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15.jūnijā notika pirmā
jaunievēlētās domes sēde,
kurā piedalījās visi deviņi deputāti un tika ievēlēts domes
priekšsēdētājs, vietniece un
izveidotas pastāvīgās komitejas.
Vienbalsīgi
par
domes
priekšsēdētāju tika ievēlēts Aivars Okmanis. Šogad aprit jau
divdesmit trešais gads, kopš
priekšsēdētājs vada sākotnēji
Rundāles pagasta padomi, bet
vēlāk - Rundāles novada domi.
„Uzskatu, ka novadā lietas
notiek pareizi un tikai uz labo
pusi. Līdz šim Aivars Okmanis
savus darba pienākumus veicis
kvalitatīvi un mērķtiecīgi realizējis iecerēto. Ceru, ka arī nākamos četrus gadus strādāsim kā
līdz šim,” izvirzot priekšsēdētāja
kandidatūru amatam, pauda deputāte Inta Klīve.
Savā uzrunā priekšsēdētājs
pateicās deputātiem par izrādīto uzticību, uzsverot nepieciešamību pēc kopējas sadarbības,
idejām un iniciatīvām, kas sekmētu novada attīstību. „Liels
darbs, kas mūs sagaida jau pavisam drīz, ir jaunās attīstības
programmas izstrāde. Iepriekšējās darbības termiņš beigsies
jau nākamgad. Šeit būs svarīga
gan deputātu, gan visu iedzīvotāju iesaiste,” atzīmēja domes
priekšsēdētājs.
Visiem deputātiem atklāti balsojot „par” – atkārtoti par
domes priekšsēdētāja vietnieci
tika ievēlēta deputāte Inta Klīve.
„Iepriekšējie četri gadi pierādīja,
ka es spēju pildīt šos pienākumus. Varu apliecināt, ka visus
man uzticētos darbus esmu pildījusi pēc labākās sirdsapziņas.
Un esmu pateicīga, ka man tiek
sniegta iespēja darīt darbu, kas
man patiešām patīk – strādāt
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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

RUNDĀLES NOVADA DOMI VADĪS
AIVARS OKMANIS

/Foto: Kristīne Kociņa/
Rundāles novada labā,” pauda
Inta Klīve.
Ar jaunās domes lēmumu,
tika izveidota finanšu pastāvīgā
komiteja sešu cilvēku sastāvā
un tajā ievēlēti deputāti Aivars
Okmanis, Inta Klīve, Vēsma Veģere, Nauris Brūvelis, Ludmila
Knoka un Māris Leitlants.
Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgā komitejā
turpmāk strādās deputāti Inta
Klīve, Sandra Kerēvica, Aelita
Ramane un Arnolds Auza.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu
novada domes darbu, sēde tika
ievēlēti Rundāles novada Iepirkumu komisijas locekļi. Iepir-

kuma komisijas priekšsēdētāja
darbu pildīs pašvaldības izpilddirektors Aigars Sietiņš, par komisijas priekšsēdētāja vietnieci
ievēlēta domes deputāte Inta
Klīve. Komisijas locekļi - domes
deputāts Arnolds Auza, domes
deputāte Sandra Kerēvica, Komunālo pakalpojumu dienesta
vadītājs Ivars Čerļenoks un Komunālā pakalpojumu dienesta
ekonomiste Ilva Paiča.
Sēdē tika apstiprināts arī
Rundāles novada pašvaldības
Administratīvās komisijas sastāvs. Tās priekšsēdētājs būs
pašvaldības izpilddirektors Aigars Sietiņš, komisijas priekšsēdētāja vietnieks – deputāts

Nauris Brūvelis. Komisijas locekļi - Pilsrundāles vidusskolas sociālais pedagogs Gunta Šurna,
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele, Svitenes pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Liepa,
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Bļinkovs un deputāts Māris Leitlants. Rundāles
novada pašvaldības Administratīvās komisijas sekretārs pašvaldības policists Mārtiņš
Brikers.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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PIEŅEMTIE LĒMUMI
ko planšeti. Rundāles novada
domes finansējums biedrības
„Mums pieder pasaule” projektam sastāda 500,00 EUR lielu
summu, biedrības līdzfinansējums 30 EUR.

gads
Pieņemtie lēmumi
No 2013.ga
179
2014.gads
285
368
domes2015.gads
deputāti no 2013.gada
līdz 2017.gadam noslēguma domes sēdē šī
2016.gads
278 Aivars Okmanis (domes priekšsēdētājs), Nauris Brūpuses - Edgars Brūveris,
Līdz 2017.g
109

Attēlā: Rundāles novada
gada 25.maijā. No kreisās
velis, Jānis Ercens, Anda Liškauska, Inta Klīve (priekšsēdētāja vietniece), Gunta Šurna un Aelita Ramane.
Sēdē nepiedalījās deputāte Ludmila Knoka.
VĒL DIVAS BIEDRĪBAS SAŅEM DOMES FINANSĒJUMU
SAVU INICIATĪVU REALIZĀCIJAI
25.maija domes sēdē finansējums piešķirts divu biedrību
projektu pieteikumiem.
Biedrības “Rūentāle” projekta „Veselam garam, zaļai dzīvei
un priecīgam prātam” mērķis
ir izglītot novada iedzīvotājus,
piedāvājot jaunas zināšanas
un prasmes, tiekoties ar dažādu jomu speciālistiem. Šī gada
laikā biedrība plāno organizēt
trīs tematiskās tikšanās - ar
mākslinieci Ditu Baumani-Auzu
- mākslinieci un terapeitisko pasaku autori, ar seno rotu mākslinieku Hariju Jaunzemu, kurš ir
izstrādājis savu zīmju skaidrojumu, un ar- Anitru Toomu - zaļās
domāšanas piekritēju, kura dalīsies ar savām zināšanām mājturības jomā. Konkrētie speciālisti
izvēlēti, ņemot vērā iedzīvotāju
izradīto interesi un tēmas, norāda projekta pieteicēji.
Pērn biedrība ar domes atbalstu organizēja divas radošās
darbnīcas. Ņemot vērā iegūto
pozitīvo pieredzi un apmeklētāju atsaucību, arī šogad biedrība
plāno organizēt radošo darbnīcu, kurā tiks gatavoti Ziemassvētku apsveikumi akvareļu
tehnikā. Aktivitātes īstenošanai
biedrība plāno iegādāties nepieciešamās kancelejas preces
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No 2013.gada 2014.gads
jūnija

2015.gads

2016.gads

Pieņemtie lēmumi

Līdz
2017.gada
jūnijam

No 2013.gada jūnija līdz 2017.gada jūnijam Rundāles novada
domes deputāti strādājuši 58 domes sēdēs. Kopā pieņemti 1219
lēmumi. Ražīgākais bijis 2015.gads, kad pieņemti 368 lēmumi. Tā
paša gada janvārī un aprīlī deputāti skatījuši un lēmumus pieņēmuši 46 jautājumos katru mēnesi, liecina kancelejas apkopotā
informācija.
un apmaksāt radošās darbnīcas Svitenes pils parkā, kur līdztevadītāja sniegtos pakalpojumus. kus sporta programmai biedrība
Kopējās projekta izmaksas tiek piedāvās dažādas sportiskas un
plānotas 460 EUR apmērā, kur mazāk sportiskas aktivitātes.
390 EUR veido Rundāles nova- Decembrī tiks organizēta Zieda domes finansējums, 70 EUR massvētku darbnīca, kurā tiks
– biedrības līdzfinansējums.
veidoti dekori. Neiztrūkstoša
Arī biedrība „Mums pieder būs arī par labu tradīciju kļuvupasaule” šogad plāno piesātinā- sī „Trako zinātnieku nakts”, kur
tu darba gadu.
jaunieši praktiski eksperimenRundāles novada domes līdz- tējot varēs izzināt dažādu vielu
finansējums projekta „Biedrības „uzvedību”. Jau pērn biedrība
„Mums pieder pasaule” pasāku- uzsāka foto izstādes „Svitene
mu organizēšana un kapacitātes toreiz un tagad” veidošanu. Lai
paaugstināšana” ietvaros tiek sekmīgi apstrādātu fotogrāfijas,
paredzēts četrām aktivitātēm ar domes finansējumu biedrība
– Līgo jautrajām sporta spēlēm šogad plāno iegādāties grafis-

