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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

ZEMGALĒ UN ZIEMEĻLIETUVĀ ZEMIEŅU UPJU AINAVĀ
UZLABOS ZAĻO INFRASTRUKTŪRU

Jelgavas novada Lielvircavas muižā, kas dižojas Vircavas upītes krastā, notika
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-291 “Zaļās
infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā”
(ENGRAVE) atklāšana.
Abu kaimiņvalstu minētajās
teritorijās viena no apkārtējās
ainavas dominantēm ir plaši līdzenumi un sazarots mazo upju
tīkls, kas piesaista ar zaļu vidi
un unikālu biotopu daudzveidību.
Tāpēc jaunā projekta mērķis ir
uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas
un ainavu konceptus attīstības
plānošanā, demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu
vietējā un reģionālā mērogā.
Projekta vadošais partneris
ir Zemgales Plānošanas reģions
(ZPR), bet partneri – Baltijas Vides forums, Rundāles, Bauskas
un Jelgavas novada pašvaldība,
Biržu rajona pašvaldība Lietuvā,
kā arī Biržu un Žagares Reģionālā parka administrācija. Svarīgi, ka gandrīz visi partneri jau
agrāk ir līdzdarbojušies vairāku nozīmīgu Latviju – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas un citu Eiropas Savienības
finanšu instrumentu atbalstītu
projektu ieviešanā, tostarp vides aizsardzības jomā, uzlabojot Lielupes upes baseina vides
kvalitāti, īstenojot kopīgus pasākumus ūdens resursu efektīvā
apsaimniekošanā.
Jaunajā projektā liela daļa
aktivitāšu būs veltītas attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei. Zemgalē taps Reģionālais
ainavu un zaļās infrastruktūras
plāns, Jelgavas novadā – Svētes

Lielvircavas muižas pagalmā uz kopīgu bildi sastājušies Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības partneri. / Foto: J.Kālis
upes sateces baseina attīstības
plāns, Bauskas novadā – pašvaldības lokālais ainavu un zaļās infrastruktūras plāns. Zaļās
infrastruktūras saglabāšanas
un attīstības plānu gatavos arī
partneri Lietuvā, Biržu pilsētā
teritorijai gar Apašķu un Agluonas upēm, bet Biržu rajonā – ap
Širvena ezeru. Līdztekus tam
partneri kopīgi izstrādās metodoloģiju par reģionālo un vietējo
ainavu un zaļās infrastruktūras
plānošanu zemieņu teritorijās. Lai paaugstinātu projektā
iesaistīto pašvaldību un citu
institūciju veiktspēju, plānots
organizēt mācības par vides
saglabāšanas dažādu pieeju integrēšanu ainavu un zaļās infrastruktūras attīstības plānošanā,

kā arī rīkot pieredzes apmaiņas
braucienu uz Lielbritāniju.
Praktisku ieguldījumu zaļās
infrastruktūras saglabāšanā un
pilnveidošanā Bauskas novadā,
piemēram, sniegs aizaugušo
ūdensceļu tīrīšana ar amfībijas
tipa pļāvēju Mūsā un Mēmelē,
Rundāles novadā – ainavas veidošana pilskalnam “Vīna kalns”
Bauskas dabas parka teritorijā, rekonstruējot koka laipu līdz
Vīna kalnam Mežotnes pilskalna
apkaimē. Savukārt lietuvieši iecerējuši izveidot gājēju un riteņbraucēju taku gar upes ieleju
Biržu pilsētā, kā arī veikt žoga
un kāpņu nomaiņu pie alām
Karajimiškio ciemā, izkopt un
labiekārtot Žagares Ķiršu dārza
ainavu. Par projekta ieviešanas

laikā sasniegtajiem rezultātiem
partneri gatavos arī plašāku sabiedrību informējošu video klipu
latviešu, lietuviešu un angļu valodā.
Projekta ieviešana ilgs
līdz 2020. gada 30. aprīlim.
Kopējais finansējums ir 583
300,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 495 805,26 eiro.
Juris Kālis,
ZPR sabiedrisko attiecību
speciālists
Tālrunis 29144960
Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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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

DOMES LĒMUMI

RUNDĀLES NOVADA DOMES
2018.GADA 28.JŪNIJA
SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI:
Par pašvaldības telpu nomu
Tika pieņemts iznomāt Rīgas volejbola skolai, Pilsrundāles vidusskolas nedzīvojamās telpas – 12
kabinetus, sporta zāli, aktu zāli,
ēdamzāli, 2 dušu telpas, tualetes,
sporta laukumu un 2 pludmales volejbola laukumus volejbola
sporta nometnes organizēšanai
laika posmā no 2018.gada 9.jūlija līdz 2018.gada 22.jūlijam.
Pagarina īres līgumu
Personai tiek pagarināts Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš
uz vienu gadu līdz 2019.gada
31.jūlijam.
Apstiprināti saistošie
noteikumi
Tika apstiprināti Rundāles novada domes saistošie noteikumi
Nr.6 ‘’Par pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm’’, skatīt 3,4 lpp.
Iznomā nekustamo īpašumu
Nekustamo īpašumu „Taumateh”, zemes daļu 0.25 ha platībā
saimniecības ēkas un bijušo
attīrīšanas iekārtu būvju uzturēšanai, uz 5 (pieciem) gadiem.
Apstiprina publisko pārskatu
Tika apstiprināts Rundāles novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats, kas ir pieejams
Rundāles novada domes mājas
lapā www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Ziņas par iestādi, rekvizīti, darba laiki/Publiskais pārskats.
Izīrē dzīvokli
Tika apstiprināts izīrēt dzīvojamo platību – daudzdzīvokļu mājā
„Kamenes”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 34,36 m².
Iznomā telpas
Tika apstiprināts iznomāt zemnieku saimniecībai nedzīvojamās
telpas Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un 8,
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mākslas un mūzikas
skolā, kas atrodas Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, 68 m2 platībā strādnieku
izmitināšanai uz vienu gadu no
2018.gada 1.jūlija vai līdz brīdim,
kamēr minētās telpas nav nepieciešamas Mākslas un mūzikas
skolas vajadzībām.
Piešķir adresi
Tika noteikta adrese Rundāles
novada Viesturu pagasta adresācijas objektam saimnieciskai
darbībai paredzētai ēkai – jaun-

