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ŠAJĀ NUMURĀ LASIET
Iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi vienotajā klientu apkalpošanas centrā - turpmāk, lai saņemtu
vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, iedzīvotājiem vairs nevajag
doties uz katru valsts iestādi atsevišķi
7.lpp.

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

VALSTS SVĒTKU SARĪKOJUMĀ CILDINA
NOVADA CILVĒKUS

Saruna par mūsu novadu, tā cilvēkiem ar Rundāles pils muzeja
direktoru, pašvaldības augstākā
apbalvojuma – goda zīmes „Zelta
lauva” - ieguvēju Imantu Lancmani
8-9.lpp.
Rundāles novada pašvaldības delegācija iepazīst Igaunijas mazā
biznesa pieredzi
13.lpp.
Sudmalu kapos dusošie „Lāčplēši” - novembrī mēs atceramies
mūsu „Lāčplēšus”, cilvēkus, kuru
vārdi nesaraujami ir saistīti ar
pirmās brīvvalsts laiku
12.lpp.
Ziemassvētku pasākumi novadā
– egļu iedegšanas, eglītes pirmsskolas vecuma bērniem
16.lpp.

Seko līdzi aktualitātēm
www.rundale.lv

Goda rakstu ieguvēji – Inta Kamola (pirmā no kreisā), Ivars Čerļenoks, Inta Klīve, Genovefa Lapsa
un Lilita Lauskiniece /Foto: Ints Lūsis/
17.novembrī Rundāles pils
Baltajā zālē svinīgā un sirsnīgā gaisotnē tika atzīmēta
Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gada diena. Par
godu valsts svētkiem pirmo
reizi tika pasniegti arī Valsts
Heraldikas komisijā apstiprinātie augstākie Rundāles
novada pašvaldības apbalvojumi, kā arī godināti konkursa
„Sakoptākā sēta 2015” uzvarētāji.
Par mūža ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstībā, par
augstu profesionālo meistarību un īpašiem nopelniem
Rundāles novada labā ar
goda zīmi „Zelta Lauva” tika
apbalvots Rundāles pils muzeja direktors Imants Lanc-

manis, viņa vārds nesaraujami ir saistīts ar Rundāles pili
un tās atdzimšanu.
Sveicot Rundāles pils muzeja direktoru ar apbalvojuma saņemšanu, visi klātesošie viņu godināja ar vairāku
minūšu gariem aplausiem,
pieceļoties kājās.
Augstākais pašvaldības
apbalvojums – goda zīme –
ir ovālas formas, darināta no
sudraba ar apzeltījumu. Vizuālajā izpildījumā izmantots
Rundāles novada ģerboņa
lauva. „Tas bija ļoti liels gods
izstrādāt šo darbu un patiesa dizainera laime, redzēt kā
prasmīga meistara – juveliera Kaspara Berga - rokām dizaina projekts tiek materializēts, darīts reāls šai pasaulē,”

atklāj pašvaldības apbalvojumu vizualizāciju izstrādātāja
- māksliniece Dace Runča
-Štelmahere.

Augstākais pašvaldības
apbalvojums – goda zīme
„Zelta Lauva”
Turpinājums 4.-6.lpp.->
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29.OKTOBRA

PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
Pagarina īres līgumu
Tika pieņemts lēmums pagarināt īres līguma termiņš par dzīvojamām telpām Saulaines sociālā centrā sešām personām.
Iznomā zemi
Lauksaimnieciskajai ražošanai tika iznomāti sekojoši pašvaldībai
piekritīgi nekustamie īpašumi –
- Rundāles pagasta īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.15” zemes
vienība 0,04 ha platībā;
- Rundāles pagasta īpašuma „Saulaines personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības daļa 0,12 ha platībā;
- Viesturu pagasta īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības daļa 0,04
ha platībā;
- Viesturu pagasta īpašuma “Mazdārziņi” zemes vienības daļa 0,07
ha platībā;
- Viesturu pagasta īpašuma „Mazdārziņi” divas zemes vienības daļas, katra 0,03 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rītausmas” zemes vienības daļa 0,35 ha platībā;
- Rundāles pagasta īpašuma “Pilsrundāle 88” zemes vienība 0,03
ha platībā;
Šķūnīša uzturēšanai uz pieciem gadiem tika iznomāta Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs” zemes vienības daļa
0.0018 ha platībā.
Nosaka piekritību pašvaldībai
Sēdē tika nolemts, ka Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 26” zemes vienība 0.03 ha platībā ir zemes starpgabals un
piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz Rundāles novada
domes vārda. Zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Tāds pats lēmums pieņemts par
nekustamā īpašuma “Pilsrundāles garāža 18” apbūvēto zemes vienību
0,0056 ha platībā. Zemes lietošanas mērķis – transporta līdzekļu garāžu
apbūve.
Nosaka zemes lietošanas mērķi
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Akmentiņi” zemes vienības
daļai 0,0996 ha platībā tika noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pārņem īpašumu
Domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri pārņemt Rundāles novada
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Kultūras ministrijai piederošā nekustamā īpašuma “Rundāles pils muzejs” zemes vienības daļu 0,15 ha
platībā Rundāles novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Zemes
vienības daļa atrodas līdzās pašvaldībai piederošajam īpašumam “Stāvlaukums” pie Bauskas tirgotāja veikala. Saskaņā ar pašvaldības plānošanas dokumentiem ir paredzēts veikt stāvlaukuma rekonstrukciju un
paplašināšanu, attīstot novada infrastruktūru un labiekārtojot teritoriju.
Šobrīd pārņemamais zemes posms ir aizaudzis ar krūmiem un kokiem
un faktiski netiek izmantots.
Piešķir nosaukumus
Tika pieņemts lēmums piešķirt publiskai darbībai paredzētām funkcionāli saistītām būvēm, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Valsts
Saulaines lauksaimniecības tehnikums”, adrese: Saulaine 12, Saulaine,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901, nosaukumus:
- būvei ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0214 011 - “Šautuve”;
- būvei ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0214 012 - “Noliktava”.
Dala īpašumus
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Senčukrogs”, no zemes vienības atdalot vienu zemes gabalu un izstrādājot
zemes ierīcības projektu;
- tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Pērkonīši”, atdalot daļu no zemes vienības un izstrādājot zemes ierīcības
projektu.
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Apstiprina zemes ierīcības projektus
Domes sēdē tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības projekts
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Vecbullēni” zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums - „Jaunbullēni” un noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Sēdē tika apstiprināts arī izstrādātais Zemes ierīcības projekts Rundāles novada Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Kalna Vīndedži”
zemes vienībai un jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts
jauns nosaukums - „Lauka Vīndedži”, kā arī noteikts zemes lietošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Apstiprina izmaiņas komiteju sastāvā
Rundāles novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā turpmāk strādās deputāte Anda Liškauska, kura stājusies deputāta Jāņa Beķera vietā. Deputātes iedzīvotāju pieņemšanas laiki – katra
mēneša pirmajā pirmdienā no 14.30 līdz 16.00 Pilsrundāles vidusskolā.
Apstiprina papildus izmaksas ieejas mezgla pārbūvei
Rundāles novada dome šogad īsteno valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveides projektu, nodrošinot klientiem
vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, kā līdz šim, gan noteiktus
valsts pakalpojumus. Līdztekus novada domes kancelejas darbinieku
apmācībām, kuri kopš novembra jau sniedz iedzīvotājiem noteiktos
valsts pakalpojumus, notiek arī novada domes ēkas ieejas mezgla pārbūve, izbūvējot uzbrauktuvi personām ar kustību traucējumiem. Projekts
tiek līdzfinansēts no valsts budžeta.
Jūlijā ar domes lēmumu tika apstiprinātas kopējās centra izmaksas
nepilnu 43 tūkstošu eiro apmērā, kur 22 tūkstoši eiro - valsts budžeta
dotācija, 21 tūkstotis eiro - Rundāles novada domes līdzfinansējums.
No šiem līdzekļiem nepilni 19 tūkstoši eiro tika paredzēti multifunkcionālā centra ieejas mezgla pārbūvei. Iepirkumu procedūras rezultātā par
atbilstošu iepirkuma nolikumam tika atzīts uzņēmēja SIA „Kvintets M”
piedāvājums par 42 476 eiro (ar PVN 21%). Piedāvājums pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas ieejas mezgla pārbūvei par 23 tūkstošiem
eiro. Tāpēc oktobra domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus jūlija
lēmumā, nosakot kopējās klientu apkalpošanas centra izveides izmaksas 66 tūkstošu eiro apmērā, kur 22 tūkstoši - valsts budžeta dotācija,
44 tūkstoši eiro - Rundāles novada domes līdzfinansējums.
Organizē izsoles
Domes sēdē tika pieņemts organizēt izsoles – Rundāles novada
pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096
004 0213 0.81 ha platībā zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli
ar augšupejošu soli. Ar pašvaldības aktuālajām izsolēm var iepazīties
www.rundale.lv Pašvaldība/Izsoles
Apstiprina finanšu un investīciju nodaļas nolikumu
Domes sēdē tika apstiprināts Rundāles novada domes finanšu un
investīciju nodaļas nolikums. Nolikums nosaka nodaļas funkcijas un uzdevumus, darba organizāciju un struktūru, tiesības un atbildību. Kopumā
nodaļā strādā 12 cilvēki, ietverot grāmatvežus, kasierus – lietvežus, projektu speciālisti, speciālisti izglītības un IT jomā, nekustāmā īpašuma
speciālisti.
Apstiprina budžeta grozījumus
Ieņēmumu daļa palielināta saskaņā ar piešķirtajām mērķdotācijām
speciālās izglītības pedagogu darba samaksai par 2700 eiro. Valsts
budžeta piešķirtā dotācija vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei
veido 22 tūkstošus eiro lielu summu.
Atbilstoši ieņēmumiem grozīta arī izdevumu daļa. Pedagogu darba
samaksai speciālajā pirmskolas izglītības iestādē „Saulespuķe” veikti
grozījumi par 2185 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSOAI) grozītas par 515 eiro.
Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei kopumā paredzēti 47
276 eiro. Darbinieku darba samaksai 2427 eiro (VSAOI - 573 eiro), biroja precēm - 900 eiro, ēku, būvju telpu uzturēšanai – 900 eiro, ieejas
mezgla pārbūvei – 42 476 eiro. 25 276 paredzēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem projektu līdzfinansējumam, 22 tūkstoši – valsts budžeta
dotācija.
Turpinājums 3.lpp.->
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PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
170 eiro no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirti PII „Mārpuķīte” šujmašīnas iegādei.
ERASMUS + programmas projekta “Welcome to MySide”
(„Laipni lūgts manā pusē”) realizācijai 3 200 eiro nogrozīti avio
biļešu iegādei visiem projekta dalībniekiem.
Degvielai iepriekšplānošanas vizītes nodrošināšanai šogad
novembrī grozīti 90 eiro, naktsmītnēm – 80 eiro, ēdināšanas
pakalpojumiem – 90 eiro, kancelejas precēm - 150 eiro. Kopējās projekta izmaksas sastāda 15 224 eiro, kas pilnībā pēc
projekta realizācijas tiks segti no „ERASMUS +” programmas
līdzekļiem.
Projekta ietvaros paredzēta viena iepriekšplānošanas vizīte
šogad novembrī, bet nākamgad janvārī – projekta aktivitāšu
realizācija, kad novadā ieradīsies 20 jaunieši no Angiari pašvaldības Itālijā.
Dzīvokļu saimniecībai papildus no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirti 4 787 eiro, kas tiks izlietoti daudzdzīvokļu mājas „Punslavas 7” triju pašvaldības dzīvokļu remontam, kā arī
skursteņa izbūvei pašvaldības dzīvoklī mājā „Druviņas 4”. 22
tūkstoši piešķirti no neparedzētajiem izdevumiem automašīnas iegādei.
Piešķir pašvaldības augstāko apbalvojumu
Sēdē tika pieņemts lēmums apbalvot ar augstāko Rundāles
novada pašvaldības apbalvojumu - goda zīmi “Zelta Lauva” par mūža ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstībā un īpašiem nopelniem Rundāles novada labā
Rundāles pils muzeja direktoru Imantu Lancmani un piešķirt
naudas balvu 1000 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas no
Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Pieņem lēmumu par līguma slēgšanu
Domes sēdē tika pieņemts lēmums noslēgt līgumu par
multifunkcionālā centra būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ar iepirkumu procedūras uzvarētāju - SIA „Livland Group”
par kopējo summu 40 898 EUR. Kopumā iepirkuma procedūrai
pieteicās četri pretendenti.

