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18. NOVEMBRA
PRIEKŠVAKARĀ
Š.g. 2. novembrī notika Bērsteles daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu īpašnieku sanāksme par māju apsaimniekošanas
jautājumiem. Sapulces laikā iedzīvotāji varēja iegūt atbildes
uz jautājumiem par to, kā tiek organizēta apsaimniekošana
Rundāles pagastā un saņēma uzaicinājumu no novada
domes Komunālo pakalpojumu dienesta pievienoties
apsaimniekojamo māju pulkam. Lai tas notiktu, jāorganizē
katras atsevišķās mājas dzīvokļu īpašnieku sapulces,
kurās jāpieņem lēmums par māju apsaimniekošanu.
Ceru, ka dzīvokļu īpašnieki spēs vienoties un rūpes par
katras mājas jumtiem, pagrabiem, ūdens un kanalizācijas
tīkliem, kā arī koplietošanas telpu un teritorijas uzturēšanu
tīrībā un kārtībā varēs nodot apsaimniekotājiem. Līdzīgus
lēmumus gaidām arī no citām daudzdzīvokļu mājām
Svitenē un Viesturos.
Oktobrī jau uzsākti darbi pie Pilsrundāles vidusskolas
sporta laukuma un labiekārtošanas projekta realizācijas.
Ņemot vērā, ka būvdarbu veikšanas teritorija ir stingri
noteikta un iežogota, tas var radīt zināmas neērtības
skolēniem un skolas darbiniekiem. Tāpēc, aicinu būt
pacietīgiem un saprotošiem, lai jau nākamās vasaras
vidū varam priecāties par jauniem sporta laukumiem un
sakārtotu teritoriju!
Palicis pavisam neilgs brīdis un svinēsim 18.novembri –
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienu. Vēlos
sveikt Rundāles novada iedzīvotājus, un atgādināt, ka
mēs, kuri dzīvojam Latvijā un domājam par tās nākotni –
esam vislielākā valsts bagātība. Mēs esam tie, kas veido
valsti, nes tās kultūru un saglabā tās vēsturi.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L.Vāczemnieks/

Teātra studijas „Savējie” 15 gadu jubilejas pasākumā š.g. 30.oktobrī Pilsrundāles vidusskolā (plašāk 5.lpp)
/Foto: I.Bogdanovs/

Novēlu ikvienam mūsu novada iedzīvotājam šajā dienā
atrast mirkli un padomāt par savu valsti, par savu vietu tajā
un tās nākotnē.
Aicinām Rundāles novada iedzīvotājus uz Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītiem pasākumiem

visās trijās novada pašvaldībās – Rundāles, Svitenes un
Viesturu pagastos, par to vairāk Rundāles novada ziņu
8.lappusē.
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010. gada 28. oktobrī
nolēma:
- apstiprināt Rundāles novada Saistošos noteikumus Nr. 15
„Par autoceļu uzturēšanas klasēm Rundāles novadā”;
- rīkot atkārtotu Rundāles novada domei piederošā dzīvokļa
Nr. 15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši” īres tiesību
izsoli, nosakot, ka Izsole notiks 2010. gada 15. novembrī
plkst.17.30;
- piedalīties Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības INTERREG IVA programmas projektā „Central
Baltic Cycling” („Centrālbaltijas velotīkls”) un paredzēt
līdzfinansējumu aktivitāšu veikšanai novada teritorijā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā slēgt sadarbības un
finansēšanas līgumu ar Zemgales Plānošanas reģionu;
- ņemt papildus ilgtermiņa aizņēmumu, noslēdzot aizdevuma
līgumu ar Valsts kasi vai citu aizdevēju, ar Valsts Kases
noteikto aizņēmuma procenta likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgu procentu likmi, LVL 48 943,00 apmērā
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta
„Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles
novadā” realizēšanai, ar aizdevuma atmaksas termiņu 25
gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama pēc 3 gadiem, skaitot no tās saņemšanas
brīža un atmaksājama no Rundāles pašvaldības budžeta
līdzekļiem;
- ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, noslēdzot aizdevuma līgumu
ar Valsts kasi vai citu aizdevēju, ar Valsts Kases noteikto
aizņēmuma procenta likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgu procentu likmi, LVL 73 458 apmērā
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta
„Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles
novadā 2” realizēšanai, ar aizdevuma atmaksas termiņu
25 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama pēc 3 gadiem, skaitot no tās saņemšanas
brīža un atmaksājama no Rundāles pašvaldības budžeta
līdzekļiem;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr.16 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2010.gadam”;

- noteikt, ka atļauju atsavināt Rundāles novada pašvaldības
kustamo mantu, kas nav nepieciešama pašvaldību funkciju
nodrošināšanai, pēc struktūrvienību vadītāju, kuras
valdījumā vai turējumā atrodas pašvaldības kustamā
manta, motivēta ierosinājuma dod Rundāles novada domes
priekšsēdētājs;
Domes priekšsēdētājs, dodot atļauju Kustamās mantas
atsavināšanai, ar rīkojumu nosaka mantas atsavināšanas
metodi atbilstoši „Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma” normām, izveido Izsoles komisiju un/
vai Kustamās mantas novērtēšanas komisiju un apstiprina
mantas nosacīto cenu.
Kustamās mantas atsavināšanas gaitā radušās
domstarpības tiek skatītas domes sēdē un lēmumu par
Kustamās mantas atsavināšanu pieņem dome.
- piedzīt no Ērika Klīva nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 51,34 un uz 2010. gada 28. oktobri
aprēķināto kavējuma naudu Ls 19,06 par nekustamo
īpašumu „Upmaļi”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā;
- anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Centra ielā
Blāzmas – 28, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā,
Inesei Kleperei;
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Centra ielā
Blāzmas – 28, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā
Lindai Kleperei;
- noteikt nekustamā īpašuma „Taumateh” zemes vienībai
0,6ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);

- iznomāt zemes reformas pabeigšanai nodoto Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Indru lauks” neapbūvēto
zemes vienību 1,4 ha platībā, zemnieku saimniecībai
„Asarīši” lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- iznomāt Uldim Alksnim pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Zeme pie Jaunburtniekiem” zemes vienību 0,8 ha
platībā un nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem” zemes
vienību 0,38 ha platībā lauksaimniecības produkcijas
ražošanai;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Ilgu Vaičūni termiņu
uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi” zemes vienību lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Sarmīti Stofrīgenu
termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Viesturu mazdārziņi” zemes vienības daļu lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Valentīnu Žuravļovu
termiņu uz pašvaldībai piekrītošu nekustamo īpašumu
„Bērsteles mazdārziņi”, „Ozola lauks” un „Mazdārziņi”
zemes vienībām lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Svetlanu Vaitkevičus
termiņu uz pašvaldībai piekrītošu nekustamo īpašumu
„Bērsteles lauki” un „Mazdārziņi” zemes vienībām
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;

- pagarināt Zemes nomas līguma ar Žannu Ivanovu termiņu
uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Taumateh”
zemes vienības daļu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;

- pagarināt Zemes nomas līguma ar Ausmu Matuļoni termiņu
uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienības daļu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;

- piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē
reģistrētajai zemes vienībai zemes reformas pabeigšanai
ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0058, 1,4 ha platībā,
Rundāles pagastā nosaukumu „Indru lauks”;

- iznomāt Vijai Stūrmanei pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Svitenes centrs” zemes vienības daļu
lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

- iznomāt Jānim Brezinam pašvaldībai piekrītoša Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Mazveides” zemes vienību
3,3 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

- iznomāt Viktoram Jegorovam pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības
daļu šķūnīša uzturēšanai;
(turpinājums 2.lpp)

2.

Rundāles novada ziņas

(turpinājums no 1. lpp)

- piešķirt pašvaldībai piekrītošajam apbūvētajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0445
nosaukumu „Kņadas”;
- apstiprināt SIA „Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” 2010.
gada oktobrī izstrādāto un iesniegto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā”,
prioritāro investīciju programmas finanšu plānu un projekta
pasākumu (komponenšu) sarakstu;
projekta finansēšanā nodrošināt Rundāles novada
domes ieguldījuma daļu LVL 42637,85, kas sastāda
15% no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un
iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
LVL 241 614,50;
realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto
tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus;
projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē
LVL 241 614 vai citā ekvivalentā valūtā uz 25 gadiem
paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc
3 gadiem.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2010.gada
25.novembrī plkst. 09.00.

INFORMĀCIJA
ZEMES IZPIRCĒJIEM
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas ceturtajai daļai, juridiskajām
un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas,
ja līdz 2010. gada 30. decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību
“Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā,
ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma
(pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.
Līdz ar to Rundāles novada dome vēlas vērst zemes
lietotāju uzmanību, kuri ir saņēmuši
Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) reģionālās
nodaļas sagatavoto lēmumu par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu, un vēl nav noslēguši zemes
izpirkuma līgumu VAS Latvijas Hipotēku un zemes
banka, noslēgt to līdz 2010.gada 30.decembrim.
Atbilstoši likumam „Grozījumi Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā”, kuri stājās spēkā
ar 2009. gada 15. oktobrī, zemes izpircēji, kuriem VZD
izsniegtajā lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu norādīts, ka zemes izpirkuma līgums ar VAS
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” ir jānoslēdz citos
termiņos, tai skaitā 3 mēnešu laikā no lēmuma spēkā
stāšanās dienas vai līdz 2009.gada 30.decembrim, zemes
izpirkuma līgumu ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes
banka var noslēgt līdz 2010.gada 30.decembrim.
Rundāles novada dome aicina zemes izpircējus
zemes izpirkšanas procesam nepieciešamās darbības
veikt savlaicīgi un neatlikt uz pēdējo brīdi.
Ineta Ruhocka
Juridiskās nodaļas vadītāja

