Rundāles novada domes informatīvs izdevums

Nr. 8 (186) 2011. gada AUGUSTS
Domes priekšsēdētāja sleja

RUDENIM TUVOJOTIES
Samērā karstā un brīžiem lietainā vasara jau gatavojas
no mums atvadīties, kā parasti, liekot jau augustā domāt
par skolas somu gatavošanu skolēniem, studentiem un
skolotājiem, par ziemas krājumu veidošanu no bagātīgas
šīs vasaras ražas, kā arī par vasarā iesākto darbu un
projektu noslēgšanu. Arī par to, ka beidzas atvaļinājumu
un brīvdienu laiks...
Šajā Rundāles novada ziņu numurā Jūs varat lasīt par
svarīgākajiem pašvaldības veiktajiem projektiem šajā
vasarā un par jaunajām iecerēm jaunajā mācību gadā un
jaunajā pašdarbības sezonā. Īpaši lielas pārmaiņas gaida
Pilsrundāles vidusskolas skolēnus un pedagogus – jauns
sporta laukums, labiekārtota skolas teritorija, mākslas un
mūzikas skola, stipendijas un brīvpusdienas... Novēlu,
lai radītie apstākļi rada jaunu sparu zināšanu apguvē
skolēniem un zināšanu sniegšanā skolotājiem.
Lielas pārmaiņas arī Sociālajā dienestā, jo tūlīt darbu
uzsāks Sociālā dienesta struktūrvienība – Saulaines
sociālais centrs, kurā mājvietu varēs rast daudzi novada
iedzīvotāji, kuriem tas ir nepieciešams, kā arī Sociālajam
dienestam būs telpas dažādu sociālo pakalpojumu
piedāvāšanai mūsu iedzīvotājiem.
Septembrī gaidāms vēl viens netradicionāls noti
kums – ārkārtas Saeimas vēlēšanas. Arī šoreiz, tāpat
kā pagājušajā rudenī, aicinu iedzīvotājus nepakļauties
mirkļa emocijām un dažādām reklāmām, bet gan vērtēt
deputātu kandidātus, viņu līdzšinējos darbus un solījumu
realitāti, kā arī viņu programmas lauku iedzīvotāju
vajadzībām.
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Kad pēc jūlija domes sēdes deputāti devās izbraukumā apskatīt Saulaines sociālo centru, darbi pie apkārtnes un
telpu labiekārtošanas vēl ritēja pilnā sparā. Šomēnes bijušās dienesta viesnīcas ēkas rekonstrukcijas darbi tiks
pilnībā pabeigti un iekārtotās dzīvojamās telpas jau drīzumā gaidīs savus iemītniekus. Plašāka informācija – 3.lpp.

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 28. jūlijā
nolēma:
- iznomāt M.I. no pašvaldībai piekritīgas zemes Svitenes
mazdārziņi zemes vienību 0.1 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- pagarināt Zemes nomas līguma termiņu J.L. uz pašvaldībai
piekrītoša nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem” zemes
vienībām 058 ha platībā un 0,85 ha platībā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- atdalīt no pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Dravenieki”, ar kopējo platību 3,8 ha, zemes vienību
apmēram 2,5 ha platībā; atdalāmajam nekustamam
īpašumam piešķirt nosaukumu „Dravenieku lauks”;
- iznomāt V.K. pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Dravenieki” apbūvēto zemes vienību ar kopējo platību
1,3 ha ēku (dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas)
uzturēšanai;
- atcelt Svitenes pagasta padomes 2008.gada 17.septembra
lēmumu (prot.Nr.9.1.100.p.) par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 40880030049, platībā 2,0 ha atzīšanu par
valstij piekrītošu;
noteikt, ka nekustamā īpašuma „Kārkliņi” zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 40880030049 ir pašvaldībai piekrītošs
zemes starpgabals un reģistrējams zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda;
- iznomāt zemnieku saimniecībai „Palejas” pašvaldībai
piekrītošo starpgabalu - zemes vienību 1,72 ha platībā,
kas atrodas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
„Kārkliņi” sastāvā;
- iznomāt zemnieku saimniecībai „Urštēni” pašvaldībai
piekrītīga nekustamā īpašuma „Cērņu kapsēta” zemes
vienības daļu 0,99 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt V.K. pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 6” zemes vienības daļu, 0,15 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt V.L. pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 61” zemes vienību 0,03 ha platībā, lauksaim
niecības vajadzībām;
- noteikt, ka S.J. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā ir izbeigušās
tiesības lietot viņai ar Rundāles pagasta padomes
2003.gada 22.maija lēmumu pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemi „Pilsrundāles garāža 67” 0,005 ha platībā;
noteikt, ka zemes vienība ir izsludināma par brīvu nomas
zemes vienību;

- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dālderi” Rundāles
pagastā zemes vienības, kuras platība ir 25,9 ha, divus
zemes gabalus katru aptuveni 2,0 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu;
- noslēgt dzīvojamās telpas Bērsteles iela 15 dzīvokļa Nr.16,
Bērstelē, Viesturu pagastā 54,11 kvadrātmetru platībā īres
līgumu ar L.B. uz nenoteiktu laiku;
noteikt dzīvojamās telpas īres maksu Ls 0,22, par vienu
dzīvojamās telpas kvadrātmetru;
- apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Rundāles speciālās
pirmsskolas izglītības iestādē „Saulespuķe” vienam bērnam
dienā:
Ls 1,10 dienā par trijām ēdienreizēm (brokastis Ls 0,30;
pusdienas Ls 0,60; launags Ls 0,20);
Ls 1,30 dienā par četrām ēdienreizēm (brokastis Ls 0,30;
pusdienas Ls 0,60; launags Ls 0,20; vakariņas Ls 0,20);
- apstiprināt ēdināšanas maksu Rundāles speciālās pirms
skolas izglītības iestādes „Saulespuķe” un Latvijas SOS
Bērnu ciemata asociācijas Īslīces SOS bērnu ciemata
darbiniekiem katrai ēdienreizei:
brokastis – 0,35 Ls/par ēdienreizi;
pusdienas – 0,75 Ls/par ēdienreizi;
launags – 0,50 Ls/par ēdienreizi;
vakariņas – 0,35 Ls/par ēdienreizi;
- apstiprināt grozījumus Rundāles novada Pilsrundāles
vidusskolas nolikumā;
- apstiprināt Rundāles novada Sociālā dienesta Saulaines
sociālā centra nolikumu;
- anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu M.B., N.B., A.B.,
V.B., O.O., G.N.;
- anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A.H.; reģistrēt A.H.
dzīvesvietu;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr. 9 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.
gada saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2011.gadam”;
- piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram
Okmanim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - 2 (divas)
kalendārās nedēļas, par laika periodu no 2009.gada 29.jūlija
līdz 2010.gada 28.janvārim, sākot ar 2011.gada 08.augustu
līdz 2011.gada 21.augustam (ieskaitot);
- noteikt darba algas likmi ar 2011. gada 1. augustu
jaundibinātās Rundāles novada speciālās pirmsskolas

izglītības iestādes „Saulespuķe” vadītājai Līgai Valmierai
Ls 471,00 mēnesī.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
25.augustā plkst. 09.00.
IZMAIŅAS RUNDĀLES NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS SNIEGTAJOS MAKSAS PAKALPOJUMOS
(apstiprin. ar 28.07.2011. domes sēdes lēmumu, prot. Nr.7, 13.p.)
1.

Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošanu un vadīšanu Dzimtsarakstu nodaļas
telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas zālē) un
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām citās laulības
noslēgšanai piemērotās telpās, ja viens no laulības
pieteicējiem vismaz sešus mēnešus pirms laulības
reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis
dzīvesvietu Rundāles novada administratīvajā
teritorijā vai ir valsts aģentūras „Rundāles pils muzejs”
darbinieks ar muzikālo pavadījumu un daiļlasītāju
30,00 Ls

2.

Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošanu un vadīšanu Dzimtsarakstu nodaļas
telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas zālē) citu
pašvaldību iedzīvotājiem ar muzikālo pavadījumu un
daiļlasītāju
70,00 Ls

3.

Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošanu un vadīšanu ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām citās laulības noslēgšanai piemērotās
telpās, citu pašvaldību iedzīvotājiem ar muzikālo
pavadījumu un daiļlasītāju
80,00 Ls

4.

Par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc
personas lūguma) uz citām dzimtsarakstu nodaļām
2,50 Ls

●

Maksa par laulību reģistrāciju iemaksājama Rundāles
novada domes kontā vai kasē ne vēlāk kā 10 dienas
pirms laulības ceremonijas;
Lēmuma 1., 2., 3. punkts netiek piemērots
personām, kuras laulības iesniegumus Rundāles
novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniegušas
līdz 2011. gada 28. jūlijam, uz tām attiecināmi
2011.gada 31.marta lēmums Nr.4 „Par Dzimtsarakstu
nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”;
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rundāles
novada domes 2011.gada 31.marta lēmums Nr. 4
„Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”

●

●

2.

Rundāles novada ziņas
Apstiprināti ar Rundāles novada domes 2011. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr.28 (prot.Nr.4)

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2011. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
„PAR GROZĪJUMIEM RUNDĀLES NOVADA DOMES 2009. GADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 13 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ
REĢISTRĒJAMI UN UZŅEMAMI BĒRNI RUNDĀLES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURĀS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
1. Izdarīt šādus grozījumus Rundāles novada domes
2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par kārtību,
kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību”:
1.1. Izteikt 2.punktu jaunā redakcijā:
“Pirmsskolas izglītības iestādēs “Mārpuķīte” un
“Saulespuķe” bērni apgūst no pusotra gada līdz
septiņu gadu vecumam, Pilsrundāles vidusskolā
no divu līdz septiņu gadu vecumam. Obligātā
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana
pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā

gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Šie bērni
programmas apguvei jāpiesaka līdz 1. aprīlim tajā
kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.”

ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība un
aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada
administratīvā teritorijā un SOS ciemata bērni.”

1.2. Izteikt 4.punktu jaunā redakcijā:
“Vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki) var
pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas
apguvei pirmsskolas izglītības iestādēs “Mārpuķīte”,
“Saulespuķe” un Pilsrundāles vidusskolā.”

