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22.februārī
Bērsteles kultūras namā norisinājās jau astotais tradicionālais Rundāles novada
uzņēmēju forums. Forumā
tika runāts par uzņēmējdarbību novadā, par tās attīstību, sadarbību un atbalsta
formām esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, kā arī bija
apskatāma mūsu pašu uzņēmēju darbu izstāde.
Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis atklājot forumu
pastāstīja par jaunās attīstības
programmas izstrādes termiņiem, aicinot klātesošos līdzdarboties Attīstības programmas
izstrādē un apspriešanā. Tāpat
viss informēja par plānoto Eiropas fondu līdzekļu apguvi 2018.
gadā minot lielākos projektus:
autoceļa “Pilsrundāle – Svitene”
pārbūve, Multifunkcionālā centra būvniecība, Rundāles novada
domes ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana, Viesturu kultūras centra ēkas energoefektivitāte, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
ietvaros plānoto sociālo projektu “SocialLife” (sociālo pakalpojumu ieviešana) un zaļās infrastruktūras uzlabošanas projektu
ENGRAVE (Vīnakalna koka takas
rekonstrukcija). Foruma dalībnieki tika informēti arī par apstiprināto Eiropa Pilsoņiem projektu
“TWINNING=WINNING”,
kura
ietvaros uz Rundāles novada
svētkiem sagaidīsim ciemiņus
no mūsu sadraudzības pašvaldībām - Uggiate Trevano (Itālija), Halingas (Igaunija), Pakrojas
(Lietuva), Svisločas (Baltkrievija), Hajnuvkas (Polija), u.c.
Santa Švāģere, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja, informēja,
par esošo situāciju Rundāles
novadā, pastāstot par novada
teritorijai raksturīgākajām īpašībām. Rundāles novada zemes ir
vienas no auglīgākajām zemēm
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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

UZŅĒMĒJU FORUMS 2018

No kreisās puses – S.Švāģere, U.Maniks, K.Balta, M. Zvirgzda, L.Helviga.
Foto: Juris Kālis, Zemgales plānošanas reģiona Sabiedrisko  attiecību speciālists
Latvijā, un šis apstāklis veicinājis
un veicina lauksaimniecības nozares attīstību. Līdz ar to, lielākā
daļa novada iedzīvotāju nodarbināti lauksaimniecībā. Kopējais uzņēmumu skaits uz 2017.
gada 31.decembri bija 397, kas
ir par 16 uzņēmumiem mazāk,
kā 2016.gadā, bet, ja salīdzina,
piemēram, ar 2012.gadu, tad ir
par 15 uzņēmumiem vairāk.
PRAKTISKAIS RADOŠUMS –
IZGUDRO SEVI NO JAUNA!
Šis forums tika tendēts vairāk uz to, lai veicinātu mājražotāju pieaugumu novadā, lai palūkotos uz lietām no cita skatu
punkta, tajā pašā laikā izceļot
mūsu pašu mājražotājus un palīdzētu viņu ideju realizācijā un
attīstībā. Kā mērķis ir attīstīt
šo biznesa modeli vēl plašākā
mērogā. Rundāles novadā ir ļoti
labi attīstīta lauksaimniecība,
kas lieliski iet roku rokā ar mājražošanu.
Viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir
„viss, ko varēja izgudrot, jau ir

izgudrots” – to teica ASV Patentu valdes vadītājs Čārlzs Duels
1899.gadā. Vai joprojām vajag
izgudrot ko jaunu vai izmantot
alternatīvu pieeju konkurētspējīgu risinājumu veidošanā savā
uzņēmumā?
Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, un spētu palūkoties uz
sevi no cita skatu punkta jaunu
ideju radīšanai, tika pieaicināta
Vita Brakovska, kura ļoti interesanti un neparasti noorganizēja
radošo NEdarbnīcu, kuras laikā
viņa pastāstīja par parastu lietu neparastu pielietojumu, par
labās prakses piemēriem, novadīja vairākus komandas darbus,
tādus kā “Zāles metode – stiprināsim biznesa radošuma GURU
sevī!”, un iepazīstināja ar Latvijas radošo uzņēmēju darinājuma kolekciju.
VEIKSMĪGAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI
LAUKOS
Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) Bauskas
biznesa inkubatora vecākais

projektu vadītājs Uldis Maniks
stāstīja par lauku un pilsētu
biznesa vides plusiem un mīnusiem. “Pilsētā veidotam uzņēmumam lielākoties ir augstāka
konkurētspēja, un arī mazākas
bailes neizdošanās gadījumā, jo
lauku biznesa vidē kļūdas atceras ilgāk un reputāciju atjaunot
ir grūtāk. Ļoti būtiska ir mijiedarbība starp pilsētu un laukiem
– lai šīs abas tik atšķirīgās vides
spētu viena otru papildināt. Tomēr, lauku priekšrocība ir unikālajam resursam un tā vērtībai. Ir
jāizmanto tās priekšrocības, kuras dod tā vieta, kurā mēs dzīvojam. Laukos pievienotā vērtība
ir ģeogrāfiskā vieta, un Rundāles
novadam tā ir lieliska uzņēmējdarbībai” pauda U.Maniks.
UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA KATRĀ
NOVADĀ
Vecumnieku novada Uzņēmēju biedrības priekšsēdētājs
Jānis Miklaševičs pastāstīja par


Tālāk 4.lpp ->
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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

Nr. 3 (246) 2018.gada Marts

DOMES LĒMUMI
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2017.GADA
22.FEBRUĀRA
SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI:
PAR DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
IZĪRĒŠANU
Tika nolemts izīrēt, Rundāles novada dzīvojamo telpu – dzīvokli
Saulaines Sociālajā centrā ar kopējo platību 18.6 m2.
PAR IZSOLES NOTEIKUMU
APSTIPRINĀŠANU
Tika nolemts organizēt izsoli Rundāles novada pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma
„Dunduri”, kadastra numurs 4088
004 0386, Rundāles novadā, Svitenes pagastā, zemes vienības
1,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0146.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
UN PIEŠĶIRT JAUNU NOSAUKUMU
Tika atļauts sadalīt pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Lingotāji3”ar kopējo platību 3,8 ha zemes
vienība, atdalot zemes vienības
daļu 3,6 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam piešķirts nosaukums
„Lingotāji-5” ar lietošanas mērķi
– zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
PIEŠĶIR ADRESI UN JAUNU
NOSAUKUMU
Jauna adrese un nosaukums „Zaimaņi”, Lepšas, Rundāles pag.,
Rundāles nov.
Piešķirta Rundāles pag., Rundāles
nov., adresācijas objektam – dzīvojamai mājai.
DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS TIESĪBU NODOŠANA
Tika nolemts nodot dzīvojamās mājas „Strautiņi” dzīvokļu
īpašniekiem dzīvojamās mājas
„Strautiņi”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, pārvaldīšanas
tiesības un dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pienākumus.
GROZA BUDŽETU
Tika apstiprināti Rundāles novada domes 2018. gada saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi
Rundāles novada domes 2017.
gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.
gadam”

Pamatbudžeta daļā tika piešķirts
papildus finansējums projekta atbalsta pasākumiem EUR
1029,00. EUR 1604,00 Mērķdotācijas asistenta pakalpojumiem.
No 2018. gada 2. janvāra SPII
“Saulespuķe” tiek piešķirts valsts
finansējums asistentu darba algām, atbilstoši MK noteikumiem
Nr.695 grozījumiem un VDEĀK
ziņām par asistējamiem bērniem VIIS datu bāzē. Vienam bērnam pienākas 1 asistents. EUR
3068,00 projektam “Atver sirdi
Zemgalei”. Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā
un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem, bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja
saņemt aprūpes pakalpojumu ne
vairāk kā desmit stundas nedēļā.
Projekta ietvaros, Rundāles novada pašvaldībā, aprūpes pakalpojums ir piešķirts diviem bērniem
un noslēgti uzņēmuma līgumi ar
pakalpojuma sniedzējiem.
Speciālajā budžeta izdevumu
daļā tika Precizēta mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR
2949,00.
Izdevumu daļa
Sakarā ar mērķdotāciju precizējumu palielinās izdevumi par EUR
2949, kapitālākajam remontam
un rekonstrukcijai, un autoceļu
uzturēšanai.
Tika iedalīti līdzekļi no neparedzētajiem izdevumiem - Pašvaldības policijas dienesta automašīnai, servisa pakalpojumiem
EUR 539.00, bāriņtiesai EUR
420,00, inventāra iegādei EUR
160,00, Pilsrundāles vidusskolai EUR 1614,00 ugunsdzēšamo
aparātu pārbaudei, margu izbūvei
Bērsteles skolā, kuru darbi šogad
pabeigti, palielināta Pilsrundāles
vidusskolas medmāsai alga, tā
kā viņa ir sertificēta medmāsa,
viņas darba algai jābūt atbilsto-