Nākamā domes sēde –
26.novembrī plkst.09.00
Rundāles novada domes sēžu zālē

VECĀKUS SODA PAR BĒRNU APRŪPES
PIENĀKUMU NEPILDĪŠANU
28.oktobrī notika Administratīvās
komisijas
sēde, kurā tika pieņemti
lēmumi četrās administratīvo pārkāpumu lietas.
Kādu jaunieti, kurš būdams nepilngadīgs smēķēja,
Administratīvā komisija nolēma sodīt ar naudas sodu 5
EUR apmērā.
Administratīvā pārkāpuma protokols tika sastādīts
kādam vīrietim par emocionālu vardarbību pret bērnu.
Administratīvā komisija šo vīrieti nolēma sodīt ar 20 EUR

lielu naudas sodu.
Divi vecāki tika saukti pie
administratīvās
atbildības
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Vienu vecāku Administratīvā komisija nolēma sodīt ar
100 EUR lielu naudas sodu,
savukārt vecākam, kuram
šāds pārkāpums konstatēts
gada laikā atkārtoti, tika
piemērots naudas sods 210
EUR apmērā.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas
inspektors
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ERASMUS + PROGRAMMAS
IETVAROS RUNDĀLĒ IERADĪSIES
JAUNIEŠI NO ITĀLIJAS

Savstarpējai saziņai un komunikācijai ir radīta projekta lapa sociālajā
vietnē facebook, kur jau tagad Rundāles un Angiari pašvaldību jaunieši
ievieto dažādu ar projekta aktivitātēm saistītu informāciju
/Foto: no Laura Ārente/
Rundāles novada dome sadarbībā ar Angiari pašvaldību Itālijā
īstenos jauniešu apmaiņas projektu „Welcome to MySide” („Laipni lūgts manā pusē”) „ERASMUS
+: Jaunatne darbībā” programmas
ietvaros. Projekts paredz divdesmit Angiari pašvaldības jauniešu
viesošanos Rundālē 2016.gada
sākumā.
Projekta apmaiņas vizīte ilgs
sešas dienas. Tās ietvaros Angiari pašvaldības jaunieši kopā
ar Rundāles novada jauniešiem
neformālā gaisotnē izzinās Latvijas un Itālijas kultūru, tradīcijas,
stereotipus, iesaistīšanās iespējas un ieguvumus sabiedriskās un
politiskās norisēs, kā arī pievērsīsies citiem jauniešiem svarīgiem
jautājumiem.
„Projekta mērķis ir aktivizēt
jauniešu iniciatīvu un iesaistīšanos dažādās sabiedrības aktivitātēs, motivēt viņus ieņemt aktīvu
dzīves pozīciju. Šobrīd projekta
aktivitāšu plānošanā jau ir iesaistījušies divdesmit Rundāles novada jaunieši. Savstarpējai saziņai
esam izveidojuši projekta „lapu”
sociālajā vietnē facebook, kur
mūsu jaunieši jau tagad var iepazīt ciemiņus,” stāsta projekta vadītāja Laura Ārente, Rundāles novada domes projektu speciāliste.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 15 224 eiro, kas pilnībā tiks
segti no „ERASMUS +” program-

mas līdzekļiem.
„Projekta idejas iniciatori ir
Angiari pašvaldības jaunieši, kuri
atrada Rundāles novada kontaktinformāciju pašvaldību sadraudzības datu bāze twinning.org.
Domāju, ka šis projekts ļaus arī
mūsu novada jauniešiem iegūt
daudz jauna – pieredzi, zināšanas,
kontaktus un, protams, draugus,”
atklāj projekta vadītāja Laura
Ārente.
Lai pārrunātu sagatavošanās
darbus projektam, gaidāmās projekta aktivitātes, aktivitāšu plānu un norises vietas, novērtētu
iespējamos riskus un apmeklētu
aktivitāšu norises vietas, jau šogad no 24. līdz 26. novembrim
Rundāles novadā iepriekšplānošanas vizītē ieradās Angiari pašvaldības jauniešu pārstāvji.
Jauniešu apmaiņas vizīte notiks 2016.gadā no 6. līdz 11.janvārim.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

4

Rundāles novada ziņas

Nr. 11 (221) 2015.gada Novembris

VALSTS SVĒTKOS RUNDĀLES PILĪ GODINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
Rundāles novada pašvaldības apbalvojumu ieguvēji un konkursa „Sakoptākā sēta 2015” uzvarētāji

Piešķir piecus augstākos
rakstiskos apbalvojumus
Par nopelniem Rundāles
novada labā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu
kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada
attīstībā kopumā, tika piešķirti
arī pieci augstākie rakstiskie
apbalvojumi – goda raksti.
„Mūsu novada lepnums ir
mūsu cilvēki, gan šeit zālē sēdošie, gan visi iedzīvotāji, kuru
darbs stiprina un attīsta novadu. Ar lokālpatriotismu un mīlestību pret savu zemi, dzimteni,
var panākt daudz, ” svētku uzrunā uzsvēra Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs.
Intai Kamolai goda raksts
piešķirts par nopelniem un
mūža ieguldījumu Rundāles
pagasta attīstībā. Divdesmit
piecus gadus Inta Kamola ir vadījusi Rundāles pagastu, sākotnēji kā izpildkomitejas, vēlāk kā tautas padomes un pagasta
valdes priekšsēdētāja. Kopumā
pašvaldībā dažādos darbos un
amatos aizvadīti 37 gadi. Ilgajā darba mūžā Inta Kamola sevi
apliecinājusi kā ļoti enerģisku
un pozitīvu cilvēku. Darba jautājumus vienmēr risinājusi noteikti, mierīgi, ar lielu atbildību.
Neskatoties uz mainīgo laiku
un sistēmu, Kamolas kundze
spējusi sniegt nenovērtējamu
ieguldījumu Rundāles pagasta
attīstībā, saglabājot un attīstot
jaunas tradīcijas, saliedējot un
stiprinot vietējo kopienu.
Par nopelniem un mūža ieguldījumu Svitenes pagasta attīstībā goda raksts tika piešķirts
Genovefai Lapsai. Lapsas kundze darba gaitas uzsāka 1967.
gadā kolhozā “Svitene”, strādājot par galveno ekonomisti. Profesionalitāte, godprātīgs darbs
un lielā atbildības sajūta, deva
lielu ieguldījumu kolhoza augsto
rezultātu sasniegšanā. Laikā no
2000. līdz 2009.gadam Genovefa Lapsa bija Svitenes pagasta padomes priekšsēdētāja.
Šajā laikā daudz tika darīts, lai
Svitene kļūtu par pievilcīgu vietu dzīvošanai.
Ar goda rakstu uzteikts arī
Intas Klīves darbs. Inta sevi
sauc par rundālieti jau vairāk

Atzinības rakstu saņēmēji – Inga Ripa (pirmā no kreisās), Jānis Šulcs, NVO „Dzīvotprieks” vadītājs,
Skaidrīte Mallone, Andrejs Rādens, Dace Ziemele un Agnese Grāvīte, Jānis Kārkliņš, Alla Lapicka, Kārlis
Rencis, Līga Duntava, Ilgvars Ūdris un Laura Ārente/ Foto: Ints Lūsis/
nekā 40 gadus. Lielāko daļu ir
strādājusi saistībā ar savu izvēlēto profesiju- zemes ierīcību,
darba gados pierādījusi sevi kā
profesionālu, radošu un inovatīvu speciālistu. Inta Klīve novadā
ir strādājusi par izpilddirektori,
bijusi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja. Lielākās rūpes
saistītas ar veiksmīgu projektu
realizāciju, kas ir apliecinājums
prasmīgai vadībai un attīstības
virzībai. Kopš 2013.gada ir domes priekšsēdētāja vietniece.
Inta Klīve ir sevi parādījusi kā
profesionālu, enerģisku, apzinīgu, un mērķtiecīgu cilvēku.
Goda rakstu saņēma arī Komunālā dienesta vadītājs Ivars
Čerļenoks par sekmīgu, ilglaicīgu profesionālo darbību Rundāles novada komunālās jomas
attīstībā. Ivars kopš 2004.gada
strādā novada komunālās saimniecības attīstības un apkalpošanas jomā. Ivars savus darba
pienākumus veic ļoti atbildīgi.
Komunālā dienesta vadītājs ir
atbildīgs par to, lai novada iedzīvotājiem tiktu piegādāts siltais un augstais ūdens, nodrošināta apkure. Gadās arī avārijas
situācijas, ar kurām komunālā
dienesta vadītājs spēj tikt galā
patstāvīgi, pieņemot atbildīgus
un reizēm pārdrošus lēmumus.
Jau 11 gadu garumā Ivars vada
komunālo dienestu un visā šajā

laikā posmā veiksmīgi tiek galā
ar uzliktajiem darba pienākumiem, lai arī reizēm tam jāziedo
brīvdienas un svētku dienas.
Goda raksts tika piešķirts arī
kultūras darba speciālistei, režisorei Lilitai Lauskiniecei par
sabiedrisko aktivitāti, sekmīgu,
ilglaicīgu profesionālo darbību
un ieguldījumu kultūras jomas
attīstībā. Lilita Lauskiniece darbu Rundālē uzsāka 1984.gadā
kā bibliotekāre. Divdesmit trīs
gadi pavadīti bibliotekāres darbā, divdesmit pieci - Pilsrundāles vidusskolā, mācot latviešu
valodu un literatūru. Kopš 1998.
gada ir Rundāles kultūras darba
speciāliste. Jau divdesmit gadus
Lilita ir Rundāles pagasta bērnu
un jauniešu teātra studijas „Savējie” režisore, daudzus gadus
vada arī amatierteātri „Stella”.
Pateicoties Lilitas profesionālajam režisora darbam, teātra
studija savā pastāvēšanas laikā
ir piedalījusies daudzos valsts
un starptautiskos festivālos,
gūstot balvas gan no žūrijas puses, gan aplausus un apbrīnu no
skatītāju puses.
Kopā ar goda rakstiem katram apbalvojamajam tiks pasniegta arī naudas balva 100
eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas. Apbalvošanas nolikums
paredz arī naudas balvu augstākā apbalvojuma – goda zīmes –

ieguvējam – vienu tūkstoti eiro
pēc nodokļu nomaksas.
Par godprātīgu darbu saņem Atzinības rakstus
Pasākumā tika uzteikti arī 13
pašvaldības apbalvojuma – Atzinības raksts – saņēmēji.
Atzinības raksts par godprātīgi un radoši veiktu darbu Svitenes tautas namā un aktīvu sabiedrisko darbību tika pasniegts
Svitenes tautas nama tehniskajai darbiniecei Līgai Duntavai.
Līgas darbība neaprobežojas
tikai ar konkrētu, vienveidīgu
darbu izpildīšanu, bet gan ar
radošu pieeju un milzīgu atbildības sajūtu, lai vienmēr viss
izdotos vislabākajā veidā. Līga
nesavtīgi iesaistās gandrīz visu
Svitenes tautas nama organizēto pasākumu realizēšanā – ne
tikai rūpējoties par kārtību un
visa nepieciešamā sagatavošanu, bet arī ar savām idejām,
aktīvi līdzdarbojoties un veicinot
pasākumu pozitīvu norisi.
Atzinības raksti par ilggadēju
un apzinīgi veiktu darbu tika pasniegti Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles skolas remontstrādniekam Ilgvaram Ūdrim, Pilsrundāles vidusskolas medmāsai
Allai Lapickai, Svitenes skolas
un Mākslas skolas remontstrādniekam Kārlim Rencim.
Turpinājums 5.lpp.->
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VALSTS SVĒTKOS RUNDĀLES PILĪ GODINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
Atzinības rakstus saņēma
PII „Mārpuķīte” sporta skolotāja
Agnese Grāvīte par radošām
aktivitātēm un sekmīgo darbu
izglītības iestādē un skolotāja Dace Ziemele par atbalstu
jaunajiem pedagogiem, radošo pieeju un uzcītīgo darbu PII
„Mārpuķīte”.
Atzinības raksts tika pasniegts Svitenes pagasta iedzīvotājam Jānim Kārkliņam
par nesavtīgumu, aktivitāti un
personīgo ieguldījumu Svitenes
pagasta vides labiekārtošanā.
Jānim jāpasakās par daudzdzīvokļu mājas “Blāzmas” un daļēji
arī “Ausmas”- apkārtnes sakopšanu, kā arī par bērnu laukuma
izveidi, kurā ir ieguldīti Jāņa
personiskie līdzekļi, darbs un
laiks. Ar bērnu laukuma izveidi ir
radīts prieks gan bērniem, gan
vecākiem.
Ar atzinības rakstiem apbalvoti arī Rundāles novada domes
šoferis Andrejs Rādens par
godprātīgu darbu Rundāles novada domē un aktīvu atbalstu
novada kultūras un sabiedriskās
dzīves norisēm, Rundāles pils
muzeja finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā speciāliste
Skaidrīte Mallone par sniegto
atbalstu kolēģiem, godprātīgu
un atbildīgu darbu Rundāles pils
muzejā, Rundāles pils muzeja finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Valentīna Balode
par godprātīgu un atbildīgu darbu Rundāles pils muzeja finanšu
resursu pārvaldībā un projektu
realizācijā, Rundāles pils muzeja apmeklētāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja Inga Ripa par
godprātīgu un atbildīgu darbu
Rundāles pils muzejā un atbalstu biedrības „Rundāles pils atbalsta fonds” darbībai.
Atzinības rakstu saņēma arī
Rundāles novada domes projektu speciāliste Laura Ārente par godprātīgu un ar lielu
atbildības sajūtu veiktu darbu
Rundāles novada domē, aktīvu
sabiedrisko darbību. Pateicoties
Lauras ieguldījumam sociāli
nozīmīgu projektu sagatavošanā un virzībā, Rundāles novadā
tiek attīstītas daudzas inovatīvas idejas, veicināta pilsoniskā
iniciatīva un līdzdarbošanās.

