE* (RUNDĀLES NOVADA DOMES JAUNAJĀ ZĀLĒ UN
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS ZĀLĒ)
Deju kopa “Magnolijas”
(Pilsrundāles vsk.)
Deju kopa „Ir varianti”
(Pilsrundāles vsk.)
Amatierteātris “Stella”
Teātra studija “Savējie” vidējā grupa
Teātra studija “Savējie” lielā grupa
Teātra studija “Savējie”
jauniešu grupa
Drāmas terapija
“Baltās mājas” Mākslas studija

VPDK „Rundāle” (Pilsrundāles
vidusskola)
Koris (Pilsrundāles vidusskola,
mūzikas klase)

Pirmdienās, Ceturtdienās
19.00-21.00
Otrdienās
18.30- 21.00

Mūzikas studija (grupa) “Jumts”
VPDK „Rundāle” (Pilsrundāles
vidusskola)
Koris (Pilsrundāles vidusskola,
mūzikas klase)

Pirmdienās 16.00-18.00
Trešdienās 18.30-20.30
Pirmdienās 19.00- 21.30 (JZ)
Trešdienās 19.00-21.30 (PV)
Otrdienās 18.00 – 19.00 (JZ)
Ceturtdienās
17.30 – 19.30 JZ)
Otrdienās 16.00 – 17.30 (JZ)
Piektdienās 16.30 – 19.30
(PV vai JZ)
Ceturtdienās
16.00 - 17.00 (JZ)
Ceturtdienās 17.00 - 21.00
Trešdienās 16.00-18.00
Piektdienās 16.00-18.00
Pirmdienās 19.00- 21.00
Ceturtdienās 19.00-21.00
Otrdienās 18.30- 21.00

SVITENES TAUTAS NAMS
Bērnu deju kolektīvs
Senioru deju kopa “Šurpu-turpu”
Folkloras kopa “Svitene”
Mākslas studija (Svitenes skolā)
Amatierteātris “Šurumburums”

Pirmdienās 18.30-19.30
Ceturtdienās 18.00-19.00
Otrdienās 19.00-21.00
Piektdienās 19.00-21.00
Trešdienās 18.00-21.00
Otrdienās 9.30-10.30
Otrdienās 14.00-15.00
Trešdienās 14.00-15.00
Ceturtdienās 19.00-21.00

VIESTURU KULTŪRAS CENTRS
Bērnu deju kolektīvs
“Annele un Sprīdītis”

Trešdienās
16.00-18.00
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PILSRUNDĀLĒ PABEIGTA GĀJĒJU CELIŅA BŪVNIECĪBA
Gājēju celiņa II kārtas izbūve savieno esošo gājēju
celiņu no Pilsrundāles vidusskolas līdz Rundāles pils muzejam. Celiņam ierīkots apgaismojums un divas gājēju
pārejas (iepretim Rundāles
novada domei un Rundāles
pils muzejam). Papildus minētajam uzstādītas arī četras nojumes pieturām.
Saskaņā ar Rundāles novada domes veikto iepirkuma
procedūru “Gājēju celiņa izbūves II kārta Pilsrundālē” (RND
2016/28 (ELFLA)), celiņa būvniecību veica SIA “VIONA”. Kopējās būvniecības izmaksas
sastāda EUR 155 890.92, tai
skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Publiskais finansējums
(ELFLA) sastāda EUR 45 000.
Rundāles novada domes līdzfi-

nansējums - EUR 110 890.92.
Projekta izmaksās iekļautas
arī būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas. Gājēju
celiņa otrā kārta izbūvēta Eiropas lauksaimniecības fonda
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

Foto: Laura Ārente

IESPĒJA PIETEIKTIES PIRMSLAULĪBU PROGRAMMAI

Saskaņā ar Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.
- 2017. gadam, ir izstrādāta Pirmslaulību mācību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma), kuras mērķis ir veicināt ģimeņu
stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā.
Apmācības programma sastāv no četriem moduļiem – katrs 6
akadēmiskās stundas:
1. modulis – Finanšu pratība – sniedz iespēju apgūt zināšanas
un pilnveidot izpratni par naudas gudru pārvaldību: plānot, krāt,
aizņemties, lai palīdzētu sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.
2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti – sniedz iespēju apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par laulības tiesiskajiem aspektiem.

3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto
un ģimenes izpratni par emocionāli veselīgām, pilnvērtīgām, harmoniskām, uz savstarpējo cieņu balstītām attiecībām ģimenē.
4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība – sniedz iespēju
apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības
veicināšanā.
Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā,
kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu
tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot katra pāra individuālo
dzīves pieredzi un izpratni.2017. gadā apmācības programma tiek
īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums,
bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības
notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās
grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.
Apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas
un brīvprātīgas. Plānots, ka apmācības būs pieejamas līdz pat š.g.
30. novembrim.
Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
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PIECOS RUNDĀLES NOVADA CIEMOS
UZSTĀDĪTI ĀRA TRENAŽIERI

Āra trenažieri Pilsrundālē /Foto: Ilvija Tetērina/
Turpmāk Rundāles novada iedzīvotāji Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē, Svitenē un Viesturos varēs veselīgi un sportiski pavadīt savu
brīvo laiku svaigā gaisā, izmantojot āra trenažierus. Katrā no apdzīvotajām vietām uzstādīti kombinētie trenažieri – spiešanai no
krūtīm sēdus un vilkšanai no augšas, gurnu trenažieris-tvisteris, trenažieris kāpšanas kustību imitācijai, airēšanas trenažieris, velotrenažieris, kāju un gurnu muskulatūras trenažieris, kā arī pumpēšanās
un pievilkšanās stieņi. Papildus tam uzstādīti arī soliņi un atkritumu urnas. Trenažieri ir piemēroti izmantošanai sākot ar 10 gadu
vecumu (10-14 gadu vecuma bērniem vecāku uzraudzībā) –gan
sievietēm, gan vīriešiem, gan arī senioriem kustību veicināšanai.
Aprīkojums ir brīvi pieejams, un to var izmantot ikviens, kas vēlas
nodarboties ar sportiskām aktivitātēm un ir veselīga dzīvesveida
piekritējs. Trenažieru novietojumu izvēloties tika ņemti vērā vairāki
apsvērumi – aprīkojuma pieejamība sabiedrībai, finansējuma piešķiršanas programmas nosacījumi (attiecībā uz īpašumtiesībām),
kā arī iedzīvotāju ieteikumi (piem., no Saulaines iedzīvotājiem par
bērnu laukuma izvietojumu pie daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku logiem,
līdz ar to tika meklēts cits risinājums trenažieru izvietošanai publiski pieejamā vietā). Iedzīvotāji aicināti saudzīgi izturēties pret
uzstādīto aprīkojumu, kā arī aizrādīt citiem, ja redzat, ka aprīkojums tiek tīši bojāts. Vecāki aicināti izskaidrot bērniem
korektu trenažieru lietošanu! Aprīkojums uzstādīts pateicoties
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālajam atbalstam, kas finansējis 90% no projekta “Āra trenažieru uzstādīšana
Rundāles novada ciemos” kopējām izmaksām (kur ELFLA finansējums ir 28 908.57 EUR, Rundāles novada domes līdzfinansējums 3
212,09 EUR).

