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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

PROJEKTS “AUDZ VESELS!” ATZĪTS PAR LABĀKO ZEMGALES REĢIONĀ
10.martā, Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” organizētajā
noslēguma pasākumā Ādažos tika godināti 2017.gadā
realizētie iedzīvotāju īstenotie projekti no visas Latvijas.
Par Zemgales reģiona labāko
projektu atzīts Līgas Helvigas iniciētais un ar biedrības
“Rūentāle” palīdzību īstenotais projekts “Audz vesels!”.
Projekta “Audz vesels!” ietvaros Pilsrundāles ciemā nekopta
aizauguša lauka vietā pašu spēkiem un ar pašvaldības finansējumu pagājušā gada vasarā izveidots bērnu atpūtas laukums.
Atceroties lielos un mazos palīgus, Līgai vēl joprojām no aizkustinājuma acīs riešas asaras.
“Mums talkā nāca arī ģimenes,
kuriem bērni ir izauguši un lieli.
Vienai no palīgiem bija ap 80
(!!!) gadiem. Vēl viena no ģimenēm, kas mums palīdzēja, bija
Īrijā dzīvojoša un strādājoša, kas
atbraukuši uz Pilsrundāli tikai atpūsties!” noslēguma pasākumā
emocijas neslēpa Līga.
Rundāles novadā iedzīvotāju
iniciatīvas projekti tiek īstenoti
kopš 2009.gada - sākotnēji ar
Nīderlandes fonda KNHM atbalstu, bet kopš 2013.gada pašvaldības organizētā iedzīvotāju
iniciētu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros.
Jāatzīmē, ka 2017.gadā Zemgalē īstenoti 111 sabiedrības
iniciatīvas projekti ar pašvaldību
finansiālo atbalstu vairāk nekā
88 000 EUR apmērā un vairāk
nekā 31 000 EUR iedzīvotāju
līdzfinansējumu.
Ik gadu ar pašvaldības atbalstu tiek īstenoti 1-2 iedzīvotāju
iniciēti vides labiekārtošanas
projekti. Arī šogad aicinām iedzīvotājus savas idejas īstenot
caur pašvaldības projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu

Pašvaldību apvienības “Sabiedrību ar dvēseli” noslēguma pasākums /Foto: A.Žukauska
vidi”, saņemot finansiālu atbalstu līdz 1000 EUR (skatīt www.
rundale.lv sadaļā SABIEDRĪBA/
Iedzīvotāji veido savu vidi).
Papildus informācijai par projektu konkursu aicinām sazināties ar projektu speciālisti Lauru
Ārenti (tālr.25622180, e-pasts:
laura.arente@rundale.lv).
UZZIŅAI
„Iedzīvotāji veido savu
vidi” projektu konkursa mērķis
Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu,
uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti, sekmējot
sociālo atbildību, savstarpējo
sadarbību starp pašvaldību un
vietējo sabiedrību.
Konkursa dalībnieki
Konkursa ietvaros savus
projektus aicināti iesniegt nevalstiskas organizācijas, kā arī
neformālas iedzīvotāju grupas
vismaz piecu dalībnieku sastāvā

(to skaitā 2 pilngadīgas personas).
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).
Finansējums
Rundāles novada dome piešķir finansējumu 80-100% no
projekta kopējās summas, bet
ne vairāk kā 1000 EUR viena
projekta īstenošanai. Finansējums projektu īstenošanai tiek
piešķirts ar Rundāles novada
domes lēmumu.
Projektu pieteikumu iesniegšana
Finansējuma
saņemšanai
Rundāles novada domē (vai
Svitenes vai Viesturu pagastu

pārvaldēs) ir jāiesniedz aizpildīta
projekta pieteikuma veidlapa.
Laura Ārente
Projektu speciāliste
Rundāles novads iekļaujas apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli”, kas
darbojas visā Latvijā, lai
iedzīvotājiem un to apvienībām palīdzētu īstenot
ieceres un paveikt nelielus
projektus pašu spēkiem.
Tas ir atbalsts nevalstiskajām organizācijām vai
nereģistrētām iedzīvoju
grupām. Iedzīvotāji raksta
projektus, žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti
saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai savu ideju
varētu īstenot, dodot savu
ieguldījumu sabiedrībai un
apkārtējai videi.
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298
* dome@rundale.lv

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843

* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107

* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;

* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālā dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834

* kristine.bruvele@rundale.lv

Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs EDVĪNS BALODIS
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194

* martins.brikers@rundale.lv

Finanšu un investīcijas
nodaļas vadītāja
Marija Abramčika
) 63962258, 27842258
* marija.abramcika@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

Kase VIESTUROS
) 63962126

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
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DOMES LĒMUMI
Rundāles novada domes
2018.gada 29.marta sēdē pieņemtie lēmumi:
PAR ATĻAUJU IZMANTOT
RUNDĀLES NOVADA SIMBOLIKU
Tiek atļauts izmantot SIA
„Kristell” Rundāles novada simboliku – logotipu „Kronēts Rundālē” uz dabīgo palmu vaska sveču
izstrādājumu kolekcijas „Peldošie
ziedi” iepakojumiem – purpura
sarkanas kartona kārbas.
PIEŠĶIR FINANSĒJUMU
Tika nolemts piešķirt finansējumu EUR 476,44 apmērā
biedrībai „Mums Pieder Pasaule” pasākumu organizēšanai un
sadarbības veicināšanai ar BDR
„Inicio” no Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tika nolemts piešķirt finansējumu EUR 480,00 pensionāru
apvienības „Sudrabupe” projekta
„Mūsu darbi simtgadei” realizācijai no Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
NEPIECIEŠAMI AIZŅĒMUMI
Nepieciešams
aizņēmums
EUR 228362 apmērā Multifunkcionālā centra 4. kārtas būvniecībai Rundāles novada pašvaldības
vajadzībām.
- Multifunkcionālā centra 4. kārtas pārbūve EUR 223129.38.
- Būvuzraudzības izmaksas EUR
3745.56.
- Autoruzraudzības izmaksas
EUR 1487.09
Aizdevuma atmaksas termiņš
25 gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama ar 2021. gadu un atmaksājama no Rundāles pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Nepieciešams
aizņēmums
EUR 90965 apmērā Viesturu
kultūras centra energoefektivitātes paaugstināšanas projekta
realizācijai novada pašvaldības
vajadzībām. Projekta mērķis ir
samazināt primāro enerģijas patēriņu Viesturu kultūras centra
ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu
samazināšanu par siltumapgādi,
veicot ieguldījumus atbilstoši
Rundāles novada Investīciju plāna 2018-2020. gadam noteiktām prioritātēm.
Aizdevuma
atmaksas termiņš 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama ar
2021. gadu un atmaksājama no
Rundāles pašvaldības budžeta

līdzekļiem.
TIEK NODOTS ATSAVINĀŠANAI NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
Tika nolemts nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – daļēji labiekārtotu dzīvokli
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Druviņas”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, ar kopējo platību 46,8 m2.
APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU UN PIEŠĶIR
NOSAUKUMUS
Tika apstiprināts izstrādātais
zemes ierīcības projekts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Liepzemes” zemes vienībai un
apstiprināts zemes lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts noslaukums „Liepupes” un apstiprināts
zemes lietošanas mērķis –zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts izstrādātais
Zemes ierīcības projekts Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Jaunmeļļi” zemes vienībai.
Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam apstiprināts zemes
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts izstrādātais
zemes ierīcības projekts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Gulbji” zemes vienībai un apstiprināts zemes lietošanas mērķis
– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Gulbji V1034” un apstiprināts zemes lietošanas mērķis
- zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā.
Tika apstiprināts izstrādātais
zemes ierīcības projekts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pērles” zemes vienībai un apstiprināts zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Pērles V1034” un apstiprināts zemes lietošanas mērķis
- zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā.
Tika apstiprināts izstrādātais

