Nr. 11 (165) 2009.gada NOVEMBRIS
NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē š.g. 22.oktobrī nolēma:
- piedalīties kopīgi ar Iecavas novada pašvaldību, Bauskas novada
pašvaldību un Vecumnieku novada pašvaldību kopīgas iestādes
izveidošanā Rundāles novada pašvaldībai noteikto funkciju un
uzdevumu izpildei būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā,
izglītības, sporta, tūrisma, Pašvaldību IT kompetences un sociālajās
jomās;
- noteikt Saulaines ciemā šādus tarifus:
par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai)
– 21.83 Ls/MWh bez PVN;
par karstā ūdens uzsildīšanu – 2.62 Ls/m³ bez PVN;
tarifs par konkrētās mājas dzīvokļu apkuri Ls/m² mēnesī tiek
aprēķināts pēc formulas Tapk=(Qkop.-Qk.ūd.)/S, kur
Tapk – tarifs par dzīvokļu apkuri Ls/m²,
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums pēc siltuma skaitītāju rādījumiem [MWh],
Qk.ūd. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens
sagatavošanai patērētais siltumenerģijas daudzums [MWh],
kas tiek aprēķināts pēc formulas Qk.ūd.= 0.12xV, kur V –
attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī patērētais karstā ūdens
daudzums [m³];
S
– konkrētās mājas dzīvokļa platība, atskaitot balkonu un
lodžiju platību [m²],
dzīvokļiem, kuri legāli atslēgti no centralizētās siltumapgādes
apkures periodā noteikt tarifu 15% no Tapk;
maksa par karstā ūdens cirkulāciju ārpus apkures sezonas tiek
aprēķināta pēc formulas Mcirk=(Qkop.-Qk.ūd.)/N, kur
Mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju [Ls/dzīvokli],
Qkop. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī piegādātais siltumenerģijas daudzums [MWh],
Qk.ūd. – attiecīgajā mājā konkrētajā mēnesī karstā ūdens
sagatavošanai patērētais siltumenerģijas daudzums [MWh],
N
– dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju;
lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad Komunālo pakalpojumu dienests
uzsāk apkuri Saulaines ciemā;
- apstiprināt Saulaines ciemā tarifu par sadzīves atkritumu savākšanu
iedzīvotājiem – Ls 0,83 bez PVN mēnesī par vienu personu. Piemērot
iepriekšminēto tarifu visiem Saulaines ciema robežās dzīvojošajiem,
kuri līdz 2009.gada 1.decembrim Rundāles novada domē nereģistrē
individuāli noslēgtos līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem.
Tarifs piemērojams ar brīdi, kad Komunālo pakalpojumu dienests
uzsāk organizēt atkritumu savākšanu Saulaines ciemā;
- noteikt uz laiku no 2009.gada 1.decembra līdz 2010.gada 31.decembrim
pašvaldībai apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām samazinātus dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tarifus:
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar labiekārtotiem dzīvokļiem, tas
ir, “Kurši”, “Līvi”, “Saulaine-19”, “Saulaine-21”, “Saulaine-23”, “Sēļi”,
“Zelmeņi”, “Zemgaļi”, “Ezeri”, “Zemzari” – 0,16 Ls/m²,
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar daļēji labiekārtotiem
dzīvokļiem, tas ir, “Ziedoņi-3”, “Ziedoņi-4”, “Ziedoņi-7” – 0,10 Ls/m²,
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar nelabiekārtotiem dzīvokļiem,
tas ir, “Skujukrogs”, “Punslavas-5”, “Punslavas-6”, “Punslavas-7”,
“Rundāles pienotava”, “Strautiņi”, “Zvejnieki”, 0,04 Ls/m²;
- piedalīties atklātā projektu konkursā un iesniegt projekta „Alternatīvās
aprūpes pakalpojumu pieejamība daudzfunkcionālajā sociālā centrā
„Vecrundāle”” iesniegumu par kopējo summu Ls 86 224,42, tajā
skaitā PVN 21% Ls 14 964,57;