Laura Ārente
Projektu Speciāliste

NEDRĪKST BŪT
VIENALDZĪGO
Bērni ir mūsu nākotne, kuri pārņems ne tikai mūsu darba tikumu,
bet arī labas uzvedības normas. Taču laikmetam savu zīmogu uzliek
darba un atsevišķu cilvēku uzvedības trūkums, kas savukārt atstāj
negatīvu iespaidu uz bērnu audzināšanu. Tā tagad, vairāk kā jebkad,
gulstas uz sabiedrības pleciem, tādēļ nedrīkst būt vienaldzīgo. Taču
realitāte ir gaužām bēdīga, liekas, ka Bērsteles ciematā šis jautājums satrauc tikai mūsu “Vakarvēja” biedrus.
Sākumā izveidojām bērnu atpūtas laukumu, lai mazajiem bērsteliešiem būtu pašiem sava izklaides vieta. Taču jūtamies vīlušies,
kad mūsu stādītās tūjas tika aplauztas, nepaveicās arī citiem stādījumiem. Bet vairākas ābeles, kuras savulaik tika iestādītas pie
daudzdzīvokļu mājām, palika bez mizas un līdz ar to tika pakļautas
bojāejai.
Nemitīgi vakaros atskan būkšķi, kas rodas no bumbu mešanas pa
māju sienām, tā traucējot veco cilvēku mieru. Juzdamies jau gana
pieauguši, un sekojot vecāku,piemēram, bērni rīko piknikus, atstājot
aiz sevis drazu kaudzi. Arī paštaisītās petardes rosina uztraukumu
par pašu bērnu veselību. Mūsu aizrādījumi netiek ievēroti, jo cilvēki,
kuriem būtu lielāka ietekme bērnu audzināšanā, paliek vienaldzīgi
un dažkārt cenšas apspiest mūsu iniciatīvu. Pārsteidzoši, ka šādu
attieksmi izrāda pat daži ciematā dzīvojošie skolotāji. Pateicību
vienīgi var izteikt fizkultūras skolotājai V. Žuravļovai un Pilsrundāles
vidusskolas audzēknim Oskaram Mihailovam, kurš labprātīgi uzņēmies šefību par mazākajiem zēniem, ar kuriem palaidnību vietā iesāka nodarboties ar sporta spēlēm futbola laukumā, kļūstot par viņu
treneri. Nepieciešamības gadījumā saņemam palīdzību arī no pašvaldības policista M.Brikera, kurš izprot situācijas nopietnību. Jūtot,
ka situācija kļūst nopietna un var turpmāk negatīvi ietekmēt bērnu
uzvedību, nolēmām nopietnāk pievērsties šim jautājumam. Regulāri
sākām izvest pārrunas gan ar bērniem, gan ar viņu vecākiem. Šī
attieksme jau neilgā laikā devusi redzamus rezultātus. Bērni kļuvuši
pieklājīgāki un savu brīvo laiku sāk izmantot lietderīgāk, piedaloties
dažādos sporta treniņos.
23.augustā notika sporta sacensības vietējā futbola laukumā, kurās piedalījās pārstāvji gandrīz no visām Pilsrundāles vidusskolas
klasēm, kā arī Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines
struktūrvienības 2.kursa audzēknis Aivis Liepa. Sporta organizatore
Valentīna Žuravļova bija parūpējusies par sporta stafešu dažādību,
kas guva lielu atsaucību. Bērni sadalījās trijās futbola komandās, kuras sacentās savā starpā. Par tiesnesi tika uzaicināts vietējais iedzīvotājs Arvis Sivačovs. Pasākumā piedalījās skolotāja Gunta Šurna,
kura cenšas vienmēr atbalstīt mūsu pasākumus. Valentīna Žuravļova un Dzidra Ročāne bija parūpējušās par uzvarētāju apbalvošanu.
Oskars Mihailovs par organizatorisko darbu saņēma dāvanu karti.
Sacensību noslēgumā sacensību dalībnieki apbrauca ar velosipēdiem goda apli savam ciematam.
Lai mūsu darbs būtu produktīvāks, lūdzām Viesturu pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam Bļinkovam sniegt praktisku palīdzību –
bērnu laukumam atjaunot rotaļu atribūtus, pareizi iekārtot smilšu
kastes, uzstādīt pievilkšanās stieni un salabot šūpoles.
Rundāles novada Viesturu
pagasta pensionāru
apvienības “Vakarvējš” biedri Bērstelē
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VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Vēršot iedzīvotāju uzmanību uz veselīgu paradumu
nozīmi ikdienā, Rundāles
novada dome uzsākusi veselības veicināšanas projekta
īstenošanu.
Sākot ar jūnija mēnesi jau
ir īstenota virkne pasākumu dažādām mērķauditorijām – sirds
veselībai, veltīta sporta un veselības diena “Vienā ritmā ar sirdi”,
kuras ietvaros par sirds veselību
stāstīja Latvijā pazīstamais kardiologs Andrejs Ērglis, Ģimenes
diena Svitenē, pasākums par
veselīgu dzīvesveidu un uzturu
bērniem “Sveiks un vesels, Karlson!” u.c.

PASĀKUMI IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒS
Līdz ar rudens iestāšanos
tika uzsāktas dažādas aktivitātes izglītības iestādēs.
• pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” audzēkņiem
jau septembra beigās tika organizētas drošas riteņbraukšanas
nodarbības;
• 15. un 18.septembrī “Mārpuķītē”, Pilsrundāles vidusskolā
un Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā notika atkarību profilakses lekcijas – mazākajiem klausītājiem izglītojoša
atkarību profilakses nodarbība

par jauno tehnoloģiju lietošanu
un riskiem, savukārt lielākajiem
– par apreibinošo vielu lietošanu;
•
Pilsrundāles
vidusskolas Bērsteles un Svitenes
struktūrvienību 5-6gadīgo izglītojamo grupām ar 1.oktobri tika
uzsāktas nodarbības kustību attīstībai ūdenī;
•
Pilsrundāles vidusskolas un SPII „Saulespuķe” izglītojamajiem tika organizētas vispārīgās vingrošanas nodarbības;
•
Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolēniem rudens brīvlaika
laikā būs iespēja piedalīties
3dienu radošajās darbnīcās par
veselīgu uzturu;
•
Oktobra beigās izglītības iestādēs norisināsies veselības nedēļa, kuras ietvaros notiks
dažādi ar veselīga dzīvesveida
tematiku
saistīti konkursi un aktivitā-

tes;

•
Novembrī Pilsrundāles
vidusskolā tiks organizēta lekcija
par mobingu.
NŪJOŠANAS NODARBĪBAS
IKVIENAM INTERESENTAM
Sākot ar oktobri, tiek organizētas nūjošanas nodarbības
trenera vadībā. Projekta ietvaros
tiks nodrošināts nepieciešamais
aprīkojums – nūjošanas nūjas.
Ņemot vērā, ka aprīkojums ir
ierobežotā daudzumā, aicinām
savlaicīgi pieteikties nodarbībām, sazinoties ar Sporta nodaļas vadītāju Ievu Kirkilu (tālr.
26553747, e-pasts ieva.kirkila@
rundale.lv)
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja
Laura Ārente
projektu Speciāliste