būvei, kas atrodas uz nekustamā
īpašuma “Zaļumi”.
Par nekustamā īpašuma
apvienošanu
Tika atļauts apvienot pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta
nekustamo īpašumu Saulaines
mazdārziņš 1.6., Saulaines mazdārziņš 1.7., un Saulaines mazdārziņš 1.9., zemes vienības 0,05,
0,10 un 0,05 ha platībā, izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
piešķirot izveidotajam nekustamajam īpašumam 0,2 ha platībā
nosaukumu - “Pupiņas” un zemes
lietošanas mērķi - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Sadala nekustamo īpašumu
Tika atļauts sadalīt nekustamo
īpašumu “Virsīte”, Svitenes pagasts, Rundāles novads ar kopējo platību 3,9 ha, atdalot zemes
vienību 3,6 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības Projektu.
Piešķirot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 3,6 ha
platībā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības, nosaukumu
- „Mazvirsīte” un nosakot zemes
lietošanas mērķi – zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
Lauksaimniecība.
Par priekšsēdētāja
atvaļinājumu
Tika piešķirts Rundāles novada
domes priekšsēdētājam Aivaram
Okmanim ikgadējais apmaksātais atvaļinājums divas kalendārās nedēļas no 2018.gada 16.
jūlija līdz 2018.gada 29.jūlijam
(ieskaitot).
Grozījumi saistošajos
noteikumos
Tika apstiprināti Rundāles novada domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi
Rundāles novada domes 2017.
gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.
gadam”.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa
palielināta par 22487 eiro. Tika
saņemti ieņēmumi 555 eiro, par
telpu nomu Pilsrundāles vidusskolas tenisa kortu iznomāšanai,
nometnei no 11.06.-17.06. No
spēlfilmas “Nameja gredzens”(
filma tika demonstrēta Svitenē,
Bērstelē, Viesturos) tika saņemti 134 eiro par biļešu realizāciju.
Projekta „TWINNING=WINNING”
tiks saņemti 18000 par īstenoto
starptautisko projektu Rundāles
novadā, kas norisinājās 2018.
gada 31.maija – 3.jūnijam, Kopu-
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mā projektā iesaistot vairāk nekā
160 tiešos dalībniekus - sadraudzības pašvaldību pārstāvjus,
amatierkolektīvu dalībniekus un
iedzīvotājus. Saņemta Mērķdotācija Dziesmu un Deju svētkiem
3797,40 eiro, dalībnieku ēdināšanai un naktsmītnēm svētku laikā
no 2018.gada 30.jūnija līdz 2018.
gada 8.jūlijam. Pamatbudžeta
ieņēmumu daļa kopā ar grozījumiem veido 5685536 eiro.
Pamatbudžeta izdevumu daļa
palielināta par 22487 eiro. No
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem piešķirti līdzekļi: - 114
EUR apmērā naktsmītņu apmaksai kolektīva VPDK „Rundāle”
Dziesmu un Deju svētku ietvaros; - 72 EUR apmērā papildus
finansējumu Dziesmu svētku
dalībnieku autobusu šoferu dienas naudas izmaksām; - 504
EUR apmērā projekta „1836”
aktivitātei - Leišmalītes stabam;
- 39902 EUR ēku, būvju, telpu remontam (Pilsrundāles vsk. 2.stāva remonts, virtuves sakņu ceha
remonts, Bērsteles skolas telpu
remonts, līdzekļi margu izgatavošanai, Svitenes skolas žoga
remonts); - 1720 EUR Sociālās
garantijas bāreņiem un audžuģimenēm (pabalsts bērna uzturam,
apģērba un inventāra iegādei);
- 430 EUR inventāram pašvaldības iestādēs; - 100 EUR briļļu
iegāde darbiniekam; - 1735 EUR
transporta pakalpojumi, Rundāles novada svētku dalībnieku
nogādāšanai uz mēģinājumu un
koncertu, kā arī Dziesmu un deju
svētkos - kolektīvu dalības nodrošināšanai plānotajos pasākumos;
- 180 EUR skatuves tērpu izgatavošana VPDK “Rundāle” un SDK
“Šurpu turpu” kolektīvu vadītājai;
- 161 EUR pašvaldības darbinieku veselības pārbaudēm. Tika
piešķirti 70 EUR Biedrība ”Latvijas Politiski represēto apvienība”
Rundāles novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības
maksājuma sekšanai salidojumā.
Projektu
realizācijai
paredzētie
izdevumi:
projekta
„TWINNING=WINNING”
pasākumu noorganizēšanai tika
paredzēti līdzekļi 18000 eiro
apmērā, kas tiek līdzfinansēts
programmas “Eiropa Pilsoņiem”
2014-2020 ietvaros; projekta
ENGRAVE - LAT LIT projekts
Vīna kalna takas rekonstrukcija
realizācijai plānoti līdzekļi 92240
eiro; projektam ”Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē”
(automašīnas 
Tālāk 3.lpp ->
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<-2.lpp iegāde ar speciālo aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, drāmas terapijai, sociālajai aprūpei mājās, fiziotera-
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peita pakalpojumi, datortehnikas
iegāde) realizācijai plānoti līdzekļi 59114 eiro.
Pamatbudžeta līdzekļi EUR
APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2018.gada 28.jūnija
lēmumu Nr. 4, (prot.Nr.6)

RUNDĀLES NOVADA DOMES
2018.GADA 28.JŪNIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
„PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
“Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Rundāles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rundāles novada Bāriņtiesas
(turpmāk - Bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots bērns.
3. Pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir
pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgts līgums, kuru paraksta domes priekšsēdētājs un viens no audžuģimenes locekļiem.
4. Pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.
II. Pabalsts bērna uzturam
5. Pabalsta apmērs bērna uzturam tiek noteikts divkāršā Ministru
kabineta noteiktā minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam.
6. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir Rundāles novada
Sociālais dienests (turpmāk - Dienests), sākot ar dienu, kad bērns
ievietots audžuģimenē. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam
apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.
7. Pabalsta izmaksu pārtrauc:
7.1. ja beidzas līgumā noteiktais termiņš;
7.2. ja Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanas izbeigšanu audžuģimenē.
8. Audžuģimenei, kura saņem pabalstu bērna uzturam, ir pienākums informēt Dienestu par apstākļiem, kas var būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.
III. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei
9. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā
tiek noteikts ne vairāk kā 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēra.
10. Dienests piecu darba dienu laikā pēc bērna ievietošanas audžuģimenē, veicot apsekojumu mājās, izvērtē situāciju audžuģimenē
un novērtē pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām.
11. Ja audžuģimene, kas nedzīvo Rundāles novada administratīvajā
teritorijā, lūdz pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei,
Dienests pieprasa atzinumu par nepieciešamajām vajadzībām tās
pašvaldības sociālajam dienestam, kura administratīvajā teritorijā
audžuģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
12. Dienests par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei
apmēru lemj pēc apsekojuma mājās veikšanas vai atzinuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības.
13. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības
līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs,
kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās
dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.
IV. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
17. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuģimenes
locekļiem iesniedz Dienestā iesniegumu par pabalsta bērna uzturam
piešķiršanu.

3641917; Speciālā budžeta līdzekļi EUR 68088; Ziedojumi un
dāvinājumi EUR 8452.

Nākamā domes sēde–26.jūlijā
Lēmumus aprakstīja
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību speciāliste

18. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā izskata iesniegtos
dokumentus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
19. Dienests izmaksā pabalstus audžuģimenei iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā par kārtējo mēnesi līdz 15.datumam.
20. Dienests ir tiesīgs pieprasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par
pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu.
V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
21. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu nosūta pa pastu, vai, ja
iesnieguma iesniedzējs to ir pieprasījis savā iesniegumā - izsniedz
personīgi vai paziņo telefoniski. Atteikuma gadījumā, lēmumu nosūta
iesniedzējam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vai izsniedz personīgi, ja iesnieguma iesniedzējs to ir norādījis iesniegumā.
22. Dienesta pieņemtos lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai tā
atteikumu var apstrīdēt Rundāles novada domē.
23. Rundāles novada domes pieņemtos lēmumus audžuģimenei
ir tiesības pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu
namā pēc pieteicēja adreses.
VI. Noslēguma jautājums
24. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
izdevumā “Rundāles Novada Ziņas”.
Paskaidrojuma raksts
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2018.GADA 28.JŪNIJA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 6
„PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM”
1.Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi
tiek izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006. gada
19. decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.
Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai attīstītu Rundāles novada
pašvaldības palīdzību audžuģimenēm bērnu audzināšanā un nodrošinātu nepieciešamo sociālo palīdzību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
sniedzama pašvaldības palīdzība audžuģimenēm bērnu aprūpē un audzināšanā.
2.Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna
uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Plānotā ietekme uz 2018.gada budžetu – 1720 euro:
Ar Rundāles novada Bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ir ievietots
viens bērns, kurš ir vecumā līdz septiņi gadi.
Pabalsts bērna uzturam – 215euro x 7mēneši = 1505 euro.
Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 215 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
tiks publicēti oficiālajā izdevumā ‘’Rundāles Novada Ziņās” un Rundāles novada domes mājaslapā www.rundale.lv Saistošo noteikumu
izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas.
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JO RUNDĀLE DZIED UN DEJO NO VISAS SIRDS

Ar savām vērtībām - Folkloras kopa „Svitene” Foto: S.Kerēvica

Kas tad te mums?! VPDK “Rundāle! /Foto: L.Ārente

Pilsrundāles vidusskolas JDK „Madaras”, nepacietīgi gaida gājiena
sākumu. /Foto: I.Tetērina