NOVADAM SAVS
BŪVINŽENIERIS

Ar š.g. 1.septembri, realizējot Eiropas Sociālā
fonda finansētu projektu „Pašvaldības administratīvās
kapacitātes paaugstināšana Rundāles novadā”, Rundāles
novada domei ir piesaistījusi darbā būvinženieri, tādējādi
sekmējot kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto
pašvaldības funkciju veikšanu.
Speciālista piesaistei tika rīkots konkurss un, saskaņā
ar Būvinženiera amata kandidātu izvērtēšanas komisijas
lēmumu, par atbilstošu Rundāles novada domes
būvinženiera amatam tika atzīts Aldis Iesalnieks.
Projekta ietvaros tiks realizētas šādas aktivitātes:
• ieviesta jauna štata vienība – būvinženieris, uz 20
mēnešiem, sākot ar š.g. 1.septembri līdz 2012.gada
30.aprīlim. Pirmos 14 mēnešus speciālists saņems
atlīdzību par darbu projekta ietvaros, savukārt sešus
mēnešus no Rundāles novada domes budžeta
līdzekļiem;
• speciālistam tiks nodrošināta darba vieta un dators ar
būvinženiera darbam nepieciešamo programmatūru;
• projekta ietvaros tiks veikta speciālista apmācība.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 500 Ls
(100% Eiropas Sociālā fonda finansējums).
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PAR AKTUALITĀTĒM NOVADĀ
Noslēgumam tuvojas
Svitenes ielu remonts.
Melnie asfalta līkloči
jau ir izvijušies cauri līdz
šim diezgan pelēcīgajai
Svitenes ikdienas videi,
piešķirot jaunus akcentus
un radot pozitīvas emocijas
Svitenes iedzīvotājiem
un viesiem. Tāpat arī
Saieta nams sāk pieņemt
to veidolu, kādu bija
paredzējuši projektētāji,
būvnieki un ieceres autori.
Darbs norit pilnā sparā.

Ir aizritējis pirmais īstais rudens mēnesis un laiks strauji
tuvojas Ziemassvētkiem. Arī pašvaldībā veicamie darbi tiek
pakārtoti šim laika periodam – pabeigti un izvērtēti vasarā
uzsāktie projekti, plaši tiek veikti rudens labiekārtošanas
darbi, teritorijas uzkopšana un gatavošanās ziemas darbu
sezonai.
Oktobra mēnesī strādāts pie pašvaldības autoceļu
sakārtošanas. Veikti greiderēšanas un iesēdumu labošanas
darbi, pļauta zāle ceļmalās un vietās, kur ziemā iespējami
sniega sanesumi. Veikta iepirkuma procedūra un apzināti
uzņēmēji ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas
periodā. Attīstības nodaļas speciālisti ir ieguldījuši lielu
darbu autoceļu un ielu izvērtēšanā: ir apzināti visi novada
ceļi, kuri pēc būtības un funkcionalitātes ir nepieciešami
pašvaldības funkciju veikšanai un iedzīvotāju vajadzībām.
2010. gada 28. oktobra sēdē dome pieņēma lēmumu
par Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr. 15
„Par autoceļu uzturēšanas klasēm Rundāles novadā”
apstiprināšanu.
Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības autoceļu
un ielu uzturēšanas klases ziemas un vasaras periodā.
Savukārt šī klase jau nosaka tieši kādi darbi kādā periodā
uz katra konkrētā ceļa ir jāveic. Saistošie noteikumi tiks
publicēti Rundāles novada informatīvajā izdevumā, kā arī
mājas lapā www.rundale.lv.
Septembra un oktobra mēnesī
veiktas jaunas
iepirkuma procedūras. Noslēgusies iepirkuma procedūra
Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma būvniecības
darbiem. Ir noslēgts būvniecības līgums un uzsākti darbi,
lai jau nākamo mācību gadu skolēni uzsāktu ar jaunām
un pozitīvām emocijām, iegūstot iespējas sevi pilnveidot
un veselīgi pavadīt brīvo laiku.
Noslēgusies iepirkuma procedūra par skolēnu
autobusa ar 19 sēdvietām iegādi Rundāles novada
pašvaldībai, ko varēs izmantot Pilsrundāles vidusskolas
un to struktūrvienību Bērstelē un Svitenē skolēni. Cerams,
ka jau nākošā gada sākumā bērni vizināsies ar jaunu
Mercedes – Benz Sprinter 516 CDI autobusu.
Norit būtiska iepirkuma procedūra arī sociālajā sfērā
– par sociālā centra izveidi Saulainē, rekonstruējot no
Saulaines profesionālās vidusskolas pārņemto dienesta
viesnīcas ēku. Projekta ietvaros paredzēts izveidot

SVITENES PAGASTA
PĀRVALDĒ
Svitenes pagastā oktobra mēnesī ir turpinājušies Saieta
nama rekonstrukcijas darbi – tiek veikta jumta ieklāšana,
uzsākti ārsienu siltināšanas darbi, apmetuma veidošana
pirmajā stāvā, kā arī elektroinstalācijas un ventilācijas
sistēmu ierīkošana. Ir ielikti logi.
Oktobrī tika turpināti Ezera, Dārza un Centra ielu
rekonstrukcijas darbi Rundāles novada domes realizētā
projekta „Ceļu posmu 2. kārtas rekonstrukcija cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā Svitenes
pagastā” ietvaros.
Pagasta iedzīvotāji, kuri iesaistīti Nodarbinātības valsts
aģentūras realizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā t.s.
stipendiāti, veic darbus kas saistīti ar teritorijas sakopšanu,
atkritumu savākšanu, lapu grābšanu un to kompostēšanu.
Tiek palīdzēts dažādos remontdarbos, ūdensvadu un
kanalizācijas sistēmu bojājumu novēršanas darbos.
Vēlos pagasta pārvaldes vārdā sveikt Lāčplēša un
Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienā.
Lai mūsu darbi, mūsu labā griba palīdz stiprināt Latvijas
valsti.
Jānis Liepa
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

sociālos dzīvokļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
vientuļajiem pensionāriem un citiem grūtdieņiem, kuriem
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pašvaldībai ir
jānodrošina dzīvojamā platība. Iepirkuma procedūra
noslēdzas 16.novembrī. Projekts ir apjomīgs, darbus tiek
plānots uzsākt jau novembra beigās un jau ap nākošā
gada Jāņiem Saulaines ciemata vizuālo tēlu spodrinās vēl
viens sakārtots objekts.
Ir uzsākts darbs pie bērnu rotaļu laukumu izbūves
Saulainē un Bērstelē, kā arī spēļu laukuma izbūves
Viesturos. Vēl šajā gadā paredzēts izbūvēt laukumu
segumus, bet nākošā gada pirmajā pusē pēc ziemas
sniegu nokušanas, uzstādīt rotaļu moduļus un spēļu
iekārtas.
Uzsākts darbs pie daudzdzīvokļu māju energoefekti
vitātes paaugstināšanas projektiem. Pašvaldība kopā
ar iedzīvotājiem, būvniekiem un banku pārstāvjiem
meklē efektīvākos risinājumus daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanai un komforta līmeņa uzlabošanai, kas
vienlaicīgi ir arī māju glābšanas process no neizbēgamiem
māju konstruktīvo elementu un komunikāciju nolietošanās
un novecošanās procesiem. Jau notikušas sapulces
vairāku māju iedzīvotājiem Saulainē un Pilsrundālē.
Iedzīvotāji ir sapratuši, ka tikai ar pašu līdzdalību ir
iespējams paaugstināt savu dzīves kvalitāti.
Sākoties jaunajai apkures sezonai, aktualizējusies
arī komunālo pakalpojumu parādnieku jautājums.
Finanšu nodaļa apkopojusi datus un izvērtējusi
komunālo pakalpojumu maksājumu parādniekus
Saulainē, Pilsrundālē, Bērstelē un Viesturos. Saprotot
grūto ekonomisko situāciju, tomēr gribu atgādināt, ka
parāds nav brālis. Rundāles novada dome nodrošina
katram parādniekam individuālu pieeju, izvērtējot katra
finansiālo situāciju, piedāvājot elastīgus un abām pusēm
pieņemamus parādu apmaksas grafikus, un, kā jau minēju
iepriekš, tikai savstarpēji komunicējot un uzticoties, mēs
varam problēmas atrisināt.
Tuvojas 18.novembris – Latvijas valsts svētki. Sveicu
visus iedzīvotājus un novēlu šos svētkus pavadīt gaiši, lai
arī tie ir vistumšākajā laikā.
Aldis Smilga
Rundāles novada domes izpilddirektors

VIESTURU PAGASTA
PĀRVALDĒ
Viesturu pagastā oktobrī ir veikta pagasta ceļu iesēdumu
labošana ar grants šķembu maisījumu.
Ir uzsākta apkures sezona – Bērsteles skolas katlumājai
uzstādīts jauns skurstenis (SIA Flumina).
Oktobra mēnesī veikti Cielavu kapsētas labiekārtošanas
darbi – teritorijā ir uzsākta akas ierīkošana, kas tiks
pabeigta nākošajā gadā, jo ierīkošanas darbu laikā
saskārās ar plūstošās smilts problēmu.
Turpinās darbs ar bezdarbniekiem (t.s. stipendiātiem) –
oktobrī Viesturu pagastā nodarbināti 13 cilvēki, no kuriem
8 strādā Bērsteles ciematā, savukārt 3 – Viesturu ciematā.
Tiek veikti ciematu labiekārtošanas darbi: Bērstelē – skolas
teritorijas uzkopšana (lapu grābšana, krūmu izciršana, dobju
uzkopšana un atkritumu savākšana), savukārt Viesturos
pie kultūras centra labiekārtošanas (lapu grābšana, dobju
uzkopšana, ietvju slaucīšana, atkritumu vākšana).
Ir notikuši kultūras un sporta pasākumi – Bērsteles
kultūras namā pasākums bērniem „Mana mīļākā rotaļlieta”
(9.okt.), klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās (15.okt.). Ar oktobra
mēneša sākumu Viesturu kultūras centrā notiek Rundāles
novada domes apmaksātas kalanētikas nodarbības.
Ar sveicieniem valsts svētkos Nauris Brūvelis
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

Rundāles novada ziņas

3.