ZAĻO SKOLU SKAITS ARVIEN PIEAUG
12.septembrī,
Latvijas
Nacionālās bibliotēkas telpās notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana.
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Mārpuķīte” šogad saņēma
prestižo starptautisko Zaļo
karogu.
134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par
īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības
un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga
balvu. Vēl 67 skolas saņēma
diplomu un Latvijas Ekoskolas
nosaukumu.
“Šogad mācību gada sākums iezīmē gan negatīvas,
gan ļoti pozitīvas tendences kamēr skolu skaits Latvijā sarūk, Ekoskolu skaits tikai palielinās. Ir liels prieks, ka aug jauna
paaudze, kas tiešām spēs domāt ilgtermiņā un kura spēs arī
mainīt nepamatoto priekšstatu,
ka vides aizsardzība ir pretrunā
ar Latvijas ekonomisko izaugsmi,” stāsta Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Da-

niels Trukšāns.
Ekoskolu programma ir
viens no plašākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd
tajā darbojas jau vairāk nekā
200 izglītības iestādes, tostarp
arī pirmsskolas iestādes un
augstskolas. Visā pasaulē
Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot
ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides
izglītības procesā, kas veicina
ilgtspējīgu attīstību. Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem
tikai tās skolas, kas ilgstošā
laika posmā spēj demonstrēt
izcilas aktivitātes vides jomā,
savukārt Latvijas Ekoskolas
nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras
ir ceļā uz Zaļo karogu. Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā
darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina
metodiskos materiālus, sniedz
atbalstu un iespēju piedalīties
dažādās apmācībās, pieredzes

apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu
programmā ir vērtīgs ieguvums
ne tikai skolas kolektīvam, bet
arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides
pārvaldībā. Ikgadējais Ekoskolu
apbalvošanas pasākums notika
12. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds,
kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda
(Foundation for Environmental

Education – FEE International)
programmu darbību un attīstīšanu. Vides izglītības fonds,
Ekoskolas. Vides izglītības
fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības
fonds projekta “FEE International programmu īstenošana
Latvijā 2017.gadā” ietvaros.
Informāciju sagatavoja
Ilze Rušmane
ilze.rusmane@videsfonds.lv
Ekoskolu koordinators
Latvijā
Daniels Trukšāns
daniels.truksans@videsfonds.lv
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ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU
ATTĪSTĪBAI

Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC)
ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Rundāles novada pašvaldību par Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts
Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Pilsrundāles vidusskolā.
Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 17836
EUR. Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta realizēšana Pilsrundāles vidusskolā tiek uzsākta 2017.gada septembrī.
Projekts ir vērsts uz jaunu
pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas darba organizācijas
formas, kas papildinātu jau
esošās mācību stundas.

Projekta gaitā būs iespēja
pilnveidot sniegto izglītības
pakalpojumu un nostiprināt
skolas kolektīva gatavību risināt izglītojamo vajadzības paaugstinot viņu sasniegumus,
nodrošinot, ka mācību procesā
tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek
kompensētas tās vajadzības,
kas traucē skolēnam sasniegt
augstākus mācību rezultātus.
Projektā iesaistāmā mērķa
grupa ir 1.-6. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām vai
traucējumiem un skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem. Atbalsta pasākumiem finansējums tiek piešķirts
saskaņā ar skolas izstrādātu
projekta atbalsta pasākumu
plānu. Esam izvērtējuši savas
skolas esošo situāciju un vajadzības 3 gadu periodā, kas bija
priekšnoteikums plānā ieviešamo atbalsta pasākumu saturiskai izstrādei, jo tas ļāva veidot

piedāvājumu konkrētām skolēnu mērķa grupām, un noteica
darbības jomu izvēli. Projektā
iesaistītie skolēni Pilsrundāles
vidusskolā darbosies 2 jomās 1) STEM UN VIDES joma
- matemātika, fizika, ķīmija,
bioloģija un vide;
2) VALODAS joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā. Projekta ietvaros Pilsrundāles vidusskolā darbu uzsāks
speciālais pedagogs un vēl
viens logopēds. Uzskatām, ka
nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un
atbalsta personāla esamībai
un sadarbībai, kas agrīni var
palīdzēt noteikt tās prasmes,
kompetences vai vajadzības,
kuru novēršanas rezultātā iespējams panākt skolēna ātrāku
attīstību un labākus mācību sasniegumus. Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo individuālo
kompetenču attīstības plāns

paredz divu gadu laikā dažādus
mācību un ārpusstundu pasākumus skolēniem, kopā atvēlot
tam 17836 eiro, kas ir projekta īstenošanai piešķirtais
finansējums. Līdz ar projekta
realizēšanas uzsākšanu, skolas
risinājumi individuālās pieejas
attīstībā un skolas izglītības
pakalpojuma dažādošanā arī
tiek sākti, t.sk., sasaistot tos ar
kopējām paredzamajām izglītības sistēmas pārmaiņām nākamajā gadā.
Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.
8.3.2.2/16/I/001) ir iesaistītas
233 izglītības iestādes visā
Latvijā.
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas
direktora vietniece
izglītības jomā

AICINĀM PIETEIKT IEDZĪVOTĀJUS APBALVOJUMIEM
Kopš 2015.gada Rundāles
novadā tiek pasniegti pašvaldības apbalvojumi.
•
Goda zīmi „Zelta lauva”;
•
Goda rakstu;
•
Atzinības rakstu.
Augtāko pašvaldības apbalvojumu - goda zīmi “Zelta
Lauva”, ko piešķir par sevišķiem
nopelniem Rundāles novada
labā, ir saņēmuši trīs novadnieki - Rundāles pils muzeja
direktors Imants Lancmanis,
pensionētais pedagogs Leonards Feldmanis, gleznotāja
Īra Rozentāle.
Augstākais rakstiskais ap-

balvojums Goda raksts līdz
2017.gadam piešķirts 21 novadniekam, Atzinības raksts –
42.
•
Aicinām Rundāles novada
iedzīvotājus iesūtīt pieteikumus Rundāles novada
pašvaldību apbalvojumiem
Apbalvojumu nolikums un pieteikuma anketa ir atrodama
mūsu mājas lapā www.rundale.lv
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Foto: Ints Lūsis
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KAUT JAUNS TO ZINĀTU UN VECS TO VARĒTU JEB
“VECUMS NAV CEPUMS”

Ar humoru nosaukumā un
optimismu stāstos, aizvadīts
6. Zemgales stāstnieku festivāls “ Gāž podus Rundālē
”. Festivāls notika divas dienas, no 22. līdz 23.septembrim, un pulcēja vairāk kā 40
dalībniekus no visas Latvijas
un arī no Rundāles novada.
Festivāla pirmā diena tika

ties lielajā stāstnieku konkursā 2.decembrī Rīgas Latviešu
biedrības namā, kur sabrauks
labākie stāstnieki – bērni no
visas Latvijas, lai cīnītos par
Dižā stāstnieka titulu. Lai to iegūtu jāmāk piecu minūšu laikā
izteiksmīgi un skaidri pieteikt
sevi, izstāstīt pasaku, atgadījumu no savas vai citu dzīves