UZ LAIKU IECEĻ JAUNU
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
VADĪTĀJU UN BĀRIŅTIESAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJU
Uz Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas un bāriņtiesas priekšsēdētājas Ineses Kukutes prombūtnes laiku viņas pienākumus
pildīs Edvīns Balodis, kurš līdz
šim strādājis par Rundāles novada bāriņtiesas locekli, lēmuši
deputāti. Par jauno bāriņtiesas
locekli uz Rundāles novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ineses
Kukutes prombūtnes laiku no
2017.gada 30.maija ievēlēta
Dzintra Boča.
IZĪRĒ DZĪVOKLI
Pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, vienai personai
izīrēts dzīvoklis Saulaines Sociālajā centrā.
VEIC GROZĪJUMUS LĒMUMĀ
PAR TARIFIEM
Rundāles novada domes
spēkā esošie siltumenerģijas
tarifi pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes
tirdzniecības cenas tika noteikti
2011.gadā. Saskaņā ar lēmumu
- zemākais apstiprinātais tarifs
ir pie dabasgāzes tirdzniecības
cenas 184,97 EUR/tūkst.nm3
un tai atbilstošā piemērojamā
dabasgāzes tirdzniecības gala
tarifa.
Laika posmā no 2016.gada
līdz 2017.gadama AS „Latvijas
Gāze” piemērojamās dabasgāzes tirdzniecības cenas ir
bijušas mainīgas, kā rezultātā atsevišķos mēnešos tā tika
samazināta zem 184,97 EUR/
tūkst.nm3. Lai tiktu nodrošināti
kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām,
ir nepieciešams veikt izmaiņas
2011.gada 22.septembra lēmuma Nr.31 „Par siltumenerģijas tarifiem Pilsrundāles
ciemata teritorijā” 1.punktā
un papildināt to ar zemākām
dabasgāzes tirdzniecības cenām un siltumenerģijas tarifiem. Ar lēmuma grozījumiem
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DOME LĒMUSI
iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā Pašvaldība/Domes lēmumi.
IESNIEDZ PROJEKTU RUNDĀLES NOVADA DOMES
ĒKAS SILTINĀŠANAI
Pērnā gada nogalē valdība
atbalstīja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto Reģionālās
attīstības koordinācijas padomē pieņemto lēmumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējuma piešķiršanu
energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldībās – kopumā
par 14,62 milj. eiro atbalstot 67
projektu ideju konceptus.
Rundāles novadā atbalstītie
ideju koncepti bija Viesturu kultūras centra ēkas un Rundāles
novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Projekta pieteikums „Rundāles novada domes ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana” apstiprināts maija
Rundāles novada domes sēdē.
Kopējās projekta izmaksas
ir 145 529.97 EUR, kur 131
000.00 EUR ir projekta attiecināmās izmaksas, 111 350.00
EUR - ERAF finansējums (85%
apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām), 28 284.97
EUR Rundāles novada domes
līdzfinansējums (t.sk. 13 755.00
EUR apmērā attiecināmo izmaksu segšanai un 14 529.97
EUR apmērā neattiecināmo izmaksu segšanai).
Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā tiks nodrošināta projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums,
kā arī priekšfinansējums nepieciešamajā apmērā no Rundāles
novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
VECRUNDĀLĒ VĒLAS VEIDOT KULTŪRVĒSTURES
UN NOVADPĒTNIECĪBAS
MATERIĀLU KRĀTUVI
Vēl viens projekta pieteikums
iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) LEADER programmai.
Tā nosaukums „Rundāles novada kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuves
izveide Vecrundālē”.
Kopējās plānotās projekta

izmaksas veido 49 995.93 EUR,
ko sastāda 44 996.34 EUR
ELFLA finansējums un EUR 4
999.59 Rundāles novada domes budžeta finansējums.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā „Rundāles pasta” ēka
Vecrunālē tiks pielāgota novadpētniecības un kultūrvēsturisko
materiālu krātuves izveidei un
sabiedriskajām aktivitātēm –
veikta ēkas siltināšana no iekšpuses, grīdu nomaiņa, fasādes
pārbūve, telpu apdare un citi
nepieciešamie darbi.
PLĀNO IERĪKOT UN PILNVEIDOT ROTAĻU LAUKUMUS NOVADĀ
Ar Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalstu par apmēram 50 000 eiro
novadā tiek plānots ierīkot un
pilnveidot bērnu rotaļu laukumus.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā, tiek paredzēta rotaļu
laukuma renovācija Pilsrundālē,
uzstādot jaunu slīdkalniņu, kā
arī ieklājot gumijas mulčas drošības zonas segumu. Savukārt
Svitenē un Viesturos taps jauni
rotaļu laukumi ar slīdkalniņiem,
šūpolēm, karuseļiem, soliņiem
un citiem elementiem.
Projekta īstenošanai kopumā nepieciešami apmēram
50 000 eiro, no tiem 45 000 ir
ELFLA finansējums, bet 5000
eiro - pašvaldības līdzekļi. Projekta kopējā summa tiks precizēta pēc iepirkuma veikšanas.
PĀRBŪVĒS GARĀŽAS ĒKU
UN IEPIRKS PAPILDUS
APRĪKOJUMU PASĀKUMU
ORGANIZĒŠANAI
Projekta
„Infrastruktūras
pilnveidošana un aprīkojuma
iegāde publisko pasākumu nodrošināšanai Rundāles novadā”
apstiprināšanas gadījumā ar
ELFLA atbalstu blakus Mājtirgus laukumam Pilsrundālē plānots pārbūvēt esošo garāžas
vienstāvu ēku, izbūvējot publisko tualeti, kā arī noliktavas
telpas pasākumu organizēšanas vajadzībām. Tāpat plānots
iegādāties aprīkojumu publisko
kultūras un sporta pasākumu
organizēšanai -saliekamos galdus ar soliem, saliekamās gultas un plastmasas krēslus.
Kopējās projekta izmaksas

sastāda 50 000.00 EUR, kur
45 000.00 EUR ELFLA finansējums un EUR 5 000.00 Rundāles novada domes budžeta
finansējums. Projekta kopējā
summa tiks precizēta pēc iepirkuma veikšanas.
ATTĪSTĪS ZAĻO INFRASTRUKTŪRU
Rundāles novada dome kā
partneris piedalīsies Zemgales
plānošanas reģiona projektā
„Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”
Latvijas-Lietuvas programmā
2014.-2020.gadam, lēmuši deputāti. Kopējās plānotās projekta izmaksas veido 94 609.00
EUR, no kurām attiecināmais
finansējums ir 74 000.00 EUR,
ko sastāda 62 900.00 EUR
ERAF finansējums, 28 009.00
EUR Rundāles novada domes
budžeta finansējums un EUR 3
700.00 valsts budžeta finansējums.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā plānots veikt Vīna
kalna takas rekonstrukciju, kā
arī īstenot virkni informatīvu
pasākumu.
IESNIEDZ PROJEKTU PAR
TŪRISMA ATTĪSTĪBU NOVADĀ

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014.2020.gadam iesniegts projekta
pieteikums „Ilgtspējīgs tūrisms:
pārrobežu sadarbība attīstībai”.
Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots izstrādāt tūrisma
attīstības stratēģiju, organizēt
pieredzes apmaiņas braucienus
ar meistarklasēm tūrisma pakalpojumu esošajiem un potenciālajiem sniedzējiem novadā,
izstrādāt tūrisma maršrutu sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas
pierobežas pašvaldībām.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā plānots izbūvēt arī
autostāvlaukumu Pilsrundālē.
Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda 324 tūkstoši eiro, kur 276 171.60 EUR
ERAF finansējums, 32 490.80
EUR Rundāles novada domes
budžeta finansējums un 16
245.40 EUR valsts budžeta finansējums.
SOCIĀLĀS PARTNERĪBAS
PROJEKTS
Vēl viens projekta pieteikums
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai iesniegts
par sociāli neaizsargātu cilvēku
integrāciju kopienas dzīvē.
Tālāk 5.lpp. ->