Konkursa „Sakoptākā sēta 2015” galvenās godalgas ieguvējs grupā „Ģimenes mājas apdzīvotās vietās”
- Rundāles pagasta Aivara Lindes ģimenes māja „Aivari” /Foto: Ints Lūsis/
Laura aktīvi darbojas Rundāles
novada sabiedriskajā dzīve – iesaistās amatierkustībā, ir vairāku sabiedrisku kustību iniciatore
un virzītāja.
Par sabiedrisko aktivitāti
2015.gadā atzinības raksts tika
pasniegts novada senioru biedrībai „Dzīvotprieks”, kas šogad īstenojusi virkni pasākumu
senioru iesaistei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai. Biedrība darbojas tikai gadu, bet
jau sevi apliecinājusi kā aktīvu,
uz sadarbību vērstu nevalstisko organizāciju. Darbības laikā
biedrība sevi apliecinājusi kā
ļoti atbildīgu, aktīvu sadarbības
partneri, vienmēr atsaucoties
domes aicinājumiem līdzdarboties dažādos pasākumos. Arī
pati biedrība aktīvi organizē izzinošus un izglītojošus pasākumus, radot pozitīvu piemēru un
vidi senioru aktīva dzīvesveida
popularizēšanai. Liela daļa pašreizējo senioru biedrības biedru
dejo senioru deju kopā „Magnolijas”, kuplinot un dažādojot novada kultūras piedāvājumu.
Līdzās pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem tika suminātas arī novada sakoptās sētas,
novada varošie un darošie ļaudis. Uzteikts tika visu otrajai

kārtai izvirzīto sētu saimnieku
darbs, īpaši izceļot trīs laureātus un vienu galvenās godalgas
ieguvēju katrā no vērtēšanas
grupām - „Lauku sētas ārpus
apdzīvotām vietām” un „Ģimenes mājas apdzīvotās vietās”.
KONKURSA „SAKOPTĀKĀ
SĒTA” 2015.GADA LAUREĀTI
GRUPĀ „ĢIMENES MĀJAS
APDZĪVOTĀS VIETĀS”
Vērtēšanas komisija: Ludmila Knoka, Aigars Sietiņš, Jānis
Liepa, Irēna Purvišķe, Janīna
Bobrova
Nominācija - „Elegants
skaistums” – Rundāles pagasta Šnitku ģimenes māja
„Skujas”
„Veiksmīgi
apsaimniekots
katrs pagalma stūrītis, pārdomātas funkcionālās zonas un
atrastas vietas aktīvai sportošanai un mierīgai atpūtai. Lakoniskie apstādījumi ar dažiem
košuma punktiem ir lieliski izveidota vide aktīvai un darbīgai
ģimenei,” savā vērtējumā atzinusi konkursa komisija.
Nominācija - „Veiksmīgs
ainavisks risinājums” - Rundāles pagasta Šteinu ģimenes māja „Upītes”
„Apstādījumi un dārza veidojumi apkārt mājai ir lielisks

dzīves piemērs piemājas dārza veiksmīgai ierīkošanai. Visa
teritorija pakārtota iemītnieku
dzīvesveidam, kas netraucē košumdārza vērošanas prieku”.
Nominācija - „Pārsteidzoša daudzveidība” Svitenes
pagasta Nākmaņu ģimenes
māja „Mārtiņi”
„Gadu gadiem šīs mājas
saimnieki nežēlo resursus savas
sētas izdaiļošanai un pilnveidošanai. Košums, radošums un
daudzveidība – tie būtu galvenie raksturojošie vārdi, kas nāk
prātā pēc šīs sētas apmeklēšanas.”
GALVENĀ BALVA RUNDĀLES PAGASTA
AIVARA LINDES ĢIMENES
MĀJA „AIVARI”
„Uzbūvējot māju Lielupes
piekrastes nogāzē, īpašniekiem
izdevies ne tikai ideāli ierakstīties kopējā ainavā, bet radīt
acīm baudāmu objektu. Dārza
ierīkošanas grūtības neapturēja
saimniekus no daudzveidīgas
kolekcijas veidošanas, to paplašināšanas un atjaunošanas.
Saimniekiem netrūkst uzņēmības vairot skaistumu sev apkārt,
radot prieku sev un ciemiņiem.”
Turpinājums 6.lpp. ->
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„MŪSU NOVADA LEPNUMS IR MŪSU CILVĒKI, KURU DARBS STIPRINA UN ATTĪSTA NOVADU”

Konkursa „Sakoptākā sēta” 2015.gada laureāti, galvenās godalgas ieguvēji un otrajai kārtai izvirzītie grupā „Lauku sētas ārpus apdzīvotām
vietām” /Foto: Ints Lūsis/
Vairāk foto mirkļu meklē www.rundale.lv Fotogalerija. Fotogrāfijas elektroniskā formātā pieejamas pie sabiedrisko attiecību speciālistes
Kristīnes Kociņas, kontaktinformācija: mob.tālr.: 25662033; E-pasts: kristine.kocina@rundale.lv.
<- Sākums 5.lpp.
OTRAJAI KĀRTAI IZVIRZĪTĀS ĢIMENES
MĀJAS APDZĪVOTĀS VIETĀSRundāles pagastā - Sanitas Šmites mājas “Mileikas”, Daces Liepas mājas “Gundegas”, Tālivalža Leitlanta mājas “Pīlādžlejas”,
Daces Spuras mājas “Saulaine 11B”
Viesturu pagastā - Jurija Vasiļjeva mājas
“Dārza iela 1”, Aivara Garanča mājas “Liepu
iela 1”, Dainas Kaspardenas mājas “Liepu
iela 10”, Andra Krūmiņa mājas “Putniņi”,
Arņa Grīna mājas “Bērziņi”, Zinaidas Kevličas mājas “Dārza iela 3”, Guntas Strelēvicas mājas “Dārza iela 6”
Svitenes pagastā - Dzintara Geršebeka
mājas “Ezerkrasti”, Tatjanas Liepas mājas
“Tālavas”, Viļņa Pureniņa mājas “Baloži”,
Jura Liepas mājas “Līdakas”, Rima Seiniņa
mājas “Kraujas”, Augusta Bubinska mājas
“Mālkalni”.
KONKURSA „SAKOPTĀKĀ SĒTA” 2015.
GADA LAUREĀTI GRUPĀ „LAUKU
SĒTAS ĀRPUS APDZĪVOTĀM VIETĀM”
Vērtēšanas komisija: Inta Klīve, Kristīne
Kociņa, Vita Rozēna, Ginta Piķele
Nominācija - „Rūpīgi kopta sēta”
– Viesturu pagasta Baufalu ģimenes
māja „Vāverītes”
„Viesturu pagasta mājās „Vāverītes”
saimnieko ar apskaužamu rūpību un mīlestību pret savām mājām. Mājas priekšā
skaisti kopts zālājs, ierīkotas gaumīgas
apstādījumu vietas, pat malka sakrauta un
sakārtota ideāli simetriskā piramīdā,” ieraugot šīs mājas, žūrijas komisija izteica ti-

kai vienu vārdu – PERFEKTI, kas arī vislabāk
raksturo šīs mājas saimnieku darbu.
Nominācija - „Dzimtas mantojuma
saglabāšana” – Rundāles pagasta Inese
Ceplīte ģimenes māja „Līdakas”
Rundāles pagasta mājas „Līdakas” pārsteigs ar savu omulību un viesmīlību. Paši
saimnieki reiz teikuši, ka viņu saimniekošanas galvenais dzinējspēks ir mīlestība pret
savu senču mājām, tēva, vectēva iesākto
darbu, kuru vēstures līkločos viņi nespēja
piepildīt. Saimnieki ir spējuši sakopt, attīstīt
savas ģimenes mājas un piešķirt tām otro
elpu.
Nominācija -„Darbi un stādi ar sirds
siltumu” – Rundāles pagasta Dzidras Teteres māja „Lapiņas”
„Mājas saimnieces nenogurstošais entuziasms ir apbrīnojams, rūpīgi tiek kopts
un uzturēts iebraucamais ceļš bez jebkādas
tehnikas palīdzības. Dārzā un mājas apkārtnē arvien tiek izmēģināts kaut kas jauns,
tiek izaudzēti stādi pašu dārzam un piedāvāti arī citiem dārzu iekārtošanas entuziastiem.
GALVENĀ BALVA - RUNDĀLES
PAGASTA ANTRAS ZELMENES
ĢIMENES MĀJA „STARI”
Rundāles pagasta mājas „Stari” pārsteigs ar draudzīgo gaisotni, stādījumu bagātību, racionālo teritorijas plānojumu un
izmantošanu. Jau pie iebraucamā ceļa kļūst
skaidrs, ka šeit saimnieki domā un rūpējas
par katru zemes stūrīti. Saimniece Antra
zina arī stāstīt par katru skaistumkrūmu,

koku, ziedu. Arī mazais palīgs, trīsgadīgais
mazdēls Guntis ar lepnumu izrāda mājas
„Stari” bagātības. Šīs mājas noteikti var
saukt par bērniem draudzīgu vietu – saimnieki ierīkojuši atpūtas un rotaļu vietas.
Otrajai kārtai izvirzītās lauku sētas
ārpus apdzīvotām vietām
Rundāles pagastā - Igna Savicka mājas “Lielupnieki”, Mintauta Buzena mājas
“Avotiņi”, Janīnas Ezītes mājas “Lakstīgalas”, Kristīnes Jambergas mājas “Eiduki”
Viesturu pagastā - Jāņa Odziņa mājas “Ausmiņas”, Sandras Lazdiņas mājas
“Lielķirveļi”, Gunta Sīmaņa mājas “Stirnas”
un “Alūksti”, Alfrēda Graudiņa mājas “Īsliči”,
Modras Laukmanes mājas “Soduandreikas”
Svitenes pagastā - Aināra Āriņa mājas
“Ludzenieki”, Ojāra Baltiņa mājas “Tiltiņu
krejotava”, Valijas Maslovas mājas “Pērles”,
Vitālija Kukuta mājas “Jaunaudzes”, Valijas
Pičuginas mājas “Dzimteņi”, Ulda Ogrēna
mājas “Strauši”, Vēsmas Veģeres mājas
“Urštēni”
Svētku sarīkojumu muzikāli piepildīja
novada sieviešu koris „Runda”, pianiste Solveiga Selga, dziedātāja Jolanta Gulbe un
mūziķis Āris Ozols – ģitāra.
Tāpat ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja iepazīties ar izstādītajiem
keramiķes Laimas Grigones darbiem, kurus
gluži tāpat kā pašu mākslinieci raksturo
vieglums un elegance.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMI PAKALPOJUMI VIENOTAJĀ KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRĀ

Sākot ar 2.novembri iedzīvotājiem
Rundāles novada domē ir pieejami Vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra pakalpojumi. Turpmāk,
lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, iedzīvotājiem vairs nevajag doties uz katru valsts iestādi
atsevišķi. Tos, taupot savu laiku un resursus, var saņemt vienuviet - valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rundāles novada domē.
Iedzīvotāji var iesniegt dokumentus, kā
arī saņemt pašvaldības darbinieku konsultācijas par valsts pakalpojumiem. Valsts
pakalpojumu grozs ietver Nodarbinātības
valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes, Uzņēmuma reģistra, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta,
Lauku atbalsta dienesta konsultāciju sniegšanu par iestādes e-pakalpojumiem.
Dažādu pabalstu pieprasīšanai vairs nav
jādodas uz Valsts Sociālās apdrošināšana
aģentūru
Valsts Sociālās apdrošināšana aģentūras pakalpojumu sarakstā ietilpst gan dažādu pabalstu pieprasīšana (apbedīšanas
pabalsts; bezdarbnieka pabalsts; bērna
kopšanas pabalsts; bērna piedzimšanas pabalsts; ģimenes valsts pabalsts; invaliditātes pensija; maternitātes pabalsts; pabalsts
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
slimības pabalsts; vecāku pabalsts; u.c.
pabalsti), gan arī informācija par sociālās
apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;
informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/
pabalstu/atlīdzību; informācija par VSAA
ieturēto ienākuma nodokli; informācija par
prognozējamo vecuma pensijas apmēru u.c.
jautājumi.
Iespējams saņemt nepieciešamās konsultācijas
Konsultāciju sniegšana notiks par šādiem Uzņēmuma reģistra e-pakalpojumiem: „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra
vestajos reģistros” un „Izziņu pieprasīšana
no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Konsultācijas tiks sniegtas Valsts ieņēmumu dienesta šādos pakalpojumos: iesniegumu pieņemšana par algas nodokļa
grāmatiņu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu, iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru
un paroli EDS lietošanai; kā arī gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana un atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts
e-pakalpojumi.

Vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rundāles novada domē iedzīvotājus pieņem kancelejas vadītāja Santa Švāģere un lietvede Inese Skujiņa
/Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”/
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (Pilsrundāles VPVKAC)
adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Darba laiks:
Pirmdiena: 8:00 – 18:30
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Par Valsts zemes dienesta pakalpojumiem varēs saņemt šāda veida konsultācijas: būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju/ aktualizāciju
Kadastra informācijas sistēmā, ēkas datu
aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem, ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas
sistēmā ar apsekošanu apvidū, inženierbūves reģistrācija/ aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves
deklarācijas pamata, nekustamā īpašuma
reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā,
nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums), datu reģistrācija/ aktualizācija
Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā
dokumenta pamata, kas nav kadastrālās
uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums), pieteikties juridiskās personas
kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums),
mani dati Kadastrā (pieejams e-pakalpojums) u.c. pakalpojumi.
Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu sarakstā ietilpst: konsultācijas par
CV un vakanču reģistrēšanu, informatīvās

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 15:30
Tārunis: 63962298, 26349298
dienas e-versija, profilēšana, karjeras pakalpojumi, apmācību monitorings, darba
tirgus prognozes.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
e-Pakalpojumu konsultācijas: dzīvesvietas
deklarācijas iesniegšana, iesniegums par
dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs, manā
īpašumā deklarētās personas, mani dati
Iedzīvotāju reģistrā, pieteikšanās personu
apliecinoša dokumenta izsniegšanai, vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa,
Šengenas vīzas pieteikums, Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants u.c.
pakalpojumi.
Visi pakalpojumi pieejami www.latvija.lv
Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs Pilsrundālē darbību
uzsāka 1.oktobrī ar speciālistu apmācībām.
Līdztekus tam oktobrī uzsākta Rundāles
novada domes ēkas ieejas mezgla pārbūve,
izbūvējot uzbrauktuvi personām ar kustību
traucējumiem. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide
līdzfinansēta no valsts budžeta.
Rundāles novada domes kanceleja
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JAU PAŠĀ SĀKUMĀ PILS VEIDOJĀS PAR PAŠPIETIEKAMU ORGANISMU
Intervija ar Imantu Lancmani, Rundāles pils muzeja direktoru, pašvaldības augstākā apbalvojuma –
goda zīmes „Zelta lauva” ieguvēju

Pašās sarunas beigās
Lancmaņa kungs atklās, ka
pirmo reizi viņš pili ieraudzīja jau 17 gadu vecumā.
Tā ir aizraušanās, mīlestība,
mūža darbs vairāk nekā pusgadsimta garumā. Uz jautājumu – „Trīs vārdos - kas
Rundāle ir Jums?”, pēc maza
pārdomu mirkļa ar sev raksturīgo vieglo smaidu viņš
atbildēs – „Pat vienā - liktenis”. Liktenis dzīvot, elpot,
izsapņot, galu galā darīt
visu, lai piepildītu savu sapni par Rundāles pili – krāšņu,
unikālu, neatkārtojamu.
Sarunai Rundāles pils muzeja direktors piekrīt uzreiz. Arī
tēmai – par mājām, mūsu novadu, cilvēkiem līdzās, varbūt
šoreiz mazliet mazāk par pašu
pili, kaut bez tās, protams, neiztikt.
Šķiet, Jums bija 23 gadi,
kad sākāt strādāt pilī kā
zinātniskais līdzstrādnieks.
Ļoti agri izvēlēta vienīgā
darba vieta… Vai toreiz nojautāt – ka stāsts būs tik
garš?
Imants Lancmanis: „Jā,
precīzi. Tikai tas nebija pilī, jo
tajā brīdī pils kā tādas nebija.
Tā bija Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle.
Kad Bauskas muzeja direktors
Laimonis Liepa mūs ar studiju
biedru Leopoldu Kļaviņu uzrunāja, piedāvājot darbu, skaidru
plānu par pils attīstību nebija.
Divi gadi pagāja starp darbu un
studijām Mākslas akadēmijā.
Daudz laika pavadīju vēstures
arhīvā, meklējot vēsturiskos dokumentus par Rastrelli. Darbs
paralēli notika gan Rīgā, gan
Rundālē. Kad bijām šeit, dzīvojām pilī. Dzīvošana gan bija
gana amizanta. Pirmais miteklis mums abiem ar Kļaviņu bija
telpā, ko saucam par Zubova
istabu.
Mēs ar sievu Ievu ilgu laiku
dzīvojām telpā, kur tagad atrodas restorāna virtuve. Tur mēs
nodzīvojām līdz 1978.gadam,
kad muzejam uzcēla pirmo
dzīvojamo māju Pilsrundāles
ciematā. Tas bija ļoti būtiski,
jo, pateicoties tam, par rundā-

Mirklis no svinīgās apbalvošanas 17.novembrī Rundāles pilī /Foto: Ints Lūsis/
liešiem kļuva daudzi pilī strādā- porcelāna stikla restaurāciju un novērtēja, ka mēs strādājam,
1972.gadā aizsāka savu mūža daudz strādājam un tas ir iegujošie.”
Kad Jūs kļuvāt par Pils- darbu - lustru restaurāciju. Ar vums mums visiem.”
Kā jūs tagad jūtat pili, kā
rundāles „pilntiesīgo” iedzī- laiku parādījās arvien vairāk
fotogrāfu, mums pievienojās atsevišķu organismu?
votāju?
„Nē, nebūt. Domāju, ka ta„Tā pavisam oficiāli par Māra Brašmane, kura tagad
Pilsrundāles iedzīvotāju kļuvu kļuvusi slavena kā mākslas fo- gad vietējie cilvēki mūs pavi1981.gadā, kad mani ar sievu togrāfe. Mans vietnieks saim- sam noteikti ir pieņēmuši.”
Jūs nākat no Rīgas, tagad
diezgan varmācīgā veidā iz- nieciskajā darbā Edgars Gasūns - absolūts meistars, lielā daudzus gadus dzīvojat Runrakstīja no Rīgas.”
Jūs minējāt pils speciālis- mērā, pateicoties viņam, pilī dālē? Vai nepietrūkst lielpiltus, kuri kļuva par mūsu no- tika izveidots tieši šāds saim- sētas?
„Es sapratu jau sen, sen, ka
vadniekiem. Kā vispār tika nieciskais sektors.
Tā mēs lēnām augām, jau no pilsētā nemaz nevarētu dzīvot.
veidota šī „vecā gvarde”?
„Iesākumā speciālistu kom- paša sākuma veidojoties par Rīga ir ļoti steidzīga, pavirša,
plektēšanu veica Laimonis tādu kā pašpietiekamu organis- skrienoša, „muzejnieki” nepārLiepa. Līdz pastāvīga muzeja mu, tādu kā naturālo saimnie- traukti saņem dažādus uzaiizveidei 1972. gadā mūsu bija cību, kur visiem darbiem pretī cinājumus uz izstāžu atklāšaļoti maz - Leopolds Kļaviņš, bija kāds cilvēks, bez papildspē- nām, konferencēm, ir simtiem
dažādu lietu, kas nozog tevi no
Ieva Šmite, vēlākā Lancmane, kiem no malas.”
Un kā šim „organismam” darba.
es un vēl viena apkopēja. BūProtams, arī temps un nertībā nopietns darbs sākās tikai izdevās iedzīvoties vietējā
sabiedrībā?
vozitāte… Laukos tā visa nav.
pēc muzeja izveides.
„Laikam pirmajos gados Esmu ļoti priecīgs par to, ka
Mēs ar Kļaviņu apklaušinājāmies Rīgā, Liepa runāja tālāk šī iekļaušanās nebija pārāk dažādu apstākļu dēļ esmu noar citiem muzeju vadītājiem. viegla. Uz mums, pilī strādājo- nācis šeit un es pilnīgi to baudu
Parādījās fotogrāfs, galvenā šajiem, mazliet skatījās kā uz - atrašanos laukos, lauku vidē,
krājumu glabātāja, kas tagad tādu svešķermeni. Pilsētnieki, mieru un iespēju koncentrēties
ir tekstiliju restauratore Daira mākslinieki un tā tālāk… Vispār savam darbam, būt projām no
Līdaka, Dairas vīrs - Vilnis Lī- laucinieki pret pilsētniekiem ir visa, ko uzspiež lielpilsēta.”
daka. Pirmie restauratori glez- mazliet neuzticīgi, vajag laiku,
Turpinājums 9.lpp.->
niecībā – Dzintra Temerova un lai redzētu, ka arī pilsētnieki ir
Rita Plaude. Mana sieva vadīja normāli cilvēki un nav „plānā
restaurācijas darbnīcu. Maija galdiņa urbēji”.
Ar laiku vietējie redzēja un
Banķiere, kura nodarbojās ar
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„VĒLOS KONCENTRĒTIES TAM, KO CITI MANĀ VIETĀ NEKAD
NEIZDARĪS – ZINĀTNISKAJAM DARBAM”
Būtībā varētu teikt, ka dziļi sirdī Jūs esat īstens laucinieks?
„Tagad jau - jā, kaut arī esmu
dzimis Rīgā un vienmēr jutos tur
kā savās mājās, savā dabīgajā
vidē. Laiks pierādījis, ka tas var
mainīties. Darbs man vienmēr ir
bijis izšķirošais un pats galvenais
ir klimats darbam. Un laukos tas
ir.
Ļoti būtiska manā dzīvē vienmēr ir bijusi glezniecība. Rīgā
strādāt ir grūtāk. Vispār lielpilsētās, īpaši Parīzē, mākslinieki
ar vien mazāk laika veltī tiešajam darbam, vairāk uzmanības
pievēršot sevis pozicionēšanai,
būšanai īstajā apritē. Ārējā izrādīšanās kļūst par noteicošo. Laukos viss šis godkārības tirgus atkrīt. Uzskatu, ka tikai laukos var
patiesi harmoniski darīt jebkuru
lietu. Nedomāju tikai grāmatu
rakstīšanu, pils restaurāciju vai
gleznošanu. Lauku vide ļauj koncentrēties, ļauj būt pašam, bet
lielpilsētas vide vienmēr kaut ko
nolaupīs no cilvēka patības.”
Šī rakstura šķautne par
prioritāti izvirzīt darbu un klimatu darbam parādījās Jums
ienākot pilī vai Jūs tāds piedzimāt?
„Nē, es domāju, ka piedzimu.
Faktiski jau jaunībā akadēmijas
laikā es nevarēju ļoti ilgi ļauties
izklaidēm un ballītēm. Man tas
diezgan ātri apnika un es jutu,
ka vislabāk jūtos mierīgi strādājot, sēžot bibliotēkā, arhīvā,
īpaši - kad pretī nāk tāda milzīga
vēstures informācija un atklājas
noslēpumi…
Kā uztvērāt 2009.gada teritoriālo reformu Latvijā?
„Latvijas administratīvais iedalījums ir mainījies daudzkārt,
sākot no cara laikiem, brīvvalsts
un tā tālāk. Šo administratīvo reformu uzskatu par vienu no absurdākajām kādas jebkad Eiropā
ir veiktas, jo, ja kaut ko apvieno,
ir jābūt loģikai un ir jābūt skaidram, ko no tā iegūs. Šīs reformas
rezultātā pazuda arī vēsturiskās
pilsētas. To ļoti asi varēja manīt
Heraldikas komisijā. Izveidojās,
pieņemsim, Kuldīgas novads, bet
vēsturiskā Kuldīgas pilsēta līdz ar
reformu bija jau mirusi, tās vairs