šai MK noteikumiem Nr.595.
Ar budžeta redakciju pēc grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Budžets.
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai
iznomāta zeme –
Rundāles pagasta pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma „Mežausmas”, zemes
vienības daļa 3,85 ha platībā.
PIEDZĪS PARĀDU
Bezstrīdus kārtībā no kādas personas tiks piedzīts izveidojušais
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 42118,85 eiro apmērā;
Bezstrīdus kārtībā no kādas personas tiks piedzīts izveidojušais
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 211,87 eiro apmērā;
Bezstrīdus kārtībā no kādas personas tiks piedzīts izveidojušais
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 277,49 eiro apmērā;
Bezstrīdus kārtībā no kādas personas tiks piedzīts izveidojušais
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 595,41 eiro apmērā;
Bezstrīdus kārtībā no kādas personas tiks piedzīts izveidojušais
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 322,84 eiro apmērā.
IZSOLES REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANA
Apstiprināti Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Nostūri”, Svitenes pagastā,
zemes vienības 1,91 ha platībā,
izsoles rezultāti – piedāvātā augstākā cena – četri tūkstoši eiro.
Apstiprināti Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Priedaine”, Rundāles pagastā,
zemes vienības 2,7822 ha platībā, izsoles rezultāti – piedāvātā
augstākā cena – astoņi tūkstoši
trīs simti septiņdesmit eiro.
PAR PROJEKTA PIETEIKUMA
IESNIEGŠANU
Tika nolemts sagatavot un iesniegt projekta „Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un
Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” pieteikumu
EKI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014-2020.gadam
2. uzsaukumā 3.1. prioritātes
„Kultūras un vēstures mantojuma
un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana” ietvaros
ar kopējo projekta īstenošanas
summu 
Tālāk 3.lpp
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DOME LĒMUSI
<- 2.lpp EUR 432 487,75, ko sastāda EUR 389 238,97 ES ERAF
finansējums (90%) un EUR 43
248,78 Rundāles novada pašvaldības finansējums. Projekta
pamatojums:
1) Rundāles novadā esošā dabas
un kultūrvēsturiskā mantojuma
resursi nav pilnībā izmantoti;
2) Esošā tūrisma attīstību atbalstošā infrastruktūra neatbilstošā
kvalitātē;
3) Tūrisma izteiktā sezonalitāte
kā viens no galvenajiem izaicinājumiem;
4) Inovatīvu ideju trūkums gatavojot pievilcīgu kultūras un tūrisma piedāvājumu.
Projekta mērķis:
Palielināta Rundāles un Svisločas teritoriju pievilcību, veicinot
aktīvu, ilgtspējīgu un efektīvu

kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu caur kultūras un tūrisma sektoru sinerģiju pārrobežu
sadarbības kontekstā.
Specifiskie mērķi:
1) Kultūrvēsturiskā mantojuma
objektu uzlabošana/rekonstrukcija;
2) Veicināt izmantot kultūrvēsturiskā mantojuma resursus pilnā
apmērā, iegādājoties jaunu aprīkojumu kultūras tūrisma pasākumiem;
3) Jauna un inovatīva kultūras
tūrisma piedāvājuma veidošana,
veicinot starpsektoru sadarbību
(kultūras joma – tūrisma joma,
publiskais – privātais sektors,
Rundāle – Svisloča).
Galvenās projekta aktivitātes:
GA 1 Projekta vadība un koordinēšana - Projekta vadības un

RĪKO ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI NEKUSTAMAJAM
ĪPAŠUMAM “DUNDURI”
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma “Dunduri”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0146, 1,80 ha platībā, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā
(darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz
18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei iespējams līdz 2018. gada 26. martam,
plkst.12:00.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 26.03.2018.
plkst.14.00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu t.26641544.
ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ PĀRDOD NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU „CIEMATI”
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod
nekustamo īpašumu „Ciemati”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088001 0054, ar kopējo platību 2.79 ha, kā sastāvā ir viena neapbūvēta
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes
mājas lapā www.rundale.lv un Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā
(darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz
18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.03.2018.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 17 887.00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00
centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.26641544

koordinācijas sistēmas izveidošana, projekta vadības un uzraudzības sanāksmju organizēšana,
atskaites.
GA 2 Infrastruktūra un aprīkojums:
2.1. Stāvlaukuma rekonstrukcija
(pie Rundāles pils)
2.2. Ūdenstorņa nojaukšana Svitenes muižas teritorijā
2.3. Aprīkojuma iegāde
2.3.1. Interaktīvs tiešsaistes logs
2.3.2. interaktīvs aprīkojums muižas teritorijā (grāfienes Cecīlijas
fon Elmptas skultptūra – bronza,
“Pastkarte no Schwitten)
2.3.3. Mobilā retro-foto salona
aprīkojums (19. gs. apģērba un
aksesuāru komplekti, transformējams mobils fona stends, mēbeļu komplekts)
2.3.4. 3D video zāles aprīkojums
(multimediju projektori, ekrāns,
skaļruņi, krēsli 50 gab., stends
datoram, projektam; dators)
GA 3 Apmācība un pieredzes

3
apmaiņa
3.1. 2 dienu semināru organizēšana (kopā 2 semināri)
3.2. dalība partnera organizētajās aktivitātēs;
3.3. praktiskā ideju ģenerēšanas
darbnīca;
3.4. pieredzes apmaiņas brauciens;
3.5. gidu apmācība.
GA 4 Kultūras tūrisma veicināšanas aktivitātes
4.1. Pastkartīšu komplekts “Pastkarte no Svitenes”;
4.2. 3D video par Svitenes muižu;
4.3. Kultūras tūrisma pilot pasākums “Dzīvā vēsture”.
Marta domes sēde paredzēta
29.martā plkst. 9.00 domes
sēžu zālē.
Lēmumus apkopojaIlvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