PAR PAŠVALDĪBAS PIRMPIRKUMA TIESĪBU
IZMANTOŠANAS KĀRTĪBU
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 78. pantu
vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja
pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts
nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu
likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas
plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu,
tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus
dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu
piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu
pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir
nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar
trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams
pašvaldības funkciju īstenošanai.
2010. gada 17. jūnijā pieņemti grozījumi likumā „Par
pašvaldībām”, kas stājās spēkā šā gada 1. oktobrī un
nosaka pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas
kārtību. Ar minētajiem grozījumiem ir izslēgts likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 18. punkts,
kas noteica, ka tikai dome var lemt par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu, kā arī precizēts Ministru kabinetam
dotais pilnvarojums regulēt vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību realizēšanas kārtību un termiņus.
Ar 2010. gada 1. oktobri pašvaldību pirmpirkuma
tiesību realizēšanas kārtību un termiņus nosaka
Ministru kabineta noteikumi Nr. 919 „Noteikumi par
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas
kārtību un termiņiem”
Iepriekšminētie Ministru kabineta noteikumi Nr. 919
paredz, ka, atsavinot nekustamo īpašumu, izņemot
likuma “Par pašvaldībām” 78. panta otrajā daļā
minētos gadījumus, pirkuma līgums vai tā noraksts,
uzrādot pirkuma līguma oriģinālu, pirms īpašuma
tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatās iesniedzams
attiecīgajai vietējās pašvaldības domei, kas atbilstoši
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai
(plānotajai) teritorijas izmantošanai, tiesību aktiem,
attīstības plānošanas dokumentiem un citiem
dokumentiem, izvērtē attiecīgā nekustamā īpašuma
nepieciešamību pašvaldību funkciju īstenošanai.
Ja atsavināmais nekustamais īpašums vietējai
pašvaldībai ir nepieciešams pašvaldību funkciju
veikšanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā
divdesmit dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta
saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības. Ja atsavināmais nekustamais īpašums vietējai
pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju
veikšanai, pašvaldības institūcija, ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta
saņemšanas dienas, sagatavo izziņu par atteikumu
izmantot pirmpirkuma tiesības.
Vietējās pašvaldības domes lēmums par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uzliek tai par pienākumu 10
darba dienu laikā no lēmuma par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu pieņemšanas dienas sastādīt attiecīgu
darījuma aktu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja
vienošanās nosacījumiem, un līgumā noteiktā kārtībā
un termiņos samaksāt pirkuma līgumā noteikto summu.
Vietējā pašvaldība zaudē pirmpirkuma tiesības un
pircējs ir tiesīgs nekustamā īpašuma tiesības reģistrēt
zemesgrāmatu nodaļā, ja vietējās pašvaldības dome
20 dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta
saņemšanas dienas nepieņem lēmumu par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības un vietējās pašvaldības dome ir pieņēmusi
lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
vai pašvaldības institūcija ir sagatavojusi izziņu par
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Ņemot vērā iepriekšminēto, lai nekustamā īpašuma
īpašnieka maiņu reģistrētu zemesgrāmatā, nekustamā
īpašuma īpašniekam pašvaldībā ir jāsaņem dokuments,
kas apliecina tiesības reģistrēt zemesgrāmatā
nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu.

Pakalpojums
„Pašvaldības pirmpirkuma tiesību
izmantošana”
Pakalpojuma īss raksturojums:
Ja Rundāles novada administratīvajā teritorijā tiek
atsavināts nekustamais īpašums (ja tas nav kopīpašums
vai daļa no īpašuma), zemesgrāmatā nekustamā
īpašuma īpašnieka maiņa tiks reģistrēta:
1) ja Rundāles novada pašvaldība būs atteikusies no
pirmpirkuma tiesībām, pieņemot Rundāles novada
domes lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma
tiesībām, vai izsniegusi izziņu par atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības;
2) 20 dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta
saņemšanas pašvaldībā Rundāles novada dome
nebūs pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.

Dokuments, kas apliecina tiesības reģistrēt zemesgrāmatā nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu ir:
1) Rundāles novada domes lēmums par atteikumu
izmantot pirmpirkuma tiesības, kurš tiek pieņemts ne
vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā
noraksta saņemšanas pašvaldībā;
2) izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības,
Pašvaldības pirmpirkuma tiesības neattiecas
uz likuma „Par pašvaldībām” 78. panta otrajā daļā
uzskaitītajiem nekustamajiem īpašumiem:
1) nekustamo īpašumu, ko iegūst valsts;
2) nekustamo īpašumu, ko iegūst ārvalstis savu
diplomātisko vai konsulāro iestāžu vajadzībām;
3) valsts un pašvaldību privatizējamiem objektiem;
4) ražošanas objektiem ar visiem to piederumiem;
5) nekustamo īpašumu, kas pāriet no vienas personas
otrai bez atlīdzības vai maiņas ceļā;
6) nekustamo īpašumu, no kura atsavina domājamo
daļu un kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā;
7) nekustamo īpašumu, kurš tiek pārdots labprātīgā vai
piespiedu izsolē;
8) nekustamo īpašumu, attiecībā uz kuru trešajām
personām ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības, kas
dibinātas uz likuma, līguma vai testamenta;
9) dzīvokļa īpašumu, arī dzīvokli, kas iegūts īpašumā
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Iesniedzamie dokumenti:
Lai Rundāles novada pašvaldībā tiktu izskatīts
jautājums par pirmpirkuma tiesībām, pārdevējam vai
pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) pirms īpašuma
tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, jāiesniedz
Rundāles novada domes kancelejā Pilsrundālē 1,
Rundāles pagastā Rundāles novadā 2. stāvā iesniegums
par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, kuram pievienots
pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma
līguma oriģinālu), kā arī pilnvarojumu apliecinoša
dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt
pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā
un/vai ar to saistīto darbību veikšanā, ja iesniegumu par
pirmpirkuma tiesību izskatīšanu iesniedz pārdevēja vai
pircēja pilnvarotā persona, vai persona, kurai nav tiesību
pārstāvēt pārdevēju vai pircēju – juridisku personu.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Cien./God. Rundāles novada iedzīvotāji!
Aicinām Jūs izteikt viedokli un sniegt atbildes
par Rundāles novada domes informatīvo izdevumu
„Rundāles novada ziņas” un mājas lapu www.rundale.lv.
Jūsu izteiktie priekšlikumi ļaus mums uzlabot
Rundāles novada ziņu un mājas lapas saturu. Aptauja
tiek veikta anonīmi. Lūdzam atbilstošāko atbilžu variantu
atzīmēt ar X!
Aizpildītās anketas lūdzam ienest Rundāles novada
domē, Svitenes vai Viesturu pagastu pārvaldēs!
1. Jūsu nodarbošanās
 Skolēns / students
 Darba ņēmējs
 Darba devējs
 Mājsaimniece
 Bezdarbnieks
 Pensionārs
2. Jūsu vecums
 Līdz 18
 18 – 35
 36 – 55
 55 – 65
 Virs 65
3. Jūsu dzīvesvieta?
 Rundāles pagasts
 Svitenes pagasts
 Viesturu pagasts
4. Kā Jūs saņemat „Rundāles Novada Ziņas”?
 Savā pasta kastītē
 Rundāles novada domē
 Bibliotēkā
 Veikalā
 Pastā

Dokumentu izskatīšana un sagatavošana:

 No kaimiņa

Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums
nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību
funkcijas, pašvaldības institūcija ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta
saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības. Izziņā norāda šādas ziņas:

 Izlasu internetā Rundāles novada domes mājas
lapā

1) nekustamais īpašums, tā kadastra numurs un
nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemesgabalu
un būvju kadastra apzīmējumi un atrašanās vieta
(adrese);

 Nesaņemu / nelasu
 Cits variants

5. Cik daudz no publicētā Jūs izlasāt?
 Izlasu visus rakstus

2) pārdevēja vārds, uzvārds, personas kods un
dzīvesvieta (fiziskām personām) vai nosaukums,
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskām
personām);

 Lasu tikai sev interesējošās tēmas

3) pirkuma līgumā norādītā nekustamā īpašuma
atsavināšanas cena.

 Nelasu, jo

Izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
nekavējoties nosūta nekustamā īpašuma pārdevējam.
Pašvaldības institūcijas izsniegtā izziņa par atteikumu
izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un
pārsūdzama.
Ja atsavināmais nekustamais īpašums vietējai
pašvaldībai ir nepieciešams pašvaldību funkciju
veikšanai, vietējās pašvaldības dome ne vēlāk kā
divdesmit dienu laikā no pirkuma līguma vai tā noraksta
saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības
Domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
nekavējoties jānosūta nekustamā īpašuma pārdevējam
un attiecīgās administratīvās teritorijas zemesgrāmatu
nodaļai. Domes lēmums par atteikumu izmantot
pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams.
Normatīvie akti:
Likums „Par pašvaldībām”
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 919
„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību
izmantošanas kārtību un termiņiem”
Ineta Ruhocka
Juridiskās nodaļas vadītāja

 Apskatos galvenos rakstus
 Apskatos tikai virsrakstus

6. Kāda informācija Jūs interesē avīzē?
 Aktuālākie notikumi
 Domes pieņemtie lēmumi
 Skolas ziņas
 Sporta aktualitātes
 Sava pagasta aktualitātes
 Izlasu visu

7. Lūdzam noraksturot informatīvā izdevuma saturu?
 Viegli saprotams
 Izskaidrojošs
 Informatīvs
 Pārāk sarežģīts
 Cits variants

(turpinājums 4.lpp)

4.