LATVIJAS REPUBLIKA
RUNDĀLES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
2017.gada 4.jūnijā

Lēmums Nr.2017/7

2017.gada 3.jūnija Pašvaldību vēlēšanu rezultātu
apstiprināšana Rundāles novadā.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likuma 44.pantu, apstiprināt Rundāles novada domes 2017.gada 3.jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt,
ka Rundāles novada domē ievēlēti:
Nr.p.k
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vārds, uzvārds
Arnolds Auza
Nauris Brūvelis
Sandra Kerēvica
Inta Klīve
Ludmila Knoka
Māris Leitlants
Aivars Okmanis
Aelita Ramane
Vēsma Veģere

Saraksta nosaukums
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI
CILVĒKIEM UN ZEMEI

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja /paraksts/ K. Brūvele
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RUNDĀLES NOVADA DOMES DEPUTĀTI
Aivars Okmanis, Rundāles
novada domes priekšsēdētājs
Kontaktinformācija:
tālr. 63962149, 29441971
e-pasts:
aivars.okmanis@rundale.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Katru pirmdienu no
plkst.13.00 līdz 18.00 Rundāles novada domē. Svitenes un
Viesturu pagasta pārvaldēs pēc
savstarpējas saskaņošanas
pieņemšanas laikos. Iepriekšējā
pieteikšanās uz pieņemšanu pa
tālruni 63962298.

Inta Klīve, Rundāles novada
domes priekšsēdētāja vietniece

Arnolds Auza, deputāts
Kontaktinformācija:
mob.tālr.26264973
e-pasts:
arnoldsauza@ hotmail.com
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Iepriekš saskaņojot
pieņemšanas laiku Svitenes
pagasta pārvaldē

Kontaktinformācija:
e-pasts:
nauris.bruvelis@rundale.lv

Kontaktinformācija:
mob.tālr.26620205
e-pasts: inta.klive@rundale.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Katra mēneša pirmajā
pirmdienā no plkst.15.00 līdz
18.30 Rundāles novada domē.
Nauris Brūvelis, deputāts

Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst.11.00
līdz 12.00 Viesturu pagasta
pārvaldē
Ludmila Knoka, deputāte

Sandra Kerēvica, deputāte
Kontaktinformācija:
mob.tālr.26672682
e-pasts:
sandra.kerevica@rundale.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Iepriekš saskaņojot
pieņemšanas laiku Svitenes
tautas namā
Māris Leitlants, deputāts
Kontaktinformācija:
mob.tālr.29400454
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Katra mēneša otrajā
trešdienā no plkst.11.00 līdz
12.00 PII „Mārpuķīte” Saulainē

Vēsma Veģere, deputāte
Kontaktinformācija:
mob.tālr. 29265291
e-pasts: urstenivg@inbox.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Katra mēneša trešajā
ceturtdienā no plkst.14.00
līdz 17.00 “Urštēni”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā

Kontaktinformācija:
mob.tālr. 29293446
e-pasts:
ludmila.knoka@rundale.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Katra mēneša pēdējā
ceturtdienā no plkst. 8.00 līdz
9.00 Rundāles novada domē
vai iepriekš saskaņojot citu
pieņemšanas laiku un vietu.
Aelita Ramane, deputāte
Kontaktinformācija:
tālr. 63962402; 29872017
e-pasts:
aelita.ramane@rundale.lv
Iedzīvotāju pieņemšanas
laiks: Katru darba dienu no
plkst.13.00 līdz 16.00 Pilsrundāles bibliotēkā

VĒLĒŠANU STATISTIKA
2017.gada pašvaldību vēlēšanās no 2653 balsstiesīgajiem Rundāles novadā nobalsojuši 881 iedzīvotāji jeb
33,21%, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā
apkopotā informācija.
285 iedzīvotāji jeb 37,55% no visiem nobalsojušajiem
savas balsis nodevuši Pilsrundālē, otrajā vietā pēc balsu skaita ierindojas Saulaine ar 233 balsīm jeb 36,64%.
Trešajā – Svitene ar 192 balsīm jeb 31,58%, ceturtajā Viesturu pagasts, kur vēlēt devušies 171 cilvēks.
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Projekta mērķis ir nodrošināt sociālo pakalpojumu
pieejamību un efektivitāti
Pakrojas, Rundāles un Iecavas
pašvaldībās, veicinot neaizsargāto grupu sociālo iekļaušanos.
Projekts paredz sociālo
darbinieku kompetenču un sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pakalpojumu uzlabošanu,
ieviešot inovatīvus sociālos
pakalpojumus – mājas aprūpi,
psihoterapiju mērķa grupām.
Plānots organizēt arī vasaras
rehabilitācijas nometni.
Projekta vadošais partneris
tā apstiprināšanas gadījumā
būs Pakrojas rajona pašvaldība Lietuvā, sadarbības partneri
– Rundāles un Iecavas novada
domes.
Projekta kopējās izmaksas
– simts tūkstoši eiro, ERAF finansējums - 87 659.15 EUR,
Rundāles novada domes finansējums 10 312.84 EUR un
valsts budžeta finansējums 5
156.42 EUR.
GROZA LĒMUMU
Rundāles pagasta nekustamais īpašums “Valti”, kura
sastāvā ir divas zemes vienības 4,33 ha platībā un 1,78
ha platībā, ir Rundāles novada
domes nekustamais īpašums.
Ir veikta zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un izsludināta
nekustamā īpašuma novērtēšana. Sakarā ar to, ka nekustamā
īpašuma “Valti” atsavināšanas
izsoli ir plānots organizēt tikai
2017.gada rudenī, racionālai
īpašuma apsaimniekošanai to
nepieciešams iznomāt uz četriem mēnešiem līdz 31.augustam.
Rundāles novada domē saņemts iepriekšējā nomnieka
iesniegums ar lūgumu atsaukt
savu iesniegumu par nomas
tiesību piešķiršanu uz doto nekustamo īpašumu. Tāpēc pieņemts lēmums grozīt 2017.
gada 27.aprīļa lēmumu Nr.25,
iznomājot nekustamo īpašumu
lauksaimnieciskajai ražošanai
citam nomniekam.
IZNOMĀ ZEMES
Ar domes lēmumu iznomāta
Rundāles pagasta pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma
“Pilsrundāle 65” zemes vienība
0.03 ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai.
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DOME LĒMUSI

Lauksaimniecības produkcijas ražošanai iznomāta Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” zemes daļa 0.04
ha platībā.
PIEDZEN PARĀDU
No vienas personas bezstrīdus kārtībā piedzīts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 43,40
EUR apmērā.
PAGARINA LAUKU APVIDUS
ZEMES NOMAS LĪGUMU
TERMIŅUS
Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā ir noteikts,
ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas likuma minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigušās
saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku
apvidos”, iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav maATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
PĀRDOD NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA „ZELTERI”
ZEMESGABALU
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod
nekustamo īpašumu „Zelteri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kas sastāv no
zemesgabala ar kadastra
numuru 4076 001 0099 –
6,57 ha platībā.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Rundāles novada
domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads)
un Rundāles novada domes
interneta mājas lapā www.
rundale.lv, no 05.06.2017. līdz
24.07.2017.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 24.07.2017.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena EUR 45 050,00 (četrdesmit pieci tūkstoši piecdesmit eiro un 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no
nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu
un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.29441971

zāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt
zemes nomas līgumu uz īsāku
termiņu. Ja zemes nomnieks
vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts. Zemes nomniekam
ir tiesības zemes nomas līgumu
ierakstīt zemesgrāmatā.
Ievērojot minētās tiesību
normas, Rundāles, Svitenes
un Viesturu pagasta padomes
2007.gadā bija noslēgušas
lauku apvidus zemes nomas
līgumus ar personām, kas bija
ieguvušas zemes nomas pirmtiesības.
Ar domes lēmumu tiek pagarināts lauku apvidus zemes
nomas līgumus uz 10 gadiem
līdz 2027.gada 31.decembrim
ar personām, kas ieguvušas nomas pirmtiesības.
IZNOMĀ TENISA KORTUS
Tenisa sporta nometnes
organizēšanai no 12.jūnija līdz
18.jūnijam biedrībai “Tenisa
klubs – Break Point” tika iznomātas Pilsrundāles vidusskola
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nedzīvojamās telpas – kabineti
un tenisa korti. Nomas maksa
- 3,85 EUR par vienu sporta nometnes dalībnieku dienā.
APSTIPRINA IZSOLES REZULTĀTUS
Apstiprināti Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Darbnīcu lauks” zemes vienības ar kopējo platību 12,14 ha
izsoles rezultāti. Izsolē piedāvātā augstākā cena - simts tūkstoši eiro.
Apstiprināti Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Īslīces stacija 2” zemes vienības
ar kopējo platību 2,00 ha zemes
nomas tiesību izsoles rezultāti.
Izsolē piedāvātā augstākā cena
– zemes nomas maksa 1,6%
no zemes kadastrālās vērtības
gadā.
Lēmumus aprakstīja –
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

BŪS PIEEJAMS ATBALSTS AR
LAUKSAIMNIECĪBU NESAISTĪTĀM
SAIMNIECISKAJĀM AKTIVITĀTĒM
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu
pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības”
apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” otrās kārtas trim aktivitātēm:
“Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”,
“Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana”,
“Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no
2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis
ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un
nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas
ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi
palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.
Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” ir desmit miljoni eiro;
aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” tie arī ir desmit miljoni
eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.
Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
ietvaros.
Lauku atbalsta dienesta sagatavotā informācija
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ĪSTENOS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀTES TRĪS GADU GARUMĀ
IZMANTOJIET IESPĒJU PAVADĪT LAIKU KOPĀ AR BĒRNIEM INTERESANTĀS UN NODERĪGĀS AKTIVITĀTĒS

Vēršot iedzīvotāju uzma2017.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI1
nību uz veselīgu paradumu
nozīmi ikdienā, Rundāles no22.jūlijā
Veselības un sporta dienas pasākums visai ģimenei ar izglītojošu lekciju par sirds
vada dome ieviesīs projektu
veselību
“Pasākumi Rundāles novada
AUGUSTĀ
Laivošana ģimenēm veselības dienas ietvaros
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
SEPTEMBRĪ Pasākums bērniem Svitenē par veselīgu dzīvesveidu
profilaksei”.
OKTOBRĪ
Ģimenes dienas pasākums
Projekta ietvaros līdz 2019.
Drošas riteņbraukšanas nodarbības PII “Mārpuķīte” izglītojamiem
gada beigām plānots apjomīgs
Semināri iedzīvotājiem par stresa mazināšanu darba vietā
aktivitāšu komplekss, lai sekmētu visu vecuma grupu iedzīvoLekcijas par atkarību profilaksi Pilsrundāles vidusskolā, PII “Mārpuķīte” un Kandatāju informētību, attieksmju un
vas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā
veselīgu paradumu veidošanos
Veselības nedēļa novada izglītības iestādēs
par veselīgu uzturu, pietiekamu
fizisko aktivitāšu daudzumu, atNodarbības baseinā Bērsteles un Svitenes pirmsskolas izglītības 5-6 gadīgo grukarību izraisošo vielu nodarīto
pām (1 nodarbība nedēļā visu turpmāko mācību laiku)
kaitējumu un garīgās veselības
Vispārīgās vingrošanas nodarbības ķermeņa vispārīgai stiprināšanai Pilsrundāles
nozīmi. Vairums publiskie pasāvidusskolas izglītojamiem (1 nodarbība nedēļā visu turpmāko mācību laiku)
kumi vērsti tieši uz ģimenēm,
dodot iespēju pavadīt laiku kopā
Nūjošanas nodarbības interesentiem Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē un Svitenē.
lietderīgi, fiziski aktīvi, vienlaicīgi
NOVEMBRĪ
Lekcija senioriem par garīgo veselību
arī pilnveidojot zināšanas un iz3 dienu radošās darbnīcas par veselīgu uzturu Pilsrundāles vidusskolā
pratni par veselīgu dzīvesveidu.
Izglītojoša lekcija par mobingu Pilsrundāles vidusskolā
Aicinām nepalaist garām iespēju iesaistīties projekta akti1
Detalizēts pasākumu plāns ar aktivitāšu aprakstiem publicēts http://rundale.lv/aktualie-projekti/pasavitātēs un pavadīt laiku veselīgi,
kumi-rundales-novada-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei
aktīvi, dzīvespriecīgi!
Aicinām iedzīvotājus sekot dāles novada vietējās sabied- 6 998.85 EUR Valsts budžeta
Laura Ārente,
līdzi aktuālajai informācijai Run- rības veselības veicināšanai finansējums.
Projektu speciāliste
dāles novada domes mājas lapā un slimību profilaksei” (ID Nr.
www.rundale.lv pasākumu plānā 9.2.4.2./16/I/060) kopējais fiun pašvaldības kontos sociāla- nansējums ir 46 659.00 EUR,
jos tīklos.
kur 39 660.15 EUR ir Eiropas
Projekta “Pasākumi Run- Sociālā fonda finansējums, bet

RUNDĀLES DZIMTU OZOLU STĀSTI
„Ir jauki, ka ir dzimusi šāda
brīnišķīga un skaista ideja,
dziļa gan savā būtībā un izpausmē, gan piederības sajūtas veicināšanā,” radošo
darbu konkursa „Manas zemes ozolu stāsti” noslēguma
pasākumā 30.maijā Pilsrundāles vidusskolā pauda vērtēšanas komisijas pārstāve,
novada domes speciāliste
izglītības un IT jomā Zinaida
Sparāne.
Konkursu organizēja Pilsrundāles vidusskolas latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija sadarbībā ar Rundāles novada
domi. Līdz darbu iesniegšanas
gala termiņam - 2.maijam - tika
saņemti 75 pieteikumi. Žūrijas
komisija izvērtēja darbus piecās

vērtēšanas grupās.
„Jūsu darbi runāja par cilvēkiem, vietām un notikumiem,
kuri ir pelnījuši ievērību. Jūsu
vēstījumi bija par stiprām dzimtām, izciliem, strādīgiem un savu
zemi mīlošiem cilvēkiem, par kokiem, kas aug pie dzimtas mājām, kas kuplo to piemiņai un ir
spēcīgi un diženi sava laika liecinieki. Jūsu darbi mums, žūrijas
locekļiem, radīja pārsteigumu,”
tā Z.Sparāne.
2.-3.klašu grupā tika izcelts
3.klases skolnieces Leilas Lolitas Raudas darbs par Svitenes
ozolu. „Redzēju, kā kaimiņos cēlās
jaunās mājas, kā veidojās nelielais ciematiņš ar desmit mājām
divās rindās. Sākumā pat kārtīga
ceļa man blakus nebija, redzēju,

kā gadu no gada ceļš kļuva labāks un labāks. Pa to garām man
gāja govis, aitas, kaziņas, brauca
lielie siena vezumi vasarās, un
bērnu smiekli skanēja no tiem
(..) Ceru, ka vēl daudzus, daudzus
gadus dzīvošu, lai varētu redzēt,
kā mana mīļā Svitenīte mainās,”
raksta autore.
4.-6.klašu grupā par labāko
tika atzīts 6.klases skolnieces
Kristīnes Bitaines darbs par
Mazrundāles muižas vēsturi:
„Esmu 55 gadus vecs ozols, bet
zinu, ka man blakus esošā muiža ir celta krietnu laiciņu pirms
šīs ierašanās uz šīs pasaules,”
savu stāstījumu iesāk autore,
“Mans vectēvs stāstīja, ka muižā
atradusies skola. (..) Vēl vectēvs
mācēja stāstīt, ka muižā bijušas

pat ērģeles. Pretim muižas ēkai
bijis arī tilts. Tilts tika nojaukts,
ceļš iztaisnots. Tas tika darīts, lai
mazinātu asos līkumus, kuru dēļ
notika tik daudz šausmīgu avāriju.
(..) Tā esam nokļuvuši pie stāsta
beigām. Varbūt pie sākuma? Es
vēlētos, kaut muižu kāds saglābtu un viss nokārtotos. Es gaidīšu
pārmaiņas.”
7.-9.klašu grupā žūrijas uzmanību izpelnījās Valta Smilgas darbs par Lauciņu mājas
saimnieku likteņiem. „Mans vecvecomātes tēvs Andrejs – 1.Pasaules kara dalībnieks – atgriezās
mājās ar baltu zirgu. (..) Milzīgie
ozoli aug joprojām pie „Lauciņu”
mājām un ir liecinieki daudziem
vēsturiskiem notikumiem. Mana
vecvecmāte Elza piedzima ->
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22.JŪLIJĀ – SPORTA UN VESELĪBAS DIENA RUNDĀLES NOVADĀ
VIENĀ RITMĀ AR SIRDI