Svitenes deju kopa „Šurpu turpu” gatavi gājienam. Foto: S.Kerēvica

Skanīgās Rundāles balsis - Sieviešu koris „Runda” /Foto no Sieviešu kora „Runda”
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RUNDĀLES NOVADA KOLEKTĪVI
DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS
XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki
iesākās ar košu gājienu, kurš
norisinājās 1.jūlijā, Rīgā. Ar
pacilātu garastāvokli un
prieku uz šo pasākumu devās pieci mūsu novada kolektīvi, kuri ir sevi parādījuši
skatēs un ieguvuši tiesības
piedalīties vērienīgajā svētku pasākumā. Svētki norisinājās līdz 8.jūlijam. Pēc
grandiozā gājiena sekoja
daudzas mēģinājumu stundas, kas noslēdzās ar vērienīgiem koncertiem gan Daugavas stadionā, gan Lielajā
Mežaparka estrādē.
Pirmie uz Rīgu devās mūsu
jaunākais kolektīvs – VPDK
“Rundāle”, kurš koprepertuāra
pārbaudes un svētku dalībnieku
atlases skatē E grupā ieguva
augstāko pakāpi. Šim kolektīvam mēģinājumi sākās jau
no 3.jūlija no paša rīta. VPDK
“Rundāle” 4.jūlija rītā pievienojās Pilsrundāles vidusskolas
JDK “Madaras” un Svitenes tautas nama SDK “Šurpu turpu”,
kuriem šie jau bija trešie svētki
kolektīva pastāvēšanas laikā.
Visus trīs kolektīvus veiksmīgi
vada Aiga Vangale. Trīs dienu
garumā pēc mēģinājumiem
3.-5.jūlijam, notika ģenerālmēģinājums, bet 6. un 7.jūlijā mūsu
kolektīvi piedalījās deju lieluzvedumā “Māras zeme”. Daugavas stadionā vairāk nekā 18
tūkstoši visu paaudžu dejotāju
izdejoja mūsu tautas vēstures
nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai, no baltu
cilšu sanākšanas Daugavas
krastos un laika, kad pirmoreiz
minēts
sarkanbaltsarkanais
karogs, līdz Latvijas Republikas simtgades svinībām. Caur
laukumā izveidoto ornamentu,
mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu
četros nosacīti izveidotos tautas vēstures posmos tika iezīmēta tautas dejas un dziesmas
ciešā saikne ar cilvēka mūža
ritumu un viņa laiku, bet katras
daļas centrā īpašā aranžējumā
bija sadzirdami arī Dziesmu
svētku repertuāra motīvi.
5.jūlijā, agri no rīta uz Rīgu
devās sieviešu koris “Runda”,

kopā ar diriģenti Ingrīdu Zemļinsku un kormeistari Irēnu Salto. Mūsu kora dalībnieču balsis
ievīsa Noslēguma koncertā
“Zvaigžņu ceļā”, kurš izskanēja
svētdien, 8.jūlijā Mežaparkā.
Noslēguma koncerta ieceres pamatā bija – iziešana pa
Zvaigžņu ceļu caur vairākiem
likteņa, vēstures, paaudžu un
dabas lokiem un krustcelēm, lai
beigās pa Piena Ceļu atgrieztos mājās… Katrā no koncerta
lokiem (daļām) ietvertas laika
griežu liktenīgās dziesmas, latviešu profesionālās kormūzikas
spilgtākie darbi. Mūsu korim
“Runda” šie jau bija otrie Dziesmu svētki.
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 7.jūlijā tika organizēta folkloras diena „Taisat, tautas, augstas dūris!”, kurā
Kurzemes, Vidzemes un Zemgales sētās visas dienas garumā skanēja precību un kāzu
dziesmas no visiem Latvijas
novadiem. Novadu sētās varēja
satikt folkloras kopas un etnogrāfiskos ansambļus, kas muzeja apmeklētājus priecēja gan
ar dziedāšanu, gan rotaļām un
dančiem, gan arī uzcienāja ar
kādu tradicionālu savu novadu
kāzu ēdienu. Rundāles novadu
šajā pasākumā pārstāvēja folkloras kopa “Svitene”, vadītāja
Leona Zarāna iedvesmoti. Kolektīvs tikko aizvadījis Starptautisko festivālu “Baltica”,
daudzos ielīgošanas un Līgo
svētku pasākumus, piedalījies
arī Rundāles dārza svētkos,
nu kopā ar pārējām folkloras
kopām priecēja skatītājus un
klausītājus Brīvdabas muzejā.
Mūsu novada kolektīvi jau
vairākus svētkus dzīvojuši Rīgas 88.vidusskolā, un šajā skolā
uzturējās arī šo svētku laikā.
Novēlam viņiem izturību,
labu veselību, dzīvesprieku un
daudz emocionālu brīžu arī
turpmākos gadus!
Liels paldies visiem dalībniekiem un vadītājiem, mēs ar
Jums lepojamies!
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja

IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMS ĒRTS RĪKS
MEDICĪNAS PAKALPOJUMU RINDU
GARUMU NOSKAIDROŠANAI
11. jūlijā, Rīgas Austrumu
klīniskajā universitātes slimnīcā
tika rīkota preses konference,
lai informētu mediju pārstāvjus
par vietnē www.rindapiearsta.
lv izveidoto medicīnas pakalpojumu meklētāju. Ar šāda meklētāja palīdzību var noskaidrot
informāciju gan par visām ārstniecības iestādēm, kurās sniedz
valsts apmaksātus medicīnas
pakalpojumus, gan par īsākajām gaidīšanas rindām attiecīgā pakalpojuma saņemšanai.
Šobrīd
meklētājs
atspoguļo datus par valsts
apmaksātu ambulatoro pakalpojumu rindu garumiem –

ārstu-speciālistu konsultāciju,
diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāra un zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai.
Šos datus ārstniecības iestādes
apkopo un nosūta Nacionālajam veselības dienestam (NVD)
reizi mēnesī, tādēļ tiem ir informatīvs raksturs. Lai noskaidrotu aktuālo rindas garumu un
veiktu pierakstu, iedzīvotājam ir
jāsazinās ar izvēlētās ārstniecības iestādes reģistratūru.
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
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“IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!” TAVS VASARAS MARŠRUTS
LATVIJAS – LIETUVAS PIEROBEŽĀ
Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona
pašvaldības Lietuvā izveidojušas kopīgu maršrutu un akciju
“Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”,
kuras mērķis ir latviešus un
lietuviešus iepazīstināt ar šo
teritoriju tūrisma objektiem un
pasākumiem. Informācija par
40 apskates vietām un 8 pasākumiem apkopota brošūrā,
kas pieejama, Biržu, Pakrojas,
Pasvales, Jonišķu un Bauskas
Tūrisma informācijas centros
(Rātslaukums 1, Bauska).
Ko apskatīt un darīt šajā
maršrutā?
Vasaras laikā variet veikt arī
vairākus vienas dienas izbraukumus, pakārtojot tos kādiem
pasākumiem, pie reizes apskatot
tuvāko apkārtni. Iegūstot divus
zīmogus katrā pašvaldības akcijas objektā (aprakstā izcelti boldā), iespējams pretendēt uz balvu
- velosipēdu!
Iebraucot Latvijā Rundāles
novadā, jāapskata Svitenes muiža, senais Mežotnes pilskalns un,
protams, Rundāles pils parks
- ievērojamākais baroka dārzs
Baltijā ar ornamentālo parteri, Zaļo teātri un rožu dārzu (ap
2400 rožu šķirņu). Netālu no pils
atrodas objekts senās tehnikas
cienītājiem - privātā kolekcija
retro auto „Mežmaļi”, kur apskatāmi 1939. gada automobiļi un
motocikli.
Ja ceļojumu sākat ar Bausku,
noteikti apskatiet Bauskas pili,
Bauskas Motormuzeju un vecpilsētu, un iegriezieties Bauskas
Sv. Gara luterāņu baznīcā, kur
uz viena no soliem redzams senākais pilsētas ģerboņa attēls,
šobrīd te notiek fasādes rekonstrukcija. Vecpilsētā atrodas arī
Bauskas muzejs, kur uzzināsiet
ne tikai par pilsētas vēsturi, bet
varēsiet arī apskatīt dažādas
mākslas un vēstures izstādes un
T. Čudnovskas leļļu un rotaļlietu
kolekciju.
Ja vēlaties maršrutu sākt ar
Iecavas novadu, tad aktīvās
atpūtas cienītājiem jāpiestāj
atrakciju parkā “Labirinti”, zinātkārajiem kopā ar gidu jāiepazīst

iesakām iekļaut arī pasākumus,
kurus apmeklējot iepazīsiet konkrētā novada kultūras īpatnības
un tradīcijas, un iegūsiet zīmodziņu akcijas kartē.
12.–14.jūlijā Liliju svētki Vecumniekos
13.–14.jūlijā Žagares Ķiršu
festivāls
3.–5.augustā Biržu pilsētas
svētki
24.–25.augustā
svētki