zemes ierīcības projekts Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Birzītes” zemes vienībai un apstiprināts zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Birzītes V1034” un apstiprināts zemes lietošanas mērķis
- zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā.
Tika apstiprināts izstrādātais
zemes ierīcības projekts Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Jauntauriņi” zemes vienībai un
apstiprināts zemes lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Jauntauriņi V1032” un
apstiprināts zemes lietošanas
mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā.
Tika apstiprināts izstrādātais
zemes ierīcības projekts Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Taurēni” zemes vienībai un
apstiprināts zemes lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Taurēni V1032” un apstiprināts zemes lietošanas mērķis
- zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANU
Tika nolemts iznomāt Rundāles pagasta, nekustamā īpašuma
„Pasteļi” zemes vienības daļu 2,9
ha platībā un „Pie Ģēģeriem” zemes vienības daļu 1,15 ha platībā
lauksaimnieciskajai ražošanai.
PIEŠĶIR ADRESI
Jauna adrese „Vizbulītes”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles
nov. piešķirta Rundāles pag., Rundāles nov., adresācijas objektam
– dzīvojamai mājai.
APSTIPRINA IZSOLES REZULTĀTUS
Apstiprināti Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Dunduri”, Svitenes pagastā, zemes vienības 1,8 ha
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<- platībā, izsoles rezultāti –
piedāvātā augstākā cena – zemes nomas maksu 5,3% no kadastrālās vērtības gadā.
MAINA ŪDENSAPGĀDES
UN KANALIZĀCIJAS TARIFUS
RUNDĀLES NOVADĀ
Tika apstiprināti ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi
Rundālē. Laika posmā no 2009.
gada līdz 2018.gadam Rundāles
novada pašvaldības pagastos
ir realizēti ūdenssaimniecības
projekti, līdz ar to ir pieaugusi
pamatlīdzekļu amortizācijas vērtība, palielinājušās elektroenerģijas izmaksas, saimniecisko un
remontmateriālu cenas, darba
samaksa, kā arī palielinājusies
dabas resursu nodokļa likme, līdz
ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas aukstā ūdens un kanalizācijas tarifos.
Jaunie tarifi Rundāles novada
Rundāles pagastā:
- aukstā ūdens tarifs ūdens
lietotājiem EUR 1,00 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN);
- kanalizācijas tarifs ūdens
lietotājiem EUR 0,99 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN).
Jaunie tarifi Rundāles novada
Viesturu pagasta Bērsteles ciematā:
- aukstā ūdens tarifs ūdens
lietotājiem EUR 1,21 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN);
- kanalizācijas tarifs ūdens
lietotājiem EUR 1,36 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN).
Jaunie tarifi Rundāles novada
Viesturu pagasta Viesturu ciematā:
- aukstā ūdens tarifs ūdens
lietotājiem EUR 1,49 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN);
- kanalizācijas tarifs ūdens
lietotājiem EUR 1,74 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN).
Jaunie tarifi Rundāles novada
Svitenes pagastā:
- aukstā ūdens tarifs ūdens
lietotājiem EUR 1,32 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN);
- kanalizācijas tarifs ūdens
lietotājiem EUR 1,48 par 1 m³
bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN).
Aukstā ūdens lietotājiem Run-
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dāles novadā, Rundāles pagastā,
Viesturu pagasta Bērsteles ciematā, Viesturu ciematā, Svitenes
pagastā, tiek piemērots:
- ūdens patēriņš 6 m³ par
vienu personu mēnesī daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdensapgādi un karstā ūdens apgādi,
ja nav uzstādīts ūdens patēriņa
skaitītājs;
- ūdens patēriņš 4,5 m³ par
vienu personu mēnesī daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdensapgādi, ja nav uzstādīts ūdens
patēriņa skaitītājs;
- ūdens patēriņš 9 m³ mēnesī
par vienu personu individuālajās
dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdensapgādi ja nav uzstādīts
ūdens patēriņa skaitītājs;
- ūdens patēriņš 1,5 m³ mēnesī par vienu personu ēkās ar
brīkrāniem ārpus ēkas.
Kanalizācijas lietotājiem Rundāles novadā, Rundāles pagastā,
Viesturu pagasta Bērsteles ciematā, Viesturu ciematā, Svitenes
pagastā, tiek piemērots:
- kanalizācijas patēriņš 6 m³
mēnesī par vienu personu daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu
ūdensapgādi un karstā ūdens apgādi un centralizētu kanalizācijas
sistēmu, ja nav uzstādīts ūdens
patēriņa skaitītājs;
- kanalizācijas patēriņš 4,5
m³ mēnesī par vienu personu
daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdensapgādi un centralizētu
kanalizācijas sistēmu, ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs;
- kanalizācijas patēriņš 9 m³
mēnesī par vienu personu individuālajās dzīvojamās mājās ar
centralizētu kanalizācijas sistēmu, ja nav uzstādīts skaitītājs.
Pārņem Rundāles novada
pašvaldības īpašumā daļu “Valsts
Saulaines lauksaimn. tehnikums”
Rundāles novada domē 2018.
gada 13.februārī tika reģistrēts
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma sarakstes dokuments,
ar kuru tiek lūgts izskatīt iespēju pārņemt valsts nekustamos
īpašumus, kas nodoti Tehnikuma
lietošanā un pārvaldīšanā, sakarā ar to, ka tie nav nepieciešami
Saulaines teritoriālās struktūrvienības izglītojamo mācību procesa nodrošināšanai.
Rundāles novada domes deputāti 2018.gada 15.februāra
Finanšu komitejas sēdē atbalstīja Kandavas lauksaimniecības

tehnikuma priekšlikumu un tika
nolemts sagatavot lēmumu par
nekustamā īpašuma daļas (zemes vienību un būvju) pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības:
zemes vienību 2,5 ha platībā
uz kuras atradās bijusī Staģēnu
ferma;
- zemes vienību 11,2 ha platībā uz kuras atrodas auto apmācību poligons;
- zemes vienības daļu 24,5 ha
platībā, un uz tās esošās būves:
dienesta viesnīcu (ēdnīcu), šautuvi, noliktavu, sporta laukumu;
- zemes vienību 1,1, ha platībā un būves: svaru ēku, noliktavu,
graudu kalti;
- zemes vienības daļu aptuveni 4 ha platībā un uz tās esošo
būve – kūti;
- zemes vienību 5,709 ha platībā un būves, kas uz tās atrodas:
ektrogāzmetināšanas ēku, lauksaimniecības mašīnu šķūni, kūti,
garāžu, kūti, mācību mehānisko
darbnīcu.
- Ievērojot minētos apstākļus
pārņemtās īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamā īpašuma
“Valsts Saulaines lauksaimniecī-

bas tehnikums” zemes vienības
un būves, plānots turpmāk attīstīt, piesaistot Eiropas projektu līdzekļus, lai varētu organizēt
Tehnikuma izglītojamajiem un
Rundāles novada iedzīvotājiem,
kuri apgūst mūžizglītības kursus,
prakses apgūšanas iespējas, profesionālo iemaņu apguvi, attīstīt
vietējo uzņēmējdarbību, kur tiks
nodarbināti pašvaldības iedzīvotāji; nodrošināt audzēkņus ar dienesta viesnīcas telpām (kopmītni), kā arī pašvaldības vai valsts
iestāžu speciālistus nodrošināt
ar dienesta dzīvojamām telpām
un sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Rundāles novada pašvaldības iedzīvotājiem,
kā arī sakopt apkārtējo teritoriju.
Aprīļa domes sēde paredzēta 26.aprīlī plkst. 9.00 domes
sēžu zālē.
Lēmumus apkopoja
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Reģistrētās talkas vietas
un kontaktpersonas:
Pilsrundālē - upes krasti gar Dzirnavu
ūdenskrātuvi un atpūtas vietu. Tiekamies
pie atpūtas vietas plkst. 9.00.
Kontaktpersona: Gatis Augstkalns, tel.
28268421
Pilsrundāles vidusskola - apkārtnes labiekārtošana.
Tiekamies plkst. 09.00.
Kontaktpersona: Ivars Mežezers, tel. 29459140
Saulainē – teritorija pie stadiona, Kaucītes krasti, parka un dīķa
apkārtne, Saulaines mācību poligons pie «Važītes» kapiem
Pulcēšanās Saulaines teritoriālās struktūrvienības stāvlaukumā
plkst. 9.00.
Kontaktpersona: Marita Jaungaile, tel. 26333149
PII «Mārpuķīte» - apkārtnes labiekārtošana.
Tiekamies plkst. 09.00
Kontaktpersona: Judīte Zeltiņa, tel. 22034100
Mežotnes pilskalnā - baznīcas apkārtne, celiņi no baznīcas uz
pilskalnu un Vīna kalnu. Starts pie baznīcas plkst. 9.00.
Kontaktpersona: Kaspars Beinarovičs, tālr. 26536937
Svitenē - Svitenes parks, Bērsteles luterāņu baznīcas apkārtne,
ciema teritorija. Pulcēšanās pie Svitenes tautas nama plkst. 9.00
Kontaktpersona: Sandra Smilga, tālr. 27234217
Bērstelē – ciema teritorija, Svitenes upītes krasti, Lielbērsteles
parks. Pulcēšanās pie Viesturu pagasta pārvaldes ēkas plkst. 9.00
Kontaktpersona: Vitālijs Bļinkovs, tālr. 27844046
Viesturos - ciema teritorija, Lielupes krasts no kanāla sākuma
līdz Viesturu pagasta robežai.
Tiekamies pie Viesturu kultūras centra plkst. 9.00.
Kontaktpersona: Genādijs Jakubovskis, tālr.26337410
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RUNDĀLES NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒLES
2.martā Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē norisinājās Rundāles novada Ziemas
sporta spēles. Savu vienotību,
cīņassparu un sportisko garu
varēja parādīt visi Rundāles
novada uzņēmēji, Zemnieku
saimniecības un novada darbojošās iestādes.
Lai veicinātu mazo uzņēmēju
un zemnieku saimniecību dalību,
šogad bija iespēja mazajiem kolektīviem apvienoties un izveidot
vienotās komandas. Šo iespēju
izmantoja Zemnieku saimniecības Maizītes un Riekstiņi.
Jautrā un draudzīgā gaisotnē
šogad tika izspēlētas sešas disciplīnas.
Pirmajā disciplīnā „Šautriņu
mešana” precīzākie izrādījās:
1. vieta - Z/S Maizītes/ Riekstiņi;
2. vieta - Rundāles pils;
3. vieta - Pilsrundāles vidusskola.
Otrajā disciplīnā „Bumbiņas
pavēlnieks” stiprākie bija:
1. vieta - Rundāles pils;
2. vieta - Z/S Maizītes /Riekstiņi;
3. vieta - Rundāles novada Dome.

