Nr. 07 (208) 2013.gada JŪLIJS
Domes
Domes priekðsçdçtâja
priekšsēdētāja sleja
sleja
Šī vasara ir piepildīta saules,
kontrastu un notikumu. Krāšņi
aizvadīti Dziesmu un deju svētki,
kuros dalību ņēma arī mūsu dejotāji un dziedātāji. Uzņemti draugi
no Baltkrievijas un saskaņots tālākais sadarbības plāns. Pabeigta tirgus laukuma Pilsrundālē izbūve, kur turpmāk būs iespējams
pirkt un pārdot lauku labumus un
vietējo amatnieku darinājumus.
Arī šogad Rundāles novada
dome pieteicās konkursam „Eiropas gada pašvaldība 2013”. Pērn
startējām ar salīdzinoši labiem
rezultātiem – lielo pašvaldību
konkurencē Zemgales reģionā
iegūstot ceturto vietu.
22.jūlijā Rundālē viesojās konkursa vērtēšanas komisija, kuras
sastāvā ieradās gan citu pašvaldību speciālisti, gan pārstāvji no
Zemgales plānošanas reģiona.
Ciemiņiem tika parādīts jaunais
jauniešu informācijas punkts
Saulainē, kur jauniešu biedrība
„Mums pieder pasaule” demonstrēja projektu ietvaros iegādāto
inventāru. Komisijai bija arī iespēja iemēģināt roku lielajā tenisā profesionālās treneres vadībā.
Par emocionāliem mirkļiem bija
parūpējusies Rundāles novada
Drāmas terapija.
Ceram, ka arī šogad mums
ir izdevies parādīt komisijai, cik
daudzpusīgi un talantīgi cilvēki
dzīvo mūsu novadā, ka mums ir
ar ko lepoties un, strādājot kopā,
spējam izdarīt daudz. Patiess
prieks gan par bagāto kultūras
un sporta dzīvi, mērķtiecīgajiem
jauniešiem un aktīvajiem iedzīvotājiem, pateicoties kuriem Rundāles novads ir spējīgs cienīgi
līdzāspastāvēt arī daudz lielākām
Latvijas pašvaldībām.
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
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Attēlā: Dziesmu svētku gājienā Rīgā 7.jūlijā kopā ar Rundāles novada dejotājiem un dziedātājiem piedalījās
gan Svisločas rajona Baltkrievijā, gan Pakrojas rajona Lietuvā oficiālās delegācijas

No 5.līdz 7.jūlijam Rundālē
oficiālā vizītē uzturējās Svisločas rajona Baltkrievijā delegācija. „Bijām sagatavojuši
daudzveidīgu programmu, lai
iepazīstinātu mūsu sadarbības
partnerus ar bagāto Latvijas
kultūrvēsturisko mantojumu,
kā arī diskutētu par tālākajām sadarbības iespējām,” atklāj Rundāles novada domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis.
24.augustā
rundālieši
dosies uz Svisloču
5.jūlijā Rundāles novada
domē notika oficiālā pieņemšana, kur tika diskutēts par
realizēto sadarbību, kā arī tālākiem plāniem.
Sadarbības līgums starp
Rundāles novada domi un
Svisločas rajona izpildkomiteju tika parakstīts pērnā gada
martā un paredz plašu kopdarbību un labas pieredzes pārņemšanu dažādos virzienos

Attēlā: Svisločas pārstāvji demonstrēja pārsteidzošas zināšanas par
Latvijas vēsturi, iegūstot pat īpašo Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Jelgavā diplomu /Foto: Z.Sparāne/

– kultūras, izglītības, tūrisma,
uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un sociālajās jomās.
Šobrīd sadarbība sekmīgi
realizēta kultūras un izglītības jomās. Neapgūtas vēl ir
lauksaimniecības un tūrisma
jomas.

Rundāles novada dome jau
saņēmusi oficiālu ielūgumu
uz Svisločas lielo gadatirgu,
kas norisināsies 24.augustā.
Plānots, ka pārstāvēt novadu
dosies folkloras kopa „Svitene”
un keramiķe Laura Ikerte.
–> 4.lpp.
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13. jūnijā
pieņemtie domes
lēmumi

Ievēl domes priekšsēdētāju,
vietnieku un apstiprina izpilddirektoru
Pirmajā jaunievēlētās Rundāles
novada domes sēdē visiem deviņiem
deputātiem balsojot „Par”, par Rundāles novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Aivars Okmanis, par
priekšsēdētāja vietnieci – Inta Klīve.
Tāpat domes sēdē vienprātīgi tika
nolemts iecelt Aigaru Sietiņu Rundāles novada pašvaldības izpilddirektora amatā.
Veic grozījumus pašvaldības un
atlīdzību nolikumos
Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada
pašvaldības nolikums”. Ar veiktajiem
grozījumiem un konsolidēto Rundāles novada pašvaldības nolikumu
var iepazīties www.rundale.lv sadaļā
Pašvaldība un 3.lpp.->
Tāpat domes sēdē tika nolemts
veikt grozījumus 2011.gada 28.aprīļa
Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, paredzot atalgotu priekšsēdētāja vietnieka amatu. Domes sēdē
tika apstiprināta arī priekšsēdētāja
vietnieka darba samaksa.
Lemj par patstāvīgo komiteju izveidi
Sēdē tika nolemts:
1.Izveidot finanšu pastāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā
deputātus:
1.1.Aivaru Okmani;
1.2.Nauri Brūveli;
1.3.Ludmilu Knoku;
1.4.Jāni Ercenu;
1.5.Edgaru Brūveri.
2.Izveidot sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju 4
cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:
2.1.Intu Klīvi;
2.2.Sandru Kerēvicu;
2.3.Aelitu Ramani;
2.4.Guntu Šurnu.

Apstiprina pārstāvi ZPR
Visiem deputātiem balsojot par, tika
nolemts apstiprināt Rundāles novada
domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani par Rundāles novada pašvaldības
pārstāvi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomē.

26. jūnijā pieņemtie domes lēmumi
Apstiprina Administratīvo komisiju
Domes sēdē tika pieņemts lēmums, izveidot pašvaldības administratīvo komisiju
piecu locekļu sastāvā un par šīs komisijas
locekļiem apstiprināt:
•
Guntu Šurnu;
•
Kristīni Brūveli;
•
Aigaru Sietiņu;
•
Nauri Brūveli;
•
Jāni Liepu.
Par administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināja Aigaru Sietiņu, priekšsēdētāja vietnieku - Nauri Brūveli, sekretāru
- Uldi Dzidrumu.
Nosaka Vēlēšanu komisijas izveidi
Sēdē tika skatīts jautājums par Vēlēšanu komisijas izveidi un noteikts kandidātu
pieteikšanas termiņš līdz 2013.gada 19.jūlijam.
Apstiprina nolikumus
Domes sēdē tika apstiprināts Rundāles novada Sociālā dienesta Krīzes centra
nolikums un „Rundāles novada sakoptākā
sēta” nolikums un konkursa vērtēšanas
komisija. Sakoptākās sētas nolikumu lasīt
5.lpp. ->
Iznomā pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības
Domes sēdē tika skatīti pieci jautājumi
par zemes vienību iznomāšanu un tika nolemts iznomāt:
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Pie dīķa” zemes vienību 0.068 ha platībā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pīpenes” zemes vienību 0,61 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
- nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.21” zemes vienību 0,1 ha platībā;
- nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 95”
zemes vienību 0,03 ha platībā;
- nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137”
zemes vienības daļu 0,03 ha platībā.
Pagarina īres līgumu
Domes sēdē tika nolemts pagarināt īres
līgumu Rundāles novada domes darbiniecei Saulaines sociālajā centrā.
Atļauj sadalīt īpašumu
Sēdē tika pieņemts lēmums atļaut atdalīt
no Svitenes pagasta nekustāmā īpašuma
„Vītoli” vienu neapbūvētu zemes vienību
2,59 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītajai neapbūvētai zemes
vienībai tika piešķirts nosaukums „Mazvītoli” un noteikts zemes lietošanas mērķis –
zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Apstiprināti četri ūdenssaimniecības
attīstības projekti
Rundāles novada dome ir saņēmusi apstiprinājumu no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) projektu pieteikumiem
par ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstību Svitenes, Saulaines, Viesturu un
Pilsrundāles ciemos. Domes sēdē tika apstiprināti nepieciešamie grozījumi ūdenssaimniecības projektu lēmumos.

Apstiprina izsoles rezultātus
Domes sēdē tika apstiprināti Rundāles
novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Mazīcēni” Rundāles pagastā zemes vienību ar kopējo platību 9,88 ha izsoles rezultāti.
Anulē ziņas par deklarēto dzīves vietu
Pamatojoties uz nekustamā īpašuma
īpašnieka iesniegumu, domes sēdē tika
pieņemts lēmums anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai. Dotā persona nav sastopama tiesiskajās attiecībās ar
pašvaldību deklarētajā dzīvesvietā, un tai ir
zudis tiesiskais pamats tajā dzīvot.
Pieņem lēmumus par domes priekšsēdētaja komandējumiem
Domes sēdē tika nolemts komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani dalībai Zemgales plānošanas
reģiona projekta „Upju teritorijas Rīcības
plāni” pieredzes apmaiņas braucienā uz uz
Kainuu (Somijā) no 2013.gada 1.jūlija līdz
4.jūlijam. tāpat tika pieņemts lēmums par
priekšsēdētāja A.Okmaņa komandējumu
labas pieredzes apgūšanas braucienā uz
Beverīnas novadu no 2013.gada 26.jūnija
līdz 27.jūnijam.
Atstāj pašvaldības policijas inspektora lēmumu negrozītu
Rundāles novada domē tika saņemts
personas iesniegums, kurā tika apstrīdēts
pašvaldības policijas inspektora lēmums
par soda piemērošanu par automašīnas
novietošanu tam neatļautā vietā. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, domes sēdē tika
nolemts atstāt negrozītu Rundāles novada
pašvaldības policijas inspektora ar administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu
pieņemto lēmumu.
Atbrīvo pārvaldes vadītāju
Pamatojoties uz Naura Brūveļa iesniegumu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”, kurā noteikts, ka pārvaldes vadītājs
nedrīkst būt attiecīgās novada pašvaldības
domes deputāts, domes sēdē tika nolemts
atbrīvot Nauri Brūveli no Rundāles novada
domes Viesturu pagasta pārvaldes vadītāja
amata un Rundāles novada domes Iepirkumu komisijas locekļa amata.
Apstiprina publisko pārskatu par 2012.
gadu
Domes sēdē tika apstiprināts Rundāles
novada pašvaldības 2012.gada publisko
pārskats. Ar pārskatu iespējams iepazīties
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Publiskie pārskati.
Pieņem dāvinājumu
Pamatojoties uz iedzīvotāja iesniegumu,
kurā iesniedzējs vēlas dāvināt tam piederošo nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju
„Zari”, domes sēdē tika nolemts pieņemt
bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā pašvaldības funkciju nodrošināšanai nekustamo īpašumu – Svitenes
pagasta dzīvojamo māju „Zari”, noslēdzot
ar īpašnieku dāvinājuma līgumu.
Nākamo domes sēdi plānots sasaukt
2013.gada 25.jūlijā plkst. 09.00
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Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.5
„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1
„Rundāles novada pašvaldības nolikums”

APSTIPRINĀTS Ar Rundāles novada domes 2013.gada 13.jūnija lēmumu Nr.3
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu

1.