Pakrojas

8.septembrī Bauskas pagalmu svētki un putras godēšana un
Zemgales Dižtirgus

Viens no akcijas apskates objektiem Rundāles novadā – Rundāles
pils parks /Foto: R.Bemberga
Iecava un Iecavas katoļu baznīca. Tā ir viena no jaunākajām un
modernākajām tuvējā apkārtnē.
Bet bērniem patiks dzīvnieku,
mājdzīvnieku un putnu kolekcija
mini zoo “Dobuļi”, kura atrodas
Dzimtmisā.
Vecumnieku novadā, apskatāmas “Jūrās” un “Ausekļu dzirnavas”, bet Skaistkalnē, varat
apskatīt Skaistkalnes katoļu
baznīcu. Tā ir otra populārākā
katoļu svētceļojumu vieta Latvijā aiz Aglonas. Baznīcā atrodas altārglezna – brīnumdarītāja „Marijas pasludināšana”,
regulāri notiek dievkalpojumi,
bet augustā – Kanapenes svētki. Netālu no Skaistkalnes centra
saimniecības „Mačēni” muzejā
„Sendienas” varēsiet apskatīt
interesantu privātu senu darbarīku, sadzīves un saimniecības
priekšmetu, tehnikas, rakstāmlietu kolekciju.
Šķērsojuši
valsts
robežu
Skaistkalnē, nonāksiet Lietuvā –
Biržos. Birži pazīstami ne tikai ar
pili, Kirkilu novērošanas torni un
Sodelišķu muižu, bet arī citiem
objektiem. Pagājušajā gadā tika
atvērta Biržu tējkannu galerija, kuras kolekcijā ir vairāk nekā
400 eksponātu. Eko baskāju
parkā patiks tiem, kas vēlas basām kājām staigāt pa dažādiem
akmentiņiem, grāvīšiem un čiekuriem ierīkoto taku.
No Biržiem maršruts ved uz
Pasvali, te apskatāms Kriteņu

parks ar vairākām dažāda izmēra un vecuma kritenēm, Dzirnakmeņu un dobakmeņu muzejs, kā
arī Pasvales novadpētniecības
muzejs ar modernu vēstures,
etnogrāfijas, arheoloģijas ekspozīciju un Atjaunotās Lietuvas
100. gadadienai veltīto izstādi,
bet ģimenēm patiks Rauboņu zoo
parks.
Turpinot iepazīt Zemgales
kaimiņus, ceļš no Pasvales aizved
uz Pakroju, kur varēsiet apskatīt
Lietuvā vecāko koka sinagogu un
lielāko muižu – Pakrojas muižu, kur brīvdienās tiek organizētas dažādas izklaides, notiek
koncerti. Apskates vērta, ir arī
Akmeneļu muiža, te iespējams
iepazīties ar muižas vēsturi, apskatīt mākslas galeriju, izbaudīt
dažādas izklaides. Bet par Pakrojas vēsturi vairāk uzzināsi muzejā
“Žiemgala”.
Noslēdzot Lietuvas puses izzināšanu, jāiegriežas Jonišķos,
kur jāapmeklē Lietuvā vienīgais
Basketbola muzejs un Sinagogu
komplekss, kurā gūsiet ieskatu pilsētas ebreju vēsturē, bet,
ja vēlaties piedalīties radošajās
darbnīcās, iegriezieties Gasčūnu tradicionālās amatniecības
centrā.
Pašā pierobežā atrodas Žagares muiža, kur ierīkots
moderns apmeklētāju centrs.
Nesteidzīgi pastaigājoties pa
greznajiem muižas koridoriem,
varēsiet sajuties kā īsts kungs.
Maršruta un akcijas ietvaros

14.–16.septembrī
pilsētas svētki

Pasvales

Sīkāka informācija ar maršruta objektu adresēm, kontaktiem
atrodama projekta mājās lapā
vai iegūstama tūrisma informācijas centros:
•

Bauskas TIC, Rātslaukums
1, Bauska, LV-3901, Latvija,
T.: +37163923797

•

Biržu TIC, J.Janonio g. 2, Birži, LT – 41148, Lietuva, T.:
+370 68673742,

•

Pasvales TIC, P. Avižonio g.
6, Pasvale, LT-39149, Lietuva, T.: +370 45134096

•

Pakrojas TVIC, Pergalės g.
1, Pakroja, LT-83159, Lietuva, T.: +370 61610765

•

Jonišķu TVIC, Žemaičių g. 9,
Jonišķi, LT-84147, Lietuva,
T.: +370 42652388

Meklē projekta Facebok konts
:
www.facebook.com/kaiminizemgale;
Projekta mājas lapa: sites.
google.com/view/kaiminizemgale/akcija-akcijo
Ceļotāji aicināti publicēt un
dalīties ar iespaidiem par maršrutu sociālajos medijos, lietojot
mirkļbirku #KaiminiZemgale, kā
arī sūtīt attēlus un atsauksmes
uz e-pastu tic@bauska.lv.
Maršrutu sagatavoja:
Bauskas TIC
Inese Turkupole-Zilpure,
izmantojot partneru ieniegto
informāciju
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POĻU UN LATVIEŠU SKOLĒNU SADARBĪBAS PROJEKTS “ PUSAUDŽU
VESELĪGAIS DZĪVESVEIDS” PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Maija vidū Pilsrundāles vidusskola uzņēma savus ilggadējos sadraudzības projekta
dalībniekus no Vincenta Vitosa pamatskolas Gļiņankā.
Pagājušā gada oktobrī, ciemojoties pie poļu draugiem, vienojāmies, ka nākamajā tikšanās
reizē Latvijā projekta tēma būs
saistīta ar pusaudžu fizisko un
garīgo veselību. Februārī pilsrundālieši uzsāka programmas
“Pusaudžu veselīgais dzīvesveids
“ veidošanu, lai pavasarī varētu
īstenot iecerēto.
Poļu skolotāji un skolēni ieradās 7. maijā, vēlā pēcpusdienā.
Desmit Pilsrundāles vidusskolas
skolēni E.Jermakova, S.Mežkaze,
R.Šmits (6.kl.), T.Rimševics (7.kl.),
K.Kosojs (8.b kl.), K. Odziņš,
A.Šveda (8.a kl.), A. Lapsa,
M.Rence (10.kl.), K.L. Muceniece
(11.kl.) un minēto jauniešu ģimenes uzņēmās rūpes par poļu
viesiem līdz projekta norises beigām, tas ir, 11.maijam. Pirmajā
vakarā notika savstarpējā iepazīšanās, sarunas ģimenes lokā un
tika ieturēta kopīga maltīte. Nākamajā dienā visi dalībnieki tikās
skolā un pēc īsas skolas apskates
uzsāka darbu.
Jāteic, ka projekta programma
tika plānota tā, lai dalībnieki pēc
iespējas būtu iesaistīti dažādās
aktivitātēs un darbnīcās, piemēram, mūsu skolas psiholoģe
S.Sūnaika vadīja nodarbību “Esi
laimīgs, neraizējies!”, vizuālās
mākslas skolotāja A.Ušerovska
palīdzēja projekta dalībniekiem
izzināt savus apslēptos talantus,
skolotāja G.Šurna mācīja, kā locīt papīru, lai veidotu krāsainas
puķes.
Fitnesa treneris D. Čabaņenko
stundas garumā vadīja vingrošanas nodarbību.
12.kl. skolēni Devids un Adriāna bija speciāli sagatavojuši
viktorīnas jautājumus par tēmu,
kas saistīta ar veselīgu dzīvesveidu. Projekta dalībnieki piedalījās
konkursā, izmantojot savus viedtālruņus. Jaunieši strādāja grupās
un veidoja plakātus, atklājot savu
izpratni, kas ir veselīgs un aktīvs
dzīvesveids pusaudžiem.
Projekta dalībnieki iemēģināja
roku arī veselīgu sviestmaižu un
svaigo salātu gatavošanā skolotājas A. Kivriņas vadībā. Gardās