nebija vēstures izpratnē. Nekur
Eiropā vecās pilsētas nekad nav
bijušas izpludinātas, nojaucot
robežās ar to, kas apkārt. Ar šo
reformu tika ignorēta vēsturiskā
pēctecība, tā nebija izaugusi no
vēsturiskām saknēm, bet gan
mākslīgi samocīta.”
Kā šobrīd redzat novada
attīstību?
„Man ļoti patīk, cik daudz pēdējā laikā ir izdarīts novada
labiekārtošanā un attīstībā. Es
ar prieku redzu, ka dome var nopietni domāt arī par ļoti grūtiem
uzdevumiem, piemēram, Mežotnes baznīcas atjaunošanu.”
Runājot par Mežotnes baznīcu, kādus attīstības virzienus Jūs tai saskatāt?
„Tas, protams, atkarīgs no tā,
kā izdosies šo projektu „aktivizēt”, atrast īsto cilvēku, kurš to
darīs. Esmu dzīvē novērojis, ka
ārkārtīgi daudz ir atkarīgs no
konkrētiem cilvēkiem īstajā brīdī
un īstajā vietā. Katram ir ierādīta sava loma un ja neparādās
šis īstais lomas tēlotājs, ir grūti.
Arī Mežotnes baznīcā ir jābūt kādam, kurš par to degs.
Domāju, ja Mežotnes baznīca
tiks atdzīvināta, tūrisma maršruts visticamāk sākies tieši tur.
Šobrīd ļoti spožā veidā ir atjaunota Mazmežotnes muiža, kas
arī ir piemērs „īstajiem cilvēkiem”. Šī te pastaigu taka, senpilsēta, pilskalns un baznīca - tas
būtu ārkārtīgi spēcīgs tūrisma
pienesums. Otrā krastā Mežotnes pils, parks, turpat blakām
Rundāle.
Arī Līvenu kapus vajag uzmirdzināt, atdzīvināt, izspēlēt Līvenu
dzimtas leģendu, tur ir tik daudz
ārkārtīgi interesantu vēsturisku
un politisku aspektu.
Pagaidām gan starp Bausku un Rundāli ir Bornsminde un
Kaucminde, kam kaut kad nākotnē arī jātiek pāri, tās jāatjauno.
Ja piedāvājumā varētu iekļaut vēl
šos divus objektus, tas būtu unikāls tūrisma „produkts”, kas „pārtrumpotu” visu, kas Latvijā bijis
līdz šim. Šī teritorija – Bauska un
Rundāle - no mākslas viedokļa ir
ļoti piesātināta.
…Pēc tam, protams, tikai atbilstoša reklāma un stāsts, ka

Saņemtie apbalvojumi:
• PSRS ordenis „Goda
Zīme”(1981)
• Triju Zvaigžņu ordenis
(1994)
• Francijas Nopelnu ordenis
(2002)
• Vācijas Nopelnu krusts
(2003)
• Itālijas Nopelnu Ordenis
(2004)
• Nīderlandes Orānijas –
Nasavas ordenis (2006)
• Francijas Goda Leģiona
ordenis (2007)
• Francijas Mākslu un
literatūras ordenis (2013)
braucot uz Rundāli un Bausku
jūs iegūstat viskoncentrētāko
esenci, no vēstures, mākslas viedokļa pilnīgi destilētu – sākot no
senajiem zemgaļiem Mežotnē
līdz jaunākiem laikiem, Anatolu
Līvenu un brīvības cīņām.”
Bet Jums tiešām šķiet, ka
Kaucmindi vēl ir reāli glābt?
„Tā ir jāsaglābj, agri vai vēlu.
Šobrīd jaunais īpašnieks vismaz
grib uzlikt pagaidu jumtu, kas
atturēs no tālāka posta. Kaucmindes piemērā kārtējo reizi parādās tas, ka pretī nav bijis īstais
cilvēks.”
Klausoties Jūsos, man uzreiz rodas jautājums, kāpēc
mūsu teritorijā ir tik ļoti sakoncentrētas pilis, muižas?
„Jā, tā ir kaut kāda dīvaina sagadīšanās. Arī dažādas izcilas
vēsturiskas personības ir saistītas tieši ar šo vietu. Tagad cilvēki
pat nevar iedomāties, ka Līvenu
dzimtas kapos guļ Eiropas līmeņa personības, būtībā - visas
Eiropas vēsture. Tur ir tik daudz
stāstu un tik daudz likteņu.”
Jūs esat paziņojis par došanos pensijā 2018.gada 31.decembrī. Tas ir galējs lēmums?
„Jā, un daudzi cilvēki to sasaistīja ar manu slimošanu šovasar,
bet tas tā nebūt nav. To es biju
izlēmis jau gada sākumā un
pavisam racionālu iemeslu dēļ,
jo trīs gadi ir pietiekošs laiks,
lai, pirmkārt, varētu pabeigt pils
ekspozīciju tādā veidā, kā es to
redzu, novedot līdz zināmam ideālstāvoklim. Otrkārt, ļoti būtiska

Imants Lancmanis ir latviešu mākslas vēsturnieks,
heraldikas, mākslas un
arhitektūras
pieminekļu
restaurēšanas speciālists
un iniciators, gleznotājs,
vairāku grāmatu autors,
sabiedrisks darbinieks un
Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris.
ir muzeja atjaunināšana gan
burtiskā, gan pārnestā nozīmē.
Arī „vecā gvarde” jau grib atpūsties, vairāki ir teikuši, ka dosies
pensijā līdz ar mani.
Vēlos iegūt arī brīvu laiku zinātniskajam darbam. Negrasos
kaut kur pazust vai novērsties
no muzeja, vienkārši gribu strādāt citā veidā bez šī rutīnas
darba. Koncentrējoties tam, ko
citi manā vietā nekad neizdarīs –
muzeja zinātniskajam darbam.”
Jūs esat mākslas vēsturnieks, gleznotājs. Jūsu zināšanu bagāža šajās jomās tiešām ir iespaidīga. Vai dažreiz
nekļūst garlaicīgi, jo šķietami
visu jau zināt uz priekšu? Vai
tomēr dzīve Jūs vēl pārsteidz?
„Dzīve vienmēr mainās, viss
process ir aizraujošs…
Protams, vēsture ļauj prognozēt dažādas lietas, jo cilvēka
daba un lietu norises mehānismi
nemainās. Subjektīvais, mantkārība, varaskāre, godkāre - visi
šie te elementi vienmēr ir bijuši
visos notikumos un vaimanām
par to, ka viss paliek sliktāk, nav
pamata.”
Jums piešķirts Rundāles novada pašvaldības augstākais
apbalvojums goda zīme „Zelta Lauva”. Kādas sajūtas?
„Protams, pozitīvas. Es arvien
vairāk jūtu tādu patīkamu saistību ar novadu un šo te vietu. Un
priecājos, ka pils stāv vidū kā
tāds monuments. Man patīk, ka
novada cilvēki ar vien vairāk nāk
uz pili un šeit notiek daudzi pasākumi, tas ir skaisti!”
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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NOVADA BIBLIOTĒKAS IESAISTĀS ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻĀ
Jau astoņpadsmito reizi Latvija piedalās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā,
kas šogad norisinājās no 9.
līdz 15. novembrim. Nedēļas
galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Tās laikā
bibliotēkās notiek lasījumi,
stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.
Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un
skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs
un Baltijas valstīs vienlaicīgi
tiek iedegtas sveces un lasīta
kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad izvēlēta draudzības tēma
“Draudzība Ziemeļos”.
Latvijā Ziemeļu Bibliotēkas nedēļu koordinē: Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centrs, Ziemeļu ministru padomes Informācijas
birojs un biedrība „Norden” Latvijā. Arī Rundāles novada bibliotēkas iesaistījās šajā nedēļā ar
saviem pasākumiem.
KOPĪGĀS LASĪŠANAS
PRIEKS
9. novembrī Svitenes bibliotēkā uz Lielo kopā lasīšanas
stundu bija ieradušies Svitenes
skolas 4. klases skolēni un skolotāja Mairita. Tika apskatīta
bibliotēkā izliktā grāmatu izstāde “Par draugiem un draudzību”, veikts īss grāmatu apskats.
Tad kopīgi lasīti fragmenti no
M. Parras grāmatas “Vafeļu
sirds” un izrunātas aprakstītās
sadzīves situācijas. Pēc tam
bērni tika iepazīstināti ar seno
japāņu aukliņu vīšanas tehniku
un visas nedēļas garumā interesenti varēja paši iemācīties
uzvīt savu aukliņu.
KĻŪST PAR DAUDZIEM
DRAUGIEM BAGĀTĀKI
Bērsteles bibliotēkā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa sākās
ar draudzēšanos. Pirmie, kas
šogad nāca draudzēties ar bibliotēku, bija mazuļi no vietējā
bērnudārza sagatavošanas grupiņas. Rīta stunda tika iesākta
ar draugu sarunām, stāstu un
ēnu teātri par labiem un izpalīdzīgiem draugiem. Bērni meklēja un atrada atbildes uz jau-

tājumiem: Kas ir Tavs draugs?
Vai bibliotēka var būt draugs?
Un grāmata var? Vai Tu esi bibliotēkas draugs? Katrs mazais
apmeklētājs dāvināja bibliotēkai savu portretu un savu sirdi!
Bibliotēka todien kļuva par 10
sirsnīgiem draugiem bagātāka.
Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros bibliotēkās norisinās arī
Krēslas stunda, kad tiek lasīts
noteikts literārais darbs un tas
viss pārrunāts. Šogad Krēslas
stundā bija jālasa islandiešu
sāgas, bet Bērsteles bibliotēkā
šoreiz viss bijis savādāk. Stāsta Anita: “Tiekamies nebūt ne
krēslas stundā, bet dienas pašā
viducī, kad laiks piesēst un parunāt. Manas uzticamās bibliotēkas apmeklētājas - vietējās
pensijas vecuma kundzes - tiek
aicinātas iepazīties ar Ziemeļvalstu literatūras darbiem par
draudzību, tiek iepazīti notikumi
no dzīvespriecīgā un ļoti draudzīgā romāna “Lāceņu liķieris,
kafija un laupīšana” un stāstīts,
stāstīts, stāstīts... .
Patīkami dzirdēt tik daudz
stāstu par bērnības un jaunības
draugiem, par skolas laiku, par
nebēdnībām, kas darītas, par
pirmajām mīlestībām, par visu,
visu, kas piedzīvots. Bet fotogrāfijas, kā vienmēr, ar īpašu
„garšu”.”
STĀSTU VAKARĀ RUNĀ PAR
DRAUDZĪBU
Pilsrundāles bibliotēka aicināja uz stāstu vakaru “Draugi uz mūžu”, kurā runājām par
draudzību no bērnības un skolas laikiem, kā arī par tiem,
kurus pieradinām – suņiem,
kaķiem un sāpēm, kuras jāizjūt,
tos zaudējot.
Kolēģe Ārija Geidāne visus
pārsteidza ar savām atmiņu
kladēm, drīzāk grāmatiņām, jo
abas bija iesietas cietos vākos. Mūsdienu bērniem tas ir
nesaprotami, bet vecākiem
gan zināma lieta, jo katram
bijušas vismaz rūtiņu klades,
kurās klasesbiedri kaut ko ierakstīja, iezīmēja, ielīmēja. Pirmo grāmatiņu viņa iesāka veidot desmit gadu vecumā. Viņa
mācījās Rīgā un skolēniem tajā
laikā bija iespēja draudzēties
ar visas Padomju Savienības

Vecrundāles bibliotēka Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros ar
saviem atbalstītājiem pie bibliotēkas iestādīja baltu ceriņu, kurš
noteikti ziedēs pilnos ziedos Latvijas valsts simtgadē
skolēniem, izvēloties vēstuļu
draugus. Viņai to ir bijis daudz
un par katru varēja, ko pateikt,
jo nelielā albūmiņā saglabātas
arī fotogrāfijas. Viss beidzās ar
PSRS sabrukšanu un zemestrīci, taču atmiņas palikušas.
Mēs tikāmies mūsu Lāčplēša dienas vakarā, kad logos
iedegās piemiņas svecītes kritušajiem par mūsu zemi un brīvību.
Kolēģu stāstīto apkopoja,
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [stāstu]
bibliotēkas vadītāja