Izdarīt Rundāles novada domes 2009.
gada saistošajos noteikumos Nr.1
„Rundāles novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā - Nolikumā)
šādus grozījumus:
1.1. grozīt Nolikuma 3.punktu, skaitli „13”
aizstāt ar skaitli „9”;
1.2. grozīt Nolikuma 4.punktu, skaitli „6” aizstāt ar skaitli „4”;
1.3. izslēgt Nolikuma 4.punkta 3. apakšpunktu;
1.4. izteikt Nolikuma 13.punktu šādā redakcijā:
”13. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
1) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa
uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā un nolikumā paredzētajos
gadījumos;
2) organizē, koordinē un ir atbildīgs par
sekojošu pašvaldības funkciju izpildi:
a) zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu;
b) uzņēmējdarbības sekmēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3) pilda citus pienākumus saskaņā ar
novada domes lēmumiem un priekšsēdētāja rīkojumiem, kā arī veic citus
domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.
1.5. papildināt Nolikuma 17.punktu ar 11.,
12., 13., 14., 15., 16., un 17.apakš-

punktu un izteikt tos šādā redakcijā:
”11) sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs
jautājumus, kas skar:
a) novada tautsaimniecības nozaru attīstību,
b) novada teritoriālo plānojumu;
c) novada autoceļu apsaimniekošanu,
d) novada zemju izmantošanu,
e) atbalsta nodrošināšanu uzņēmējdarbībai;
f)
piedalīšanos investīciju piesaistīšanas
projektos;
g) teritorijas labiekārtošanu;
h) vides aizsardzības jautājumiem;
i)
komunālās saimniecības jautājumiem.
12) izskata jautājumus, kas saistīti novada zemju izmantošanu, autoceļu apsaimniekošanu, vides un komun¬ālās saimniecības darbu;
13) izskata labiekārtošanas, autoceļu,
vides aizsardzības un komunālās
saimniecības budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu
komitejai;
14) izskata labiekārtošanas, autoceļu uzturēšanas, vides aizsardzības un
komunālās saimniecības un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu izdevumu tāmes;
15) sagatavo izskatīšanai Domes sēdē
jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu;

16) izskata iesniegumus par labiekārtošanas, zemju izmantošanas, teritorijas
attīstības plānošanas, autobusu satiksmes organizēšanas, vides aizsardzības un komunālās saimniecības
jautājumiem;
17) koordinē novada attīstības programmas un teritoriālplānojuma izstrādi.
1.6. grozīt Nolikuma 18.punktu:
1.6.1. vārdus „Sociālo un izglītības jautājumu komiteja”, aizstāt ar vārdiem
„Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja”;
1.6.2. papildināt Nolikuma 18.punktu ar
9.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: „piedalās konkursa “Sakoptākā sēta” organizēšanā.”.
1.7. izslēgt Nolikuma 20.punktu.
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs
_________________________________
Ar konsolidētajiem
Rundāles novada domes 2009.gada
saistošajiem noteikumiem Nr. 1
“Rundāles novada pašvaldības
nolikums” var iepazīties www.rundale.lv
sadaļā Pašvaldība/Rundāles novada
pašvaldības nolikums

Par atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novadā
Pašvaldības organizētas iepirkuma procedūras rezultātā ir
izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs RAGN-SELLS SIA, ar kuru
Rundāles novada dome 2013.gada 23.jūlijā noslēdza līgumu par
atkritumu apsaimniekošanu. RAGN-SELLS SIA ir paredzējuši
pilnībā pārņemt atkritumu apsaimniekošanu no SIA L&T un SIA
Vides serviss sākot ar 2013.gada 1.novembri.
No 2013.gada 1.novembra RAGN-SELLS SIA būs vienīgais
komersants, ar kuru līgumus par atkritumu apsaimniekošanu varēs slēgt Rundāles novada administratīvajā teritorijā
esošo nekustamo īpašumu īpašnieki, valdītāji vai lietotāji.

No 2010.gada 18.novembra spēkā ir likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, pamatojoties uz kura prasībām ir izstrādāti
2013.gada 28.marta Rundāles novada domes Saistošie noteikumi
Nr.3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
Līdz ar to zaudējuši spēku 2010.gada 28.janvāra Rundāles novada domes Saistošie noteikumi Nr.1 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
Rundāles novada domes Saistošie noteikumi Nr.3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” nosaka, ka Rundāles novada administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

Lai vienkāršotu atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanas procedūru RAGN-SELLS SIA sagatavos un slēgs līgumu ar
visām juridiskajām un fiziskajām personām, kurām līdz šim bija
noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA L&T un
SIA Vides serviss.
Rundāles novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuriem līdz šim
nebija noslēgts līgums ar apsaimniekotāju, jāizpilda 2013.gada
28.marta Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” prasības.
Aigars Sietiņš,
Rundāles novada domes izpilddirektors
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–>1.lpp.
Vēsma Veģere, zemnieku saimniecības „Urštēni” vadītāja, atzīmēja, ka mūspuses lauksaimniekiem varētu būt interesanta Baltkrievijas lauksaimniecības
pieredze un piedāvātā traktortehnika.
Savukārt mūspuses zemnieki izceļas
ar iekoptiem laukiem un ļoti lielu labības un rapša ražību. „Pārsteidzoši, ka
jau pārbraucot Lietuvas robežu, skatam
paveras iekopti lauki, nav neviena neracionāli izmantota zemes stūrīša,” ar saviem iespaidiem dalījās Svisločas rajona
izpildkomitejas priekšsēdētājs Oļegs Tarhonskis.
77% no visas Rundāles novada zemes
tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Dominē intensīvā graudkopība un rapša audzēšana, norādīja
Ludmila Knoka, novada domes speciāliste.
Šobrīd plānots, ka mūsu lauksaimnieki varētu doties uz Svisloču jau šā gada
oktobrī, bet Baltkrievijas partneri ierasties
pie mums – nākamā gada maijā/jūnijā,
kad būtu iespējams parādīt kolēģiem Latvijas lauku apstrādāšanas tehnoloģijas
un metodes.
Sadarbība tūrisma jomā
Rundāles novads tāpat kā Svisločas
rajons ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu. Rundālē pazīstamākais tūrisma
objekts ir baroka pērle Rundāles pils,
Svisločā – Belovežas gārša.
Iespējama sadarbība – individuālu tūrisma maršrutu izstrāde dažādām mērķauditorijām – skolēniem, senioriem, aktīvā tūrisma piekritējiem.
Piedāvājumu klāsts plašs – kultūrvēsturiskais tūrisms, vēsturisko tradīciju rekonstrukcijas kustības attīstība, aktīvā
tūrisma iespējas – velotūrisms, ūdenstūrisms, aktīvo ziemas sporta veidu tūrisms, dabas tūrisms un „zaļo” skolu tīkla
radīšana.
Piedāvā iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu
Oficiālajai Baltkrievijas delegācijai,
kuras sastāvā ieradās Svisločas rajona
izpildkomitejas priekšsēdētājs Oļegs Tarhonskis, priekšsēdētāja vietnieks Viktors
Subotka, un Sociālās adaptācijas un reabilitācijas nodaļas speciāliste Gaļina Tarhonskaja, tika sagatavota daudzveidīga
programma, lai iepazīstinātu ar bagāto
Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.
Delegācija apmeklēja gan Dziesmu un
Deju svētku noslēguma Deju lielkoncertu, gan Sv.Trīsvienības baznīcas torni
Jelgavā, piedalījās Jomas ielas svētkos
Jūrmalā, gan kopā ar Rundāles novada
pārstāvjiem izbaudīja Dziesmu un svētku
patieso noskaņu, piedaloties svētku gājienā Rīgā.
Gājienā piedalījās arī ilggadējie Rundāles novada domes sadarbības partneri
– Pakrojas rajona pašvaldība Lietuvā -

Attēlā: Oficiālajā pieņemšanā piedalījās gan Rundāles un Svisločas pašvaldību vadītāji un
speciālisti, gan Rundāles lauksaimnieki – Vēsma Veģere, z/s „Urštēni” vadītāja, un Ivars Punka, z/s
„Palejas” vadītājs, lai diskutētu par iespējamo sadarbību lauksaimniecības jomā /Foto: Z.Sparāne/

Attēlā: Baltkrievijas viesi Dziesmu un deju svētku gājienā. Pirmā no kreisās – Marija Teišerska, Rundāles novada domes Finanšu nodaļas vadītāja, Viktors Subotka, Svisločas rajona
priekšsēdētāja vietnieks, Gaļina Tarhonskaja, sociālā darba speciāliste, Oļegs Tarhonskis, Svisločas rajona priekšsēdētājs, un Ludmila Knoka, Attīstības nodaļas projektu speciāliste

priekšsēdētāja Asta Jasūniene un Sociālā dienesta vadītāja Daiva Rutkevičiene.
Sadarbībā ar Pakrojas rajona pašvaldību
Rundāles novada dome realizējusi vairākus pārrobežu projektus gan sociālajā,
gan kultūras un izglītības jomās.
Priekšsēdētāja vietnieks Viktors Subotka izbrīnu pauda par Deju svētku koncertā redzēto: „Pie mums Baltkrievijā arī ir
dažādi valsts svētki. Bet vienkopus uz
skatuves redzēt tik daudz dejotājus nav
gadījies. Pārsteidz lielā pasākuma organizētība.”
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzziņai
• Pirmā oficiālā tikšanās starp Rundāles
novada domi un Svisločas rajona izpildkomiteju notika pērnā gada jūnija sākumā, Baltkrievijas viesiem piedaloties
Rundāles novada svētkos.
• Līguma ietvaros 2012.gada novembrī uz
Svisloču devās Pilsrundāles vidusskolas
un Rundāles novada domes delegācijas.
• Šā gada aprīlī Svisločas skolu audzēkņi
un pedagogi devās labas pieredzes braucienā uz Rundāli
• Jūnijā Rundāles novada svētku ietvaros
divi Svisločas amatierkolektīvi priecēja
skatītājus, uzstājoties svētku koncertprogrammā.
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„RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA”
nolikums

1. Konkursa organizētājs:
Rundāles novada dome.

Pievērs uzmanību!!!

2. Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt Rundāles novada teritorijas sakoptību un attīstību;
2.2. Popularizēt Rundāles novada pozitīvo tēlu.
2.3. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi
3. Konkursa norises laiks:
Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” tiek organizēts katru
gadu laika periodā no 1.jūlija līdz 30.septembrim Rundāles novada teritorijā.
4. Konkursā tiek vērtēti:
Rundāles novada lauku sētas un ģimenes mājas.
5. Konkursa vērtēšana notiek punktu sistēmā un šādās grupās:
5.1. Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām;
5.2. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
6. Vērtēšanas kritēriji:
Nr.
p. k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vērtēšanas kritēriji
Kopskats un sētas plānojums
Parādes ieeja
Iebraucamais ceļš
Celiņi
Zālājs
Koki, krūmi un dekoratīvie stādījumi
Tehnikas novietnes, automašīnu stāvvietas
Atkritumu savākšanas organizēšana
Atpūtas vietas
Teritorijas bērnu atpūtai
Karoga masts vai karoga turētājs
Pastkastīte
Mājas nosaukums
Teritorijas draudzīgas dzīvniekiem
Pozitīvas izmaiņas pret iepriekšējo gadu vai
jauninājumi
Papildus punkti

Maks.
punktu
skaits
10
3
3
5
5
5
5
7
7
5
3
3
3
3
5
5

7. Konkursa “Rundāles novada Sakoptākā sēta” vērtēšanas
komisija:
7.1. 1.kārtas vērtēšanas komisija:
7.1.1. Rundāles pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
Aigars Sietiņš, izpilddirektors. Komisijas locekļi: Šulcs Jānis, pensionārs. Marita Jaungaile – apkopēja. Skujiņa Inese – tehniskā
sekretāre.
7.1.2. Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs. Komisijas locekļi:
Silva Mežkaucka - Svitenes pagasta kapu pārzine, Vija Ripa - biedrības „Sudrabupe” pārstāve
7.1.3. Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
Nauris Brūvelis, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs. Komisijas locekļi: Arvīds Pēkalis - pensionārs Viesturu pagastā, Zinta Baltiņa
- dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
7.2. 2.kārtas vērtēšanas komisijas:
7.2.1. Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija: Komisijas priekšsēdētāja Inta Klīve, Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece. Komisijas locekļi: Nauris Brūvelis, deputāts. Vita Rozēna, Pilsrundāles vidusskolas bioloģijas skolotāja,
Kristīne Kociņa, sabiedrisko attiecību speciāliste. Iepriekšējā gada
konkursa uzvarētājs Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas grupā.
7.2.2. Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisija: Komisijas priekšsēdētāja Ludmila Knoka, deputāte. Komisijas locekļi:

Šogad „Rundāles novada sakoptākā sēta” konkursa
vērtēšanas sistēmā ieviestas būtiskas izmaiņas. Atšķirībā no
pērnā gada – vērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks
izvirzītas Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastu sakoptākās
lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām un ģimenes mājas apdzīvotās vietās. Pirmajā kārtā atlasītos pretendentus vērtēs
otrās kārtas vērtēšanas komisija. Visiem izvirzītajiem otrās
kārtas konkursa dalībniekiem tiks organizēts labas pieredzes
brauciens. Noteikti arī vērtēšanas kritēriji, kas ļaus komisijai
vieglāk apkopot rezultātus un noteikt uzvarētājus. Turpmāk netiks vērtēti iepriekšējā gada uzvarētāji.
Aigars Sietiņš, izpilddirektors. Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs.
Iveta Burkāne, zemnieku saimniecība „Sējas”. Iepriekšējā gada
konkursa uzvarētājs Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas
grupā.
8. Konkursa norise, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
8.1. Konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” izvērtēšana notiek vērtēšanās grupās:
8.1.1. Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām,
8.1.2. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
8.2. Konkursā netiek vērtēti iepriekšējā gada galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas.
8.3. Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” notiek divās kārtās:
8.3.1. Laika posmā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam Rundāles, Svitenes
un Viesturu pagastos notiek sakoptāko sētu izvērtēšanas 1.kārta.
Komisija izvirza konkursa otrajai kārtai ne mazāk par 7 (septiņām)
sakoptākajām sētām katrā vērtēšanas grupā, par ko tiek uzrakstīts
Protokols, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Komisija informē visus sakoptāko sētu īpašniekus, kuri izvirzīti vērtēšanai 2.kārtā.
8.3.2. Laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim notiek konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta” izvērtēšanas 2.kārta.
Komisija izvērtē 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un nosaka Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.
8.4. Konkursa dalībnieku novērtēšana notiek pēc punktu sistēmas.
Komisijas locekļi izvērtē redzēto un piešķir punktus katram vērtēšanas kritērijam, aizpilda vērtēšanas tabulu par katru vērtējamo objektu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas, izrēķinot
kopējo punktu skaitu katrai sētai. Par konkursa Galvenās balvas ieguvēju tiek atzīta Lauku sēta ārpus apdzīvotām vietām un Ģimenes
māja apdzīvotās vietās, kuras savā vērtēšanas grupā saņēmušas
vislielāko punktu skaitu. Ja punktu kopējais skaits ir vienāds divām
vai vairākām sētām, komisijas priekšsēdētājam ir tiesības noteikt
Galvenās balvas ieguvēju.
8.5. Katrā vērtējamajā grupā tiek piešķirta viena galvenā balva un
trīs nominācijas.
8.6. Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem tiek pasniegta plāksne
„Rundāles novada sakoptākā sēta”.
8.7. Katrā vērtējamajā grupā trīs nomināciju ieguvējiem tiek piešķirti Rundāles novada domes atzinības raksti un balvas.
8.8. Konkursa abās kārtās nominētajiem sētu īpašniekiem tiek organizēts tematisks labas pieredzes brauciens konkursa budžetā
paredzētajās robežās.
8.9. Uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
8.10. Konkursa komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos
objektus un iegūtos materiālus izmantot apbalvošanas pasākumā.
8.11. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas” un ievietota Rundāles
novada domes mājas lapā www.rundale.lv.
Rundāles novada dome
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Izzina dabas bagātības

3.jūlijā Rundāles novada dabas vērotāju jeb sabiedriskā vides monitoringa grupa devās labas
pieredzes braucienā uz Ķemeru Nacionālo parku
Jūlija sākumā mēs, Rundāles novada dabas vērotāji, devāmies labas pieredzes
braucienā uz vienu no interesantākajiem dabas parkiem
Latvijā – Ķemeru nacionālo
dabas parku. Redzēts ir daudz
un radīta viela pārdomām. Cilvēka darbībai praktiski neskartā vidē ir lielāka vai mazāka
nozīme ikviena dzīvē.

Neskartās dabas
vērtības

Latvijā neskartās dabas
pārveidošana sākās pirms
nedaudz vairāk kā četriem
tūkstošiem gadu, attīstoties
līduma zemkopībai. Līdz tam
ēdamo augu vākšana un klejotājlopkopība lielas izmaiņas
dabā neieviesa.

ar priežu siliem un mētrāju mežiem reljefa paaugstinājumos
un iekšzemes kāpās.
Ķemeru Nacionālā parka teritorijā nav tikai purvi, bet arī
lagūnu ezeri – senas, plašākas jūras paliekas, melnalkšņu
dumbrāji, vietām arī priežu sili,
mētrāji un daudzas līkumotas
upītes (Slocene, Slampe u.c.),
palielu pļavas un niedrāji.
Latvijas mitrājiem raksturīga
plaša un daudzveidīga augu
un dzīvnieku valsts, ko papildina ievestie savvaļas zirgi un
tauru govis, kuri palīdz pasargāt palienu pļavas no aizaugšanas.
Šobrīd ir pieejams liels daudzums videomateriālu, karšu
un aprakstu par iespējām vē-

Attēlā: Neparasta pastaigu taka ir izveidota Ķaņieru ezerā – vairāku desmitu metru garumā vijās koka laipiņa caur ezera niedrāju /Foto: K.Kociņa/

tīgs dabai. Tieši tāpēc tūristu
plūsmām ir speciāli izveidotas
takas, laipas, skatu torņi, lai
varētu maksimāli daudz redzēt
un vērot, un atstātu maksimālu
mazāku piesārņojumu un noplicinātu vidi.

Dabā viss ir īsts

Attēlā: Kaņiera ezera putnu vērošanas tornī iespējams novērtēt Latvijas
dabas bagātības – putnu un augu daudzveidību

Attēlā: Arī jūras piekraste ir bagāta dažādiem interesantiem augiem un
dzīvnieku sugām. Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste Ilze Vanaga
(centrā) stāsta par ķērpjiem un vēžiem.

Braucot Iecavas virzienā,
mēs aiz sevis atstājām Latvijas
auglīgāko Zemgales līdzenumu. Aptuveni aiz līnijas IecavaJelgava ziemeļu virzienā sākas Rīgas smiltāja līdzenums

rot dabas objektus nacionālā
parka teritorijā. 21.gadsimta
cilvēks ir bruņots ar spēcīgiem pārvietošanās un citiem
tehniskiem līdzekļiem, kuru
pielietojums nebūt nav nekai-

Šodien plaši lieto jēdzienu
„ekoloģija”. Tā ir zinātne par
dzīvās un nedzīvās dabas
mijiedarbības procesiem. Šo
jēdzienu bieži aizstāj ar „Dabas aizsardzību”, kaut tie nav
identiski. Dabas aizsardzība
ir valsts pasākumu, sabiedrības un katra cilvēka darbību
kopums vides aizsardzībā un
saglabāšanā.
Nevienu augu vai dzīvnieku
sugu nav iespējams saglabāt
savvaļā, ja netiek saglabāta
dotā dabas vide – turklāt, nevis dažus desmitus kvadrātmetru platībā, bet ievērojami
plašās teritorijās. Ir jādzīvo ar
domu, ka ne viss dabā pieder
cilvēkam. Tieši tāpēc daba ir
skaista – ir dažādi putni, zvēri,
kukaiņi, puķes, pļavas, meži,
tīri ūdeņi un gaiss. Ja nebūs tā
visa, būs tikai tuksnesis. Ikviena dabas apstākļu pārveidošana var būt katastrofāla kādai
augu vai dzīvnieku sugai.
Pravietiski, pirms vairāk
kā gadsimta ģeniāla cilvēka
V. Gētes teiktie vārdi vistiešāk raksturo apkārtējo vidi un
mūsu ietekmi uz to – „dabā
viss ir īsts, likumsakarīgs, sakārtots, kļūdas un maldi nāk no
cilvēka”.
Valentīna Potapova,
Dabas vērotāja un ekskursijas dalībniece

Uzziņai
Kopš pērnā gada rudens Rundāles novadā aktīvi darbojas sabiedriskā vides monitoringa grupa.
Notikušas jau vairākas tikšanās
ar Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālistiem, iegūtas zināšanas
par monitoringa būtību, tā norises
gaitu un rezultātu izmantošanu.
Praksē apgūta dižkoku mērīšana
Svitenes parkā, kā arī gājputnu
vērošana ar speciālām palīgierīcēm Pilsrundālē. 7. augustā paredzēts labas pieredzes brauciens
uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kur jau vairākus gadus,
iesaistot lielu iedzīvotāju daļu,
sekmīgi tiek realizēta sabiedriskā
vides monitoringa programma.
Pateicoties Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektam „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā
apsaimniekošanas uzlabošana,
radot ilgtspējīgu pamatu dabas
teritoriju saudzīgai izmantošanai
un dabas vērtību saglabāšanai”
(Nr. LLIV – 316; īsais nosaukums
„Protected Areas”) Rundāles novadā tiek realizēta virkne aktivitāšu – pirmo reizi Latvijā īstenota
arheoloģiskā pārrakuma aizbēršana Mežotnes pilskalnā, izstrādāts
tehniskais projekts apgaismotai
autostāvvietai autobusiem un
vieglajām automašīnām pie Mežotnes baznīcas. Projekta ietvaros tiks pilnveidota arī Mežotnes
pilskalna infrastruktūra – izbūvēti
tiltiņi, atjaunoti celiņu segumi, uzstādīti jauni informatīvie stendi.
Jūnijā Rundāles novada svētku
ietvaros divi Svisločas amatierkolektīvi priecēja skatītājus, uzstājoties svētku koncertprogrammā.
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Atklāts jauniešu informācijas punkts Saulainē
Ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu Rundāles novadā iekārtots
informācijas punkts jauniešiem

12.jūnijā svinīgi tika atklāts
jauniešu informācijas punkts
Saulainē. Turpmāk jauniešiem
būs pieejamas aprīkotas telpas brīvā laika pavadīšanai
gan sportojot, gan meklējot informāciju un mācoties.
„Ar 100% Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, kas
sastāda 4189 Ls lielu summu,
Saulainē ir iekārtota un aprīkota telpa, kas turpmāk pildīs
informācijas punkta funkcijas.
Jaunieši šeit varēs iegūt sev
nepieciešamo informāciju, tikties ar dažādu nozaru speciālistiem, iegūt konsultācijas par
darba un izglītības iespējām.
Tāpat būs iespējams pavadīt
lietderīgi brīvo laiku, izmantojot projekta ietvaros iegādātās
galda spēles un sporta inventāru,” atklāj projekta vadītāja, speciāliste IT un izglītības
jomā Zinaida Sparāne.