launaga maizes tika notiesātas,
taču salāti bija paredzēti baudīšanai piknikā, kurā piedalījās visa
projekta grupa ar saviem vecākiem. Pikniks notika ļoti skaistā
vietā – “Krastiņos”. Vecāki bija
sarūpējuši veselīgus gardumus,
kā arī atbilstoši gadalaikam tika
vārīta un nogaršota skābeņu
zupu. Projektā iesaistītā skolotāja A.Kivriņa, mūsu piknika šefpavārs, atminas: “Zupu gatavojām
uz ugunskura, lielajā katlā, kuru
laipni piedāvāja namamāte Līga
Kļaviņa. Vakara gaitā degustējām sukādes, kaltētus dārzeņus
un ogas kā veselīgu un savdabīgu
našķi, kurš tiek gatavots no vietējiem augļiem un dārzeņiem “Krastiņu “ ražotnē Rundāles novadā.”
Alise, Melisa (10.kl.) un Keita
(11.kl.) bija sagatavojušas jautrības spēles, kas lika visiem izkustēties un vēl vairāk uzlaboja omu.
Rundāles pils muzeja apmeklējums izvērtās par jauku piedzīvojumu, jo 11.kl. skolniece Eva
Reinfelde, kas pati divas reizes
bija piedalījusies līdzīgos projektos, izvizināja ar elektromobili
savus jauniegūtos draugus un
skolas biedrus pils parkā.
Protams, mūsu novada pērles
Rundāles pils apskate bija iespaidīgs kultūras baudījums poļu viesiem.
Ekskursijas dienā vispirms devāmies uz Jelgavu, izejot nelielu
loku pa pilsētu un uzkāpjot Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.
Saimniecība “Caunītes” bija nākamais pieturas punkts. Šajā lauku sētā iepazinām, kā top maize
un katram bija iespēja izcept
savu maizes kukulīti. Apmeklējām
Ķemeru dabas parku, kur izgājām
4 km garo purva taku. Poļu draugu dzimtā vieta Gļiņanka atrodas diezgan tālu no jūras, tāpēc
devāmies uz Jūrmalu, lai skatītu
Baltijas jūru no Latvijas krasta.
Vēl arī paspējām apmeklēt Lido
atpūtas centru.
Katram notikumam ir gan sākums, gan beigas. Arī sadarbības
projekts nav bezgalīgs pasākums,
kaut gan daudzi projekta dalībnieki kā trūkumu pieminēja to, ka
četras dienas bija pārāk īss laiks,
jo gribējās būt kopā vēl ilgāk.
Piektdien, 11. maijā dalībnieki
apkopoja paveikto un sagatavoja
prezentāciju. Alise, Melisa (10.kl.),

Keita Luīza(11.kl.) parūpējās par
vizuālo noformējumu, stāstījumu,
kā arī prezentācijas tehnisko pusi.
Manuprāt, īpaši aizkustinoši bija
redzēt un dzirdēt, kā visi vienojās
kopīgā dziesmā, kuru iemācījās
projekta laikā ar Evelīnas, Sofijas
(6.kl.) un skolotājas I.Lavrinovičas
palīdzību. Priecēja tas, ka meitenes bija iniciatores šīs dziesmas
iestudēšanai.
Gribētos vēl pieminēt dažas
atziņas, ko par sevi, citiem un
projekta norisi sacīja projekta dalībnieki, skolēni un viņu skolotāji.
Rainers Š.: “Es ieguvu jaunu
draugu un uzzināju, ka poļu valoda ir līdzīga krievu valodai.”
Olivia M.: “Man patika gaisotne, kas valdīja projekta laikā. Visi
bija ļoti jauki un draudzīgi. Visvairāk mani sajūsmināja brauciens
uz Jūrmalu. Fitnesa nodarbība
bija nedaudz nogurdinoša, bet
noderīga.”
Kristers O.: “Guvu ļoti labu pieredzi. Bija viegli un interesanti
sarunāties, jo mans viesis labi runāja angliski un mūs vienoja kopīgas intereses. Ceru, ka paliksim
draugi arī pēc šī projekta.”’
Natalia S.: “ Ļoti patika pikniks. Pludmale Jūrmalā-gandrīz
tāda pati kā Polijā.”
Skolotāja Marina Tanona:
“Pirmā lieta, kas nāk prātā – cik
pareizi ir izvēlēts laiks, lai uzņemtu ciemiņus. Pirmie vārdi pēc
iepazīšanās bija par to, cik pie
mums ir skaisti. Un laika apstākļi
bija vienkārši brīnišķīgi… Viss noritēja, kā bija plānots. Bērni bija
sajūsmā par ekskursijas dienu.”
Marcin G.: “Ieguvu jaunus
draugus. Maize, kuru cepu, bija
ļoti garda. Es iemācījos dažus
vārdus latviski, piemēram, čau,
lapa, liepa…”
Melisa R.: “Projektā piedalos
jau otro reizi, tāpēc šogad bija
vieglāk – zināju, kas sagaidāms.
Poļu jaunieši ir salīdzinoši jaunāki par mums, tāpēc sākumā bija
grūtāk, taču nedaudz vēlāk atradām kopīgu valodu un konstatējām, ka patiesībā mīlam darīt
vienas un tās pašas lietas”
Skolotāja S. Sūnaika: “Šādā
starptautiskā projektā piedalījos pirmo reizi un atskatoties uz
šo darbīgi pavadīto nedēļu, varu
teikt, ka esmu ieguvusi vērtīgu
pieredzi gan plānošanas procesā,

gan saskarsmē ar poļu skolēniem
un skolotājiem. Šādos projektos
ir iespēja labāk iepazīt savus kolēģus ikdienišķās un arī stresa
pilnās situācijās, kā arī kārtējo
reizi pārliecināties, ka mums aug
brīnišķīgi bērni un jaunieši, kuri ir
uzņēmīgi, radoši un uz kuriem var
paļauties. Protams, šī bija laba
iespēja atsvaidzināt un uzlabot
savas angļu valodas zināšanas,
kā arī uzzināt daudz jauna par
Polijas izglītības sistēmu, kultūru
un vēsturi. Neformālā gaisotnē pavadītajās sarunās ar poļu
skolotājiem Pjotru un Danielu
iepazinām poļu skolotāju ikdienu
skolā, viņu hobijus un ģimenes.
Bija interesanti uzklausīt viņu
motivāciju kļūt par pedagogiem.
Sarunās secinājām, ka vēsturiski
esam cieši saistīti… Un šī apziņa
mūs sasaista vēl vairāk- ne tikai
kā vienas profesijas pārstāvjus,
bet kā cilvēkus ar kopīgu vēsturi. “
Keita Luīza M.: “Tā kā
piedalos projektā otro gadu, šis
projekts man nebija nekas jauns. Bet es no sirds priecājos, ka
ir tāda iespēja, un mūsu skola ar
Polijas skolu ir labos draugos un
raksta šādus apmaiņas projektus...
Esmu ieguvusi daudz jaunu
draugu. Abas ar poļu meiteni
uzlabojām savas angļu valodas
zināšanas”.
Noslēgumā es vēlos pateikties
kolēģēm A.Kivriņai, S.Sūnaikai,
M.Tanonai un jauniešiem – visiem projekta dalībniekiem, kā
arī viņu ģimenēm par ieguldīto
darbu, veltīto laiku, pacietību un
nesavtību. Liels paldies arī visiem
tiem, kuri veicināja šī projekta
veiksmīgu norisi, vadot darbnīcas un nodarbības; tiem, kas mūs
ēdināja (poļu skolēni esot pieņēmušies svarā- tā rakstīja poļu
skolotāja), vizināja, izklaidēja,
piedāvāja iespējas pasākumu īstenošanai projekta ietvaros. Īpaši
vēlos pateikties skolas direktorei
Andai Liškauskai, kas par mums
neaizmirsa ne mirkli un sekoja, lai
viss noritētu gludi.
Nākamā tikšanās - oktobra
vidū Polijā. Ar nepacietību gaidīsim to brīdi, kad būs jāpošas ceļā.
Aina Simonova
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja
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KARJERAS ATTĪSTĪBAS PASĀKUMI VIDUSSKOLĀ
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika dažādi
pasākumi darba pasaules iepazīšanai un karjeras izglītības
iespēju izpētei.
Iepazinās, kā pareizi veidot
savu CV un pareizi uzrakstīt
motivācijas vēstuli. Nodarbībā
“Mana karjera”, skolēniem tika
stāstīts par karjeras jēdziena
būtību un savām spējām, par
interesēm, karjeras mērķiem
un faktoriem, kas ietekmē profesionālās attīstības iespējas.
Lai iepazītu darba pasauli, skolēniem bija iespēja tikties ar
Zemessardzes pārstāvjiem un
Latvijas Radio ziņu dienesta
producenti Rudīti Spanovsku,
iepazīties ar bibliotēku un bibliotekāra darbu. Vidusskolēniem
bija iespēja piedalīties pasākumā “Rosinātava” un LU atvērtajās durvju dienās.
18. un 19.aprīlī notika pasākums “Ābola ceļš no sēklas
līdz veikalam”, kurā 2. un 3.klases izglītojamie iepazinās ar
vietējiem uzņēmējiem Līgu un
Jāni Kļaviņiem, kuri pastāstīja
par savu saimniecību un guva
priekšstatu par uzņēmējdarbības iespējām laukos. Kļaviņiem
ir Rundāles novadā reģistrēts
uzņēmums SIA “Rundāles atpūtas centrs”, kas sniedz dažādus
tūrisma pakalpojumus: treileru,
kemperu un telts vietas, kanoe
laivu noma, Krastiņu pirts, velosipēdu noma, kā arī iespēja
rīkot lielus pasākumus (sporta
spēles, korporatīvos pasākumus, u.c.) guļbaļķu viesu mājā
u.c. Šogad ir paplašināta uzņēmējdarbība un uzņēmējs ir uzsācis lauksaimniecības produktu (dārzeņu, ogu un pārējo augu
izcelsmes produktu) apstrādi.
Pasākuma laikā izglītojamie iepazinās ar viņa amata noslēpumiem, kas palīdzēs skolēniem
saskatīt iespējas attīstībai
savā dzīves vietā un iedvesmot
nākotnē karjeru veidot kā uzņēmējiem.
5.-.7.klašu skolēni aprīlī un
maijā lauku sētā “Caunītes”
iepazinās ar tūrisma iespējām
laukos pasākumā “Latviskais