Trešajā disciplīnā „Veiklākā
komanda” šogad bija:
1. vieta - Rundāles pils;
2. vieta - Rundāles novada Dome;
3. vieta - Z/S maizītes/Riekstiņi.
Ceturtajā disciplīnā „Zole”
salasījās pārstāvji no katras
komandas un tika izspēlētas
vairākas kārtas, kur godalgotās vietas ieguva:
1. vieta - Rundāles pils;
2. vieta - vienīgā sieviete starp
kungiem - PII Mārpuķīte;
3. vieta - PII Saulespuķe.
Piektajā disciplīnā „Basketbola soda metieni” ar milzu
bumbu milzu grozā, trāpīgākie
izrādījās:
1. vieta - Pilsrundāles vidusskola;
2. vieta - Rundāles pils;
3. vieta - PII Mārpuķīte.
Sestajā disciplīnā „Futbola
soda sitieni”, kas notika speciāli sagatavotā sektorā, precīzākie bija:
1. vieta Z/S Maizītes/Riekstiņi;
2. vieta PII Mārpuķīte;
3. vieta Rundāles pils.
Apkopojot visus rezultātus šo-

ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ
17.martā Pilsrundāles vidusskolā norisinājās čempionāts Galda tenisā.
Ieradās gan vietējie Galda
tenisa cienītāji, gan viesi no
blakus novadiem un kādreizējie Rundāles novada iedzīvotāji.
Sacensības iesākās ar savstarpējām izspēlēm, kurās tika noskaidrotas divas apakšgrupas.
1.grupā balvas tika izspēlētas
starp profesionāliem spēlētājiem un otrajā grupā starp
amatieriem.
1.grupā spēcīgākie izrādījās:
1.vieta – V.Kerebs;
2.vieta – A.Kamols;
3.vieta – I.Štelmahers.
2.grupā vietu sadalījums sekojošs:
1.vieta – A.Žukauskis;
2.vieta – M.Ilgavižs;
3.vieta – A.Barkovs.
Dubulstpēlēs:

1.vieta - komandai Pilsrundāle 1;
2.vieta - Gailīšu pagasta komandai;
3.vieta - Saulaines komandai.
Paralēli Rundāles novadā
notikušajiem sporta pasākumiem, novada iedzīvotāji startēja arī Bauskas Ziemas-Pavasara IX sporta spēlēs. Pašlaik
aizritējušas sacensības Galda
tenisā, badmintonā, zolītē, novusā, dambretē.
Labākie rezultāti:
1.vieta sieviešu grupā dambretē – D.Degolei;
Atlikušas divas disciplīnas
Boccia spēle un peldēšanas sacensības.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

24. FEBRUĀRĪ NORISINĀJĀS RUNDĀLES NOVADA
ČEMPIONĀTS FLORBOLĀ.
Šogad florbolā čempionātā piedalījās piecas komandas.
Bija ieradušies gan vietējie novada iedzīvotāji, gan viesi no
blakus novada.
Spēcīgākā izrādījās VVgol komanda, otro vietu ieguva Liluv
komanda un trešie palika Sos, Bc komandas spēlētāji.

Disciplīna “Basketbola soda metieni” /Foto:I.Tetērina
gad kopvērtējumā:
1. vieta - Rundāles pils;
2. vieta - Z/S Maizītes/Riekstiņi;
3. vieta - Pilsrundāles vidusskola;
4. vieta - PII Mārpuķīte;
5. vieta - Rundāles novada Dome;
6. vieta - PII Saulespuķe.
Pasākums tika vērsts uz sadraudzību un jautru laika pavadīšanu.
Iespēja sevi parādīt bija jebkura
vecuma dalībniekiem. Fiziskā
slodze nebija liela un tika paredzēta visu sagatavotības līmeņa

cilvēkiem. Pēc sporta spēles, kā
ierasts, norisinājās apbalvošanas
daļa, Pilsrundāles aktu zālē, kam
sekoja atpūtas vakars pie klātiem
galdiem un dejām.
Liels paldies pasākuma apmeklētājiem un ceram nākamajās spēlēs ieraudzīt jaunus
dalībniekus un dalībnieces.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

28. APRĪLĪ PILSRUNDĀLĒ NORISINĀSIES VELO
ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS.
Konkrētāk par sacensību norisi informācija drīzumā būs pieejama www.rundale.lv mājas lapā. Atgādinām, ka orientēšanās
sacensības iet kopējā ieskaitē ģimenēm, kuras piedalās īpašo
balvu izcīņā. Nolikums pieejams www.rundale.lv Sporta sadaļā.
PAZIŅOJUMS PAR VINGROŠANAS NODARBĪBĀM
Paziņojam, ka vingrošanas nodarbības noslēdzas 30.aprīlī.
Nodarbības atsāksies rudenī ar 1.oktobri. Aicinām vasaras sezonu pavadīt aktīvi piedaloties Rundāles novada sporta nodaļas
rīkotajos sporta pasākumos.
10.MARTĀ NORISINĀJĀS RUNDĀLES NOVADA
ČEMPIONĀTS TELPU FUTBOLĀ.
Ieradās četras komandas: Ozolaine, Galzemji, Rundāle un
Rundāle 1 komandas.
Pēc sīvas cīņas spēcīgākie izrādījās Galzemju komandas
pārstāvji, otrā vieta Rundāles komandai un trešajā vietā ierindojās Ozolaines komanda.

ČEMPIONĀTS DAMBRETĒ

3. martā notika Latvijas jauniešu pusfinālā čempionāts 100 lauciņu dambretē, Liepupē.
Piedalījās māsas Opočkinas. A. Opočkina izcīnīja divas bronzas medaļas un komandu vērtējumā ieguva zelta medaļu. Tas meitenei bija līdz šim
lielākais sasniegums.
7. martā notika Zemgales reģiona čempionāts 64 lauciņu dambretē, Bauskā.
U-9 grupā tika izcīnīta 2.vieta un U-14 grupā 3. vieta.
Paldies par dalību un apsveicu ar godalgotām vietām!
Ilgvars Ūdris, Interešu izglītības skolotājs
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MUMS NEAIZMIRST SAVĒJOS
Tikai viena doma: izdzīvot.
Tikai vienīgās ilgas: mājas.
Tikai odu sakosta sirds
Un odu sakostas kājas.
/K.Skujenieks/
Marta mēnesis nes sevī ne
tikai prieku par paliem un cīruļu treļļiem, bet arī sāpīgas
atmiņas par aizvestajiem tuviniekiem 1949. gada 25. martā.
Pagājuši jau 69 gadi, bet katrā
ģimenē ir kāds, kuru klusi pieminam, kāds, kura mūžs aprāvās svešumā vai kuru spīdzināja
baisas atmiņas. Tik daudzi izsūtītie tās nespēj izstāstīt joprojām. Mēs, kas neesam to piedzīvojuši, varam tikai pieminēt
un godāt savējos.
No vēstures
“ 1949. gada marta deportācijas (izvešanas) bija Padomju
Savienības okupācijas iestāžu
veikta masveidīga Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana uz
attāliem PSRS reģioniem 1949.
gada 25.—29.martā. Deportācijās, kuras tika slepeni sauktas
par operāciju “Krasta banga”
(krievu: операция «Прибой»),
tika izsūtīti vairāk nekā 90 000
Baltijas valstu iedzīvotāju, gandrīz puse no viņiem bija no Latvijas.
1949. gada 29. janvārī tika
pieņemts pilnīgi slepens PSRS
Ministru padomes lēmums,
kurā bija noteiktas Baltijas valstu izsūtāmo kategorijas:
1) kulaki un viņu ģimenes;
2) bandītu (partizānu) un
nelegālistu ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto partizāņu
ģimenes locekļi;
3) legalizējušies partizāni un
viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarboties ar pretpadomju
darbību;
4) partizāņu atbalstītāju ģimenes locekļi.
Lēmumā bija norādīts, ka

Piemiņas akmens represētajiem
Foto: no rundale.lv /notikumu - kalendārs

DEPORTĀCIJU APJOMS
Republika

Ģimenes

Cilvēki

Vilcienu sastāvi

Igaunija

7488

20713

15

Latvija

13624

42149

31

Lietuva

9518

31917

20

Kopā

30630

94779

66

nepilngadīgie un darba nespējīgie ģimenes locekļi netiks pakļauti izsūtīšanai, bet viņi var
brīvprātīgi doties līdzi savām
ģimenēm, taču praksē tā nenotika — tika izsūtīti visi ģimenes
locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija
mājās.
Iedzīvotājus izsūtīja pamatojoties uz sarakstiem, kurus
apstiprināja savienoto republiku ministru padomes. Izsūtīšanu uzdeva veikt Valsts drošības
ministrijai. Deportāciju veikšanai no Krievijas papildus ieveda

4500 karavīru Latvijā un 4350
Igaunijā. Izsūtīšanu Baltijā veica 76 212 cilvēki. 18 387 no
tiem bija iznīcinātāju bataljonu
kaujinieki, 28 404 — komunistu
partijas un padomju aktīva darbinieki, 21 206 — PSRS VDM
iekšējā karaspēka karavīri un
8215 profesionāli čekisti.” /wikipedia.org/
1949. gada 25. martā no
Rundāles pagasta uz Sibīriju
aizveda 86 cilvēkus.
Saraksts veidots, izmantojot
zemāk minētās grāmatas, ku-

ras atrodas Pilsrundāles bibliotēkā un ir brīvi pieejamas jebkuram novada iedzīvotājam, kā
arī Latvijas Valsts arhīva mājas
lapā, kurā ir pieejami visi saraksti.
Aizvestie: 1949.gada 25.
marts / māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga: Latvijas Valsts
arhīvs; Nordik, 2007. - 814 lpp.:
il. - Alfab. rād.:751.-809.lpp.
I daļa.
ISBN 9789984954882.
Aizvestie:
1949.gada
25.marts / māksl. Ilmārs Blumbergs. - Rīga: Latvijas Valsts arhīvs; Nordik, 2007. - 870 lpp.: il.
- Alfab. rād.: 785.-866.lpp.
II daļa.
ISBN 9789984954899.
Latvijas Valsts arhīvs: www.
archiv.org.lv
Izsūtīto atmiņas grāmatās
varat atrast novada bibliotēkās
un lasīt arī internetā fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā www.
sibirijasberni.lv, Latvijas politiski represēto apvienības mājas
lapā lpra.vip.lv un citur.
Rundāles pagastā pie Pilsrundāles vidusskolas ceļa malā
2008. gada 30. oktobrī atklāja
pieminekli visiem novada represētajiem. Tas ir piecas tonnas smags laukakmens, kas
atrasts tepat Rundāles laukos.
Toreiz tas notika neilgi pirms
Latvijas 90 gadadienas. Kārlis
Ārents toreiz teica: “Piemiņas
zīmei izvēlēta īstā vieta. Tikai
tad, kad celta vidusskola, nojaukts vecais šķūnis ceļa malā,
kur savulaik savestas mantas
no izsūtīto ļaužu mājām.” Piemiņas zīme tapa akmens apstrādes firmā SIA «Balasts».
Piemiņas akmens izgatavošanu
un uzstādīšanu finansēja Rundāles pagasta padome.
A.Ramane,
Pilsrundāles bibliotēka

Vēl vari pasteigties apskatīt V.BREZINAS IZSTĀDE

IZSTĀDE

“ZILONĪŠU FIGŪRIŅU KOLEKCIJA”