Punkts – sekmīgas
kopdarbības rezultāts
Ierīkot punktu ar IZM atbalstu kļuvis iespējams, pateicoties sekmīgai triju Rundāles novada jauniešu biedrību
darbībai, atklājot pasākumu,
uzsvēra Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs.
Biedrības sevi apliecinājušas, gan iesaistoties novada
sabiedriskajā dzīvē, organizējot dažādus pasākumus, gan
veiksmīgi startējot Latvijas un
Eiropas fondu projektos.

Nodot stafeti
jaunajiem
Interesantus un radošus
sveicienus jauniešiem bija sagatavojušas Rundāles novada
senioru biedrības „Sudrabupe”
un „Vakarvējš”. Velta Kočajeva, „Sudrabupe” vadītāja,
demonstrēja īstenu sportisko
garu, biedru izdziedātās dziesmas pavadījumā lecot ar lecamauklu. Dāvanā no biedrības
jaunieši saņēma gan cirku un
krustvārdu mīklu prāta asināšanai, gan lecamauklu, sportiskās formas uzturēšanai.
Biedrība „Vakarvējš”, gatavojot apsveikumu jauniešiem,
atrada asprātīgus salīdzinā-

Attēlā: Īpašu sveicienu jauniešiem bija sarūpējušas novada senioru biedrības „Vakarvējš” un „Sudrabupe”,
kārtējo reizi apliecinot, ka vecums nav šķērslis jautrām izdarībām /Foto: Z.Sparāne/

jumus kategorijās „Toreiz un
tagad”.

Iegādāts inventārs
Projekta „Jauniešu informācijas punkta izveide Rundāles novadā” ietvaros iegādāts
inventārs dažādu informatīvu pasākumu organizēšanai
- multifunkcionālā ierīce ar
printeri, skeneri un kopētāju,
portatīvais dators ar programmatūru.
Nopirkts tenisa galds, novusa komplekts, dažādas izzinošās un prāta spēles. „Runājošās sienas” izveidošanai un
aktualizēšanai iegādāts infostends, statīva tāfele, molberti,
foto izstādīšanas komplekti,
sliede ar slīdošajiem āķīšiem
un trosītēm informācijas eksponēšanai. Tāpat jauniešiem
būs pieejams televizors, videokamera un mājas kinozāle.
Projekta sagatavošanā un
realizācijā aktīvi līdzdarbojas
visas trīs Rundāles novada
jauniešu biedrības – Eureka,
Inicio un „Mums pieder pasaule”.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Attēlā: Pasākuma dalībnieki, vēlējuma lidmašīnu radīšanas procesā

Ieskaties - „Runājošā siena”
• Viss par brīvprātīgo darbu pasaulē - http://jaunatne.gov.lv;
http://www.brivpratigais.lv/; http://europa.eu/youth/lv. Brīvprātīgā darba sludinājumus atradīsi - http://www.esilabs.lv/
• Interesē neformālā izglītība, ieskaties - http://www.tavaskola.lv/
• Starptautiskās sadarbības iespējas jauniešiem atradīsi
http://www.youthinternational.org/; http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/;
• Nezini, ko iesākt vasarā, meklē - http://nometnes.gov.lv;
Biedrības „Eureka”, „INICIO” un „Mums pieder pasaule” priecāsies par Tavu dalību kādā no daudzajiem biedrību pasākumiem. Seko līdzi jaunumiem jauniešu lapām sociālajā tīklā
Draugiem.lv - http://www.draugiem.lv/inicio/; http://www.draugiem.lv/eureka/ un http://www.draugiem.lv/mpp/
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Jūnija beigās nosvinējām
Dārza svētkus, kuru tēma šoreiz bija vēsturiskās oranžērijas. Dienu pirms svētkiem
publiskai apskatei atvērām
oranžēriju, kas tagad pieejama
tikai ar pieteikumiem un ieejas
maksu ziedojuma veidā. Oranžērijā apskatāma grāfa Šuvalova laika augu kolekcija, kas
veidota pēc 1852.gada inventāra sarakstiem. 2014. gadā to
plānots papildināt.
Jūlija vidū izskanēja skaisti Senās mūzikas festivāla noslēguma koncerti, kas pulcēja daudzus jo daudzus klausītājus ne
tikai no Latvijas, bet arī citām
zemēm, taču mēneša sākumā
muzejā aizsākās jauns - arheoloģisks projekts.

Arheoloģiskie izrakumi
pils teritorijā

2009. gadā, labojot pils teritorijā esošo ūdensvadu, muzeja darbinieki atrada kādas
ēkas pamatus, kas salikti no
lieliem laukakmeņiem un daļēji sasaistīti ar javu. Vēsturiski šajā vietā varētu atrasties
senā Rundāles pils ar palīgēkām, tādēļ tika nolemts atradumu pamatīgi izpētīt.

Kas ir senā Rundāles
pils?

Kad 1735. gada augustā
F.B.Rastrelli pirmoreiz ieradās Rundālē, lai projektētu pili
Krievijas ķeizarienes Annas
Joanovnas favorītam grāfam
Ernstam Johanam Bīronam,
viņš netālu no vietas, kur vajadzēja pacelties jaunajai ēkai,
atrada senatnīgu, bet stipri nolaistu pili.
Tā bija tapusi 16. gadsimta pirmajā pusē. 1505. gadā
Rundāles muižu nopirka Oto
fon Grothuss, kura dēls Oto
bijis jaunās dzīvojamās ēkas
cēlājs. 1555. gadā sastādītajā Livonijas piļu sarakstā fon
Grothusu pils jau minētā kā
pastāvoša.

Atklās vecās pils
novietojumu

2013.gada 9. jūlijā pirmoreiz
tika iedzīta arheologa lāpsta
vietā, kur kādreiz atradusies
senā Rundāles pils. Speciālisti Ilze Mālkalniete un Vitolds
Muižnieks no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas uzsāka darbus
pie izrakumu turpināšanas.

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

Jūlijs Rundāles pilī

Attēlā: Darbi izrakumos (jūlija sākumā)
/Foto: no Rundāles pils muzeja arhīva/

Rakšanā iesaistīti arī Rundāles pils muzeja Parka un
Mehānikas nodaļu darbinieki.
Šoreiz darbi paredzēti daudz
plašāki, lai attīrītu esošo un
saprastu, kas tās par mūra daļām, kā arī atklātu vecās Rundāles pils pamatu apjomus.
Arheologs V.Muižnieks stāsta: „Zinājām, ka daļa pamatu
ir atsegti, bet ņemot vērā to,
ka nav nevienas rakstiskas
un kartogrāfiskas informācijas
par pils novietojumu, šis ir liels
izaicinājums atrast īsto vecās
pils novietojumu”.
Ilzei un Vitoldam šis ir pirmais objekts, kurā arheoloģiskie izrakumi tiek veikti viņu abu
kopīgā uzraudzībā. Iepriekš
strādāts atsevišķos objektos
un palīgu amatos, kad strādājuši citi kolēģi, šoreiz šis uzdevums uzticēts viņiem pašiem.
Arheologi strādājuši dažādās vietās Latvijā – Ilze dzīves
pieredzi jau sākusi krāt no skolas laikiem, piedaloties dažādos izrakumos, viņas pēdējais
lielākais arheoloģisko pētījumu
objekts bijis Veselavas viduslaiku kapsēta, savukārt Vitolds
vairāk darbojies dažādu piļu
(Ropažu, Krustpils u.c.) izrakumos.

svēršanu, fotografēšanu, bet
arī ar rasējuma zīmēšanu pēc
tā, kas atklāsies darba gaitā”,
stāsta arheoloģe I.Mālkalniete.
Dīvaina sagadīšanās, bet
tieši 9. jūlijā Rundālē bija ieradies barons Oto fon Grothuss,
pirmā Rundāles īpašnieka
pēcnācējs 15. paaudzē. Ce-

rams, ka tā ir laba zīme, ka
zeme gribēs atdot pētniekiem
tos priekšmetus, kas tur vēl
palikuši pēc pils nojaukšanas
1735. gadā.
Tās, protams, nebūs nekādas bagātības, taču arī krāsns
podiņu lauskas, darbarīki,
durvju rokturi vai sasisti trauki
spēs stāstīt par šo tālo Rundāles muižas vēstures posmu,
taču pats galvenais uzdevums
ir atrast vecās pils pamatus.
Tos paredzēts iezīmēt, lai turpmāk ekskursanti, sākot savu
virzīšanos uz Rastrelli celto
pili, vērojot ēkas pamatu aprises, uzzinātu, ka šeit reiz pastāvējusi sena Livonijas ordeņa vasaļa pils.
Arheoloģiskie izrakumi turpināsies visu vasaru, līdz septembrim.
Rundāles pils muzeja
apmeklētāju apkalpošanas
un sabiedrisko attiecību
nodaļa

Attēlā: Skats uz izrakumiem (jūlija sākumā)

Atrastas vēstures
liecības

Pirmajās dienās, kad strādāts Rundāles vecās pils izrakumos, tika atrastas dažādas keramikas izstrādājumu
detaļas, kauli kā arī 18.gs.
monēta un nazis. „Vēl mums
priekšā daudz darba - arheoloģisko izrakumu procesa noslēgumā paredzēts sagatavot
atskaiti ne tikai sastādot senlietu sarakstu, aprakstīšanu,

Attēlā: Izrakumos atrasto priekšmetu fragmenti
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Dziesmu un Deju svētki izskaņās

No 2. līdz 7.jūlijam trīs Rundāles novada kolektīvi piedalījās Dziesmu svētkos
Ar vērienīgu svētku noslēguma koncertu „Līgo” un bagātīgu notikumu programmu 7.jūlijā noslēdzās XXV Vispārējie
latviešu Dziesmu svētki un XV
Deju svētki. Rundāles novadu
šajos svētkos pārstāvēja Rundāles novada sieviešu koris
„Runda” (diriģente Sarmīte
Zariņa), Svitenes deju kopa
„Šurpu turpu” un Pilsrundāles
vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Madaras” (abu kolektīvu vadītāja Aiga Vangale).
Šogad Dziesmu un deju
svētkos piedalījās 40 600 dalībnieki no dažādām pasaules
vietām. Absolūts dalībnieku līderis svētkos bija dejotāji – ar
603 deju kolektīviem. Korus
svētkos pārstāvēja 388 kolektīvi.

Saspringts
mēģinājumu grafiks
Rundāles novada kolektīvi svētku laikā dzīvoja Rīgas
88.vidusskolā, kopā ar Bauskas un Vecumnieku novadiem,
skolā tika izmitināti vairāk nekā
800 dalībnieki. Šajā skolā mitinājies Bauskas rajons arī vairākos iepriekšējos svētkos.
Pirmie uz Rīgu, agrā 2.jūlija
rītā, devās novada deju kolektīvi – „Madaras” un „Šurpu turpu”. Jau tajā pašā dienā sākas
intensīvs mēģinājumu laiks
– no rīta līdz vēlam vakaram,
lai jau ceturtdienā varētu norisināties ģenerālmēģinājums ar
skatītājiem.