Ārija Geidāne rāda savas „atmiņu klades”, kas glabā senas
draudzības stāstus

PILSRUNDĀLES BIBLIOTĒKA AICINA
Izstāžu cikla “Pa draugam” 11.izstāde “Guntas Šurnas baltie
darbi” no 1.decembra līdz 4.janvārim
Lasītāju kluba tikšanās-stāstu vakars “Latvieša garšas simboli” 16.decembrī plkst. 17:00 Pilsrundāles bibliotēkā
BĒRSTELES BIBLIOTĒKA AICINA
2.decembris- tikšanās ar žurnāla “Ilustrētā Junioriem” redakcijas darbiniekiem. Iespēja uzzināt, kā top žurnāls un kopā ar
redakcijas darbiniekiem veidot arī praktisku darbiņu. Piedalās
Pilsrundāles vidusskolas skolēni.
8.decembris- bibliotēkas dzimšanas dienas ballīte pirmsskolas un skolas vecuma bērniem kopā ar Karlsonu. Tiekamies
plkst.15:30 līdz plkst. 16:30. Līdzi jāņem kūka vai kliņģeris, ko
pats esi izgatavojis no papīra, kastītēm, salvetēm un citiem
materiāliem.
11.decembris- bibliotēkas 70.-tās dzimšanas dienas pasākums kopā ar lasītājiem un bijušajām bibliotēkas vadītājām!
Tiekamies plkst. 15:00
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SVITENES SKOLĀ PUTRAS ĒŠANA, MĀRTIŅDIENAS
TIRGUS UN TRADICIONĀLAIS LĀPU GĀJIENS
6.novembrī SVITENES
SKOLAS skolēni iesaistījās
„Putras programmā 2015”.
Saņemtā auzu putra un saldumi tika nogaršoti un apēsti ātri vien. Šoreiz baudas
iespaidā skolēniem tapa
dzejoļi:
K. Emiljanoviča
Putra, putra, putriņa mana
Garda, smaržīga un garšīga
Salda tā ar odziņām
Šokolādes podziņām.
Demija Bagņana
Spēka putra
Palīdz ātrāk augt
Viens, divi, trīs,
Spēka pilna sirds.
Un kā nu bez Mārtiņtirgus!
Uz Mārtiņdienu visi rosīgi tam
gatavojās. Tirgū varēja iegādāties pašu ceptus cepumus,
„pončikus” un plātsmaizītes,
dārzeņus un citus ražojumus.
Uz tirgu bija atnests šīs dienas
simbols – gailis, kurš saimnieciski vēroja notiekošo un ļāvās
visiem sevi paglaudīt.
12. novembrī Svitenes pagasta bibliotēkas vadītāja Ārija Geidāne aicināja skolēnus
iesaistīties Lielajā lasīšanas
stundā. Šoreiz motivācija par
pasākuma apmeklējumu bija
lielāka, jo stundā piedalījās arī
skolēni, kurus grāmatu lasīšana ikdienā nemaz nesaista.
Visi kopīgi lasīja Marijas Parras
grāmatu „Vafeļu sirds”. „Mēs
lasījām pamācošu stāstu par
draudzību”, stāsta Rasa Zvirgzda 4.kl.
”Man ļoti patika lasīšanas
stunda, jo es pati brīvajā laikā
daudz lasu grāmatas”, secina
Laura Ivanova 4.kl. Noslēgumā
bibliotekāre skolēnus apdāvināja ar latviskām rokassprādzēm,
atklātnēm un saldumiem.
VECTĒVS - TRIJU ZVAIGŽŅU
ORDEŅU KAVALIERIS
Kā ik gadu, nemainīgi 11.novembrī devāmies lāpu gājienā
no skolas pie piemiņas akmens
Svitenes parkā, lai godinātu
Lāčplēša dienu un pieminētu
aizgājušos Latvijas valsts atbrīvotājus un aizstāvjus.

Kristīne Emiljanoviča 4.klase ar Mārtiņgaili/ Foto: Gunta Novika/
Šoreiz es ar klātesošajiem
dalījos atmiņās par savu vectēvu. Ne jau tikai tāpēc, ka viņš,
Jāzeps Broks, bija mans vectēvs, bet gan tādēļ, ka viņš un
citas izcilas personības ar savu
dzīvi un darbību ir to pelnījušas.
Viņu labi atceros.
„Viņš bija Latgales atmodas
20.gadsimta 20. un 30. gadu
tautskolotājs un sabiedriskais
darbinieks. Apbalvots ar diviem
Triju Zvaigžņu ordeņiem un
Goda zīmi. 1916.gadā Pēterpilī
ieguva tautskolotāja tiesības,
strādāja par skolas pārzini Latgales skolās. Pēterpilī mācoties,
bijis Kaukāzā, vācis un pierakstījis tautas folkloru. Apkopojis
grāmatā. Brīvprātīgi pieteicies
armijā 1919.gadā. 1920.gadā
kā Jēkabpils- Ilūkstes kara apriņķa kapteinis piedalījās atbrīvošanas cīņās pret Bermonta
un lielinieka karaspēkiem Kurzemē un Latgalē.
Par dalību cīņās viņš tika
apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeni. Pēc kara aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē. Bijis
Vidsmuižas pagasta padomes
priekšsēdētājs, lauksaimniecības biedrības „Spēks” priekšsēdētājs, patērētāju biedrības
„Vienība” priekšsēdētājs, Vidsmuižas
lauksaimniecības
skolas dibinātājs. Bijis Dānijā,
Holandē, Zviedrijā, kur iepazinies ar Vakareiropas lauksaimniecību. Piedalījies Vidsmuižas

(tagadējā Galēnu) pagastskolas celtniecības pamatakmens
iebūvēšanā. Par priekšzīmīgu
savu māju saimniecību un aktīvo sabiedrisko darbību apbalvots ar otru Triju Zvaigžņu
ordeni un Goda zīmi. Daudzus
gadus turpinājis darbu par skolas pārzini skolās un bēgļu patversmē. Centīgi iestājies pret
latgaliešu valodas piesārņošanu ar krievu valodas vārdiem.
Rakstījis daudz publikāciju par
patriotisma un demokrātijas
tendencēm, par bērnu ētiskās
audzināšanas jautājumiem, par
skolotāju un zemnieku dzīves
apstākļiem, par alkoholisma
kaitējumu, par reliģiskiem jautājumiem un Aglonas baznīcas
ietekmi, aizgājēju piemiņu, par
Latgales dabas jaukumiem un
citiem, publicējis savus tulkojumus”. Godinājām Lāčplēša dienu un pieminējām aizgājušos
Latvijas valsts aizstāvjus un atbrīvotājus, iededzām piemiņas
svecītes.
Gaidot Latvijas dzimšanas
dienu 18. novembrī, organizējām talku pie Lielā ozola, nogrābām pēdējās rudens lapas
pie savas skolas. Čakli strādāja
visi skolēni un 5. un 6.gadīgie
pirmsskolas bērni.
Sveicot visus savas zemes,
savas Latvijas valsts svētkos,
Gunta Novika,
Svitenes skolas vadītāja
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PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA DRAUDZĪGĀ
AICINĀJUMA FONDA
REITINGĀ 2.VIETĀ STARP
LAUKU VIDUSSKOLĀM
Ikgadējo skolu reitingu
pēc eksāmenu rezultātiem
veido Draudzīgā aicinājuma fonds. Šogad balvu
saņēmēju vidū par aizvadītā mācību gada absolventu sasniegumiem bija
arī mūsu skolas pārstāvji.
Saskaitot lauku vidusskolu skolēnu sasniegumus,
kopvērtējumā Pilsrundāles vidusskola ir ierindojusies 2.vietā Latvijas lauku
vidusskolu grupā.
Tika saņemts arī Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums nominācijā: Angļu
valoda - Mazā Pūce, grāmata un diploms par izciliem
sasniegumiem angļu valodā
un angļu valodas mācīšanā.
Skolotāja Aina Simonova.
Diploms tika pasniegts
Pilsrundāles vidusskolas vadībai par izcilu mācību darba
organizāciju.
Draudzīgā
aicinājuma
fondu, kuru vada pensionētais pedagogs Jānis Endele un kura aktivitātēs lielu
darbu iegulda Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi, zina izglītības darbinieki visā Latvijā.
Fonds, izmantojot Izglītības
un zinātnes ministrijā pieejamos eksāmenu rezultātus, no
gada gadā veido savu Latvijas skolu reitingu. Ja to aplūko viena mācību gada skatījumā, skolu rezultāti uzrāda
arī kādas lielas veiksmes,
bet, sekojot līdzi Draudzīgā
aicinājuma fonda reitingiem
no gada gadā, redzamas likumsakarības, pa kādu ceļu
virzās katra no skolām.
Vislielākais gandarījums
ir par to, ka, neskatoties uz
visiem apstākļiem, Latvijā
izglītības procesi nestāv uz
vietas un par to lielākais paldies skolotājiem!
Daiga Saka,
direktores vietniece
izglītības jomā Pilsrundāles
vidusskolā
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SUDMALU KAPOS DUSOŠIE „LĀČPLĒŠI”

Novembrī mēs atceramies mūsu „Lāčplēšus”, cilvēkus, kuru vārdi nesaraujami ir
saistīti ar pirmās brīvvalsts
laiku. „Vai nevajadzētu apkopot datus par Sudmalu kapos
Pilsrundālē apbedītajiem Lāčplēša ordeņa kavalieriem, jo
viņi nepelnīti tiek aizmirsti,”
vēstīja Rīgā dzīvojošā Zigurda Doriņa kunga elektroniskās vēstules teksts.
Tēma tiešām interesenta
un saistoša. Grāmatā ”Lāčplēša
kara ordeņa kavalieri” /1995/
ir apkopota informācija par
Lāčplēša ordeņa kavalieriem.
Grāmata pieejama Rundāles novada Svitenes bibliotēkā, kā arī
internetā.
Minētajā grāmatā atrodamas ziņas par mūspuses cilvēkiem, kuri saņēmuši šos augstos
apbalvojumus. Sudmalu kapos
Pilsrundālē atdusas divi no tiem
– Pēteris Doriņš un Jānis Žanis
Vīksne. Grāmatā minēti arī Kalniņš Indriķis no Rundāles pagasta un Kalnietis-Bergmanis Leo
un Rekums-Rukums Juris Jānis
Alfrēds no Svitenes pagasta.
Taču šo karavīru atdusas vietas
ir citur.
PĒTERIS DORIŅŠ DZIMIS
1896. GADA 31. OKTOBRĪ
ĻAUDONAS PAGASTĀ
Izglītību ieguvis Draudzes
skolā. Krievu armijā iestājies
1915. gadā, dienējis jātnieku
virsnieku skolas pulkā Petrogradā un piedalījies cīņās pret lieliniekiem Austrumigaunijā.
Beidzis mācību komandu un
devies uz fronti. Piedalījies kaujās pret vāciešiem pie Ķemeriem
un Slokas. Apbalvots ar IV šķiras
Jura krustu. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919.gadā 16.
aprīlī Tērbatā. Piedalījies kaujās
pret lieliniekiem Valmieras un
Cēsu apkārtnē, pēc tam kaujās
pie Līvāniem un cīņās pret vāciešiem pie Skaistkalnes. Bermontiešu uzbrukuma laikā cīnījies Rīgas apkārtnē, tad nosūtīts
uz Latgales fronti.
Vēlāk viņš bija virsseržants
1. partizānu pulka eskadronā.
Apbalvots par cīņu 1919. gadā
9. novembrī pie “ Imaku” mājām
Piņķu rajonā. Ordenis piešķirts
1921. gadā. 1921. g. iecelts par
Jātnieku pulka eskadrona virsseržantu. 1928. g. beidzis virsdienesta instruktoru kursus, bet

novembrī atvaļināts.
Bijis jaunsaimnieks Ēdoles
pagasta „Liediķos”, strādājis par
darbuzņēmēju. No 1938.-1940.
gadam strādājis Satiksmes ministrijā Rīgā.
1944. gadā 8. novembrī apcietināts. Atradies ieslodzījumā
Urālos, pēc tam reabilitēts. No
1947. gada bijis Rīgas pienotavas taras ceha pārzinis. 1949.
gadā martā deportēts uz Sibīriju. 1956. gadā atbrīvots, devies
uz Kazahijas PSR un strādājis
par kalēju sovhozā. 1971. gadā
atgriezies Latvijā, dzīvojis Pilsrundāles ciemā un strādājis par
kurinātāju sovhozā. Miris 1989.
gada 22. augustā un apbedīts
Rundāles pagasta Sudmalu kapos.
Tāds ir viena Lāčplēša mūžs,
bet ko var atrast rakstos par
otru Lāčplēsi.
JĀNIS ŽANIS VĪKSNE DZIMIS
1885. GADA 11. JANVĀRĪ
RUNDĀLES PAGASTĀ
Izglītojies Bauskas pilsētas
skolā. Krievu armijā iestājies
brīvprātīgi 1915. gada septembrī un iedalīts Semjonovas leibgvardes pulkā. 1916. gada jūnijā
pārcelts uz 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu, vēlāko
pulku. Piedalījies Ziemassvētku
kaujās 1917.gadā pie Olaines,
Ikšķiles un Salaspils. Paaugstināts par praporščiku un bijis divreiz ievainots. Vācu okupācijas
laikā dzīvojis Rundālē.
Latvijas armijā iesaukts
1919. gada 22. aprīlī, piedalījies