“LUPATIŅA PIE LUPATIŅAS”

14.03.2018. - 15.04.2018. Svitenes bibliotēka
15.aprīlī plkst. 18:00

„DZĪVES TANGO” SVITENES PILĪ
(Izrādē smēķē! Izrāde no 10+)

13.03.2018 - 30.04.2018 Pilsrundāles bibliotēka
14.aprīlī plkst.16:00 filma

„NAMEJA GREDZENS”
Bērsteles kultūras namā (Ieejas maksa 2,00 EUR)
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DARBĪGĀ CEĻĀ UZ JAUNO SEZONU
Tiekamies ar Rundāles atpūtas centra īpašnieci Līgu
Kļaviņu viņas un viņas vīra
Jāņa Kļaviņa burvīgajā īpašumā “Krastiņi”. Iegādājoties zemes gabalu skaistajā
Lielupes krastā sākotnējais
mērķis bija dzīvojamās mājas būvēšana. Par tūrisma
biznesa attīstību pat prātā
nav nācis.
Pēc īpašuma iegādes izrādījās, ka pēc teritorijas plānojuma
zemes plānotā izmantošana
bija atpūtai, sportam un rekreācijai. Tajā brīdī bija skaidrs, ka
tiks būvēta pirts. Tās būvniecība
tika uzsākta 2004.gadā, un ilga
aptuveni trīs gadus.
“Krastiņu” pirtij nu jau ir desmit gadi, un šajā laikā ir nācis
klāt vēl daudz kas cits. Pateicoties projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi” tika izveidots skatu laukums, un kāpnes
no augšas uz leju līdz Lielupei.
Šobrīd Rundāles atpūtas
centrs piedāvā kempinga zonu
ar 7 treileru un kemperu vietām,
neierobežotu telts vietu skaitu, ir
servisa ēka ar tualetēm, dušām
un virtuvi. Ir iespēja iznomāt 10
kanoe laivas, 20 pieaugušo velosipēdus, kā arī četrus bērnu/
pusaudžu velosipēdus. Lielupes krastā ir izveidotas piknika
vietas. Piedāvā dūmu jeb melno pirti, kas ir vissenākā pirts,
ko latvieši izmantojuši daudzu
gadu desmitu senā vēsturē.
Tāpat, pateicoties projekta atbalstam, saimnieki ir uzsākuši
arī ražošanu - dārzeņu, ogu un
pārējo augu izcelsmes produktu
pārstrādi, izmantojot žāvēšanas
iekārtas. Šīs idejas par laivām,
velosipēdiem un ražošanu ir
realizētas, pateicoties LEADER
projektiem.
Tātad, kā iepriekš minēji,
idejas ir realizētas, pateicoties
LEADER projektiem. Pastāsti,
lūdzu, kurš ir ideju ģenerators,
un kurš ir projektu pieteikumu
gatavotājs.
Ideju ģenerators noteikti ir
Jānis. Es esmu naudas plūsmas
rēķinātāja. Tiklīdz Jānim rodas
ideja, tad es esmu tā, kas vienmēr domā, kā realizēt un cik tas
maksās. Projektiem pieteikumus
gatavojam abi. Visu apdomājam, apaudzējam radušos ideju,
un tad es sāku likt uz papīra.
Jānis ir mācījies biznesa

Mēs paši ļoti daudz ceļojam.
Cenšamies izrauties un redzēt
arī savām acīm. Ceļojam nedaudz pa Latviju, bet vairāk
tomēr ārpus tās. Lielākoties
ceļojumos dodamies ar auto,
un esam apbraukājuši visi kopā
visu Eiropu. Reizi gadā uz divām
nedēļām pilnīgi noteikti izraujamies no mājām, lai pabūtu visa
ģimene kopā bez kņadas un ikdienas darbiem. Pavisam nesen
esam atgriezušies no Izraēlas.
Nu jau kopš ir kemperu vietas,
telšu vietas un laivas, tad esam
pārgājuši uz ziemas ceļošanu, jo
vasarā vairs nesanāk.

Foto: L.Kļaviņa
augstskolā „Turība” un ieguvis
tūrisma un viesmīlības uzņēmuma vadītāja izglītību. Viņam
viennozīmīgi tūrisms ir sirdslieta, tāpēc laikam arī esam uz šī
ceļa.
Līdz šim jau ir daudz paveikts, tomēr, vai ir vēl neīstenotas idejas?
Protams! Tuvākais nodoms,
ko vēlamies realizēt, ir bērnu
rotaļu laukums. Tāpat nākotnē
vēlamies arī sporta laukumu.
Vispār mums ir daudz ideju. Mēs
vēlamies un ir paredzētas kemFoto: L.Kļaviņa
pingu mājiņas. Kemperiem vieta
ir, telšu vietas ir, bet mājiņu nav, angļu valodu. Runāt runājam,
Kā Jūs plānojat savus brauun ņemot vērā to, ka teritorija bet, nu ir par maz. Jānis, par laimums ļauj, tad mēs ceram, ka mi, runā vāciski, jo vācu tūristi cienus, un kurš no Jums to
dara?
spēsim to īstenot. Vēl ir nepie- angliski praktiski nerunā.
Es! Es kārtīgi plānoju pa dieciešama liela āra nojume, tādā
Jānis ir rundālietis, bet no
nām, ievērojot visu intereses un
veidā attīstot pārtikas gastro- kurienes nāc Tu?
nomisko tūrismu. Diemžēl šoEs nāku no Madonas. Pēc vēlmes. Mazajai Paulai noteikti
brīd ir grūti atrast kādu cilvēku, augstskolas beigšanas es atnā- nepieciešams akvaparka apkas palīdz tās idejas īstenot, jo cu strādāt uz Bauskas 1.vidus- meklējums, vai vietas kur ir ziridejas nav standarta, tās vairāk skolu, un ar Jāni iepazināmies gi, turpretī Jānim interesē kalni.
Mēs nestaigājam pa baznīcām
ir radošas.
manas māsas kāzās.
Vēl viens tuvākais mērķis ir
Vispār paralēli ģimenes un pilīm – izņemot Versaļu.
ražot, ņemot vērā, ka pateico- biznesam Jūs abi ar vīru esat Mums taču ir pašiem sava pils!
ties apstiprinātajam LEADER ļoti daudzpusīgi un katrs dar- Vēl ko noteikti varu apgalvot –
projektam, tika iegādātas žāvē- bojaties savā jomā, kā Jūs ceļojot rodas idejas. Tieši tā arī
šanas iekārtas. Idejas ir visādas tiekat ar visu galā, un kā tiek radās ideja par kempingu – to
teikt atvedām no ceļojuma. Un
arī šajā virzienā. Esmu braukusi sadalīti darbi?
uz dažādiem kursiem, lai tam
Mūsu ģimenē viss ir kārtīgi nu jau kempingam būs trešā vasagatavotos un iegūtu jaunas saplānots, un katrā dienā katrs sara.
Kā tad ir labāk – strādāt pie
zināšanas - par iepakojumiem, zina, kas viņam atgriežoties no
par augu šķirnēm sukāžu ražo- darba, ir jādara. Piemēram, treš- kāda, vai tomēr savs bizness?
Ir jāstrādā, un darbu pie mašanai, par marmelādēm. Esmu dienās tiek gludināti galdauti,
pieteikusies arī uz mūsdienīgas ceturtdienās telpas tiek tīrītas las nemetīšu ne es, ne arī Jānis.
degustācijas kursiem. Mēģinu un kārtotas pasākumam, kā arī Savs bizness - tas tomēr ir drodomāt līdzi, lai saprastu, ko var tiek klāti galdi. Vasarā zāle tiek šības fonds, jo tad vismaz zini,
ka nepaliksi bez iztikas līdzekiegūt no katra produkta. Esam pļauta pirmdien un otrdien.
uzsākuši plānošanu ražošanas
Kā Jūs plānojat savas ģime- ļiem. Šobrīd mājā tiek remontelpu būvniecībai, kas būs arī nes atpūtu un brīvdienas, ņemot tēta pēdējā istaba. Visi brīvie
kā novietne inventāram- laivām vērā, ka tieši tās ir pieprasītas līdzekļi tiek ieguldīti sava uzņēun velosipēdiem. Vēl runājot par Jūsu pirts cienītājiem un klien- muma attīstībā. Tas, teiksim tā,
ir mūsu pensiju fonds.
mācībām – ir doma mācīties tiem.

Tālāk 7 lpp ->
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„ĀRZEMJU TŪRISTI MĪL MŪSU KLUSUMU”

Foto: L.Kļaviņa
<-.6 lpp Vai Jums ir arī savi
palīgi?
O, jā! Jāņa mamma, māsa un
brāļi – šie ir tie cilvēki, kas ļoti
daudz palīdz. Pie celtniecības
mans tētis palīdzēja. Katrs ir
ieguldījis savu darbu un palīdzējis mums pilnveidot mūsu sētu.
Kad nopirkām šo zemes gabalu,
tad mans tētis divus gadus cirta
krūmus un palīdzēja sakopt teritoriju. Jāņa mamma viennozīmīgi ir atbildīgā par puķu dobēm.
Arī gultu uzklāšana viesiem ir
uzticēta viņai.