Attēlos: Deju kopa „Madaras” pirms koncerta (pa kreisi). Sieviešu koris „Runda” gatavojoties gājienam
/Foto: S.Kerēvica/

Vieno radīšanas prieks
Ceturtdien un piektdien,
katru dienu sekoja pa diviem
koncertiem dienā, kuros nenogurdināmi piedalījās arī mūsu
novada dejotāji. Deju lieluzvedums „Tēvu laipas” neatstāja
vienaldzīgu nevienu skatītāju.
Protams, īpašas vienotības
sajūta noteikti bija pašiem dejotājiem, jo viena lieta – ir sēdēt tribīnēs un vērot fantastiski
izveidotos deju rakstus – pavisam cita, būt šajā dejas radīšanas brīnumā klāt un pašam
piedalīties tā veidošanā.
Deju kopai „Šurpu turpu” šie
bija jau otrie Dziesmu un deju
svētki, savukārt – „Madaras”
piedalījušās Skolēnu Dziesmu un deju svētkos pēc 4.un
9.klases.
Ceturtdien, 4.jūlijā, uz Rīgu
devās arī mūsu novada sieviešu koris „Runda”, kam šie svētki šādā sastāvā bija pirmie.
Dažas no kora dalībniecēm
gan ir pabijušas jau vairākos

svētkos citu kolektīvu sastāvā.
Jau pēc pirmās garā mēģinājuma dienas, dalībnieki atgriezās iesauļojušies, noguruši,
tomēr optimistiski noskaņoti.
Pēc ģenerālmēģinājuma emocionālais saviļņojums nebija
noslēpjams.

Fantastiska kopības
sajūta
Gluži nemanot pienāca svētku pēdējā diena, kura sākās
ar gatavošanos gājienam. Gribu pateikt lielu paldies mājās
palicējiem - čaklajiem pušķu
gatavotājiem- Silvai Mežkauckai, Sandrai Smilgai, Intim
Bubinskim, Aelitai Ramanei,
Līgai Žukauskai, Inai Krikščūnei un Ingai Cipruss. Paldies
arī izpilddirektoram Aigaram
Sietiņam, kurš tos veiksmīgi
nogādāja mums Rīgā.
Gājiens bija ļoti krāsains,
spilgts un krāšņs, tomēr tas,
ko neredzēja skatītāji, bet dabūja izjust dalībnieki, bija ilgā

gaidīšana un pēc tam – ātrā
pārvietošanās, kas liecina par
organizatoriskām kļūdām.
Kopumā par svētkiem var
teikt, ka tie bija tiešām skaisti, pacilājoši un daudziem lika
ar lepnumu apzināties, ka tas
tomēr ir fantastiski – būt latvietim un izbaudīt vienreizēju
kopības sajūtu – kaut vai reizi
piecos gados!
Paldies visiem svētku dalībniekiem! Jūs bijāt fantastiski un man bija liels prieks šīs
dienas pavadīt kopā ar Jums!
Liels paldies Aigai un Sarmītei
par ieguldīto darbu kolektīvu
sagatavošanai lielajiem svētkiem, un paldies mājās palicējiem un līdzjutējiem, kuri mūs
visus atbalstīja!
Sandra Kerēvica,
Rundāles novada kultūras
nodaļas vadītāja un Dziesmu
un deju svētku koordinatore

PATEICĪBA

Ir aizvadīta karsta, saspringta, notikumiem un emocijām bagāta Dziesmu un
deju svētku nedēļa Rīgā.
Pateicamies Rundāles novada domei
par atbalstu mūsu dalībai šajos svētkos.
Paldies Sandrai Smilgai, Silvai Mežkauckai un Intam Bubinskim par sarūpētajiem
pušķiem svētku gājienam. Vislielāko paldies sakām mūsu kolektīva vadītājai Aigai
Vangalei par ieguldīto darbu vadot mūs
deju solī.
Lai nezūd dejot prieks gan viņai, gan arī
mums!
Senioru deju kolektīvs „Šurpu turpu”
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Iepazīsimies – Aigars Sietiņš, izpilddirektors
13.jūnija pirmajā jaunievēlētās Rundāles novada domes sēdē pēc deviņu mēnešu darba izpilddirektora
vietas izpildītāja amatā, Aigars Sietiņš tika apstiprināts par izpilddirektoru

Par ko tieši Tevi apbalvoja?
Izgāju cauri degošai mājai un
atslēdzu elektrību, lai varētu uzsākt dzēšanas darbus.
Esmu apbalvots arī ar Lietuvas ugunsdzēsības zelta medaļu par ieguldījumu Lietuvas
ugunsdzēsības dienesta attīstībā.
Kāda Tev šobrīd ir pakāpe?
Tagad esmu majors.
Vai esi kādreiz nožēlojis
savu profesijas izvēli?
Nekad... Lai gan meloju, jebkurš cilvēks reizēm nožēlo to,
ko dara. Tad kad ir ļoti grūti un
žēl notikušā, tad iezogas tā
sajūta, priekš kam es to visu
daru. Ir bijuši gadījumi, kad
ugunsgrēkos cietuši mani kolēģi, bijušas dienesta pārbaudes.
Attēlā: Aigars Sietiņš /Foto: K.Kociņa/

„Ugunsdzēsējos iemācījos savaldīt sevi un savas emocijas
– apdomīgi un prātīgi pieņemt
lēmumus, pat neskatoties uz
to, ka tas ir jādara ļoti ātri,” atzīst Rundāles novada domes
izpilddirektors Aigars Sietiņš.
Pastāsti par sevi, kur mācījies, dzīvoji, kā nokļuvi Rundālē?
Esmu piedzimis Bēnē. Mans
tēvs ilgu laiku nostrādāja dažādos piena kombinātos un
diezgan bieži mainīja dzīves
vietas, atkarībā no darba, ko
piedāvāja. Kādu laiku dzīvojām Paņēmūne, tad Vaiņodē
bijušajā Liepājas rajonā, tad
Lejasciemā Gulbenes rajonā,
tad atkal pārcēlāmies uz Trikātu, bet no Trikātas 1971.gada
novembrī nonācām uz Rundāli, Pilsrundāles ciema „Avotiem”, labāk zināmu kā piena
pieņemšanas punktu.
Piektajā klasē mācības uzsāku
Pilsrundāles 8.gadīgo skolā,
kas tobrīd atradās Rundāles
pilī. Tālāk mācības turpināju
Bauskas 1.vidusskolā.
1978.gadā maniem vecākiem
piešķīra māju Codē. Es tai
laikā jau biju iesaukts armijā.
Dienēju Krievijā kara transporta aviācijā.
Desanta apgādes komandā
nodrošināju desantēšanu no
aviācijas lidmašīnām.

1979.gada 4. novembrī pārnācu mājas.
Kāpēc tik zīmīgi atceries šo
datumu?
Jo jau pēc divām nedēļām
19.novembrī mūsu bataljonu
aizsūtīja uz Afganistānu. Man
paveicās, jo biju labāko sešu
sarakstā, kurus atbrīvoja pirms
Oktobra svētkiem. Kara tuvumu izjutām jau no 1979.gada
augusta, kad katru mēnesi pa
nedēļai mūs turēja kaujas gatavībā.
Pārnākot mājās, tai pašā gadā
iestājos Rīgas Politehniskā institūta sagatavošanas nodaļā
uz specialitāti „gazifikācija un
siltuma apgāde”. Bet jau nākamajā gadā uzsāku mācības
pirmajā kursā. Tiku tikai līdz
otrajam, kad apprecējos un izlēmu, ka pašam jāsāk uzturēt
ģimene.
Darbu atradu kolhozā Code.
1983.gadā mums ar sievu
abiem piedāvāja darbu Saulaines sovhoza tehnikumā, piešķīra arī dzīvokli, bet bērniem
- bērnudārzu.
Tehnikumā savas darba gaitas uzsāku kā sagādnieks, bet
1991.gadā beidzu kā galvenais inženieris.
Kā pārdzīvoji 90-to gadu
juku laikus?
Tieši tad man piedāvāja iet

strādāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
(VUGD) par Bauskas profesionālās ugunsdzēsības vienības
komandieri. 1992.gadā uzaicināja strādāt VUGD inspektora
amatā un piešķīra dienesta
pakāpi – virsnieka vietnieks.
Kļuvu par Iekšlietu ministrijas
darbinieku.
No 1993. līdz 2004.gadam biju
Iecavas posteņa vecākais inspektors, posteņa komandieris. No 2004.gada līdz 2009.
– VUGD Bauskas brigādes komandiera vietnieks. No 2009.
gada Bauskas brigādes komandieris. 2011.gadā sakarā
ar izdienas pensijas sasniegšanu un stāžu atstāju amatu.
Kopumā esmu dzēsis ugunsgrēkus divdesmit gadus.
Vai būt par ugunsdzēsēju
bija Tava bērnības sapņu
profesija?
Godīgi sakot – jā. Gribēju pat
iet mācīties ugunsdzēsēju
skolā Ļeņingradā, bet tēvs atrunāja. Vēlāk, kad jau strādāju
dotajā profesijā un guvu zināmums panākumus, tēvs atzina, ka vajadzēja tomēr mani
palaist...
1993.gadā par drosmi un varonību ugunsgrēka likvidēšanas laikā pirms termiņa man
tika piešķirta dienesta pakāpe
„Leitnants”.

Kādām īpašībām jābūt apveltītam ugunsdzēsējam?
Ar izturību, savaldību. Citi pat
nenojauš, cik prasa savaldības
ugunsgrēka laikā, kad Tev apkārt stāv pūlis un katrs mēģina komentēt un mācīt. Tāpat
nepieciešama cilvēcība – ir
nācies sodīt un pat atbrīvot no
darba savus padodos par to,
ka ugunsgrēka laikā uzvedas,
maigi sakot, neadekvāti...
Ko nozīmē būt par Rundāles
novada domes izpilddirektoru?
Darba daudzums – kā jau
domē. Katrā gadījumā, tu esi
visu laiku nodarbināts.
Strādājot VUGD, pēdējos darba septiņos gados visu laiku
atrados gatavības stāvoklī
– nepārtraukti ir jābūt „uz sakariem”, jebkurā laikā jāceļas,
jābrauc, pat naktī. Tu esi tā kā
gaidīšanas režīmā, visu diennakti.
Šajā darbā nakts stundās
esmu brīvs. Šis darbs mani
aizrauj un šķiet interesants.
Kad aizgāju izdienas pensijā,
pamēģināju trīs mēnešus nodzīvot bez darba. Pirmo mēnesi neko – otro mēnesi sāc
meklēt - ko, kur, kam palīdzēt,
trešajā mēnesi, kad redzi, ka
nevienam Tava palīdzība nav
vajadzīga, sāc „besīties”, un
likt savu CV visos iespējamajos darba meklēšanas portālos.
11.lpp.->
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Iepazīsimies – Aigars Sietiņš, izpilddirektors

<- 10.lpp.

Tu izklausies mazliet pēc
darbaholiķa...
Laikam tā arī ir, bez darba
nevaru. Bet paskatoties uz
saviem vecākiem, saprotu, no
kurienes man tas nāk. Tēvam
tikko palika 80 gadi. Abi ar
manu māti, tā teikt - lai kliedētu
pensionāru garlaicību, audzē
dārzeņus un brauc uz Rīgu
tirgot.
Tikai trīs gadus atpakaļ izdevās pierunāt likvidēt trīs slaucamās govis. Tomēr tāpat šobrīd saimniecībā tiek audzēti
50 broileru cāļi un 20 dējējvistas.
Ar ko tiek piepildīta Tava diena?
Daudz laika aizņem saimnieciskie jautājumi, gatavošanās
komisiju sēdēm, iepirkumu do-

kumentācija sagatavošana un
darbs iepirkumu komisijā.