Rundāles novada ziņas

(turpinājums no 3. lpp)

8. Vai Jūs apmierina avīzes noformējums?
 Jā, jo
 Nē, jo
9. Kādu informāciju vēl būtu nepieciešams iekļaut novada
ziņu izdevumā?
 Par uzņēmējdarbību
 Par sociālajiem jautājumiem
 Par sabiedrisko kārtību
 Mūsu novada iedzīvotāju iesūtītu informāciju un
viedokļus
 Sabiedriskās aptaujas


10. Cik bieži Jūs apmeklējat Rundāles novada mājas
lapu?
 Katru dienu
 Nedēļā 1 – 3 reizes
 Mēnesī pāris reizes
 Retāk kā reizi mēnesī
 Neapmeklēju
 Tikai īpašas nepieciešamības gadījumā
11. Kā Jūs vērtējat mājas lapas struktūru?
 Viegli atrast nepieciešamo
 Pārskatāma
 Diezgan sarežģīta
 Grūti orientēties

12. Kādu informāciju visbiežāk meklējat?

VALSTS SVĒTKOS 18. NOVEMBRĪ –
TRĪS DARBI LATVIJAI
Jau pagājušajā gadā domubiedru grupa “3 darbi
Latvijai” aizsāka tradīciju 18. novembrī veltīt trīs darbus
Latvijai! Arī šogad Latvijas iedzīvotāji aicināti turpināt
pagājušajā gadā sākto 18. novembra svētku tradīciju –
visiem, kam Latvija sirdī ir mīļa, pulksten 21:00 pēc
Latvijas laika kopīgi dziedāt Latvijas himnu „Dievs, svētī
Latviju!” Vienosimies kopīgā lūgšanā, paudīsim savu
gara spēku un būsim lepni par brīvu un neatkarīgu
Latviju.
Paldies visiem un ikvienam, kas pagājušajā gadā
atsaucās “3 darbi Latvijai” aicinājumam stiprināt un
veidot Latvijas dzimšanas dienas svinību tradīcijas. Mēs
arī šogad aicinām mūsu valsts 92. dzimšanas dienu
svinēt ar trīs sirds dāvanām – dziesmu, gaismu un laba
vēlējuma vārdiem.
Vārdi
Svētkos vēlēsim labus vārdus Latvijai. Rakstīsim
savus vēlējumus interneta vietnē www.3darbi.lv.
Ierakstītie vārdi veidos Lielvārdes jostas rakstu – mūsu
seno zīmju spēku. Mēs sakoposim savu gaišo enerģiju
un spēks, kas būs ieausts mūsu vēlējumos, veidos
Latvijas nākotni.
Gaisma
Svētkos vairosim gaismu, iededzot uguni –
svecīti logos, ugunskuru pagalmā, kalna galā! Sveiksim
Latviju ar gaismu!

VALSTS PREZIDENTA VALDA ZATLERA AICINĀJUMS
Tuvojas Latvijas valsts 92. dzimšanas diena. Svētku
gaidīšanas laiks ir skaists, un es ceru, ka šogad tas būs
piepildīts ar pateicību, ka mums ir neatkarīga valsts, ka
varam būt savas zemes saimnieki – brīvi Latvijas dēli
un meitas.
Es vēlos Jūs aicināt 18. novembrī turpināt skaistu un
simbolisku tradīciju, kas tika aizsākta pagājušajā gadā,
kad visur pasaulē 21:00 pēc Latvijas laika latvieši un
visi, kam Latvija mīļa un dārga, kopīgi dziedāja mūsu
himnu „Dievs, svētī Latviju!”.
Visvairāk cilvēkus vieno vienkāršas lietas – sajust
citam cita plecu, vienoties kopīgā dziesmā, sasildīt
rokas pie dzīvas uguns un tumšā svētku vakarā

 Aktualitātes

 Par projektiem
 Par uzņēmējdarbība
 Rundāles Novada Ziņas


Š.g. 18. novembrī plkst. 11.00 Pilsrundāles vidusskolas Sporta zālē – ikviens laipni aicināts piedalīties
individuālo sporta veidu sacensībās, veltītās Latvijas
Republikas Proklamēšanas gadadienai.
Ikvienam būs iespēja sevi pierādīt
• veiklības skrējienā,
• tāllēkšanā no vietas,

13. Vai mājas lapā ievietotā informācija Jums ir noderīga?

• basketbola soda metienos,
• futbola soda sitienos,

 Jā
 Dažreiz
 Nē
14. Pēc Jūsu domām, kāds ir mājas lapas saturs?
 Viegli saprotams
 Izskaidrojošs

• bumbas servēšanā uz precizitāti,
• netradicionālajā galda tenisā.

Patiesā cieņā,
Valsts prezidents Valdis Zatlers

Savukārt š.g. 4. decembrī plkst. 19.00 Pilsrundāles
vidusskolā tiks organizēts atpūtas vakars mūsu novada
sportistiem.
Vakara programmā būs iespēja skatīt sporta aktivitāšu fotomirkļus, tiks sumināti godalgotie sportisti, būs
iespēja baudīt Rundāles novada amatieru kolektīvu
priekšnesumus. Vakara gaitā muzicēs Gunārs.
Par savu dalību pasākumā aicinātie dalībnieki lūgti
informēt līdz 29.novembrim:
tālr. 29332367 – Lūcija Volodina
tālr. 63962298 – Rundāles novada dome
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

MELNGALVJA NAMĀ ATKLĀTA NOVADNIECES
GLEZNU IZSTĀDE

 Informatīvs
 Neinteresants
 Cits, kāds
15. Pēc Jūsu domām, kāda informācija vēl ir nepieciešama
mājas lapā?

16. Ko Jūs vēlētos mainīt Rundāles novada mājas lapā?

Paldies par Jūsu atsaucību!

ieraudzīt logos sveču liesmas.
Varbūt jūsu novadā ir aktīvi koristi, dejotāji vai citas
domubiedru grupas, kuras būtu gatavas uzņemties
iniciatīvu sarīkot šādu pasākumu pie kopīga ugunskura,
ar svecītēm vai lāpām rokās. Atbalstiet viņus! Gaišas
domas un darbi ir labākā dāvana Latvijas dzimšanas
dienā.
Lai 18.novembrī mūs visus – ikvienā novadā Latvijā
un arī ārpus mūsu zemes robežām – vieno gaisma,
labas domas un mūsu valsts himna!

SPORTA AKTUALITĀTES

 Pasākumu plāns
 Informāciju par pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem

Dziesma
Svētkos dziedāsim “Dievs, svētī Latviju”. Visi kopā,
vienlaicīgi, lai vai kurā pasaules malā mēs katrs
atrastos. Tā mēs stiprināsim kopības sajūtu un lepnumu
par to, kas esam un kas mums ir dots – sava valsts un
brīvība.
Šogad aicinām īpaši domāt par 18.novembra svētku
ēdienu. Varbūt jūsu mājās jau ir kādas tradīcijas, bet
varbūt šogad tās tikai aizsāksies. Mēs, „3 darbi Latvijai”
domubiedru grupa, šogad pulcēsimies pie kopīga
Lielzupas katla. Tā būs lieliskākā no zupām, jo tai klāt
būs Latvijas mīlestības sāls.
Mēs, “3 darbi Latvijai” iniciatori, pārstāvam dažādas
profesijas, mums ir dažādi skati uz dzīvi, atšķirīgas
politiskās simpātijas, mūs nevar atrast vienas reliģiskās
grupas ietvaros. Tomēr mūsu dažādību vieno Latvijas
mīlestība, patriotisms un vēlēšanās nesavtīgi darīt
Latvijai labus darbus un teikt gaišus vārdus. Mēs ticam
savai zemei!
Aija Melle, Andis Linde, Andris Čeksters, Andris
Dieviņš, Antra Purviņa, Armands Strazds, Evija
Vaščenko, Ināra Kehre, Inese Vanaga, Kristīna Pelša,
Kristīne Ļeontjeva, Mārtiņš Martinsons, Modris Tenisons,
Normunds Baķis, Pēteris Apinis, Valda Auziņa, Valdis
Točs, Žaneta Jaunzeme-Grende.
Domu biedru grupa
„3 darbi Latvijai”

Rundāles novada domes kultūras nodaļas vadītāja
Sandra Paegle ar mākslinieci Īru Rozentāli
pie viņas gleznas „Septītās debesis” /2010./
izstādes atklāšanas dienā

Š.g. 19.oktobrī Rīgas Melngalvju nama galerijā tika
atklāta mūsu novada mākslinieces Īras Rozentāles
gleznu personālizstāde „Debesis II”.
Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies daudz
interesentu – gan no mākslinieku aprindām, gan Īras
izveidotās mākslinieku „Bauskas grupas” dalībnieki,
Bauskas novada pārstāvji, pārstāvji no Latvijas Bankas
un daudzi citi Īras talanta cienītāji.
Melngalvju namā izstādītie darbi tapuši dažādos
laika periodos, redzamas arī pavisam jaunas – pirmo
reizi izstādītas gleznas. Aplūkojot izstādi rodas visnotaļ
pozitīvas emocijas, jo no Īras darbiem staro miers,
dzīvesprieks, optimisms. Gaišās krāsas dod enerģiju
un uzlādē izstādes apmeklētājus, īpaši šajā tumšajā
rudens periodā.
Māksliniece Īra Rozentāle regulāri piedalās izstādēs
jau no 1980.gada. Viņas darbi atrodas Valsts Mākslas
muzejā, Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Marka
Rotko mākslas centrā, Krievijas Mākslas akadēmijā,
Latvijas Bankā, Melngalvju namā, KWF kolekcijā
Frankfurtē pie Mainas (Vācijā), Artur Andersen & Co
kolekcijā Hamburgā (Vācijā).
Izstāde Melngalvju namā bija apskatāma līdz
14.novembrim.
Sandra Paegle
Kultūras nodaļas vadītāja

Rundāles novada ziņas
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15 GADU JUBILEJA
„SAVĒJIEM”

PA RUDE N ĪGĀ M TA KĀ M

Ar priecīgu noskaņojumu
sagaidījām ciemiņus savā
skolā, un centāmies viņus
iesaistīt visās norisēs. Skolas
priekšā pulcējās septiņu
komandu dalībnieki, kas
bija tērpušies dažādu krāsu
tērpos, viņu atbalstītāji,
skolotāji, vecāki un vecvecāki.
Īpašs prieks bija par pašiem
mazākajiem – piecgadīgajiem
un sešgadīgajiem bērniem, kuri
kopā ar savām vecmāmiņām
veidoja komandu.
/Foto: V. Reinfelde/

Kad rudens krāsainais lapu paklājs noklāja zemi,
Svitenes skolā jau otro reizi notika pasākums „Pa
rudenīgām takām”. Mūsu skolas bērniem šis bija
draudzības pasākums, jo šogad tas pulcināja kopā 1.-6.
klases skolēnus arī no Pilsrundāles un Bērsteles skolām.
21.oktobra rīts atnesa sev līdzi apmākušās debesis un
satraukumu par lietaino dienu. Tomēr jāatzīst, ka labām
domām bija spēks! Debesis noskaidrojās un diena izdevās
patīkama un jauka.