Kādus reklāmas veidus Jūs
izmantojat Rundāles atpūtas
centra popularizēšanai?
Informācija ir izvietota kemperu portālos. Labi strādā lielā
reklāma, kas izvietota Bauska Eleja ceļa malā. Tika iesniegtas
ceļa zīmes saskaņošanai, un ļoti
ceram, ka izdosies saskaņot līdz
jaunajai sezonai. Paši braucot
pa Eiropu, esam meklējuši nakšņošanas vietas, tāpēc zinām,
kas ir tas, kas pievērš uzmanību.
To, ko tūrists meklē, to arī viņš
atrod, tādēļ ir svarīgi būt norā-

dēm. Paši jaunajai sezonai esam
sagatavojuši norādes, kuras
paši arī veidojam un krāsojam,
un nu jau tās ir gandrīz gatavas.
Vēl šobrīd tiek gatavota jauna
mājas lapa. Aktīvi darbojamies
sociālajā tīklā Facebook.
Kā Jūs domājat, kas ir tas,
kas tūristam patīk mūsu novadā?
Ārzemju tūristi mīl mūsu klusumu. Viņi fotografē puķu dobes, dabu. Mēs viesiem piedāvājam arī izbraucienus ar laivu līdz
Mežotnes pilij. Bieži ir tā, ka viņi
pēc tam saka, ka tas viņiem ir
izvērties par romantisku piedzīvojumu. Saprotams, ka visiem
patīk mūsu Rundāles pils.
Kā radās nosaukums Rundāles atpūtas centrs, jo vairāk
vai mazāk cilvēki Jūs atpazīst
pēc nosaukuma “Krastiņi”?
Vispār tad jāsāk ar stāstu,
kā radās māju “Krastiņi” nosaukums. Atdalot šo zemes gabalu,
kuru pirkām, bija jāizdomā tam
nosaukums. Tajā laikā vienā
novadā mājām nevarēja būt
vienādi nosaukumi, tāpēc visi
uz lapiņas sarakstītie apmēram
10 varianti tika svītroti ārā, un
palika vien “Krastiņi”. „Rundāles

atpūtas centrs” radās tad, kad
projekta nosacījumi norādīja uz
to, ka ir jābūt SIA, un tad arī izdomājām šo nosaukumu. Rundāles
vārdu izmantojam visur – ražošanas produkcijai ir „Rundāles
gardumi” nosaukums, kempings
saucās „Rundale camping” u.c.
Rundāles vārds ir visiem zināms
– Rundāles pils ir brends, ar kuru
mēs lepojamies, un tāpēc mums
viņš ir jātur godā.
Intervijas nobeigumā es vēlētos aicināt arī mūsu novada
iedzīvotājus doties laivu braucienos, un izbaudīt mūsu pašu
brīnišķīgos Lielupes krastus.
Gaidot ciemos šīs vasaras tūristus, esam apzinājuši kultūras
pasākumus, kas saistīti ar Latvijas 100 gadi. Jo katrā sarunā
ar ārzemju tūristu parādam
Latvijas unikalitāti, runājam par
ikdienas dzīvi, bet visvairāk pārrunājam to, kas ir apskatāms, izbaudāms tuvākajā apkārtnē- pie
mums Rundālē.
Santa Švāģere,
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja

“KARJERAS IESPĒJAS E- KOMERCIJĀ”

2018.gada 26.februārī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros Pilsrundāles
vidusskolā notika pasākums
“Karjeras iespējas e- komercijā”.
Pasākuma mērķis bija attīstīt
jauniešiem zināšanas, prasmes
un iemaņas par karjeras virzību
un attīstību. Pasākumā piedalījās 10.-12 klašu skolēni.
Skolēniem par turpmākās
izglītības iegūšanas iespējām
e-komercijas un interneta reklāmas jomā stāstīja sociālo
mediju menedžere, pašnodarbinātā dizainere un fotogrāfe Ilze
Deņisova. Ilze pastāstīja, kādas

ir mūsdienu tehnoloģiju iespējas
savas karjeras ceļa plānošanā
un sociālo platformu izmantošanā pašnodarbinātībā un privātbiznesa attīstībā.
11.klases skolniece Keita uzskata, ka katra lekcija ir domāta,
lai tiešām iegūtu kaut ko atmiņā paliekošu un noderīgu. Viņa
norāda, ka mūsdienās 11.klases
skolēns ļoti bieži nezina, ko īsti
vēlas darīt beidzot skolu, tādēļ
jebkuras profesijas sīkāks izklāsts ir ļoti noderīgs materiāls
ceļā uz atbildi. Keitai ļoti patika
Ilzes iedvesmas pilnais stāsts
par to, kā viņa ir mācījusies Dānijā, bet tomēr atgriezās mājās
un šobrīd strādā darbā, kas patīk, kurš ir izaicinājumiem pilns
un nes prieku gan viņai, gan ci-

tiem.
Multimediji ir viena no 21.gs
visaktīvāk augošajām profesijām, jo tas ir jaunums un tas
viss vairāk vai mazāk saistās ar
to, kā reklamēt, kā pārdot, kā informēt cilvēkus gan caur sociālajiem tīkliem, gan ar dažādiem
bukletiem. Pēta to, kas cilvēkus
interesē un ar to piesaista arī
klientus. Keita saka paldies Ilzei,
ka viņa izstāstīja arī sliktās puses un lika saprast, kāda ir reālā
dzīve jebkurā profesijā, darot
tādu darbu, kur pašam ir jābūt
sev priekšniekam un peļņa ir atkarīga tikai un vienīgi no paša,
nevis no darba devēja, kam esi
pakļauts. Keita iesaka aicināt uz
skolu arī turpmāk šādus cilvēkus, kuri var pastāstīt par to, ko

varbūt nezinām, jo cilvēciskais
faktors strādā labāk, kā vienkārši izlasīta informācija kaut kur
mājaslapā.
Ilze 10.-12.klašu skolēniem
pastāstīja, uz ko būtu jāvērš
uzmanība jau skolas laikā, lai
laikus sagatavotos savai sapņu
profesijai un, kā plānot savu karjeru un kā tiekties uz sapņu profesijas piepildīšanu realitātē. Kā
izkopt savas prasmes, talantus,
kā saprast, ko vēlos darīt un par
ko kļūt. Skolēni guva ieskatu uzņēmuma veidošanā, pielietojot
tikai e-vidi.
Keita Muceniece, Pilsrundāles
vidusskolas skolniece
Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības un IT jomā
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TIKS ĪSTENOTS PROJEKTS PAR STARPTAUTISKO SADRAUDZĪBU
Šogad jūnija sākumā Rundāles novadā tiks īstenots
pašvaldību sadraudzības projekts “TWINNING=WINNING”,
kura ietvaros uz Rundāles
novada svētkiem tiks aicināti
ciemiņi no Rundāles novada
domes sadraudzības pašvaldībām - Pakrojas (Lietuva),
Põhja-Pärnumaa (Igaunija),
Uggiate-Trevano
(Itālija),
Svisločas (Baltkrievija), Hajnuwka un Wiązowna (Polija).
Savu dalību sadraudzības
projektā apstiprinājušas arī
sadraudzības biedrību delegācijas no Adelsdorfas (Vācija) un Ruaudin (Francija).
Projekta ietvaros notiks diskusija starp iesaistītajām pašvaldībām, kur tiks pārrunāti
pašvaldību sadraudzības prakses piemēri, formas, būtiskākie
ieguvumi, izaicinājumi un veiksmes stāsti.
Lai demonstrētu kultūru
daudzveidību, tiks organizēts
nacionālās kultūras vakars, kurā
piedalīsies gan Rundāles novada amatierkolektīvi, gan arī
savu koncertu sniegs orķestris
no Uggiate Trevano. Izpratnes
veicināšanai par Baltijas valstu
un Latvijas vēsturi, ārvalstu delegācijas tiks iesaistītas pasākumā “Dzīvā vēsture”. Savukārt
radošajā darbnīcā “Roku rokā”
sadraudzības pašvaldību tautas deju kolektīvi radīs kopīgu

priekšnesumu Rundāles novada
svētkiem.
Kopumā plānots, ka projekts
iesaistīs vairāk nekā 160 tiešo dalībnieku – sadraudzības
pašvaldību pārstāvjus, amatierkolektīvu dalībniekus un iedzīvotājus. Minētajām aktivitātēm
apstiprināts Eiropas Komisijas
finansējums 18 000 eiro apmērā.
PROJEKTS
„TWINNING=WINNING” tiek
īstenots programmas “Eiropa
Pilsoņiem” 2014-2020 ietvaros
(2.virziens: Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība;
pasākums: Pašvaldību sadrau-

dzība).
Rundāles novada dome jau
iepriekš ir īstenojusi “Eiropa Pilsoņiem” programmas projektu
“INVOLVING =GAINING” (2015),
kā arī iesaistījusies sadraudzības pašvaldības Uggiate-Trevano īstenotajā projektā “Esse In
Esse Ad Esse Cum” (2016).
Iepriekšējo projektu pieredze
sniegusi pozitīvu efektu, veicinot
iedzīvotāju iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs, mainot cilvēku domāšanu par līdzdalības
procesiem.
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

NARKOTIKĀM – NĒ!
gaismā, vairāk izprast narkotiku
lietošanas sekas.
EDIJA STĀSTS
Dokumentālās filmas
“Caur adatu” galvenais varonis tiekas ar skolēniem.
Otrdien, 27. martā, ar mums
- Pilsrundāles vidusskolas astoto
klašu skolēniem - satikties bija
ieradies bijušais narkomāns Edijs
Vītoliņš. Edijs pats stādoties
priekšā, teica - “Es vēl joprojām
esmu narkomāns. Tikai šobrīd
vairs nelietoju apreibinošās vielas. Narkomāns es palikšu visu
mūžu. Tikai nelietojošs.”
Tikšanās notika atkarību profilakses pasākuma ietvaros. Tika
rādīta dokumentālā filma “Caur

adatu”, kas stāstīja par Edija dzīvi pirms vairākiem gadiem, kad
Edijs vēl bija atkarīgs no tām.
Dokumentālās filmas beigās no
zāles aizmugures mums negaidot parādījās pats Edijs un mums
bija iespēja viņam uzdot visus
interesējošos jautājumus. Sarunā ar viesi bija ieinteresēti pat
tie skolēni, kuri parasti par skolā
notiekošajiem pasākumiem neliekas ne zinis, tādēļ uzskatu, ka
pasākums bija ļoti veiksmīgs un
atstāja iespaidu uz skolēniem.
Iesaistoties sarunā ar filmas varoni, mums ļāva redzēt viņu jaunā

Bieži vien cilvēkiem ir jautājums “Kā līdz kam tādam var nokļūt?” vai arī viņiem ir pārliecība,
ka tas nekad nevarētu notikt ar
viņiem. Šāda pārliecība bija arī
Edijam.
Filmas galvenais varonis pusaudža gados bija vieglatlēts, Latvijas čempions. Citu cilvēku acīs
viņš bija daudzsološs jaunietis.
Taču viss izvērsās savādāk. Narkotikas pirmo reizi Edijs pamēģināja 14 gadu vecumā, lai vairāk
iederētos draugu barā. Pēc šīs
pirmās reizes sekoja vairākus gadus ilgs klusums. Kā saka pats
Edijs “Narkotikas māk ilgi gaidīt.”