Foto: A. Ramane
aizvadīta Pilsrundāles vidusskolā. No rīta lekcija par stāstniecību, stāstnieku sagatavošanu un
stāstīšanas konkursu bērniem
“Teci, teci, valodiņa”. Paralēli
tam notika stāstnieku maratons sākumskolas klasēs, kas
tikko bija piedalījušies Olimpiskās dienas aktivitātēs, bet pēcpusdienā - Zemgales reģiona
mazo stāstnieku sacensības pusfināls. Vakarā Lielais stāstu
vakars ar senioriem un Bauskas Kultūras centra folkloras
kopu “Trejupe”, kas var lepoties
ar kuplo skaitu un ilggadējiem
dziedātājiem.
Stāstnieki bērniem stāstīja
pasakas – garas un īsas, rādīja lelles un mācīja spēles, kas
veicina savstarpēju cieņu, draudzību un saliedē klasesbiedrus.
Bērniem ļoti patīk stāstīt pašiem, ja vien pieaugušie tam
atrod laiku. Todien to atrada
stāstnieki - Liesma Lagzdiņa
un Inga Brūvere no Kuldīgas,
Vilhelmīne Jakimova no Preiļiem
un Sanda Salmiņa no Cēsīm.
Zemgales reģiona mazie
stāstnieki, pavisam 11 skolēni,
sacentās par iespēju piedalī-

un anekdoti. Pamēģiniet! Visbeidzot, kad krēslot sāka, tad
skolas zālē pulcējās tie, kam
sudrabs matos, lai klausītos
citu stāstos un savus izstāstītu,
bet sākumā bija goda deja, kas
vienoja visus. Kas tālāk? Tālāk
bija pasakas un stāsti par dzīvi,
kurā tik daudz kas bijis; par bērnību, kur mātei stingra roka, bet
tēvam maiga; par smago strādāšanu un nieka grašiem pensionāra makā; par ģimenē gūto
atbalstu un vecāku ietekmi; par
skolas laika mācībām un Dieva
dotajiem brīnumiem;par valodas mežģiem un gardumiem
un, jo tumšāks kļuva, jo spocīgāki stāsti prasījās. Kas klāt
nebija, tas neko nejuta, bet tie,
kas bija man teica, ka vēlējušies
tikai zināt, kā tad tie stāstu vakari notiek. Viņi neslēpa savu
gandarījumu, jo guvums ir lielāks. Tas nosēžas atmiņās, tas
tiek stāstīts tālāk, un stāstiem
to tik vajag - dzīvot no mutes
mutē, no sirds uz sirdi. Ja arī “
vecums nav nekāds cepums ”,
tas nenozīmē, ka par to jāgaužas. Vienkārši jātiekas, jārunājas un jāstāsta savas atmiņas

mums – tiem, kas vēlas klausīties. Paldies, visiem mūsu senioriem, kas bija klāt! Nākamajā
dienā stāstnieki ieradās Viesturu pagasta kultūras centrā, lai
piedalītos folklorista, pasaku
meistara A. Lerha – Puškaiša
radinieka Gunta Pakalna meistardarbnīcā, kur sakāmvārds
bija atslēga jebkāda veida
stāstam. Piemēram: “Grāmata
atrod savu lasītāju” un man tā
gadījās, kad es nonācu grāmatu
svētkos. Sakāmvārds palīdz, iedod virzību un domas pašas raisās. Tas bija lielisks treniņš katram, jo starp klātesošajiem bija
jaunie, kas tikai šogad iesaistījās UNESCO LNK “ Stāstu bibliotēku “ tīklā, kur nu jau ir vairāk
kā 70 interesenti gan bibliotekāri, gan folkloras kopu vadītāji,
gidi un skolotāji. Viesturos mēs
bijām jau otro gadu, jo septembra mēnesī, kad notiek festivāls,
tieši šajā pagastā notiek Ražas
svētki ar lielisku iespēju degus-

Vai zināt atšķirību starp optimistu un pesimistu? To nosaka,
garšojot konjaku.
Vai esat lūguši vecmammai
noadīt zeķes savā vietā? Noteikti, bet ne jau katra tur glabājusi
ļeņinus.
Tie tikai daži stāstiņi, kas
atmiņas virspusē guļ, jo bija tik
daudz smieklu un prieka, stāstu
un dziesmu, gardumu un dāvanu. Mēs noslēdzām sesto festivālu saules pielietā pagalmā un
ar dzērvju kāša atvadu deju zilzilās debesīs virs mūsu galvām.
Uz tikšanos nākamgad, kliedza
dzērves un mēs tām atbildējām,
ka tiksimies Rundālē pēc gada.
Tas būs jau septītajā festivālā, kurā runāsim, dziedāsim un
stāstīsim par rozēm. Gatavojieties!
Visbeidzot, paldies Valsts
Kultūrkapitāla fondam un Rundāles novada domei par finansiālu atbalstu, Pilsrundāles
vidusskolas direktorei A. Liš-

Foto: A. Ramane
tēt konservējumus un priecāties
par viesturiešu dārzos izaugušajiem lauku labumiem. Taču
ne jau tikai priecāties mēs nācām, bet lai stāstītu atbilstošus
atgadījumus, pasakas un līdzību
stāstus. Vairāk kā stundu mums
un Bārbeles folkloras kopai “Tīrums” bija dota pilna vaļa. Nu,
tad darījām, kam bijām gatavojušies. Vai zināt, kas ir bambāļi?
Tie ir āboli mīklā, ko Limbažos
cep.
Vai zināt, ka ļoti liels grēks
jebkuram ir alkatība? Neņem par
daudz!

kauskai, skolotājām: S. Pavlovai,
B. Strautniecei, I. Pičūginai, I.
Vaičūnei, M. Rikmanei, A. Vangalei, L. Feldmanei, A. Kivriņai,
A. Zelmenei un R. Vasiļevskim,
ēdinātājai A. Leitlantei, radošajai personai M. Zvirgzdai,
čaklajiem palīgiem L. Lapiņai,
I. Mežezeram, I. Zvaigznei, G.
Lisovskai un Saulaines sociālā
centra darbiniecei M. Jaungailei
par uzņemšanu.
A.Ramane
Pilsrundāles [stāstu]
bibliotēka
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TIEK GODINĀTI RUNDĀLES NOVADA PEDAGOGI
30.augustā Pilsrundāles vidusskolā notika pedagogu augusta konference, kura ik gadu
notiek jauno mācību, gadu uzsākot. Pedagogu augusta konferencē tiek pārrunāti jaunumi
izglītības jomā, apskatītas aktuālas tēmas un godināti mūsu
novada pedagogi. Konferenci
atklāja Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve. Viņa pateicās
izglītības iestāžu kolektīviem
par paveikto, lai skolas sekmīgi varētu uzsākt jauno mācību
gadu, par padarīto iepriekšējā
mācību gadā un novēlēja spēku un izturību jaunajā mācību
gadā.
Ar aktualitātēm un jaunumiem šajā mācību gadā mūs
iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece
pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baiba Bašķere. Viņa norādīja, ka mūsdienu
pedagogiem nepieciešama uzņēmība, spars un enerģija. Pašlaik izglītībā tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz kompetenču
pieeju, kas no pedagogiem prasīs jaunas zināšanas, prasmes
un attieksmes, tomēr šis gads
krasas izmaiņas izglītības jomā
nenesīs.
Pasaulē pastāv dažādas terapijas metodes, konferencē
pedagogiem tika atklātas divas. Viena no tām ir mākslas
terapijas metode, kura palīdz
cilvēkam izzināt sevi, iepazīstināt savus pārdzīvojumus,
atklāt savas zemapziņas dzīles, atbrīvoties no problēmām,
kuras krājušās gadiem ejot,
iemācīties uzticēties. Un otra
jau kopš seniem laikiem ir pasakas. Tās parasti tika izmantotas kā audzināšanas metode.
Par terapiju izmantošanu veselīgas sabiedrības veidošanā
un ģimenes saišu stiprināšanā
mums pastāstīja ārste, mākslas terapeite, Reiki meistare un
māksliniece Dita BaumaneAuza.
Jaunietis mēdz būt spurains