Rundāles novada domes informatīvs izdevums
- piedalīties projekta NVO kapacitātes stiprināšanas programmas
apakš projekta „Biedrības „Drošais pamats” kapacitātes stiprināšana
konsultatīvā centra izveidi” īstenošanā pirmsskolas izglītības iestādē
„Mārpuķīte”, kura kopējās izmaksas sastāda EUR 27451,24. Noslēgt
sadarbības līgumu ar biedrību „Drošais pamats un nodrošināt
projekta līdzfinansējumu EUR 2000 apmērā no Rundāles novada
domes budžeta līdzekļiem;
- piedalīties projektā „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”
par skolēnu autobusa iegādi ar vismaz 40 sēdvietām;
- pārņemt nekustamo īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
„Kamenes”, un zemes gabalu, uz kuras tā atrodas Svitenē, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā no Pilsrundāles vidusskolas un nodot to
Komunālo pakalpojumu dienestam apsaimniekošanā un komunālo
pakalpojumu sniegšanai. Noteikt dzīvojamo telpu īres maksu 0.22
Ls/m² ar 2010.gada 1.maiju;
- atsavināt, pārdodot izsolē, Rundāles novada domei piederošo
transportlīdzekli pasažieru autobusu SETRA S210H, v/n GL 4551
(reģ.apl. Nr.AE 0236935, 1986. Izlaiduma gads). Noteikt, ka minētā
transportlīdzekļa atsavināšanu organizē izsoles komisija šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Jānis Ercens,
komisijas locekļi - Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Nauris
Brūvelis, Finanšu nodaļas vadītāja Marija Teišerska, Komunālo
pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks, Juridiskās nodaļas
vadītāja Līga Vasiļauska;
- apstiprināt Rundāles novada autoceļu un ielu uzturēšanas klases
ziemas sezonai atbilstoši sarakstam „Rundāles novada autoceļu
un ielu uzturēšanas klases 2009./2010.gada ziemas sezonai” (ar
klasifikācijas sarakstu iespējams iepazīties Rundāles novada domē,
Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs, kā arī www.rundale.lv);
- apstiprināt Rundāles novada domes Juridiskās nodaļas nolikumu;
- piekrist mainīt V. Freimanei izīrēto nelabiekārtotu vienistabas
dzīvokli Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Rundāles pienotava”
Vecrundālē, uz nelabiekārtotu divistabu dzīvokli Nr.5 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Rundāles pienotava” Vecrundālē, un noslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku ar A. Freimani.
Noteikt dzīvojamās telpas īres maksu 0,06 Ls/m²;
- izīrēt uz nenoteiktu laiku O.Ļecko daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
“Saulgrieži” Rundāles novadā, labiekārtota četristabu dzīvokļa
Nr.15 daļu, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu un nosakot
dzīvojamās telpas īres maksu 0,22 Ls/m²;
- izīrēt uz nenoteiktu laiku M.Tkačukai daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā “Saulgrieži” Rundāles novadā, labiekārtota četristabu dzīvokļa
Nr.15 daļu, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu un nosakot
dzīvojamās telpas īres maksu 0,22 Ls/m²;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma “Jaunkrīvi” daļu;
- atļaut atdalīt no Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Malēji” ceturto zemes vienību, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Palejas”;
- iznomāt V.Meļņikam zemes gabalu „Priežpuri 1.28” Rundāles pagastā
uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksu gadā
noteikt 1.5% gadā apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas
vajadzībām uz 2007.gada 1.novembri;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Saulaines
mazdārziņš 3.41”, Rundāles pagastā.
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 26.novembrī.

2.

PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ VEIC REKONSTRUKCIJU
Š.g. oktobra mēnesī SIA „INOVA” Pilsrundāles vidusskolā veica
sporta zāles apgaismojuma rekonstrukcijas darbus. Uzsākti arī
pirmā stāva tualešu bloka pārbūve, pielāgojot to cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Rekonstrukcijas darbi tiek veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) finansiālu atbalstu projekta „Pilsrundāles vidusskolas
infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem” ietvaros. Jāatzīmē, ka Pilsrundāles vidusskola ir
vienīgā bijušajā Bauskas rajona teritorijā, kurā tiek veikti šāda veida
darbi, lai uzlabotu izglītības ieguves pieejamību izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Papildus augstāk minētajām aktivitātēm, 2010.gadā projekta
ietvaros paredzēts veikt šādus rekonstrukcijas darbus:
• centrālās ieejas mezgla pārbūvi, paredzot uzbrauktuvju izbūvi,
lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem iekļūšanu
un izkļūšanu no ēkas, kā arī skolas svinīgo pasākumu laukuma
rekonstrukciju un labiekārtošanu (aprīlis – maijs);
• pirmā stāva vestibila rekonstrukciju, nodrošinot ērtu nokļūšanu
uz ģērbtuvi, ēdamzāli, aktu un sporta zālēm (jūlijs – augusts).
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 98 392 LVL, kas tiek
finansētas no šādiem finanšu avotiem:
ERAF finansējums –83 633 LVL apmērā (85% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām);
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – 2 952 LVL apmērā (3%
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
Rundāles novada domes budžeta finansējums – 11 807 LVL
apmērā (12% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projekta rezultātā ieguvēji būs ne tikai izglītojamie, bet arī citi
Rundāles novada iedzīvotāji, kuri piedalīsies rīkotajos pasākumos
Pilsrundāles vidusskolas aktu un sporta zālē - ikgadējā Ziemassvētku
vakarā vientuļajiem pensionāriem un cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem, sacensībās, kas tiek organizētas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, Pilsrundāles vidusskolas kopējās vecāku sapulcēs,
Pilsrundāles ciema iedzīvotāju sapulcēs u.c. pasākumos.
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību – projektu speciāliste

PILSRUNDĀLĒ UZSTĀDĪTS HIPOTĒKU BANKAS
BANKOMĀTS
Pilsrundālē, veikala „Vesko” telpās ir sācis darboties Hipotēku
bankas bankomāts. Hipotēku bankas klientiem skaidras naudas
izņemšana un iepazīšanās ar PNK atlikumu ir bez maksas. Arī
draudzīgo banku – Latvijas Krājbankas, SEB bankas, Rietumu
bankas un Parex bankas klienti naudu var izņemt bez maksas (citu
pakalpojumu cenrāži noteikti katrai bankai savi).
Izdevīgi piedāvājumi pensijas saņemšanai
Hipotēku banka klientiem, kuri sasnieguši 62 gadu vecumu,
piedāvā bez maksas saņemt vairākus bankas pakalpojumus:
norēķinu konta atvēršanu, internetbankas pieslēgšanu un lietošanu,
kā arī maksājumu kartes Maestro izsniegšanu. Par maksājumu
kartes lietošanu klientiem parasti jāmaksā reizi gadā; pensionāru
ērtībai banka piedāvā iespēju maksāt tikai 25 santīmus mēnesī.
Pensiju būs ērti saņemt jaunajā bankomātā veikalā „Vesko”.
Vairāk par šiem un citiem pakalpojumiem iespējams uzzināt
Hipotēku bankas Bauskas filiālē, zvanot pa bezmaksas informatīvo
tālruni: 80 000 100 vai bankas mājas lapā: www.hipo.lv.
Informāciju sagatavoja:
Māra Bite,
Hipotēku bankas Bauskas filiāles vadītāja