RUNDĀLES
NOVADA SVĒTKI
2. jūnijā tiks organizēti
Rundāles novada svētki. Tiek
aicināts ikviens, lai piedalītos
svētku gājienā un baudītu šo
svētkus kopā. Jāmin, ka šogad
svētku gājiens notiks bez žūrijas
vērtēšanas.
Šogad Rundāles novada svētku tēma ir “Pa zaru zariem, pa
lapu lapām”, kas ietver sevī veltījumu Latvijas 100gadei, nosaucot
latviešu tautas garīgās vērtības
ceļu -no pagātnes uz nākotni, no
bērnības uz briedumu, no ikdienišķā - uz sakrālo.
Pasaules koka simbols saistīts
arī ar Saules ceļu, tas ir Saules
lēkta un rieta personificējums,
saukts arī par rīta blāzmu - Austras koku. Tā zaros novietojas
debesu spīdekļi – saule, mēness,
zvaigznes, putni.
Koks simbolizē saules ceļu un
pasaules kārtību, ir dienas rituma
simbols.Austras koks ir minēts
latviešu tautasdziesmās un sastopams latviešu tautas ornamentos.
Svētku gājiens sāksies pie
Pilsrundāles vidusskolas ar noslēgumu Rundāles pils dārzā.
Vairāk ar novada svētku programmu būs iespējams iepazīties
mājas lapā www.rundale.lv un
maija avīzē.
AICINĀM PIETEIKTIES brīvprātīgos aktīvistus Rundāles
novada svētku fotofiksēšanā un delegāciju pavadīšanā
rakstot uz e-pastu laura.arente@rundale.lv vai zvanot pa
tālr. 25622180.

18 gadu vecumā, kad nomira
viņa māte, Edijs pie narkotikām
vērsās vēlreiz. Šis arī bija tas lūzuma brīdis - viss sākās ar “vieglajām narkotikām”, taču drīz vien
Edijs nonāca pie heroīna.
Ja Edijs nebūtu nonācis policijas redzeslokā un nebūtu notikusi
tiesas sēde, kurā tika lemts, ka
Edijam piespriež 3 gadu nosacītu
cietumsodu, viņš nebūtu saņēmis
vajadzīgo grūdienu, kurš veicināja
Ediju uzsākt rehabilitāciju.
Sekas no šīs gadiem ilgās
atkarības Edijs jūt arī šodien un
saka, ka tās jutīs visu savu atlikušo mūžu. Lai gan tagad Edija
dzīvē viss ir kārtībā, viņa stāsts
varēja beigties pavisam savādāk.
Padoms, ko Edijs iesaka visiem
jauniešiem ir 
Tālāk .9 lpp ->
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<- 8 lpp. - nekad nemēģināt
narkotikas. Tās prot gaidīt.
Alise Šveda,
Pilsrundāles vidusskolas 8.klase

Signe Sūnaika, skolas psiholoģe par pasākumu:
“Skatoties filmu radās sajūta jā, es zinu, ka tādi cilvēku ir mums
apkārt, un es viņus pat redzu uz
ielas, bet mani jau tas neskar!
Viņi paši ir vainīgi, ka krituši tik
zemu – kļuvuši par bomžiem un
dzērājiem. Šajā konkrētajā dzīvesstāstā skaidri iezīmējas tā
robeža, kad līdzcilvēkam nepieciešama palīdzība - astoņpadsmitgadniekam nomirst mamma
un, lai nejustu neciešamās sāpes
un skumjas, viņš sāk lietot narkotikas. Filmā sekojot Edijam
pa pēdām visās viņa ikdienas
gaitās, sajūtas bija krasi mainīgas no līdzjūtības līdz riebumam

un vēlmes atsvešināties no tā
visa. Skatoties filmu var rasties
pārliecība, ka tāds narkomāns
kā Edijs nevar ne vairs adekvāti
domāt, ne vairs atsākt pilnvērtīgu un cilvēka cienīgu dzīvi. Mani
pārsteidza, cik skolēni uzmanīgi
un ieinteresēti skatījās filmu, lielākoties pārraides laikā zālē valdīja klusums, kas mūsdienu pusaudžiem ir neraksturīgi. Brīžiem
šķita, ka necenzētās valodas un
naturālie neizskaistinātie skati ir
par daudz 14-gadniekiem. Filma
sevī ierauj kā pelēkā, netīrā un
smirdīgā bedrē un nelaiž no sevis
ārā vairāk kā stundas garumā.
Un šī bedre bija jāiztur un jāizjūt
katram zālē sēdošajam. Tieši šis
fenomens ļāva pusaudžiem kaut
nedaudz izjust to eksistenci ellē,
kādā dzīvo narkomāni un, iespējams, liks padomāt kādam pirms
domas pirmo reizi izmēģināt nar-

kotikas.
Šo pasākumu vēl vērtīgāku
padarīja paša Edija ierašanās
zālē bez pieteikšanas uzreiz pēc
filmas pēdējā kadra. Skolēni bija
tik pārsteigti, un zālē izskanēja
jautājumi – vai tiešām tas ir viņš?
Skolēni bija patiesi ieinteresēti
Edija dzīvesstāstā, uzdeva viņam
daudz jautājumus. Bija arī tādas
atbildes, pēc kurām pusaudžiem
neticībā pārprasīja un bija ļoti
pārsteigti.
Vērtīgi bija tas, ka Edijs Vītoliņš sarunā ar pusaudžiem nevienā mirklī sevi nepasniedza kā
varoni, kurš ir augšāmcēlies no
elles. Viņš vairākkārtēji uzsvēra
par zaudētajiem 6 gadiem, par
sabojāto veselību un par nepieciešamību mācīties dzīvot no
jauna – kā no rīta piecelties, lai
dotos uz darbu, kā sevi piespiest
strādāt neinteresantu un mazapmaksātu darbu, kā lūgt palīdzību,
kā veidot attiecības ar cilvēkiem
bez viņu mānīšanas un apkrāp-

9
šanas un protams kā sadzīvot ar
apziņu, ka esi pret cilvēkiem negodīgi izturējies. Zālē viņš atkārtoja to pašu teikumu, kuru sacīja
filmā: „Neprovējiet, nemēģiniet
pat nevienu reizi!” Edijs skolēniem izstāstīja, ka viss var sākties ar nevainīgām iedzeršanām
ar draugiem vai zālītes uzpīpēšanu. “
Atkarību profilakses pasākuma norisi nodrošināja biedrība
“Esi brīvs!”.
Pasākums tika organizēts
projekta “Pasākumi Rundāles
novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros (ID
Nr. 9.2.4.2./16/I/060). Projektu
finansē Eiropas Sociālais fonds.
Projekta īstenošanas laiks 36
mēneši. Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par veselības veicināšanas pasākumiem
ikdienā. Projekta realizētājs:
Rundāles novada dome.

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀTES RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
NĀC NŪJOT!
Aprīlī un maijā iespēja apmeklēt nūjošanas nodarbības
Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē,
Svitenē un Viesturos. Nodarbību laikā trenera vadībā tiks
apgūti iesildīšanās paņēmieni,
pareiza nūjošanas tehnika, kā
arī atsildīšanās vingrinājumi pēc
sportošanas. Interesentiem nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts nepieciešamais aprīkojums – nūjas. Lūdzam iepriekš
pieteikties pie Sporta nodaļas
vadītājas Ievas Kirkilas, zvanot
pa tālruni 26553747.
BĒRSTELĒ 23.04. (pirmdiena) un 30.04. (pirmdiena) plkst.
17:50 pie pagasta pārvaldes
ēkas
SVITENĒ 24.04. (otrdiena)
plkst. 17:30 un 07.05. (pirmdiena) plkst. 17:50 pie saieta nama
PILSRUNDĀLĒ 25.04 (trešdiena) un 02.05. (trešdiena)
plkst. 17:50 pie domes ēkas
VIESTUROS 26.04. (ceturtdiena) un 03.05. (ceturtdiena)
plkst. 17:30 pie kultūras centra
SAULAINĒ 27.04. (piektdiena) plkst. 17:50 un 08.05. (otrdiena) plkst. 17:30 pie sociālā
centra