1.4. Papildināt ar 28.4.apakšpunktu:
“Medicīniski – pedagoģiskās komisijas slēdziens
(speciālās izglītības programmai).”

1.3. Izteikt 17.3.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“Bez vecāku gādības palikušus bērnus, kuriem

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūliju.
Rundāles novada
domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

PA S K A I D R O J U M A R A K S T S
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Par grozījumiem Rundāles novada domes
2009.gada saistošajos noteikumos Nr.13
„Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni
Rundāles novada izglītības iestādēs, kurās īsteno
pirmsskolas izglītību””

izglītojamiem, kuri vēlēsies pirmsskolas izglītību
iegūt vispārējās pirmsskolas grupās nepastāv
kārtība kādā tos reģistrē un uzņem iestādē, kas ir
jānosaka dibinātājam – pašvaldībai.
2. Īss satura izklāsts:
2.1. Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmā daļa
nosaka, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības
iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot
Izglītības likuma un citu likumu noteikumus,
savukārt minētā likuma otrā daļa nosaka, ka
speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un
grupās izglītojamos uzņem un no tām atskaita
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

1. Nepieciešamības pamatojums:
1.1. Rundāles novada dome ar 2011.gada 1.jūliju dibina
speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Saulespuķe”,
kurā tiks realizētas arī vispārējās pirmsskolas
izglītības programmas un atvērtas vispārējās
pirmsskolas izglītības grupas. Saistošajos
noteikumos ir jāiekļauj nosacījumi saistībā ar
izglītojamo uzņemšanu speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulespuķe” vispārējās
pirmsskolas izglītības programmās;
1.2. Pašlaik kārtību kādā reģistrējami izglītojamie
Rundāles novada izglītības iestādēs, kurās īsteno
pirmsskolas izglītību nosaka 2009. gada Rundāles
novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 „Par
kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni
Rundāles novada izglītības iestādēs, kurās īsteno
pirmsskolas izglītību”, nosakot, ka izglītojamos
pirmsskolas izglītības ieguvei var pieteikt
pirmsskolas izglītības iestādē „Mārpuķīte” un
Pilsrundāles vidusskolā, neparedzot pirmsskolas
izglītības ieguvi vēl kādā, respektīvi, jaunizveidotā
pirmsskolas izglītības iestādē. Ja uzņemšanas
kārtību speciālajās pirmsskolas izglītības grupās
pašlaik nosaka 2010. gada 31. augusta Ministru
kabineta noteikumi Nr.820 „Kārtība, kādā izglītojamo
uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē
un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā
arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un
speciālās pirmsskolas izglītības grupas”, tad
attiecībā uz jaundibinātās pirmsskolas izglītības

2.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis noteikt
izglītojamo uzņemšanas kārtību arī jaundibinātajā
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādē.
Pašlaik spēkā esošie Rundāles novada domes
saistošie noteikumi Nr. 13 „Par kārtību, kādā
reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas
izglītību” tiek attiecināti arī uz jaundibināto
pirmsskolas izglītības iestādi „Saulespuķe”;
2.3. Ņemot vērā, ka jaundibinātā speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde tiek dibināta uz pirmsskolas
izglītības iestādes „Īslīces SOS” materiāli tehniskās
bāzes, saistošajos noteikumos sadarbības ietvaros
ar Īslīces SOS ciematu tiek noteikts, ka Īslīces
SOS ciemata bērni Rundāles novada pirmsskolas
izglītības iestādēs tiek uzņemti ārpus rindas.
3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības
budžetu:
3.1. Saistošajos noteikumos noteikto izglītojamo
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība tiek realizēta
pašreizējo pašvaldības resursu ietvaros un
papildus jaunas institūcijas un darba vietas tam nav

nepieciešams veidot;
3.2. paplašinot pirmsskolas izglītības ieguves iespējas,
tai skaitā bērniem ar speciālām vajadzībām tiek
dibināta Rundāles novada speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde.
4. Informācija par ietekmi uz sabiedrību un uzņēmēj
darbības vidi pašvaldības teritorijā:
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums ir vecāki vai aizbildņi, kuri
vēlēsies reģistrēt bērnus pirmsskolas izglītības
ieguvei Rundāles novada pirmsskolas izglītības
iestādēs;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums paplašina
mērķgrupas izvēles iespējas un vienlīdzīgas
tiesības reģistrējot bērnus pirmsskolas izglītības
ieguvei Rundāles novada pirmsskolas izglītības
iestādēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām:
5.1. Izglītojamo reģistrāciju veic Rundāles novada
Sociālais dienests Pilsrundāle 1, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV- 3921).
Lēmumus par izglītojamo reģistrāciju pieņem
Rundāles novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas
konsultācijas ar bērnu vecākiem, kuri vēlas bērnus
pieteikt Rundāles novada speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē „Saulespuķe”, Īslīces SOS bērnu
ciemata un pirmsskolas izglītības Īslīces SOS
pārstāvjiem;
6.2. Ar 6.1.punktā minētajām personām tikušas
organizētas klātienes tikšanās, kurās uzklausīti
priekšlikumi.
Rundāles novada
domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

Apstiprināti ar Rundāles novada domes 2011. gada 30. jūnija sēdes lēmumu Nr.5 (prot.Nr.6)

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2011. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
„PAR GROZĪJUMIEM RUNDĀLES NOVADA DOMES 2009. GADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1
„RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
Izdarīt Rundāles novada domes 2009. gada saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:

6.

Papildināt 18.punktu ar 9.apakšpunktu sekojošā redak
cijā: „jautājumus par sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanu”;

1.

7.

Papildināt 20.punktu ar 9.apakšpunktu sekojošā redak
cijā: „par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju darbībai”;

2.
3.

Aizstāt tekstā vārdus „Domes sekretārs” ar „Kancelejas
vadītājs” (attiecīgā locījumā);
Papildināt 5.punktu ar 10.apakšpunktu sekojošā redak
cijā: „Pašvaldības policija”;
Papildināt 6.punktu ar 8.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”;

4.

Papildināt 9.punktu ar 5.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„Pedagoģiski medicīniskā komisija”;

5.

Papildināt 9.punktu ar 6.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisija”;

8.

Izteikt 39. punktu šādā redakcijā: „Domes kārtējās
sēdes parasti notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā
plkst.9:00”;

9.

Izteikt 74.punktu sekojošā redakcijā: „Domes priekšsēdē
tājam un izpilddirektoram reizi nedēļā ir iedzīvotāju
pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst.13:00 – 18:30”;

10. Papildināt 91.punktu ar 7.apakšpunktu sekojošā redak
cijā: „pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe””;

11. Papildināt 91.punktu ar 8.apakšpunktu sekojošā redak
cijā: „Pašvaldības policija”;
12. Papildināt 91.punktu ar 9.apakšpunktu sekojošā redak
cijā: „Sociālais dienests”;
13. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā,
saskaņā ar pielikumu;
14. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2011.gada
1.augustā.
Ar Rundāles novada pašvaldības struktūrshēmu iespējams
iepazīties Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā Pašvaldība => Saistošie noteikumi (skatīt 2011.gada
Saistošos noteikumus Nr.7)
Rundāles novada
domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

Rundāles novada ziņas

3.

PA S K A I D R O J U M A
RAKSTS

T I K S U Z S Ā K TA L I E L UPES GULTNES TĪRĪŠANA

Rundāles novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Par grozījumiem Rundāles novada domes
2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 1
„Rundāles novada pašvaldības nolikums””
10. Nepieciešamības pamatojums:
10.1. Likuma „Par pašvaldībām” 24. panta pirmā
daļa noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk
Nolikums) ir saistošie noteikumi, kas nosaka
pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības
un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības organizācijas jautājumus;
10.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts
Rundāles novada domes iestāžu, struk
tūrvienību un pastāvīgo komisiju skaits.
Papildus tiek precizēti komitejās izskatāmo
jautājumu loks, precizēts kancelejas vadītāja
amata nosaukums, domes sēžu laiks un
domes izpilddirektora pieņemšanas laiks;
11. Īss satura izklāsts:
11.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos
noteikumus par pašvaldības nolikumu
izriet no likuma 24. panta ceturtās daļas
noteikumiem, kā arī no likuma 21. panta
pirmās daļas 1. punktā noteiktā, ka dome
ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu
(attiecīgi apstiprināt arī nolikuma grozījumus);
11.2. Saistošo noteikumu mērķis ir: veikt izmaiņas
domes administrācijas struktūrā atbilstoši
Rundāles novada domes pieņemtajiem
lēmumiem, kā arī veikt citus redakcionālus
labojumus un papildinājumus. Nolikumā
tiek iekļauta pašvaldības speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”,
struktūrvienība – pašvaldības policija, kā
arī pastāvīgas komisijas: „Pedagoģiski
medicīniskā komisija” un „Nekustamo
īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisija”;
12. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības
budžetu:
12.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek
prognozēta finansiāla ietekme uz esošo
pašvaldības budžetu, jaunas struktūrvienības
„Pašvaldības policija” izveide ir ieplānota
2011. gada pašvaldības budžetā, speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe”
darbība netiks finansēta no pašvaldības
budžeta;
12.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai
nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju
kompetenci.
13. Informācija par ietekmi uz sabiedrību un uzņē
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
13.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada
administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji,
pašvaldības darbinieki un amatpersonas;
13.2. Saistošo noteikumu projekts nerada ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā, normatīvā akta prasību izpilde
neietekmē uzņēmējdarbību.
14. Informācija par administratīvajām procedūrām:

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007- 2013 ietvaros turpinās projekta „GrandeRio”* īsteno
šana. Projekta realizācija tika uzsākta šī gada 1.janvārī.
Saskaņā ar projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm
tika izsludināts iepirkums „Lielupes gultnes attīrīšana no
aizaugumiem Rundāles novadā un Mežotnes pilskalna
labiekārtošanas darbu veikšana” trijās iepirkuma daļās:
„Lielupes gultnes attīrīšana no aizaugumiem”, „Avota pie
Mežotnes pilskalna rekonstrukcija” un „Mazās infrastruktūras
elementu izvietošana pie Mežotnes pilskalna”.
Pieteikumi minētajām iepirkuma daļām tika saņemti no
SIA „Manass” un Rundāles novada zemnieka Igna Savicka
saimniecības „Lielupnieki”.
Konkursa rezultātā noslēgti līgumi – par Lielupes
gultnes attīrīšanu no aizaugumiem Rundāles novadā ar
zemnieku saimniecību „Lielupnieki” (kopējā līguma summa
Ls 12 450,00, t.sk. PVN 22 %), savukārt ar SIA „Manass” –
par mazās infrastruktūras elementu izvietošanu pie Mežotnes
pilskalna (Ls 4 763,21, t.sk. PVN 22%) un par avota pie Mežotnes pilskalna rekonstrukciju (Ls 1 668,45, t.sk. PVN 22%).
Lielupes gultnes attīrīšanas ietvaros zemnieku saimniecība
„Lielupnieki” veiks ūdensaugu aizauguma novākšanu divos

Pagājušā gada novembrī tika uzsākta no Saulaines
profesionālās vidusskolas pārņemtās trīsstāvīgās dienesta
viesnīcas ēkas rekonstrukcija, pārveidojot to par sociālo centru
ar mērķi nodrošināt palīdzību mazaizsargātajām novada
iedzīvotāju grupām, kā arī atbalstu krīzes situāciju pārvarēšanā
un ikdienas problēmu risināšanā, nodrošinot sociālā statusa
atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Augusta mēnesī Sociālā
centra rekonstrukcijas un iekārtošanas darbi noslēdzas.
Rekonstruētās ēkas pirmajā stāvā izvietoti 4 dzīvokļi ar
atbilstošu aprīkojumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 8
dzīvokļi cilvēkiem bez kustību traucējumiem, kopīga atpūtas
zāle pasākumiem, virtuve un veļas telpa. Otrajā stāvā izbūvētas
14 dzīvokļu tipa telpas ar virtuves un dzīvojamo zonu, sanitāro
mezglu. Savukārt trešajā stāvā izvietoti astoņi divistabu dzīvokļi
un 2 vienistabas dzīvokļi.
Saskaņā ar Rundāles novada domes jūlija sēdē apstipri
nāto nolikumu, sociālajā centrā paredzēts sniegt sociālos
pakalpojumus un ar Rundāles novada domes lēmumu
izīrēt brīvās dzīvojamās telpas, pamatojoties uz šādiem
nosacījumiem:
1)		 kā pagaidu dzīvojamo platību personām (ģimenēm),
kurām pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājuma
risināšanā sniedzama neatliekami – likuma „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. panta
minētajām personām, kamēr pienāk rinda;
2)		 vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un
apgādnieku, un kuriem īpašumā nav dzīvojamā platība;
3)		 1. un 2. grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku vai
tie ir sociāli nespējīgi viņus apgādāt, un kuru īpašumā
nav dzīvojamās platības;
4)		 pensijas vecuma personām, kurām ir traucētas sociālās
funkcionēšanas spējas un nav dzīvošanai derīga
dzīvojamā platība, un kuru apgādnieki nav sociāli spējīgi
viņus apgādāt;
5)		 jaunām ģimenēm, kuras ir oficiāli reģistrējušas laulību
(vismaz trīs mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas)
un kuru īpašumā nav dzīvojamās platības;
6)		 Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts
iestāžu darbiniekiem, kuru darba vieta ir Rundāles
novada administratīvā teritorija un darba pienākumi
saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu, neatkarīgi
no personu deklarētās dzīvesvietas;
7)		 personām, kuras uz Sociālā centra rekonstrukcijas laiku
tika iemitinātas citā dzīvojamā platībā;
8)		 Rundāles novada iedzīvotājiem, kuri ar Rundāles novada
pašvaldības lēmumu ievietoti kādā ilgstošā sociālās
aprūpes centrā, neatkarīgi no personu deklarētās dzī
vesvietas;

14.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties
par saistošo noteikumu piemērošanu, ir
pašvaldības dome.

