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IEGŪST „GADA SKOLĒNA” SVEIC NOVADA JAUNOS
TITULU
IEDZĪVOTĀJUS

Mārtiņš kopā ar vecākiem Antru un Ivaru /Foto: Kristīne Kociņa/
11.maijā Rundāles pilī tika
sveikti Rundāles, Bauskas
un Iecavas zinošākie, radošākie un aktīvākie jaunieši.
Starpnovadu konkursa “Gada
skolēns 2017” vidusskolas
grupā galveno godalgu un
titulu ieguva Pilsrundāles vidusskolas skolēns Mārtiņš
Čerļenoks.
„Mārtiņa panākumu atslēga ir
neatlaidīgs darbs. Mārtiņš ir nopietnākais un aktīvākais skolēns
klasē. Viņam var uzticēt jebkuru
pienākumu, ar augstu atbildības
sajūtu viņš izdara visu. Mārtiņš
ir mūsu skolas lepnums. Man ir
tas gods būt par Mārtiņa klases
audzinātāju,” apsveikuma runā
uzsvēra klases audzinātāja Anna
Vasiļevska.
Sekmīgi sevi konkursā apliecināja arī Pilsrundāles vidussko-

las skolnieces Lana Zeltiņa un
Daila Brigmane.
Konkursā tika sumināti nomināciju ”Par vispusīgām zināšanām”, „Par talantu daudzpusību”
un titula „Gada skolēns 2017”
ieguvēji pamatskolas un vidusskolas posmā. Visi finālisti saņēma piemiņas veltes un naudas
balvas. Gaišas emocijas vairoja
un klātesošos ar savu uzstāšanos priecēja dziedātāja Elza Rozentāle.
Pamatskolas grupā titulu
„Gada skolēns 2017” ieguva
Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkne Elīza Paula Graudiņa.
Apsveicam visus konkursa
dalībniekus!
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

4.maijā,dienā, kad visā Latvijā tika atzīmēta Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas diena, 23 novada ģimenes tikās Rundāles pilī, kur svinīgos apstākļos tika sveikti 2016.gadā dzimušie
bērniņi. Attēlā: Karlīna Bemberga un Rundāles novada talismans
„Lauva”. Foto: Ints Lūsis

2017.GADA 3.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM
REĢISTRĒTIE KANDIDĀTU SARAKSTI,
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA,
ZIŅAS PAR KANDIDĀTIEM RUNDĀLES NOVADĀ
SKATIET 6.LPP.
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APRĪĻA SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
APSTIPRINA BĀRIŅTIESAS ĒTIKAS
KODEKSU
Aprīļa domes sēdē tika apstiprināts bāriņtiesas ētikas kodekss.
Rundāles novada bāriņtiesas ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Rundāles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa un
bāriņtiesas darbinieka profesionālās ētikas
un uzvedības pamatprincipus, lai uzlabotu
bāriņtiesu darba kultūru un veidotu sabiedrības uzticību bāriņtiesām.
Ētikas kodekss ir dokuments, kurš ir atvērts
papildinājumiem, izmaiņām un jaunievedumiem.
Ētikas kodekss izdots saskaņā ar Bāriņtiesu
likuma 4.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas nosaka attiecīgās pašvaldības
dome vai attiecīgā bāriņtiesa, saskaņojot
tās ar pašvaldības domi.
VINGROS UN RĪKOS DAŽĀDUS
PASĀKUMUS
Ar domes lēmumu 500 eiro liels finansējums piešķirts biedrības „Sudrabupe” projekta „Nāc un dari, tu vari” realizācijai.
Šogad līdzfinansējums tiek paredzēts septiņām aktivitātēm – diviem labas pieredzes
braucieniem – divu dienu pieredzes apmaiņas braucienam uz Ērgļiem, kā arī teātra un
Rīgas muzeju apmeklējumam.
Maijā seniori organizēja „Baltā galdauta”
svētkus, iegādājoties pārtikas produktus.
Paredzēta tikšanās arī ar Vari Vētru Svitenes tautas namā, kā arī dalība senioru dienas pasākumā Viesturos. Decembrī plānots
Ziemassvētku pasākums kopā ar sadraudzības pašvaldību senioriem. Biedrība šogad
plāno organizēt arī vingrošanas nodarbību
fizioterapeita uzraudzībā.
Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas
1060 EUR apmērā, kur 500 EUR ir Rundāles novada domes finansējums, bet 560,00
EUR - biedrības finansējums.
VEIDOS ROTAĻU LAUKUMU
Domes sēdē tika apstiprināts Rundāles novada biedrības „RŪENTĀLE” projekta „Audz
priecīgs!” pieteikums. 1000.00 eiro piešķirti
rotaļu un atpūtas laukuma izveidei Pilsrundāles 2 ciematā pie mājām „Papeles”, „Druviņas” un „Bezdelīgas”.
Šis ir pirmais šogad apstiprinātais projekta
pieteikums pašvaldības finansētajā projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Biedrība plāno uzstādīt rotaļu laukuma
konstrukciju ar rāpšanās elementiem, šūpolēm un slidkalniņu. Tiks izveidota smilšu
kaste, kā arī ieraktas riepas kāpelēšanai.
Pirmais veicamais darbs pirms laukuma izveides – zemes gabala sakopšana.
Biedrības līdzfinansējums laukuma izveidei
veido 180 eiro.

„Iedzīvotāji veido savu vidi” projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu,
uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides
kvalitāti, sekmējot sociālo atbildību, savstarpējo sadarbību starp pašvaldību un vietējo sabiedrību.
Atbalsts tiek piešķirts iniciatīvām Rundāles
novada teritorijas labiekārtošanai, pilnveidošanai un uzlabošanai, piemēram, atpūtas
zonu iekārtošana bērniem, pieaugušajiem,
taciņu izveide, teritorijas apzaļumošanai un
citiem līdzīgiem pasākumiem.
Finansējuma saņemšanai Rundāles novada domē vai Svitenes vai Viesturu pagastu
pārvaldēs ir jāiesniedz aizpildīta projekta
pieteikuma veidlapa. Projektu konkursa nolikums pieejams www.rundale.lv sadaļā SABIEDRĪBA (Iedzīvotāji veido savu vidi).
SNIEGS ATBALSTU NOVADA JAUNAJIEM
UZŅĒMĒJIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS
UZSĀKŠANAI UN ATTĪSTĪBAI

Rundāles novada jaunajiem uzņēmējiem ir
pieejams līdzfinansējums līdz pat sešiem
tūkstošiem eiro uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. Lēmums par nolikuma
“Īsteno savu ideju Rundālē!” apstiprināšanu
pieņemts aprīļa Rundāles novada domes
sēdē.
Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās vides veidošanu
Rundāles novadā.
Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskajai personai jauna uzņēmuma radīšanai
un/vai attīstībai.
Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas paredz jauna produkta, jauna pakalpojuma izveidošanu, kā arī jaunu darbavietu radīšanu.
Finansējumu piešķir nekustamā īpašuma
iegādei, pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam, ražošanas ēku
būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam,
aprīkojuma, materiālu, izejvielu, instrumentu, datortehnikas ar nepieciešamo programmatūru iegādei (t.sk. transportēšanas/
piegādes, uzstādīšanas un citas darbības
nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas),
lauksaimniecības dzīvnieku iegādei, tehnoloģisko iekārtu iegādei (t.sk. iekārtu transportēšanas/piegādes izmaksas, uzstādīša-

na, darbinieku apmācība u.c.), informatīvo
materiālu iespiešanai un izplatīšanai, mārketinga pasākumu izmaksām (ne vairāk par
10% no pieprasītā finansējuma).
Projekta realizācijas laiks nevar būt garāks
par trim gadiem. Pretendentam ir tiesības
sagatavot viena, divu vai trīs gadu projektu.
Maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam pretendentam:
- viena gada projektam – līdz 3000 eiro
apmērā;
- divu gadu projektam – līdz 5000 eiro apmērā, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro
pirmajā gadā un līdz 2000 eiro otrajā gadā;
- trīs gadu projektam – līdz 6000 eiro apmērā, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro
pirmajā gadā, līdz 2000 eiro otrajā gadā un
līdz 1000 eiro trešajā gadā.
Nolikums, projekta pieteikuma veidlapa lejupielādējama pašvaldības mājas lapā www.
rundale.lv sadaļā UZŅĒMĒJDARBĪBA (Līdzfinansējuma piešķiršana uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai Rundāles novadā).
Kontaktpersona projekta sagatavošanas
procesā – Santa Švāģere, Rundāles novada
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja, tālrunis 26241562, e-pasts
- santa.svagere@rundale.lv.
Attēlā: Logotipu “Kronēts Rundālē” lieto, lai
veicinātu un popularizētu Rundāles novada
teritorijā ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu atpazīstamību.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
Atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Plostiņi”, atdalot zemes gabalu aptuveni 10 ha platībā un izstrādājot
zemes ierīcības projektu.
Atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Beinerti”, atdalot divus zemes
gabalus - 0,3 ha un 0,8 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lepšu gravas” zemes vienību
trīs zemes gabalos - aptuveni 0,3 ha, 0,4 ha
un 0,74 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo
īpašumu “Alejnieki”, atdalot no nekustamā
īpašuma zemes gabalu 10,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Tiks sadalīts pašvaldībai piekritīgs Rundāles pagasta nekustamais īpašums „Lielupes
mala”, atdalot zemes vienību 2,6 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
2,6 ha platībā piešķirts nosaukums “Priedaine” un noteikts zemes lietošanas mērķis zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lejas” zemes vienību divos zemes gabalos - aptuveni 9,39 ha un 3,13 ha
platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
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<Neizstrādājot zemes ierīcības projektu, atļauts sadalīt Viesturu pagasta nekustamo
īpašumu „Jaunvarenie”, atdalot zemes vienību 0,63 ha platībā. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums
„Baravikas” un adrese “Baravikas”, Viesturu
pag., Rundāles novads. Zemes lietošanas
mērķis - zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
PIEŠĶIR ADRESES
Viesturu pagasta dzīvojamās mājas „Medpunkts” telpu grupām piešķirtas adreses “Medpunkts”-1, Viesturi, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, LV-3921, un - “Medpunkts”-2, Viesturi, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3921.
PRIEKŠSĒDĒTĀJS ATVAĻINĀJUMĀ
Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļa no
8.maija līdz 22.maijam piešķirta Rundāles
novada domes priekšsēdētājam Aivaram
Okmanim.
IZNOMĀ ZEMI
Iznomātas pašvaldībai piekritīgas zemes
vienības - uz pieciem gadiem Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 22”,
zemes vienība 0.0055 ha platībā garāžas
uzturēšanai;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 48” zemes vienība 0.03 ha
platībā un nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 49” zemes vienība 0.03 ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai;
- no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada
31.augustam Rundāles pagasta pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Valti”
zemes vienība 4,33 ha platībā un zemes
vienība 1,78 ha platībā lauksaimnieciskajai
ražošanai;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 3.10” zemes vienība
0.04 ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai.
VĒLAS ATTĪSTĪT KAUCMINDES PILS
KOMPLEKSU
Uz desmit gadiem Kaucmindes pils kompleksa attīstīšanai Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
programmas projekta ietvaros biedrībai
“Kaucmindes pils attīstības biedrība” iznomāta pašvaldības nekustamā īpašuma
„Kaucmindes dīķi” zemes vienība 0,58 ha
platībā. Zemes nomas maksa noteikta 5%
apmērā gadā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības.
Gadījumā, ja netiks apstiprināts un piešķirts finansējums biedrības iesniegtajam
projekta pieteikumam, Rundāles novada
pašvaldībai ir tiesības vienpusēji atkāpties