ĢIMENES DIENA – NOĶERSIM LAIKU PABŪT KOPĀ!
12.05.2018. plkst. 11:00
Aicinām Rundāles novada
ģimenes piedalīties draudzīgā kopā būšanas pasākumā un
aktīvi pavadīt brīvdienu kopā ar
bērniem!
PASĀKUMĀ:
Ģimeniska iesildīšanās
trenera vadībā
Lielā draudzības bumba
Aktivitātē piedalās visa ģimene,
sadaloties komandās pa 2 dalībniekiem. Komandai starp mugurām ievietota lielā bumba un uz
laiku jāveic trase. Tiek ieskaitīts
ātrākais rezultāts ģimenē.
Tiešais trāpījums
Aktivitātē piedalās visa ģimene. Pildbumbu ripināšana mērķī
un punktu vākšana, atbilstoši
sasniegtajam mērķim. Uzvar ģimene ar lielāko punktu skaitu.
Ūdens pavēlnieki
Aktivitātē piedalās 2 pārstāvji
no ģimenes. Dalībniekiem galvā
tiks uzvilkta zeķe, kuras galā tiks
ievietota tenisa bumbiņa. Uzdevums pēc starta signāla nogāzt
trases veidā izvietotās 0.5L
ūdens pudelītes. Abu dalībnieku
laiks tiek summēts. Uzvar ģime-

ne ar mazāko laiku.
Ģimenē ir spēks
Aktivitātē piedalās visa ģimene. Tiks iedots trauks ar bumbiņu iekšā. Trauks tiks apsiets
ar striķiem un katram ģimenes
dalībniekam rokā striķa gals. Pēc
starta signāla visiem sadarbojoties un nenometot trauku uz zemes ir bumbiņa jāiemet spainī.
Uzvar komanda ar mazāko laiku.
Radošās darbnīcas
Kopīga radoša darbošanās lieliem un maziem pasākuma dalībniekiem ar zīmēšanu, līmēšanu un citām aktivitātēm par
veselīgu dzīvesveidu!
Visa pasākuma gaitā tiek
vērtēts kopīgais savākto punktu
skaits, par ko noslēgumā būs
balvas! Pieteikšanās pie Sporta
nodaļas vadītājas Ievas Kirkilas,
zvanot pa tālruni 26553747.
LEKCIJA PAR VESELĪGU
EMOCIONĀLO VIDI ĢIMENĒ
10.05.2018. plkst. 10:00
Bērstelē, Bērsteles skolas zālē
10.05.2018. plkst. 13:00 Svitenē, Svitenes skolā Pagastmājā
– zālē
Lekcija vecākiem par to, kā
veidot veselīgu emocionālo vidi
bērniem ģimenē, kā noregulēt
savstarpējās attiecības. Pirmsskolas vecumposma īpatnības.
Praktiski padomi un risinājumi bērna uzvedību dažādās
situācijās. Lekcijas garums 1

st. 20 minūtes. (Papildus informācijai sazinieties ar Lauru
Ārenti, projekta koordinatori –
tālr.25622180)
UZZIŅAI
Aktivitātes tiek organizētas
projekta “Pasākumi Rundāles
novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros. Projektu
finansē Eiropas Sociālais fonds
(kopējais projekta finansējums
EUR 46 659.00). Īstenošanas
laiks 36 mēneši. Projekta mērķis
ir veicināt iedzīvotāju izpratni
par veselības veicināšanas pasākumiem ikdienā.
Projekta ietvaros līdz 2019.
gada beigām plānots apjomīgs
aktivitāšu komplekss, lai sekmētu visu vecuma grupu iedzīvotāju informētību, attieksmju un
veselīgu paradumu veidošanos
par veselīgu uzturu, pietiekamu
fizisko aktivitāšu daudzumu, atkarību izraisošo vielu nodarīto
kaitējumu un garīgās veselības
nozīmi. Vairums publiskie pasākumi vērsti tieši uz ģimenēm,
dodot iespēju pavadīt laiku kopā
lietderīgi, fiziski aktīvi, vienlaicīgi arī pilnveidojot zināšanas un
izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
Laura Ārente,
Projektu koordinatore
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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SĀKUSIES PRETENDENTU PIETEIKŠANA APBALVOJUMAM
“ZEMGALES LAIKS ZIEDONIM”

Turpinot pagājušajā gadā
uzsākto tradīciju, 19. martā biedrība “Zemgales Laiks Ziedonim”
sadarbībā ar Imanta Ziedoņa
fondu “Viegli” un Iecavas novadu
jau otro reizi izsludina pieteikšanos apbalvojumam “Zemgales
Laiks Ziedonim”. Apbalvojums
tiks pasniegts piecās nominācijās: zinātnē, novadpētniecībā,
tautsaimniecībā, jauniešiem un
par dzīvi mākslā. Pieteikšanās
līdz 30. aprīlim, taču laureātu
paziņošana notiks apbalvošanas ceremonijā Iecavas kultūras
nama lielajā zālē 1.jūnijā.
“Latvijas vērtība ir cilvēki un
viņu padarītie darbi, par kuriem
ir jārunā, jācildina tie un jāpalīdz
parādīties. Šis ir laiks, kad savu
spēku un varēšanu apzināties ir
ļoti svarīgi. Ik katram no mums
apkārt ir šādi cilvēki, kuru stāstiem un darbiem mēs vēlamies
palīdzēt parādīties, jo Zemgale
var lepoties ar tās iedzīvotājiem
un tās spēku,” stāsta biedrības
“Zemgales Laiks Ziedonim” konkursa organizatoru komanda.
Konkursa mērķis ir apzināt
un godināt personības no Zemgales novada, kas dzīvo ar mīlestību pret savu zemi, darbu un
cilvēkiem, kā arī atbilst konkursa
vērtībām – izcilībai, degsmei,

sūtībai, stājai, veiksmei un
savpatnībai, kā arī iedvesmo
citus, mudinot līdzdarboties, sekot viņu idejām.
Organizatori aicina pieteikties un pieteikumus stāstu formātā iesūtīt no 19.marta līdz
30.aprīlim. Pieteikties vai tikt
pieteikts var indivīds vai cilvēku
grupa, kas ar izciliem sasniegumiem darbojas konkrētajā nozarē, iedvesmo un iesaista citus.
Stāstus izskatīs īpaša žūrija,
kuras sastāvā būs fonda “Viegli” un Imanta Ziedoņa muzeja
pārstāvji, autoritātes zinātnes,
kultūras un izglītības jomā, pašvaldību pārstāvji, kas pieņems
sarežģīto lēmumu, kurus piecus
Zemgales novadniekus šogad
godināt ceremonijā.
Apbalvošanas ceremonija
notiks 1. jūnijā Iecavas kultūras
nama lielajā zālē. Tajā tiks godināti pieci Zemgales novada
laureāti. Ceremonijā piedalīsies
visu stāstu varoņi, fonda “Viegli”,
Imanta Ziedoņa muzeja, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, viesi un
draugi, kas godinās un leposies
ar šī gada novada laureātiem.
Stāstus par novadniekiem iespēja iesūtīt piecās
nominācijās:

Apbalvojums
zinātnē
“Zemgales Taureņu uzbrukums”
Nominācijā
apbalvojums
tiks pasniegts cilvēkam, kas
aktīvi nodarbojas ar pētniecību,
zinātni, inovāciju izstrādi un to
ieviešanu.
Apbalvojums novadpētniecībā “Zemgales Kedas”
Nominācijā
apbalvojums
tiks pasniegts cilvēkam par aizrautīgu un radošu darbu lokālu
teritoriju un to kultūras tradīciju
izpētē un attīstībā, tādējādi veicinot latviskumu un iesakņotību.
Apbalvojums tautsaimniecībā “Zemgales Zemi es
mācos”
Tautsaimniecības nominācijā apbalvojums godinās cilvēku,
kurš:
• veic videi draudzīgu saimniekošanu;
• attīsta tradicionālu vai inovatīvu biznesu;
• izkopj vidi un Latvijas ainavu.
Apbalvojums bērniem un
jauniešiem “Zemgales Rabarbers”
Nominācijā
apbalvojums
tiks jaunietim vecumā no 16 līdz
25 gadiem, kura dzīvē un darbībā izpaužas visas apbalvojuma
vērtības.

“SKOLA 2018”
24.februārī Pilsrundāles vidusskolas 10.-12.klašu skolēni
devās uz izglītības iespēju izpētes pasākumu “Skola 2018”.
Izstāde ir nozīmīgākais izglītības
notikums Latvijā, kas piedāvā
plašu un kvalitatīvu informāciju
par izglītības iespējām.
Agrā Sestdienas rītā vidusskolēni devās iegūt informāciju
par dažādām valsts un privātās
izglītības iestādēm, mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību
un e-studiju iespējām. Skolēniem bija iespēja arī praktiski
izmēģināt savas prasmes, kuras noderīgas dažādu profesiju
pārstāvjiem. Izstādes laikā no-

tika meistarklases un paraugdemonstrējumi, konkursi un dažādas citas aktivitātes.
11.klases skolniece Angelika
norāda, ka izstādes laikā ir bijusi
iespēja atjaunot savas zināšanas par skolām, kur plāno mācīties pēc vidusskolas. Angelika
uzsver, ka bija interesanti parunāties ar studentiem, ieklausīties viņu pieredzē un ieteikumos.
Savukārt Laura priecājās par redzēto un iespēju sastapt jauniešus, kuri spēja ieintriģēt un atrast pareizos vārdus, lai pateiktu
to, kas visvairāk interesēja. Jau
otro gadu pēc kārtas šo izstādi
apmeklē Diāna, kura saņem ar-

vien lielāku pārliecību, ka mācīsies tieši Latvijas Universitātē.
Viņa uzskata, ka šis pasākums
ir liels ieguvums jauniešiem, kuri
plāno savu nākotni, profesiju un
nodarbošanos, taču nezina, kurā
iestādē to darīt. Diāna uzsver, ka
noteikti apmeklēs šo pasākumu
arī nākamgad, lai būtu 100%
pārliecināta par savu izvēli. Arī
Amanda uzskata, ka izstāde ir
laba iespēja, kas palīdz izvēlēties nākotnes skolu. Viņai interesi radīja studentu stāstītais
par studiju ikdienu un tas, kā
studenti prata iedrošināt.
Skolēniem bija iespēja iztaujāt studentus un mācībspēkus
par budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām.
Tie, kas vēlējās studēt ārzemēs,
izstādē varēja konsultēties par
izglītības iespējām ārvalstīs.
Skolēni pasākuma laikā piln-