Jāņem vērā, ka dzīvojamās telpas tiks izīrētas Rundāles
novadā deklarētajām personām, kurām nav komunālo
maksājumu parādu Rundāles novada domei.

15.1. Konsultācijas nav nepieciešamas, jo lemt
par Rundāles novada pašvaldības nolikumu
var tikai Rundāles novada dome. Saistošo
noteikumu projekts izvietots Rundāles
novada domes mājas lapā www.rundale.lv.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

Jau iepriekš ziņots, ka projekta „GrandeRio” ietvaros
sadarbojas septiņi partneri no Latvijas un Lietuvas – Zemgales
Plānošanas reģions (ZPR) – vadošais partneris, Baltijas vides
forums (BEF/LV), Bauskas novada dome, Dobeles novada
dome, Rundāles novada dome, Biržu reģionālā parka direkcija
(LT), Pakrojas rajona pašvaldība (LT), Baltijas vides forums
(BEF/LT).
Šī projekta finansējums ir 962 932,68 eiro, t.sk. 37 310,60 eiro
Rundāles novada domes plānotajām aktivitātēm. Finansējumu
85 % apmērā nodrošina Eiropas reģionālās attīstības fonds
(ERAF). 15% projekta līdzfinansējums tiks segts no Rundāles
novada domes plānotajiem budžeta līdzekļiem. Rundāles
novadā projekta „GrandeRio” ieviešanu koordinē Rundāles
novada domes Attīstības nodaļas speciāliste Ludmila Knoka.
E-pasta adrese: ludmila.knoka@rundale.lv
* Projekta pilnais nosaukums: „Kopīgi ūdens apsaimnie
košanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā”
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Kosoja
projekta asistente

NOSLĒGUSIES SAULAINES SOCIĀLĀ CENTRA REKONSTRUKCIJA

14.1. Tiek mainīts Rundāles novada domes
iestāžu, struktūrvienību un pastāvīgo komisiju
skaits.

15. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:

upes posmos: iepretim Mežotnes pilij un pretī Ceplim, katru
100 metru garumā. Plānota upes grunts pārvietošana un
reljefa veidošana, upes gultnes padziļināšana. Savukārt SIA
„Manass” Mežotnes pilskalnā atjaunos vēsturisko avotu “Esi
skaidrs kā šis avots”, ko 1926.gadā veidojusi vietējā Mazpulku
organizācija, no avota līdz atpūtas vietai tiks izbūvētas
kāpnes, lai novērstu nogāzes izbradāšanu, tiks ierīkota jauna
atpūtas vieta pilskalna pakājē Lielupes krastā. Saskaņā ar
noslēgtajiem līgumiem, labiekārtošanas darbus paredzēts
veikt līdz 2011.gada 31.oktobrim.

Krīzes situācijā nonākušās personas (starppersonu un
sociālās vides radītas problēmas) un personas, kurām
nepieciešama sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošana
vai uzlabošana, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu
un iekļaušanos sabiedrībā, sociālajā centrā tiks ievietotas,
pamatojoties uz Rundāles novada Sociālā dienesta lēmuma.
Sociālā centra īrniekiem par saņemtajiem pakalpojumiem,
tai skaitā par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo
telpu lietošanu, būs jānorēķinās ar Rundāles novada domi
pilnā apmērā, izņemot krīzes situācijā nonākušas personas.
Dzīvojamo telpu īres un sociālo pakalpojumu maksa tiks
noteikta ar Rundāles novada domes lēmumu augusta sēdē.

DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBA
Lai pieteiktos uz dzīvojamo platību Saulaines sociālajā
centrā, Rundāles novada domē jāiesniedz iesniegums, norādot
deklarēto dzīves vietu un ģimenes sastāvu, kā arī atbilstību
augstāk minēto personu grupai (iesniegumam jāpievieno
atbilstoši apliecinoši dokumenti).
Rundāles novada dome ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā
norādīto ziņu atbilstību un nepieciešamības gadījumā pieprasīt
papildus dokumentus.
Saskaņā ar nolikumu, izīrētās dzīvojamās telpas nedrīkstēs
privatizēt, atsavināt, nodot apakšīrē citai personai. Īrnieks
nedrīkstēs iemitināt dzīvojamā telpā citas personas, bez
saskaņošanas ar Rundāles novada domi.
Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma
noslēgšanu pieņems Rundāles novada dome. Īres līgumi
tiks slēgti uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu, ar iespēju tos
pagarināt, ja tiek ievēroti īres līguma noteikumi un īrniekam
nemainās izīrēšanas nosacījumiem atbilstošais statuss .
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Personām, kuras saņems sociālos pakalpojumus un tiks
ievietotas Sociālā centra telpās, kā arī personām, kurām
izīrētas dzīvojamās telpas sociālajā centrā un noslēgts īres
līgums būs jāievēro iekšējās kārtības noteikumi:
1. Sociālajā centrā aizliegts:
1.1. atrasties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā
koplietošanas telpās;
1.2. smēķēt telpās un smēķēšanai neparedzētās vietās;
1.3. trokšņot pēc plkst. 22.00;
1.4. turēt mājdzīvniekus bez saskaņošanas ar Rundāles
novada domi;
1.5. atrasties nepiederošām personām pēc plkst. 22.00;
1.6. piegružot telpas un apkārtni;
1.7. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai
citāda veida labumu (azartspēles).
2. Telpās jāievēro sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas;
3. Jāievēro sanitāros, personīgās higiēnas un ugunsdrošības
noteikumus;
4. Jāpiedalās koplietošanas telpu un apkārtējās teritorijas
uzkopšanā un uzturēšanā;
5. Ar cieņu jāizturas pret citiem sociālā centra iedzīvotājiem,
apmeklētājiem, darbiniekiem un viesiem;
6. Sociālā centra iemītnieki ir personīgi atbildīgi par savām
mantām;
7. Iemītnieki uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarīto
materiālo zaudējumu Saulaines sociālā centra telpām un
tajā esošo inventāru;
8. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu var tikt
pārtraukta sociālā pakalpojuma sniegšana un personas
uzturēšanās Sociālā centra telpās;
9. Sociālā pakalpojuma sniegšana un personas uzturēšanās
Sociālā centra telpās tiek pārtraukta nekavējoties gadījumos,
ja persona tiek administratīvi sodīta par pārkāpumiem kas
saistīti ar iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
Ar Saulaines Sociālā centra nolikumu iespējams
iepazīties pie informatīvajiem stendiem Rundāles
novada domē, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs,
Saulaines pakalpojumu punktā, Sociālajā dienestā.
Detalizētāka informācija, zvanot pa tālruņiem 63962148 vai
26674834
Kristīne Brūvele
Sociālā dienesta vadītāja

4.
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R U N D Ā L E S N O VA D A S A K O P T Ā K Ā S Ē TA 2 0 11
Mazdārziņi, daudzdzīvokļu mājas un
uzņēmumi šogad vērtēti stingrāk
Vērtēšanas komisija trīs cilvēku sastāvā – Aivars Okmanis,
Vija Ripa, Arvīds Pēkalis – šogad, jūlijā, apsekoja Rundāles
novada mazdārziņus, daudzdzīvokļu mājas, tirdzniecības un
servisa uzņēmumu teritorijas.
Apsekošanu komisija sāka ar mazdārziņiem Pilsrundāles
ciematā. Šoreiz komisija savos vērtējumos bija daudz
stingrāka un prasīgāka nekā iepriekšējā gadā. Kopējais
vērtējums par redzēto bija apmierinošs. Dārziņi appļauti,
izravēti. Nekopti un aizauguši ir tikai daži dārziņi, kam nav
saimnieku. Komisija bija cerējusi uz daudz lielāku oriģinalitāti
un jauninājumiem dārziņu apsaimniekošanā.
Nepārsteidza arī Saulaines ciemata mazdārziņi. Praktiski
nekādas pārvērtības nesaskatījām. Uz citu mazdārziņu fona
izcēlās tie paši dārziņi, kas par sakoptākajiem tika atzīti
iepriekšējā gadā. Nopietna problēma Saulaines ciemata
mazdārziņiem ir tauksaknes izplatība tajos, daži dārziņi ir
pilnīgi aizauguši ar šo nezāli un apdraud kaimiņu dārziņus.
Dārziņu saimniekiem jāpieņem radikāli mēri cīņā ar šo nezāli.
Svitenes ciemata mazdārziņi ar savu oriģinalitāti un
savdabību arī neizcēlās. Šeit pārsvarā tiek audzēti kartupeļi,
dārzeņi, mazāk puķes. Redzējām tikai vienu dārziņu ar
daudzveidīgu liliju kolekciju, kas izcēlās uz pārējo mazdārziņu
fona. Kopējais iespaids par dārziņu sakoptību ir apmierinošs,
ar nelieliem izņēmumiem. Salīdzinoši šeit ir visvairāk
nesakoptu un aizaugušu dārziņu, kas pasliktina kopējo ainu.
Kā piemēram dārziņš, kur pavasarī iestādīti kartupeļi un
vairāk nekas netika darīts, un to ir pārņēmušas usnes un
citas nezāles, līdz pat viduklim.
Bērsteles ciemata mazdārziņi ir apmierinošā stāvoklī. Daži
dārziņi ir izveidoti un iekopti ļoti skaisti, bet lielākā daļa no
tiem ir iežogota ar dažādiem drāšu pinuma žogiem (katrs
saimnieks, kā mācējis, tā ierīkojis). No estētiskā viedokļa šie
žogi atstāj sliktu kopējo iespaidu. Arī šeit redzējām dažus
aizaugušus mazdārziņus.
Viesturu ciemata mazdārziņos tā pati „kaite”, kas
Bērstelē. Visi dārziņi iežogoti ar drāšu pinuma žogiem, kas
izšķobījušies un nesalaboti. Paši dārziņi sakopti ļoti skaisti,
ļoti liela ziedu daudzveidība, bet žogi sabojā visu kopskatu.
Arī nezāļu kaudzes grāvmalā nedara godu dārziņu kopējiem.
Daudzdzīvokļu māju vērtēšanas grupā Pilsrundālē,
Svitenē un Saulainē lielākā daļa māju tiek apsaimniekotas
un konkursā nepiedalās. Pārējās daudzdzīvokļu mājas
šogad nevar lepoties ar izcilu sakoptību, izceļas tās pašas
sakoptās mājas, kas bija iepriekšējā gadā. Šogad gribas
uzteikt „Kapūnas” mājas iedzīvotājus, kas ir sasparojušies
un appļāvuši lielas mājai pieguļošās platības kā arī ierīkojuši
puķu stūrīti. Apkopojot redzēto, komisija nolēma galveno
balvu nominācijā „Daudzdzīvokļu māja” nepiešķirt.
Apsekojot tirdzniecības un servisa uzņēmumu pakalpojumu
sniegšanas vietas un teritorijas komisijai nekādu pārsteigumu
nebija. Visi uzņēmumi lielāku vērību droši vien pievērš
pakalpojumu sniegšanai, un mazāk laika atliek apkārtnes
labiekārtošanai. Novadā veidojas jauni uzņēmumi, kas
uzcelti no jauna, jācer, ka nākotnē šeit būs skaisti sakoptas
un labiekārtotas teritorijas.
Vērtēšanas komisija izsaka lielu paldies visiem, kuri
sakopuši un uztur labā kārtībā savus īpašumus! Tiem,
kuriem šogad nav tik labi paveicies ar sakopšanas darbiem,
novēlam nenolaist rokas un pierādīt, ka arī viņi spēj savus
īpašumus uzturēt sakoptus un skaistus!
Vērtēšanas komisijas vārdā –
Arvīds Pēkalis