un izbeigt zemes nomas līgumu, noteikts
lēmumā. Ieguldītie finanšu līdzekļi biedrībai
netiks atmaksāti.
PLĀNO MODERNIZĒT HIDROLOĢISKĀ
MONITORINGA TĪKLU
Lai pilnveidotu un modernizētu valsts hidroloģiskā monitoringa tīklu, ar domes lēmumu
bezatlīdzības lietošanā Valsts SIA “Latvijas
vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” nodota pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežotnes pilskalns” zemes vienības
daļa 0,0005 ha platībā hidroloģiskās stacijas „Mežotne” elektriskās iekārtas balsta
izvietošanai. Līgums noslēgts uz desmit
gadiem ar iespēju līgumu pagarināt.
Gadījumā, ja VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pārtrauc veikt
hidroloģiskos mērījumus, Rundāles novada
pašvaldībai ir tiesības vienpusēji atkāpties
un izbeigt līgumu, un ieguldītie finanšu līdzekļi lietotājam netiks atmaksāti.
APSTIPRINA IZSOLES NOTEIKUMUS
Zemes nomas tiesību izsoles noteikumi apstiprināti nekustamā īpašuma “Īslīces stacija 2” zemes vienībai.
Visas aktuālās izsoles pieejamas pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā PAŠVALDĪBA (Izsoles).
VEIDOS IELU
Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu,
domes sēdē pieņemts lēmums izveidot ielu
ar nosaukumu Robežu iela, “Lepšas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Ceļu ierīkošanas vai likvidēšanas jautājums
ir skatāms teritorijas plānošanas ietvaros.
Pašvaldībai ir pienākums gādāt par sakārtotu transporta infrastruktūru un par tādu
teritorijas plānošanu un attīstību, lai nodrošinātu personu tiesības pilnvērtīgi izmantot
nekustamo īpašumu, kas cita starpā ietver
piekļuvi šim īpašumam. Tomēr minētais nenozīmē, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt, lai līdz ikvienam tās teritorijā esošam
nekustamā īpašuma objektam vestu publiskas lietošanas ceļš. Īpašuma pieejamība,
ja to nenodrošina publiski ceļi, ir risināma,
nodibinot ceļa servitūtu vispārīgā kārtībā
atbilstoši Civillikumam.
Uz šo brīdi minētā iela praktiski pastāv un
ir visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem
ierakstīta zemes grāmatās kā ceļa servitūts
nekustamo īpašumu zemes vienībām.
Ar domes lēmumu tiks veiktas visas nepieciešamās darbības par ielas pārņemšanu,
novērtēšanu un uzņemšanu Rundāles novada pašvaldības bilancē.
PIEŠĶIR MEDĪBU NOMAS TIESĪBAS
Biedrībai „Sporta klubs Bauskas Zemgaļi”
piešķirtas medību nomas tiesības Rundāles
novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā

valdījumā esošajās medību platībās. Medību tiesību nomas līgums noslēgts uz diviem gadiem. Līgums atjaunots, jo beidzies
iepriekš noslēgtā līguma darbības termiņš.
MAINA ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶI
Mainīti Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Saulaines mazdārziņš 3.6” un „Saulaines mazdārziņš 3.18” zemes lietošanas
mērķi no - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, uz - zeme, kuras galvenā saimnieciskās darbība ir lauksaimniecība.
VĒLAS IZVEIDOT MULTIMEDIJU STUDIJU SAULAINĒ
Biedrība „BM Studio” gatavo projekta pieteikumu Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmai, paredzot aprīkojuma
iegādi un multimediju studijas izveidi jauniešu informācijas punktā „Strops”. Plānotie
darbības virzieni – foto, video, multimediji, programmēšana, mājas lapu dizains un
mobilo aplikāciju izstrāde.
Lai sekmīgi startētu programmā, ar domes
lēmumu uz astoņiem gadiem pagarināts
iepriekš noslēgtais sadarbības līgums ar
biedrību, kā arī noteikts, ka projekta apstiprināšanas gadījumā Rundāles novada dome
no pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošinās 1000 eiro līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanai.
IZNOMĀ TELPAS MULTIFUNKCIONĀLAJĀ CENTRĀ
Saskaņā ar būvniecības ieceri jaunas telpas aptiekai un doktorātam tika izveidotas
multifunkcionālajā centrā Pilsrundāle. Ar
domes lēmumu nedzīvojamās telpas uz pieciem gadiem iznomātas IK “Velgas aptieka”, 31,5 m2 platībā aptiekas pakalpojumu
nodrošināšanai, un Santas Gulbes ģimenes
ārsta praksei, 48,2 m2 platībā ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.
APSTIPRINĀTS RUNDĀLES NOVADA
DOMES 2016.GADA FINANŠU PĀRSKATS
Rundāles novada domes 2016.gada finanšu pārskatā tiek konsolidēti divu pašvaldības iestāžu – Rundāles novada domes un
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” finanšu pārskati.
Rundāles novada dome 2016.gadā savu
funkciju izpildi nodrošināja saskaņā ar apstiprināto 2016.gada budžetu.
Atbilstoši apstiprinātajam investīciju plānam 2016.gada laikā Rundāles novada
dome noslēdza, uzsāka jaunus un turpināja
vairāku novada sociāli ekonomiskajai attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanu un projektu pieteikumu sagatavošanu.

Turpinājums 5.lpp.->
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ĪRIJĀ PREZENTĒ LATVIEŠU KULTŪRU

Teātra studijas „Savējie” dalībnieki Reģionālajos kultūras svētkos Īrijā
/Foto: Elīna Dimante
Teātra studijas jauniešu
grupas deviņām dalībniecēm un man bija liels godspārstāvēt Latviju svinīgā
Eiropas latviešu apvienības
rīkotā pasākumā no 27.-30.
aprīlim Īrijā.
Pasākums norisinājās Dublinā- gan Dublinas pašā centrā- City Holl zālē, kur svinīgā
noskaņā tika attīts jau tālu ceļu
mērojušais Latvijas karogs un
ārzemēs mītošie jaunieši vēstīja savu karoga stāstu un uzfilmēto video. Biju aicināta vadīt pasākuma latvisko sadaļu,
uzstājās trīs latviešu kolektīvi,
arī mēs, un daudzas ārvalstu
latviešu kopas.
Nākamais pasākums bija
lielkoncerts laukumā pie Temple Bar, kas ir ļoti līdzīgs, ar
bruģi klāts laukums kā Vecrīgā.
Arī gājiens norisinājās pa bruģētām ieliņām. Jāteic, ka laika
apstākļi nelutināja, Īrija par sevi
atgādināja visai tradicionālā
manierē.
Lai piedalītos pasākumā, bijām ļoti daudz strādājuši, jo tik
nopietnā pasākumā jārēķinās,
ka tiešām pārstāvam moto- „Es
esmu Latvija!”
Iestudējuma koncertversijastāsts par meitenēm un vainadziņu- tapa 55 stundu garumā,
no 13.janvāra nebija brīvdienu ne tikai meitenēm, bet arī
visai palīgu komanda- tērpu
māksliniecei Sarmītei, šuvējām,
horeogrāfei
Agnesei, mūsu
labajam gariņam- vokālajai pe-

dagoģei Mārai un man.
Paldies vecākiem un jauniešiem par izturību, atbalstu un
mūsu visu spēju “izdzīvot” stresa apstākļos!
Mēs esam ļoti pateicīgi
novada domei par atbalstu un
iespēju atsaukties ielūgumam
un Navanas skoliņas vecākiem
par mūsu uzņemšanu un izvadāšanu ikdienā un ekskursijās.
Ik mirklis, kurš ieguldīts, bija tā
vērts. Jau lidojot prom, mūsu
vainadziņi, kuri visu laiku bija
galvās, pievērsa uzmanību un
tika uzdoti neskaitāmi jautājumi, kur tādus var iegādāties!
(Paldies, mammas!) Dziedājām
visur un pretī saņēmām smaidus un sirsnību. Arī mūsu tērpi
un dejas stilistika ļoti atšķīrās
un ieinteresēja. Kad dziedājām
“Rūžeņu”, visa publika dziedāja
līdzi un svešatnē dzīvojošie tautieši nāca pateikties…
Vēl daudzi, daudzi sirsnības
un draudzības mirkļi noteikti paliks atmiņā, jo lielā darba
grūtības piemirstas, bet priekspaliek!
Lilita Lauskiniece,
Teātra studijas
„Savējie” režisore
DALĪBNIEKU PĀRDOMAS
Džesika: „Šis bija jauks un
saviļņojošs brauciens uz Īriju.
Jutos ļoti lepna, pārstāvot mūsu
Latviju tik lielos kultūras svētkos Eiropā.
Es un mani vecāki ir ļoti, ļoti

Svētku gājienā/ Foto: Inga Zvirgzdina

pateicīgi Īrijas latviešiem, kuri
bija noīrējuši lielu, skaistu māju,
kurā mēs dzīvojām un pavadījām jautrus vakarus. Mums
bija noorganizēts pašiem savs
transports, kurš mūs vizināja visas dienas.
Līdz šim man bija priekšstats, ka Īrijas daba ir ļoti līdzīga mūsu Latvijas dabai, taču
pēc aizraujošā pārgājiena uz
kalniem sapratu, ka tādu kalnu
un tādas dabas pie mums Latvijā nav.
Es esmu ļoti priecīga par
šo iespēju piedalīties svētkos
un apskatīt Īriju. Tās bija četras
aizraujošas notikumiem un darbiem bagātas un neaizmirstamas dienas.”
Samanta: „Šis bija nebijis
piedzīvojums. Mēs bijām ekskursijā uz mežonīgo Īriju, skati
- neaptverami skaisti un vietas – krāšņas. Kad uzstājāmies,
visapkārt zibēja fotoaparātu
zibspuldzes un simtiem filmētāju. Šis bija lielisks ceļojums
kopā ar kolosālāko skolotāju
Lilitu!”
Kitija: „Man palaimējās,
ka tiku pie tām meitenēm, kuras brauc uz Īriju. Bija traki rīti,
katru vakaru vēlu jāiet gulēt,
agri jāceļas, bet tas viss bija to
vērts. Es biju ļoti laimīga par to,
ka mums bija viena diena brīva. Visi kalni, ko mēs redzējām,
bija vienkārši brīnumaini. Abas
uzstāšanās bija ļoti stresainas,
jo tērpiem jābūt nesaburzītiem,
visam ir jābūt, visam ir jāizdo-

Foto: Elīna Dimante
das kā mēģinājumos. Cilvēki,
kuri mūs uzņēma savās mājās,
bija ļoti jauki. Mums visur jautāja par mūsu vainadziņiem, kur
tādus var dabūt? Esmu ļoti laimīga par šo braucienu.”
Alise: „Lai dotos uz Īriju un
tur uzstātos, bija daudz jāstrādā. Taču mēģinājumos pavadītais laiks bija labi pavadīts un
tika iegūtas jaunas prasmes.
Man piedāvātā iespēja līdz pašam brauciena galam, līdz brīdim, kad bijām atpakaļ mājās,
likās neiespējama un es ticēju,
ka pēkšņi pamodīšos savās mājās no, manuprāt, ļoti reālistiska
sapņa. Visu laiku, ko pavadījām
Īrijā, biju ļoti priecīga. Visvairāk
man patika cilvēku viesmīlība,
kalni, braucieni mašīnā, kuru
laikā dziedāts tika gandrīz nepārtraukti un protams arī pati
uzstāšanās. Es noteikti ceru uz
iespēju vēlreiz doties braucienā,
kurš kaut nedaudz līdzinātos
šim.”
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APRĪĻA SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
<- Sākums 3.lpp.
Galvenais Rundāles novada
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu avots 2016.gadā bija
iedzīvotāju ienākumu nodoklis,
tā prognoze tika izpildīta par
100.71 %.
Lai uzlabotu infrastruktūru
un nodrošinātu attiecīgo projektu realizāciju, pašvaldība
2016. gadā piesaistīja kredītresursus multifunkcionālā centra
1. un 3. kārtas būvniecībai, apgaismotā gājēju celiņa būvniecība Pilsrundāles ciemā (otrās
kārtas), atklātās daudzfuncionālās sporta arēnas būvniecībai Svitenē, transporta iegāde
Svitenes un Viesturu pārvalžu
vadītājiem.
Pašvaldības kredītsaistības,
noslēdzot 2016.gadu, sastādīja