RUNDĀLES NOVADA DOME –
PARTNERIS DIVOS JAUNOS
PROJEKTOS
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 20072013 ietvaros apstiprināti divi projekti “Pirmsskolas izglītība”
un „Zemgales tradīcijas”, kuros kā partneris piedalās Rundāles
novada dome.
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA
Projektu „Sadarbības sistēmas veidošana starp pirmsskolas
izglītības iestādēm Lietuvas un Latvijas pierobežā” (Pirmsskolas
izglītība) realizēs Pakruojis rajona pašvaldība Lietuvā (vadošais
partneris), Rundāles novada dome un Šauļu reģiona attīstības
aģentūra. Projektu plānots realizēt no 2009.gada decembra līdz
2011.gada maijam. Kopējais projekta norises ilgums 18 mēneši.
Projekta mērķis ir izveidot un ieviest pārrobežu sadarbības
sistēmu starp Latvijas un Lietuvas pierobežas pirmsskolas izglītības
iestādēm - „Mārpuķīte” (Rundāles novadā) un „Ažuoliukas”
(Žeimelis, Pakruojis raj., Lietuva), kas atrodas tikai 12 kilometrus
viena no otras, tādējādi uzlabojot izglītības ieguves apstākļus
pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī saglabājot tradicionālo latviešu
un lietuviešu tautu kultūras un attīstot Zemgales pierobežas reģionu.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt 11 seminārus Latvijas un
Lietuvas pierobežas bērnudārzu audzinātājām un auklītēm, organizēt
folkloras festivālu un koncertu, rīkot labas pieredzes apmaiņas
izbraukumus uz Latviju un Lietuvu, izdot „Ābeci” pirmsskolas
vecuma bērniem, kā arī metodiskos materiālus pirmsskolas iestāžu
pedagogiem, veikt inventāra iegādi pirmsskolas izglītības iestādēm
„Mārpuķīte” un „Ažuoliukas” (Lietuva), kā arī veikt b/d „Ažuoliukas”
renovāciju.
Kopējais projekta budžets: EUR 204 215,83.
Latvijas–Lietuvas programmas, ERAF līdzfinansējums: EUR
171 536,97 (t.sk. Rundāles novada domei piešķirtais finansējums
projekta aktivitāšu īstenošanai EUR 61 828,00). Nacionālais (pašvaldību) finansējums: EUR 30 271,23, t.sk. Rundāles novada domes
līdzfinansējums EUR 9 274,20
ZEMGALES TRADĪCIJAS
Projektu „Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana
Zemgales reģionā” (Zemgales tradīcijas) realizēs Pakruojis rajona
pašvaldība Lietuvā (vadošais partneris) sadarbībā ar Rundāles
novada domi (Svitenes pagasts), Bauskas novada domi (Īslīces
pagasts), Vecumnieku novada domi (Skaistkalnes pagasts), Iecavas
novada domi un Šauļu reģiona attīstības aģentūru. Projektu plānots
realizēt no 2009.gada decembra līdz 2011.gada februārim. Kopējais
projekta norises ilgums 15 mēneši.
Projekta mērķis ir veicināt pierobežas reģiona latviešu un
lietuviešu kopienu tuvināšanu, attīstot izpratni par Zemgales reģiona
autentisko kultūru un tradīcijām, tādējādi nodrošinot zināšanu un
pieredzes apmaiņu vietējās kultūras identitātes saglabāšanai un
uzlabojot Latvijas un Lietuvas ārējo tēlu.
Projekta ietvaros plānots organizēt 6 pasākumus, iesaistot
aktivitātēs cilvēkus no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģiona,
tādējādi veicinot starpkultūru dialogu; Tiks organizēta izglītojoša
konference par kultūras mantojuma saglabāšanu, izdota
pavārgrāmata ar Latvijas un Lietuvas kulināro mantojumu, kā arī
izveidota mājas lapa par Zemgales reģiona vēsturi. Rundāles novada
dome projekta ietvaros organizēs 2010.gada Miķeļdienas pasākumu
Svitenē.
Kopējais projekta budžets: EUR 234 204,40. Latvijas–Lietuvas
programmas, ERAF līdzfinansējums: EUR 194 612,94 (t.sk. Rundāles
novada domei piešķirtais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai
EUR 23 140,00)
Nacionālais (pašvaldību) finansējums: EUR 34 343,46, t.sk.
Rundāles novada domes līdzfinansējums EUR 3 471,00
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību – projektu speciāliste

3.

AICINĀM IESAISTĪTIES
Ir uzsākta Rundāles novada Attīstības programmas 1.redakcijas
izstrāde. Aicinām ikvienu Rundāles novada iedzīvotāju iesaistīties
tās veidošanā - labprāt uzklausīsim Jūsu viedokļus par pastāvošajām
problēmām un attīstības prioritātēm.
Ikvienu interesentu lūdzam sazināties ar Attīstības plānošanas
nodaļas speciālisti Ludmilu Knoku (tālr. 639 62 236, e-pasts:
ludmila.knoka@rundale.lv vai personīgi Rundāles novada domē).