22.jūlijā Rundāles novada
iedzīvotāji (gan vairāk, gan
mazāk sportiskie) aicināti iesaistīties sporta un veselības
dienu pasākumā Pilsrundāles
vidusskolas sporta laukumā.
Sākot ar plkst.10:00 būs iespēja piedalīties gan sportiskās
aktivitātēs dažādām vecuma
grupām un ar dažādu fizisko sagatavotību, gan noklausīties izglītojošu lekciju par sirds veselību, kā arī veikt pulsa mērījumus.
Īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem – būs iespēja visiem kopā
piedalīties sportiskās aktivitātēs
un apgūt ikdienas vingrojumus
visai ģimenei. Savukārt bērnus
īpaši priecēs piepūšamās šķēršļu trases visas dienas garumā!
PASĀKUMA PLĀNS:
Plkst.10:00 – sporta un veselības dienas atklāšana un kopīga
iesildīšanās
Plkst. 10:15 – reģistrēšanās
un dalība sportiskās aktivitātēs
Plkst. 13:00 - lekcija par sirds
veselību
SPORTO
• 30 metru skrējiens junioriem

(2-5 g.v., 6-10 g.v)
• 60m skrējiens (11-17.g.v, 1840.g.v. 40 +)
• lodes grūšana (10-18.g.v, 1940.g.v, 40 +)
• tāllēkšana (2-5g.v., 6-10g.v.,11
-18.g.v., 19-40.g.v., 40 +)
• futbola soda sitieni vārtos iezīmētos laukumos (6-14.g.v,
15+)
• lēcieni ar lecamauklu uz ātrumu sievietēm minūtes ietvaros (10-18.g.v, 19 +)
• šaušana ar pneimatisko pistoli (18+ vīriešiem un sievietēm)
• sportiskas aktivitātes senioriem
• pludmales volejbols
• III posms strītbolā
Dalībnieki piesakās sacensību
dienā pie izvēlēto distanču tiesnešiem.
Pirms un pēc 60 m skrējiena
būs iespēja veikt pulsa mērījumus.
VINGRO AR ĢIMENI
Pasākuma gaitā speciālista
vadībā ģimenes un ikviens interesents varēs piedalīties vingrojumu paraugdemonstrējumos
visai ģimenei, kas ļaus apgūt

vingrojumu kompleksu ikdienai
sirds veselības nostiprināšanai.
UZZINI PAR SIRDS VESELĪBU
Plkst.13:00 ikviens interesents aicināts noklausīties informatīvi izglītojošu un motivējošu
lekciju par sirds veselību, riskiem
un profilaksi, slimību profilaksi
un sirds veselības veicinošu dzīvesveidu un paradumiem. Lekcijas dalībniekiem būs iespēja
noteikt ķermeņa masas indeksu.
Lekcija notiks Pilsrundāles vidusskolā.
Sporta spēļu dalībniekiem
būs iespēja pieteikties transportam pirms un pēc sporta spēlēm
(pieteikšanās, zvanot pa tālruni:
26553747 (Ieva), 25622180
(Laura), 26241562 (Santa).
Pasākumu daļēji finansē
projekts “Pasākumi Rundāles
novada vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros (ID Nr.
9.2.4.2./16/I/060). Projekta īstenošanas laiks 36 mēneši. Projekta mērķis veicināt iedzīvotāju
izpratni par veselības veicināšanas pasākumiem ikdienā.
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente,
projektu speciāliste
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

DAŽI FAKTI PAR TAVU
SIRDI
•
Tu noteikti zini, ka
nevari dzīvot bez sirds pukstēšanas. Bet vai tu zināji, ka
tavas dzīves laikā tā sitīsies
vairāk nekā 2,5 miljardus reižu?
•
Sirds
darbojas
daudz efektīvāk, nekā tu
domā! Katru dienu sirds
pukst aptuveni 100 000 reižu. 70 gadu garumā sirdspukstu daudzums sasniedz
2,5 miljardus reižu.
•
Smiekli
uzlabo
sirds veselību. Smiešanās
līdzsvaro stresa hormonu
daudzumu, samazina iekaisuma risku artērijās un uzlabo labā holesterola daudzumu. Pozitīvā iedarbība ilgst
pat 24 stundas.
•
Sirds – pārspēj
gaismas ātrumu. Viens
sirdsdarbības cikls – sirds
kontrakcija un muskuļa atslābšana, jeb tas, ko mēs
uzskatām par sirdspukstu –
notiek 0,8 sekunžu laikā.
AVOTS: http://www.kardiologija.lv/lv/pacientiem/
sirds-veseliba/fakti-par-tavu-sirdi-kurus-tu-vel-nekadnebusi-dzirdejis-bnn-lv/

APBALVO KONKURSA UZVARĒTĀJUS
< - jaunuzceltajā mājā1926.gadā,
kur dzīvo vēl joprojām. (..) Grūtos
kara gadus pārdzīvojis, 1945.
gadā nomirst Elzas tēvs. Tagad
viss smagais darbs, nodevu maksa un atbildība par māsas dēlu
gulstas uz jaunās Elzas pleciem.
(..) Sākoties kolhoza laikiem, Elzai atņem gandrīz visu – tehniku,
zemi, zirgus. (..) 1992.gadā Elza
atgūst sava tēva zemi un saimnieko tajā, audzējot graudaugus,
cukurbietes un lopus. Tik labi es
visu varu atcerēties tāpēc, ka
vienmēr man blakus ir Elza. Mums
kopā viskaistākais brīdis bija šovasar, kad „Lauciņos” kopā sapulcējās visa dzimta Elzas 90 gadu
svinībās dārzā zem tiem pašiem
stiprajiem ozoliem. Domājot un
skatoties uz savu vecvecomāti, tā

vien liekas, ka spēku un izturību
viņai devuši tieši šie tēva stādītie
ozoli, kuri priecēs mūs vēl ilgi.”
Vidusskolas grupā, kurā tika
vērtēti Pilsrundāles vidusskolas
un Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālās
struktūrvienības audzēkņu darbi,
par labāko tika atzīts Mārtiņa
Čerļenoka darbs „Kareiļu ozola
stāsts”. Tika izcelta gan autora
valoda, gan izteiksmes līdzekļi un vēstījuma būtība. „Kareiļu
ciema ļaudis nekad nav mēģinājuši izcelties ārpus savas sādžas
robežām – dzīvojuši savrupi, idillisku lauku dzīvi. (..) Ciemā nekad
nav bijis pasts, veikals vai skola,
bet pavisam netālu ir kapi, un tie
saglabā arī savu stāstu par agrāko laiku Kareiļu iedzīvotājiem.