10.46% no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).
Pašvaldības finanšu kapacitāte
ir pietiekama, lai arī 2017.gadā
piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un
neatliekamu investīcijas projektu īstenošanai. Ņemot vērā to,
ka paredzēts īstenot apjomīgus projektus multifunkcionāla
centra izbūvei, saistību apjoms
2017.gadā pieaugs.
Rundāles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2016.
gadā bija 4 161 103 eiro, tajā
skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 4 054 825 eiro jeb 104.52%
no plānotā, speciālā budžeta ieņēmumi 104 711 eiro jeb 98.65
% no plānotā, ziedojumi un dāvinājumi 1 567 eiro apmērā.
2016.gada Rundāles nova-

RUNDĀLES NOVADA
VĒLĒŠANU IECIRKŅU
DARBA LAIKS
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
2017

DARBA LAIKS
29.maijs 16.00 – 20.00
30.maijs 09.00 – 13.00
31.maijs 17.00 – 20.00
1.jūnijs
09.00 – 12.00
2.jūnijs
10.00 – 16.00
3.jūnijs
07.00 – 22.00

IZVIRZA REĢIONA GALVENO
BIBLIOTĒKU
Starp Rundāles novada
domi un Bauskas novada domi
2016.gada 7.novembrī ir noslēgts līgums par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu Rundāles novadā.
Ar domes lēmumu atkārtoti
Bauskas Centrālo bibliotēka izvirzīta reģiona galvenās biblio-

tēkas statusam Rundāles novada teritorijā.
IZBEIDZ VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA DARBĪBU
Ņemot vērā Teklas Pintas
iesniegumu, ar kuru tiek lūgts
atbrīvot viņu no vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas, ar domes lēmumu
izbeigtas Rundāles vēlēšanu
komisijas locekļa Teklas Pintas
darbība Rundāles novada vēlēšanu komisijā. Rundāles vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta
pieteikšanās termiņš noteikts
līdz 2017.gada 9.maijam.
Lēmumus aprakstīja –
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

SVITENĒ IESTĀDA
SIMTGADES OZOLUS

Foto: Zinaida Sparāne/

IECIRKŅA NOSAUKUMS
353. PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA “Pilsrundāles Vidusskola”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.
354. PII “MĀRPUĶĪTE”
les pag., Rundāles nov.

da pašvaldības budžeta izdevumi bija 3 811 768 eiro jeb
71.8% no plānotā, tajā skaitā
pamatbudžeta izdevumi 3 660
355 eiro jeb 76.30% no plānotā, speciālā budžeta izdevumi
147 053 eiro jeb 82.95% no
plānotā, ziedojumi un dāvinājumi 4360 eiro.

“Mārpuķītes”, Saulaine, Rundā-

357. SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS
Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov.
361. VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE
Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov.

“Gaismas”,

Bērsteles iela 4,

Akcijas „Apskauj Latviju” ietvaros par godu Latvijas 100-gadei
Rundāles novada Svitenes Saules dārzā tika iestādīti trīs Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas dāvātie ozoli. Tos, skanot spēka
dziesmām folkloras kopas “Svitene” un “Saulala” (Lietuva) izpildījumā, stādīja Rundāles novada augstāko apbalvojumu - Goda
zīmju - saņēmēji - Rundāles pils direktors Imants Lancmanis un
gleznotāja Īra Rozentāle ar Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani.
Akcija „Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas vienotības
un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidojot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās,
pagastos vai pierobežas teritorijās.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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APVIENĪBA „CILVĒKIEM UN ZEMEI”
3.JŪNIJĀ – PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2017

Kandidātu skaits: 12
Sarakstu skaits: 1
Kandidāti
1. Aivars Okmanis
2. Inta Klīve
3. Nauris Brūvelis
4. Sandra Kerēvica
5. Ludmila Knoka
6. Aelita Ramane
7. Anda Liškauska
8. Vitālijs Bļinkovs
9. Māris Leitlants
10. Arnolds Auza
11. Marija Abramčika
12. Vēsma Veģere
PRIEKŠVĒLĒŠANU
PROGRAMMA
Vēlētāju apvienība „Cilvēkiem un zemei” veicina novada
izaugsmi, kas balstīta uz Svitenes, Rundāles un Viesturu pagastu līdzvērtīgu attīstību.
Programma:
INFRASTRUKTŪRA. VIDE
Panākt novada teritorijā
esošo valsts autoceļu rekonstruēšanu, piesaistot LR un ES
finansējumu. Realizēt Pilsrundāle – Svitene ceļa pārbūves
projektu.
Panākt Pilsrundāle – Dzirnieki, Viesturi- Smedēni ceļu
rekonstrukciju.
Turpināt asfaltēt pašvaldības ielas Pilsrundālē, Saulainē,
Ziedoņos, Bērstelē un Viesturos.
Izbūvēt gājēju celiņu līdz
Rundāles pilij.
Turpināt ielu apgaismošanas projektus.
Risināt ārpus ciematiem
esošu daudzdzīvokļu māju
ūdensapgādes jautājumus.
Turpināt veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu

un siltināšanas projektus.
Realizēt Lielbērsteles parka
atjaunošanas projektu.
Turpināt Mežotnes pilskalna
kompleksa attīstību, panākot
arī Mežotnes baznīcas ēkas atjaunošanu.
Pabeigt
multifunkcionālā
centra būvniecību Pilsrundālē,
nodrošinot jaunas un mūsdienīgas telpas kultūras pasākumiem, bibliotēkai un veselības
aprūpei.
Turpināt uzturēt Mākslas
skolu Svitenes pilī.
Izstrādāt Svitenes muižas
attīstības koncepciju un attīstīt
Svitenes pili kā tūrisma objektu.
Labiekārtot pagastu teritorijas, iekārtojot jaunus bērnu
laukumus, uzstādot āra trenažierus, sakopjot parkus, izveidojot atpūtas vietas ģimenēm ar
bērniem.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Veicināt novada ekonomisko
aktivitāti, nodrošinot finansējumu jaunajiem uzņēmējiem inovatīvu ideju realizēšanai.
Izveidot un attīstīt pie Rundāles pils tūrisma pakalpojumu
kompleksu, radot tūrisma informācijas centru un realizējot
auto stāvlaukuma rekonstrukciju.
Nodrošināt Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra, Svitenes biznesa bibliotēkas un Rundāles KKS darbību.
Turpināt veiksmīgo sadarbību ar uzņēmēju konsultatīvo
padomi novada attīstības risināšanā.
Atbalstīt un popularizēt novada uzņēmēju piedāvājumu
vietējā un starptautiskajā tirgū, kā arī preču zīmes „Kronēts

Rundālē” atpazīstamību.
Veicināt sociālo uzņēmējdarbību novadā.
Ieviest stipendiju programmas augstskolās novada attīstībai nepieciešamo specialitāšu
apgūšanai.

Saglabāt novada sporta
tradīcijas un veicināt tautas
sporta un veselīga dzīvesveida
attīstību.
Atbalstīt novada sporta
komandas, organizēt novada
spartakiādes un sporta svētkus.

IZGLĪTĪBA
Saglabāt visas esošās mācību iestādes, tai skaitā Saulaines profesionālo skolu.
Turpināt nodrošināt brīvpusdienas novada izglītības iestādēs.
Turpināt nodrošināt bērnu
un skolēnu bezmaksas pārvadāšanu uz Rundāles novada izglītības iestādēm.
Uzlabot karjeras atbalstu
Pilsrundāles vidusskolā.
Nodrošināt skolēniem stipendijas par labām sekmēm
mācībās.
Pilnveidot Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehnisko
bāzi un ieviest jaunas izglītības
programmas.
Veikt Pilsrundāles vidusskolas sporta zāles renovāciju un
skolu teritoriju labiekārtošanu.
Turpināt nodrošināt skolu
kabinetus ar jauniem un interaktīviem mācību līdzekļiem.
Turpināt izglītības iestāžu
starptautisku sadarbību.

VESELĪBA. SOCIĀLĀ
AIZSARDZĪBA
Ieviest jaunus pabalsta veidus daudzbērnu un audžuģimenēm, palielināt piedzimšanas
pabalstu un saglabāt esošos
pabalstus.
Attīstīt Saulaines sociālo
centru, saglabājot esošos un
ieviešot jaunus pakalpojumus,
panākt senioru dienas centra
izveidi.
Nodrošināt Pašvaldības policijas darbību.
Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, saglabājot aptiekas, zobārstniecību un ģimenes ārstu pieņemšanas vietas
Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē,
Svitenē, veikt telpu remontu
Viesturos.
Realizēt veselības veicināšanas projektu – nūjošanas un
vingrošanas nodarbības grupām, peldēšanas apmācības
visiem novada bērniem.
Sadarboties ar pensionāru
biedrībām, veicinot to sabiedriskās aktivitātes. Izdot bezmaksas izdevumu „Rundāles
Novada Ziņas”.
Turpināt attīstīt vienoto
klientu centru Pilsrundālē, nodrošinot valsts pakalpojumu
pieejamību novadā.
Attīstīt sadarbību ar iedzīvotājiem, organizējot sapulces un
ieviešot e-pakalpojumus.
* Piezīme: priekšvēlēšanu
programma publicēta pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegtajā redakcijā.

KULTŪRA.SPORTS
Saglabāt esošās kultūras
iestādes novadā un realizēt
projektus par novada kultūras
centru ēku renovāciju un materiālās bāzes uzlabošanu.
Realizēt Viesturu kultūras
centra siltināšanas projektu.
Atbalstīt novada esošos
amatierkolektīvus un interešu
grupas un veicināt to piedalīšanos Latvijas un starptautiska
mēroga pasākumos.
Attīstīt tautas mākslas un
amatniecības darbību, organizējot radošās darbnīcas, nometnes un mākslas plenērus.
Atbalstīt sabiedrisko organizāciju, iedzīvotāju apvienību un
jauniešu biedrību darbību.
Sekmēt novadpētniecību novadā. Izveidot jaunu sporta laukumu Svitenē.