Ģimeņu māju īpašnieki arī
šogad centušies
Ģimenes mājas apdzīvotās vietās konkursa „Sakoptākā
sēta” ietvaros tāpat kā iepriekšējā gadā vērtēja Inta Klīve,
Jānis Liepa un Gunta Šurna.
Apskati komisija sāka ar Viesturu pagastu un Bērsteles
ciemā redzējām, ka sētas, kas bija sakoptas pagājušā gada
konkursa laikā ir sakoptas arī šogad, bet būtiski nekas nav
mainījies: Vasiļjevu ģimenes mājām Dārza ielā 1, Bērstelē
labiekārtota un sakopta mājas apkārtne un arī šogad turpat
blakus mājai – ziedošs linu lauks. Viesturos komisijai redzēja
sakoptas sētas Dārza ielā 1, Liepu ielā 10 u.c.

Saulainē kā jau iepriekšējos gados ar izdomu strādājušas
ir Jumburgu ģimene, Šnitku ģimene, Šulcu ģimene. Arī
visi līvānu māju saimnieki ir labi centušies un var lepoties
ar dažādiem jauninājumiem stādījumos un iekoptiem
dzīvžogiem, kā arī jaunām puķu dobēm. Dažiem tas izdevies
labāk dažiem ne tik labi, bet vienmēr var rezultātu uzlabot.
Daudz darba ieguldījusi ir Vismanta Šulca ģimene savas
mājas apkārtnes labiekārtošanā, izveidojot interesantas
atpūtas vietas, ietīkojot stādījumus un piestrādājot pie
interesanta reljefa izveidošanas.
Nevar nepieminēt māju apkārtnes pie Bauskas novada
robežas – „Egles” un „Eversi”, kuras Krūmiņu ģimenes un
Saltupu ģimenes vienmēr uztur kārtībā. Neiekļuvām Ezīšu
ģimenes īpašumā „Lakstīgalas”, jo saimnieki nebija mājās,
bet pāri sētai redzējām cik viss izskatās sakopts un ziedošs.
Komisija arī novēlēja veiksmi ‘’Latu” īpašniekiem ar jumta
remontu un neapstāties pie paveiktā mājas apkārtnes
labiekārtošanā.
Svitenē apskatījām pagājušā gada uzvarētājus – Matulēviču
ģimenes māju „Krasti” – un ieraudzījām, ka ģimene ir atkal
nopietni strādājusi un mājas apkārtnes, pārsteidzot mūs ar
vēl krāšņāku košumu puķu stādījumos un arī izvietoto puķu
podu daudzveidību, dārza skulptūru izvietojumu. Apmeklējot
Svitenes ciemā esošās ģimenes sētas „Līvi”, „Vītoli”,
„Ezerkrasti”, „Ceriņi”, „Sargi” , „Kadiķi”, kuras pagājušajā
gadā komisiju priecēja ar interesanti iekārtotiem pagalmiem,
atpūtas vietām, puķu un krūmu stādījumiem, komisija guva
apstiprinājumu, ka arī šogad to īpašnieki ir pielikuši ne
mazums pūles, lai to visu uzturētu.

labiekārtošanas elementos apkārt mājai tā, lai katram rastos
smaids uz lūpam un uzlabojas garastāvoklis.
4. Liels prieks redzēt, ka saimniekiem izdodas īstenot ilgi
lolotās idejas. Dažiem tie ir fazānu aploki, dažam rožu dobes,
citam bērzu birzes, bērnu stūrītis, mājas nosaukums un vēl
daudz kas... Apsveicama arī spēja turēties tajā pat līmenī par
spīti visiem ārējiem un iekšējiem nelabvēlīgiem apstākļiem.
5. Un vēl – lielākais prieks, ka cilvēki (tie paši atturīgie
zemgalieši) ir gatavi dalīties ar savām domām, plāniem,
sasniegumiem un pārdzīvojumiem, kaut vai tajās dažās
minūtēs, kuras komisija pavadīja apsekotās sētās. Liels
PALDIES par uzticību un īpaši par jūsu darbu!
Tradicionāli foto atskaite par redzēto un konkursa uzvarētāji
tiks nosaukti vārdā 18.novembra svētkiem veltītajā svinīgajā
pasākumā.
Komisijas vārdā –
Ludmila Knoka

Fotomirkļi

Pilsrundāles ciemā nesen uzbūvētās Liepkalnu mājas
īpašnieki Buzēnu ģimene ir labiekārtojuši savas mājas
apkārtni sastādījuši daudz puķes, kuras apmeklējuma laikā
krāšņi ziedēja. Komisiju atkal pārsteidza pagājušā gada
konkursa otrās vietas ieguvējas Bobrovu ģimenes paveiktais
„Enitēnu” mājas apkārtnes sakopšanā. Šajā sētā gan mājas
tuvākā apkārtne ir sakopta un arī saimnieciskā daļa ir ļoti
labā kārtībā un var redzēt, ka īpašnieki rūpējas, lai blakus
esošas teritorijas un ceļa malas būtu uzturētas kārtībā.
Inta Klīve
Konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta”
izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja

Bez pārsteigumiem neiztikt!
Lauku saimniecības un lauku viensētas šogad apsekoja
Ludmila Knoka, Silva Mežkaucka, Nauris Brūvelis un Jānis
Šulcs. Komisijas sastāvs palika nemainīgs – tāds pats kā
pagājušajā gadā, lai tie paši cilvēki spētu salīdzināt šī gada
saimnieku panākumus ar iepriekšējā gadā redzēto.
Komisija pavadīja ceļā divas dienas, kopskaitā apmeklējot
56 lauku saimniecības un viensētas. Ierobežoto laika resursu
dēļ, neizdevās iebraukt katrā pagalmā un apskatīt visas
sētas, jo pašā sākumā vienojāmies, ka šogad galvenais
komisijas uzdevums būtu pamanīt līdz šim neizceltās sētas
un saimniecības, kuras gadu gadiem rūpīgi strādājušas
pie savas apkārtnes labiekārtošanas. Kopējais iespaids
palika ļoti pozitīvs, jo, neskatoties uz lauksaimniecībai
nelabvēlīgiem laika apstākļiem un kopējām ekonomiskām
grūtībām, lielākajā daļā no apsekotajām sētām ir notikušas
pārmaiņas un veikti apkārtējās vides uzlabojumi. Iepriekšējā
gadā komisija bija pārsteigta par labiekārtošanas elementu
daudzveidību un diezgan lielo sakopto saimniecību kopskaitu
novadā. Izvēlēties labākos no visa skaita nemaz nebija tik
viegli... Arī šogad mūs pārsteidza vairākas lietas:
1. Mūs pārsteidza lielās saimniecības, kuras jau izcilas
ar saviem saimnieciskiem apgrozījumiem un sakoptību,
bet neapstājas pie sasniegtajiem rezultātiem un realizē,
vai arī plāno realizēt pārmaiņas savas teritorijas (brīžiem
iespaidīgas) labiekārtošanā. Prieks redzēt, kā būvējot
nopietnas saimnieciskas būves, saimnieki neaizmirst par
atpūtas vietu un brīvā laika pavadīšanas vietu apzaļumošanu.
Neviena no apsekotajām saimniecībām nav apstājusies savā
attīstībā. Tikai nedaudz atšķiras ātrums.

Ziedoņos kā vienmēr cītīgi ir strādājušas vairākas ģimenes
un sakopuši savas mājas un apkārtnes, piemēram Šteini
„Upītēs”, E.Buķele „Straumēnos”, A.Lindes „Aivaros”,
Ruķeru ģimene „Muižniekos”.

2. Mūsu lauku cilvēki plāno un realizē pārmaiņas savā
apkārtnē! No depresijas nav ne vēsts! Nolaist rokas tad, kad
ir tik daudz iespējas pašam uzlabot vai padarīt krāšņāku
apkārtni, izskatās nav iespējami. Un jau šeit māka un
meistarība to paveikt nav noteicošais faktors, jo galvenais ir
vēlme to panākt un gatavība to realizēt. Būtiskākais ir spēja
ielikt šajā darbā daļu no savas sirds un dvēseles. Šeit varētu
nosaukt vairākas sētas un saimniecības vārdā, kurām šī
spēja piemīt, bet kāda var palikt nepelnīti nenosaukta, tāpēc
no sētu un saimnieku vārdu nosaukšanas izvairīšos.

Lepšās komisija apskatīja ģimenes māju „Mileikas”, kas
bija pagājušā gada vienas no nominācijām ieguvēja. Arī
šogad šeit valdīja miers, klusums un sakoptā apkārtne.
Vienīgi mājas saimnieks sūdzējās par makšķerniekiem, kuri
aiz sevis atstāj nesavāktus atkritumus Lielupes malā. Daudz
paveikuši Kugrēnu mājas īpašnieki iekārtojot mājas apkārtni
Lepšās.

3. Kārtējo reizi pārsteidza viensētu saimnieku radošā
pieeja savas zemītes labiekārtošanā. Izrādās, ka pat mazām
mājām, kas atrodas pašā ceļa malā, iespējams izveidot kluso
stūrīti mierīgai atpūtai un iespējai noslēpties no pasaules
trokšņiem. Vai pārveidot lielo grāvi, kas šķērso pagalmu
par efektīvu dekoratīvo elementu, tādējādi piedodot visai
mājai īpašu individualitāti. Un ielikt savu humora izjūtu

Plašāku ieskatu Rundāles novada sakoptāko sētu
izvērtēšanas komisijas gūtajos iespaidos un foto mirkļos
varat apskatīt www.rundale.lv sadaļā FOTO GALERIJA

Rundāles novada ziņas

5.

SKOLA UN SKOLOTĀJI GAIDA JŪS!