Vispirms notika skrējiens „Iepazīsti Sviteni”. Komandām,
kurās iesaistījās arī mūsu viesi un skolēnu vecāki, pēc
attēliem vajadzēja atpazīt un atrast dažādus objektus
Svitenes teritorijas apkārtnē, kā arī izpildīt atraktīvus
uzdevumus – rāpties pa virvi kokā, lasīt šifrētu tekstu, nest
„cietušo”, atcerēties tautasdziesmas par upīti, saskaitīt
kokus alejā. Gandarīti par veikto distanci, izjūtot uzvaras
prieku, dalībnieki veiksmīgi sasniedza Saules dārzu. Tur
visi tika aicināti nogaršot silto zupu, kura bija izvārīta lielā
katlā.
Pēc siltajām pusdienām visi devās atpakaļ uz Svitenes
skolu. Skolas vadītāja Gunta Novika piedāvāja viesiem
iepazīties ar mūsu skolu, izrādot telpas un atbildot uz
skolēnu jautājumiem. Zālē skrējiena dalībnieki saņēma
atzinības rakstus un gardus kliņģerus.
Turpinājumā skolēnus ārā pie skolas sagaidīja gide
Vita Reinfelde. Viņa bija iejutusies Raganas lomā un
piedāvāja bērniem interesantu, atraktīvu un aizraujošu
ekskursiju - izstaigāt raganu takas Svitenē. Veicot dažādus
uzdevumus, skolēni nonāca pie Tautas nama. Liels prieks

atmirdzēja bērnu sejās, kad deju zālē viņus sagaidīja
mūzika un disko gaismas. Te nu katrs varēja izpausties
un rādīt savu dejošanas prasmi!

Ar īpašu gandarījumu jāatzīst, ka skolēni pasākuma
gaitā iepazinās un atrada sev jaunus draugus. Gribas
cerēt, ka skolēnu draudzība turpināsies!
Par sniegto palīdzību pasākuma organizēšanā gribu teikt
īpašu „Paldies!”- Vitai Reinfeldei, Pēterim Grabovskim,
Līgai Duntavai, Ligitai Kļaviņai, Silvai Mežkauckai un
visiem saviem kolēģiem!
Ilga Vaičūne
pasākuma organizatore
Atsauksmes par pasākumu
Zanda Iesalniece, Pilsrundāles vidusskolas skolotāja –
Sadraudzības skrējienā Svitenē piedalījās vairāki
Pilsrundāles vidusskolas 1. - 6. klases skolēni. Mūsu
skolas dalībnieki atzina, ka pasākums bija pārsteigumu
pilns – gan gardās zupas nobaudīšana komandām un
līdzjutējiem, gan Svitenes skolas apmeklējums.
Taču vislielākais pārsteigums bija ragana, kas mums
bija sagādājusi dažādus pārbaudījumus, pēc kuru
izpildes mūs atveda uz fantastiskāko diskotēku – ar
dūmiem un brīnumainu apgaismojumu. Tās laikā mēs
sapazināmies ar citu skolu skolēniem vēl vairāk.
Ļoti patika, ka viss bija saplānots un izdevās. Šis
pasākums bija fantastisks un visiem bērniem patika,
visi bija ļoti apmierināti.

...Teātris ir tad, kad cilvēks iejūtas cita lomā...
...Teātris – cilvēka dzīve...
Tā š.g. 30. oktobrī Pilsrundāles vidusskolas zālē
teātra studijai „Savējie” veltīto piecpadsmitās jubilejas
pasākuma viesus un visus savējos uzrunāja paši studijas
dalībnieki.
Laiks paiet ātri, liekas, ka tikko viss sākās. Teātra
studija „Savējie” nu tikuši pusaudža kārtā un atzīst, ka būt
pusaudzim ir labi – var ļauties blēņām, izaicinājumiem,
darīt neprātības. Un visi tikai teiks – Ak, viņi jau ir tikai
bērni!
Viss sākās 1995.gada rudenī, kad Lilita Lauskiniece pēc
Kultūras koledžas beigšanas uzsāka darbu Pilsrundāles
vidusskolā un pulcēja ap sevi tos, kuriem interesē
teātris. Sākotnēji teātra nodarbības notika Pilsrundāles
bibliotēkas telpās, pašos studijas pirmsākumos tajās
piedalījās astoņpadsmit dalībnieku.
Valija Kruļikovska, tolaik Rundāles pagasta kultūras
dzīves organizētāja, uzaicināja Lilitu padarīt studiju par
pašvaldības teātri. Lilita piekrita un nodarbības turpinājās
Pilsrundāles vidusskolas zālē. Šo gadu laikā dalībnieku
skaits ir izaudzis līdz 48 dalībniekiem.
Studijā vienmēr ir bijuši strādīgi un ar augstu
pienākuma apziņu apveltīti bērni un jaunieši, tāpēc jau
darbības gadā studija tika uzaicināta uz Latvijas bērnu
teātru festivālu. Lilita visu laiku ir augusi kopā ar teātra
jauniešiem, lēnām izstrādājot tikai sev raksturīgas teātra
iezīmes – deja, skatuves kustība, akrobātika, uzvedot
izrādes ar smagu tematiku. Teātra izrāžu žūrija skatēs
atzīst, ka „Savējo” darbus var atpazīt pēc īpašā stila.
Pirmajos studijas pastāvēšanas gados režisore un
paši dalībnieki meklēja gan tērpus, gan rekvizītus teātra
izrādēm. Pirmie īstie un īpaši izrādēm šūtie tērpi tika
darināti studijas pastāvēšanas sestajā gadā, kurus šuva
Līga Žukauska. Teātra studijai „Savējie” čakli tērpus
darinājušas ir arī šuvējas Tamāra, Aija un Guna, savukārt
zīmēja un tēlos iedomājās Sarmīte Freimane.
Studija vairākus gadus pēc kārtas ir piedalījusies teātru
nometnē Blomē, kas ir bijis īsts nedēļu garš piedzīvojums
un pārbaudījums, gan studijas dalībniekiem, gan
režisorei, gan arī līdzi atbraukušajiem aktīvajiem. Īpašs
paldies vecākiem, kuri atbalstīja savus un citu bērnus,
kuri palīdzēja visur un it visā – Aija Jurgelāne, Sveta
Strika, Lūcija Volodina, Marija Teišerska.
Nākamajos gados vasaras nometnes tradīcija tika
turpināta Mežezerā, kur arī palīdzēja vecāki – Agrita
Jeršova, Antra Zelmene, Aina Kļaviņa, Santa Nākmane,
Inga Brahmane, arī Armands, Gunta un Lauras mamma –
Sveta, Ārmaņu ģimene.
Drīz vien tika pieņemts lēmums sadalīt teātra studiju
grupās un tā tapa teātra studijas „Savējie” mazā, vidējā
un lielā grupa.
Katrs gads, ko jaunie aktieri pavada studijā, sniedz
pieredzi un padara katru par neatkārtojamu un īpašu
personību. Šajā procesā jaunajiem aktieriem un režisorei
vienmēr palīdzējuši konsultanti – horeogrāfi, akrobātikas
skolotāji, kuri savā, tik aizņemtajā darba dzīvē ir atraduši
laiku arī studijai.
Teātra studijas lielajā grupā ir dalībnieki, no kuriem
liela daļa studijā ir jau 10 gadus. Tā ir liela pieredze un
profesionalitāte. Lielās grupas dalībnieki spēlē nopietnas
un psiholoģiski sarežģītas izrādes. Viņi vairakkārt ir
piedalījušies Latvijas lielākajā teātru skatē „Gada izrāde”,
gūstot gan laureāta diplomus, gan atzinības rakstus.
Arī šogad „Gada izrādē” tika iegūti astoņi punkti no
desmit, kas ir milzīgs sasniegums, jo sacensība notika ar
Tautas teātriem, bet „Savējie” ir vēl tikai jaunieši. Šogad
tika iegūta nominācija par spilgtu ansambļa sniegumu
izrādē „Vārti”.

18.NOVEMBRI GAIDOT – AR KO VAR
LEPOTIES LATVIEŠU TAUTA?
Izraksti no Pilsrundāles vidusskolas 4.klases skolēnu sacerējumiem

„Latviešu tauta var lepoties ar mūsu tradīcijām, ar
mūsu talantiem , ar saticību...
Latvieši var lepoties ar mīlestību, kas mūsos ir. Vēl
viņi var lepoties ar godprātību, ar palīdzību, ar izturību.
Latvieši arī var lepoties ar to, ka mēs viens otram
varam palīdzēt un saprast – kā tas ir dzīvot krīzē. Lielie
pieaugušie latvieši var lepoties ar to, ka mazie bērni
saprot, ka ir krīze un neprasa neko dārgu.”
/Angelika Elmāra Židele/
„Latvieši lepojas ar savu valodu, brīvību, ar to, ka
mūsu valoda nav izmirusi.”
/Sonora Dreimane/
„Latvija var lepoties ar to, ka mums ir gudri bērni,
skaistas meitas un zēni.”
/Andra Letīcija Trasūne/

„Mēs lepojamies ar sevīm pašiem, vienalga, kādi mēs
esam.”
/Diāna Turka/
„Latvieši ir godīgi un saticīgi. Mums ir skaista daba. Es
pati arī ar to lepojos.”
/Simona Juškevica/
„Pats galvenais ar ko mēs lepojamies ir tas, ka mēs
esam gudra un skaista valsts!”
/Diāna Šulce/
„Latviešu tauta var lepoties ar to, ka vēl ir izdzīvojusi
no tā, ka tik ilgi bijusi citu tautu varā.”
/Jānis Lekavičs/
Apkopoja Aija Jurgelāne

Ilgus gadus viens no studijas tuvākajiem cilvēkiem,
daudzu dziesmu, muzikālo pavadījumu un sirsnīga,
ieinteresēta kopdarba veidotāja bija mūzikas skolotāja
Irīna Caune - patiesi aizrautīgs un ieinteresēts cilvēks.
Pēdējā vēstulē teātra studijas „Savējie” desmit gadu
jubilejā skolotāja Irīna rakstīja - „Es jūs visus ļoti mīlu
un ilgojos!”.
Vairākus gadus teātra studijas izrāžu videoieraksti ir
izturējuši atlasi Krievijas teātru festivālos. Tur ar milzīgiem
(turpinājums 6.lpp)
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Tas ir devis lielisku iespēju sadarboties ar neparastiem,
talantīgiem cilvēkiem – horeogrāfiem, akrobātikas
pasniedzējiem, kuri kļuvuši par studijas mecenātiem
un draugiem. Laika gaitā sadarbība ir sniegusi lielisku
pieredzi ikkatram studijas dalībniekam.