kods”. Santa Rubene skolēniem
pastāstīja, kāda loma ir latvisku
tradīciju kopšanai un saglabāšanai biznesa idejas realizēšanā, kā radās šāda ideja un kādas, ir nepieciešamās prasmes
un iemaņas uzņēmējdarbības
attīstībai lauku vidē. Skolēni
uzzināja par uzņēmuma vadītāja darba amata prasmēm,
pozitīvajiem un negatīvajiem
aspektiem, kuri novēroti darba
procesā. Tika stāstīts par lauku
sētas ēkām un teritoriju un kādi
profesiju pārstāvji ir būvējuši,
atjaunojuši un labiekārtojuši
saimniecību. Skolēni saņēma
atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem. Santa Rubene novadīja meistarklasi maizes izstrādājumu cepšanā pēc latviskām tradīcijām, kā arī sniedza
ieskatu arī citās amata meistaru prasmēs kā aušana, koka
amatniecības darbi un lauku
darbi. Skolēni uzzināja, kādas
prasmes un personiskās īpašības nepieciešamas, lai radītu ar
rokām veidotu īpašu produktu.
10. un 11.klašu skolēni 25.
un 26.aprīlī devās iepazīties ar
vietējo uzņēmēju Kristīni Baltu,
viņas darba ikdienu un darba
specifiku. Kristīne ir izveidojusi
SIA „Kristell”, kas nodarbojas ar
sveču mājražošanu no dabīgām
izejvielām, tas ir roku darbs,
gatavots pēc individuālā pasūtījuma un tajās tiek ietverta
Rundāles novada simbolika un
krāsas. SIA „Kristell” ir ieguvusi Gada uzņēmējs 2018 titulu.
Pasākuma “Sveču diena” laikā
izglītojamie iepazinās ar vietējo
uzņēmēju un tās produkciju, iepazinās ar viņas darba ikdienu
un darba specifiku, guva priekšstatu par uzņēmējdarbības
iespējām un finanšu piesaisti,
produkcijas noietu un darba
tirgu. Lai rosinātu jauniešu ieinteresētību, Kristīne sniedza
informāciju par Mazo biznesa
skolu, tās iespējām un izaicinājumiem. Tika diskutēts par
uzņēmējdarbības vidi, speciālistu nepieciešamību un finanšu
piesaisti. Praktiskās nodarbības
laikā skolēni iepazinās ar sveču
ražošanas principiem, izejmateriāliem, loģistikas veidiem un
ekonomiskajiem risinājumiem.
Jaunieši tika iepazīstināti ar

drošības instrukcija, kā pareizi
būtu lietot sveces patērētājam,
kā arī viņu tiesības.
18.aprīlī 4. klašu un 24.maijā 8.klašu izglītojamie devās
iepazīties ar mežziņa darbu un
uzzināt, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas šim
darbam, pasākumā “Tiksimies
mežā”. Skolēni mācījās noteikt
koka vecumu un koksnes kvalitāti, iepazinās ar meža atjaunošanas iespējām un modernu
tehniku. Diskutēja, par to, kas
strādā mežā un, kādas prasmes
un zināšanas ir nepieciešamas
šim darbam. Vērojot apkārtni,
skolēni pārrunāja, kādos objektos un vietās saskatāms cilvēka
roku darbs, kā arī noteica profesijas, kas nepieciešamas, lai
veidotu parka apkārtni, koptu
un audzētu mežu, kā arī veiktu
tūrisma darbību parka teritorijā.
Tika izmēģināti praksē dažādi
mežsaimnieku darbarīki, veikta
kokmateriālu uzmērīšana, noteikta meža stādījumu atbilstība valstī noteiktajām normām,
atpazīti dažādu kokmateriālu
izcelsme un koksnes izmantošanas iespējas dažādām koku
sugām, veikti aprēķini un salīdzinājumi par paveikto.
Savukārt 1.klases izglītojamie 25.aprīlī devās iepazīsties ar meldera darbu atpūtas
kompleksā “Rožmalas”. Atpūtas
komplekss “Rožmalas” ir SIA
“Agitis” reģistrēts uzņēmums
Bauskas novadā, kas sniedz
dažādus pakalpojumus atpūtas
jomā. Atpūtas komplekss “Rožmalas” nodrošina dažādus pasākumus ar gardiem ēdieniem
un izcilu apkalpošanu (seminārs, konference, prezentācija,
svinības u.c.) un piedāvā aizraujošu piedzīvojumu pasākumus,
ar aktīvu iesaistīšanos, iespēju
uzzināt kā lauksaimniecība ir
attīstījusies cauri gadsimtiem,
no senatnes līdz pat mūsdienu
jaunajām tehnoloģijām, kā arī
iepazīties ar dažādām ekspozīcijām un lauksaimniecībā nepieciešamajiem amatiem. SIA
“Agitis” ir Bauskas novada balvas “Gada pakalpojumu sniedzējs 2016” ieguvējs. Izzinošas
nodarbības “Grauda ceļš” laikā
izglītojamie iepazinās ar mel-