Augustā mēs visi saprotam to, ka tūlīt beigsies vasara
un bērniem sāksies mācību gads. Brīvlaiks būs beidzies.
Droši vien, ka daudzi no skolēniem vasarā ir strādājuši un
nopelnījuši savus pirmos latus, citi – labi atpūtušies.
Kas tad jauns noticis pa vasaru skolās?
Vislielākās pārmaiņas skolēnus gaida Pilsrundāles
vidusskolā. Pirmkārt, stadions un 2 multifunkcionāli laukumi.
Mēs visi jau no iepriekšējā rudens sekojām līdzi, kā pamazām
šis objekts veidojās, bijām pieraduši pie norobežojumiem. Taču
beidzot visi plānotie darbi paveikti un 20. augustā laukums
svinīgi atklāts. No 1. septembra skolēni gan sporta stundās,
gan ārpusstundu nodarbībās varēs izmantot stadiona jaunos
skrejceļus, lodes grūšanas, šķēpa mešanas, tāllēkšanas
sektorus. Jā, viena bēdīga ziņa, uz laukuma spēlēt futbolu
šoruden un arī nākamajā pavasarī nevarēs, jo jāļauj izaugt
kvalitatīvam zālājam. Taču ir multifunkcionālie laukumi, kuros
varēs spēlēt gan volejbolu, gan basketbolu, gan tenisu. Ceru,
ka sportot gribētāju netrūks!
Otrkārt, skolas apkārtnes labiekārtošana. Līdz ar stadiona
izveidi ir sakārtota liela skolas teritorija: piebraucamais ceļš,

liels bruģēts stāvlaukums, daudzi
skaisti celiņi, apgaismojums utt.
Treškārt, skolēnu garderobes.
Par tām sīkāk varat izlasīt rakstā
par projekta pabeigšanu.
Ceturtkārt, mācību kabinetu lab
iekārtošana. Īpaši lielas pārmaiņa
būs ģeogrāfijas un vācu valodas
kabinetos, kuros būs veikts gan
remonts, gan iegādātas jaunas
mēbeles. Protams, remontdarbi ir
veikti arī citās telpās.
Ļoti ceru, ka skolēni mācēs
novērtēt ieguldīto darbu un saudzēs
gan telpas, gan aprīkojumu!
Kas jauns noticis struktūr
vienībās?
Svitenes skola vasarā atzīmēja
savu 175. dzimšanas dienu.
Tie, kuri vēl nav bijuši, var apskatīt
skaistos puķu stādījumus, kā arī atjaunoto strūklaku.
Remontdarbi veikti arī skolā, vienā kabinetā būs arī jauni soli
un galdi. Protams, ka skolēni varēs priecāties arī par lielo
televizoru, ko skolas jubilejā dāvāja Rundāles novada dome.
Bērsteles skolā arī tika veikti remontdarbi, izveidots
sanitārais mezgls 5 - 6 gadīgajiem bērniem, nomainītas
mēbeles ēdamzālē, kā arī krēsli matemātikas kabinetā.
Ļoti svarīgs jaunums ir vēl vienas struktūrvienības izveide
– mākslas un mūzikas skola. Šobrīd ir sakārtoti dokumenti
šādas struktūrvienības izveidei, sagatavotas, saskaņotas un
iesniegtas licencēšanai 4 izglītības programmas, tiek veidots
pasniedzēju kolektīvs, pilnveidota materiālā bāze.
Atgādinu par diviem Rundāles novada domes pieņemtajiem
lēmumiem – par stipendijām vidusskolēniem un brīvpusdienām
visiem 1.- 4. klašu skolēniem. Esmu pārliecināta, ka tas būs
liels atbalsts ģimenēm!
Novēlu visiem veiksmīgu jauno mācību gadu, nezaudēt
vēlmi mācīties un pilnveidoties! Skola un skolotāji gaida jūs!
Anda Liškauska
Pilsrundāles vidusskolas direktore

CENTRALIZĒTO
EKSĀMENU REZULTĀTI
2010. / 2011. mācību gadā vidusskolu absolvēja 26
jaunieši. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību,
viņiem bija jānokārto 4 eksāmeni – 3 obligātie eksāmeni
t.i. latviešu valoda, izvēlētā svešvaloda un matemātika,
un vēl viens izvēles eksāmens kādā no mācību
priekšmetiem. Visi absolventi ir tikuši ar šo uzdevumu
galā.
Latviešu valodas centralizēto eksāmenu (CE)
kārtoja visi 26 jaunieši - ABC līmeni saņēma
69%.
Angļu valodas CE kārtoja 22 skolēni - ABC
līmeni saņēma 82%.
Krievu valodu bija izvēlējušies kārtot 6 skolēni
un ABC līmenis ir iegūts 100%.
Matemātikas CE kārtoja 26 skolēni un ABC
līmeni saņēma 88%.
5 skolēni izvēlējās kārtot CE vēsturē – ABC
līmenis iegūts 80%.
CE fizikā kārtoja 2 skolēni – ABC līmenis
100%.
CE bioloģijā kārtoja 4 skolēni – ABC līmenis
50%.
Salīdzinot šos rezultātus ar iepriekšējo mācību gadu,
esam „latiņu” noturējuši virs 80%. Ja 2009./2010.m.g.
no kopējo iegūto vērtējumu skaita centralizētajos
eksāmenos ABC līmenis bija 83% , tad 2010./2011.m.g.
– 81%. 2008.gadā tas ir bijis visaugstākais – 88,73%.
18.jūnijā izsmaržoja absolventu vakara bērzu meijas,
izskanēja atvadu vārdi no skolas un laba vēlējumi
turpmākajās gaitās.
13. jūlijā visi jaunieši skolā saņēma atestātus un
centralizēto eksāmenu sertifikātus, un devās tālāk meklēt
savu mērķu un sapņu piepildījumu. Lai viņiem veicas!
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā

P I L S R U N D Ā L E S V I D U S S K O L Ā N O S L ĒDZIES PROJEKTS
3. pārbūvēts skolas centrālās ieejas mezgls;
4. veikta 1.stāva vestibila un ģērbtuves renovācija.

2009. gadā 13. jūlijā tika uzsākta ERAF projekta
”Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”
realizācija. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas
98 392 lati, no kuriem 85 % bija ERAF finansējums,
3 % - valsts budžeta dotācija pašvaldībām, savukārt
12% - Rundāles novada domes finansējums.

Saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu, šīs aktivitātes
bija jārealizē līdz 2010.gada decembrim. Projektā paredzētos
darbus veica konkursā uzvarējusī firma SIA „Inova”.
Mēs visi bijām liecinieki tam, ka jau 2010.gada 1.septembrī
visi remontdarbi bija pabeigti un svinīgais pasākums notika
pie renovētās skolas centrālās ieejas.

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes:

Varētu domāt, ka viss ir beidzies, taču iepirkumu rezultātā
bija radusies naudas līdzekļu ekonomija. Lai apgūtu visus
projektam piešķirtos finanšu līdzekļus, tika veikti grozījumi,
papildinot aktivitātes ar apgaismojuma nomaiņu visos
mācību kabinetos un lielās garderobes renovāciju, izbūvējot
nobrauktuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai īstenotu
minētās aktivitātes, projekta realizācijas laiks tika pagarināts
līdz 2011.gada 30.jūnijam.

1. veikta sporta zāles elektro apgaismojuma rekonstrukcija;
2. rekonstruēts 1.stāva tualešu bloks;

Rundāles novada dome noslēdza līgumu ar SIA AMOS L.V.
par kopējo summu 19 425 lati apgaismojuma nomaiņai

Projekts tika realizēts ar mērķi nodrošināt izglītības
iestādes pieejamību izglītojamajiem un citām personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

mācību kabinetos. Jau marta beigās paralēli mācībām tika
veikti darbi. Visi esam apmierināti ar jauno apgaismojumu un
griestiem, jo nav vairs dūcošās un tekošās vecās lampas, kā
arī apgaismojums atbilst normām.
Maijā tika noslēgts līgums ar SIA PRO DEV par 11 228
latiem, kas veica mazo garderobju remontu, kā arī lielās
garderobes renovāciju. Pirmo reizi pēc skolas uzcelšanas
būtiskas pārvērtības piedzīvojusi lielā garderobe, kur tagad
ir gan izbūvēta nobrauktuve, gan uzradusies lete, gan jauni
drēbju pakaramie. Un pats galvenais – telpa ir kļuvusi
gaišāka un labiekārtotāka, kā arī pieejama cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Domāju, ka sākumskolas skolēni būs
iepriecināti par savām garderobītēm, kuras būs dažādās
varavīksnes krāsās. Mazie skolēni savas garderobes varēs
atrast nevis pēc numuriem, bet pēc krāsām.
Varu teikt, ka projektā paredzētie darbi ir paveikti un skola
ir kļuvusi pieejamāka izglītojamajiem un citām personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Anda Liškauska
Pilsrundāles vidusskolas direktore

1 . S E P T E M B R Ī – S P I I „ S A U L E S P U ĶE” ATKLĀŠANA
2011. gada 24. februārī Rundāles novada dome pieņēma
lēmumu ar 2011.gada 1.jūliju dibināt jaunu iestādi – Rundāles
novada speciālo pirmsskolas izglītības iestādi, kura tiek
veidota bijušās Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes
(turpmāk – SOS bērnudārzs) ēkā, pārņemot no Latvijas SOS
bērnu ciematu asociācijas izglītības procesa organizēšanai
nepieciešamo materiālo bāzi.
Par iestādes vadītāju tika iecelta Līga Valmiera, bijusī SOS
bērnudārza vadītāja.
Jaunizveidotajai izglītības iestādei ir dots skanīgs
nosaukums „Saulespuķe” (turpmāk SPII „Saulespuķe”).
Tā kā „Saulespuķei” ir speciālās iestādes statuss, plānots,
ka bērnudārzs nākotnē būs finansiāli neatkarīga iestāde,
jo finansējumu saņems no valsts. Pārejas periodā SPII
„Saulespuķe” finansēšanā turpina piedalīties Latvijas SOS
bērnu ciemata asociācija, ir plānoti ieņēmumi no pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem un vecāku maksas bērnu
ēdināšanai.
Ja bērnam ir pedagoģiski medicīniskās komisijas izdots
atzinums par speciālās programmas apguves nepieciešamību,
bērna vecākam par SPII „Saulespuķe” ēdināšanas
izdevumiem nav jāmaksā un iestādes apmeklējums ir par
brīvu.
No 2008. gada augusta, papildus pirmsskolas izglītības
programmai, SOS bērnudārzā tika realizētas vēl četras
dažādas speciālās izglītības programmas.

Iesāktais darbs tiks turpināts SPII „Saulespuķē”. Kopā ir
licencētas 7 izglītības programmas – papildus jau minētajām
programmām ir licencētas programmas izglītojamiem
ar jauktiem attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar
somatiskām saslimšanām.
Pašreiz iestādē pieteikti 32 bērni, kuriem jau ir pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinums; vēl 9 bērni ir pieteikti
komisijas apmeklējumam augustā. Pārējie 16-20 bērni apgūs
pirmsskolas izglītības programmu.
Vēlos uzsvērt, ka pirmsskolas izglītības programma un
speciālā izglītības programma saturiski ir gandrīz vienādas,
galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā
tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus
– individuāli vai mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot
katra bērna kvalitatīvu attīstību, atbilstoši bērna spējām,
veselībai.
SPII „Saulespuķē” ar bērniem papildus strādās: logopēds,
speciālais skolotājs/ Montesori pedagoģijas speciālists,
fizioterapeits, masieris, psihologs, medmāsa, latviešu valodas
skolotāja mazākumtautību bērniem.
1. augustā SPII „Saulespuķe” uzsāka darbu ar bērniem,
nodrošinot vecākiem iespēju izmantot vasaras bērnu grupas
pakalpojumu.
Oficiālā SPII „”Saulespuķe” atklāšanas diena būs
1. septembris, kad iestādē atgriezīsies visi bērni un
darbinieki.