Apbalvojums nominācijā dzīve mākslā “Zemgales
Bize”
Nominācijā par dzīvi mākslā
apbalvojums tiks pasniegts cilvēkam, kas aizrautīgi darbojas
kādā no mākslas jomām, iesaistot un iedvesmojot citus.
Pieteikumus stāstu formātā
iesūtīt līdz šī gada 30. aprīlim
uz e-pastu zemgaleslaiksziedonim@gmail.com vai uz adresi Akmeņu iela 1, Jelgava,
LV-3004, ar norādi “Zemgales Laiks Ziedonim”.
Pieteikumā obligāti norādīt pretendeta vārdu, uzvārdu,
nodarbošanos, nomināciju un
kontaktus, kā arī iesūtītāja kontaktinformāciju.
Bieži vien cilvēki aizmirst, ka
viņu ikdienas darbs ir ļoti vērtīgs, iedvesmojošs un vajadzīgs,
tāpēc mēs aicinām līdzcilvēkus,
ģimenes, kaimiņus un citus palīdzēt šiem cilvēkiem un viņu darbiem parādīties!
Papildus informācijai:
Elizabete Pavlovska
Biedrības “Zemgales Laiks
Ziedonim” vadītāja
Tālr. 26295530, e-pasts:
elizabete-pavlovska@inbox.lv

veidoja savas komunikācijas
prasmes, mācījās izdarīt izvēli.
Skolēniem šis izstādes apmeklējums palīdz pieņemt pareizo
lēmumu par nākamo mācību
iestādi, kurā apgūt izvēlēto profesiju.
Ieejas kartes izstādē skolēniem tika atmaksātas no projekta „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.
Angelika Židele, Pilsrundāles vidusskolas skolniece
Zinaida Sparāne, Speciāliste izglītības un IT jomā
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VIDES DVĒSELE

(VIDE UN MĀJA – VIENS VESELUMS)

Foto: S.Švāģere
27.martā Bērsteles kultūras namā vairāk kā četru stundu garumā norisinājās seminārs “Lauku sētas veidošana”. Semināru
vadīja Latvijā pazīstamā ainavu dārzniece Aija Kaškure, kas ir
Madonas novada Kalsnavas pagasta eksperimentāli dendroloģiskā dārza “Igaijas” saimniece.
Aija Kaškure uzskata, ka katrā dārzā noteikti vajag olveida forsītiju
(Forsythia ovata). Tā ir gandrīz vai ideāls augs, kas dārzā ienes košu
akcentu. Forsītijas stāda barības vielām bagātās smilts vai māla augsnēs, saulainā, bet aizsargātā vietā, lai ziemā neizsaltu ziedpumpuri.
Ja dzinumu gali tomēr ziemā apsaluši, jānogaida līdz plaukšanai. Tad
bojātos dzinumus saīsina līdz vietai, kur no stumbra veidojas spēcīgi
sānu dzinumi. Var izvēlēties šķirnes ar dažādu dzelteno ziedu nokrāsu
un krūma augstumu: “Maluch” (kompakts, 1,5–2 m augsts, bagātīgi
ziedošs krūms, dzelteni ziedi), “Tetragold” (stāvs, diezgan zems krūms,
tumšdzelteni ziedi), “Northern Gold” (stāvs, 2,5 m augsts krūms, zelta
dzelteni ziedi), “Dresdner Vorfruhling” (plati augošs, blīvs krūms, gaiši
dzelteni ziedi).
Pavasarī, un arī vasarā uzmanību piesaista irbeņlapu fizokarps (Physocarpus opulifolius) “Luteus’, kam lapas plauk¬stot ir dzeltenas, vēlāk
– dzeltenzaļas. Zied jūnijā baltiem ziediem. Fizokarps ir spēcīgs, ātri
augošs krūms ar biezu vainagu. Nav kaprīzs – aug gan nabadzīgās,
gan auglīgās augsnēs, saulē vai pusēnā.
Par dzīvīgumu dārzā gādā arī daļēji mūžzaļā rozmarīna zalktene
(Daphne cneorum). Aprīļa beigās dzinumu galos uzplaukst sārtas ziedkopas ar ļoti smaržīgiem ziediem.
Stādījumus papildinot ar skujeņiem – Rietumu tūju “Rheingold”, kalnu priedi “Winter Gold”, klājenisko kadiķi “Andorra Compact” un “Blue
Moon”, šie vasaras zaļie krūmi ir dekoratīvi arī ziemā.
Sākot sava dārza plānošanu, atgādiniet sev:
- Samērot vēlmes ar iespējām;
- Skaists ir tas, kas veselīgs – izvēlaties klimatam un augšanas apstākļiem atbilstošus stādus;
- Arī uz augiem attiecināmi labturības noteikumi;
- Mūsu klimatā stādījumos vēlams ¼ līdz 1/3 daļai mūžzaļo kokaugu;
- Zālienam atvēliet ne mazāk par pusi no pagalma platības;
- No ūdens spoguļa – ne vairāk par trešo daļu ar ūdensrozēm;
- Iespēju robežās apvienojiet patīkamo ar derīgo;
- Mazāk ir vairāk – vairāk ir vairāk vienīgi kolekcionāru dārzos;
- Tomēr – cilvēkam nav jābūt sava dārza vergam.
Santa Švāģere,
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja

BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2018.GADA 4.APRĪLI
Kadastra
apzīmējums

40760010050
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030436
40760030452
40760030594
40760030602
40760050061
40760030564
40760030565
40760080095
40760080096
40760080098
40760080138
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080155
40760080141
40760080145
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080285
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40880010095
40880040264
40880040326
40880040364
40880040315
40960070302
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960080085
40960020040

Nosaukums

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Indru kaltes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 1.7
Saulaines mazdārziņš 1.9
Saulaines mazdārziņš 2.24
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.17
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.8
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

Platība (ha)

1,5000
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,2000
0,5000
0,6900
0,2600
0,2800
8,0100
0,0100
0.0073
0.0500
0,1000
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,3180
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,3000
1,5000
1,2500
0.7000
0,1000
0,1000
0,0700
0,0600
1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
0,0300
0,1691
0,1100
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RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Rundāles novada pašvaldībai ir svarīga JŪSU aktīva līdzdalība, lai kopīgi
plānotu novada attīstību.
Aicinām piedalīties Rundāles novada attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! Aptauja ir anonīma,
informācija tiks publicēta apkopotā veidā.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par novada attīstības iespējām,
problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus
Rundāles novada attīstības programmas izstrādei.
Aptaujas anketa pieejama Rundāles novada mājas lapā www.rundale.lv un
Rundāles novada pārvaldēs.
Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2018. gada 16.aprīlim.

Rundāles novadā filmu varēs noskatīties:

Svitenes TN 13.04.19.00. Bērsteles KN 29.04.14.00

Ieejas maksa – 1,00 EUR
R.Spakovska, Latvijas Radio /Foto: I.Tetērina
Laikā no 19. līdz 23. martam tika organizēta Eiropas Digitālā nedēļa Rundāles novadā.
Tā tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas Informāciju un komunikāciju
tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju (VARAM) un citiem sadarbības partneriem.
Nedēļa notiek jau 9 reizi, agrākais nosaukums bija E-prasmju nedēļa.
Rundāles novadā pasākumu rīkošanā iesaistījās Svitenes, Bērsteles un Viesturu bibliotēkas, kuras piedāvāja iemācīties vai pilnveidot savas prasmes e- pakalpojumu, i- bankas un e-pasta izmantošanai ikdienā. Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” un
“Saulespuķe” iepazīstināja pirmsskolas izglītības bērnus ar drošību
Internetā, savukārt pedagogi iepazinās ar digitālajiem mācību līdzekļiem pirmsskolas darba un mācību procesa organizēšanā.
Saulaines teritoriālā struktūrvienība bija noorganizējusi konkursu
izglītojamajiem ar IT jomu saistītiem jautājumiem. Audzēkņiem
bija jāveic 4 uzdevumi. Savukārt Pilsrundāles vidusskolas 7.-12.
klašu skolēni tika iepazīstināti ar sociālo tīklu lietošanas paradumiem un viltus ziņu izplatīšanu. Kādā veidā ar mūsu klikšķiem sociālajos tīklos pelna lapu turētāji? Kādas ir pazīmes, kas liecina par
viltus ziņām? Skolēni aizpildīja Online EDU4 barometrs un Skillage
testus, kurā varēja novērtēt izpratni par IKT tehnoloģiju lietošanu
un iegūt atbildes kādas prasmes būtu nepieciešams papildināt.
Nedēļas ietvaros bija iespēja uzzināt par Fizisko personu datu apstrādi jaunās Datu aizsardzības regulas kontekstā.
Paldies visiem organizētājiem un dalībniekiem par aktīvu dalību
nedēļas ietvaros organizētajos pasākumos!
Z.Sparāne
Speciāliste izglītības un IT jomā

Marta mēnesī reģistrēta
viena zēna dzimšana.
Sveicam novada jauno iedzīvotāju un viņa
vecākus!

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
STAŅISLAVS ŅEMIRSKS 02.10.1944. - 05.03.2018.
IMANTS ŠARKOVSKIS 28.01.1952. - 07.03.2018.

Latvija, 2017. Garums: 89 min.
Bērnu un ģimenes piedzīvojumu filma
Režisore un scenārija autore: Madara Dišlere
Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras brīvlaikā ierodas pie māsīcām Maijas un Lindas, kuras dzīvo idilliskā mazpilsētā. Pieaugušo nepieskatītā
četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojoties, kā ir būt pieaugušām.
Maija, idealizējot savu reti klātesošo mammu Ievu un iejūtoties mātes
lomā, uzņemas meiteņu sadzīves vadīšanu. Paulai pēc telefona sarunas
ar savu māti rodas sajūta, ka arī viņas vecāki šķiras, – viņa ir apjukusi.
Spriedzi kāpina televīzijas ziņas par satraucošiem notikumiem, un meiteņu
attiecības kļūst saspīlētas.
Paulā aug kareivīgums, un viņa nolemj rīkoties, cerot, ja Latvija atgūs brīvību, jaunā situācija izvērsīsies par labu visiem – māsīcu māte Ieva atgriezīsies pie savām meitām, nejaušam paziņam, lietuvietim Jonasam nebūs
jāslēpjas no iesaukuma Padomju armijā un viņa ar Laurēnu tiks mājās un
saglābs brūkošo ģimeni.
Televīzija sludina ārkārtas stāvokli valstī. Ar cerību Paula viena dodas uz
“Baltijas ceļu”.

„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 – Ilvija Tetērina: e-pasts ilvija.teterina@rundale.lv, tālr. 63962236