dera darbu un uzzināja, kā tas
mainījies laika gaitā. Interaktīvā veidā un diskusijās skolēni
uzzināja par amatam nepieciešamajām prasmēm un darba
specifiku.
14.maijā pie Pilsrundāles vidusskolas piestāja 18 m garais
TehnoBuss. Autobusa iekšienē
izvietotās mūsdienīgu uzņēmumu iekārtas ļāva 6.- 12.klašu skolēniem iegūt priekšstatu
par inženierzinātnēm, it īpaši
mašīnbūves un metālapstrādes
specialitātēm. Skolēniem bija
iespēja apskatīt dažādus mehānismus, pildīt dažādus praktiskus uzdevumus. Piemēram,
kas ir pneimatika, kā darbojas
3D printeris, kā metināt, kā darbojas sensori, kā darbojas programmējama frēze, kur apgūt ar
metālapstrādi un ar inženieriju
saistītas profesijas. Skolēni atzina, ka nodarbības TehnoBusā
bijušas interesantas, un ieteiktu
tādas apmeklēt arī citiem.
Lai izglītojamie izzinātu
amatniecību, tautas amata
prasmes un iespējas to saglabāšanā, kā arī par iespējām
amatniecības jomā un pamatu
savas uzņēmējdarbības attīstībai, 9.klases skolēni 18.maijā
devās uz pasākumu “Amatniecības jaunākās tendences”, kurš
norisinājās Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā. Pasākuma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar amatniecības dažādām
iespējām. Tematiskās ekskursijas laikā jaunieši uzzināja par
tautas amata prasmēm un to
saglabāšanu, uzzināja, kādas ir
šodienas iespējas dibināt savu
uzņēmu vai ražotni. Kā īstenot
jaunas idejas un radīt jaunus
produktus? Skolēni vēroja amata prasmju paraugdemonstrējumus un diskutēja par darba
specifiku.
Pasākuma izdevumi tika
segti no projekta “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/1/001.
Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības
un IT jomā
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1908.gadā Jelgavā tiek
likti pamati uzņēmēja Jāņa
Bisenieka lolotajai lauksaimniecības skolai. Vēstures līkločos tās atrašanās
vieta bijusi gan Mežotnē,
gan Rēzeknē, bet visilgāk
(no 1944.gada) Saulainē.
2018.gada 30.jūnijā absolventu un pedagogu saime tika
aicināta uz skolas 110.salidojumu ar devīzi „Saulaine sirdī un
dvēselē’’.
Pasākuma ietvaros varēja
iepazīties ar tagadējo skolas
materiāli tehnisko bāzi, skolas
muzeja albumos un vēstures
materiālos sameklēt un ieraudzīt sevi, baudīt svētku koncertu un ļauties sarunām un deju
solim pēc tā.
Svētku koncertu vadīja skolas šī gada absolventes Dace
Degole un Viktorija Kozlova.
Koncertu atklāja Rundāles novada teātra izrāde „Tas puisītis,
tā meitiņa’’ (rež. L.Lauskiniece).
Godināti tika klātesošie skolu
direktori: Ģedimins Siliņš, Ignāts Savickis, Jānis Šulcs, Jānis
Beķeris, Dace Rozentāle. Direktori savās runās raksturoja
savu skolas laiku un izteica novēlējumus.
Koncertā, atmiņu kamolu
šķetinot, tika raksturotas profesijas, kuras bija iespējams
apgūt skolā visā tās pastāvēšanas vēsturē. No 22 profesijām
zālē visplašāk pārstāvēta bija
lauksaimniecības nozare - agronomi, zootehniķi.
Katru izglītības programmu
raksturoja gan nopietni, atbilstoši profesijas standartam,
gan nenopietni- ar jokpilnu skeču no dzīves. Muzikālos sveicie-
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SAULAINE SIRDĪ UN DVĒSELĒ

nus izpildīja esošie izglītojamieRometa Tjuha, Renāte Zāle un
Andris Skukausks, kā arī visiem
labi zināmais skolas absolvents
Raitis Sirmanis.
Koncerta noslēgumā klātesošos sveica Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Bauskas novada
domes priekšsēdētājs Arnolds
Jātnieks, izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare, Latvijas
Lauku konsultācijas centra
vadītājs Mārtiņš Cimermanis,
Rundāles vidusskolas un PII
„Mārpuķīte’’ pārstāves, 1975
gada izlaiduma automehāniķu
pārstāvis Gūrijs Bulle. Rakstveida apsveikumu atsūtīja Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs,
Latvijas Lauksaimniecības rektore Irina Pilvere.
Paldies visiem, kas atrada

Foto: Laikraksts «Bauskas Dzīve»
laiku būt kopā ar skolas saimi
svētku reizē - bijušajiem grupas
biedriem, pedagogiem, paldies
par stiprajiem un uzmundrinošajiem vārdiem, paldies par kolektīva spēku un garu, par atmiņu stāstiem. Lai Saulaine sirdī

un dvēselē vēl ilgi, uz tikšanos
nākamajā salidojumā!
Laila Jirgensone
Kandavas LT Saulaines
teritoriālās struktūrvienības
vadītāja

NOSLĒDZIES ZĪMĒJUMU KONKURSS RUNDĀLES NOVADA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM - “APCEĻO SAVU
DZIMTO ZEMI – LATVIJU, MANS MĪĻĀKAIS CEĻOJUMS BIJA/IR/BŪS...”
28.05.2018., Svitenes muižā, atzīmējot Rundāles novada
Mākslas skolas mācību gada
beigas, noslēdzās zīmējumu
konkurss Rundāles novada bērniem un jauniešiem - “Apceļo
savu dzimto zemi – Latviju,
mans mīļākais ceļojums bija/ir/
būs...”.
Konkursam tika iesniegti
18 jauniešu un bērnu zīmējumi

un par konkursa galveno balvu
tika izsludināts jūras ceļojums
uz Stokholmu, kā arī iesniegtie
darbi tiks izmantoti veidojot vizuālo noformējumu Baltic Travel Studio & Boutique skolēnu
ekskursiju 2018/2019. gada
katalogam.
Sīvā konkurencē, balsojot
kā žūrijai, tā skatītājiem, jūras
ceļojumu uz Stokholmu ieguva

Roberts Zvrigzds. SIA “Travel
Studio & Boutique” vēlreiz sveic
un saka paldies arī Olimpiskajam sešiniekam - Raivo, Ketai,
Evelīnai, Ketijai, Ievai un Esterei, kā arī pārējiem dalībniekiem, kuri iesniedza brīnišķīgus
zīmējumus.
Viens no SIA “Travel Studio
& Boutique” ceļojumu meistaru iecienītākajiem dzejniekiem

Imants Ziedonis sacījis, ka Latvija ir brīnumskaista zeme, bet
skaistajam jāpalīdz parādīties!
Mūsuprāt – ar šo zīmējuma
konkursa starpniecību esam
skaistajam palīdzējuši parādīties Latvijā – Rundāles novada
bērnu un jauniešu acīm!
Līga Orupa
SIA „Travel Studio &
Boutique” valdes locekle
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SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS STARPTAUTISKAJAI MEDIJU
NOMETNEI „YOUNG MEDIA SHARKS 2018.”

Arī TU, Rundāles jaunieti,
esi aicināts izmantot iespēju
un pieteikties Young Media
Sharks nometnei.
No 7. līdz 12. augustam
Kuldīgas novada Pelčos norisināsies starptautiskā mediju
nometne Young Media Sharks,
kur spējīgākie jaunieši no Baltijas nedēļas garumā gūs unikālas zināšanas un praktiskas
iemaņas mediju jomā. Kā viens
no jaudīgākajiem pasniedzējiem būs Somijas YLE TV populārā jauniešu portāla Kioski
redaktors Antti Hirvonens, kas
novadīs meistarklasi jauniešu
medija izveidē.
Nometnes dalībniekiem būs
unikāla iespēja praktiski apgūt
zināšanas spilgtāko Latvijas un

ārzemju profesionāļu vadībā,
uzzināt viņu pieredzi un gūt ieskatu nozares aizkulisēs. Šogad
Young Media Sharks nometnes
pasniedzēji būs ASV reklāmas
aģentūras Backyard Productions izpildproducents Kris Mathurs, Somijas YLE TV jauniešu
portāla Kioski redaktors Antti
Hirvonens, radio ētera personība Toms Grēviņš, karikatūrists Gatis Šļūka, mūzikas producents DJ Rudd, IR žurnāliste
Ieva Alberte, video operators
Dāvis Doršs, radio personība
Justīne Savitska, Re:Baltica žurnāliste Lote Lārmane, režisore Madara Dišlere, izaugsmes
koučs Niks Matusevičs, filmas
Kriminālās ekselences fonds
komandas pārstāvis Sergejs
Timoņins, un daudzi citi. Šogad,
lielajā Latvijas jubilejas gadā,
īpašajā vakarā ar jauniešiem
tiksies Latvijas mediju leģenda
- žurnālists Dainis Īvāns.
Pateicoties galvenajam projekta atbalstītājam – Vācijas
Federālajai ārlietu ministrijai
un Kuldīgas domei –jauniešiem dalība nometnē būs bez