(turpinājums no 5. lpp)

„Mēs esam apguvuši arī starptautisku teātra pieredzi.
Īpaši lielajā grupā, kur parasti ir darbs pie ļoti smagām
tēmām, un tas noteikti atšķir mūs no citiem. Katra žūrija tā
arī teikusi – jūs esat tik atšķirīgi no citiem! Tas, manuprāt,
ir brends, ar ko es visnotaļ lepojos, jo labāk ir būt
autsaideriem, nekā tādiem kā visi,” atzīmē L.Lauskiniece.

„Savējie” – citādie, neparastie...
panākumiem ir izrādītas gan „Ezera meitas” – deju izrāde,
kurā ir tikai trīs vārdi – „Es gaidu!” un „Silveru”, stāstu
par vientuļu meiteni, kura dzīvo Bākā; izrādi „Rotļlietas” –
par piecpadsmitgadīgas čečenu meitenes – pašnāvnieces
pēdējiem mirkļiem. Tā, it kā skarbi, bet tajā pat laikā
poētiski, tiek runāts par nopietnām, būtiskām tēmām.
Vakara gaitā jubilejas pasākuma viesiem bija iespēja
noskatīties teātra studijas „Savējie” mazuļu grupiņas
izrādes „Sarkanais putniņš” fragmentus, kur piedalījās arī
pašas jaunākās teātra studijas dalībnieces – Džesika un
Sofija.

Katram teātrim ir savs režisors, jo režisors ir sava teātra
sirds. Teātra studijas „Savējie” režisore Lilita Lauskiniece,
uzrunājot savējos un jubilejas pasākuma viesus, dalījās
savās izjūtās:
„Es jūtos dīvaini, jo ļoti gribētos laiku atgriezt atpakaļ
un būt pašos pirmsākumos – būt atkal tajā jaunajā,
jaukajā, īpašajā, sirsnīgajā, draudzīgajā sākotnē, kad mēs
visi bijām tik ļoti kopā un tik ļoti „savējie”. Tāpēc arī šāds
nosaukums radās. Šis laiks ir izmainījis mūs, daudzas
attieksmes, šis laiks ir atnesis daudz ko.
Uzskatu, ka ikviens, kurš spēlējis teātrī, paņem kādu
kripatiņu sev līdzi. Šādā veidā es vēlējos dalīties ar
visiem, kuriem patīk teātris, pārtapšanas māksla.
Ne katrs no studijas dalībniekiem kļūst par aktieri, bet
viss, kas ar to saistās – skatuves kustība, domāšana,
dejošana – nekur nepazūd.”

„Gada izrāde” – laureāte
izrāde „Tu dari mani brīvu kā gaisma” –
balva par kolektīva darbu un
specbalva Madarai Jurgelānei (kreisajā pusē)
„Es no sirds novēlu jums visiem, gan maniem
bijušajiem audzēkņiem, gan tagadējiem – neesiet kā
vairums. Uzdrošinieties būt īpaši, citādāki. Es ļoti ceru,
ka drosmīgo, neparasto un citādi domājošo kļūs arvien
vairāk.”
Kopā pa šiem gadiem teātra studijā „Savējie” ir
bijuši 350 dalībnieki. Citam tas ir iepaticies un viņš to ir
turpinājis, citam ir bijusi vēlme izvēlēties ko citu. Teātra
studijas režisore izteica cerību, ka teātris paliks ikvienā
savējā mūžīgi, jo viņasprāt savējie ir tie aktīvie, kuri
vienmēr ir notikumu centrā
Vakara gaitā tika pasniegtas īpašas dāvanas gan teātra
studijas dalībniekiem, gan arī studijas atbalstītājiem.

Studijas vidējā grupa demonstrēja izrādes „Infantes
dzimšanas diena” (pēc Oskara Vailda pasakas motīviem)
fragmentus, kurai horeogrāfiju veidojusi Latvijā vienīgā
baroka deju speciāliste Guna Ezermale; kā arī fragmentus
no izrādes „Tumsas pilsēta”.

Teātra studiju sveikt bija ieradušies gan Rundāles
novada domes pārstāvji, gan novada iestāžu un amatieru
kolektīvu pārstāvji, esošie un bijušie savējie un viņu
vecāki, sadarbības partneri un citi.
Teātra studijas režisore izteica lielu paldies vecākiem
par atbalstu un uzsvēra, ka ik gadu rezultāti apliecina to,
ka studija ir izvēlējusies pareizo darbības virzienu.
„Visu to, ko es protu, es cenšos iemācīt arī bērniem,”
uzsvēra Lilita. „Es turpinu mācīties un mācu arī viņus, jo
teātris ir drosmīgu cilvēku māksla. Tas ir liels gods un
atbildība būt 1:1 ar savu skatītāju.”
Savu darbības virzienu teātra režisore izvēlējusies
jau pašos pirmsākumos – „Savējie” ir kustību teātris – ir
dejas, skatuves kustība, plastika, akrobātika.

Sveicot teātra studiju nozīmīgajā jubilejā, Rundāles
novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis izteica
lielu pateicību režisorei Lilitai Lauskiniecei, par to, ka
mūsu novada jauniešiem un bērniem ir iespēja šeit būt
individualitātēm. Studijā viņi var atrast sev domubiedrus.
Viņš izteica cerību, ka šie savējie būs savējie šeit,
Rundālē, lai kur viņi atrastos vēlākajā dzīvē. Teātra
studijas 15 gadu jubilejas reizē tika pasniegta dāvana –
studijai beidzot būs pašiem savs karogs.

Vecākās grupas meitenes uzstājās ar fragmentiem no
muzikālās izrādes „De ja vu”, kas tapusi kopā ar studijas
ilggadējo draugu kolektīvu – vokālo grupu „Miljons”. Abu
kolektīvu draudzības rezultātā tapušas jau trīs izrādes.

Svinību noslēguma jubilāri aicināja visus notiesāt
sarūpēto gardo svētku kliņģeri skaitļa „15” formā. Svecītes
nopūta trīs pašas jaunākās studijas „Savējie” dalībnieces
– Džesika, Sabīne un Sofija.
Paldies visiem, kuri bija ar mums tik nozīmīgajā
jubilejā!
Savukārt, teātra studijas pašas pirmās grupas dalībnieki
demonstrēja pašu iestudēto fragmentu no uzveduma
„Tobago”.

Teātra studija „Savējie”
Foto: Ivars Bogdanovs
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7.

PAR KULTŪRAS DZĪVI RUNDĀLES NOVADĀ
Intervija ar Sandru Paegli, Rundāles novada domes deputāti un Kultūras nodaļas vadītāju
Sandra Paegle ir dzimusi un augusi Svitenē
– mācījusies Svitenes pamatskolā un beigusi
Pilsrundāles vidusskolu. Viņa ir ieguvusi izglītību
medicīnā, kā arī beigusi Latvijas Kristīgo akadēmiju,
iegūstot sociāli karitatīvā darbinieka diplomu, bet nu
jau 5 gadus organizē kultūras dzīvi – sākumā Svitenes
pagastā, kopš Rundāles novada izveides – visā
Rundāles novadā.
Sandra ievēlēta Rundāles novada domē no deputātu
kandidātu saraksta „Vienoti novadam” ar 200 balsīm.