Kareiļos latvieši un lietuvieši nekonkurēja, bet kapi tomēr ir nodalīti – augstāk ir lietuviešu puse,
bez zemāk – latviešu, un pa vidu
neliela, viegli pārkāpjama akmens
siena. Tikpat viegli kā pārkāpt
šo sienu, vietējie kareilieši katru
svētdienu, varbūt kādreiz arī biežāk, kādās darīšanās mēroja ceļu
uz Žeimi – nedaudz pa arumiem,
caur mežu, un Žeimes baznīcu
torņi jau ir ar roku sasniedzami.”
Žūrijas specbalva šai grupā
tika pasniegta Kārlim Helvigam par savas dzimtas vēstures
gruntīgu pētniecību.
Pieaugušo grupā galveno
godalgu starp deviņiem iesniegtajiem darbiem ieguva Ilgas
Vaičūnes darbs par „Mežvidu”
mājas ozolu. „Jūs teiksiet, nekas

īpašs! Vienkārša cilvēka mūžs! Jā,
varbūt! Tikai man tas ir īpašs, jo
tas ir man zināma, tuva, pazīstama cilvēka mūžs! Cilvēka, kam
dzīvoju un augu līdzās, redzēju
notikumus, pārdzīvoju, bet neko
nevarēju palīdzēt, jo esmu tikai
mājas pagalma Ozols!”
Konkursa žūrija - Zinaida
Sparāne, Kristīne Kociņa, Aelita
Ramane un Daiga Saka – izsaka visliekāko pateicību visiem
konkursa dalībniekiem par radošumu un dalīšanos ar saviem
stāstiem, kā arī konkursa organizatorei – Līgai Feldmanei - par
ideju, ieguldījumu un lielisko gala
rezultātu!
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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ALKOHOLA
REIBUMĀ
PIESKATA GADU
VECU BĒRNU
25.maijā Administratīvās
komisijas sēde tika izskatītas piecas administratīvo
pārkāpumu lietas.
Divām nepilngadīgām personām administratīvā komisija
piemēroja audzinoša rakstura
piespiedu līdzekli- brīdinājumu.
Vienam nepilngadīgajam administratīvā pārkāpuma protokols
tika sastādīts par smēķēšanu,
bet otram - par alkohola lietošanu.
Kāda sieviete sodīta ar 20
EUR lielu naudas sodu par to,
ka būdama 2.63 promiļu alkohola reibumā pielietoja fizisku
vardarbību pret bērnu.
Kāds tēvs, būdams 2.95 promiļu alkohola reibumā, uzskatīja, ka viņam nekādas problēmas nesagādā veikt vienu
gadu veca bērna aprūpes pienākumus. Viņa uzskati gan nesakrita ne ar policijas, ne Administratīvās komisijas uzskatiem
un Bērnu tiesību aizsardzības
likuma normām, tāpēc vīrietim
tika sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols un Administratīvā komisija minēto kungu nolēma sodīt ar 20 EUR lielu
naudas sodu.
Administratīvā pārkāpuma
protokols tika sastādīts kādam
vīrietim par to, ka viņš Latvijas
Republikas teritorijā jau četrus
gadus dzīvojis bez deklarētās
dzīvesvietas. Šo personu Administratīvā komisija nolēma
sodīt ar 20 EUR lielu naudas
sodu.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas
inspektors
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ĪSTENOS JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU
AĢENTŪRAS PROJEKTU

Biedrība „Mums pieder pasaule” ir saņēmusi Jaunatnes
Starptautisko
programmu
aģentūras (JSPA) finansējumu
projekta “Ko sēsi, to pļausi” realizācijai.
Projekta ietvaros tiks īstenotas gan biedrības tradicionālās,
gan jaunas aktivitātes – tiks
atklāta fotogalerija “Svitene toreiz un tagad” Svitenes tautas

nama 3. stāva koridorā, izdots
fotoalbums ar tādu pašu nosaukumu, “Leģendu naktī” Svitenes pilī tiks organizēta masku darbnīca un septembrī tiks
rīkota “Trako zinātnieku nakts”.
Jau 2016.gadā biedrībā strādājošie brīvprātīgie jaunieši uzsāka darbu pie seno fotogrāfiju
vākšanas, darbs vēl joprojām
turpinās, un Svitenes tautas

nama jubilejas pasākumā plašākai sabiedrībai tiks parādīts
šī darba rezultāts gan izstādē,
gan fotoalbumā.
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastāda 3499.80
EUR ar PVN 21%, kur JSPA finansējums ir 3499.80 EUR.
Projekta realizācijas termiņš ir
2017.gada 31.oktobris.
Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.
Vita Reinfelde,
Biedrība „Mums pieder
pasaule”

SĀKUSIES PĒDĒJĀ UZŅEMŠANA BEZMAKSAS
MĀCĪBĀM JAUNIEŠU GARANTIJĀ
Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā
Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu
garantijas izglītības programmās.
Jaunieši vecumā no 17 līdz
29 gadiem, kuri nestrādā un
nemācās, bez maksas var iegūt
kādu no 34 darba tirgū pieprasītām profesijām viena gada
laikā, mācību laikā saņemot dažāda veida atbalstu.
75% ABSOLVENTU
ATRADUŠI DARBU
“Jauniešu garantijas programma noslēdzas 2018. gadā,
tāpēc šī ir pēdējā iespēja jauniešiem tik īsā laikā iegūt Latvijas tautsaimniecībā noderīgas
profesijas, kuras izvēlētas sadarbībā ar darba devējiem, tātad gaidītas mūsu uzņēmumos.
Līdz šim Jauniešu garantijas
diplomus ir ieguvuši jau vairāk
nekā 4000 absolventu. 2014.
un 2015. gadā programmā uzņemto jauniešu aptauja liecina,
ka 75% no viņiem pusgadu pēc
mācību pabeigšanas ir veiksmīgi atraduši savu vietu darba tirgū, turklāt gandrīz puse no absolventiem strādā tieši Jauniešu
garantijas mācību laikā apgūtajā profesijā,” uzsver Valsts

izglītības attīstības aģentūras
direktore Dita Traidās.
PROFESIJU KLĀSTS - ĒDINĀŠANĀ, METĀLAPSTRĀDĒ, BŪVNIECĪBĀ UN CITĀS
NOZARĒS
Pēdējā uzņemšanā var pieteikties apgūt tādas līdz šim
populāras profesijas kā pavārs,
konditors, lietvedis, frizieris, lokmetinātājs, dārzkopis un autoatslēdznieks, kuras iepriekšējās
uzņemšanās ir bijušas jauniešu
iecienītas.
Profesiju klāstā ir arī kuģa
pavārs, māsas palīgs, zobārsta asistents, drēbnieks, šuvējs,
aušanas iekārtu operators, atslēdznieks, virpotājs, frēzētājs,
elektromontieris, ķīmiskās produkcijas ražošanas operators,
manikīra un pedikīra speciālists,
vizāžists un fotogrāfs.
Izglītības iestādes piedāvā
apgūt arī tādas darba tirgū vajadzīgas specialitātes kā mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, pasta operators, apdares
darbu strādnieks, mūrnieks, guļbūves ēku celtnieks, sausās
būves montētājs, motorzāģa
operators, kokvedēja automobiļa vadītājs, galdnieks, kokkopis
(arborists) un gaļas produktu
izgatavotājs.