Pēteris Doriņš
/no grāmatas “Lāčplēša kara
ordeņa kavalieri”/

Jānis Žanis Vīksne
/no gr.”Lāčplēša kara ordeņa
kavalieri”/

cīņās pret lieliniekiem Augšzemē, vēlāk pret bermontiešiem.
Bijis virsleitnants 3. Jelgavas
kājnieku pulkā. 1919. gada 2.
novembrī Zemgalē pie Lielsvitenes muižas, uzbrukumā “Strautiņu” un “Pastalu” mājām, devies
ienaidnieku aizmugurē un sīvā
kaujā ieņēmis šīs abas mājas,
iegūstot piecus ložmetējus un
citas trofejas. Par šo cīņu viņš
tika apbalvots 1919. gada 21.
novembrī. Piedalījies arī komunistu bandu vajāšanā un sagrāvis partizānu “Lipa Tuliāna”
vienību. Atvaļināts 1920. gada
1. oktobrī, bet ordenis piešķirts
1922. gadā.
Miera gados viņš bijis lauksaimnieks Rundāles pagasta
„Buliņos”. Piešķirto jaunsaimniecību Lēdurgas pagasta Aijažu

muižā pārdevis. Pēc 2. Pasaules
kara dzīvojis turpat. Miris 50.
gadu sākumā un apbedīts Rundāles pagasta Sudmalu kapos.
Zigurda Doriņa kungam ir
taisnība - savējos brīvības aizstāvjus negodinām, pat nezinām,
bet tagad mums visiem ir iespēja katru gadu 11.novembrī – Lāčplēša dienā aiziet uz Sudmalu
kapiem un uzlikt svecīti vai egles
zariņu uz aukstās zemes vismaz
diviem mūsējiem LĀČPLĒŠIEM.
Godināsim īsteni savējos!

PAR LĀČPLĒŠA KARA ORDENI
Lāčplēša Kara ordenis bija pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums. Tā dibināšanu ierosināja Latvijas
armijas virspavēlnieks pulkvedis Jānis Balodis, un to piešķīra
par kauju nopelniem Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku cīnītājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri
bija palīdzējuši brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas
valsts nodibināšanu un izveidošanu.
Ordenim bija trīs šķiras – I, II un III. Apbalvošanu sāka ar ordeņa zemāko, III šķiru, un augstāko II un I pakāpi varēja piešķirt tikai
pēc tam (šis noteikums nebija obligāts, apbalvojot ārzemniekus).
Lāčplēša Kara ordeņa zīme ir balti emaljēts ugunskrusts ar sarkanu
un zelta apmalojumu. Pēdējā ordeņa piešķiršana notika 1928.gada
11.novembrī.
I šķiras Lāčplēša Kara ordenis piešķirts 11 personām, II šķiras
ordenis piešķirts 61 personai (18 latviešiem un 43 ārvalstniekiem),
savukārt III šķiras – 2072 personām (1600 nacionālās armijas karavīriem, 202 bijušiem latviešu strēlniekiem, 271 ārvalstniekam).
Informācija no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas mājas lapas
www.president.lv/ Valsts apbalvojumi.

Aelita Ramane,
Pilsrundāles [stāstu]
bibliotēka
PS - Paldies Doriņa k-gam
par atgādinājumu un tiešo trāpījumu mūsu patriotismā!
DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS INFORMĀCIJA
Mūžībā aizgājuši

?

Zigrīda Skudrīte
13.06.1950. – 13.11.2015.
Kārlis Dreņģers
28.08.1926. – 07.11.2015.
Vera Puntule
11.07.1928. – 05.11.2015.
Oskars Pakārklis
10.04.1980. – 01.11.2015.
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RUNDĀLES NOVADA DELEGĀCIJA IEPAZĪST HALINGAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS PIEDĀVĀJUMU
Divas dienas, 19.un 20.novembrī,
novada delegācija, kuras sastāvā
brauca novada esošie un topošie
mazie uzņēmēji, atradās Halingas
pašvaldībā Igaunijā.
Brauciens tika organizēts Rundāles
un Halingas pašvaldības sadarbības
līguma ietvaros, kas noslēgts šī gada
jūnijā.
„Halingas pašvaldības uzņēmēji bija
gatavi dalīties savā pieredzē mazā biznesa attīstībā laukos, tā iespējām un
attīstības potenciālu. Patīkami pārsteidza uzņēmēju pozitīvā nostāja, pārliecība par savu produkciju, spēja atrast
savu “nišu”, izveidot komandu un radīt
konkrētu, konkurētspējīgu un pieprasītu produktu. Katrā apskates vietā
mums bija ko mācīties un izzināt jaunu.
Pēc Halingas pašvaldības speciālistu
teiktā, viņu uzņēmēji aktīvi piedalās Novada delegācija metālapstrādes rūpnīcā Halingā /Foto: no Halingas pašvaldības mājas lapas/
sabiedriskajā un kultūrās dzīvē. Bet
galvenais secinājums – jebkuru panākumu priekšnosacījums ir aktīvi cilvēki
ar pareizi uzstādītiem mērķiem,” stāsta
brauciena organizētāja, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra
vadītāja Ludmila Knoka.
Pirmajā dienā uzņēmēji apskatīja
salmiņu ražotni, šūšanas darbnīcu un
ābolu sidra ražotni. Savukārt 20.novembrī viesojās metālapstrādes rūpnīcā, kā arī iepazina Pērnavas tūrisma
pakalpojumu piedāvājumu.
„Prieks bija redzēt, kā cilvēki strādā, domā un, galvenais, atrod tirgu
ārzemēs. Tas laikam mani visvairāk
iepriecināja un pārsteidza, piemēram,
metālapstrādes uzņēmums visu savu
produkciju eksportē uz Somiju, bet šūšanas ceham tikai neliela daļa produkcijas paliek Igaunijā, pārējais saražotais ir sastopams gandrīz visā Eiropā,”
ar saviem iespaidiem dalās brauciena
dalībniece, uzņēmēja Vita Reinfelde.
Pirmajā vakarā brauciena dalībnieki
baudīja arī īpašu tūrisma piedāvājumu – nacionālo ēdienu vakaru. „Tā bija
ideāli atstrādāta programma, perfekti
Foto: Laura Rauda. Vairāk attēlu no foto akcijas meklē www.rundale.lv
mūziķi, kas zina starptautiskas dziesmas, prot lieliski saspēlēties un uz15.novembrī uz Latvijas sienas kalendāram.
tematiski prezentēs noteikrunāt publiku. Viss vakars pārdomāts Lietuvas robežas kopā pulcēParedzēts, ka attēls tiks tus novada dzīves un ikdielīdz sīkumam. Mēs ar Lauru Ikerti jau jas mūsu novada amaktier- izvietots februāra mēnesī, nas notikumus.
domājām, vai tāda programma, kas kolektīvu dalībnieki – dejo- kas nodēvēts par draudzības
Kalendāra
fotogrāfiju
paredzēta tieši tūristiem, arī pie mums tāji no „Rundāles” un „Šurpu mēnesi, jo tieši tad kaimiņi autori – novada iedzīvotāji,
darbotos,” savās pārdomās dalās Vita - Turpu”, folkloristi no kopas un draugi lietuvieši un igauņi profesionāli fotogrāfi un foto
Renfeilde.
„Svitene”, lai kopā ar Žeimes svin savu valstu neatkarības entuziasti.
pilsētas iedzīvotājiem radītu dienas.
Kristīne Kociņa,
Kristīne Kociņa, neparastu fotogrāfiju sesiju
Kalendāru plānots izdot šī
Sabiedrisko attiecību
Sabiedrisko attiecību speciāliste Rundāles novada 2016.gada gada nogalē. Katrs mēnesis
speciāliste

“DRAUDZĪBAS MĒNESIM” FEBRUĀRIM
VIENOJAS RUNDĀLES UN ŽEIMES IEDZĪVOTĀJI
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EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENAS PII „MĀRPUĶĪTĒ”
Daudziem novembris asociējas ar Mārtiņdienu, Lāčplēša dienu un Latvijas dzimšanas dienu, bet mārpuķēniem,
nu jau trešo gadu pēc kārtas
- ar Rīcības dienām, pēc labi
padarīta darba svinot arī
svētkus.
Rīcības dienas ir globāla mēroga akcija vides aizsardzībā
ieinteresētajām skolām, kurā ik
gadu piedalās vairāk nekā desmit miljoni bērnu un jauniešu.
Rīcības dienu nedēļā vienlaicīgi visās pasaules malās notiek
pasākumi, kuros tiek pievērsta
sabiedrības uzmanība jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu. Kā ierasts, Ziemeļu
puslodē Rīcības dienas notiek
novembra sākumā – šogad no
2.līdz 8.novembrim, un tās bija
veltītas svarīgākajam šī gada
vides aizsardzības notikumam
– ANO Klimata pārmaiņu konferencei, kas notiks Parīzē.
Tāpēc visu nedēļu mārpuķēni
dzīvoja zaļi un mācīja to darīt
citiem.
Pirmdiena, 2.novembris –
MĀCĪSIMIES ZAĻI!
Katrā grupā, atbilstoši bērnu
vecumam, pedagogi organizēja
rotaļnodarbības par mežu nozīmi dabas bioloģiskajos procesos un gatavoja plakātus par
dabas aizsardzību.
Vecāko grupu bērni devās pastaigā pa Saulaini, novērojot
piesārņojuma avotus tuvākajā
apkārtnē, un paviesojās katlu
mājā, lai izzinātu kurināšanas
ietekmi uz dabu. Secinājums –
Saulaine šobrīd ir sakopta, pat
pie dīķiem, kur parasti atpūšas
jaunieši, mētājās tikai divas pudeles, taču vairākās vietās vajadzētu atjaunot atkritumu tvertnes, lai apkārtne tik tīra paliktu
vienmēr.
Otrdiena, 3.novembris –
ĒDĪSIM ZAĻI!
Visās grupās tika gatavoti un
baudīti salāti no pašu dārzos
izaudzētiem dārzeņiem. Dīvaini,
bet tie garšoja labāk par pavāres gatavotiem, un šķīvji palika
tukši ātri. Šajā dienā bērni uz
bērnudārzu nesa pārtikas produktu iepakojumus, un uzsāka
veselīga uztura piramīdas izveidi ēdamzālē.