SKOLAS JUBILEJAS SVINĪBAS NOSLĒGUŠĀS
Viss oktobra mēnesis pagājis lielā uztraukumā, gatavojoties skolas
jubilejas svinībām. Nu svētki pagājuši, un ir pienācis brīdis pateikt
paldies to veidotājiem.
Sākumā paldies visiem skolotājiem un darbiniekiem par ieguldīto
darbu, īpaši gribu izcelt L. Lauskinieci par scenārija izveidi un
pasākuma vadīšanu, D. Saku par pasākuma organizēšanu un vadīšanu,
A. Vangali un I. Salto par priekšnesumu sagatavošanu, A. Zelmeni un
viņas komandu par skolas noformēšanu, D. Bergmani par idejām un
to realizāciju skolas galvenās ieejas noformēšanā, kā arī R. Gustiņu par
milzīgo darbu skolas muzeja izveidē.
Protams, ka skolotājiem vislielākie palīgi bija skolēni, kuri ļoti
atbildīgi veica uzticētos pienākumus gan gatavojot priekšnesumus,
gan noformējot skolu.
Paldies Rundāles novada domes darbiniekiem par palīdzību
pasākuma organizēšanā, kā arī Rundāles pils muzeja kolektīvam un tās
direktoram Lancmaņa kungam par iespēju absolventiem pabūt savās
bijušās skolas telpās.
Īpašs paldies visiem absolventiem, kuri ziedoja naudu šī pasākuma
kvalitatīvai norisei. Par viņu līdzekļiem tika sarīkota arī uguņošana,
kurai A. Jeršovs sagādāja visu nepieciešamo un to noorganizēja.
Paldies!
Paldies visiem, kuri ieradās un bija kopā ar mums šajos svētkos!
Kopā mēs varam izdarīt ļoti daudz. Uz tikšanos pēc 5 gadiem!
Anda Liškauska,
Pilsrundāles vidusskolas direktore

BĒRSTELES PAMATSKOLAI - 20
„...Un smaržas no ābolu ķekariem uz skolu aicina mūs.”
(vārdi no skolas himnas)

Šogad Bērsteles pamatskola svin savu 20. gadskārtu. 1989. gada
1. septembrī skanīgais skolas zvans aicināja uz pirmo stundu skolēnus,
skolotājus, bērnudārza audzēkņus un darbiniekus.
Sākumā šajās telpās darbojās četras bērnudārza grupas
un sākumskolas klasītes. Pakāpeniski pirmsskolas grupu skaits
samazinājās, līdz palika tikai viena. Tādējādi radās iespēja palielināt
klašu skaitu un 1996. gadā skola ieguva pamatskolas statusu.
Šo gadu laikā skolā ir notikuši 14 izlaidumi, apliecību par
pamatizglītības iegūšanu ir saņēmuši 95 skolēni. Gadu gaitā skola
ir tikusi pie savas simbolikas – uz skolas desmitgadi tika šūdināts
karogs, uzstādīts skolas dibināšanas akmens, tikām arī pie sava logo
un devīzes. 2008. gadā pirmo reizi tiek atskaņota skolas himna, kuras
teksta un mūzikas autore ir sākumskolas skolotāja Līga Bajāre.
Šo gadu laikā ir paveikti daudz gan mazu, gan lielu darbu, kuros
savas zināšanas, izdomu, iniciatīvu, neatlaidību un brīvo laiku ir
ieguldījuši gan skolēni, gan skolotāji, gan arī pārējie skolas darbinieki.
Tāpēc aicinu visus, kuri kaut īsu laika sprīdi ir bijuši piederīgi Bērsteles
pamatskolai (arī „vecajai” skoliņai, kura pastāvēja no 1950. gada līdz 60.
gadu beigām), uz skolas jubilejas svinībām 2009. gada 21. novembrī,
lai atcerētos kopīgi piedzīvotos priekus, panākumus, lai dalītos ne
tik priecīgos notikumos, lai mūs visus priecētu atkalsatikšanās brīdis
mūsu mīļajā skoliņā.
„Nekad nevar aizmirst pirmo skolotāju,
pirmo piecinieku, pirmo piezīmi, pirmo mīlestību...
Nekad nevar aizmirst savu pirmo skolu!”
Edīte Šuķe-Misūne 1964. gada izlaidums
(vārdi no skolas Viesu grāmatas)