Informācija un infografika no Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapas
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MEŽOTNES PILSKALNĀ TAPS
“SPOŽĀS SKUDRAS TAKA”
Lai rosinātu Mežotnes
pilskalna apmeklētājus pievērst uzmanību mūsu apkārtnē sastopamajām unikālajām dabas vērtībām, jau
šovasar tur tiks ierīkota vides izziņas taka, kas stāstīs
stāstu par Spožo skudru.
Rundāles novads sadarbībā
ar Jelgavas un Tērvetes novadu
pašvaldībām īsteno Vides aizsardzības fonda finansētu projektu “ Gadu tūkstošiem auklēti
pamati stabilai nākotnei”, kura
ietvaros tiks izstrādāti dabas
un ģeoloģiskā tūrisma maršruti.
Mūsu novadā esošais Mežotnes pilskalns ir bagāts ne
tikai ar vēsturiskajām liecībām, bet arī ar īpašām dabas
vērtībām. Tas iekļaujas dabas
parkā “Bauska”, kas ir Eiropas

nozīmes NATURA 2000 teritorija. Šeit Lielupes krastā slēpjas
mums bieži vien nezināmas un
nemanāmas floras un faunas
bagātības.
Pateicoties vairākiem projektiem, pēdējo desmit gadu
laikā infrastruktūra Mežotnes
pilskalnā ir būtiski uzlabota –
izbūvētas kāpnes un taciņas, ierīkotas atpūtas vietas, izveidots
koka gājēju celiņš uz Vīna kalnu, kā arī izvietota informācija
gan par Mežotnes pilskalnā sastopamajām dabas vērtībām,
gan vēsturisko mantojumu.
Tieši šī iemesla dēļ Mežotnes pilskalnā viesojas arvien
vairāk apmeklētāju.
Lai stāstītu Mežotnes pilskalna apmeklētājiem par šeit

sastopamajām dabas vērtībām,
ieklausoties Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumos, tiks
izveidota dabas izziņas taka,
kas vēstīs Spožās skudras stāstu. Izziņas taka piedāvās ģimenēm ar bērniem caur dažādām
fiziskām aktivitātēm (līdzsvara
tiltiņi, šūpoles, šķēršļu sienas,
līdzsvara celiņi u.c.) varēs iejusties spožās skudras “ādā” un
ejot pa taku sastapties ar viņas
draugiem – citiem Mežotnes
pilskalna iemītniekiem – lapukoku praulgrauzi, zalkti, dzeni,
sikspārni u.c. Informatīvajos
stendos būs iespēja uzzināt
gan par pašu spožo skudru, gan
arī par viņas draugiem un citām
Mežotnes pilskalnā sastopamajām dabas vērtībām.
“Projekts “Gadu tūkstošiem

auklēti pamati stabilai nākotnei” veltīts Latvijas simtgadei
un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas finansiālu
atbalstu”, paredzot finansējumu 45620 EUR apmērā, no
kuriem attiecīgi: Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi
39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība līdzekļi 3636,10
EUR; Rundāles novada pašvaldība līdzekļi - 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldības līdzekļi
- 110,50 EUR).
Projekts “Gadu tūkstošiem
auklēti pamati stabilai nākotnei” veltīts Latvijas simtgadei
un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas finansiālu
atbalstu.
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

MAIJA BEIGĀS UZSĀKS LATVIJAS DABAS
VĒRTĪBU APZINĀŠANU

Lai iegūtu detalizētu
un pilnīgu informāciju par
esošajām dabas vērtībām
Latvijā, 2017.gada maija
beigās Latvijas teritorijā
uzsāks Eiropas Savienības
nozīmes īpaši aizsargājamo
biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšanu – dabas skaitīšanu.
Dabas skaitīšana ilgs trīs
gadus, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā
eksperti veiks aizsargājamo
biotopu inventarizāciju gan
valsts, gan privātajās zemēs.
Jāņem vērā, ka eksperti pārbaudīs tikai tās teritorijas, kurās
potenciāli iespējama aizsargājama biotopa sastopamība
– lielākoties esošajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās,
mikroliegumos un citviet, kur

šobrīd nenotiek aktīva saimnieciskā darbība.
Projekta rezultātā tiks iegūta detalizēta informācija par
biotopu izplatību un kvalitāti,
un šī informācija būs savietota
starp valsts iestādēm. Tādējādi
tiks atvieglota dažādu atļauju
un saskaņojumu izsniegšana
un saņemšana, samazināsies
termiņi un izdevumi gan privātīpašniekiem, gan valsts
iestādēm. Precīzi, aktuāli un
zinātniski iegūti dati par biotopu daudzumu un kvalitāti ļaus
efektīvāk līdzsvarot dabas aizsardzības un tautsaimniecības
attīstību. Vienlaikus tas sniegs
plašākas iespējas pārdomāti
plānot teritoriju saimniecisko
darbību un efektīvāk pārvaldīt
ierobežotos dabas resursus.
Ņemot vērā veicamo darbu

apjomu, inventarizējamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem,
un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu.
Gan pašvaldības, gan privāto
zemju īpašnieki (tiesiskie valdītāji), kuru īpašumos plānota dabas vērtību apzināšana, pirms
noteikto teritoriju apsekošanas
saņems informatīvu vēstuli, savukārt, ja dabas skaitīšanas laikā būs atrasta nozīmīga dabas
vērtība, īpašnieks arī par to tiks
rakstiski informēts.
Vai zemes īpašnieks var
atteikties no dabas vērtību
apzināšanas?
Zemes īpašnieks nevar atteikties no apsekošanas savā
īpašumā. To nosaka Latvijas
Republikas likumdošanu - Sugu
un biotopu aizsardzības likuma
9.pants. Zemes īpašniekiem

un pastāvīgajiem lietotājiem
ir pienākums neierobežot īpaši
aizsargājamo sugu un biotopu
izpēti, uzskaiti un kontroli.
Kā atpazīt ekspertu?
Visiem ekspertiem, dodoties dabā, ir jābūt līdzi Dabas
aizsardzības pārvaldes izdotām noteikta parauga eksperta
apliecībām, kas jāuzrāda zemes īpašniekam pēc to lūguma. Apliecībā būs iekļauts arī
Dabas aizsardzības pārvaldes
kontakttālrunis, kur nepieciešamības gadījumā iegūt papildu
informāciju.
Informāciju sagatavoja:
Elīna Prikule
Projekts “Dabas skaitīšana”
Projekta vadītājas asistente
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50. DRAUDZĪBAS FESTIVĀLS LIETUVĀ

Kā jau jūs zināt, mūsu
skola jau no 1967. gada rīko
kopīgus draudzības festivālus ar Pjarnu-Jaagupi vidusskolu. Šo piecdesmit gadu
laikā ir mainījušies mūsu
draugi Lietuvā, taču tagad
jau ilgu laiku tā ir Saločai vidusskola.
Jāsaka, ka mūsu draudzība ir
unikāla, jo mainījušās valsts iekārtas, skolu direktori, skolotāji
un skolēni, bet festivāls paliek.
Pirmo festivālu dalībnieki jau
ir vecmāmiņas un vectētiņi, un
tagad draudzību turpina viņu
mazbērni.
MAINĀS LAIKI UN CILVĒKI,
DRAUDZĪBA PALIEK
Pa šiem gadiem daudz kas
mainījies. Ir bijušas problēmas,
kuras skar mūs visus. Šobrīd
visiem aktuāls ir skolēnu skaita samazinājums. Pjarnu- Jaagupi ģimnāzija ir palikusi par
pamatskolu, vidusskolas klašu
vairs nav. Saločai vidusskolai
ir palikusi tikai 10. klase, arī
tā turpmāk būs pamatskola.
Prieks, ka pēdējos divos gados
ir pieaudzis mums vidusskolēnu
skaits un varam turpināt būt vidusskola.
Tā nu iznāca, ka 50 gadu jubileju iznāca svinēt Lietuvā. Uz
festivālu devās 11. klases skolēni un viņu audzinātāja Anna
Vasiļevska. Skolas delegācijā
bija arī direktore un skolotāja
Daina Bergmane, kura daudzus
gadus bija ārpusklases darba
organizatore, kā arī ir veidojusi mūsu ceļojošo sadraudzības
vimpeli.

Pilsrundāles vidusskolas delegācija Soločai skolā Lietuvā
/ Foto: no Pilsrundāles vidusskolas skolēnu domes arhīva/
DEMONSTRĒ TRADICIONĀLAS DEJAS
11.maijā ap vienpadsmitiem devāmies ciemos, nepagāja pat stunda, kad tikām
sirsnīgi sagaidīti Saločai skolā.
Pēc pusdienām notika festivāla atklāšanas pasākums, kurā
bija gan svinīgas uzrunas, gan
priekšnesumi, gan iepazīstināšana ar delegācijām. Vēlāk devāmies ekskursijā uz Biržu pili,
kur uzzinājām par tās vēsturi,
kā arī skolēni piedalījās konkursā par redzēto. Pirms došanās
uz skolu, piestājām pie pusmēness skatu torņa pie Kirkilu
ezeriem. Lielākā daļa skolēnu
un skolotāju uzkāpa šajā skatu
tornī un bija priecīgi par redzēto, par izjūtām, kādas rodas

šajā skatu tornī.
Atgriezušies skolā, gatavojāmies etnogrāfiskajam vakaram, kurā gan mēs, gan igauņu
skolēni rādīja savus priekšnesumus. Prieks par mūsu vienpadsmitajiem, kuri skolotājas
Aigas Vangales vadībā bija iemācījušies latviešu tautas deju.
No astoņiem dejotājiem trijiem
tas bija jauns pārbaudījums, jo
iepriekš deju kolektīvā nav bijuši. Pēc priekšnesumiem sekoja
kopīga dejošana. Šī diena beidzās ar krāšņu salūtu un kopīgu
jubilejas tortes ēšanu.
NĀKAMAJĀ GADĀ
TIEKAMIES IGAUNIJĀ
Nākamajā dienā skolēniem
bija iespējas parādīt savas spē-

jas gan sportā, gan mākslā. Trīs
skolēni no katras skolas veidoja
jau tradicionālās gleznas, šoreiz tās bija veltītas 50 gadu
jubilejai. Pārējie skolēni piedalījās gan orientēšanās spēlē, gan
mērojās spēkiem basketbolā
un futbolā. Un tad jau drīz bija
arī pasākuma noslēgums, kurā
katra delegācija saņēma veidoto gleznu. Draudzības vimpeli Saločai skolas direktore
nodeva Pjarnu- Jaagupi skolas
direktorei. Tas nozīmē, ka mūsu
draudzība turpinās un pēc gada
braucam ciemos uz Igauniju.
Paldies gan skolēniem, gan
skolotājiem par dalību festivālā!
Anda Liškauska,
Pilsrundāles vidusskolas
direktore

SVITENES PILĪ ATKLĀJ PIĻU UN MUIŽU APCEĻOŠANAS AKCIJU
1.maijā visās Piļu un
muižu asociācijas pilīs notika akcijas “Apceļo Latvijas pilis un muižas!” atklāšana, kurā ar pasākumu
“Krāsains=balts” piedalījās
arī Svitenes pils.
Pulksten 11.00 visā Latvijā tika demonstrēts iepriekš
uzņemtais video par katru pili.
Atvērt Svitenes pils durvis tika
uzticēts saksofonistei Katei

Upeniecei. Zibakcijas video iespējams apskatīt sociālajos
tīklos.
Pasākumu Svitenes pilī
krāsainu darīja Svitenes skolas mazo bērnu modes skate
(iestudējums
L.Lauskiniece,
tērpus šuva R.Kuzijeva), gleznošana Ī.Rozentāles vadībā,
radošās darbnīcas G.Novikas,
L.Helvigas,
G.Šurnas,
un
M.Zvirgzdas vadībā, ciemos ar

izrādi “Tētis un es” bija ieradušies Ikšķiles vidusskolas jaunieši, uzstājās teātra studija “Savējie” un mūzikas grupa “Jumts”.
Skaistas izstādes piedāvāja Jelgavas mākslinieki “Par
putniem un cilvēkiem”, Valmieras leļļu mākslinieces Silvijas
Melnūdres lelles, “Baltās mājas
“Radošās studijas izstāde “Tējas laiks” un Mākslas skolas audzēkņu izstāde.

Par Latvijas simtgades ideju- grāmatu “Latvijas vīni un
kūkas svētkiem” stāstīja Ilze
Kupča- kūku meistare. Rokdarbu entuziasti bija sagatavojuši
skaistus darbus Mākslas tirdziņam.
Lilita Lauskiniece,
Kultūras darba speciāliste
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MĀCĪBU GADAM NOSLĒDZOTIES
Laiks vēja spārniem ir gājis. Saules stariem ziedi vērti.
Priecējot sirdis, rotājot telpas
– ir pienācis tas brīdis, kad
ceturto klašu skolēniem tālāk
ceļš vedīs uz pamatskolas zināšanu pasauli.
Pirms palaist skolēnus jaunos
apvāršņos, ir jāveic pēdējās atskaites par padarītajiem darbiem.
Kā jau pienākas, iesaistoties projektos.
Liels un pamatīgs darbs ir
veikts pie ilglaicīgā Valsts izglītības satura centra projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” Izbraukumi un
nodarbības dabā, plus liels metodiskais darbs, noformējot materiālus. Ir lēnām izieti visi posmi un
ir gandarījuma sajūta par padarīto, kā arī iegūtajām zināšanām un
prasmēm.
Nākamais mūsu lielais izaicinājums bija AS „Latvijas Valsts
meži” Mammadaba meistarklase – veicot āra meistarstundas,
pētot dabu, kā arī veicot koka
meistarstiķus. Mēs pagatavojām
putnu būrīšus un veidojām atmiņu
klades no izlietotiem albumiem
un mapēm. Šajā projektā mums
ir kur augt. Piedaloties projektos,
jau mācību gada sākumā ir kārtīgi jāizplāno visas aktualitātes
un darbus, lai spētu arī tos pilnībā realizēt, apvienojot ar mācību
programmu.
EKSPERIMENTĒ KLASĒ
Varam lepoties arī ar projektu
nedēļā paveikto. Tēmu „Eksperimenti klasē” mēs izvēlējāmies un
sasaistījām ar mūsu eTwinnng
projektu „Experiments in the
classroom”. Visa gada laikā veicām visdažādākos eksperimentus. Ar idejām un materiāliem
dalījāmies ar deviņām skolām no
Eiropas Savienības. Lielākā projekta sadarbība notika eTwinnig.
lv vietnē. Projektu nedēļas laikā
tas notika ļoti koncentrēti. Likās,
ka klase ir pārvērtusies par lielu
laboratoriju! Rezultātā tika veikti
neskaitāmi eksperimenti un kopsavilkums tika apkopots video
materiālā, kas ir publicēts youtube vietnē.
Kā neliels turpinājums un
noslēgums mūsu projektiem bija
mūsu piedalīšanās Lielās Talkas
konkursā „Latvijai būt zaļai!”.