Kā Tu kļuvi par
kultūras dzīves orDzimusi:
ganizētāju Svitenē?
Svitenes pagastā
Tolaik, kad strādāju
Nodarbošanās:
SIA „Teiksmas”, mums
Rundāles novada domes
bija tradīcija katru
Kultūras nodaļas vadītāja
gadu sanākot kopā
svinēt Ziemassvētkus
Galvenās dzīves vērtības:
– gan visu veikalu, gan
Vislielākā vērtība ir pati
auto servisa darbiniedzīve – un kā mēs katrs to
kiem. Togad ar vienu
nodzīvojam, ir atkarīgs tikai
no darbiniekiem sanāno mums pašiem
ca saruna par to, ka
Svitenē uz to brīdi
nebija kultūras darba
organizatora. Viņš pavisam nejauši pajautāja, kāpēc gan
es nevarētu pieteikties šādam amatam.
Tad, kad radās iespēja pieteikties Tautas nama vadītājas
amatam Svitenē, uzrakstīju pieteikumu un sanāca tā,
ka mani izvēlējās. Es zināju, ka manām organizētajām
aktivitātēm būs pašvaldības atbalsts, zināju, ka būs ļoti
labs un atsaucīgs kolektīvs, kurš vienmēr būs pretimnākošs
un palīdzēs ideju realizācijā. Tā laika Svitenes pagasta
priekšsēdētāja Genovefa Lapsa mani daudz iedrošināja un
ļoti atbalstīja kultūras jomu pagastā.
Pastāsti nedaudz par iedibinātajām kultūras tradīcijām
un amatieru kolektīviem Svitenē!
Svitenē ir ilggadējas un arī senas kultūras tradīcijas.
Viena no tām ir Līgo svētku svinēšana ar koncertu un balli,
arī Jaungada balle mums ir tradicionāls un plaši apmeklēts
pasākums. Pamazām veidojas Miķeļdienas svinēšanas
tradīcijas. Iecienīta ir arī folkloras kopu sadziedāšanās.
Kad sāku šeit strādāt, no amatieru kolektīviem bija
tikai folkloras kopa Svitene, kas tika izveidota Valijas
Kruļikovskas, iepriekšējās Svitenes tautas nama vadītājas,
darbības laikā. Pirms diviem gadiem folkloras kopa
nosvinēja savu desmit gadu jubileju.
Folkloras kopas dvēsele bija tās vadītāja Skaidrīta
Kuķalka, kuras vadībā daudz tika domāts par folkloras
tradīcijām, to saglabāšanu un iedzīvināšanu. Viņa
bija fanātiska vadītāja, pārņemta ar folkloras tradīciju
izzināšanu. Valija kopā ar Skaidrīti realizēja projektu
„Izzināsim savas saknes”, kura ietvaros tika savāktas
tautasdziesmas Svitenē un Rundālē.
Vēlāk tika izveidots deju kolektīvs „Šurpu turpu”. Šie
dejotāji izceļas ar to, ka katru gadu nepārtraukti aug un
skatēs uzrāda arvien labākus rezultātus. Viņi labprāt
piedalās dažādos pasākumos gan mūsu novada ietvaros,
gan arī citu novadu organizētos pasākumos. Tā kā „Šurpu
turpu” kolektīvā lielākā daļa dejo ģimenes, domāju, ka tas
arī stiprina šo kolektīvu. Un varētu teikt arī otrādi – kopā
dejošana stiprina šīs ģimenes, papildina un bagātina.
Dejošana šiem cilvēkiem sagādā prieku, lielākā daļa
dejotāju ir arī agrāk bērnībā un jaunībā dejojuši. Pie viņiem
vienmēr valda jautrība, dzīves prieks un humors.
Savukārt mūsu amatierteātris „Šurumburums” ir
neatsverams palīgs visu pasākumu organizēšanā. Šeit
apvienojušies talantīgi, atjautīgi un radoši cilvēki. Viņi ne
tikai spēlē teātri, bet arī dzied, dejo, šuj, izgatavo mēbeles,
floristikas brīnumus skatuves un zāles dekorēšanai. Šis
kolektīvs nākamgad svinēs savu piekto jubileju, tieši tāpat
kā deju kopa „Šurpu turpu”. Bet vispār teātrim Svitenē ir
vismaz simts gadu tradīcijas.

Vai pati arī esi iesaistījusies kādā no amatieru
kolektīviem?
Esmu iemēģinājusi roku katrā no tiem – gan dziedājusi
folkloras kopā „Svitene”, gan spēlējusi teātri, gan arī dejojusi
– visu izjutusi uz savas ādas, kā tas ir. Katrs kolektīvs
ir ļoti atšķirīgs, bet visos diezgan daudz, kas jāapgūst,
katram no tiem ir sava specifika. Man pašai grūtāk gāja
deju kolektīvā, savukārt vislabāk man padevās teātrī – pat
ja tekstu nezini, vienmēr var kaut ko improvizēt. Bet ja deju
kolektīvā sajauc soli, vai folkloras kopā dziedot uzsāc solo
tur, kur varbūt nevajadzētu – tad nemaz tik labi nav.
Kultūras darba organizēšana ir darbs vai dzīves veids?
Protams, kultūras darbam ir sava specifika – parasti
pasākumi tiek organizēti piektdienu vakaros, naktīs un
brīvdienās. Pārsvarā arī darba dienu vakari ievelkas. Mājās
pavadu pavisam neilgu laiku, man tas jau ir dzīves veids.
Ģimenes cilvēkam ir grūti strādāt šo darbu, ja nu vienīgi
otrs cilvēks pret to izturas saprotoši un atbalsta.
Man patīk apmeklēt arī citu novadu kolēģu organizētos
kultūras pasākumus – paskatīties, gūt pieredzi, pamācīties.
Labprāt padalos ar kolēģēm, pakonsultējos.
Kultūras darbs ir ar cilvēkiem, priekš cilvēkiem, ar domu
radīt prieku. Kultūras pasākumu iznākums ir gandarījums,
ko kādu brīdi pēc labi noorganizēta pasākuma izjūt.
Ko Tu labprāt dari brīvajā laikā?
Jāsaka gan, ka pēdējā laikā brīvie brīži atliek pavisam
maz. Visvairāk man patīk brīvajā laikā nedarīt neko, bet
būt kopā ar saviem mīļajiem, kopā pārrunāt dažādas lietas,
kopā pavakariņot, kopā kaut kur aizbraukt. Lielu prieku
man sagādā Emīls – mazdēliņš, kuram ir tikai viens gads
un divi mēneši, taču jau patīk dejot un darīt visādas blēņas.

Uzskatu, ka ļoti nozīmīgi ir saglabāt iespēju piedalīties
Dziesmu un deju svētkos, lai izskanētu mūsu novada
vārds.
Mēs esam teātru novads – mums ir seši amatieru
teātru kolektīvi. Arī šajā jomā varētu attīstīt teātru festivālu
tradīciju.
Pastāsti par iecerēm kultūras jomas attīstībā.
Kultūras dzīve manā skatījumā balstās uz cilvēkiem, kuri
iesaistījušies amatieru kolektīvos, nāk uz mēģinājumiem,
piedalās pasākumos un tiem cilvēkiem, kuri apmeklē šos
pasākumus, kuriem tie šķiet interesanti un kuri var tādā
veidā pavadīt brīvo laiku. Manuprāt, nākotnē ir būtiski
saglabāt jau esošos amatieru kolektīvus un piedāvāt arī
papildus iespējas iedzīvotājiem iesaistīties jaunos amatieru
kolektīvos, lai būtu pēc iespējas plašāks klāsts.
Līdzīgi ir ar kultūras pasākumiem novadā – ne vien
saglabāt jau tradicionālos kultūras pasākumus, īpaši tos,
kuri ir kupli apmeklēti, veidot arī jaunas tradīcijas, līdzīgi kā
Rundāles novada svētki, kas mums šogad tika organizēti
pirmo reizi un labi izdevās.

Sandra ar Ilgu Vaičūni, amatierteātra „Šurumburums”
režisori, Rundāles novada svētkos š.g. jūnijā

Sandra kopā ar meitu Evitu un mazdēliņu Emīlu
Vēl man patīk strādāt dārzā, stādīt puķes, skatīties kā
tās aug, zied, priecē ar savu dažādību un krāsām. Patīk
lasīt grāmatas. Pašlaik lasu Rondas Bērnas grāmatu
„Noslēpums” („The Secret”). Savulaik aizrāvos ar latviešu
autoru vēsturiskajiem romāniem.
Pateicoties māksliniecei Īrai Rozentālei, bieži apmeklēju
izstādes, īpaši Īras gleznu izstādes, no kurām izstaro
pozitīva enerģija un dzīvesprieks.
Kāpēc nolēmi kļūt par deputāti?
Visas lielās pārmaiņas manā dzīvē ir notikušas it kā
pašas no sevis – man ir tikusi piespēlēta kāda iespēja,
izdevība, un es esmu to izmantojusi.
Man pašai ir aktīva dzīves pozīcija: ja man jāizvēlas
sēdēt mājās un skatīties televizoru, vai iesaistīties un darīt
kaut ko lietas labā, tad es izvēlētos otro variantu.
Katram cilvēkam, kurš mīl to vietu, kur dzīvo, ir svarīgi,
lai tā attīstītos, neizzustu no kartes.
Mani ļoti uztrauc tas, kas notiek laukos – daudz kur
Latvijā tiek slēgtas skolas, likvidētas kultūras iestādes,
praktiski neatstājot cilvēkiem iespējas apgūt zināšanas un
atpūsties, piedalīties pasākumos.
Kļūstot par deputātu, man ir iespēja kaut kādā veidā
iesaistīties, lai vidi ap mums padarītu labāku un cilvēkiem
patīkamāku.
Kā Tu saredzi Rundāles novada attīstības prioritātes?
Pirmkārt, tas ir tūrisms, ko vajadzētu attīstīt, veicinot
tūrisma maršruta attīstību no Rundāles pils uz Mežotnes
pilskalnu, Svitenes muižu, Bērsteles parku. Šeit iespējas ir
daudz un dažādas.
Domāju, ka mūsu iespēju robežās ir arī jāatbalsta
uzņēmēji.
Protams, neapšaubāma prioritāte novada attīstībā manās
acīs ir kultūra, arī saistībā ar tūrismu – radot tādus kultūras
pasākumus, kas būtu apmeklēti ne tikai mūsu novada
mērogā, bet visas Latvijas mērogā. Pirmsākumi jau ir ielikti
– šogad organizējām pirmos Rundāles novada svētkus,
kas izdevās labi, Mežotnes pilskalna svētkus varētu izvest
lielākā mērogā.
Liela prioritāte, pēc manām domām, ir jaunieši, kuriem
līdz šim esam pievērsuši varbūt mazāk uzmanības. Arī
mūžizglītība ir attīstāma joma, kas nodrošinātu prasmju
apguvi visa vecuma cilvēkiem.
Ļoti būtiskas ir iedzīvotāju domas un vīzijas par kultūras
dzīvi, kādos amatieru kolektīvos iedzīvotāji vēlētos labprāt
iesaistīties, kādus pasākumus būtu ieinteresēti apmeklēt.
Mūsu novada kultūras darbinieki labprāt uzklausīs
iedzīvotāju domas un piedāvātās idejas.