Pastāsti par saviem hobijiem?
Patīk dziedāt, bet šobrīd neesmu daudz un ilgi to darījis. Kādreiz dziedāju vīru korī
Bauska un folkloras kopā
„Dreņģeri”.
Un medības?
Medības manā dzīvē ienāca
pavisam negaidīti un traģiski
– nomira krusttēvs, kuram piederēja medību bise.
Tika nolemts, ka šādu ģimenes
relikviju nevar laist postā un
vienam no dzimtas jākļūst par
mednieku.
Un tā es 1993.gadā kļuvu
mednieks.
Kas tieši Tevi aizrauj medībās?

Man īpaši patīk vasaras medības uz gaidi, kad uzkāp tornī,
paliec vienatnē ar dabu, savu
ieroci un savām domām. Klusībā pārdomā visu, reizē vēro
dabu. Varu teikt, ka no gaidas
medībām veiksmīgas man
bijušas labi ja trīs no desmit.
Pārējās ir laika pavadīšana ar
sevi un dabu.

Tavs personiskais medību
rekords?
Rundāles mednieku kolektīvā
uz dzīšanas medībām vienā
mastā nošāvu divus medaļu
cienīgus briežu buļļus.
Atklāsi gardāko medījuma
pagatavošanas recepti?
Meža cūkas cepetis Bauskas
gaišajā alū, pārliets ar krējumu. Pagatavošanas detaļas
gan neatklāšu...

Kādos gadījumos iedzīvotāji
var vērsties pie Tevis?
Būtībā jebkurā jautājumā. Ja
nezināšu, meklēšu palīdzību
pie kolēģiem.
Kādi ir Tavi nākotnes plāni?
Tuvākajā laikā plānoju kļūt par
Rundāles novada iedzīvotāju
un pārcelties no Līduma uz
dzīvi Rundālē. Pensijā iet netaisos, mājās nosēdēt tāpat
nevarēšu. Man arī ļoti patīk
novada domes kolektīvs. Ļoti
daudz mācos un iegūstu šajā
darbā. Kaut katrā iekšā sēž
maziņš velniņš – domē strādā
talantīgi cilvēki.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Jauna pieredze un neaizmirstamas emocijas
„Sudrabupes” ceļojums uz Kandavas pusi

Attēlā: „Sudrabupe” pie Kaives dižozola, resnākā koka Baltijā un arī
Austrumeiropā /FOTO: V.Kočajeva/

9. un 10.jūlijā Svitenes pensionāru biedrība „Sudrabupe”
Rundāles novada domes atbalstītā projekta „„Eiropas pilsoņa” gads Rundāles novada
pensionāru biedrībā „Sudrabupe”” ietvaros devās labas
pieredzes braucienā pie Kandavas pensionāriem.
Pa ceļam tika apskatīti arī interesantākie Kurzemes dabas
un vēstures objekti – Kaives
dižozols, rožu dārzi saimniecībā „Rozītes”, kur acis un sirdi priecē visdažādākās puķu
karalienes – rozes. Turpretī
„Rožlejās”, kur audzē stādus
un nodarbojas ar griezto rožu
tirdzniecību, iepazināmies ar
jaunākajām tehnoloģijām rožu
audzēšanā. Tā ir lielākā šāda
veida audzētava Baltijā. Pabi-

jām gan siltumnīcās, gan saldētavās, šķirotavā un uzglabāšanas telpās.
Kad bijām iepazinuši rožu
valstību, devāmies uz Pūres
šokolādes ražotni. Šeit paši
varējām izmēģināt roku šokolādes tapšanā, nogaršot kārumus un piedzīvot vairākus
brīnumus.
Kandavā mūs sagaidīja Veras kundze no Kandavas pensionāru biedrības. Viņa mums
parādīja Kandavas skaistākās,
interesantākās
vēsturiskās
vietas, sīki un izsmeļoši par
tām pastāstot.
Parādīja arī telpas, kurās
saimnieko pensionāri. Satikšanās ar pērējiem biedrības
pensionāriem notika Amatnieku mājā, kurā darbojas dažādi

pulciņi.
Šeit mēs atpūtāmies, atspirdzinājāmies un dalījāmies
pieredzē. Uzzinājām daudz
interesanta par Kandavas
senioriem. Atšķirību darbā ir
daudz un mums ir ko mācīties,
piemēram, Kandavā ļoti aktīvi
ir tieši vīrieši, kuri piedalās un
organizē pasākumus. Deju kolektīvā „Kandavnieks” ir tikai
pensionāri. Vīri aktīvi piedalās
arī ekskursijās un citos pasākumos (sarunas laikā mums
tika arī atklāts noslēpums, kā
panākta šāda vīriešu iesaistīšanās...).
Arī materiālais nodrošinājums Kandavas senioriem ir
citāds. Darbojas dažādi interešu pulciņi. Viens no tādiem –
adīšanas, kur pašlaik top šalle,
kurā jebkurš var ieadīt savu
rakstu. Šī šalle sildīs Kandavas
amatniekus. Arī „Sudrabupe”
aktīvi iesaistījās projektā, ieadot savus rakstus. Saņēmām
arī ielūgumu 3.augustā doties
pie kandaviešiem uz „sportisko
draugu saietu”.
Kad bijām mazliet atspirdzinājušies, dalījušies pieredzē
un ieguvuši jaunus draugus,
braucām uz lauku sētu „Kangari”, kur bija paredzēta naktsmītne.
Šeit mūs sagaidīja viesmīlīgā saimniece Antra, kura vispirms mums izrādīja gliemežu
fermu un dažādu cukāžu, čatniju, sulu un ievārījumu mājražošanu.

Kad bijām iekārtojušies
naktsguļai, kopīgi gatavojām
vakariņas, daži makšķerēja,
citi peldējās. Pie kopējā vakariņu galda norisinājās jautras
sarunas, bira asprātības un
piedzīvojumu stāsti. Noguris
vairs nebija neviens. Nakts
pagāja lielā jautrībā, dažas
stundas veltot arī miegam.
Nākamajā dienā pēc brokastīm devāmies uz Laucienes Dienliliju dārzu, pēc tam
uz „Puķu laukiem”. Tik daudz
un dažādus augus vienkopus
nebijām redzējuši. Lielāko
gandarījumu sagādāja pati
puķu saimniece, kura ar savu
fantastisko stāstījumu par katru augu neatstāja vienaldzīgu
nevienu, pat mūsu vīriešus.
Un tik daudz stādu un visus
gribās! Iespēju robežās tie arī
tika iegādāti, piepildot visu autobusa eju ar puķu stādu kastēm.
Atpakaļ ceļā apskatījām arī
Jaunmoku pili un Cinevillu.
Mājās atgriezāmies noguruši, bet priecīgi, emocionāli
uzlādēti un bagāti ar jauniem
draugiem un dažādu augu stādiem.
Paldies, „Sudrabupe” par
kopā pavadīto laiku, sapratni,
izturību, možo garu, nebeidzamo jautrību un humoru!
Velta Kočajeva,
Biedrības „Sudrabupe”
valdes priekšsēdētāja
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Bērnu žūrija un grāmatu jaunumi bibliotēkā

Pilsrundāles bibliotēka ilgus gadus piedalījās Lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu žūrija”, kas nu jau otro
gadu ir “Bērnu un jauniešu žūrija”, ietverot grāmatas līdz pat
12.klasei un grāmatas arī vecākiem.

Sekmē lasītprieku
Programma ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta
un kopš 2009.gada Latvijas
Bibliotekāru biedrības īstenota, ko finansiāli atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds.
Programmas mērķis ir dažādot un pilnveidot publisko
bibliotēku iespējas darbā ar
bērniem un jauniešiem, un
veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju
vidē, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī.
Pilsrundāles bibliotēkā jau
otro gadu tas notiek neklātienē, jo tiek iepirkta jaunāko
grāmatu kolekcija un bērniem
tiek dota izvēles iespēja – lasīt jaunāko bērnu literatūru
un aizpildīt savu brīvo laiku
lietderīgi. Tomēr bērni vairs
neraksta formālus un vienveidīgus aprakstus par grāmatām un nesūta tos uz Latvijas
Nacionālās bibliotēkas bērnu
literatūras centru, bet izlasīto
pārrunā bibliotēkā.

Lasi grāmatas un
dalies uzzinatājā
Kādi ir noteikumi? No jūnija
līdz februārim jāizlasa savas
klašu grupas 6 grāmatas, bet,
ja nepatīk kāda, tad var mainīt
no augstākas klašu grupas.
Tie bērni, kuri pa vasaru to ir
paveikuši, skolas laikā ir ļoti
priecīgi, jo literatūras stundās
ir par ko stāstīt.
Arī šogad bērnu grāmatu ko-

lekcijas lielākā daļa jau ir bibliotēkā un jebkuram bērnam no
1.-12.klasei, kā arī vecākiem,
ir iespēja piedalīties. Kas jādara? Nāciet uz bibliotēku un
piesakieties, bet, jau laikus
iesaku lasīt ar prieku nevis uz
ātrumu, jo noteikti par izlasīto
vajadzēs pastāstīt. Bet vecākiem un arī vecvecākiem programma piedāvā piecas grāmatas par bērnu dzīvi, kas ļauj gūt
priekšstatu par problēmām ne
tikai sabiedrībā, bet arī literatūrā un jūs varat lasīt bez laika
ierobežojuma.

“Bērnu un jauniešu
žūrijas 2013” grāmatu
kolekcija:
1.-2. klasei:
• Ak, skaistā Panama: seši
stāsti par tīģeri un lāci / Janošs. - Rīga: liels un mazs,
2013.
• Berts un otrā B / Pireta Rauda. - Rīga: liels un mazs,
2013.
• Krupītes kurpītes / Māra
Cielēna. – Rīga: Lietusdārzs, 2012.
• Kur ņemt vienu apkampienu? /Deivids Mellings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
• Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti / Inese
Zandere. - Rīga: liels un
mazs, 2012.
• Pārsteiguma ballīte Hūbertam / Aleksandrs Rozēns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012.
3.-4. klasei:
• Diktators / Ulfs Starks. Rīga: Liels un mazs, 2012.
• Kaka un pavasaris /
Andruss Kivirehks. - Rīga:
Liels un mazs, 2012.
• Klapatu Penija ir ķibeļu
magnēts / Džoanna Nadina.
- Rīga: Jumava, 2013.
• Mazais Nikolā / Sampē-Gosinī. - Rīga : Jumava, 2012.
• Pēteris un Anniņa / Māris
Rungulis. – Rīga: Lietusdārzs, 2013.
• Punktiņa un Antons / Ērihs
Kestners. - Rīga: Zvaigzne
ABC, 2012.
5. - 7. klasei
• Dana un medaljons / Laura
Vilka. - Rīga: Atēna, 2013.