MĀCĪBAS ĀRPUS STUNDĀM
Visa gada garumā arī klases
dzīve ir bijusi ļoti krāsaina. Ar dažādiem notikumiem un pasākumiem. Īpašu emocionālu dāvanu
puiši meitenēm sagādāja Valentīndienā, uzdāvinot katrai pa rozītei. Savukārt meitenes uzklāja
puišiem tējas galdiņu. Nav jau
svarīgi kādi svētki un pasākums
– galvenais ir radīt situāciju, kas
skolēniem dod iespēju mācīties
uzvedības, saskarsmes, pieklājības un ētikas normas arī ārpus
mācību stundām.
Papildus apguvām arī dažādas citas prasmes. Pateicoties
Laurai Matildei Ikertei – tikām
pie māla un varējām izmēģināt podnieka darbu. Pateicoties
Kristīnei Baltai iepazinām sveču
liešanas pamatprasmes. Savukārt Toma Čepuka tētis mūs iepazīstināja ar koku, tā īpašībām
un palīdzēja mums tikt pie putnu
būrīšiem, kurus novietojām Lielbērsteles parkā.
Liels darbs tika veltīts sadarbībai ar vecākiem. Tas nesis rezultātus.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem vecākiem. Bez Jūsu atbalsta
būtu diezgan pagrūti veikt visu
lielo darbu!
Nevaru nepiebilst, ka ļoti lepojos ar Gada skolnieci Marutu
Opočkinu un visiem saviem skolniekiem, kas šo laiku ir pavadījuši
kopā ar mani. Viens no otra esam
daudz mācījušies.
Līga Bajāre,
Pilsrundāles vidusskolas
sākumskolas skolotāja

Puišu sarūpētais apsveikums klases meitenēm Valentīndienā /
Foto: Līga Bajāre/
Tas tiešām bija, vai man tikai likās,
Ka Tavi smiekli pavadīja mani skolas rītos?
Tas tiešām bija, vai man tikai likās,
Ka Tavs mulsums ikdienas steigā vijās?
Tas tiešām bija, vai man tikai likās,
Ka patstāvīgs Tu kļuvi skolas gaitās?
Tas tiešām bija, vai man tikai likās,
Ka maziņš biji un jau esi liels?
Tas tiešām bija, vai man tikai likās,
Ka no pirmās zilbes - tāls ceļš ir iets?
Tas tiešām bija, vai man tikai likās,
Ka satiku es Tevi – Tu mans dzīves ceļiniek?
/L.Bajāre/

Projektu nedēļa “Eksperimenti klasē”. Attēlā: Irbe Zvirgzda, Maruta
Opočkina, Lāsma Rozenberga / Foto: Līga Bajāre/
Attēlā pa kreisi: Konkursa “Gada skolēns” dalībnieces Maruta
Opočkina un Lāsma Rozenberga
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SAKŅU SAKNES PILSRUNDĀLĒ
Pagājušajā vasarā mani
apciemoja kolēģe no Jelgavas ar draugu un tikai pie
kafijas un kūkām, draugs
sāka stāstīt, kas viņam šeit
bija darāms. Izrādījās, ka
viņš bija viens no Bauskas
pārvietojamās mehanizētās
kolonnas (PMK) vadošajiem
darbiniekiem, kas piedalījās
Pilsrundāles ciema māju celtniecībā un viņam ļoti gribējās
izbraukt te cauri, lai paskatītos uz katlu māju, ūdenstorni
un uz mājām, kuru būvniecība
bija viņa pārraudzībā. Jau toreiz man radās doma, ka par
to vajadzētu uzzināt vairāk.
Tiem, kuri dzīvo Pilsrundāles
ciemā mazāk par 30 gadiem,
liekas pašsaprotami, ka te ir
novada centrs ar daudzdzīvokļu
mājām, skola, divi veikali, doktorāts, pasts, bibliotēka un laba
satiksme. Taču kā tas viss sākās,
mēs uzzinājām “Baltā galdauta ”
svētkos 4. maijā pēc koncerta.
DZĪVES CENTRS AP
„BALTO MĀJU”
Vija Ercena septiņdesmitajos gados Rundālē strādājusi par
pastnieci un braukusi pa mājām
izvadāt jaunākos preses izdevumus. Viņas maršrutā bija Dzirnavas, Salenieka māja un sovhoza
centrs. “Pasta nodaļa atradās
pie Baltās mājas un tur bija
viss - pasts, pienotava, veikals,
ēdnīca, bet te bija klajums, nekā
nebija. Pretī Ilgavīžu ģimenes
mājām bija gateris un tur gribēja celt kultūras namu. Pie tagadējā ūdenstorņa bija smēde, kur
Šatsu pāris strādāja, bet dzīvoja
“Drupās”. Tā mūra sēta, kas pretī
daudzdzīvokļu mājai “Kurši” bija
kūts. Sovhozā bija bērnudārzs
un daudzdzīvokļu māja. Man bija
divi bērni un tas bērnudārzs nebija izdevīgs. “
Svetlana Gurejeva savu stāstu sāka ar vārdiem, kurš tad nezina manu vīru. “Visi zina manu
vīru Slaviku, kas bija viens no
Bauskas PMK celtniekiem un
strādāja uz ekskavatora un buldozera. Tas notika septiņdesmitajos gados, kad “Ezeru” māja
jau bija, bet viņš līdzināja laukumu “Zemgaļu” mājas būvniecībai. Sākām dzīvot “Zemgaļos”, jo
tur, kā visās mājās, divi dzīvokļi

4.maijā balti klāts galds pie „Saulgriežu” mājas vienoja arī Pilsrundāles ciema iedzīvotājus
/ foto: Dita Liepiņa/
bija ierādīti celtniekiem un tā jau
39 gadus dzīvojam turpat. Kad
bijām sākuši dzīvot, tad Lancmaņa kungs katrai kāpņu telpai
uzdāvināja paklājiņu ar pušķīšiem un sniega lāpstas, lai paši
varam sakopt māju priekšu”. Jāpiebilst, ka “kolēģes draugs” arī
pieminēja Lancmaņa kungu, kas
savu dzīvokli iekārtoja progresīvi, izmantojot spuldzes un tumšo
krāsojumu un aicināja viņu novērtēt padarīto.
APKĀRTNI LABIEKĀRTO
PAŠU SPĒKIEM
Inta Klīve Rundālē dzīvo jau
no 1974. gada, kad pēc augstskolas ieradās sovhozā un direktors Greiselis rādījis uz “Ezeru”
māju, ka tur viņas ģimenei būs
dzīvoklis. ““Ezeri” jau divus gadus
stāvēja un vēl trīs gadus tos turpināja celt, bet pa to laiku mēs
dzīvojām sovhoza ēdnīcā, kur
otrā galā bija mazas istabiņas.
Tās bija tik mazas - tikai guļamais, galds un krēsls. Mans dēls
Kristaps tā arī staigāja: no gultas uz galdu, no galda uz krēslu,
no krēsla uz gultu un atpakaļ,
vairāk vietas nebija. Tikai 1977.
gadā tikām pie solītā dzīvokļa,
kad “Ezerus” nodeva ekspluatācijā. Mums iedeva dzīvokli nr. 1.
Tas skaitījās divistabu dzīvoklis.
Mums piedzima meita Agnese

un nu jau prasījās lielāka platība,
kuru piešķīra mājā “Saulgrieži”.
Tas bija četristabu dzīvoklis trešajā stāvā. Visiem bija kur palikt!
Taču gāja laiks un bērni sadomāja, ka grib dzīvot atsevišķi.
Tolaik bija visādas peripetijas ap
māju “Drupas”, to vairākkārtīgi
pārdeva un pārpirka. Es aizgāju paskatīties un bērniem teicu,
varbūt ņemam. Bērni bija ar
mieru. Sākumā ap māju notika
plaša būvniecība: vienā pusē būvēja ūdenstorni, bet otrā - katlu
māju un trešajā - daudzdzīvokļu māju. Būvgružu pilna zeme ir
joprojām. “
Anna Pilinoviča vienmēr zina
pastāstīt daudz interesanta un
personīga, tāpēc arī par iedzīvošanos ciematā viņai ir ko teikt.
“Uz “Saulgriežu” māju atnācām
1983. gadā un man kā arodbiedrības komitejas priekšsēdētājai iedeva dzīvokli. Tas bija
vienkāršs ar nekrāsotu linoleju,
bet tajā dzīvoju joprojām. Apkārtne nebija labiekārtota. Zālājs nebija iesēts, viss bija viens
Zemgales māls. Bērniem nebija smilšu kastes, tās veidojām
mazdārziņos. Sovhoza galvenā
grāmatvede Taiga Liepiņa rīkoja
talkas. Katru sestdienu pa četrām stundām strādājām savam
labumam: vācām būvgružus un
lauskas, likām akmeņus, lai ne-