NOLIKUMS “BALVU PIEŠĶIRŠANA ĢIMENĒM
PAR AKTĪVU DALĪBU RUNDĀLES NOVADA
SPORTA PASĀKUMOS”
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rundāles novada ģimenēm tiek piešķirtas balvas par aktīvu dalību Rundāles novada sporta pasākumos, kā
arī balvu apmēru.
2. Nolikuma mērķis ir iesaistīt Rundāles novada ģimenes un veicināt
veselīgu dzīvesveidu, sportu un aktīvu laika pavadīšanu.
3. Balvas piešķir par aktīvu dalību Rundāles novadā rīkotajos sporta pasākumos saskaņā ar ikgadējo Sporta nodaļas pasākuma plānu.
II. DALĪBNIEKI
4. Par dalībniekiem šī Nolikuma izpratnē ir uzskatāmas Rundāles novada
ģimenes, kuru sastāvā ir vismaz trīs cilvēki.
5. Visiem dalībniekiem ir jābūt deklarētiem Rundāles novadā.
6. Nolikums nav attiecināms uz Rundāles novada domes Sporta nodaļas
darbiniekiem ar ģimenēm.
III. BALVU SAŅĒMĒJU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA
7. Balvas piešķir par aktīvu dalību šādos Rundāles novadā rīkotajos sporta pasākumos:
Janvāris - Galda spēles Viesturos;
Februāris - Galda spēles Svitenē;
Aprīlis - Pilsrundāle-Mežotne orientēšanās sacensības ar velosipēdiem;
Maijs - Starptautiskā ģimenes diena Pilsrundālē;
Maijs - Sporta diena Saulainē;
Jūnijs - Sporta diena Bērstelē;
Jūnijs - Tautas bumbas turnīrs ģimenēm Pilsrundālē;
Jūnijs - Līgo sporta spēles Svitenē;
Jūlijs - Sporta diena Viesturos;
Jūlijs - Vasaras sporta spēles Pilsrundālē;
Jūlijs - Sporta diena Svitenē;
Augusts - Rundāles novada spēka diena Pilsrundālē;
Septembris - Izturībnieks Pilsrundālē;Novembris - Lāčplēša dienas galda
spēles Pilsrundālē;
Decembris - Ziemassvētku ģimeņu sporta diena Pilsrundālē.
8. Lai pretendētu uz balvu saņemšanu, dalībniekiem viena gada laikā ir
jāapmeklē un jāņem dalība vismaz 8 (astoņos) Nolikuma 7.punktā minētajos sporta pasākumos. 
Tālāk 4.lpp
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NOLIKUMS “BALVU PIEŠĶIRŠANA ĢIMENĒM PAR AKTĪVU DALĪBU
RUNDĀLES NOVADA SPORTA PASĀKUMOS”
<- 3.lpp.
9. Obligāti apmeklējamie sporta pasākumi ir
Vasaras sporta spēles un Ziemassvētku ģimeņu sporta diena.
10. Pirms katra 7. punktā minētā pasākuma
galvenais tiesnesis mutiski informē dalībniekus par iespēju pieteikt savu dalību kā pretendentiem uz balvām, par aktīvu dalību sporta
pasākumos.
11. Dalībnieku reģistrēšanās ir obligāta un jāveic līdz sporta pasākuma sākumam.
12. Reģistrēšanās notiek uz sporta pasākumam sagatavotas veidlapas saskaņā ar Nolikuma Pielikumu.
13. Rundāles novada domes Sporta nodaļas
vadītājs gada beigās apkopo rezultātus un izvērtē tos saskaņā ar šādiem kritērijiem:

13.1. par ģimenes (vismaz trīs dalībnieku) dalību vismaz vienā attiecīgā sporta pasākuma
disciplīnā tiek piešķirts ģimenei 1.punkts;
13.2. vienādu punktu summas gadījumā
augstāka vieta tiek piešķirta ģimenei ar lielāko dalībnieku skaitu visos apmeklētajos pasākumos ;
13.3. ja punktu summa vēl joprojām ir vienāda, tad augstāku vietu ieņem ģimene, kura ieguvusi skaitliski lielāko-augstāko vietu skaitu
vasaras sporta spēlēs.
14. Kopvērtējumā uzvar ģimenes ar lielāko
punktu summu.
I. BALVAS UN TO APMĒRS
1. Balvas tiek piešķirtas uzvarētāju ģimenēm.
2. Kā balvas uzvarētājiem tiek piešķirtas dā-

vanu kartes kādā no aktīvā laika pavadīšanas
centriem Latvijā.
3. Balvas (dāvanu kartes) apmērs tiek noteikts atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības
budžetam:
3.1. par iegūto pirmo vietu – EUR 100 apmērā;
3.2. par iegūto otro vietu – EUR 80 apmērā;
3.3. par iegūto trešo vietu – EUR 60 apmērā.
4. Balvas pasniedz Rundāles Domes priekšsēdētājs, vai tā pilnvarota persona Sporta
nodaļas svinīgajā pasākumā nākamā gada
februārī uz kuru tiks uzaicinātas uzvarētāju
ģimenes.
I.Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

„RAŽOTS LATVIJĀ”, „KRONĒTS RUNDĀLĒ”
<-1.lpp
biedrības rašanos, tās darbības mērķiem un paveiktajiem darbiem. Viņš uzskata, ka strādājot komandā var paveikt ļoti
daudz, un esot kopā rodas daudz jaunas
un ļoti vērtīgas idejas. Viņš uzsver, ka katrā
novadā būtu vērtīga uzņēmēju biedrība, jo
tā ir arī iespēja jaunajiem uzņēmējiem būt
tur, mācīties no citu pieredzes, saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,
kā arī saņemt konsultācijas un ieteikumus.
Viens no Vecumnieku uzņēmēju biedrības
veiksmes stāstiem ir izveidotais Misas tirgus laukums. Pašlaik biedrībā darbojas 25
novada uzņēmēji no kopumā 600 aktīvajiem uzņēmējiem novadā.
KATRAM SAVS VEIKSMES STĀSTS
Savā pieredzē dalījās Rundāles novada
mājražotāji/uzņēmēji – SIA “Kristell” valdes
locekle Kristīne Balta, “Rundāles atpūtas
centrs” īpašniece Līga Kļaviņa, “Crafted
by” Jānis Līdaka – Kristīne Līdaka, kas paši
dēvē šo kā ģimenes uzņēmumu, jo darba
pietiek katram, un “KalAn” somas – Māra
Zvirgzda.
Rundāles atpūtas centrs piedāvā kempinga zonu ar 7 treileru un kemperu vietām,
un neierobežotu telts vietu skaitu. Piedāvā
dūmu jeb melno pirti, kas ir vissenākā pirts,
ko latvieši izmantojuši daudzu gadu desmitu senā vēsturē. Ar LEADER programmas
atbalstu tika iegādātas 10 kanoe laivas,
20 pieaugušo velosipēdi, kā arī četri bērnu/pusaudžu velosipēdi. Tāpat, pateicoties
projekta atbalstam, saimnieki ir uzsākuši
arī ražošanu - dārzeņu, ogu un pārējo augu
izcelsmes produktu pārstrādi, izmantojot
žāvēšanas iekārtas.
Jāņa un Līgas Kļaviņu izveidotais Rundāles atpūtas centra īpašniece norādīja uz
sadarbības iespējām ar pašvaldību norādot
uz tām lietām, kuras viņai kā uzņēmējai
būtu svarīgas. Kā viens no padomiem ir

ceļa posma, aiz Kalniekiem līdz Priedītēm,
uzlabošana, jo šis posms ir iekļauts velo
maršrutā. Uzsvēra , ka tiltiņa pār Lielupi
uz Mežotnes pili nepieciešamību, un cer,
ka tas tiks atjaunots, un tiks uzstādīts arī
2018.gada pavasarī.
SIA “Kristell” īpašniece Kristīne Balta
aicināja atbalstīt praktiskās uzņēmējdarbības mācību metodi. “Tā ir programma, kura
jauniešiem māca visu par uzņēmējdarbību. Ieguldot bērnu un jauniešu zināšanās,
mēs izveidosim pamatu tam, lai Rundāles
novadā izaugtu spēcīgi jaunie uzņēmēji. Ir
veiktas pārrunas ar Pilsrundāles vidusskolas direktori, un vienojāmies, ka tie varētu
būt 5.-12.klases audzēkņi” stāsta K.Balta.
Arī klātesošie uzņēmēji atbalstīja šo ideju,
piebilstot, ka tas būtu labs veids, kā visai
ģimenei iesaistīties un saliedēties.
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Uzņēmēji izteica ideju par Rundāles
novada tūrisma informācijas centra izveidi, paskaidrojot, ka tieši mazajiem uzņēmējiem, kas darbojas tūrisma jomā, ir
nepieciešams patriotisks cilvēks, kurš spēj
ieinteresēt tūristu un “ievilkt” mūsu novadā,
piedāvājot maršrutus ar izklaides iespējām,
naktsmājām un ēdināšanu.
“Varētu izveidot katrā novadā savu tūrisma informācijas centru, bet to pārstāvji
un entuziansti organizētu kopīgus braucienus, seminārus, piedalītos izstādēs un
konferencēs, lai veidotos veiksmīga sadarbība” piekrīt Vecumnieku novada Uzņēmēju
biedrības priekšsēdētājs Jānis Miklaševičs.
Jāpiebilst, ka Vecumnieku novads 2018.
gadā plāno izveidot savu tūrisma informācijas centru.
“ĪSTENO SAVU IDEJU RUNDĀLĒ”
Ar Rundāles novada domes 2017. gada
27.aprīļa lēmumu ir apstiprināts nolikums
“Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno

savu ideju Rundālē””. “Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās vides veidošanu Rundāles novadā.
Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas
paredz: jauna produkta izveidošanu; jauna
pakalpojuma izveidošanu; jaunu darbavietu (vienu vai vairāk) radīšanu” stāsta uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja Santa Švāģere.
Sīkāk ar nolikumu var iepazīties: Rundāles novada mājas lapā www.rundale.lv.
Maksimālais līdzfinansējuma apmērs
vienam Pretendentam: viena gada projektam – līdz 3000 eiro apmērā; divu gadu
projektam – līdz 5000 eiro apmērā, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā
gadā un līdz 2000 eiro otrajā gadā; trīs
gadu projektam – līdz 6000 eiro apmērā,
saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā, līdz 2000 eiro otrajā gadā un
līdz 1000 eiro trešajā gadā. Lai pretendētu
uz līdzfinansējumu, saimnieciskās darbības
veicējam vai uzņēmumam ir jābūt reģistrētam ne vēlāk kā 36 mēnešus pirms projekta pieteikuma iesniegšanas dienas.
“Problēmas ir jārisina, un man jāsaka
paldies visiem par ieteikumiem un paveikto
darbu novada labā un tā attīstībā. Aicinu visus esošos un topošos uzņēmējus vērsties
pie pašvaldības, lai kopīgiem spēkiem virzītos uz priekšu un attīstītu uzņēmējdarbību
novadā” noslēgumā pauž A.Okmanis.
“Veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības priekšnoteikums ir sadarbība - veidojot kopīgu darbību sasniegsim
savstarpēji saistītus mērķus” aicina Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja Santa Švāģere: santa.svagere@rundale.lv; Tālr.nr.28343312.
Santa Švāģere,
Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja
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AICINA PIEDALĪTIES “DIGITĀLAJĀ NEDĒĻĀ 2018“
Laikā no 19. līdz 23. martam tiek
organizēta Eiropas Digitālā nedēļa
Latvijā. To rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju (VARAM) un
citiem sadarbības partneriem. Latvijā Digitālā nedēļa notiek jau 9to
reizi, agrākais nosaukums bija Eprasmju nedēļa. Rundāles novads
kā sadarbības partneris piedalās
šīs nedēļas organizēšanā jau kopš
pašiem pirmsākumiem.

2017. gadā E-prasmju nedēļas laikā visā Latvijā tika organizēti 638
digitālajām prasmēm veltīti pasākumi, kuros piedalījās vairāk kā 24
000 iedzīvotāju.
Šajā gadā Digitālajā nedēļā Latvijā ir paredzētas šādas galvenās
tēmas:
-Viedvalsts un digitālās prasmes,
digitālo pakalpojumu izmantošana;
-Digitālās prasmes nākotnes digitālajam darbam jauniešiem;
-Drošība un pārliecība digitālajā
vidē;

-Kritiskā domāšana un mediju pratība;
-Digitālās prasmes un mūžizglītība;
-Digitālās prasmes IKT profesionāliem.
Digitālās nedēļas ietvaros tiks organizēti gan centrālie pasākumi
un diskusijas, kurām varēs sekot
līdzi interneta tiešraidēs, gan arī

pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos: skolās un bibliotēkās,
nevalstiskajās organizācijas, pašvaldībās un uzņēmumos. Visiem,
kuri vēlēsies, būs iespēja pārbaudīt
savas digitālās prasmes pašnovērtējuma testos un konkursos.
Z.Sparāne
Speciāliste izglītības un IT jomā

ZĪMĒJUMU KONKURSS
No 2018. gada 1. marta līdz
21. Jūnijam norisināsies zīmējumu
konkurss “Apceļojot savu dzimto
zemi – Latviju, mans mīļākais ceļojums bija/ir/būs...”.
Konkursa mērķis ir attīstīt Rundāles novada bērnu un jauniešu radošās
iemaņas, stiprināt un veicināt patriotisma jūtas par savu valsti, veidot
piederības sajūtu tai, kā arī piedalīties
vizuālā noformējuma un dizaina veidošanā Rīkotāja sagatavotajām skolēnu
ekskursiju programmām.
Konkursam darbus varēs iesniegt
no 2018. gada 1. marta līdz 2018.

gada 4. aprīlim Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, LV – 3921)
vai sūtot pa pastu.
Iesniegtajiem darbiem jāraksturo un jāatspoguļo ceļojumi/ekskursijas Latvijas Republikas teritorijā.
Zīmējumu konkursu organizē SIA
Travel Studio & Boutique (zīmoli Baltic
Travel Studio & Boutique un Ceļo ar
stilu).
Konkursa galvenā balva labākā zīmējuma autoram pēc Žūrijas (50 %)
un skatītāju (50 %) vērtējuma (kas
kopā sastāda 100 %) – kompānijas AS

Tallink Latvija jūras ceļojumu uz Stokholmu un aizraujošu atpūtas un izklaides programmu uz kuģa maršrutā
Rīga - Stokholma – Rīga (2 personām,
B2 kajītē). Balvu var izmantot laikā no
1.09.2018. - 30.09.2018., iepriekš sazinoties un veicot rezervāciju pie Rīkotāja: rakstot info@baltictravelstudio.lv
vai pa tālruni +371 26450945.
Ar zīmējuma konkursa nolikumu var
iepazīties Rundāles novada mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Aktualitātes.
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

DRAUDZĪBAS SVĒTKI BĒRSTELES BĒRNUDĀRZĀ

Valentīna diena Bērsteles bērnudārza grupās- “Bitītes”, “Mārītes” un “Ezīši”.
Bērniem ir jāmāca izrādīt mīlestību un mīļumu katru
dienu, ko mēs arī cenšamies
darīt, ikdienā strādājot ar bērniem. Tomēr vienu reizi gadā
var sarīkot kārtīgus svētkus
draudzībai- tā mēs formulējam
14.februāra-Valentīndienasatzīmēšanu bērnu dārzā.
Jau iepriekšējās nedēļas laikā
bērni bija sagādājuši savus un ve-

cāku kopdarbus sirds formā. Gatavojoties svētkiem, bērnudārza zālē
tika ierīkota izstāde ar katras grupas bērnu atnestajiem darbiņiem.
Jāsaka liels paldies vecākiem par
radošumu un izdomu!
Tā nu 14.februāra rītā bērnudārzs bija pilns ar maziem, sarkanā
tērptiem cilvēkbērniem, kuru sirds
plašums reizēm šķiet neizmērojams! Lai bērni justu, ka draudzība,

mīlestība un mīļums vienam pret
otru ir svarīgas un nozīmīgas lietas, viņiem tika sarīkoti draudzības
svētki. Bērni gāja rotaļās un spēlēja spēles, kurās uzvarētāju nebijašajos svētkos uzvarēja tikai draudzība. Tāpat bērni gatavoja mīļu
pārsteigumu saviem mājiniekiem,
krāsojot Valentīndienas apsveikumu, kuru vēlāk nesa uz mājām. Tā
mūsu dārziņā no maziem draudzī-