Pedagogu augusta konference /Foto: Dmitrijs Ščegoļevs/
un kaitinošs. Ar šīm uzvedības
pārmaiņām daļa sabiedrības
nespēj samierināties. Ģimenes ārsts un pediatrs Gundars
Kuklis pastāstīja, kā labāk saprast mūsdienu.
Mūsu skolotāju pulkam šogad pievienojās sporta skolotāja Lelde Juriščuka. Viņa rūpēsies par fizisko sagatavotību PII
“Mārpuķīte”. Lelde ir ieguvusi
ne tikai sporta, bet arī pamatskolas bioloģijas skolotāja kvalifikāciju.
30.augustā konferences otrajā daļā tika sumināti mūsu
novada pedagogi, kuri savā
darbā ieliek lielu sirdsmīlestību
un labestību. Paldies, par pedagogu darbu, gudrību, uzkrāto
pieredzi, sirds degsmi, mīlestību un atbildības sajūtu. Šajā
dienā īpašie ieguldījumi novada
izglītībā tika novērtēti ar novada un Izglītības un zinātnes
ministrijas atzinības rakstiem,
kolēģu un vadības pateicības
vārdiem, skaistiem ziediem,
kā arī laba vēlējumiem. Rundāles novada Atzinības rakstu
un naudas balvu par apzinīgu
un profesionālu ieguldīto
darbu mācību un audzināšanas darbā Pilsrundāles
vidusskolā tiek apbalvota Līga
Ligita Feldmane. Skolā ir nostrādāti 40 gadi un 10 no tiem
Līga veiksmīgi vada Pilsrundāles vidusskolā latviešu valodas
skolotāju metodisko komisiju.

Aktīvi darbojas arī Bauskas un
Rundāles novadu latviešu valodas metodiskajā apvienībā.
Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pedagoģe
Ilze Štālmane saņem Rundāles novada Atzinības rakstu un
naudas balvu par ieguldījumu
izglītības jomā un sabiedrisko aktivitāti. Ilze veicina kvalitatīvu angļu valodas apguvi,
rosina izglītojamos piedalīties
olimpiādēs gan novadā, gan
Zemgales reģionā. Ir saņēmusi Zemgales reģiona pateicību.
Ar Rundāles novada Atzinības
rakstu un naudas balvu tiek apbalvota pirmsskolas izglītības
iestādes “Saulespuķe” pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta Brūvere par radošu, atbildīgu un iniciatīvas bagātu
pieeju mācību procesa organizēšanā. Iveta ātri iekļaujas
komandas darbā, ir laba padomdevēja un spējīga pati rast
dažādus risinājumus.
Pilsrundāles
vidusskolas
skolotājai Ainai Simonovai
Rundāles novada Atzinības
raksts un naudas balva tiek
pasniegti par sekmīgu, ilggadīgu, ar lielu pašatdevi piepildītu profesionālo darbību
Pilsrundāles vidusskolā. Aina
ir talantīgs, apzinīgs, mērķtiecīgs un radošs pedagogs.
Rundāles novada Atzinības
rakstu un naudas balvu pasnie-

dza Romualdam Vasiļevskim
par ilggadīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību
Pilsrundāles vidusskolā. Romualds skolā strādā jau 36 gadus par fizikas un informātikas
skolotāju. Pilsrundāles vidusskolas skolotājai Dacei Janjonei Rundāles novada Atzinības
raksts un naudas balvu tika
pasniegti par apzinīgumu un
profesionalitāti, veicot mācību un audzināšanas darbu
Pilsrundāles vidusskolā. Pedagoģiskais darba stāžs– 40
gadi. Pilsrundāles vidusskolā
māca ģeogrāfiju, kā arī vada
nodarbības logopēdijā gan
pirmsskolas, gan sākumskolas
skolēniem.
Jekaterina Nosuļa saņēma Rundāles novada Atzinības
rakstu un naudas balvu par
pašaizliedzīgu un profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”.
“Katrīna ir dzimusi skolotāja un
laimīgi ir tie bērni, kuriem lemts
nokļūt pie šādas skolotājas.”
Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pedagogs
un direktora vietniece audzināšanas darbā Sanita Collenkopfa saņēma Rundāles novada Atzinības rakstu un naudas
balvu par godprātīgu darbu
un sabiedrisko aktivitāti.
Sanita veic godprātīgu darbu
dažādās izglītības un kultūras
jomās.
Pilsrundāles
vidusskolas
skolotājai Jeļenai Jonasei
tika pasniegti Rundāles novada Atzinības raksts un naudas
balva par pašaizliedzīgu un
radošu darbu ar izglītojamajiem. Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienībā Svitenes skola
par audzinātāju 1,5 – 4gadīgo
pirmsskolas bērnu grupā. Pilsrundāles vidusskolas skolotājai
Daigai Sakai Rundāles novada Atzinības raksts un naudas
balva tiek pasniegti par ieguldīto darbu skolas izglītības
kvalitātes celšanā.

Tālāk->14.lpp
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<- Daiga strādājot jau 10
gadus skolas vadības komandā,
sevi ir pierādījusi kā zinošu, radošu, komunikablu skolotāju.
Pilsrundāles
vidusskolas
skolotājai Solveigai Selgai
Rundāles novada Atzinības
raksts un naudas balva par
mērķtiecīgu un radošu darbu
ar izglītojamajiem. Solveiga
strādā Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībā Mūzikas un
mākslas skolā par klavierspēles
pedagogu.
AR Izglītības un zinātnes
ministrijas Atzinības rakstu
par nozīmīgu pedagoģiskā
darba ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā tiek apbalvota PII “Saulespuķe” pirmsskolas izglītības skolotāja Gianeja
Zaļkalne. Gianeja ir montesori
skolotāja, kuras darba stāžs ir
vairāk kā 20 gadi.
PII “Saulespuķe” psiholoģe
Dzintra Lasmane tiek apbalvota ar Izglītības un zinātnes
ministrijas Atzinības rakstu
par nozīmīgu pedagoģiskā
darba ieguldījumu iekļaujošās izglītības veicināšanā.
Dzintra ir apzinīga, zinoša, atbildīga un mērķtiecīga atbalsta
komandas vadītāja.
Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā ar Izglītības un zinātnes ministrijas
Atzinības rakstu apbalvota PII
“Saulespuķe” pedagoģe Sandra Demme. Sandra sevi ir
parādījusi kā talantīgu, zinošu,
prasmīgu, mērķtiecīgu, radošu
pedagogu ar augstu atbildības
sajūtu.
Jauno zināšanu ceļu uzsākot,
novēlām visiem, lai jaunais mācību gads sniedz Jums patiesu
prieku, smeļoties un nododot
jaunas zināšanas, un nes gandarījumu par padarīto.
Zinaida Sparāne
Rundāles novada Finanšu un
investīciju nodaļas speciāliste
izglītības un IT jomā
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SAMĪTĀS PAŠCIEŅAS PARĀDS
NOVADNIEKU LIKTEŅSTĀSTI