izbrauc stādījumus, stādījām
košumkrūmus un kokus. Tiem,
kas tagad vieglu roku zāģē kādu
koku, vajag pajautāt, kas to stādījis, jo tam ir nozīme. Mans Pēteris uz meitas Ingunas pieciem
gadiem mājas priekšā iestādīja
egli, bet otrā pusē uz 9 gadiem
iestādīja 8 pīlādžus un vienu
bērzu. Otrs bērzs ir stādīts par
godu Ģirta Helviga piedzimšanai. Baltie ceriņi pagalma pusē
ir Bojarčuku ģimenes stādīti, kas
kā daudzbērnu ģimene saņēma
dzīvokli, jo viņiem bija piecas
meitas.”
ZAĻUMBALLES PIE UPES
Lilita Lauskiniece šeit dzīvo jau 33 gadus, jo uz Rundāli
atnāca 1984. gadā kā jaunā
speciāliste – bibliotekāre. Viņai
Inta Kamola ierādīja “Dzirnupes”
kantora ēkā darbavietu. Tā bija
bibliotēka, kurā bija strādājuši
tik daudzi mums zināmi cilvēki - pati Kamolas kundze, Zina
Ziemele, Marianna Tuča un vēl
daudzi. “Es ieraudzīju savu darbavietu un teicu Intai - nē, nekad, bet viņa man solīja dzīvokli.
Dzirnupē jau bija smuki - samta
aizkari, kamīns, seni trauki. Paliku un man iedeva dzīvokli „Saulgriežos”. Tas bija tāds dzīvoklis,
kurā dzīvoju es un Mucenieku
ģimene. 
->
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KATRA CILVĒKA ATMIŅAS IR SVARĪGAS
<- „Mums katram bija divas
istabas un kopēja virtuve. Man
vienīgajai no kursa bija savs
dzīvoklis. Es biju tik lepna! Vēlāk
dzīvoju “ Zelmeņos ” un tagad
“Zemzaros”. Mēs bijām jauni, izveidojās ģimene. Lejā pie upes
notika zaļumballes. Mans vīrs
Māris spēlēja ģitāru. Mani bērni mierīgi gulēja ratiņos pie tā
trokšņa.”
PULCĒJUŠIES PĻAVĀ
PIE MĀJAS
Inta Židele uz Rundāli atnāca 1986. gadā direktora M. Krūmiņa aicināta, jo Rundālē bija
vajadzīga zootehniķe. “ Krūmiņš
man solīja “bobiku” un dzīvokli.
Pametu pasniedzējas darbu tehnikumā un devos šurp. Māja vēl
nebija pabeigta. Septiņus mēnešus nostrādāju un 1987. gada
21. aprīlī ciema padome izsniedza atslēgas “Zelmeņu” mājā. To
atceros ļoti spilgti, jo Ļ. Kampānei piedzima meita Santa. Māja
bija pusgatava, pašiem vajadzēja krāsot sienas. No vecajiem
esam palikuši kādi 7: es, Mironovi, Simonovi, Dučenko Taņa,
Liesma, Logini un Mucenieki.”
Intai jautāju, kas mūsu mājām
ir kopīgs, kas atšķirīgs un viņa
uzreiz zināja teikt, ka “Zemzaru”
mājai joprojām nav pagrabu. Tā
arī ir viena no pēdējām mājām,
kas zem viena nosaukuma apvieno divas ēkas.
Es uz “Ezeriem” atnācu 2006.
gadā un ar jauniem spēkiem
metos talkot, kopt kāpņu telpu
pēc grafika, jo te tā darīja. Atceros, ka pirmajā talkā Rimma
Kalniņa pastāstīja par agrākiem
laikiem, kad pļavā pie mājas
sanākuši mājinieki ar pīrāgiem,
rasoliem, kūruši ugunskuru, svinējuši Jāņus. Iedzīvotāji viens
otru pazinuši, svinējuši jubilejas,
prombūtnē uzticējuši atslēgas,
bērni kopā auguši. Tagad viss ir
ļoti mainījies. Daudz tukšu dzīvokļu, dobes pamazām aizaug
un bērni katrs savā dzīvē. Taču
priecē, ka brīvdienās un svētkos
sabrauc mazbērni un vecvecāki
nebeidz tiem izrādīt jauno rotaļu
laukumu, neaizmirstot veco, padomju laika, kurā izauguši viņu
vecāki.

DZIRNAVĀS MALA MILTUS,
MANNĀ UN VĒRPA
Katra cilvēka atmiņas ir svarīgas, jo tā ienācēji veido priekšstatu par vietu, kurā nolēmuši
dzīvot un vēl svarīgākas ir to
cilvēku atmiņas, kuru senču saknes stiepjas gadsimtu garumā .
“Baltā galdauta ” svētku sarunas
noslēgšu ar vienas šādas dzimtas pārstāves Ineses Skujiņas
atmiņām. “Es esmu vietējā no
sakņu saknēm. Mans vecvectēvs
bija pilsrundālietis. Mamma un
tēvs arī. Es ar to lepojos! Mēs
dzīvojām “Eidukos”, tik skaistā
vietā, ka es ilgi to sapņos redzēju. Vienreiz mammai jautāju, vai
mums vēl ir palikusi nauda par
tās pārdošanu. Pērkam un ejam
atpakaļ. Taču ceļš tur bija šausmīgs un ciemata centrs attīstījās Pilsrundālē nevis, kā domāja
mans vecaistēvs, ap “Dzirnupi“.
Tā domādams, viņš arī savu
māju “Pārslas” tur uzcēla. Tie
bija piecdesmitie gadi. Savulaik,
Ģederts Pētersons teica, lai skolu neceļot tajā vietā, jo tā esot
auksta vieta. Atceros, cik skaistas bija “Lejnieku” mājas - tādas dižas, sarkaniem jumtiem.
Pie upes vienos ziedos bija maza
mājiņa, kur dzīvoja Rozes tante.
Dzirnavās mala miltus, mannā,
vērpa un bija galdniecība. Man
stāstīja par kādu Ramani, kurš
ļoti mīlējis bērnus un kamēr vīri
kārtojuši lietas krogā, tikmēr
bērniem mācījis rēķināšanu un
lasīšanu.” Tas Sudmalu krogs
bijis tagadējā “Krastu” māja (iestarpināja I.Klīve).
PIEPILDA BĒRNU SMIEKLI
Mājup ejot pamanīju, ka pie
“Saulgriežu“ mājas klāj baltu
galdautu un gatavojas svinēt
savus “Baltā galdauta” svētkus.
“Saulgriežu” māja ir viena
gara, gara māja un tajā ir daudz
vairāk iedzīvotāju nekā “Ezeros”.
Kad es atnācu uz Pilsrundāli, tad
tās mājas viņā galā bija veikals,
par ko norāda atsevišķā ieeja un
kāpnes. Tagad tur dzīvo Solveiga Petrauska. Abas ar Līgu Žukausku viņas izdomāja izveidot
puķu dobi un tos grozus, kurus
vienmēr izrotā atbilstoši kādiem
svētkiem. Projektā “Iedzīvotāji
veido savu vidi” viņi nomainīja
ieejas durvis un pa visiem rūpējas par kaķeni Kici.

Līga Žukauska pastāstīja,
ka sabrūkot Bauskas sadzīves
pakalpojumiem, bija jādomā, ko
darīt tālāk un, pateicoties ģimenes atbalstam, 1988. gadā
iegādājās savu plašo dzīvokli.
Izrādās, ka uz to bija daudz gribētāju. Kādā citā atmiņu vakarā
dzirdēju, ka šis dzīvoklis vienmēr
ir bijis atvērts, jo arī pie Līgas
mammas vienmēr nāca ļaudis,
ko jaunu uzšūt un tā tas turpinās.
Māris Ronis ieradās ar paša
ceptiem gardumiem un šajā
mājā viņš dzīvo nesen, jo tika pie
bijušā pašvaldības sociālā dzīvokļa. Tagad tas ir plašāks viņa
kuplajai saimei, kurā aug četri
bērni. Pats Māris atvainojās par
viņa bērnu draiskošanos visiem
saviem kaimiņiem, bet kurš tad
nezina, kā bērni aug. Man radās
iespaids, ka šajā mājā ir gan plānas sienas, gan iejūtīgi kaimiņi,
jo bieži dodas apraudzīt kaimiņu,
ja tā soļi nav ierastā ritmā.
Līga Helviga pievienojās
svētku otrā pusē. Viņa “Saulgriežos” ienāca kā jaunā sieva un nu
jau audzina trīs meitiņas, tāpēc
arī viņai bija tuvi Māra vārdi par
bērnu draiskošanos. Tagad viņas
ģimene apdzīvos I. Klīves pirmo
dzīvesvietu – veco ēdnīcu un dos
ēkai otru mūžu.
Daiga Mackeviča uz šo māju
atnāca spārnota, jo vēlējās pagastā strādāt par kultūras darbinieci. Taču viņai tas tika liegts, jo
bija mazi bērni. Tagad viņas bērni vēlas šeit apmesties uz dzīvi,
dibināt ģimeni, bet ir grūti atrast
piemērotu mitekli.
Dita un Zanda šeit ir dzimušas, tās ir viņu vienīgās mājas,
kurās sanāk draugi, rodas jaunas idejas un izsapņoti sapņi. Tie
viņas var aizvest tālu prom, bet
arvien būs mājas, kur atgriezties.
KURIOZI IZ ANNAS UN
SOLVEIGAS DZĪVES
“Naktī ap diviem vai trijiem
es eju savās darīšanās. Pēkšņi
redzu, ka man priekšā stāv kāds
stāvs – vīrišķis! Es uzreiz saucu,
Pēter, kas te? Kamēr gaidu Pētera atbildi, tikmēr vīrišķis sāk
runāt, lai kaimiņiene nebaidās,
neko nezagšot, es tikai gribēju
iziet ārā caur jums. Tad tik sapratu, ka tas jau garais Juris, kas

no sava augšējā balkona nolaidies uz mūsējo kā Zirnekļcilvēks.”
“Mūsu mājā dzīvoja ģimene,
kurā sieva ar vīru bieži strīdējās.
Vienā tādā reizē, mans vīrs aicina to vīru ar dēlu pārnakšņot pie
mums lielajā istabā uz dīvāna.
Vietas pietika visiem. Nākošā
rītā partijas sekretārs un direktors mani iesauc dispetčeros un
sāk zākāt, ko jaucoties citu ģimenes dzīvē, guldina te citu sievu vīrus savā dzīvoklī. Es asarās,
neko tādu nedarīju un pati pie
sava vīra gulēju. Tas mani ļoti
aizvainoja un es vairs negribēju
ar tādiem kopā strādāt. Labi, ka
Kraņevska kungs mani aizsauca
strādāt uz Saulaini.”
“Mans vīrs visu ko kolekcionēja, arī cigaretes un dzērienus
smukos iepakojumos. Reiz viņš
pasauca kaimiņu paskatīties,
bet šim līdzi atnāk viņa dēlēns.
Pēcāk, uz desmit dienām aizbraucām vasaras ekskursijā, bet
dzīvokli atstājām kaimiņienes
uzraudzībā, lai puķes palej un
pieskata papagaiļus. Laimīgi atbraucām, bet es pamanīju, ka uz
paklāja tādi neparasti krikumi,
bet sekcijas putekļos tukšas vietas. Protams, ka notikusi zādzība. Atbrauca izmeklētājs, pratināja, bet kaimiņiene malace, ļoti
palīdzēja izmeklēšanā, jo jutās
bezgala vainīga. Atklājās, ka ne
jau tas puišelis, bet viņa draugs,
kuram šis visu bija izstāstījis,
pa balkoniem ierāpās istabā un
dzērienus savācis, bet nezin kāpēc to saturu izlējis pagrabā.”
“Ir pusdivi naktī. Pamostos
no ļoti skaļas mūzikas, kas nāk
no augšējiem kaimiņiem. Ģērbjos un eju. Klauvēju, bet neviens
never vaļā. Veru durvis, tās vaļā.
Eju meklēt kaimiņieni. Šī vienā
mierā šņākuļo. Mēģinu ar vārdiem pamodināt, bet nekā. Dodos uz nākamo istabu, kur mazdēli uzrīkojuši diskotēku. Kā veru
durvis, tā mazākais vai palēcās
no pārbīļa, ieraugot svešu sievu
nakts vidū. Otrs mēģina durvis
turēt ciet. Tā caur durvīm centos
paskaidrot, ka vecmāmiņa taču
guļ…”.
Paldies visiem, kas dalījās ar
savām atmiņām!
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [stāstu]
bibliotēka
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SNIEDZ KARJERAS IZVĒLES ATBALSTU
Pilsrundāles
vidusskolas skolēni martā un aprīlī
aktīvi iesaistījās dažādos
karjeras attīstības atbalsta
pasākumos.
6. klases skolēni piedalījās
pasākumā “No karavīra līdz vadītājam”, kur tikās ar Rundāles
novada domes izpilddirektoru
Aigaru Sietiņu un iepazinās ar
viņa karjeras līkločiem. Savukārt 11.klases skolēniem notika
nodarbība “Dzīvei gatavs”, kurā
„Swedbank” darbinieki stāstīja
kā mazināt plaisu starp skolu
un reālo dzīvi.
Sākumskolas klašu skolēni
zīmēja savas nākotnes profesijas pasākuma “Es būšu ...”
ietvaros. Skolēni plašāk ieskatījās profesiju pasaulē un prezentēja kādu no izvēlētajām
profesijām.
5.- 6.klašu skolēni iepazinās
ar karameļu tapšanas procesu,
ražošanu un tajā iesaistītajām
profesijām Jelgavas karameļu
darbnīcā. Lai arī karameles ir
skaistas, krāšņas, gardas un
gaisīgas, tomēr izrādījās, ka karameļu meistarošana ir smags