NESTRĀDĀJOŠIEM JAUNIEŠIEM NO 17 LĪDZ 29
GADIEM
Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas profesionālās
izglītības programmās, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29
gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo
izglītību.
Jaunietis nevar strādāt algotu darbu, būt pašnodarbināts
vai atrasties bērnu kopšanas
atvaļinājumā. Jauniešu garantijas programmās nevar mācīties
arī tie, kas studē pilna laika augstākās izglītības programmās
vai atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, izņemot jauniešus,
kuri studē nepilna laika studiju
programmās augstskolās. Mācībām var pieteikties vakarskolu
audzēkņi un ikviens, kurš iegūst
vidējo izglītību tālmācībā.
Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm,
uzņemšanas noteikumiem un
priekšrocībām var iepazīties
VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.
lv/jauniesugarantija.
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un
programmu publicitātes
nodaļas sabiedrisko attiecību
speciāliste Tālr.: 67854760
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RAUNAS NOVADA UZŅĒMĒJU
IEDVESMAS STĀSTI

SIA „Latvijas Ķiploks” veikalā iespējams iegādāties ne vien uzņēmumā ražoto produkciju, bet gan daudzu Raunas amatnieku un
mājražotāju darinājumus / Foto: no SIA „Latvijas Ķiploks” konta
sociālajā tīklā facebook.com /
16.jūnijā Rundāles novada
domes kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Raunas pašvaldību, kur iepazinās ne tik ar Raunas novada
domes darbu un struktūru kopumā, bet arī vietējiem uzņēmējiem.
SIA “Latvijas Ķiploks” atrodas
pašā Raunas centrā - omulīgs un
mājīgs namiņš, kur gaisā virmo
ķiploku smarža. Šeit notiek ķiploka brīnumainās pārvērtības, top
dažādi gardi un veselīgi produkti
un godā tiek celts un slavināts
Latvijā audzis ķiploks.
FINANSĒJUMU DARBĪBAS
UZSĀKŠANAI PIEŠĶIR PAŠVALDĪBA
Mēs tikām iepazīstināti ar
ķiploka “dzīves ciklu” sākot no tā
iestādīšanas brīža līdz pat gatavā
produkta realizācijai. Process ir
garš un sarežģīts, tas prasa ļoti
smagu darbu, tomēr rezultāts ir
vērtīgs, garšīgs un veselīgs.
2014. gadā Raunas novads
pirmo reizi izsludināja konkursu
uzņēmējdarbības attīstībai, kurā
SIA “Latvijas Ķiploks” ieguva finansējumu, kas deva iespēju iegādāties nepieciešamo aprīkojumu. Šobrīd SIA “Latvijas Ķiploks”
produktus var iegādāties ne tikai
tuvākā un tālākā apkārtnē, bet arī
Cēsu, Valmieras, Rīgas veikalos.

No piedāvātajiem produktiem, –
ķiploku pulvera, granulām, pesto,
marinējumiem, konfektēm, ķiploku un ingvera tējas – katrā vietā
pieprasījums ir atšķirīgs.
SIA ‘’Latvijas Ķiploks” ir divu
draudzeņu - Sintijas Rudes un
Ineses Krūklītes – kopuzņēmums.
Ķiploki tiek audzēti pusotra hektāra platībā. Labas ražas gados
tas nozīmē ap 10 tonnām ķiploku. Uzņēmējas audzē tik, lai spētu
kvalitatīvi apkopt, izvagot, izravēt,
mēslot, jo pārsvarā viss ir roku
darbs.
DĀRZEŅU ČIPSI UN RONNENBURGAS DĀLDERIS
Otrs Raunas uzņēmējs, kurš
atspēriena finansējumu guvis
pašvaldībā, ir SIA “Latnature”
-dabīgo čipsu ražotne. Šeit top
dārzeņu čipsi un dārzeņu sausmaizītes, kas gatavoti pēc īpašas
receptes tos kaltējot zemā temperatūrā 24 stundas – no selerijām, bietēm, burkāniem, ķirbjiem
un kalē kāpostiem. Raunēniete
Zane Krēsliņa atklāj, ka no idejas
līdz mērķim pagājuši divi gadi.
Raunas novada uzņēmēji izveidojuši arī savu naudas vienību, ar kuru šobrīd var norēķināties dažos vietējos uzņēmumos
- Ronnenburgas dālderi. Mērķis
– piesaistīt tūristus, kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību

SIA „Latnature” produkcijas klāsts – dārzeņu čipsi
/ Foto: no SIA „Latnature” konta sociālajā tīklā facebook.com /

novadā un sekmēt savstarpēju
sadarbību. Ronnenburgas dāldera
idejas pamatā ir vēsturiski stāsti
un leģendas, kas apvij Raunu un
Roneburgas pili.
ARĪ RUNDĀLES NOVADA
UZŅĒMĒJIEM IR PIEEJAMS
FINANSĒJUMS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI UN
ATTĪSTĪBAI
Rundāles novada jaunajiem
uzņēmējiem ir pieejams līdzfinansējums līdz pat sešiem tūkstošiem eiro uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai. Lēmums
par nolikuma “Īsteno savu ideju
Rundālē!” apstiprināšanu pieņemts 27.aprīļa Rundāles novada
domes sēdē.
Līdzfinansējuma piešķiršanas
mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās vides veidošanu Rundāles
novadā.
Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskajai personai jauna
uzņēmuma radīšanai un/vai attīstībai.
Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas paredz jauna produkta un jauna pakalpojuma izveidošanu, kā arī jaunu darbavietu
radīšanu.
Projekta realizācijas laiks nevar būt garāks par trim gadiem.
Pretendentam ir tiesības sagatavot viena, divu vai trīs gadu pro-

jektu.
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.
Gan jau esošie uzņēmēji, gan
interesenti, kas vēlētos iepazīties
ar šiem uzņēmējiem tuvāk, laipni aicināti pieteikties, un varbūt
izdosies arī jums paviesoties un
gūt interesantu pieredzi.
Santa Švāģere,
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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AIZRITĒJIS RUNDĀLES NOVADA ČEMPIONĀTS
SMILŠU VOLEJBOLĀ

Čempionāta dalībniekus 17.jūnijā lutināja tiešām labi laikapstākļi
/Foto: no I.Kirkilas personīgā arhīva/
17.jūnijā norisinājās ikgadējais smilšu volejbola turnīrs
Borisa Muravjova vadībā Līdumniekos. Laika apstākļi šim sporta
veidam bija lieliski un uz volejbola laukuma izgāja 16 spēlētāji.
Piecu stundu garumā norisinājās sīva cīņa par medaļām.
Spēkos mērojās dažāda vecuma
volejbolisti.
3.vietu ieguva -

Gedimins Antonovičš
Jānis Vastlāvis
Uldis Kolužs
2.vieta Didzis Domakejevs
Oļegs Arsentjevs
1.vieta Aivis Āns
Gundars Liekne
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

22.JŪLIJĀ RUNDĀLES ČEMPIONĀTS
SMILŠU VOLEJBOLĀ 2017
Pilsrundāles
vidusskolas
smilšu volejbola laukumā 22.jūlijā plkst. 10:00 noritēs Rundāles
čempionāts smilšu volejbolā.
Čempionātā aicinātas piedalīties Rundāles novada iedzīvotāju izveidotas komandas. Komandas sastāvā - divi spēlētāji.
Sacensību galvenais tiesnesis Vilnis Zariņš.
Spēle tiks tiesāta pēc spēkā
esošajiem Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) apstiprinātajiem smilšu
volejbola
noteikumiem.
Spēļu garumi var tikt mainīti, vadoties pēc pieteikušos

komandu skaita. Atkarībā no komandu skaita, komandas var tikt
sadalītas apakšgrupās.
Par uzvarētāju kļūs tā komanda, kas ieguvusi vislielāko
punktu skaitu. Par uzvaru spēles
pamatlaikā komanda iegūst – 3
punktus, par zaudējumu pamatlaikā – 0 punktus. Par uzvaru papildlaikā – 2 punktus, par zaudējumu papildlaikā – 1 punktu.
Sportisti sacensībām piesakās pie sacensību tiesneša Viļņa
Zariņa sacensību dienā.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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RUNDĀLES NOVADA
ČEMPIONĀTS IELU
BASKETBOLĀ –
OTRAIS POSMS
Čempionāts tiek organizēts
trīs posmos. Otrais posms, kas
bija plānots Saulaines stadionā,
notiks Pilsrundāles vidusskolas
sporta laukumā 7.jūlijā plkst.
19:00.
Trešais - Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā 22.jūlijā
plkst. 10:00.
Dalībnieki - Rundāles novada
iedzīvotāju izveidotas komandas. Komandas sastāvā no trim
līdz četriem spēlētāji, laukumā
trīs spēlētāji. Sacensības notiek pēc izmainītiem basketbola noteikumiem. Tie apskatāmi
pašvaldības mājas lapā www.
rundale.lv sadaļā Notikumi. Par
uzvarētāju kļūs visos posmos
visvairāk punktu ieguvusī komanda.
Komandai jābūt vienādas
krāsas sporta kreklos.
Sportisti sacensībām piesakās uz vietas sacensību dienā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie sacensību tiesneša Raita Jutusa pa
tālruni.26535219 vai pie sporta
nodaļas vadītājas Ievas Kirkilas
pa tālruni 26553747, vai sūtot
pieteikumu uz e-pasta adresi
ieva.kirkila@rundale.lv.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