Jānis Reinhards /Foto no: nekropole.info/
Septembrī varam atzīmēt Svitenē dzimuša novadnieka Jāņa Reinharda 157 jubileju.
Par viņa jaunāko brāli Gustavu Reinhardu –
sabiedrisko darbinieku - rakstīju Rundāles
novada ziņās aprīļa mēnesī.
J.Reinhards dzimis 1860.gada 20.septembrī
Svitenes pagasta (agrāk Švitenes) “Igauņos”
lauksaimnieka ģimenē. 1882.gadā beidzis Jelgavas ģimnāziju un līdz 1887.gadam studēja
Tērbatas universitātē teoloģiju. Pēc studijām,
vienu gadu bija Kandavas prāvesta vikārs. Drīz
pēc tam, 28 gadu vecumā, sāka kalpot Mērsraga
baznīcā. Viņš bija pirmais latviešu tautības mācītājs šajā draudzē, kur nokalpoja 9 gadus. Ar viņa
gādību, šī un Dzirciema baznīca tika pie ērģelēm.
Kalpošanas ceļš viņu aizveda uz Jelgavu, kur līdz
Pirmā pasaules kara sākumam nokalpoja Jelgavas pilsētas un Jelgavas Nikolaja draudzēs.
Pirmā Pasaules karā bijis bēgļu mācītājs Balvos, bet pēc atgriešanās, turpinājis savu kalpošanu Jelgavā, kur nodibinājis Jelgavas kurlmēmo
skolu.
Pēc Latvijas valsts izveidošanās viņš atjaunoja Kurzemes konsistoriju un veica ģenerālsuperintendanta pienākumus, bet 1920.gadā bija
viceprezidents. 1926. gadā apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeņa III šķiru (#109) un vēlāk - Zelta krustu. Rakstos pamanīju interesantu liecību,
proti, J.Reinharda paraksts rotā Aspazijas un Raiņa laulības apliecības izziņu. “Raiņa un Aspazijas
laulību apliecības atrašanās vieta nav zināma,
toties Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju
krātuvē saglabājusies 1898.gada 17.janvārī Jelgavas pilsētas draudzes mācītāja Jāņa Reinharda (1860–1944) izsniegtā izziņa par Rīgā 1897.

gada 21.decembrī mācītāja Kārļa Kellera reģistrēto laulību (RTMM 128771)”.
Kalpošanas gaitas J. Reinhardu aizveda arī uz
Bausku, kur viņš no 1922.gada līdz 1944.gadam
bija Bauskas prāvesta iecirkņa prāvests. Savā
dzīvē viņš bijis arī Baznīcas virsvaldes loceklis un
Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu palīdzības
biedrības priekšnieks.
J.Reinharda mūžs aprāvās 1944.gada 5.augustā, kad Jelgavā ienāca padomju armija. Tas
notika tā: “1944.gada 5.augustā Jelgava gulēja
drupās un kādam “atbrīvotāju” armijas virsniekam cēlās roka, lai atņemtu dzīvību diviem sirmgalvjiem. Prāvestam tolaik bija 84, aptiekāram
79 gadi. Slepkava iekāroja zelta pulksteņķēdi,
pulksteni un prāvesta krustu. Vairākas dienas
upuri gulēja grāvmalā, jo arī tam, kas viņus apglabātu, varēja draudēt “uzvarētāju” lode.” Pēc
vairākiem gadiem Sv. Annas draudze un prāvests
Vecmanis gribēja atdot abu noslepkavoto Jelgavas Goda pilsoņu pīšļus svētītai kapsētas zemei,
piestiprināt piemiņas plāksni Sv.Annas baznīcā,
kur mācītājs Reinhards bija kalpojis pilsētas vakara draudzē. Bet padomju varai tolaik bija bail
pat no mirušiem Latvijas patriotiem, un iejaucās
čekisti, mirušie palika guļam prāvesta mājas sētmalē.”
1990.gadā viņu abu pīšļi tika guldīti tam paredzētajā vietā. Laikraksts “Zemgales ziņotājs”
rakstīja: “Sestdien, no Sv. Annas baznīcas, prāvests Alfons Vecmanis, mācītāji Ivars Muravskis un Imants Lūsis ar Dieva vārdiem, daudzi
jo daudzi jelgavnieki ar ziediem pēdējā gaitā
pavadīja prāvestu Jāni Reinhardu un farmaceitu Pēteri Dučkenu. Viņu pīšļi 46 gadus žogmalē gulējuši, beidzot tika ar pilnu godu un cieņu
guldināti Dzimtenes smiltājā. Tagad beidzot parāds ir nokārtots. Mūsu gļēvās klusēšanas, līkās
muguras un samītās pašcieņas parāds. Ja ir, tagad lai runā sirdsapziņa tiem, kas sakās mums
mieru, laimi un labklājību atnesuši…”. J.Reinharda
ģimenē piedzima divi dēli. Vecākais dēls Kārlis
(11.12.1890. Engurē - 04.07.1965 Vircburgā/Vācija) apguva tieslietas un kļuva par prokuroru, bet
jaunākais dēls Pauls Jēkabs (02.05.1903. Jelgavā – 20.08.1990. Greivsendā/Anglijā) kļuva par
inženieri un vēlāk atrada sirds aicinājumu diplomātiskajā dienestā.
A.Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja
Izmantotie informācijas avoti:
•
“Es viņu pazīstu”, 1939.
•
nekropole.info
•
Engures ziņas, 29.09.2014.
•
Zemgales ziņotājs 16.05.1990.
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EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS

EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS RUNDĀLĒ

un darbojās Vainagu darbnīca.
Uzsvars likts arī uz kaucmindietes prasmju kodeksa iepazīšanu
un bija apskatāma Kaucmindietes pūra lāde.Viens no spilgtākajiem konkrētā pasākuma
brīžiem bija sievu un meitu iznāciens mantotos, koptos un pašu
darinātos tautastērpos.