darbs.
7.-9. klašu skolēniem bija
pasākums “Es vēlos...”, kurā
skolēni veica pašvērtējumu, lai
izzinātu sevi un mēģinātu noskaidrot sev atbilstošu karjeras
virzienu.
Aprīļa sākumā Pilsrundāles
vidusskolas skolēni piedalījās
Vislatvijas norises “Satiec savu
meistaru!” ietvaros pasākumā
“Neba maize pati nāca”. Maizes
godāšanas pasākumā skolēni
piedalījās radošajās darbnīcās,
izzināja dažādas receptes un
gardas maizes pagatavošanas
noslēpumus.
Arī 5. un 6.klašu skolēniem
aprīlī bija iespēja sevi izvērtēt,
mēģināt apjaust savas vēlmes
un izvērtēt prasmes. Apzināties, kas “es būšu…, man patīk…,
man padodas...”
Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras
izvēli, Pilsrundāles vidusskolā
viesojās Nodarbinātības valsts
aģentūras karjeras konsultante. 8. - 12. klašu skolēniem bija
gan individuālās, gan grupu

konsultācijas. Jaunieši uzzināja,
kā pareizi jāraksta CV vai motivācijas vēstule, kā sagatavoties
darba intervijai, kā ģērbties un
uzvesties pārrunās, kā orientēties darba tirgū. Tika apzinātas skolēnu vēlmes, dotības un
mērķi.
10.klases skolēni devās uz
Bauskas ģimnāziju uz tehniskās
jaunrades pasākumu. Skolēni
darbojās SIA “Aspired” organizētajās praktiskajās darbnīcās.
Tehniski radošajā darbnīcā
“Cālis kapsulā” skolēni iepazinās ar kosmonautikas jomu,
nodarbības laikā skolēni izgatavojot kapsulu, lai astronauts
atgrieztos uz Zemes dzīvs un
vesels. Darbnīcā “Zobubirstepašgājējs” jaunieši izgatavoja
paši savu zobu birsti un noslēgumā sarīkoja sacensības, lai
noskaidrotu labāko zobubirsti
– pašgājēju. Darbnīcā “Nopelni
miljonu ar elektrisko spuldzīti”
tika atkārtots pasaulslavenā
Edisona eksperiments un noskaidrots, vai ar ābolu, kartupeli, citronu un pat cilvēku ir
iespējams saražot elektrību.
No Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestā-

dēs” tika finansēts interaktīvais
pasākums “Es pats veidoju savu
karjeru” 10.-12.klašu skolēniem.
Pasākums noritēja divās darba
stacijās. Pirmajā stacijā “Karjeras izvēles galvenie pamatprincipi” tika noskaidroti soļi
veiksmīgai karjeras izvēlei, ko
var darīt skolā jeb - ko skolēns
jau var izdarīt skolas laikā. Kā
jaunietis var iepazīt sevi un saprast, kādu profesiju izvēlēties?
Noskaidrot savas personības
saderību ar noteiktajām profesijām. Savukārt otrajā stacijā
“Veiksmes likumi karjeras veidošanā” jaunieši pārrunāja, kas
ir veiksme un laika plānošana,
kādi ir ieguvumi un zaudējumi?
Kāda nozīme ir ticībai saviem
spēkiem un jebkuram iesākumam? Vai personības iezīmēm
jāietekmē profesijas izvēle? Pasākuma laikā jaunieši izzināja
savas profesionālās intereses
un resursus, mēģināja atrast
savu veiksmes likumu karjeras
attīstībai.
Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības un
IT jomā
Inta Poča,
Pedagogs karjeras
konsultants

RUNDĀLES NOVADA SVĒTKI 3.JŪNIJĀ
15:45 – Pulcēšanās svētku
gājienam pie Pilsrundāles vidusskolas.
16:00 – “Kino zvaigžņu slavas gājiens” no Pilsrundāles vidusskolas līdz Rundāles pilij.
16:30 -17:30 – Spēkavīru
šovs Rundāles pils dārza centrālajā alejā.
18:00 - 21.00 – Svētku koncerts „Tā nav dzīve, tas ir kino!”
Zaļajā teātrī Rundāles pils dārzā ar Polijas, Baltkrievijas un
Lietuvas kolektīvu priekšnesumiem.
Koncerta finālā – īpašie viesi
– grupa “MENUETS” ar Imanta Kalniņa filmu melodijām.
18.30 – Izrāde bērniem un
vecākiem „Burunduka TV šovs”
Liliju bosketā.

Svētku koncerta laikā - iepirkšanās tirgotāju ieliņā un
piepūšamās atrakcijas bērniem
(par maksu).
22:00 – Kino balle kopā ar
leģendāro grupu “DAKOTA” pie
Pilsrundāles vidusskolas.
TRANSPORTS KURSĒS PĒC
GRAFIKA –
14.45 Viesturi, 15.00 Bērstele, 15.15 Svitene, 15.30 Pilsrundāles vidusskola. ~ 21.00 pēc
koncerta - transports atpakaļ.
Ieejas aproces bezmaksas
ieejai Rundāles pils dārzā iedzīvotāji, sākot no 26.maija,
var saņemt Rundāles novada
domē, Viesturu un Svitenes pagastu pārvaldēs un Saulaines
pakalpojumu sniegšanas punktā.

KINO ZVAIGŽŅU SLAVAS
GĀJIENS
Šogad svētku gājiens sāksies pie Pilsrundāles vidusskolas ar noslēgumu Rundāles pils
dārzā.
Gājienā aicinātas piedalīties novada domubiedru kopas,
draugi, darba kolēģi, amatierkolektīvi, svētku viesi, visi, visi,
kam kino tēma sirdij tuva!
Žūrija vērtēs tādus kritērijus
kā kolektīva atbilstību pasākuma tēmai, radošumu, pašu ieguldījumu, prasmi sevi parādīt
(izrādīt) žūrijai, māksliniecisko
noformējumu, kā arī aksesuārus, kuri raksturo kolektīvu.
Gājiena dalībniekiem būs iespēja īsu brīdi ( līdz 30 sekundēm) atraktīvi izrādīt sevi žūrijai un skatītājiem Rundāles pils

dārzā pie strūklakas.
Vēlama iepriekšējā pieteikšanās gājienam līdz 30.maijam pie Sporta nodaļas vadītājas Ievas Kirkilas pa tālruni
26553747.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
8.jūnijs 20.00 Piļu un muižu apceļošanas
pasākuma “Apceļo Latvijas
Pilis!” ietvaros –
pasākums “Muižkundzes
vakara sapņojums”
pie Svitenes pils strūklakas:
mākslas darbu izstādes,
sveces, deja un mūzika.

Nr. 45 (238)
(237) 2017.gada Aprīlis
Maijs
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“ŪDENS” PAVASARA DARBI MĀRPUĶĪTĒ

Kad uzsākām mācību gadu
un Ekoskolu programmā izvēlējāmies tēmu „Ūdens”,
īsti nevarējām saprast, par
ko mēs veselu gadu varēsim
spriest, runāt un eksperimentēt. Bet tagad jāatzīst – darbošanās pietiks arī vasaras
periodam, kad ūdens priekus
varēs baudīt gandrīz katru
dienu.

TEĀTRA DIENĀS DEMONSTRĒ AKTIERPRASMI
Mācību gada beigas „Mārpuķītē” bija ļoti darbīgas. 10.un
11.aprīlī notika Teātra dienas,
kad katram mārpuķēnam bija
iespēja kļūt gan par aktieri, gan
skatītāju. Šī gada izrāžu moto bija
„Pie Kaucītes ...”, lai viens otram
parādītu, cik liela rosība un interesanti notikumi vērojami mūsu
mazās upītes krastos, ja vien nav
slinkums pastaigāt gar tiem un
vērot. Šoreiz visus priecēja tādas
izrādes, kā „Gliemeža padoms”
(Rozā grupa), „Ceļojums ar kuģi”
(Zilā grupa), „Pasaka par vardi,
kas gribēja lidot” (Zaļā grupa),
„Kuģītis” (Dzeltenā grupa), „Talka
pie Kaucītes” (Sarkanā grupa) un
„Atpūta pie upes” (Oranžā grupa).
CIEMOS ZINĀTNIEKS UN
PROFESORS SLAPIŅŠ
26.aprīli visi gaidījām ar lielu
satraukumu un nepacietību, jo
plānā jau mācību gada sākumā
bija atzīmēts ekoskolas tēmas
„Ūdens” noslēguma pasākums.
Šajā dienā pie mārpuķēniem
viesojās zinātnieks un profesors
Slapiņš (pirmsskolas izglītības
skolotāja Ramona Cera), kurš iztaujāja bērnus par ūdens pētīšanu un izzināšanu un demonstrēja
vēl neredzētus eksperimentus ar
ūdeni. Viņa neatlaidīgo eksperimentu rezultātā uzradās Ūdens
Lāsīte (pirmsskolas izglītības
skolotāja Agnese Belrusa), kas
bija nepārspējama ceļotāja.
Animācijas filma „Ūdens nākotne” palīdzēja Lāsītei pastāstīt
bērniem par saviem ceļojumiem
– ūdens apriti. Taču šoreiz viņa
nevēlējās ritēt pa caurulēm, bet
gan doties uz jūru. Katras grupas
bērni un darbinieki bija sagatavojuši dažādas aktivitātes, lai padarītu šo ceļojumu interesantāku un
aizraujošāku.

Zaļās grupas sienāži no uzveduma “Pasaka par vardi, kas gribēja lidot”
/ Foto: no PII „Mārpuķīte” arhīva/
IZGLĀBTI 35-40 KOKI
Pasākuma beigās Ūdens Lāsīte pateicās visiem par paveikto
darbu ūdens izzināšanā, pētīšanā
un taupīšanā. Iestādes vadītāja
teica paldies čaklākajiem makulatūras vācējiem. Kopā šajā mācību gadā savāktas 2,5 tonnas
makulatūras, kā rezultātā izglābti
35-40 koki.
Vēl šinī mācību gadā iepazīsim tik nepieciešamo santehniķa profesiju, tiksimies ar Jēkaba
Lazdiņa tēti, lai uzzinātu, kas ar
ūdeni notiek, kad tas pazūd mūsu
izlietņu un vannu iztekās, kas kaitē un kā pasargāt ūdensvadus
no bojājumiem. Jūnija sākumā
5-7gadīgie bērni (Oranžā un Zaļā
grupa) dosies mācību ekskursijā
uz jūru, lai uzzinātu kā jūra ietekmē piekrastes dabas vērtības, un
aplūkotu to, ko parasti nepamanām.
Kad vasarā sauļosieties upes,
ezera vai jūras krastā, neturiet
acis ciet, esiet vērīgi un jūs uzzināsiet daudz ko jaunu!