bas svētkiem sanāca kārtīga draudzības balle ar mīļumu, sirsnību,
rotaļām un dejām.
Paldies vecākiem par tik jaukiem, mīlestības pilniem un sirsnīgiem bērniņiem!
Bērsteles bērnudārza grupasBitītes”, “Mārītes” un “Ezīši”.
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No 5.-9. februārim Pilsrundāles vidusskolā bija projekta nedēļa, kurā 1.-8. klašu skolēni iepazina dažādas
profesijas, 10. klases skolēni
izstrādāja un aizstāvēja referātus, bet 11. klases skolēni – zinātniski pētnieciskos
darbus. Tā kā 9., 12. klases
skolēniem šis ir skolas beigšanas gads, viņi mācījās un
gatavojās eksāmeniem.
Projekta nedēļas laikā 1.-8.
klašu skolēniem vajadzēja izvēlēties dažas profesijas un izzināt visu pieejamo informāciju,
tikties ar šo profesiju pārstāvjiem, apmeklēt viņu darba vietas
un pēc tam prezentēt pārējiem
skolēniem uzzināto.
Bija ļoti interesanti 9. februārī skatīties, ko skolēni skolotāju
vadībā ir paveikuši šīs nedēļas
laikā, kā prot savu paveikto prezentēt.
1.ab klases skolēni iepazina
stjuarta profesiju, viņi gan skolā tikās ar stjuarti- mūsu skolas
absolventi-, gan paši devās uz
Rīgas lidostu, lai apskatītu īstas
lidmašīnas. Prieks par pašiem
mazākajiem, kuri nebaidījās uzstāties visu skolēnu priekšā.
2. klases skolēni centās uzzināt visu par gida profesiju. Bērni ar šo profesiju iepazinās gan
Rundāles pils muzejā, gan skolas muzejā. Skolēni ne tikai stāstīja par šo profesiju, bet arī paši
iejutās gida lomā skolas muzejā.
3. un 4. b klases skolēni bija
izvēlējušies policista profesiju.
Viņi tikās skolā ar mūsu pašvaldības policistu. Ceturtie devās
uz Bauskas policiju, kur ne tikai
iepazina profesiju, bet arī varēja
paturēt rokās īstus ieročus. Tre-
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PROJEKTU NEDĒĻA SKOLĀ

Pilsrundāles vidusskolas skolēni aizstāv savu projektu.
Foto: Pilsrundāles vidusskolas skolēnu dome
šās klases skolēni bija radoši, un mējumus, spēli.
6. klases skolēni izvēlējās 2
paši izgatavoja spēli veltītu poliprofesijas: friziere un vetārsts.
cistu darbam.
4.a klases skolēni bija sada- Skolēniem bija iespēja gan skolījušies 4 grupās un šīs nedēļas lā tikties ar frizierēm, kuras palaikā izzināja pārdevējas, skais- līdzēja izveidot dažādas frizūras,
tumkopšanas, inženiera un ēdi- kuras meitenes ļoti asprātīgi
nāšanas sfēras darbinieku spe- prezentēja. Noteikti iespaidīgāki bija skolēnu pārdzīvojumi
cifiku.
5.a klases skolēni iepazina iepazīstot vetārsta profesiju, jo
restauratora darbu. Kā viņi va- varēja piedalīties 2 operācijās.
rēja neizvēlēties šo profesiju, ja Interesanti bija arī likt šuves
mums blakus ir Rundāles pils. banānam. Prezentācijā skolēni
Skolēni Rundāles pilī iepazina vetārsta profesiju labi sasaistīja
dažādu restauratoru darbu, kuri ar saviem mīluļiem – mājdzīvnodarbojas gan ar koku, zeltīša- niekiem.
Septītie, kā jau skaitliski liela
nu, apģērbu u.c. Bērniem bija interesanti arī pašiem piedalīties klase, bija nolēmuši iepazīt vairestaurācijas darbos, kaut vai rākas profesijas, kuras saistītas
ar dažādām jomām: apkures
salīmēt saplīsušu trauku.
5. b klases skolēni izvēlējās iekārtām, darbu ”Latvijas Gāzē”,
bīstamo ugunsdzēsēja profesiju. sporta un fitnesa trenera, pavāZēni un meitenes pabija Bauskā ra un arī skolotāja darbu. Skolēni
ugunsdzēsēja depo, veidoja zī- pabija dažādos objektos, iepa-
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zinās ar šo profesiju pārstāvju
darbu specifiku. Labi pastrādāja
meitenes, kuras iepazina pavāra
profesiju. Skatot prezentācijas,
varēja būt par dažām profesijām labāk plānots un sagatavots stāstījums.
8.a klases skolēni iepazina 3
profesijas: galdnieks, bibliotekārs, žurnālists. Par galdnieka
profesiju zēnu grupa centās uzzināt uz vietas skola mājturības
kabinetā, kur paši gatavoja dažādus mājsaimniecībā derīgas
lietas, komisija, kura vērtēja
skolēnu darbus, saņēma zēnu
gatavotās koka sirsniņas. Daudz
paveica meitenes, jo pabija
dažādās Bauskas un Rundāles
novada bibliotēkās, tikās ar žurnālistiem “Bauskas Dzīves” redakcijā un mūsu žurnālistu pulciņa vadītāju.
8.b klases skolēni bija izvēlējušies ārsta profesiju. Viņi viesojās Bauskas slimnīcā, iepazina
ārsta darbu, izveidoja krustvārdu
mīklas par ārstu specializācijām.
Vēl šīs klases skolēni veica
aptauju 1.-12. klases skolēnu
vidū par viņu nākotnes profesijām. Diemžēl ne visi skolēni atbildēja nopietni. Daudzi skolēni
vēl nav izvēlējušies savu nākotnes profesiju. Trīs topa profesijas šajā aptaujā bija policists,
frizieris, mehāniķis. Šajā sarakstā ir arī ģeologi, arhitekti, juristi,
celtnieki u.c
Ceram, ka šī projektu nedēļa
deva iespēju skolēniem labāk
iepazīt vairākas profesijas, kuru
pārstāvji strādā tepat mums
blakus. Varbūt kāda no tām kļūs
par viņu nākotnes profesiju.
Anda Liškauska
Pilsrundāles vidusskolas
direktore

PROJEKTA “PORTATĪVĀ DABISKĀS ZĀLES AIZSARGSEGUMA IEGĀDE PUBLISKO
PASĀKUMU BRĪVĀ DABĀ ORGANIZĒŠANAI” IZSTRĀDES UZSĀKŠANA
Nodibinājums “Rundāles
pils atbalsta fonds” uzsācis
projekta “Portatīvā dabiskās
zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā
dabā organizēšanai” izstrādi.
Sākusies aktivitāšu īstenošana nodibinājuma “Rundāles pils
atbalsta fonds” projektā“ Portatīvā dabiskās zāles aizsargsegu-

ma iegāde publisko pasākumu
brīvā dabā organizēšanai” Nr.1706-AL07-A019.2201-000012,
kas saņēma atbalstu Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (EFLA) Latvijas lauku
attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas

vietējās attīstības ” aktivitātē
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Novada
vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”.
Projekta
finansējums
12045,55 EUR, kuru 90% līdzfinansē ES ( 10840,99EUR) un
10% nodibinājums “Rundāles
pils atbalsta fonds”, kurš saņē-

ma atbalstu no Rundāles novada
domes (1204,56 EUR) projekta
īstenošanai. Projekta ietvaros
paredzēts iegādāties portatīvo
dabiskās zāles aizsargsegumu,
kuru plānots izmantot Rundāles
pils muzeja un Rundāles novada
domes organizētajos pasākumos brīvā dabā Rundāles novada teritorijā. Projekta sākuma
termiņš 2017. gada 4. oktobris
un beigu termiņš 2018. gada 31.
maijs.
Inta Klīve
Atbalsta fonda vadītāja
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RUNDĀLES NOVADA ČEMPIONĀTS HOKEJĀ

10. februārī norisinājās
1. posms Hokejam uz Saulaines dīķa. Uz sacensībām
ieradās 4 komandas.
Sprakšķot ugunskuram un
vāroties gardai skābo kāpostu
zupai, vietas komandas sadalīja
sekojoši:
1.vieta - Saulaines veči;
2.vieta - Saulaines komanda;
3.vieta - Svitenes puišu komanda;
4.vieta - Tribus reality komanda.
16. februārī Saulainē norisinājās 2.posms Hokejā.
Šoreiz turnīrs notika vakarā.
Uz balvu izspēli ieradās čet-

ras komandas.
Mūzikai skanot, zupai vāroties, tika izspēlētas divas kārtas, un noskaidroti spēcīgākie
Hokejisti, ņemot vērā arī pirmās kārtas rezultātus.
1.vieta - Komandai strēlnieks;
2.vieta - Saulaines veči;
3.vieta - komandai Rainis
4.vieta - Saulaines puišu komanda.
Paldies visiem par dalību un
cīņas sparu!

Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Foto: Ieva Kirkila

NORISINĀJĀS GALDA SPĒLES VIESTUROS
3. februārī norisinājās galda
spēles Viesturos, kur godalgotās vietas tika iegūtas dambretē, novusā, galda tenisā un
galda futbolā.
DAMBRETĒ BĒRNU GRUPĀ:
1.vieta - A.Opočkina;
2.vieta - R.Vītiņš;
3.vieta – R.Krikščune.
10+VECUMA GRUPĀ:
1.vieta – M.Opočkina;
2.vieta – S.Valenika;
3.vieta – Z.Kaņepe.
SIEVIETĒM:
1.vieta – L.Segliņa;
2.vieta – I.Opočkina;
3.vieta – I.Krikščune.
VIRIEŠIEM:
1.vieta – G.Artimovičs;
2.vieta – J.Lekavičs;
3.vieta – E.Maldutis.
NOVUSĀ VĪRIEŠIEM:
1.vieta – A.Segliņš;
2.vieta – A.Šņore;

3.vieta – I.Straujais.
GALDA TENISĀ SIEVIETĒM:
1.vieta – I.Krikšķūne;
2.vieta – L.Segliņa;
3.vieta – D.Niedra.
VĪRIEŠIEM:
1.vieta – R.Maldutis;
2.vieta – R.Vītiņš;
3.vieta – G.Artimovičs.
GALDA FUTBOLĀ BĒRNIEM
10+ GRUPĀ:
1.vieta – S.Valenika;
2.vieta – M.Opočkina;
3.vieta – S.Rikmane.
SIEVIETĒM:
1.vieta – I.Krikšķūne;
2.vieta – L.Segliņa;
3.vieta – I.Opočkina.
VĪRIEŠIEM:
1.vieta – R.Strioga,
I.Krikščuns, D.Čabaņenko.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Foto: Ieva Kirkila

NORISINĀJĀS GALDA SPĒLES SVITENĒ
11. februārī norisinājās galda spēles Svitenē. Paralēli uz
lielā ekrāna noritošajām Ziemas olimpiskajās spēlēm sacensību dalībnieki izspēlēja sekojošas disciplīnas.
Galda Hokejs:
1.vieta – S.Noviks;
2.vieta – E.Bubinskis,V. Kerebs
Šautriņās:
1.vieta – V.Ķerebs;
2.vieta – E.Bubinskis;

SVEČU DIENA BĒRSTELES BĒRNUDĀRZĀ

Foto: M.Drozdova

Aukstajā ziemas laikā, meklējot siltumu sveču liesmiņās, gatavojāmies Sveču dienai. Grupās
bērni iepazinās ar sveču daudzveidību, vēsturi, pagatavošanas
veidiem, kā arī zīmēja, veidoja,
līmēja un krāsoja sveces savos
darbiņos. Iepazinās ar drošības
noteikumiem, kas jāievēro, lietojot sveces. Bērni kopīgi ar vecākiem sarūpēja skaistas, krāsainas sveces sveču izstādei.
Vislielāko prieku bērniem sagādāja iespēja pašiem izgatavot savas aromātiskās sveces.
To darīt mums palīdzēja Run-

3.vieta – J.Sapule
Dambretē:
1.vieta – A.Jonass;
2.vieta – S.Noviks;
3.v ieta – E.Bubinskis.
Galda tenisā:
1.vieta – V.Ķerebs;
2.vieta – A.Žukovskis;
3.vieta – A.Zariņa.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

dāles novada uzņēmēja Kristīne
Balta, vadot sveču meistardarbnīcas nodarbību. Kopīgi iepazināmies un pārrunājām tautas
ticējumus par sveču liešanu un
sveču dienu.
Mīļš paldies visiem vecākiem
un bērniem par skaistajām svecēm Sveču izstādei un grupu
audzinātājām par paveikto darbiņu!
M.Drozdova
Bērsteles bērnudārza
vadītāja
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GRIBAM SKAISTI NOVECOT

„Gribam skaisti novecot”-tā
sākās Rundāles novada „Baltās
mājas”gleznošanas studijas darbība. Tie bija iniciatores Lilitas
Lauskinieces vārdi, kas pavada
mūs visus šos gadus. Un kā jebkurš kolektīvs, arī mēs savā nodarbībā atcerējāmies un izanalizējām iepriekšējā, 2017.gadā
paveikto.
Protams, galvenais ir darbs,ko
veicam katru nedēļu. Pašiem nemanot, mūsu skolotājas Lauras
Ikertes vadībā, esam atraduši
katrs sev mīļāko un raksturīgāko
gan formu, gan tēmu izvēlē.
Tomēr pēdējā laikā arvien
biežāk nākas strādāt kādu noteiktu tematu ietvaros, jo tiekam
uzaicināti piedalīties dažādās
tematiskās izstādēs. Piemēram, Pakrojā katru gadu uz Ziemassvētkiem tiek organizētas
eņģeļiem veltītas izstādes, un
martā tradicionāla kļuvusi izstāde „Meklējiet sievieti”. Neparasti
radās mūsu „Kūku” kolekcija. Sākums-maza izmēra audekli, par

Foto: Solveiga Ikerte

kuriem, kā arī par citiem materiāliem esam pateicīgi novada
domes atbalstam. Šie mazie audekli noteica tēmu, un tā radās
gleznu sērija, ko esam parādījuši
skatītājiem Svitenes muižā pasākuma „Apceļo Latvijas pilis un
muižas” atklāšanas pasākumā,
divas reizes „Baltās mājas” kafejnīcā, Baldones kūku darbnīcā,
Rīgas kafejnīcā „Raunas dārzi”.
Regulāri mūsu darbi tiek eksponēti atpūtas kompleksā „Rožmalas”. Sadarbība izveidojusies

ar tuvajiem kaimiņiem Jelgavas
novadā. Plaša darbu izstāde notikusi Staļģenes multifunkcionālajā centrā, iecerēta izstāde Sesavas bibliotekā un Bērvircavā.
Gada nogalē kā pirmie, Rundāles
novada cilvēki varēja iepazīties
ar ceļojošo izstādi „Uzziedam
kopā!”, kuras veidošanā piedalījāmies kopā ar Bauskas gleznošanas studijas dalībniekiem.
Īpaši lepojamies,ka mūsu
studijas dalībnieces Kristīnes
Selanes darbs tika publicēts

Rundāles novada 2017.gada
kalendārā, bet Lailas Uķes un
Līgas Žukauskas darbi bijuši apskatāmi nelielās personālizstādēs Rundāles bibliotekā.
Sācies jauns gads. Un to mēs
sagaidām ar jaunām idejām, cerot, ka ar saviem darbiem spējam sniegt prieku ne tikai sev,
bet arī citiem.
Solveiga Ikerte
Studijas dalībniece

PAŠU ROKĀM, PAŠU SPĒKIEM

Lai uzlabotu savu apkārtni, padarītu to pievilcīgāku,
ne vienmēr ir vajadzīgi milzu
ieguldījumi. Ar savām rokām
par paveikt ļoti daudz nelielu
darbu, kas dod lielisku rezultātu.
Turklāt, sanākot kopā ar kaimiņiem un kopīgi sadarbojoties,
lai uzlabotu savu apkārtējo dzīves vidi, gandarījums ir vēl jo
lielāks.
To pierādījis ir arī pērn realizētais Līgas Helvigas (biedrība Rūentāle) projekts “Audz
vesels!”, kas Latvijas mēroga
konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”
izvirzīts kā viens no trim labākajiem Zemgales projektiem.
Pašvaldības finansējums
Rundāles novada dome ik
gadu atbalsta 1-2 iedzīvotāju
iesniegtos vides labiekārtošanas projektus. Arī šogad aicinām
iedzīvotājus savas idejas īstenot
caur pašvaldības projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu
vidi”, saņemot finansiālu atbalstu līdz 1000 EUR (skatīt www.
rundale.lv sadaļā SABIEDRĪBA/
Iedzīvotāji veido savu vidi).
Papildus informācijai par projektu konkursu aicinām sazinā-

ties 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 piešķirt finansējumu 80-100% no