Mūsu vērtības:
vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis
bērns tiek pielāgots esošai videi;
apkārtējā vide ir labvēlīga visiem bērniem un
pieaugušajiem;
bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc
individuāla plāna, balstoties uz bērna stiprajām
pusēm;
visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;
katram bērnam tiek sniegts atbalsts, kāds
viņam nepieciešams, lai pilnībā izmantotu
konkrētā bērna potenciālu;
neatkarīgi no spējām, dzimuma, sociālās
izcelsmes, rases vai ticības ikviens bērns tiek
pieņemts un pozitīvi novērtēts;
grupu skolotājas, skolotāju palīdzes, citi
speciālisti un darbinieki, ir teorētiski un praktiski
sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir īpašās
vai speciālās vajadzības, un strādā komandā,
komandas darbā iekļaujot arī bērna vecākus
(aizbildņus);
komanda strādā radoši un aizvien meklē
jaunus ceļus bērna attīstības labā.
Līga Valmiera
SPII „Saulespuķe” vadītāja

6.
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AIZVADĪTS STARPTAUTISKS MĀKSLAS PLENĒRS SVITENĒ „RUNDĀLES VASARA”

Zemgale – ziedoši plašumi un auglīgs skaistums.
Rundāles pils dārzs – smaržu kokteilis, franču šarms.
Svitenes muižas vēsturiskā elpa.
Fantastiski, draudzīgi, talantīgi lauku ļaudis.
~ Milzīga vērtība, ar ko saskarties,
ko izjust un kur smelties spēku.
Piepildīt dienu ar mākslu, izteikt sevi kopā ar citiem...
/Zinaīdas Ceskes, mākslinieces no Siguldas
ieraksts plenēra viesu grāmatā/
Augusta mēneša sākumā Svitenē pulcējās mazi un lieli
gleznošanas entuziasti uz pirmo starptautisko mākslas
plenēru „Rundāles vasara”, kas tika organizēts projekta
„Radošās industrijas” ietvaros.
Plenērā piedalījās vairāk kā 50 dalībnieku – gan mūsu
novada iedzīvotāji no Svitenes, Rundāles un Viesturu
pagastiem, gan arī viesi – Ventspils un Rokišķu jaunieši
(Lietuva), mākslinieki no Bauskas, Siguldas, Rīgas,
Jūrmalas, Liepājas, kā arī mākslas entuziasti no Elejas,
Olaines un Bauskas.
Visas piecas dienas dalībniekus ar savu padomu un
profesionālajām zināšanām nesavtīgi dalījās plenēra
vadītāja – māksliniece un mūsu novadniece Īra Rozentāle.
Plenēra dalībniekiem bija iespēja iemēģināt roku ainavu
glezniecībā, savukārt ikkatra entuziasta radošais gars
visspilgtāk izpaudās abstrakcionisma meistarklasē. Īpašu
pārdzīvojumu bagāta bija diena Rundāles pils dārzā,
kur ikkatrs bija atradis savu iedvesmas avotu lieliskiem

2.VIETA SPORTA SPĒLĒS
BAUSKĀ

mākslas darbiem. Visas plenēra dienas bija piesātinātas.
Plenēra dalībnieki pozitīvi novērtēja gan vidi – Svitenes
muižas pils tuvumu un Rundāles pils dārzu, gan arī iespēju
būt kopā ar dažādu paaudžu māksliniekiem un mākslas
entuziastiem. Plenēra laikā daudzi ieguva sev jaunus
draugus un domubiedrus, radošas dzirkstis turpmākajām
mākslinieciskajām izpausmēm. Ar savu pacietīgo darbu
mūs visus pārsteidza paši jaunākie plenēra dalībnieki, kuri
tikpat cītīgi un radoši, kā pieaugušie, strādāja pie radošo
ideju īstenošanas.
Jāatzīst, ka viena plenēra veiksmīgās norises tiesa
slēpās arī laika apstākļos, jo visas dienas mūs pavadīja
patīkami silts un saulains laiks, kas ļāva pilnībā nodoties
gleznošanai un baudīt pašizpausmes prieku.
Plenēra pēdējā dienā visi dalībnieki pulcējās Svitenes
tautas nama zālē, kur visu rīta cēlienu strādāja pie plenēra
laikā radīto mākslas darbu izstādes uzkārtošanas.
Noslēdzot mākslas plenēru, tā vadītāja Īra Rozentāle
atzīmēja: „Mani fascinēja plenēra pirmā diena, īpaši
priekšpusdiena, kad mēs visi sasēdāmies Svitenes
muižas ēkas priekšā un gleznojām puķes. Manuprāt
tobrīd bija tāds enerģijas sakopojuma mirklis – visi tik ļoti
iedziļinājās attēlojamā ainavā! Tas bija fantastiski. Šeit
atklājās katra dalībnieka individuālais rokraksts – cits
tvēra ziedu kompozīciju ornamentus un apkārtējos dabas
elementus, cits savukārt – lielas krāsu attiecības. Lielajiem
dalībniekiem tapa fantastiski darbi, ar krāsu triepieniem
veidojot faktūras, lai dažādotu kompozīciju.
Abstrakcionisma meistarklase bija ļoti brīva un katrs
varēja realizēt savas ieceres un galvenais tā bija ļoti ražīga,
jo ikkatrs gribēja pateikt un izmēģināt ko jaunu, izmēģināt
vienu vai otru tehniku.
Arī Rundāles pils dārzā tapa daudz labu darbu. Jāatzīmē,
ka gleznot starp cilvēkiem ir daudz citādāk nekā gleznojot
vienam pašam.
Domāju, ka šīs tradīcijas būtu jāturpina. Atkal pēc
gada sanākot kopā – būs cita attieksme un arī kas jauns
atklāsies.”
Īra izteica lielu pateicību visiem dalībniekiem: „Jūs
visi bijām ļoti brīnišķīgi! Īpaši tagad, redzot visus darbus
vienkopus izstādē – cik tie ir koši un pārliecinoši. Šeit jau
daži apmeklētāji ir paspējuši apskatīt Jūsu radītos darbus
un viņi brīnījās, ka tik īsā laikā var sagatavot šādu bagātīgu
izstādi!”

ar savu daudzveidību, košumu
un neparastumu.
Izrotaļājušies ar lellēm,
ieradāmies Zviedru cepurē uz
rodeļiem. Daudziem bērniem
tas bija atklājums, kas ātri vien
radīja gandrīz nepārvaramu
vēlmi vēl, vēl un vēl nobraukt
pa trasi. Pat tie, kuri sākumā
nobijās, beigu beigās padevās
sudrabotās trases vilinājumam.
Pārējie, nogurušie un jau trasi
izbraukājušie, apciemoja turpat
blakus esošo trušu sētu ar
raibajiem dzīvnieciņiem, vai
vienkārši atpūtās, šūpojoties
šūpolēs. Manot tumši zilās
padebesis, ar saimnieku
atļauju, apmetāmies kafejnīcas
telpās, lai iztukšotu sarūpēto
piknika grozu.

Kopvērtējumā tika vērtēti labākie rezultāti četros sporta
veidos, kā rezultātā Rundāles novada komanda ierindojās
godpilnajā 2.vietā.
Rundālieši startēja šaušanas, svara stieņa spiešanas
disciplīnās, mērojās spēkiem ielu basketbolā (sieviešu
komanda), volejbolā (vīriešu un sieviešu komanda) kā arī
minifutbolā un lielajā stafetē.
Mūsu novada dāmas ielu basketbolā trīs komandu
konkurencē izcīnīja 1.vietu. Paldies komandas dalībniecēm
– Vēsmai Veģerei, Dacei Čapai, Inai Stāmerei un Andai
Plakanei.

Arī mūsu volejbolistes turējās godam un četru komandu
konkurencē izcīnīja godpilno 2. vietu – paldies Lainei un
Laurai Zariņām, Mārai un Aigai Graudiņām, Solvitai un
Viktorijai Baranēm!
Vieglatlētikas disciplīnās zelta medaļas dažādās vecuma
grupās ieguva:
Alfrēds Graudiņš – lodes grūšanā ar rezultātu
11,97 metri, šķēpa mešanā (32,45 metri), tāllēkšanā
(5,34 metri)
Līga Valnere – lodes grūšanā (10,07 metri) šķēpa
mešanā (19,90 metri), tāllēkšanā (3,31 metrs)
Elīza Paula Graudiņa – šautriņu mešanā bērniem
(377 punkti)
Jāatzīmē, ka Alfrēds Graudiņš savā svara kategorijā
ieguva pirmo vietu arī svara stieņa spiešanā guļus,
pieveicot 120 kilogramus.
Sirsnīgi sveicam un pateicamies mūsu novada sportistiem
par labajiem rezultātiem!
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

Starptautiskais māks
las plenērs „Rundāles
vasara” tika organizēts
Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013
projekta „Radošās industrijas” LLIII-194 ietvaros.

V I E N A DIENA PRIEKA

Š.g. 6. augustā Bauskā norisinājās Bauskas novada
pašvaldību II atklātās vasaras sporta spēles, kurās
piedalījās Bauskas, Vecumnieku un Rundāles novadu
komandas.

Pārsteidzošus rezultātus uzrādīja volejbola vīriešu
komanda, kur vīri deviņu (!!!) komandu konkurencē izcīnīja
3. vietu. Par to paldies – Borisam Muravjovam, Vilnim
un Rinaldam Zariņiem, Naurim Artimovičam un Egilam
Trošinam.

Mākslas plenēra ietvaros tapušo darbu izstādi Svitenes
tautas namā būs iespēja aplūkot līdz pat septembra
beigām.
Visu dalībnieku vārdā vēlos izteikt sirsnīgu pateicību
Svitenes skolas kolektīvam par atsaucību plenēra
dalībnieku uzņemšanā un izmitināšanā, Rundāles pils
muzeja laipnajiem pārstāvjiem par iespēju izmantot pils
dārzu skaistu mirkļu iemūžināšanai!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Labie darbi atmaksājas. Tā varētu nosaukt ekskursiju, kuru
Rundāles novada bibliotekāres rīkoja saviem čaklākajiem
lasītājiem – bērniem.
To, ka ekskursija ir vajadzīga, nolēmām jau 2010.gadā.
Kad saņēmām Rundāles novada domes atbalstu, sākām
izstrādāt maršrutu. Ekskursijai bija jābūt interesantai, aktīvai
un par pieņemamām cenām. Kad nonācām pie vienojošā,
tad mazie braucēji no afišām un no mums, bibliotekārēm,
uzzināja, ka dosimies uz Sabiles novadu.
27.jūlija rītā visi kopā devāmies ceļā. Pirmā pietura bija
- Pasaku mežs viesu mājās Imulas. Pasaku mežā mūs
sagaidīja gan trīs sivēntiņi, un Vinnijs Pūks, gan Kaķīša
dzirnavas un vēl daudzi citi pasaku tēli. Neaizbiedēja ne
lietus, ne odi, ne sarežģītie 10 uzdevumi ar bumbiņām, kurus
veicām sadalījušies 3 komandās. Noslēgumā uzvarētāji bija
4 cilvēki, jo vienā komandā diviem dalībniekiem bija vienāds
labākais rezultāts. Uzvarētāji tika sēdināti tronī un, skanot
aplausiem, godināti ar medaļām.
Pilni enerģijas, devāmies uz Sabiles leļļu dārzu, kur mūs
sagaidīja saimniece ar savu leļļu saimi. Uzzinājām, ka
kopumā ir vairāk kā 180 leļļu, tās tiek pildītas ar salmiem un
stabilitātei tām pa vidu ielikts koks. Leļļu dārzs mūs apbūra