Gunta Šurna,
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības vadītāja

RUNDĀLES NOVADAM JAUNS ĢERBONIS
Valsts Heraldikas komisija apstiprinājusi
Rundāles novada jauno ģerboni. Tajā attēlots
kronēts pussēdošs zelta lauva, kas ar labo
ķetnu tur vairogu. Ģerboni ietver šaurapmale
purpura un zelta krāsās. Ģerbonis izstrādāts
par pamatu ņemot jau iepriekš apstiprināto
Rundāles pagasta ģerboni.
Ģerboņa metu izstrādājis Vladimirs
Ladusāns, Mākslinieku savienības un Dizaineru
savienības biedrs. V.Ladusāns ir daudzu
reģistrētu ģerboņu un preču zīmju autors.
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente, Sabiedrisko attiecību – projektu speciāliste

IESPĒJA SAŅEMT VALSTS LAUKU TĪKLA
E-JAUNUMUS
Valsts Lauku tīkla interneta vietnē www.laukutikls.lv ir iespēja
parakstīties jaunākās aktuālās informācijas elektroniskai saņemšanai
sava e-pasta pastkastītē.
Zemnieki, uzņēmēji un citi interesenti laipni aicināti izmantot
iespēju regulāri saņemt informāciju par vietējās iniciatīvas aktivitātēm,
aktualitātēm lauksaimniecībā, t.sk. bioloģiskajā lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā,
pārtikas
pārstrādē,
nelauksaimnieciskajā
uzņēmējdarbībā, iepazīties ar jaunumiem saistībā ar vidi un ainavu,
lauksaimniecības kooperāciju, izglītību un pētījumiem, starptautisko
sadarbību, teritoriju pārvaldi, kā arī saņemt Valsts Lauku tīkla ziņas.
Plašāka informācija – www.laukutikls.lv.
Informāciju sagatavoja:
Ludmila Knoka, Lauku attīstības speciāliste

PILSRUNDĀLES BIBLIOTĒKA – STĀSTU
BIBLIOTĒKA
Pilsrundāles bibliotēka ir uzņemta UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas izveidotajā Latvijas bibliotēku tīklā “Stāstu bibliotēkas”.
Šajā tīklā kopumā uzņemtas 19 Latvijas bibliotēkas, kas līdz šim
īstenojušas stāstīšanas tradīcijas veicināšanas pasākumus projekta
“Stāstu laiks bibliotēkās” ietvaros un paudušas vēlmi un apņēmību
arī turpmākos divus gadus sniegt ieguldījumu stāstīšanas tradīcijas
pastāvēšanai Latvijā.
Projekta „Stāstu laiks bibliotēkās” mērķis ir vienot dažādu paaudžu
cilvēkus, atdzīvinot stāstīšanas tradīciju paaudžu starpā, kā arī
pilnveidot ikviena valodas kompetenci un sociālās prasmes klausīšanās
un stāstīšanas procesā. Projektā ir iecerēts attīstīt stāstīšanas pasākumu
organizēšanu bibliotēkās, šādi dodot ieguldījumu arī bibliotēku sociālās
lomas paplašināšanā sabiedrībā.
Bez tam, konkursa „Bibliotēka – bērniem un jauniešiem” ietvaros,
kas norisinājās Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un Iecavas novados,
Pilsrundāles bibliotēka atzīta par 2. labāko bibliotēku grupā, kuru
apkalpošanas zonā ir vidusskola!
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente, Sabiedrisko attiecību - projektu speciāliste

RUNDĀLES NOVADA
RADOŠĀ FANTĀZIJAS STUDIJA „RIEKSTULĪTIS”
aicina mīlēt, just, pētīt, izzināt, brīnīties, atklāt, priecāties un darboties!
Ja esi smaidīgs, Rundāles novada mazulis (3 mēn. – 4 g.) ar
visforšākajiem vecākiem pasaulē, tad droši pievienojies mums
katru trešdienu plkst. 11.00 Rundāles novada domes Jaunajā zālē!
Nodarbībās mēs attīstāmies, augam, dziedam, lecam, rāpojam,
atklājam, vingrojam, dalāmies pieredzē, veidojam, aplicējam, zīmējam,
svinam svētkus – esam kopā savā mazajā bērnības un mīlestības pasaulē.
ESAT SIRSNĪGI GAIDĪTI MŪSU PULKĀ!
Pieteikšanās pa tālr. 29850818 (Kristīna)

4. Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sveicam novada
novembra
jubilāres un jubilārus!
Rudens saule Tevi glāsta,
Gadus nemanot.
Ozols zīles dāvā neskaitot.
Kļava panāk pretim,
Lapu zeltu kaisot,
Šūpļa svētkos Tevi apsveicot.
/V.Kokle – Līviņa/

85

Konstancija Kirkiliene

80

Marijanna Armane

75

Rita Leitlante
Zinaida Plohiha
Gaļina Uļjanova

70

Mārīte Blauduma
Janina Bobrova
Vitālijs Volkovs

65

Julijana Ševcova
Gaļina Vītiņa

60

Vija Drobiševska
Valentīna Krilova
Ludmila Seiniņa
Aija Tribande

55

Aivars Dankbārs
Ļubova Liepa
Dmitrijs Ungurjans

50

Arnis Ermanis
Gunārs Ķezis
Vija Meldere
Aivars Mežkazs
Aivars Okmanis
Imants Vaičulaitis

Iespēja pieteikties uz šādu zemes
gabalu nomu:
„Pie Punslavām 1.4” – 0,90 ha
„Pie Punslavām1.6.” – 1,83 ha
„Pie Punslavām 3.53.59” – 0,87 ha
„Punslavas” 0,30 ha, 0,50 ha, 0,5ha, 0,26 ha
„Pilsrundāles ciemats 1.25” 0,02 ha
„Pilsrundāles ciemats 2.31” 0,03 ha
„Pilsrundāle 78” 0,03 ha
„Pilsrundāle 101” 0,03 ha
„Pilsrundāles ciemats 3.15.2” – 0,02 ha
„Pilsrundāles ciemats 3.11.” - 0,23 ha
„Rundāles ciemats 1.7” – 0,08 ha
„Rundāles ciemats 4.4.” - 0,46 ha
„Rundāles ciemats 6.4.1” - 0,07 ha
„Rundāles ciemats 6.22” - 0,32 ha
„Āboliņi” – 1,86 ha
Rundāles pagasta zemes 1.8. -1ha; 1.12. -1,10;
1.1. -0,85; 1.3. – 0,84; 1.5,7 – 1,79 ha
„Lepšukalns 1.19” 2,5ha
„Lielupes mala 1” 2,9ha
„Eglītes 1.35” 1,34 ha
Rundāles novada dome
Lūdzam ziedot daudzbērnu ģimenei bērnu
gultiņu vai dvīņu gultiņu.
Sazināties ar Sociālo darbinieci L.Artimoviču
(639 62 148, m.t. 265 77 309)

SIRSNĪGI SVEICAM
Bērsteles pamatskolas
esošos un bijušos skolotājus, kā arī
skolēnus un absolventus
BĒRSTELES PAMATSKOLAS
20 GADU JUBILEJĀ
Rundāles novada dome

Sestdien, 21.novembrī
BĒRSTELES PAMATSKOLAS 20 GADU
JUBILEJAS SALIDOJUMS
Mīļi gaidām ikvienu, kas ir bijis saistīts
ar Bērsteles pamatskolu!
Plkst. 17.00 – dalībnieku reģistrācija
Plkst. 18.00 – svinīgais pasākums
Dalības maksa Ls 2.
Sīkāka informācija pa tālr.
6 39 62 446, 272 34 219

Sveicam jaundzimušos un viņu
vecākus!

GAIDĀMIE PASĀKUMI
Visu novembri Viesturu bibliotēkā
Izstāde – dzejniecei Norai Kalnai 70
Visu novembri Viesturu bibliotēkā
Izstāde – Maijai Tabakai 70
Visu novembri Bērsteles un Viesturu bibliotēkās
Izstāde – Kārlim Skalbem 130
līdz 22.novembrim Pilsrundāles bibliotēkā
Jura Zēberga melnbalto fotoportretu izstāde
17.novembrī plkst. 18.00 Bērsteles kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts
pasākums
18.novembrī Svitenes bibliotēkā
Literatūras izstāde – Latvijas
proklamēšanas diena

Republikas

18.novembrī plkst. 17.00 Svitenes tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts
pasākums
Filmas „Vienīgā fotogrāfija” demonstrēšana
Plkst. 21.00 Balle (spēlēs grupa „Klaidoņi”)