Vai Tu sevi uzskati par Rundāles novada patriotu?
Jā, protams.
Kā Tu domā, kāds ir Rundāles novada patriots?
Rundāles patriots ir tas, kurš dzīvo Rundāles novadā,
kuram patīk šeit dzīvot, un kurš vēlas šo vietu redzēt ar
katru dienu labāku un skaistāku, iesaistoties dažādās
darbībās, lai to realizētu, piemēram, talkā piedalās un
cenšas padarīt apkārtni labāku.
Mums novadā ir daudzi cilvēki, kuri ir sabiedriski aktīvi
novada patrioti. Viņi dara daudz, iesaistās projektos, velta
savu brīvo laiku, neko par to nesaņemot pretī. Viņi vēlas
izdarīt kaut ko labu novadam, cilvēkiem.
Ko Tu novēlētu mūsu iedzīvotājiem?
Vēlos novēlēt to, pēc kā visvairāk tiecos pati – dzīvot
harmonijā ar sevi un apkārtējiem, sabalansēt darbu ar
atpūtu, darīt to, kas patīk.
Par Sandru...
Ilva Vansoviča, Bauskas Tautas nama direktore –
Sandra ir Izteikti sievišķīga, dvēseliski gaiša un radoša.
Toleranta un komunikabla. Liekas, ja Sandra pasmaida,
tad viss izdodas.
Kolēģes esam kopš „rajona laikiem”. Priecē tas, ka tādas
esam arī šobrīd, kaut strādājam katra savā novadā.
Šajā, mums visiem, sarežģītajā laika posmā novēlu
saglabāt pozitīvo skatījumu uz apkārt notiekošo, izturību.
Folkloras kopas „Svitene” dalībnieces –
Par Sandru varam teikt tikai labus vārdus. Par folkloras
kopu viņa rūpējas kā par pašas ģimeni, lai mums nekā
netrūktu. Viņa ir ļoti cilvēciska un saprotoša, vienmēr
labprāt palīdz, ja tas ir nepieciešams. Sandra prot uzklausīt
un palīdzēt iespēju robežās.
Prasme ar smaidu runāt par problēmām un pienākumiem
piemīt tikai nedaudziem, bet Sandra to prot, un tas spēj
uzmundrināt. Ar viņu var izrunāt dažādas problēmas,
viņa spēj rast risinājumu un vajadzības gadījumā vienmēr
palīdzēs.
Liels prieks ir par to, ka Sandra turpina Svitenes Tautas
namā iesāktās tradīcijas, organizē daudzveidīgus
pasākumus un iesaista pasākumos tautas masas.
Vēlētos, lai lielāku uzmanību pievērš bērniem, iesaistot
viņus dažādos pulciņos. Priecē Sandras optimisms un
prasme piesaistīt projektus.
Sandra ir laipna, atsaucīga un pretimnākoša. Viņa dara
visu, lai pagastā būtu pilnvērtīga un piesātināta kultūras
dzīve.
Kultūras dzīvē balstās uz pašdarbnieku entuziasmu un
vēlmi līdzdarboties. Sandras labestībai ir grūti atteikt.
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā intervija ar
Rundāles novada domes deputātu Uldi Kreigeru!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem un Rundāles novada domes foto
arhīviem
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Sirdssilti sveicieni
Rundāles novada
novembra jubilāriem!
Katra diena ir diena,
Lai smietos un brīnītos,
Lai mīlētu un sapņotu,
Lai atpūstos un darbotos,
Lai dziedātu un klausītos,
Katra diena ir diena,
Lai būtu laimīgs.
/A.Krūklis/
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Margarita Gaile
Agripīna Levenberga
Mariona Linceviča
Valērija Margeviča
Jānis Romanovskis
Mirdza Zilberte
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Leopolds Kļaviņš
Romualds Panteļeiko
Aina Pīpiņa

65

ESMU IENĀCIS PASAULĒ
Aicināti vecāki ar bērniņiem!
Pieteikšanās līdz 10. decembrim
Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļā
tālr. 63962242, mob. t. 22021314
(Zinta Baltiņa)

Volejbola komandas

RUNDĀLE / BAUSKA
Latvijas Čempionāta 1. līgas spēļu grafiks
28.11.2010. plkst. 13.00 spēle ar
(Jelgavas novada sporta centrā)
05.12.2010. plkst. 14.00 spēle ar
(Daugavpils BJSS sporta zālē)
12.12.2010. plkst. 12.00 spēle ar
(Pilsrundāles vsk. sporta zālē)
19.12.2010. plkst. 12.00 spēle ar
(sporta centrā „Mēmele”)

Valgundes komandu
Daugavpils RJSS
RVS izlasi
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Balles dejas
(pieaugušajiem)

20.novembrī Važītes kapos
Svecīšu vakars
21.novembrī plkst.16.00 Sudmalu kapos
Lasītāju kluba tikšanās
26.novembrī plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā
Klubiņš „Uz tasi tējas”
26.novembrī plkst.19.00 Bērsteles kultūras namā
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Pirmssvētku tirdziņš un dāvanu darbnīcas

Juris Šurna
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Skaidrīte Dapšauska

26.novembrī Pilsrundāles vidusskolā
Deju nodarbības vada sertificēts treneris
Aigars Auzenbergs
(Ziemeļeiropas čempions un Latvijas vicečempions
standartdejās).
Nodarbības notiek 4 reizes mēnesī –
otrdienās Pilsrundāles vidusskolas zālē.
Papildus informācija un pieteikšanās
zvanot pa tālr. 26674834 (Kristīnei) vai 26672682 (Sandrai)

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:
Rundāles pagasts
1 zemes gab. pie Bornsmindes parka – 0,13 ha
3 mazdārziņi Pilsrundālē – 0,1 ha
1 zemes gab. Mazbērstelē – 0,12 ha
1 mazdārziņš Saulainē
RUNDĀLES NOVADA
TRAKTORTEHNIKAS ĪPAŠNIEKU
ZINĀŠANAI
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
„Bauska” (VTUA „Bauska”), saskaņā ar
traktortehnikas uzskaites sistēmu, aicina
traktortehnikas īpašniekus, kuru īpašumā
ir traktortehnika ar valsts numura zīmēm
bez burta „T” priekšā (traktoriem),
bez burta „P” priekšā (piekabēm),
griezties aģentūrā, lai noņemtu no
uzskaites pārējās vecās numura zīmes,
kas nav derīgas. Šis pakalpojums līdz
š.g. 31. decembrim ir bez maksas.
Papildus informācijai un saskaņošanai
lūdzam zvanīt pa tālruņiem
63925013, 29284575, 26403248.
Traktortehniku noņemt no uzskaites
iespējams VTUA „Bauska”–„Aveņmuiža”,
Codes pag., Bauskas nov.
		

• 17.novembrī plkst.16.00 Bērsteles kultūras namā
Bērni aicināti piedalīties radošajās aktivitātēs –
zīmēt un apgleznot stiklu
Plkst. 18.00 – svētbrīdis pie Bērsteles kultūras nama
• 17.novembrī plkst.19.00 Pilsrundāles vidusskolā
Koncerts, izstāde, balle
• 18.novembrī plkst.11.00 Pilsrundāles vsk. Sporta zālē
individuālo sporta veidu sacensības, veltītas Latvijas
Republikas Proklamēšanas gadadienai
• 18.novembrī plkst.16.00 Viesturu kultūras centrā
Ausekļa noklāšana ar svecēm, kopīga dziesmu
dziedāšana
• 19.novembrī plkst.19.00 Svitenes tautas namā
LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts un balle
pie galdiņiem. Muzicēs grupa „Sikspārņi”
• 19.novembrī plkst.21.00 Bērsteles kultūras namā
LR Proklamēšanas dienai veltīta balle.
Muzicēs Andris Agafonovs

Svecīšu vakars

Valda Alapa
Gazis Habibulins
Auseklis Ozols

darba dienās: Otrd.

Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai
veltīti pasākumi

VK Ventspils

Rundāles novada iedzīvotājiem ir iespēja apgūt

Skaidrīte Cvetkova

GAIDĀMIE PASĀKUMI

Š.g. 17. decembrī plkst. 14.00
Novada domes Jaunajā zālē
notiks pasākums
2010. gadā dzimušajiem bērniem un viņu vecākiem

8.00 - 15.00

P.T.C.Pk. 8.00 - 9.30

27.novembrī plkst.18.00 Pilsrundāles vidusskolā
Izrotā bibliotēku!
6.-10.decembrim Bērsteles bibliotēkas lasītāji aicināti
izgatavot dažādus rotājumus
Sporta vakars
4.decembrī plkst.19.00 Pilsrundāles vidusskolā
Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumi
Rundāles novadā
•
•
•
•
•

11.decembrī
11.decembrī
12.decembrī
12.decembrī
12.decembrī

pie Rundāles novada domes ēkas
Saulainē pie b/d „Mārpuķīte”
pie Viesturu kultūras centra
pie Bērsteles kultūras nama
pie Svitenes Saieta nama

Konkurss „Ziemassvētku rotājums 2010”
15.-23.decembris Viesturu pagastā
Pasākums veltīts Regīnai Ezerai

Viesturu pagasts
6 zemes gab. Bērtstelē – 3,13 ha

16.decembrī Rundāles novada domes Jaunajā zālē
Lasītāju kluba tikšanās

Svitenes pagasts
2 mazdārziņi – Svitenē 0,2 ha

17.decembrī plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā
Sūnu ciema atdzimšana –
10 gadu jubilejas pasākums pašdarbībai

Aizsaulē aizgājuši
Aijā debess baltā saime,
vaļā verot zvaigžņu māju,
Lai ceļ viegli zili vēji,
Dvēselīti ceļotāju
/A.Brigadere/

Jons Atstupens
Aleksejs Potapovičs
Ivans Gerasimovs
Ivars Grīnvalds
Arvīds Ozoliņš

Rundāles amatierteātra „Stella” 15 gadu jubilejas
pasākums

(05.11.1930 – 24.10.2010)
(20.10.1942 – 25.10.2010)
(16.10.1946 – 27.10.2010)
(18.09.1935 – 27.10.2010)
(11.01.1935 – 27.10.2010)

18.decembrī plkst.20.00 Bērsteles kultūras namā
Koncerts un balle
Ziemassvētku pasākums Rundāles novada
iedzīvotājiem ar īpašajām vajadzībām un
vientuļajiem pensionāriem
21.decembrī Rundāles pilī
Ziemassvētku koncerts
23.decembrī plkst.16.00 Svitenes tautas namā
Ziemassvētku pasākums Rundāles novada bērniem
22.decembrī Rundāles pilī
(lūdzam sekot līdzi informācijai)
Jaungada balle
31.decembrī Svitenes tautas namā

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi. Izdevums izdevniecībā tiek sagatavots 2 nedēļu laikā no katra
mēneša pirmā datuma. Rundāles novada dome nenes atbildību par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem
cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv.
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