Attēlā: Kāds pieķerts lasot! /Foto: A.Ramane/

• Debesu vanags / Džila Lūisa. - Rīga: Jumava, 2013.
• Palaidnību karaļa Jāņa
B. dienasgrāmata / Ruta
Skrebele. - Rīga: Zvaigzne
ABC, 2012.
• Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi / Juris Zvirgzdiņš.
- Rīga: Jāņa Rozes apgāds,
2012.
• Šausmu autobuss / Pauls
van Lons. - Rīga : liels un
mazs, 2013.
• Zibens zaglis / Riks Riordans. - Rīga: Jumava, 2012.
•
8. - 12. klasei
• Devējs / Luisa Lorija. - Rīga:
Zvaigzne ABC, 2012.
• Jelgava 94 / Jānis Joņevs. Rīga: Mansards, 2013.
• Kad gos smei / Heli Lāksonena. – Rīga: Mansards,
2012.
• Purpura karaļa galmā: latviešu autoru fantāzijas un
fantastikas stāsti. - Rīga:
Zvaigzne ABC, 2013.
• Runāt / Lorija Holsa Andersone. - Rīga: Zvaigzne
ABC, 2013.
• Uz kraujas rudzu laukā /
Dž.D. Selindžers. - Rīga:
Jumava, 2013.
•
Vecāku žūrija
• Ezera Annija / Kitija Krauzere. - Rīga: Liels un mazs,
2012.
• Eža elegance / Mjūriela Barberī. - Rīga: Omnia
Mea, 2012.
• Migla / Inga Gaile. - Rīga:
Mansards, 2012.
• Pirms es krītu / Lorena Oli-

vera. - Rīga: Zvaigzne ABC,
2012.
• Rāmais haoss / Sandro Veronēzi. - Rīga: Jāņa Rozes
apgāds, 2013.

28.augustā ekskursija
čaklākajiem lasītājiem bērniem
Neatkarīgi no tā, vai jūs piedalāties “Bērnu un jauniešu
žūrijā” vai lasāt citas grāmatas
- labākie un čaklākie lasītāji bērni vasaras otrā pusē brauc
ekskursijā.
Pagājušajā vasarā apmeklēja dzīvnieku patversmi “Ulubele” un lidostu “Rīga”. Bērsteles,
Viesturu, Svitenes, Pilsrundāles un Vecrundāles bibliotekāres noteiks labākos lasītājus
pēc izlasīto grāmatu skaita un
spējas atstāstīt izlasīto.
Šovasar, 28.augustā, dosimies uz Jūrmalu, lai iepazītos
ar pilsētas muzeja ekspozīciju,
apskatīsim mirdzošās gleznas,
paviesosimies Dubultu bērnu bibliotēkā, izdauzīsimies
atrakciju parkā un, protams,
plunčāsimies jūrā. Transporta
izdevumus un piknika picas ar
limonādi nodrošina Rundāles
novada pašvaldība. Plašāku
informāciju sniegs jūsu bibliotekāres.
Ceram, ka šis brauciens tikai
vairos lepnumu par to, ka esat
labākie grāmatu lasītāji un dos
papildus spēku, uzsākot jauno
mācību gadu. Uz tikšanos bibliotēkā!
Aelita Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas
vadītāja

13

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

Arodbiedrība kā balsts un motivācija jaunajiem pedagogiem
Pirms saulainā vasaras atvaļinājuma Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS)
jaunieši un Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības ( LIZDA) jauniešu
padome ir čakli pastrādājuši
un tagad daudzi bauda atvaļinājumus, lai kopīgiem spēkiem
uzsāktu jaunu, ražīgu darba
cēlienu.
Šajā straujajā un pārmaiņu
bagātajā laikā liela daļa strādājošo gūst atbalstu tieši saistībā ar iesaistīšanos un piedalīšanos dažādās LBAS un
LIZDA rīkotajās aktivitātēs. Tas
uzmundrina un neliek justies
vienam cīņā ar vējdzirnavām.

Gūst jaunas zināšanas
8. - 9.jūnijā notika Jauniešu
apmācības seminārs Pērnavā.
Apmācību laikā tika sniegta
noderīga informācija par to, kā
veikt sarunas ar darba devēju,
kā pareizi tās veidot. Dažādas
metodes. Kā arī prasme ietekmēt cilvēku. Šo semināru
rīkoja Igaunijas arodbiedrība
EAKL.
No Latvijas šo semināru
pārstāvēju es un pirmsskolas
izglītības iestādes pedagoģe
Ilze Vaičekone no Bauskas.
Semināra laikā tika iegūta jauna pieredze un komunikācijas
prasmes sadarbībā ar jauniešiem no Igaunijas, kā arī prezentējām Latvijas Izglītības
arodbiedrību un jauniešu padomi – tās mērķus aktivitātes.
Iepazinām Parnu pilsētiņu un
ieguvām dažādus noderīgus
kontaktus ar slaveniem un ļoti
novērtētiem lektoriem.
19.jūnijā notika arodbiedrību
mītiņš pie Ministru kabineta, lai
valdībai atgādinātu strādājošo
tiesības par cienīgiem darba
apstākļiem un iestātos pret
sociālo nevienlīdzību. LIZDA
aicina valdību, lemjot vasarā
par finansējuma piešķiršanu
jaunajām politikas iniciatīvām,
neaizmirst par katra bērna tiesībām uz kvalitatīvu izglītību,
kas nav iespējama bez labi
motivēta un profesionāla pedagoga.

Stiprina komandas
garu
Visi sportot gribētāji tika aicināti pieteikties uz LBAS rīkotajām sporta spēlēm, kas
notika 12.-14. jūlijam atpūtas
kompleksā Liepas pagastā,
Priekuļu novadā.

Attēlā: Jaunie pedagogi LBAS rīkotajās sporta spēlēs jūlija vidū Priekuļos. Centrā: Bērsteles skolas pedagoģe
Līga Bajāre /Foto: no L.Bajāres arhīva/

Pasākumā piedalījās arodbiedrības no visas Latvijas
apmēram 250 cilvēku sastāvā.
Pārstāvēju LIZDA jauniešu komandu. Pasākuma laikā jauniešu komanda aktīvi piedalījās dažādās sporta aktivitātēs,
kā arī radoši prezentēja savu
arodbiedrību. Tika iegūta komandas gara sajūta, kas veicināja kopīgu, radošu, darba
sparu.

Panākumi konkursā
Šogad tika izsludināts konkurss „Jauno pedagogu skolas
diena”, kurā bija jāapraksta
sava pedagoģiskā pieredze.
Par šo rakstu guvu atzinību no
LIZDA un laikraksta „Izglītība
un kultūra”.
Nedaudz no raksta: „Mana
skolotājas pieredze sākās
Bērsteles pamatskolā un jau
pirmajā skolas dienā – ar korespondentiem no televīzijas
- tāpēc, ka arī 2006.gadā biju
viena no retajām jaunajām
skolotājām, kura pēc augstskolas uzsāka darbu skolā.
Es jutos diezgan pārliecināta par sevi, kaut biju iesācēja
un dāvanā man tika apvienotā
klase. Ar pirmajām grūtībām,
kas lielākoties skar jaunos
pedagogus – dokumentācijas
slogs, daudz pienākumu un
liela atbildība, nepietiekamā
pieredze
problēmsituācijās,
materiālu trūkums, palīdzēja
tikt galā manu pieredzējušo

kolēģu atbalsts, kuri nekad neliedza padomu.
No skolas vadības puses
tiku apdāvināta ar uzslavām.
Tas lielā mērā lika pamatus
manai skolotājas pašapziņai,
jo jutos novērtēta un noderīga. Līdz ar to ļoti ātri kļuvu par
skolas patrioti, sacerēju skolas
himnu. Kolēģi, kuri neuztver
tevi kā sāncensi un konkurentu, bet kā līdzvērtīgu, aktīvu,
radošu kolēģi, ir zelta pamats
turpmākajam darbam.

Laiki nav svarīgi,
svarīgs ir cilvēks
Esmu gan pieredzējusi dažādu attieksmi pret sevi kā
jauno pedagogu – no ļoti pozitīvas un pretimnākošas līdz
dažu kolēģu nicinājumam un
skaudībai. Pāris gadu laikā
esmu piedzīvojusi gan algas
paaugstinājumu, gan krīzes
sākšanos, gan skolas izveidošanos par filiāli, gan to, kā
mazā skola sarūk no deviņām
līdz sešām klasēm.....
Var daudz diskutēt – cik un
kas ir izdevīgi, kurš skolotājs
vairāk strādā, kurš mazāk,
kuru skolu slēgt, kurš ieguvējs,
kurš zaudētājs –, bet nedrīkst
aizmirst: «Laiki nav svarīgi,
svarīgs ir cilvēks.» Es atceros
šo Imanta Ziedoņa domu un
daru savu darbu ar prieku un
atdevi....

Par - „Man par to
nemaksā!”
Varbūt nemāku dzīvot, tomēr gribas savu darbu darīt no
sirds, katru dienu negausties
par grūtībām.
„Man par to nemaksā!!!
„- vienu brīdi šis bija populārākais teiciens kolēģu vidū...
Līdz ar to tika nobloķētas
darba spējas, viss radošums
un aktivitātes... Tomēr ir arī
kolēģes, kuras skolā strādā
kopš tās celšanas, ordeņus no
valsts nav saņēmušas, bet ar
savu darbu liek aizdomāties
par vērtībām. Tur ir tas pamats. Mums ir no kā mācīties.
Tikai – kā mēs to visi spējam
novērtēt?

Novērtēs darba vidi
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība
aicina Latvijas izglītības iestāžu vadītājus (darba devējus)
piedalīties konkursā, lai novērtētu savu pedagogu darba vidi
un iegūtu arodbiedrības atzītu
statusu „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde 2013”.
Lai piedalītos konkursā, darba devējam līdz 2013.gada
6.septembrim elektroniski jāaizpilda pašvērtējuma anketa!
Aicinām iepazīties ar konkursa
nolikumu www.lizda.lv
Līga Bajāre,
Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības Bērstelē
Arodbiedrības priekšsēdētāja
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VASARAS SPORTA SPĒLES - 2013

3.augustā Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā notiks
Rundāles novada Vasaras
sporta spēles – 2013.
Sacensību programma:
•
Plkst. 10.30 sporta spēļu
dalībnieku pulcēšanās
•
Plkst. 11.00 atklāšanas
parāde.
•
Plkst. 11.10 - 12.00 skriešanas disciplīnas
•
Plkst. 12.00 līdz 17.00 –
komandu un individuālie
sporta veidi
•
Plkst. 13.00 – 13.30 zupas virtuve sporta spēļu
dalībniekiem
Komandu sacensības:
•
Pludmales volejbols
•
Strītbols

•
Ģimeņu jautrības stafete
Individuālās disciplīnas
Pieaugušajiem:
•
Tāllēkšana
•
Lodes grūšana
•
60 m skrējiens
•
Šaušana mērķī
•
Lielais teniss
•
Naudas skaitīšana
•
Basketbola soda metieni
Bērniem:
•
Tāllēkšana no vietas
•
60 m skrējiens
•
Lēkšana maisā
•
Sitieni pa vārtiem
•
Braucieni ar velosipēdu
(inventārs savs)
•
Lēcieni ar lecamauklu

Jaunieši gada vai pusotra laikā var
kļūt par tautsaimniecībā pieprasītiem
speciālistiem

Pieteikumi
Pieteikšanās uz vasaras sporta spēlēm sacensību dienā pie
izvēlētā sporta veida teisneša.

I maršruts:
Svitene –
Bērstele –
Pilsrundāle

II maršruts:
Viesturi –
Saulaine –
Pilsrundāle

Vērtēšana
Uzvarētājus nosaka atsevišķos sporta veidos un komandu
sacensībās, saskaņā ar attiecīgā sporta veida nolikumu
(Nolikumus sk. Rundāles novada domes mājas lapā)

Plkst. 09.50 –
Svitenes tautas
nams

Plkst. 09.50
– Viesturu
kultūras
centrs

Plkst. 10.20
– Bērsteles
kultūras nams

Plkst. 10.20
– Saulaines
prof. vidusskola

Transports
Vasaras sporta spēļu norises dienā sporta spēļu dalībniekiem tiks nodrošināts
transports. Sacensībām noslēdzoties, dalībniekiem tiks
nodrošināts transports nokļūšanai mājās.