Trešdiena, 4.novembris SPORTOSIM ZAĻI!
Pie mums viesojās Zaļais, dzīvespriecīgais rūķītis – sporta
skolotāja, kas bērnus pārsteidza ar dalību īstās aerobikas
nodarbībās. Pēcpusdienā bērni
gatavoja un iestādē izvietoja
atgādnes par ūdens un elektrības taupīšanu, kā arī sagatavoja aicinājumus un kastes makulatūrai.
Ceturtdiena, 5.novembris RĪKOSIMIES ZAĻI!
Zaļās grupas bērni devās uz
Saulaines profesionālo vidusskolu, lai cienātu lielos bērnus
ar veselīgiem kārumiem, jo viņi
visu dienu pavada telpās. Kopā
ar vadītāju un četriem Zilās grupas bērniem viesojāmies Rundāles novada domē – nodevām
plakātu, pacienājām ar āboliem,
burkāniem un puķkāpostiem.
Atpakaļceļā, pieturot Pilsrundāles vidusskolā, uzzinājām, ka arī
viņi jau sākuši domāt par pievienošanos Ekoskolu saimei.
Arī šeit atstājām pašu gatavotos plakātus, kas atgādinās par
dabas aizsardzību. Pārējie Zilās
grupas bērni tikmēr izvietoja
sagatavotās, makulatūras ievietošanai paredzētās, kastes
Saulaines daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpās. Kamēr lielie „uzrunāja” sabiedrību, jaunāko grupu
bērni „deva atkritumiem otru
dzīvi”, gatavojot rotaļlietas.
Piektdiena, 6.novembris ATPŪTĪSIMIES ZAĻI!
Nedēļa bija pagājusi spraigā
darbā, un sagaidīta pelnīta atpūta, ko visiem sagādāja Zaļās
grupas bērni un darbinieki, rādot teātra izrādi pēc I.Ziedoņa
„Zaļās pasakas” motīviem. Arī
pēcpusdienā atpūta – animācijas filmu par dabu un dabai
draudzīgu rīcību skatīšanās.
Sestdiena, 7.novembris, un
svētdiena, 8.novembris PĀRDOMĀSIM ZAĻI!
Lai mēs sāktu dzīvot dabai
draudzīgāk ne tikai Rīcības nedēļā, bet arī ikdienā, katrs var
sākt ar mazumiņu. 26 ģimenes
savu apņemšanos atspoguļoja uz lapām, kas kopā saliktas,
izveidoja apņemšanās jeb labo
domu koku. Daži no bērnudārza audzēkņu plānotajiem labajiem darbiem: ejot iepirkties,

Stāstot par zaļo rīcību, mazie mārpuķēni viesojās arī Rundāles novada domē, cienājot domes darbiniekus ar veselīgiem dārzeņiem, kā arī
prezentējot zaļās rīcības plakātu
ņemt līdzi auduma maisiņus,
cītīgi apgūt podiņa mācību, lai
mazāk patērētu pamperus, izmantot ekoloģiskus tīrīšanas un
mazgāšanas līdzekļus, kurinot
ugunskuru, nemest tajā plastmasas izstrādājumus.

Ko nevar viens, var visi kopā.
Saudzēsim mūsu Zemi! Arī Tu
vari pievienoties!
Ieva Jaunzeme,
PII “Mārpuķīte” vadītājas vietniece izglītības jomā

RUNDĀLES PILS AICINA UZ
ZIEMASSVĒTKU KONCERTU

Rundāles pils atbalsta fonds un Jelgavas mūzikas vidusskolas kolektīvs ielūdz uz Ziemassvētku koncertu “Arvien tuvāk
brīnumam” 2015.gada 25.decembrī plkst. 16:00 Rundāles pils
Baltajā zālē.
Koncertā uzstāsies Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņi un
pedagogi, priecējot klausītājus ar J.S.Baha, L.Bokerīni, V.A.Mocarta,
N.Paganīni-F.Lista, E.Grīga, K.Debisī, J.Vītola, Z.Liepiņa un citu komponistu skaņdarbiem.
Jelgavas mūzikas vidusskola dibināta 1921.gadā kā pirmā Tautas
konservatorija Latvijā. 2016.gadā skola svinēs savas pastāvēšanas
90. gadskārtu.
Šobrīd skolā audzēkņiem ir iespēja apgūt klavierspēli, stīgu instrumentu spēli, dažādu pūšaminstrumentu spēli, solo dziedāšanu,
kordiriģēšanu, akordeona, ģitāras un kokles spēli, kā arī mūsdienu
ritmisko mūziku.
Rundāles pilī jelgavnieki uzstājušies jau iepriekš- 2010., 2011.,
2012. un 2014.gadā.
Ieeja koncertā bez maksas. Rundāles novada iedzīvotāji aicināti
saņemt ieejas kartes pils bezmaksas apskatei. Iespēju varēs izmantot līdz koncerta sākumam plkst. 16:00.
Ieejas kartes no 7.decembra pieejamas Rundāles novada domē,
Svitenes un Viesturu pagasta pārvaldēs.
Pasākumu atbalsta Rundāles pils muzejs un Rundāles novada
dome.
Iedzīvotājus, kuriem nepieciešams transports nokļūšanai uz koncertu, lūdzam līdz 20.decembrim zvanīt Sandrai Kerēvicai - tālrunis
26672682.
Ruta Bemberga,
Rundāles pils muzeja Sabiedrisko attiecību speciāliste
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LĀČPLĒŠA DIENAS GALDA SPĒĻU TURNĪRA REZULTĀTI IESPĒJA PIETEIKTIES UZ ZEMES NOMU NOVADĀ
7.novembrī Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē notika Lāčplēša
dienas galda spēļu turnīrs. Sportotāji savus spēkus pārbaudīja sekojošās disciplīnās - novusā, šautriņās,
dambretē.
Kopumā uz sacensībām bija ieradušies piecpadsmit sportotgribētāji.
Dambretē balvu izcīņa notika gan
pieaugušo, gan bērnu grupās un par
uzvaru notika sīva cīņa, divas partijas tika nospēlētas neizšķirti un tikai
trešajā spēcīgāks tomēr izrādījās
Jānis Pavlovskis.
Rezultāti dambretē pieaugušo
grupā 1. Jānis Pavlovskis

2. Aleksandrs Gromovs
3. Gatis Artimovičs
Rezultāti dambretē bērnu grupā–
1.Edijs Treiģis
2.Ņikita Žuravļovs
3. Aleksandra Turova
Rezultāti novusā 1. Edmunds Jaloveckis
2. Agris Segliņš
3. Gatis Artimovičs
Rezultāti šautriņās 1. Edmunds Jaloveckis
2. Jānis Pavlovskis
3. Dāvis (diemžēl spēles karstumā, Dāvja uzvārds netika piefiksēts).
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

IZCĪNA GODALGOTAS VIETAS GALDA TENISĀ
Viļņa Grīsliņa kausa izcīņā galda
tenisā Tukumā 18.novembrī Rundāles novada galda tenisisti izcīnīja
sekojošas vietas: Lidija Martinkena

- 3.vietu sievietēm, Aivars Kamols 2. vietu 70+ grupā.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

RUNDĀLES NOVADA ČEMPIONĀTS BADMINTONĀ
12.DECEMBRĪ PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Sacensību organizators - Rundāles novada domes Sporta nodaļas.
Mērķis un uzdevumi - noskaidrot labākos badmintona spēlētājus
Rundāles novadā un popularizēt
badmintonu Rundāles novadā.
Čempionāta vieta un laiks Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
12.decembrī plkst. 11:00
Dalībnieki - Rundāles novada
iedzīvotāji.
Sacensību rīkošanas kārtība - Sacensību kārtību nosaka organizētāja nozīmēti tiesneši, ņemot

vērā dalībnieku skaitu;
- Sacensības notiek pēc pielāgotiem Latvijas badmintona federācijas noteikumiem trīs grupās - vīriešu vienspēlēs, sieviešu vienspēlēs un
jauktās dubultspēlēs.
Apbalvošana - pirmo trīs vietu
ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti
ar medaļām.
Pieteikumi - sportisti sacensībām piesakās sacensību dienā līdz
pulksten 10:30 pie sacensību tiesneša.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

Kadastra
Nosaukums
Apzīmējums
Rundāles pagasts
40760030213 Pilsrundāle 10
40760030272 Pilsrundāle 69
40760030286 Pilsrundāle 84
40760030304 Pilsrundāle 103
40760030335 Pilsrundāle 136
40760030436 Pilsrundāle 137
40760030594 Pilsrundāle 137
40760100044 Rundāles pagasta zemes
40760030457 Rundāles pagasta zemes
40760030564 Pilsrundāles garāža 66
40760030565 Pilsrundāles garāža 67
40760080095 Saulaines mazdārziņš 1.6
40760080121 Saulaines mazdārziņš 5.4
40760080141 Saulaines mazdārziņš 3.4
40760070147 Saulaines mazdārziņš 3.10
40760080173 Salaines mazdārziņš 3.34
40760080178 Salaines mazdārziņš 3.39
40760080183 Saulaines mazdārziņš 3.43
40760080192 Saulaines mazdārziņš 4.8
40760080193 Saulaines mazdārziņš 4.20
40760080211 Saulaines mazdārziņš 4.11
40760080197 Saulaines mazdārziņš 4.14
40760080218 LLT 258
40760080223 LLT 272
40760080224 LLT 149
40760080226 LLT 139
40760080227 LLT 122
40760080236 LLT 270
40760080244 LLT 251
40760080252 LLT 160
40760080249 LLT 285, 185
40760080253 LLT 268
40760080256 LLT 134
40760080265 LLT 161
40760080266 LLT 290
40760080269 LLT 106
40760080270 LLT 254
40760080271 LLT 271
40760080273 LLT 174
40760080277 LLT 205
40760080285 Saulaines pers. palīgsaimniecības
40760100029 Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
40880010095 Pašvaldībai piekritīgā zeme
40880040315 Svitenes mazdārziņi
40880040377 40880040377
40880040380 40880040024
40880040197 Vizbuļi-2
40880040260 Āres
40880040432 Pašvaldībai piekritīgā zeme
Viesturu pagasts
40960070193 Zeme pie upes
40960070302 Bērsteles lauki
40960070355 Pie tilta
40960070100 Bērsteles pļavas
40960070191 Mazdārziņi
40960070241 Bērsteles mazdārziņi
40960070243 Bērsteles mazdārziņi
40960070263 Bērsteles mazdārziņi
40960070276 Bērsteles lauki
40960080085 Vairogu mazdārziņš 6

Platība
(ha)

0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,2500
0,0100
0,1800
0,5200
0,0100
0.0073
0,0500
0,0250
0,0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0200
0.0300
0,0370
0,0410
0,0190
0,0880
0,0410
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0.1100
0,1200
0,7000
0,1000
0,1000
0,2000
1,8000
1,7000
1,3100
2,8000
0,7200
0,2600
3,0000
0,1100
0,4000
0,2900
0,1800
0,8900
0,1691
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RAŽĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES NOVADA
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•
EGLES IEDEGŠANAS PASĀKUMS 12.DECEMBRĪ PLKST.
13.00 BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ
•
EGLES IEDEGŠANA SVITENĒ PIE TAUTAS NAMA 11.DECEMBRĪ PLKST. 18.00 KOPĀ AR BĒRSTELES KULTŪRAS NAMA AMATIERTEĀTRI “URSULA”. UZVEDUMS “PĒCIS UN ZIEMASSVĒTKU
VECĪTIS”

NOVEMBRA
JUBILĀRIEM!
80

PĒCIS VĒLAS ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS ĀTRĀK PAR NOTEIKTO
LAIKU UN NOĶER ZIŅKĀRĪGU RŪĶI UN PIESPIEŽ TO AIZVEST
SEVI PIE VECĪŠA. BET TUR…TO UZZINĀSIET ATNĀKOT!

Mariona Linceviča
Mirdza Zilberte
Valērija Margeviča

•
EGLES IEDEGŠANAS PASĀKUMS 19.DECEMBRĪ PLKST.13.00
RUNDĀLES MĀJTIRGŪ UN JAUNAJĀ ZĀLĒ
•
EGLĪTES NOVADA PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM 20.DECEMBRĪ PLKST. 12.00 UN PLKST. 14.00 RUNDĀLES PILĪ

75

•
EGLĪTE IEDZĪVOTĀJIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 22.DECEMBRĪ BALTAJĀ MĀJĀ

Aina Pīpiņa
Leopolds Kļaviņš

•
21.decembrī plkst.19.00 pie Svitenes tautas nama bluķa
vakars kopā ar folkloras kopu „Svitene”

70

Skaidrīte Cvetkova

65

Auseklis Ozols
Gazis Habibulins

60

Andrejs Rādens
Juris Šurna

55

Tālivaldis Podrečņiks

50

Sandra Kaktiņa

Viesturu kultūras centrā
20.decembrī plkst. 14.00
ziemas saulgriežu
pasākums kopā ar folkloras
kopu “Svitene”.
26.decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku pasākums
Viesturu bērnu
deju kolektīviem
“Sprīdītis” un “Annele”.

Bērsteles kultūras namā
3.decembrī plkst.16.00
Ziemassvētku kartiņu un eņģeļu
gatavošanas dāvanu darbnīca
No 7.līdz 23.decembrim
Ziemassvētku un Jaungada
apsveikumu kartiņu izstāde.

5.decembrī plkst. 19.00
Bērsteles kultūras namā
Rundāles novada
pieaugušo amatierkolektīvu
gada noslēguma pasākums

Sveicam jaundzimušos
novada iedzīvotājus

GUSTAVU UN HARALDU!

„AR GAIŠĀM DOMĀM,
GAIŠIEM DARBIEM GADU PAVADOT”
Vakarā balle

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