Pēc piknika katrs bērns saņēma košļājamo konfekti
Bubbliocious, lai uzpūstu vislielāko burbuli un piedalītos
konkursā “Lasošā vasara kopā ar Bubbliocious”, kurš
norisinās visā Latvijā no 1.jūnija līdz 31.augustam. Katra
bibliotēka, kura piedalās lasīšanas veicināšanas programmā
Bērnu žūrija saņēma šādas konfektes.
Vislielākos burbuļus uzpūta 3 lasītājas Aleksandra
Amoliņa, Justīne Ķerpe un Lita Brahmane. Fotogrāfijas tiks
sūtītas uz Bērnu literatūras centru, lai žūrija izmēra, kurš tad
būs vislielākais. Ļoti cerēsim, ka mūsu meitenēm veiksies!
Autobusā iekāpām dažas minūtes pirms spēcīga lietus un
negaisa, bet tas mums neko nevarēja padarīt, jo devāmies
mājup uz savu novadu, kur mūs sagaidīja saulains un jauks
vakars.
Mums ir gandarījums, ka viss izdevies. Tas bija abpusējs
prieks, kas, cerams, bērnus vēl vairāk tuvinās bibliotēkām
un tikai vairos lasītprieku!
Bērni! Lasiet un gūstiet prieku no tā!
Paldies dalībniekiem, viņu vecākiem, Rundāles novada
domei, šoferim Normundam un pārējiem.
Rundāles novada bibliotekāres
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V Ī N K A L N U P I R M Ā VA SARA
Intervija ar viesu mājas „Vīnkalni” īpašnieku Ēriku Blumbergu
Viesu nams „Vīnkalni”
savas durvis apmeklētājiem
vēra šā gada jūnijā, piedā
vājot interesentiem gan
iespēju nakšņot roman
tiskos numuriņos, gan
svinību telpas, saunu. Un
tas viss tepat Rundāles
pils tuvumā – romantikas
cienītājiem iespēja pavadīt
klusu vakaru uz Vīnkalnu
jumta terases, kur vakara
saules apspīdētiem, ie
spējams baudīt skatu uz
Rundāles pili.
Viesu nams piedāvā 11
guļamistabas 29 personām
ar visām ērtībām, saunu ar
plašiem logiem un skatu
uz Īslīces upīti. Viesu
māja piedāvā piemērotus
apstākļus ģimenēm ar
bērniem, viesiem, kuri
ceļo kopā ar savu iemīļoto
mājdzīvnieku.
Kādi bija ieceres par viesu māju Rundāles novadā
pirmsākumi?
Satiekot ārvalstu kolēģus un viesus, kuriem ir bijusi iespēja
apceļot mūsu valsti, bija acīmredzams, ka Latvijā līdz
2007. gadam bija daudzviet izveidojušies divu veidu viesu
nami – lauku ēkas, kas tikušas pārbūvētas viesu uzņemšanai,
bet to novietojums bija tālu no interesantajām apskates
vietām, un lielas korporatīvo pasākumu teritorijas - sporta
bāzes, kuras nebija piemērotas nakšņošanai individuālajam
ceļotājam. Mūsu ideja bija apvienot populārāko Latvijas
tūrisma apskates objektu un cenas ziņā pieejamu, bet
kvalitatīvu nakšņošanas vietu individuālam tūristam.
Cik Jums ilgā laikā tapa viesu nams un kā noritēja
labiekārtošana?
Meklējumi piemērotam zemes gabalam sākās jau
2006.gadā. Tikai 2007.gada pavasarī tika panākta vienošanās
par “Vīnkalnu” iegādi par cenu, kas šobrīd droši vien šķiet
fantastiska lauku zemes pārdevējiem. Lai arī sākotnēji bija
paredzēts nesteigties ar celtniecību, tūristu interese mudināja
sākt projektēšanas darbus. 2008. gadā tika saskaņots
tehniskais projekts, un celtniecības vispārēja apsīkuma laikā
varēja izdevīgāk piesaistīt būvnieku, ar kuru spējām vienoties
par nesteidzīgu celtniecību, atbilstoši pieejamiem naudas
līdzekļiem, un vienlaicīgi meklējot atbilstošākos interjera
risinājumus. Ēka tika rekonstruēta esošajā novietojumā,
arī ēdamzāle ir bijušā šķūņa piebūves vietā. No šodienas
vērtējuma raugoties, pilnīgi jauna ēka būtu bijusi lētāka, bet
tas mainītu ierasto “Vīnkalnu” vietu ainavā. Divu gadu laikā
tika pabeigti būvdarbi, un 2010. gada 11. novembrī ēka tika
nodota ekspluatācijā.
Kāpēc tieši Rundālē?
Rundāle ir tūrisma iespēju vieta, kurai ir vairākas acīmredzami
pozitīvas iezīmes – augsta tūristu apmeklētības statistika
vairākus gadus pēc kārtas, kvalitatīvi ceļi, pašvaldības noteikts
stingrs zonējums un Rundāles pils muzeja konsekventā
attīstība, kā rezultātā tūrismam tiek piedāvāta izcila atpūta gan
telpās, gan dabā urbanizācijas nesabojātā vidē. Vienlaicīgi
bija jāsecina, ka nakšņošanai nav pietiekams vietu skaits, lai,
piemēram, uzņemtu vismaz vienu tūristu autobusu ar 30-50
cilvēkiem. Mūsu mērķis bija piedāvāt palikt Rundālē ilgāk tai
milzīgajai tūristu plūsmai, kura Rundālē apstājas tikai uz 1-2
stundām. Šajā virzienā vēl daudz darāmā.
Kāds ir telpu plānojums?
Rekonstruējot esošu ēku, bija jāņem vērā arī telpu plānojums.
Daudzviet to mainīt nebija iespējams. Vecās sienas pat
paplatinātas, lai nodrošinātu to nestspēju, izbūvējot otro stāvu.
Daudz tika darīts, lai nodrošinātu klusumu gaiteņos un viesu
istabās, kā arī ierīkojot piespiedu ventilāciju, kas nav bieži
sastopama viesu namos. Kā jau tas bieži notiek ar vecām
ēkām, arī mūsu projektā radās neparedzēti izdevumi un
atklājumi, piemēram pamati, kas būvēti uz melnzemes. Lielā
mērā bijušās ēkas plānojums diktēja jauno ideju, ka viesu
namam būs divas ieejas, kurai katrai ir sava funkcionalitāte.
Kreisajā pusē ir viesu uzņemšana un ēdamtelpa, kā arī ieeja
saunas telpās ar trīs istabām, kuras ērti iespējams īrēt kopā
ar saunu. Sauna ir liela, un tajā ierīkojām stikla sienu – no
iekšpuses var baudīt skatu uz Īslīces upīti, savukārt, no
ārpuses saredzēt to, kas notiek pirtī, nevar.
Viesu ēdināšanu nodrošinām, sadarbojoties ar „Baltās mājas”
saimniekiem. Uzskatījām, ka divām mājām ceļa abās pusēs
nevajadzētu katrai savu virtuvi, un tādējādi varam viens otru
atbalstīt un labāk plānot izejvielu iepirkumu.
No saunas ved atsevišķa izeja ar terasi uz dārza pusi.
Pašlaik gan vēl jādomā risinājums, ko darīt ar pēdējās divās
vasarās pastāvīgi pārplūdušo Īslīces upīti – ūdens līmenis
pat karstākajās un sausākajās vasaras dienās ir pārāk
augsts. Pirms pāris gadiem mēģinājām sakopt pļavu pie upes
ar mērķi ierīkot sporta laukumus un peldvietu, jau iesējām

zālienu. Tomēr šobrīd šie plāni apturēti, jo pļava divu gadu
laikā pārvērtusies par purvu. Tas, savukārt piesaistījis stārķus
un gulbju pāri. Stāvošā ūdens smaka šobrīd neiepriecina
ārvalstu viesus, jācer uz situācijas izmaiņu.
Blakus saunai ir ierīkotas kopējās dušas, labierīcības, ko
var izmantot gan svinību viesi, gan nakšņotāji ar teltīm.
Divas istabas pirmajā stāvā ir flīzētas, lai sniegtu iespēju
nakšņot viesiem ar mājdzīvniekiem, kurus atstāt mājās nav
nepieciešams.
Un nakšņošanai paredzētās telpas?
Pilnīgs naktsmiers tiek nodrošināts, ienākot ēkā pa otru ieeju
labajā pusē. Izmēģinot akustiku, šogad bijām uzaicinājuši
reģistratūrā muzicēt nelielu rokgrupu, un vienlaicīgi otrajā
stāvā gulēja zīdainis. Tie, kuri atbraukuši pārnakšņot, un
kuriem nepieciešams klusums, to mierīgi varēs saņemt pat
tad, ja saunā notiek svinības.
Katrā istabā ir elektriskā apkure, un šāds iekārtojums,
apvienojumā ar piespiedu ventilāciju, ļauj viesiem pašiem
regulēt vēlamo temperatūru telpā. Jāņem vērā, ka ziemā nav
aktīvā tūrisma sezona, un vairākumā istabu ir tikai jāuztur
pietiekama temperatūra, bet individuāli var sildīt aktīvāk
izmantojamās telpas.
Vienu no pirmā stāva istabām veidojām plašāku ar mērķi
uzņemt arī viesi ratiņkrēslā. Ēkas piemērotību, tajā skaitā
ieejas uzbrauktuvi praksē izmēģināja mūsu celtniecības
uzņēmuma vadītājs, kurš bija traumas dēļ dažas nedēļas
atbraukt uz objektu tieši ratiņkrēslā.
Katra istaba ir atšķirīga no citām, un galvenais mērķis ir
piedāvāt dažādību visām tūristu kategorijām, no individuāliem
viesiem līdz plašām ģimenēm, no vislētākā piedāvājuma līdz
prominenču prasībām.
Vai telpu iekārtošanu veicāt paši saviem spēkiem?
Interjera izaicinājuma dēļ iekārtošanas process turpinājās
ilgāk kā sienu un jumta celtniecība. Pirmkārt, pilnā mērā
respektējām Rundāles pils muzeja ieteikumus par ārsienu
dekoru izvēli, noskaņas radīšanu ainavā. Arī iekštelpās
galvenais motīvs bija turpināt romantiskas baroka izjūtas
viesiem, vienlaicīgi piedāvājot mūsdienu komfortu, gaišas un
tīras telpas, kas būtu funkcionālas un ērti kopjamas.
Iekārtojot telpas,
protams meklējām
variantus
kā
ekonomēt. Istabiņu
iekārtojums vēl
pamazām
tiek
papildināts un pilnveidots. Ir ņemta
vērā tūristu vairākuma specifika – pārsvarā orientējamies
uz tūristiem, kuri
šeit nakšņo vienu
nakti. Tas saistās ar
šīs vietas specifiku
– atbrauc, apskata
pili, pārnakšņo un
dodas prom. Tādēļ,
piemēram, nolēmām, ka numuriņos
nav nepieciešamība
ierīkot drēbju skapjus. Tomēr pirmā
sezona ir pierādījusi
arī dažas kļūdas – viesi daudz
vairāk pieprasa
atsevišķas gultas,