9.septembrī, Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros Saulainē pie Kaucmindes
muižas un Mežotnes pilskalnā
risinājās virkne saistošu pasākumu. Abos tās dienas notikumos
dažādās vietās tika piedāvāta
bagātīga Rundāles novada domes Kultūras nodaļas sagatavota programma. Par to saņemti
virkne atzinīgu vārdu un oficiāla
pateicība no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

SILTĀ KOPĀBŪŠANA MEŽOTNES PILSKALNĀ

IZDEJO DZĪVES STĀSTU
SAULAINĒ
Saulainē, Kaucmindes muižā, sarīkojumā «Kā būt īstenai
kaucmindietei jeb kāzas šoruden
būs!» apmeklētājiem bija iespēja redzēt stāstu - no bērnības,
izdejota jaunība un līgavas gaitas ar Rundāles amatieru teātra
studijas “Savējie” priekšnesumu
“Vainadziņš”, savukārt ar deju
un priekšnesumu “Ai, tai mūsu
māsiņai tāli jāja precinieki” sagaidīti precinieki un noslēgumā
viesi cienāti ar dzimtas kāzu torti. Novadnieces bija laipni atvēlējušas savas īstās kāzu kleitas
un fotogrāfijas no dažādiem laikiem, kas izvietotas kāzu kleitu
un fotogrāfiju izstādē “Kāzas
gaidot”. Jaunām meitām sniegti
vainadziņa nēsāšanas padomi

Īpašo ugunsritu uzsāk folkloras kopu “Laukam pāri” dalībnieks
/Foto: K. Līdaka/

Tās pašas dienas vakara
pusē pasākumu virkne turpinājās Mežotnes pilskalnā. Tajā
vēsturisku noskaņu radīja Indriķa hronikas fragmentu lasījumi.
Pilskalnā sanākušos klātesošos
jūsmināja un īpašas vibrācijas raisīja “Teiksmas” koklētāju
skaņas, rotaļas kopā ar folkloras kopu “Svitene”, kā arī kopābūšana ugunskura tuvumā un
ugunsrīts kopā ar folkloras kopu
“Laukam pāri”. Praktiskas zināšanas varēja gūt no arheologa
Artūra Tomsona prezentācijas
par Mežotnes pilskalna arheoloģisko izrakumu šā gada vasarā
gaitu un rezultātiem. Omulīgu
noslēgumu piesātinātajai dienai
nodrošināja uz ugunskura gatavotas putras garšošana.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Līdaka
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pasākuma dalībnieku kopābūšana un rotaļas ap ugunskuru
/Foto: K.Līdaka/
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AUTOCEĻŠ “PILSRUNDĀLE – SVITENE”
- SLĒDZ LĪGUMUS, LEMJ PAR
NOSAUKUMU UN PROJEKTA PIETEIKUMU
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FORUMS VALSTS ATBALSTA BIZNESU JELGAVĀ

SLĒDZ LĪGUMUS UN PLĀNO BŪVDARBUS
Rundāles novada ziņu augusta numurā slejā “Iedzīvotāji jautā” sniegta atbilde uz jautājumu
“Kas notiek ar solīto Svitenes
ceļa asfaltēšanu?”. Uz šo brīdi,
situācija ir būtiski mainījusies
– pamatojoties uz Rundāles
novada domes Iepirkuma komisijas 2017.gada 16.augusta
lēmumu, 2017.gada 29.augustā
noslēgts līgums ar SIA “VIONA”
par Autoceļa Pilsrundāle-Svitene posma pārbūvi, kā arī noslēgts līgums ar SIA “RoadLat”
Autoceļa Pilsrundāle – Svitene
posma pārbūves būvuzraudzību.
Līgumā noteikts, ka Būvuzņēmējam – SIA “VIONA” jāpabeidz būvdarbi un jānodod
līgumā noteiktajā kārtībā 15
(piecpadsmit) mēnešu laikā no
līguma noslēgšanas dienas. Savukārt SIA “RoadLat” nodrošina
būvuzraudzību sākot no būvdarbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Rundāles novada domes
izpilddirektors Aigars Sietiņš
informē, pirms uzsākt fiziskas
darbības, šobrīd noris Satiksmes organizācijas plāna skaņošana ar VAS “Latvijas Valsts
ceļi”. Reālus būvdarbus plānots
uzsākt 1.novembrī.
PIEŠĶIR NOSAUKUMU
Saskaņā ar 2016.gada
30.jūnija Rundāles novada domes lēmumu “Par valsts vietējā autoceļa V1033 Pilsrundāle-Svitene-Klieņi” ceļa posma
pārņemšanu bez atlīdzības
pašvaldības īpašumā” (protokola Nr.6, 12.p.), kā arī 2017.
gada 9.augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr.411 (prot. Nr.
38 32. §) “Par valstij piederošo
nekustamo īpašumu nodošanu
Rundāles novada pašvaldības
īpašumā”, autoceļš V1033 “Pilsrundāle-Svitene-Klieņi” posms
1,42-9,17 km nodots bez atlīdzības
Rundāles novada pašvaldības īpašumā. Rundāles novada
domes 31.augusta sēdē lemts
piešķirt Rundāles novada autoceļam - Rundāles pagasta ne-

“SOS - (ne) ceļš Pilsrundāle Svitene - Klieņi! Izbraukt var
tikai ar nežēlīgu nežēlastību
pret savu braucamo!” Šādu ziņu
un foto 2015.gada 20.februāri
Sociālajā vietnē Facebook VAS
“Latvijas Valsts ceļi” adresējusi
Kristīne Kociņa
kustamā īpašuma zemes vienībai 7,6 ha platībā, un Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma
zemes vienībai 2,3 ha platībā,
un zemes vienībai 4,5 ha
platībā, nosaukumu “Pilsrundāle – Svitene”, kā arī noteikt
minētajam autoceļam A grupu
un reģistrēt autoceļu grupas reģistrā ar Nr.9.
APSTIPRINA PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANU
Tāpat Rundāles novada domes 31.augusta sēdē lemts apstiprināt projekta “Pašvaldības
ceļa “Pilsrundāle-Svitene” pārbūve” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar projekta kopējām izmaksām EUR 2 242 764.00, kur
attiecināmā izmaksas ir EUR 1
300 000.00, ko sastāda EUR 1
170 000.00 ES EFLA finansējums, EUR 1 072 764.00 Rundāles novada domes budžeta
finansējums, tai skaitā 10 %
līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām EUR
130 000.00 apmērā un EUR
942 764.00 projekta neattiecināmo izmaksu segšanai.
Informāciju apkopoja
Kristīne Līdaka
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

JELGAVAS TEHNIKUMS, PULKVEŽA O. KALPAKA IELA 37,
JELGAVA, 9:30 - 15:00
Nāc uz šī rudens vērienīgāko forumu Jelgavā uzņēmējiem un
biznesa uzsācējiem! Uzzini par iespējām saņemt valsts atbalstu
savam biznesam, rodi idejas jauniem projektiem un iedvesmojies
no uzņēmēju pieredzes stāstiem.
Foruma pirmā daļa kopīga visiem dalībniekiem, bet otrā daļā
atšķirīgas sesijas – uzņēmējiem un biznesa uzsācējiem.
Kopīgā sesija
•