Foto: K.Kociņa

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. Projektu konkursa nolikums
pieejams www.rundale.lv sadaļā
SABIEDRĪBA (Iedzīvotāji veido
savu vidi)

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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ŽETONVAKARS PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ

Foto: Melisa Rence
Žetonu vakars ir tradīcija,
kas ilgst jau vairākus gadus.
Skolēniem skola dāvina savu
piederības zīmi - žetonu.
9.februārī Pilsrundāles vidusskolā norisinājās trīsdesmit
septītais Žetonu vakars, kurā
sevi no labākās pusēs parādīja divpadsmit 12.klases audzēkņi un viņu skolotāja Anna
Vasiļevska.
Ieejot zālē, visi viesi varēja
apskatīt ne tikai topošo absol-

ventu veidotās kolāžas un vidusskolas gados iegūtos sasniegumus, bet arī aplūkot bildes un
video, par to kā viņiem ir gājis
visus šos trīs gadus. Divpadsmito stāsts bija par laiku – pagātni, tagadni un nākotni. Par to,
kā viņi kopā mācās, kā viņiem ir
gājis 10.klasē un 11.klasē un par
to, kādi viņi varētu būt nākotnē.
Topošo absolventu priekšnesumu atsvaidzināja dziesmas, deja
un patiesi stāsti.

Klases audzinātājai Annai Vasiļevskai, kā jau jebkuram klases
audzinātājam, pirms pasākuma
bija liels satraukums par to,
vai viss izdosies, bet nākamajā
dienā, apskatot Žetonu vakara
video, bija prieks, jo viss tiešām izdevās. Savukārt 12.klases
skolēnu vecākiem Olgai Zīlei un
Līgai Žukauskai pasākums ļoti
patika savas nesamākslotības
dēļ, radās ticamības moments,
ka tas viss patiešām notiek.

Tagad 12.klases audzēkņiem
sākas eksāmenu laiks. Pirmais
eksāmens jau ir martā – svešvalodā, pēc izvēles krievu vai
angļu valodā. Maijā un jūnijā
tiks kārtoti pārējie eksāmeni –
matemātika, latviešu valoda,
fizika, vēsture un bioloģija, kuru,
neskaitot obligātos eksāmenus,
kārto visvairāk skolēnu – 10.
Dita Liepiņa
‘’Jauno žurnālistu skola’’

JAUNO KOMERSANTU UZŅEMŠANA LIAA BAUSKAS
BIZNESA INKUBATORĀ
LIAA Bauskas biznesa inkubators, kura darbības reģionā ietilpst arī Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku
novadi, līdz 19.martam aicina jaunos komersantus pieteikties dalībai inkubācijas
programmā. Atbalsts pieejams uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti pēdējo 3 gadu laikā.
Jaunie uzņēmēji tiek aicināti
pieteikties tieši šobrīd, jo nākamā uzņemšana būs tikai
pēc pus gada!
Esošie inkubatora dalībnieki ir jau pozitīvi novērtējuši
inkubatora sniegtā atbalsta
priekšrocības – seminārus un
apmācības, 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepie-

ciešamo pakalpojumu iegādei,
piemēram, grāmatvedībai, telpu
nomai, dizainam, mārketingam,
tehnoloģiskajām konsultācijām
u.c. Inkubatora dalībniekiem ir
pieejams arī plašs kontaktu tīkls,
pieredzējušu mentoru padoms,
kā ikdienā ir atvērtas kopstrādes (coworking) telpas ar tajās
pieejamu biroja aprīkojumu, foto
stūri (gaismas) produktu fotografēšanai un kafiju enerģijai.
Inkubācijas programmā papildu
50% līdzfinansējumam pakalpojumiem, uzņēmējiem ir iespēja
pretendēt arī uz grantu (50%
līdzfinansējums) līdz 10 000
EUR pakalpojumu un līdz 5000
EUR aprīkojuma iegādes izmaksu segšanai.
Kā uzsver esošie inkubatora

dalībnieki, tad viņi ir ieguvuši
gan iedvesmu attīstīt savu biznesa ideju/uzņēmumu, gan attīstījuši sevi kā personības, kā
arī ieguvuši jaunus draugus un
kontaktus. Ir izveidojusies atvērta kopiena, kura motivē un
atbalsta. Īpaši vērtīgi ir iekšējie
pasākumi, piesaistot mūsdienīgus lektorus par aktuālām tēmām. Piemēram, februārī dalībniekiem tika organizēts 2 dienu
“Pārdošanas treniņš”, 22.martā
būs vienas dienas “Digitālā mārketinga” praktiskās apmācības,
aprīlī vienas dienas treniņš par
tēmu “Līderība”, kā arī mēneša beigās paredzētas “Etsy” un
“Ebay” apmācības.
Ja arī Tu vēlies kļūt par Bauskas biznesa inkubatora kopie-

nas dalībnieku, nāc uz sarunu
un iesniedz savu pieteikumu līdz
19.martam! Bet, ja tev ir tikai
biznesa ideja, tad dalībai inkubatorā vari pieteikties nepārtraukti.
Vairāk par Bauskas biznesa
inkubatora ikdienu vari uzzināt
Facebook lapā - LIAA Bauskas
biznesa inkubators.
Kontakti: Katoļu iela 3,
2.stāvs, bauska@liaa.gov.lv
LIAA Biznesa inkubatori tiek
finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators”
ietvaros.
Laila Glaudāne
Projektu vadītāja
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Ēd, gosniņa, dzer, gosniņa,
Pildi savu vēderiņu
Kad pārnāksi sētiņā,
Pildi pilnu slaucenīti.
/L.t.dz./
Turpinot Ekoskolu projekta
„Ēdam atbildīgi!” aktivitātes, no
12.līdz 16.februārim PII „Mārpuķīte” nedēļas tēma bija „Balta
piena upe tek”. Izmantojot dažādus uzskates un izdales materiālus, kurus palīdzēja sagādāt
bērnu vecāki, bija iespēja vairāk
uzzināt par piena nozīmi cilvēku
dzīvē. Aplūkojot atnestos piena
produktu iepakojumus un izlasot
to nosaukumus, bērni noskaidroja piena produktu daudzveidību, tauku procenta atšķirības,
kā arī spriedām par produkta
derīguma termiņa nozīmi. Mazie
bija pārsteigti par to, ka Latvijā
ir zilo govju šķirne un lāčgovis,
ka katrai gotiņai tiek dots savs
vārds, piemēram, Venēcija, Vilce, Pūre, Valga, Vālodze, Narcise
u.c.. Jā, tādas govis patiešām ir
un, lai pārliecinātu bērnus, izlasījām senu teiku par to, kā šī govju
šķirne cēlusies.
Mēs zinām, kāpēc piens ir
vērtīgs, bet ne visiem veselība to
ļauj lietot uzturā, tādēļ bērniem
bija vērts uzzināt, ka ir arī kokosriekstu piens un sojas piens.
Ar lielu interesi Oranžās grupas bērni iesaistījās izziņas procesā „Piena ceļš līdz galdam”. Ar
Austra vecāku atbalstu, izman-
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tojot govs pienu un piena separatoru, bērniem bija iespēja vērot, kā iegūst saldo krējumu un
vājpienu. Tā kā ikdienā oranžās
grupas bērni dzer „skolas pienu”,
tad veicām eksperimentu, kurš
piens ir treknāks un kurš ātrāk
sarūgs – skolas piens vai 4,2%
govs piens.
Iestādes pavārītes rūpējās,
lai bērniem būtu iespēja visu
nedēļu baudīt dažādus no piena
produktiem gatavotus ēdienus,
taču nekas nepārspēja pašu
gatavotās biezpienmaizītes ar
lociņiem.
Paldies, oranžās grupas vecākiem par atbalstu, jo mūsu mērķis ir izzināt pašmāju pārtikas
produktu izcelsmi, ēst veselīgi
un atbildīgi.
Dace Ziemele
Oranžās grupas pirmsskolas
izglītības skolotāja
Savukārt Zilās grupas bērni
iejutās mazo detektīvu lomā, lai
izpētītu, kur paliek gotiņas piens.
Kopā ar skolotājām, ar palielināmo stiklu tika meklētas piena
pēdas, rotaļā izspēlēta piena
pārstrādes līnija. Mazie detektīvi atklāja arī sliktās baktērijas
un glāba no tām piena lāsīti.
Nodarbībās bērni uzzināja, cik
daudzvedīgu produkciju iegūst
no piena, izpētīja to iepakojumus, vēroja, kā darbojas piena
separators. Mazie detektīvi visas nedēļas garumā vēroja, kā