nevis vēlas istabas ar divguļamām gultām.
Viesu acu priecēšanai esam par nelieliem līdzekļiem
sarūpējuši īstas eļļas gleznas – Latvijas Mākslas akadēmijas
studentu treniņdarbus klasikas reprodukcijās, kas mums bija
tikai jāierāmē.
Dizainā nemēģinājām kopēt vai konkurēt ar Rundāles, bet
tomēr atsevišķus krāsu salikuma elementus esam turpinājuši
kā piederību pie kopējā pils ansambļa. Manuprāt, tūristi vairs
nevēlas gulēt tikai vecajās koka gultās un guļbūvēs, jo tās
Latvijā ir ļoti daudz. Tāpēc mūsu pieeja ir tīras, gaišas istabas
ar ērtām gultām, sanitāro mezglu katrā istabā un mūsdienu
televīziju ar vairākām programmām.
Kā „Vīnkalnos” notiek saimniekošana?
Darbinieki ir mūsu lepnums. Par viesu izmitināšanas kvalitāti
un ideālu istabu standartu atbildīga ir saimniece Dagnija
Lejniece. Rundālē Dagnija ir strādājusi daudzus gadus, un
mēs ļoti novērtējam Dagnijas augstās prasības pret vidi
mūsu viesu namā. Administratore Inese Grigoroviča uzņem
viesus, veic istabu rezervācijas un rūpējas par “Vīnkalnu”
popularizēšanu visā Latvijā. Inese ir Rundāles iedzīvotāja,
un pie mums strādā tūrisma nozarē, kurā Inesei ir augstākā
izglītības diploms.
Kādas ir Jūsu nākotnes ieceres attiecībā uz viesu nama
sniegto pakalpojumu attīstību?
Pirmajā darbības gadā varam secināt, ka pamata komforta
radīšana prasīgajiem mūsdienu tūristiem ir galvenais
attīstības virziens. Kļūst nebūtiska kultūrvēsturisku vērtību
izrādīšana, ja viesiem nav apkārtnē pieejams pietiekams
skaits ērtu tualešu, sēdvietu ar galdiem, dzeramā ūdens
ņemšanas vietu un pastaigu taku. Atzīstam arī, ka visu
nespējam paveikt īsā laikā, un informācijas plāksnīšu
uzstādīšana teritorijā ir mūsu turpmākā darba galvenais
virziens. Pēc sezonas noslēguma aktīvi jāstrādā ar citiem
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, lai plānotu lielāku tūristu
skaitu nākošajai vasarai. Prioritāte ir arī tematisko pasākumu
vienota rīkošana ziemā un pavasarī, kuri būtu interesanti
viesiem no visas Latvijas, piedāvājot ērti nakšņot Rundālē
jebkurā gadalaikā.
Kā saredzat tūrisma attīstību Rundālē?
Līdz šim esam ļoti gandarīti par attieksmi pret tūrisma attīstību
Rundālē. Gan pašvaldības, gan Rundāles pils muzeja
darbinieki labi izprot attīstības virzienus, un galvenais ir
nezaudēt to neskartās vides kvalitāti, ko apskatīt brauc viesi
no tālām zemēm. Lētu pakalpojumu piedāvājumam nebūtu
jābūt Rundāles prioritātei, drīzāk mums jāsniedz mūsdienu
tūrista vispārpieņemts, bet Latvijai unikāls kultūrvēstures
baudījums, kuru būtu vēlme piedzīvot ikreiz jaunā kvalitātē
gadu pēc gada.

***

Par viesu mājas „Vīnkalni” aizvadītajiem vasaras
mēnešiem interviju noslēdzu ar Inesi Grigoroviču.
Lielāku viesu pieplūdumu esam sajutuši, sākot ar jūlija
mēnesi. Saskaņā ar šī brīža apmeklētāju statistiku, visvairāk
pie mums brauc franči – gandrīz katru nedēļas nogali pie
mums ir franču grupas. Mēs sadarbojamies ar lietuviešu
firmu, kas sūta mums franču tūristus. Arī individuāli vairāk
mums brauc franči – visbiežāk pāri labākajos gados, kuri
apceļo Baltijas valstis. Protams, brauc arī vācieši, austrieši,
lietuvieši, igauņi, Krievijas iedzīvotāji. Līdzīga ekonomiskā
situācija ir arī kaimiņvalstīs, tāpēc šie apmeklētāji parasti
vēlas, lai istabiņas izīrējam lētāk. Protams, apmeklētāju vidū
ir arī latvieši.
Tīri personīgs novērojums – latvieši parasti cenšas iepriekš
pieteikt nakšņošanu, savukārt individuālie ārzemju tūristi – ja
iebrauc un pils ir ciet, tad meklē naktsmītni. Jūlija mēnesī ir
jau bijušas nedēļas nogales, kad aizņemtas visas 11 istabas.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

8.

Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi

Sirsnīgi sveicieni
Rundāles novada
jūlija un augusta
jubilāriem!
Pilna atvilktne ar smaržojošiem āboliem,
rasas pielietu dvēseli un nebeidzamu
vasaru plaukstā.
Tu jau zini, kā smaržo cukurīši,
tādi saldi medaini,
nedaudz pēc saules un spirgtuma, pēc
zaļuma un lapām.
/A.Gaigala/

90

Malvīne Ērmane
Leonards Feldmanis

85

Kārlis Dreņģers
Elza Dūmiņa
Velta Pūpola

80

Česlava Beļajeva
Silvija Graudiņa

75

Līga Brauna
Dzintra Jutusa
Ivans Kaļiņins
Jānis Krūmiņš
Irēna Staņulāne
Zinaida Točonova
Ivans Uss
Aldona Vengre

Sveicam jaundzimušo rundālieti
un viņa vecākus!
Austris Bičevskis

dzimis 31.jūlijā, 2011
Vecāki – Aiga Bičevska un Jēkabs Bičevskis

GAIDĀMIE PASĀKUMI
PILSRUNDĀLĒ:
Baltu diena Mežotnes pilskalnā
22.septembrī Mežotnes pilskalnā
BĒRSTELĒ:

Rundāles novada pensionāri aicināti ekskursijā
uz Skrīveriem, Koknesi un Likteņdārzu!!!
30.augustā – Viesturu un Svitenes pagastu pensionāri,
31.augustā – Rundāles pagasta pensionāri

Miķelīša rudens veltes
No 26.-30.septembrim Bērsteles Kultūras namā radošo
izpausmju pulciņa darbu izstāde
Klubiņš „Uz tasi tējas” – No rudens veltēm
30.septembrī plkst. 17.00 Bērsteles kultūras namā

Ekskursijas ietvaros:
„Skrīveru saldumi”, kur iepazīsimies ar konfektes
„Gotiņa” tapšanas vēsturi, izgaršosim dažādus
produktus
Kokneses amatu centrs „Mazā Kāpa” ar
līdzdarbošanos radošajā darbnīcā – būs iespēja
iegādāties jostas, somas un albumus

SVITENĒ:
Miķeļdienas lielā andele
24.septembrī plkst. 12.00 Saules dārzā, Svitenē

Tējas pauze „Mazajā kāpā” pie Pērses upes ar
līdzpaņemtām maizītēm

Ik skolotājs ir burvis,
jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
un mīlestība nāk.

Kokneses pilsdrupas un Likteņdārzs –
kultūrvēsturiska piemiņas vieta pēc Japānas ainavu
arhitekta Šunmijo Masuno projekta

/K. Apšukrūma/

70

Janina Adamoviča
Jadviga Āriņa
Aina Berga
Emerita Buķele
Irēna Gila
Helēna Kleķere
Imants Lancmanis
Roberts Lavrinovičs
Ņina Rebiša
Valda Vilīte
Velta Žukauska

65

Olga Lapicka
Marija Prokopjeva
Arnis Pūpols
Veneranda Romaņenkova

60

Larisa Barāne
Jaņina Barkova
Nikolajs Bosakovs
Aleksandrs Dmitrijevs
Josifs Goferts
Zinaida Kevliča
Vladimirs Ļevčenko
Aleksandrs Prasolovs
Jekaterina Terļuka
Irēna Trībere
Irēna Villa
Māris Zakulis

55

Anita Billere
Jānis Brikers
Marija Gūtmane
Ligita Liepa
Jānis Ljalis
Aivars Maskals
Dzintra Miķelsone
Māris Strazdiņš
Vladimirs Supraņenoks
Veronika Vasiļauska

50

Tamāra Bigaņiča
Juris Burbulītis
Silvija Krūmiņa
Edgars Grigonis
Dace Stecka
Vanda Bondarčuka

Vissirsnīgākie sveicieni

ZINĪBU DIENĀ

Bilstiņu muiža – moderna viesnīca itāļu stilā Vino
Rosso. Rožu un garšaugu dārza apskate, uz vietas
ražoto produktu degustācija. Ja ir interese, tos būs
iespēja iegādāties. Noslēgumā vīna glāze un uzkodas

izglītības iestāžu vadītājiem,
pedagogiem, skolēniem,
audzēkņiem un viņu vecākiem!

Mājupceļā iegriezīsimies Ķeguma Krusta kalnā

Uzsākot jaunu darba cēlienu,
pateicamies ikvienam par līdz šim
paveikto un novēlam radošu garu
un darba sparu visu turpmāko
mācību gadu!

Atgriešanās ap 22:00
Ceļojuma cena - 9 Ls/pers.
- ieejas biļetes un ekskursijas minētajos apskates
objektos,
- degustācija, dalība radošajā darbnīca,
- grupas vadītāja (gida) un organizatoriskie
pakalpojumi
Detalizētāka informācija zvanot:
63962148, mob. 26674834
28664763 (Sandra U.)
26577309 (Laima A.)
Informācija par transportu tiks paziņota!

Aicinām pieteikties potenciālos interesentus

DALĪBAI KORĪ

Rundāles novads ir bagāts ar amatierkolektīviem, tomēr mums
vēl nav sava novada kora, kurā būtu iespēja apvienoties
dziedātgribētājiem no Rundāles, Viesturiem, Bērsteles, Svitenes,
Saulaines un citām apdzīvotām vietām.
Lai izvērtētu Rundāles kora izveidošanas nepieciešamību un
apzinātu potenciālos dalībniekus, aicinām ikvienu interesentu un
pieteikties dalībai korī pie novada kultūras darbiniecēm
līdz š.g. 24.septembrim personīgi, vai pa tālruņiem:
Lilita
Sandra
Sveta
Guna

26516711
26672682
26123242
29574079

Rundālē
Svitenē
Bērstelē
Viesturos
Sandra Kerēvica
Kultūras nodaļas vadītāja

Atvainojamies mūsu novada jūlija un augusta
jubilāriem par neprecīzi publicēto informāciju
jūlija Rundāles Novada Ziņu izdevumā!

Rundāles novada dome

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:

Rundāles pagasts
2 zemes gab. Punslavās 1,97 ha un 1,28 ha
(kadastra Nr. 40760010049, 40760010076)
1 zemes gab. Pilsrundālē 0,5 ha
(kadastra Nr. 40760030457)
1 zemes gab. „Pilsrundāles garāža 67”
(kadastra Nr. 40760030565)
1 zemes gab. 0,13 ha (kadastra Nr. 40760030446)
Svitenes pagasts
1 zemes gab. pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kadastra Nr. 40880010095)
1 mazdārziņš Svitenē 0,1 ha (kadastra Nr. 40880040365)
Viesturu pagasts

1 zemes gab. Bērstelē 2,35 ha (kadastra Nr. 40960070193)
1 zemes gab. Viesturos 0,11ha (kadastra Nr. 40960040178)
Rundāles novada dome

Mūžībā aizgājuši

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N.Dzirkale/

Larisa Seredicka
Marija Ļevko

(22.04.1974 - 21.07.2011)
(09.06.1951 - 27.07.2011)

„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.