Iespējas uzņēmēja un valsts pārvaldes mijiedarbībai Latvijas izaugsmei,
•
Aldis Bukšs, Ekonomikas ministrija
•
Pašvaldību piedāvājums uzņēmējiem, Zemgales plānošanas reģions
•
Tipiskākās kļūdas pārdošanā, Dace Briede-Zālīte, Moresales Latvia
Biznesa uzsācējiem
•
Biznesa uzsācējs un viņam pieejamais atbalsts, Mārīte
Lazdiņa, ALTUM
•
Uzņēmēja drosmes stāsts, Zane Oja, TARTE
•
Ar atbalstu ir vieglāk uzdrīkstēties, Linda Grīnfelde, LIAA
•
Uzņēmēja drosmes stāsts, Rolands Briņkis, Dabas Dots
•
Uzņēmēja drosmes stāsts, Aksels Zingulis un Reinis Nikuļcevs, RocketGrip
Uzņēmējiem
•
Ar atbalstu ir vieglāk attīstīties, Linda Grīnfelde, LIAA
•
Uzņēmēja pieredzes stāsts, Andris Dlohi, Cross Timber
Systems
•
Naudas ir daudz - jāspēj tikai paņemt, Mārīte Lazdiņa,
ALTUM
•
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem, Sintija Zīverte, CFLA
Foruma noslēgumā norisināsies tīklošanās – īpašos stendos
būs pieejamas individuālas konsultācijas par atbalsta un biznesa
attīstības jautājumiem. Konsultācijas sniegs ALTUM, LIAA, CFLA,
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Lauku atbalsta dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, LLKC,
LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa, Zemgales uzņēmējdarbības centrs, LTRK, Partnerība LIELUPE, bankas, u.c.
Dalība bez maksas.
Foruma programma un reģistrēšanās ALTUM tīmekļa vietnē: Forums VALSTS ATBALSTA BIZNESU - Jelgava : Finanšu institūcija
ALTUM
Mārīte Lazdiņa
Zemgales reģiona vadītāja
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RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJI TIEK
AICINĀTI NODARBOTIES AR SPORTU
Pilsrundāles vidusskolas sporta zāle Sporta nodarbības
Otrdienās plkst. 19:00 - 21:00
Trešdienās plkst. 18:30 - 20:30
Nodarbības galda tenisā
pirmdienās plkst. 15:30 - 17:30
trešdienās plkst. 15:30 – 17:30
Treneris: Aivars Kamols
Kontakttālrunis: 29206294
Svitenes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Sporta nodarbības
otrdienās plkst.18:00 - 20:00
piektdienās plkst.18:00 - 20:00
Bērsteles kultūras nama zālē Sporta nodarbības
pirmdienās plkst.18:30 - 21:00
ceturtdienās plkst.18:30 - 21:00
Viesturu kultūras centra zālēSporta nodarbības
trešdienās plkst. 18:00 - 19:00 (bērniem) un 19:00-20:00
(pieaugušajiem)
piektdienās plkst.18:00 - 19:00 (bērniem) un 19:00-20:00
(pieaugušajiem)
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās
struktūrvienības sporta zālē Sporta nodarbības
trešdienās plkst.19:30 - 21:00
ceturtdienās plkst.19:30 - 21:00

VINGROŠANAS NODARBĪBAS NO 2017.GADA OKTOBRA
Saulainē, PII “Mārpuķīte” zālē
Pirmdienās plkst.18:30 - 19:30
Svitenes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā
Pirmdienās plkst.20:00 - 21:00
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
Trešdienās plkst. 18:30 - 19:30
Bērsteles kultūras nama zālē
Trešdienās plkst.20:00 - 21:00
Viesturu kultūras centra zālē
Piektdienās plkst. 18:30-19:30

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS no 16.oktobra
Saulainē pie Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines
teritoriālās struktūrvienības – Ceturtdienas, plkst.19:30;
Svitenē pie Svitenes pārvaldes administratīvās ēkas – Piektdienas,
plkst.18:30;
Pilsrundālē pie Domes ēkas – Otrdienas, plkst.18:30;
Bērstelē pie Bērsteles kultūras nama – Pirmdienas, plkst.18:30;
Viesturos pie Viesturu kultūras centra – Trešdienas, plkst.18:30.

Brīvās nomas zemes uz 2017. gada 2. oktobri
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Rundāles pagasts

40760010050
40760030173
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030436
40760030458
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760080095
40760080121
40760080133
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080145
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760100029

Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāles ciemats 2
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 2.16
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.8
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Saulaines personīgās palīgs.
Rundāles pagasta zemes

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,5000
0.8100
0,1300
0,4800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0.0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0050
0.0250
0,0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,0000

Svitenes pagasts

40880010095
40880040315
40880040495

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi

0.7000
0.1000
0,0700

Viesturu pagasts

40960040212
40960070193
40960070355
40960070100
40960070101
40960070128
40960070191
40960070302
40960080085
40960020040

Jaunā māja 1
Zeme pie upes
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

0,1000
2.8000
0.2600
4,1000
5,4000
0,2500
0,0300
1,3300
0,1691
0,1100
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VASARĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

SAULAINI SVEICIENI
RUNDĀLES

JUBILĀRIEM!

JUBILĀRIEM!

SEPTEMBRA

Aleksandrs Kruļikovskis

Bičevska Irēna
Bļinkova Marija
Kaļiņina Domicele
Kugrēns Jānis
Rožkova Levontina

85

Dailis Jurevics

80

75

Monika Bistrova
Jurijs Bobrovs
Sidija Dankbāre
Jevgenijs Makarevičs
Ārijs Riders

Bērziņa Skaidrīte
Kurlis Dzintars
Šulce Regīna

70

75

Seņa Zofija

Elmārs Miļūns

65

70

Grudzinska Elza

60

OKTOBRA
90

80

Valentina Noskova
Leonīds Undzenko

Ciprus Spodris
Graviņš Modris
Kaulenis Jons
Lode Arita
Poča Svetlana
Vasiļevskis Romualds
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65

Ivars Melngalvis
Oļegs Šults
Ausma Videniece

60

Ivars Bogdanovs
Inārs Burbulītis
Jadviga Jankovska
Ināra Midre
Nadežda Muceniece
Marija Puntuze
Edmunds Rupeiks

Sveicam novada jaunos
iedzīvotājus un viņu vecākus!

Ravita, Eva, Aija Anna,
Sofija, Emīlija, Monta, Ralfs

KONKURSS „ĢIMENEI
DRAUDZĪGA PAŠVALDĪBA”

Laikā līdz 31.oktobrim novērtē Rundāles novada pašvaldības
sniegto atbalstu ģimenēm mājaslapā www.vietagimenei.lv.
Lai noteiktu labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko
atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus
ģimenēm ar bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šogad pirmo reizi rīko konkursu „Ģimenei
draudzīga pašvaldība”.
*Ikviens, kas sniegs vērtējumu kaut par vienu pašvaldību,
piedalās izlozē, kurā katru nedēļu var laimēt dāvanu karti 50
eiro vērtībā ģimenes izklaidēm un citas veicināšanas balvas.

PATEICĪBA KAIMIŅAM

Vēlos izteikt vārdos neizsakāmu paldies savam kaimiņam Viktoram Skadorvam ar ģimeni un mūsu jaukajai bibliotekārei Anitai ar
ģimeni par palīdzību ne tikai grūtā brīdī, bet arī ikdienā.
Liels paldies!
Mirdza

INFORMĀCIJAI

Izdevumā „Rundāles Novada Ziņas” tiek sveikti novada iedzīvotāji,
sākot no sešdesmit gadu jubilejas.
Ja nevēlaties tikt sveikts izdevumā „Rundāles Novada Ziņas”,
lūdzam par to informēt līdz katra mēneša 15.datumam, rakstot uz
e-pastu dome@rundale.lv vai zvanot domes kancelejai pa tālruni
63962298.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
ALEKSANDRS SMIRNOVS 08.12.1936 – 29.08.2017.
DZINTARS KURLIS 06.09.1942. – 09.09.2017.
DOMICELE EMILIJA KAĻIŅINA 30.09.1937. – 13.09.2017.
RITA KRAUTMANE 18.03.1931. – 27.09.2017.

„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.