Tomass Sujetins

18.novembrī plkst. 19.00 Pilsrundāles vsk. zālē
Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts
pasākums
Balle (spēlēs Elgars)

Jānis Emīls Apšāns

20.novembrī plkst. 13.30 Bērsteles kultūras namā
Draudzības vakars „Ar draudzīgu smaidu”
Rundāles novada pensionāru padomes biedriem

dzim. 09.okt. 2009.
Vecāki –Aija Veršinska un
Sergejs Sujetins
dzim. 29.okt. 2009.
Vecāki –Agnese Belrusa un Ivars Apšāns

Madars Mucenieks

dzim. 04.nov. 2009.
Vecāki – Inga Mihailova un
Vladimirs Mucenieks

Š.g. 11.decembrī plkst.16.00
Bērsteles kultūras namā
ZIEMASSVĒTKU BALLE
VIESTURU PAGASTA PENSIONĀRIEM
Lūdzam pieteikties līdz 8.dec.
Viesturu pagasta pārvaldē t. 639 62 126;
pie S.Počas (mob.t. 261 23 242) vai
pie G.Lisovskas (mob.t. 295 74 079).
Kursēs autobuss pēc šāda maršruta:
Birzes plkst. 15.00
Kukšukrogs plkst. 15.10
Vairogi plkst. 15.15
Viesturi plkst. 15.30
Š.g. 19.decembrī plkst.16.00
Svitenes tautas namā
IKGADĒJĀ SVITENES PAGASTA
PENSIONĀRU BALLE
Lūdzam pieteikties līdz 14.dec.

Svitenes pagasta pārvaldē t. 639 26 332;
Svitenes tautas namā t. 293 77 965 (Sandra).

Kursēs autobuss pēc šāda maršruta:
Bērstele plkst. 15.00
Virsīte plkst. 15.30
Šķībais krogs plkst. 15.35
Baznīckrogs plkst. 15.40

22.novembrī plkst. 16.00

SVECĪŠU VAKARS
SUDMALU KAPOS

21.novembrī plkst. 18.00 Pilsrundāles vsk.
Bērsteles filiālē
Bērsteles pamatskolai – 20 gadu jubilejas
pasākums
No 27.nov. līdz 19.dec. Pilsrundāles bibliotēkā
Elejas Veronikas gleznu izstāde
27.novembrī plkst. 17.00 Pilsrundāles bibliotēkā
Lasītāju kluba tikšanās
28.novembrī Svitenes bibliotēkā
Literatūras izstāde – dzejniekam Pēterim Zirnītim 65
11.decembrī plkst. 16.00 Bērsteles kultūras namā
Pensionāru balle Viesturu pagasta pensionāriem
19.decembrī plkst. 16.00 Svitenes tautas namā
Ikgadējā Svitenes pagasta pensionāru balle
BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS BĒRSTELĒ
UZŅEM JAUNUS DALĪBNIEKUS
vecumā no 3 – 6 gadiem
Nodarbības notiek Bērsteles kultūras namā
katru ceturtdienu plkst. 16.45 līdz 18.00
Kolektīva vadītāja A.Strelčūne
Sazināties ar S.Poču m.t. 261 23 242

Pēdējā gaitā pavadīti
Te viss, kas darīts, paliek, Es nešķiros no jums,
Te paliek manas rūpes, mans sapņu lolojums
/V.Brutāne/

Mirdza Jankovska (24.03.1928. – 09.10.2009.)
Ilgonis Švāģers (15.07.1938. – 10.10.2009.)
Juris Cīrulis (20.09.1972. – 11.10.2009.)
Ona Kukorite (18.05.1926. – 15.10.2009.)
Aleksandra Deņisova (22.09.1931. – 26.10.2009.)
Mairita Krūmiņa (28.09.1939. – 30.10.2009.)
Mikols Kazokaitis (07.10.1938. – 01.11.2009.)

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša pagasta sēdi. Izdevums izdevniecībā
tiek iesniegts 2 nedēļu laikā no katra mēneša pirmā datuma. Mēs neatbildam par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt
par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.
Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 1500 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv .
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr.639 62 236.