Foto: S.Kerēvica.
trīs litru burkā notiek piena pārvērtības rūgušpienā. Nedēļas
noslēgumā bērni degustēja piena produktus, gatavoja cienastu
– saldās biezpiena mājiņas.
Maija Staņulāne
Zilās grupas pirmsskolas
izglītības skolotāja

MĀRPUĶĒNI IESAKA:
“VECĀKI, BIEŽĀK IETURIET
KOPĪGAS MALTĪTES UN
NEAIZMIRSTIET PAR PIENA
KOKTEIĻU GATAVOŠANU!”

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM PILSRUNDĀLES
VIDUSSKOLAS 1. KLASĒ
Gatavošanās skolai ir kā robežlīnija starp bezrūpīgām bērnu dienām un skolas laiku, kad
bērnam jau jābūt patstāvīgam,
jāapgūst zinības.
Pilsrundāles
vidusskolas
vadība aicina vecākus pieteikt bērnu mācībām 1. klasē
2018./2019.m.g. mūsu skolā.

MĀCĪBU PROCESĀ PIEDĀVĀJAM:
• saprotošus, radošus, prasīgus
un profesionālus skolotājus,
• iespēju apmeklēt nodarbības
pie logopēda, psihologa ,
• konsultācijas visos mācību
priekšmetos,
• atbalstu talantīgiem skolēniem,
• atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām.
PĒC MĀCĪBU STUNDĀM
PIEDĀVĀJAM:
• apmeklēt pagarinātās dienas
grupas nodarbības,

• piedalīties interešu izglītības
nodarbībās (tautas dejas, koris,
dambrete, floristika, vieglatlētika u.c.),
• pilnveidot savas prasmes Mūzikas un mākslas skolā (mūzikas programmas- klavierspēle,
ģitāras spēle, vokālā dziedāšana- apgūstamas uz vietas Pilsrundāles vidusskolā, bet vizuālā
plastika - Svitenes skolā),
• piedalīties daudzveidīgos pasākumos, konkursos.
CITI PIEDĀVĀJUMI:
• no 1.-12.klasei saņemt brīvpusdienas,
• saņemt naudas balvas mā-

cību gada beigās par skolēnu
sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās,
• 9.-12 klases skolēniem- saņemt stipendijas līdz 50 EUR
par labām sekmēm mācībās,
• piedalīties starptautiskos projektos.
Būsim priecīgi redzēt jūsu
bērnu Pilsrundāles vidusskolā.
Anda Liškauska
Pilsrundāles vidusskolas
direktore
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2018.GADA 26. FEBRUĀRI
Kadastra
apzīmējums

Rundāles novadā iespēja noskatīties filmu “Nameja gredzens”, kas tiks
demonstrēta: 10.03.2018. - 14.00 Pilsrundālē, domes zālē
14.04.2018. - 16.00 Bērsteles kultūras namā
IEEJAS MAKSA 2.00 EUR
Filma “Nameja gredzens” ir leģenda par 13. gadsimtu, kad bagātās un
varenās baltu pagānu zemes kļūst par iekārojamu mērķi Romai. Īpaši
Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt
Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens
un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par leģendu?
“Nameja gredzens” runā par vērtībām, ko svarīgi apzināties ikvienam. Tās
veido mūsu nacionālo pašapziņu un izceļ unikālo brīvības kodu, ar ko varam lepoties. Filma nav vēsturiska rekonstrukcija, bet asu piedzīvojumu
pilna leģenda.
Filma ir angļu valodā ar tulkojumu latviski.
Vairāk par filmu iesējams iepazīties Rundāles novada mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Aktualitātes.

ZINĀTNIEKS PAULIS LEJIŅŠ
1883.gada 26.februārī dzimis Paulis Lejiņš. Tiek atzīmēta zinātnieka 135.
jubileja. Tas būtu vēl viens datums, kas pieminams ceļā uz Latvijas simtgadi.
Paulis Lejiņš ir pirmais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, viens no
Latvijas Universitātes veidotājiem, iekļauts Latvijas simtgades izcilāko
zinātnieku sarakstā.
Tāpēc visi interesenti laipni aicināti atcerēties vai atklāt sev no jauna šo
mūsu vēsturē nozīmīgo personību, apmeklējot Saulaines tehnikuma muzeju. Šeit joprojām glabājas plašs materiālu klāsts par zinātnieka dzīvi un
darbību. Interesanta ir Lejiņa bibliotēka (vairāk par 200 vienībām), kurā
ir gan paša zinātnieka sarakstītie darbi, gan iegādātā lauksaimniecības
literatūra, tajā skaitā svešvalodās, gan citu kolēģu dāvinājumi, kas sniedz
ieskatu lauksaimniecības nozarē 20.gadsimta sākumā. Plašs ir arī statistikas izdevumu klāsts par Latvijas dažādām saimniecības nozarēm.
Marina Kazanceva
Saulaines tehnikuma muzeja krājumu glabātāja

40760010050
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
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
40760100029
40760100029
40880010095
40880040146
40880040326
40880040364
40880040315
40960070193
40960070304
40960070305
40960070302
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960070246
40960070249
40960070250
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
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
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Dunduri
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Zeme pie upes
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles 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
0,2800
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
1,5000
1,2500
0.7000
1,8000
0,1000
0,0700
0,0600
2.8000
0,2200
0,5300
1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
0,0300
0,3200
0,2100
0,2200
0,1691
0,1100
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TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKO APSKAŠU GRAFIKS
2018.GADAM
Svitene, Dučkēni (darbnīcas)
9.04. 10:30			
24.05 10:30			

Rundāle, (darbnīcas)
19.04. 10:30
21.05. 10:30

		
Viesturi, Burtnieku iela (darbnīcas)
		
23.04. 10:30
		
6.06. 10:30
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada
30.jūnija par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis 29190805, 29221242 vai www.vtua.gov.lv

Sveicam novada jaunos
iedzīvotājus un viņu vecākus!

Februārī dzimuši:
1 meitene, 1 zēns

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
VALERIJS KURUĻENKO
27.10.1958.-24.02.2018.

MAZMEŽOTNES MUIŽA, SAKARĀ AR CUKURBIEŠU VĒSTURES
LATVIJĀ EKSPOZĪCIJAS IZVEIDOŠANU, LŪDZ ATSAUKTIES
IEDZĪVOTĀJUS, KURIEM IR SAGLABĀJUŠIES KĀDI MATERIĀLI,
FOTO PAR CUKURBIEŠU AUDZĒŠANU PIRMSKARA LATVIJĀ.
KONTAKTINFORMĀCIJA: 25772269, info@mazmezotne.lv

Informējam, ka no 2018.gada janvāra informatīvajā izdevumā „Rundāles
Novada Ziņas” netiek publicētas ziņas par iedzīvotāju apaļajām jubilejām,
pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1.pantu - šā likuma
mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās
dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi.
Informācijai, kas attiecas uz mirušām personām, netiek piemērots Fizisko
personu datu aizsardzības likums (Datu valsts inspekcijas kompetence nav
attiecināma uz mirušu personu datu apstrādes uzraudzību). Tomēr atsevišķos
gadījumos mirušā dati var būt netieši aizsargājami.

„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