Plkst. 10.30 –
Pilsrundāles
vidusskola

Plkst. 10.30
– Pilsrundāles
vidusskola

Lūcija Volodina,
Sporta nodaļas vadītāja

Mūzikas un mākslas skola
aicina pieteikties audzēkņus
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība „Mūzikas un
mākslas skola” aicina pieteikties audzēkņus 2013./2014. mācību gadam šādās programmās:
1) ”VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” /profesionālās ievirzes izglītības programma/
Apgūstamie profesionālie mācību priekšmeti: Zīmēšana.
Gleznošana. Kompozīcija. Mākslas valodas pamati. Darbs
materiālā. Veidošana. Prakse
Mācību ilgums 5 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 5. klasei.

Valsts izglītības attīstības
aģentūra (VIAA) aicina jauniešus vecumā no 17 - 25 gadiem
ar vidusskolas vai pamatskolas
izglītību gada vai pusotra gada
laikā bez maksas apgūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.
2013./2014.mācību gadā ar
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstu 43 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez
maksas varēs apgūt kādu no
70 profesijām. Projekta mērķa
grupa ir jaunieši vecumā no 17
– 25 gadiem, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbnieki vai
darba meklētāji, bet vienlaikus
nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo
ES struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai
nodarbinātības pasākumos, kā
arī 1 gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju citā

ESF projektā.
Mācību laikā jauniešiem maksā stipendiju līdz 80 latiem.
Stipendijas lielums ir atkarīgs
no sekmēm. Audzēkņiem tiek
nodrošināta dzīvošana skolas
dienesta viesnīcā. Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti
ceļa izdevumi uz kvalifikācijas
prakses vietu, izdevumi par
naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības
pārbaudes izdevumi.
Par uzņemšanas noteikumiem interesēties profesionālo
izglītības iestāžu mājas lapās.
Ar pilno izglītības iestāžu un
apgūstamo profesiju sarakstu
var iepazīties www.rundale.lv
sadaļā Aktualitātes. Saulaines
profesionālajā vidusskolā šī projekta ietvaros var apgūt pavāra
un klientu apkalpošanas speciālista profesijas.
VIAA informācija

2) “VOKĀLĀ MŪZIKA” /profesionālās ievirzes izglītības
programma/
Apgūstamie profesionālie mācību priekšmeti: Dziedāšana.
Kolektīvā muzicēšana. Mūzikas mācība. Vispārējās klavieres.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6. klasei.
3) “TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE (KLAVIERES)” /profesionālās ievirzes izglītības programma/
Apgūstamie profesionālie mācību priekšmeti: Specialitāte.
Kolektīvā muzicēšana. Mūzikas mācība.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6. klasei.
4) “STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE (ĢITĀRA, VIJOLE)” /
profesionālās ievirzes izglītības programma/
Apgūstamie profesionālie mācību priekšmeti: Specialitāte.
Kolektīvā muzicēšana. Mūzikas mācība.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6. klasei.
Iestājpārbaudījumi mūzikas novirzienos: ritma pārbaude,
jādzied dziesma (uzsākot mācību gadu). Iespējams pieteikt
pirmsskolas vecuma bērnus „Interešu karuselim” un pieteikties pieaugušo interešu izglītībai pieejamajās programmās!
Pieteikties mācībām līdz š.g. 23. augustam pie Mūzikas
un mākslas skolas vadītājas L.Lauskinieces( 26516711)
vai Pilsrundāles vidusskolas direktores A.Liškauskas
(28677662).
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SAULAINES PROFESIONĀLĀ
VIDUSSKOLA
2013./2014.MĀCĪBU GADĀ
UZŅEMS ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀS
Ar pamatskolas izglītību:
Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs)- 4 gadi
Lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas mehāniķis) – 4 gadi
(jaunums)
Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas
pakalpojumu speciālists) – 4 gadi
Autotransports (automehāniķis) - 4 gadi
Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) – 4 gadi
Sekretariāta un biroja darbs (sekretārs)
– 4 gadi
Arodizglītības programmas
Autotransports (automehāniķa palīgs) –
3 gadi
Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) – 3
gadi
Metālapstrāde (metinātājs) – 1 gads (jaunums) no 17 gadiem
Ar vidējo izglītību:
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (klientu apkalpošanas speciālists–1,5 gadi
(jaunums) ESF stipendija līdz 80 Ls mēnesī
Ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) – 1
gads (jaunums) stipendija līdz 80 Ls mēnesī
Metālapstrāde (metinātājs) – 1 gads (jaunums) ESF stipendija līdz 80 Ls mēnesī
Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) – 1,5 gadi (jaunums) ESF
stipendija līdz 80 Ls mēnesī
Pabeigts mācību korpusa renovācijas, siltināšanas un aprīkojuma modernizācijas
projekts.
•
Ir iespēja piedalīties ESF projektos
un iziet praksi ārzemēs.
•
Izglītojamie saņem valsts stipendiju.
•
Iespēja piedalīties ārpusstundu aktivitātēs: meiteņu ansamblis, dejošana, sporta pulciņi.
•
Ir dienesta viesnīca 5 Ls mēnesī.
•
Papildizglītība – piedāvā iegūt autovadītāja B, C1 un traktortehnikas A,B,D kategorijas vadītāja apliecību
Dokumentu iesniegšana no 17. jūnija
darba dienās 9.00 – 16.00. Uzņemšanas
komisijas sēde 9. jūlijā un 13.augustā
plkst.10.00
Tālrunis: 63925183, 63925179;
E-pasts : saulaine@saulainespv.lv;
Mājas lapa: www.saulainespv.lv

NENOKAVĒ AUGUSTĀ

PILSRUNDĀLĒ:
Rundāles novada vasaras sporta spēles 2013
3.augustā plkst. 10.30 Pilsrundāles vidusskolas stadionā
SVITENĒ:
Bērnu un jauniešu vizuālo darbu izstāde “Blaumaņa brīnumzālītes”
No 19.līdz 31.augustam Svitenes tautas namā
Pasākums bērniem Saules dārzā
31.augustā
BĒRSTELĒ:
Sporta diena bērniem Bērstelē
17.augustā plkst.11.00 Bērsteles sporta laukumā
Ekskursija labākajiem lasītājiem - bērniem uz Jūrmalu
28.augustā. Organizē novada bibliotēkas

Kapusvētki Svitenes pagasta kapsētās

17.augustā
Vidukļu kapos- plkst. 1100
Bērsteles baznīcas kapos - plkst. 1200
Sarkaņu kapos - plkst. 1300
Rimdžūnu kapos - plkst. 1400
Kapusvētkus vadīs mācītājs Aivars Siliņš

Kapusvētki Rundāles pagasta kapsētās

3.augustā
Važītes kapos - plkst. 12°°
Kapusvētkus vadīs mācītājs Aivars Siliņš
25.augustā
Sudmalu kapos - plkst. 15°°
Cērņu kapos - plkst. 16°°
Kapusvētkus vadīs mācītājs Rolands Radziņš

Kapusvētki Viesturu pagasta kapsētās

24.augustā
Beķeru kapos - plkst. 15°°
Cielavu kapos - plkst. 16°°
Kapusvētkus vadīs mācītājs Rolands Radziņš

Ziedu pušķis
Dzīvē jau nevajag daudz,
tikai sirds siltumu un pacietību...
Mīļš paldies par rūpēm Santai Gulbei, Daigai Rutkai,
Regīnai Muižzemniecei, Aivaram Okmanim, Arnim Oliņam un citiem
izpalīdzīgajiem līdzcilvēkiem!
Anita Kvedere Saulainē

Pedagoģiski medicīniskā komisija
Pieteikt izglītojamos uz Rundāles novada pašvaldības pedagoģiski
medicīnisko komisijas sēdi un iesniegt dokumentus Rundāles novada
domē var līdz 2013.gada 15.augustam. Komisija notiks 2013.gada
20.augustā plkst.9.00.
Informāciju var iegūt sazinoties ar komisijas vadītājas vietnieci Zinaidu
Sparāni (tel.22029011, e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv).
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Atgādinājums
Ja nevēlaties, lai tiktu sveikti dzimšanas dienā izdevumā
„Rundāles novada ziņas”, lūdzu laicīgi, mēnesi iepriekš par
to informēt, rakstot uz e-pastu dome@rundale.lv,
vai zvanot pa tālruni: 63962298

Saulaini sveicieni
Rundāles novada
jūlija jubilāriem!
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
		
/K.Apškrūma/

85

Austra Stepančenko
Vera Feldmane
Vera Puntule

80

Imants Šurna
Marija Kušnire
Staņislavs Zavadskis
Susanna Šestakova

75

Agra Auza
Jānis Ruķers
Jānis Zariņš
Lija Makavčika
Ņina Švikule

70

Anita Kvedara
Gendriks Sadovskis

65

Dzintra Cintiņa
Marta Miļūne
Vitālijs Kukuts

60

Dale Brazjuļe
Inese Indrikova
Marija Vasiļjeva
Silvija Geiba
Vija Zariņa

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:

Rundāles pagasts

Pilsrundālē garāžu teritorijā 0,005 ha (k.nr.40760030565)
Indras 0,26 ha (k.nr. 40760050054)
Mazrundāle 2 4,6 ha (k.nr. 40760030456)
Mazdārziņi Pilsrundālē 0,28 ha (k.nr. 40760030334,40760030335,
40760030296)
Zemes gabali Pilsrundālē 0,12 ha (k.nr.40760020055), 0,06 ha
(k.nr.40760030432)
Mazdārziņi Saulainē 0,20 ha (k.nr. 40760080285, 40760080192,
40760080196, 40760080113, 40760080102)
Zemes gabali pie Rītausmām (k.nr. 40760080228), 0,58 ha
(k.nr. 40760080300)

Svitenes pagasts

Pie Liksmaņiem 0,6 ha (40880010095)
Mazdārziņi Svitenē 0,6 ha (k.nr. 40880080025, 40880040377,
40880040282, 40880040274, 40880040370, 40880040365) 0,7 ha
(40880040178)
Viesturu pagasts
Viesturos 0,32 ha (k.nr. 40960040216, 40960040217)
Bērstelē 3,52 ha (k.nr. 40960070302, 40960070193)

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Rundāles
novada domes kancelejā, Svitenes un Viesturu pagastu
pārvaldē un Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā

Mūžībā aizgājusi*
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā, prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.
/Ā.Elksne/

55

Aldis Ragausis
Ēriks Steberis
Ināra Smagare
Inta Purviņa

50

Egils Vangals
Līga Valnere
Ramona Zilberte

Austra Senulaite

(25.04.1924– 22.06.2013)

*Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie miršanas gadījumi

„Rundâles novada ziòas” ir Rundâles novada domes informatîvs izdevums, kura iznâkðanas laiks ir saistîts ar ikmçneða novada domes sçdi. Izdevums izdevniecîbâ tiek sagatavots 2 nedçïu laikâ no katra mçneða pirmâ datuma. Rundâles novada dome nenes atbildîbu par izdevçjiestâdes iespieðanas laiku. Aicinâm arî novada iedzîvotâjus kïût par avîzes veidotâjiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvçkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuâlu informâciju. Par rakstos minçtajiem faktiem atbild autors. Izdevçjs: Rundâles novada dome. Iespiests Rçzeknç SIA „Latgales Druka”. Tirâþa 1600
eks. Reìistrâcijas Nr. 000740198. Iedzîvotâji izdevumu saòem bez maksas. Avîze pieejama internetâ www.rundale.lv .
Avîzes veidotâja – Kristîne Kociòa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tâlr.639 62 236.