Slapiņš un Ūdens Lāsīte eksperimentē

Ieva Jaunzeme,
PII “Mārpuķīte” vadītājas
vietniece izglītības jomā
Dzeltenās grupas uzvedums “Kuģītis”
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AICINA UZ TRADICIONĀLAJĀM LĪGO SPORTA SPĒLĒM SVITENĒ
23. jūnijā Svitenē noritēs sporta spēles „Līgo Svitene
2017”, kurās noskaidros sportiskākās un saliedētākās novada komandas.
Sacensībās aicināti piedalīties Rundāles novada iedzīvotāji, kuri
dzīvo, mācās un strādā Rundāles novadā, apvienojoties komandās
kā zemnieku saimniecību vai darba kolektīvi, ģimeņu komandas.
Spēles Svitenes parkā sāksies pulksten 10.00. ar volejbolu. Komandā spēlē trīs cilvēki līdz diviem uzvarētiem setiem. Viena seta
ilgums - izspēle līdz 11punktiem ar divu punktu pārsvaru seta galotnē. Līdztekus sāksies arī ielu basketbola sacensības. Komandā spēlē
trīs cilvēki un viens rezervists. Sacensību ilgums 7 minūtes vai līdz
15 izcīnītajiem punktiem.
Minifutbola komandā spēlē pieci cilvēki plus divi rezervisti. Ilgums
– divi puslaiki pa septiņām minūtēm. Uzvar tā komanda, kura iesitusi
vairāk vārtus.
Pēcpusdienā, pulksten 15.20 paredzēta jautrības stafete, kurā
varēs startēt pieci cilvēki, kā arī virves vilkšanas disciplīna starp komandām un individuāli starp dalībniekiem.
Pieteikšanās līdz 23. jūnija pulksten 9.30. Komandu pārstāvju sapulce un izloze - pulksten 9.45.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

RUNDĀLES NOVADA ČEMPIONĀTS IELU
BASKETBOLĀ – OTRAIS POSMS
Čempionāts tiek organizēts trīs posmos. Otrais
posms notiks Saulaines stadionā 17.jūnijā plkst. 12:00.
Trešais - Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā 22.jūlijā plkst. 12:00.
Dalībnieki - Rundāles novada
iedzīvotāju izveidotas komandas.
Komandas sastāvā no trim līdz
četriem spēlētāji, laukumā trīs
spēlētāji. Sacensības notiek pēc
izmainītiem basketbola noteikumiem. Tie apskatāmi pašvaldības
mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Notikumi. Par uzvarētāju kļūs

visos posmos visvairāk punktu
ieguvusī komanda.
Komandai jābūt vienādas
krāsas sporta kreklos.
Sportisti sacensībām piesakās uz vietas sacensību dienā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie sacensību tiesneša Raita Jutusa pa
tālruni.26535219 vai pie sporta
nodaļas vadītājas Ievas Kirkilas
pa tālruni 26553747, vai sūtot
pieteikumu uz e-pasta adresi
ieva.kirkila@rundale.lv.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

10.JŪNIJĀ - SPORTA DIENA BĒRSTELĒ
10. jūnijā Bērsteles volejbola
laukumā uz sportiskām aktivitātēm tiks gaidītas novada
ģimenes. Sacensību sākums
plkst.11.00.
Spēki tiks pārbaudīti dvieļu volejbolā - komandā četri cilvēki,
futbola soda sitienos, šaušanā
mērķī, olu mešanā, skrējienā ar
sasietām kājām, mašīnas vilk-

šanā un stafetē.
Sacensību galvenais tiesnesis Valentīna Žuravļova. Dalībnieki
piesakās aktivitātēm sacensību
dienā pie galvenā tiesneša.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Foto: Ivars Bogdanovs/ laikraksts „Bauskas Dzīve”

DOTS STARTS AKCIJAI “IEPAZĪSTI
KAIMIŅUS ZEMGALĒ!”
KOPĪGS MARŠRUTS UN AKCIJA “IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!”
6.maijs – 10.septembris, Latvijas – Lietuvas pierobeža
Šī gada 6.maijā Bauskas rātsnamā tika dots oficiāls starts Latvijas
pierobežā vēl nebijušai ceļošanas akcijai “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”, kuras mērķis ir latviešus un lietuviešus iepazīstināt ar šo teritoriju tūrisma objektiem un pasākumiem. Šo akciju organizē Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu,
Pasvales, Pakrojas rajona pašvaldības Lietuvā.
Akcijas atklāšanas dienā uz pasākumu bija ieradušies visu pašvaldību
pārstāvji. Svinīgā pasākuma laikā akcijas projekta vadītāja iepazīstināja ar izdoto brošūru un akcijas noteikumiem, bet pašvaldību priekšsēdētāji stāstīja kādus pasākumus un objektus viņi noteikti iesaka
apmeklēt savā pašvaldībā. Pasākuma noslēgumā priekšsēdētāji klātesošajiem atrādīja visus septiņus velosipēdus un tos parakstīja.
Akcija norisināsies no 6.maija līdz 15.septembrim, tās ietvaros būs
iespēja pretendēt uz kādu no 13 balvām.
◦6 (seši) dalībnieki, kuri būs apmeklējuši vismaz 7 (septiņus) akcijas
pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā pa vienam), varēs iegūt atbalstītāju veicināšanas balvas.
◦3 (trīs) Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 7 (septiņus)
akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā vienu) un visvairāk
akcijas objektu Lietuvā, varēs iegūt velosipēdu no Biržu, Pasvales un
Pakrojas rajona pašvaldībām.
◦4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 7 (septiņus)
akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā vienu) un visvairāk
akcijas objektu Latvijā, varēs iegūt velosipēdu no Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām.
Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu pasniegšanu tās ieguvējiem tiks organizēts 30.septembrī Biržos, līdz ar to simboliski noslēdzot aktīvo tūrisma sezonu un atzīmējot starptautisko tūrisma dienu,
kuras 2017.gada tēma ir ilgtspējīga tūrisma attīstība.
Inese Turkpole – Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas centra vadītāja

Nr. 5 (238) 2017.gada Maijs

UZMANĪBU - SUŅU ĪPAŠNIEKIEM
UN TURĒTĀJIEM!
Atgādinām, ka Ministru
kabineta noteikumu Nr.266
“Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai” 52.3
punkts nosaka, ka Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam
vai turētājam ir pienākums
apdzīvotu vietu teritorijā
savākt sava mājas (istabas)
dzīvnieka ekskrementus.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu
par šo noteikumu pārkāpšanu ir
paredzēts naudas sods no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit
eiro.
Cienīsim citu cilvēku tiesības dzīvot tīrā vidē!
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas
inspektors

SODA PAR ZEMES NEKOPŠANU
26.aprīlī Administratīvās
komisijas sēdē tika pieņemti lēmumi sešās administratīvo pārkāpumu lietās.
Kādu nepilngadīgo jaunieti,
kuram administratīvā pārkāpuma protokols tika noformēts
par smēķēšanu, Administratīvā
komisija nolēma sodīt ar 10
eiro lielu naudas sodu.
Diviem zemes īpašniekiem
administratīvā pārkāpuma protokoli tika noformēti par zemes
apsaimniekošanas pasākumu
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, kā rezultātā īpašuma
teritorijā ir izveidojusies kūla.
Vienu personu Administratīvā

komisija nolēma sodīt ar 140
eiro lielu naudas sodu, bet otru
personu ar 200 eiro lielu naudas sodu, jo šai personai šāds
pārkāpums konstatēts atkārtoti gada laikā
Trim nepilngadīgām personām Administratīvā komisija
nolēma piemērot audzinoša
rakstura piespiedu līdzekļus.
Divām nepilngadīgām personām - par alkoholisko dzērienu
lietošanu, bet vienai personai
par smēķēšanu.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas
inspektors

AICINA DALĪTIES AR KĀZU
FOTOGRĀFIJĀM UN STĀSTIEM
Ir saņemts atbalsts iesniegtajam Zemgales Kultūras programmas projektam “Kā pērlītes
vainagā”. Lai realizētu projektā
paredzētās aktivitātes, ir nepieciešama novadnieku palīdzība
- aicinu nest, vest, sūtīt man
senus un jaunus kāzu dienu
foto- omīšu, mammu, savus! Jo
kāzu foto visi ir TIK skaisti! Nepieciešami arī kāzu stāsti. Tieši
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kāzu norises… Un kāzu kleitas
izstādei Eiropas Kultūras mantojuma dienās 9.septembrī un
Dzejas dienā 16.septembrī.
Sīkāka informācija pa tālruni
26516711.
Lilita Lauskiniece,
Kultūras darba speciāliste

Brīvās nomas zemes uz 2017.gada 17.maiju
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība (ha)

40960040212
40960070193
40960070355

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 9
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
Silarāji 2
Silarāji 2
Silarāji 2
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.7
Saulaines mazdārziņš 3.8
Saulaines mazdārziņš 3.10
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 169
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Saulaines personīgās palīgs.
Īslīces stacija 2
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Jaunā māja 1
Zeme pie upes
Pie tilta

40960070100

Bērsteles pļavas

4,1000

40960070101

Bērsteles pļavas

5,4000

40960070128
40960070191
40960070302
40960080085
40960020040

Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

0,2500
0,0300
1,3300
0,1691
0,1100

40760010050
40760030173
40760030212
40760030213
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030304
40760030335
40760030432
40760030436
40760030594
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760060100
40760060100
40760060155
40760080095
40760080121
40760080209
40760080124
40760080126
40760080139
40760080141
40760080144
40760080145
40760080147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080230
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760080374
40760100029
40880010095
40880040315
40880040495

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,4000
0.2500
0.0100
0,4800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0,4200
0,7200
0,7900
0.0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0300
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,2000
1,0000
0.7000
0.1000
0,0700
0,1000
2.8000
0.2600
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PAVASARĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

MAIJA

JUBILĀRIEM!

95

Jēkabs Lauzējs

80

Andris Vangals
Vija Marija Briede

75

Ārija Nākmane
Irēna Rutka
Ņina Proņina

70

Ņina Čemirtāne

65

22. JŪNIJĀ 19.00
MĀJTIRGUS LAUKUMĀ
IELĪGOŠANAS PASĀKUMS

60

“PĀRI, KAS DABONAS…”

Inta Zelmene
Māris Miezītis
Aldis Iesalnieks
Dzintra Rone
Ervīns Gavenis
Gunārs Ļūļe
Jānis Leja
Pēteris Sedi
Svetlana Barišņikova
Viktors Januškevičus
22. jūnijā plkst. 19.00
Ielīgošana Viesturos kopā ar
folkloras kopu ,,Svitene” un
Rundāles novada deju kolektīviem
Saulgriežu rituāls, dziesmas, dejas,
jautras spēkošanās stiprībā
un veiklībā, tradicionālā Zivju zupa
pie ugunskura

Sveicam novada
jaundzimušo iedzīvotāju
Oliveru
un viņa vecākus!

KOPĀ AR:
• LUDZAS NOVADA ISNAUDAS KULTŪRAS
NAMA PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVIEM ĪSTENI
LATGALISKĀ UZVEDUMĀ ”TU NABĀDOJ,
ES AIZEJU, BŪŠU SĒTĀ VOKORĀ!”
•LUSTĪGA PADEJOŠANA PIE UGUNSKURA
AR GRUPU “RĪGAS IELA”

23.jūnijā pulksten 16.00
Līgo svētku koncertuzvedums

“Ontans izaklaidej”
(pēc Danskovītes darba motīviem)
ar Svitenes amatierkolektīviem
Svitenes muižas parkā

23.jūnijā pulksten 23.00

Līgo ugunskura iedegšana un balle kopā ar
grupu “Klaidoņi”

17.JŪNIJĀ PLKST.15:00
SAULGRIEŽU IESKANDINĀŠANA
BĒRSTELES PARKĀ AR
FOLKLORAS KOPU “LIEPĀRE”
NO JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA

2.jūnijs (laiks tiks precizēts)
TEĀTRA STUDIJAS “SAVĒJIE”
lielās grupas pirmizrāde –
parodija par šausmu filmām “Šausmenīte”
Svitenes pils vecajā ēdnīcā (ieeja no 10+)
un citiem drosmīgajiem!

NO 1. LĪDZ
30. JŪNIJAM
Bērsteles kultūras namā
skatāma foto izstāde

“ZIEDI”

14.jūnijs 14.00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts brīdis pie Piemiņas akmens Pilsrundālē
14.20 - Iļģuciema vidusskolas teātra studijas “KUŠŠŠ”
izrāde pēc M.Zīverta lugas “Pēdējā laiva” motīviem
Pilsrundāles vidusskolas aktu zālē (Režisore Līvija Roze)
Transporta grafiks - Saulaine - 13.10, Viesturi - 13.20,
Bērstele - 13.30., Svitene - 13.40
Ieeja- brīva

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
IVANS OŅIŠČENKO
21.07.1940. - 03.05.2017.
ALISE PAŠULE
31.08.1928. – 08.05.2017.

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