maksas. Tiks nodrošināts arī
transports no Rīgas un atpakaļ,
dzīvošana un ēdināšana nometnes norises vietā, kā arī filmēšanas un montāžas tehnika
praktiskajiem darbiem.
Pieteikties nometnei varēs līdz 22. jūlijam projekta
mājaslapā
YoungMediaSharks.eu Jauniešus izvērtēs
pēc radošā uzdevuma un
motivācijas vēstules.
No 28. jūnija Valmierā, Liepājā, Kuldīgā un Daugavpilī
notiks info-dienas, kur varēs
sīkāk uzzināt par Young Media
Sharks nometnes iespējām un
iztaujāt iepriekšējo gadu dalībniekus. 30. jūnijā festivāla
Lampa ietvaros Young Media
Sharks iespējas tiks prezentētas pasākumā NVO Speed
Date, no plkst 13.00 Cēsis,
Riekstu kalnā.
Young Media Sharks ir organizācijas Avantis izglītojoša
iniciatīva un šogad notiks sesto reizi. Jaunieši pēc nometnes
iegūst plašas prakses un darba
iespējas, jaunus draugus ar ko-

pīgām interesēm gan Latvijā,
gan Baltijā. Iegūtās zināšanas
vairākiem jauniešiem palīdzējušas iekļūt augstskolās Latvijā
un ārzemēs. Starptautiskās nometnes rezultātā ir izveidojies
jauno mediju tīkls, kas sastāv
nu jau no 300 jauniešiem, kā arī
realizēts jauniešu mediju centra
Young Media House projekts,
kas šogad nominēts Emerging
Europe Awards 2018.
Young Media Sharks 2018
organizatori ir Avantis radošā
direktore Ilona Bičevska un Pieci.lv izveidotājs Kārlis Dagilis,
nometnes galvenais finansētājs – Vācijas Federālā ārlietu
ministrija, atbalsta Kuldīgas
pilsēta, JC Decaux, Biznesa,
mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Audiovizuālās
mediju mākslas katedra, mediju portals Pilseta24.lv un Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācija.
Informāciju sagatavoja
Laura Lauziniece
T.: 27794058
info@avantis.lv

ATBALSTA UN PIEŠĶIR FINANSĒJUMU PROJEKTAM

“SKAISTA MANA TĒVU ZEME”

Projekts īstenots Izgliītības un zinātnes ministrījas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir atbalstījusi un piešķīrusi finansējumu
6000.00 EUR apmērā biedrības “Mums pieder pasaule” projektam “Skaista mana tēvu
zeme”, kura laikā tiks īstenotas dažādas
jauniešu iniciatīvas, radošās darbnīcas, apmācības un saliedēšanās pasākumi. Projekta
mērķis ir sekmēt aktīvo jauniešu līdzdalību,
organizējot biedrību saliedēšanās pasākumus un apmācības, un popularizēt jauniešu

līdzdalību un darbu, īstenojot jauniešu iniciatīvas. Projekta laikā visiem Rundāles novada
bērniem un jauniešiem būs iespēja piedalīties jau tradicionālajā Trako zinātnieku naktī (šogad pētīsim magnētu īpašības), iepazīt
biedrību darbu no “iekšpuses” Biedrību naktī,
papildināt Svitenes pils Baltās dāmas un viņas kavaliera garderobi Leģendu naktī, apgūt kaligrāfijas un 3D kartiņu gatavošanas
pamatus, kā arī piedalīties citās radošajās

darbnīcās, bet biedrību jauniešiem - gan esošajiem, gan nākošajiem - paredzēta īpaša saliedēšanās un apmācību programma.
Par aktuālajiem notikumiem iespējams uzzināt www.facebook.com/mumspiederpasaule/ un turpmākajās publikācijās “Rundāles
novada ziņās”.
Eva Reinfelde, projekta vadītāja
biedrība “Mums pieder pasaule”
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Kadastra
apzīmējums

Foto: I.Kirkila
02.06.18
Rundāles novada svētku ietvaros ar Rundāles novada vienīgā spēka vīra Jāņa Ilgavīža
dalību pils dārzā norisinājās
spēka stafete ģimenēm un bija
iespēja arī izaicināt Jāni uz dueli.
Vienam dalībniekam pat izdevās Jāni pārspēt koferu nešanā.
Paldies liels viesiem un novada
iedzīvotājiem par dalību.
21. 07.18.
Plkst. 11:00 norisināsies ikgadējās Vasaras sporta spēles.
Šogad nākušas klāt interesantas disciplīnas:
• 60m skrējiens - visu vecumu
grupām;
• Ielu basketbols - komandā 3
spēlētāji;
• Tāllēkšana - visu vecumu
grupām
• Klinšu kāpšanas siena - no
7.g.v vecuma;
• Šaušana ar pneimatisko pistoli 18+ vīriešiem un sievietēm;
• Smilšu volejbols - komandā
2 spēlētāji;
• Piepūšamā trase ģimenēm.
Ar nolikumu iespējams iepazīties Rundāles novada mājas
lapā www.rundale.lv.
Paralēli plānojās arī spēka
diena plkst. 12:00, disciplīnās
pietupienos, atspiešanās un
pievilkšanās disciplīnās. Sportot
gribētāji aicināti ieplānot laiku
visai dienai. Ar nolikumu iespējams iepazīties Rundāles novada
domes mājas lapā www.rundale.
lv sadaļā Kalendārs.
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09.06.18
Bērstelē norisinājās sporta diena. Šogad sporta pasākumos laiks lutina un sportot
gribētāji bija savākušies ap
40 cilvēku. Sportisti sacentās
sekojošās disciplīnās : Dvieļu
volejbols, futbola soda sitieni,
šaušana mērķī, olu mešana,
skrējiens ar apgrūtinājumu,
jautrības stafete. Dalībnieki
startēja dažādās vecuma grupās un iespēja pārbaudīt savus
spēkus bija ikvienam. Lielais
vairums sportotāju izmantoja
izdevību un startēja visās disciplīnās. Sacensību noslēgumā
mazie sportisti izteica vēlmi
uzspēlēt arī futbolu un sacensību galvenais tiesnesis Valentīna Žuravļova papildus novadīja
mini futbola turnīru bērniem.
Sportisti tika gan pie medaļām,
gan saldumiem un cienasta.
Paldies visiem dalībniekiem un
tiekamies pēc gada.

Aivars Kamols izcīnījis 1.vietu Latvijā pašvaldību veterānusenioru 55.sporta spēļu finālsacensībās galda tenisā kungiem
80+ grupā 2018.gada 21.jūnijā, Salaspilī.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

40760010050
40760020055
40760020073
40760030173
40760030179
40760030216
40760030272
40760030286
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030436
40760030452
40760030576
40760030594
40760030602
40760030648
40760050061
40760030564
40760030565
40760070046
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080168
40760080141
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
40880040432
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040

Nosaukums

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Pasteļi
Pasteļi
Duksti
Lāči
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Lingotāji- 5
Indru kaltes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
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 3.30
Saulaines mazdārziņš 3.4
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
Svari
Viesturu pagasts
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Birzītes
Vairogu mazdārziņš 6
40960020040

Platība (ha)

1,5000
0,3000
0,1800
3,3000
2,3890
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,2000
0,5000
0,2000
1,8400
0,2600
0,2800
1,8000
8,0100
0,0100
0.0073
2,8400
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
0,2880
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
1,3100
1,3300
0.2600
5,4000
0,0600
1,1350
0,1691
0,1100
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TRANSPORTS KURSĒS PĒC GRAFIKA:
1.maršruts
16:45 - Punslavas
16.50 - Viesturi
17.00 - Vairoga centrs
17.10 - Mežmales
17.15 - Īslīces tilts
17.25 - Bērstele
17.35 - Birzes
17.35 - Puszābaki
17.40 - Pagrieziens
uz Sviteni
17.45 - Priedītes
17.45 - Kapūnas
17.50 - Svitene

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
MIRDZA ZILBERTE
27.11.1935. - 12.06.2018.

2. maršruts
17.00 - Saulaine
17.05 - Ziedoņi
17.15 - Rundāles novada
dome
17.30 - Vecrundāles
bibliotēka
17.35 - Mazbērstele
17.45 - Virsīte
17.50 - Svitene

Junija mēnesī reģistrēta 2 zēnu un
1 meitenes dzimšana.
Sveicam novada jauno iedzīvotāju un viņa
vecākus!

„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