IEGŪST GODALGAS
VETERĀNU GALDA
TENISA ČEMPIONĀTĀ
XIV Baltijas valstu veterānu
galda tenisa čempionātā 2017.
gada 27.-28.maijā Preiļos Rundāles novada sportiste Lidija
Martinkena izcīnīja 2. vietu sieviešu vienspēles un 3.vietu sieviešu dubultspēlēs vecuma grupā 50+.
Aivars Kamols ieguva divas
zelta medaļas - vienu vīriešu
vienspēlē, otru vīriešu dubultspēles vecuma grupā 80+.
Sveicam ar panākumiem!
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

ĢIMENES TIEK AICINĀTAS UZ
SPORTA DIENU VIESTUROS
Rundāles novada ģimenes 8.
jūlijā plkst. 11.00 tiek gaidītas
Viesturu volejbola laukumā, kur
notiks sporta dienas Viesturos
sacensības.
Spēki tiks pārbaudīti smilšu
volejbolā (komandā spēlē 2 vai
3 cilvēki), futbola soda sitienos,
šaušanā mērķī, olu mešanā, 30
metru skrējienā ar apgrūtinājumu un stafetē.
Godalgoto vietu ieguvējiem
tiks pasniegtas medaļas, bērniem - saldumi. Dalībnieki piesakās aktivitātēm sacensību dienā
pie galvenā tiesneša Valentīnas
Žuravļovas.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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SKOLĒNI IZVĒLAS NĀKOTNES PROFESIJU

Kā top gardas vafeles Pilsrundāles vidusskolas skolēni izzināja
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienībā

Maija mēnesis Pilsrundāles vidusskolā noritēja zem
karjeras zīmes, realizējot
projekta „Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēs. Pasākumi
notika gan skolā, gan ārpus izglītības iestādes.
10. un 11.klašu skolēni devās uz Swedbank galveno ēku
“Saules akmeni”, kur iepazinās ar
bankas vidi, darba ikdienu, darbiniekiem un to pienākumiem, kā
arī guva ieskatu bankas iekšējās
komunikācijas veidošanā.
Pilsrundāles
vidusskolas
skolēni devās dažādās ekskursijās. 3.klašu skolēni iepazinās
ar senajiem arodiem Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, savukārt 1.-2.klases skolēni
ar senajiem amatiem iepazinās
Jūrmalas brīvdabas muzejā. 4.
un 6.klases skolēni Cinevillā varēja iepazīties ar kino specefektu
tapšanu, “Šlokenbergā” par ceļu
tīkla un ceļu nozares attīstību,
par vides pieejamības iespējām
Valguma pasaulē.
Devīto klašu skolēni pētīja
interneta resursus savas tālākas
izglītības vai profesijas izvēlē.
IEPAZĪST NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBU
29.maijā Pilsrundāles vidusskolā norisinājās karjeras diena.
1.-7.klašu skolēni devās uz dažādiem Rundāles novada teritorijā
strādājošiem uzņēmumiem un

iepazina to darbu, savukārt 10.11.klašu skolēni tikās ar studentiem- bijušajiem absolventiem
un devās uz Rundāles novada
domi, kur iepazinās ar domes
darbiniekiem un viņu amatiem.
IEMĒĢINA ROKU ARODOS
Maijā noritēja pasākumi,
kuri tika finansēti no projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem:
10.maijā 1.- 4.klašu skolēni
devās uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines
struktūrvienību, kurā iepazinās ar
dažādu profesiju iegūšanas iespējām. Pasākuma “Jauno zellīšu
skola” laikā sākumskolas skolēni
aktīvi izrādīja interesi par lauksaimniecības, autotransporta,
ēdināšanas un viesmīļa arodiem.
Vispirms jaunie zellīši tika
iepazīstināti ar profesijās izmantojamajiem aprīkojumiem un
iekārtām, pēc tam jau ķērās pie
pirmajiem darbiņiem- mazajiem
pavāriem bija jācep vafeles un
tās jāpiepilda, citi mācījās locīt
salvetes dažādos veidos un veidot kūku dekorējumus, citi iepazinās ar dažādām lauku kultūrām, bet citi savukārt izjauca un
salika motoru.
“Gardie pildījumi tecēja gar
lūpām, noklājās uz baltajiem
priekšautiem, bet daudz tika arī
bērnu mutēs.” tā 3.b klases audzinātāja Ilga Vaičūne. “Bērniem

Ūdens attīrīšanas eksperiments /Foto: Zinaida Sparāne/
bija prieks par iespēju tikties ar
skolas jauniešiem, kuri aizrautīgi
un dedzīgi stāstīja par savu profesiju, par tās nepieciešamību un
iespējām.”
CEĻĀ UZ KARJERU
11.maijā noritēja pasākums
“Ceļš uz karjeru” 7.- 9.klašu skolēniem. Šis pasākums tika realizēts kopā ar Rīgas pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA). RPIVA pasniedzējas
I.Lemešenoka, S.Polovko un
A.Kauliņa iepazīstināja ar karjeras izvēles iespējām, kāda ir
veiksmes formula un pareiza
laika plānošana. Skolēniem bija
iespēja apmeklēt trīs dažādas
radošās aktivitātes.
Pirmajā tika izzināts, ko skolēns var darīt jau skolas laikā karjeras izvēlē. Kā iepazīt un saprast
sevi? Kāpēc ir nepieciešams
mācīties? Skolēniem bija iespēja
apgūt karjeras vadības prasmes
un uzzināt, kā var pilnveidot tās
mācību procesā, brīvajā laikā un
ģimenes ietvaros.
Otrajā pieturā tika uzzināts
par uzņēmēja gēnu, par uzņēmējdarbību un tās nozīmi, specifiku, par biznesa vidi un uzņēmēja personību un raksturu. Skolēni
interaktīvā darbībā pārbaudīja
savas prasmes biznesa domāšanas attīstībai. Trešajā pieturā
jaunieši izveidoja savu veiksmes
likumu karjeras attīstībai.
EKSPERIMENTĒ AR DAŽĀDĀM VIELĀM
Lai skolēnus iepazīstinātu
ar dažādām tehniskajām profesijām, 1.- 6.klašu skolēniem

16.maijā tika noorganizēts izglītojošs pasākums zinātņu diena
“Izzini, pēti eksperimentē”. Iepazīstināt ar būvinženiera, astronoma, pētnieka, ķīmijas, fizikas,
zinātnieka un inženiera specialitātēm palīdzēja zinātkāres centa
“ZINOO Cēsis” lektori P.Kalniņš
un M.Atvase.
Darbnīca “Kosmiskās olas
nosēdināšana” sākās ar to, ka
katrai komandai bija sevi jāpierāda dažādos lauciņos un iegūt
papildus punkts sava eksperimenta veikšanai.
Skolēni mācījās sadarboties
savā starpā un vienoties par piemērotāko risinājumu. Komandas
uzdevums bija no dotajiem un
papildus iegūtajiem materiāliem
izveidot kosmisko zondi, kas spētu veiksmīgi piezemēties, saglabājot olu veselu.
Darbnīcā “Ūdens attīrīšana”
tika izzinātas specialitātes, kuras
saistītas ar ūdens attīrīšanu. Bērni mēģināja attīrīt ūdeni ar vienkāršiem un viegli pieejamiem
materiāliem. Katra grupiņa izgatavoja savu ūdens attīrīšanas
staciju un iemācījās kā iegūt tīru
dzeramo ūdeni jebkuros apstākļos. Dienas beigās bērni vārēja
gan iepazīt, gan iejusties ķīmijas,
fizikas, ķīmijas un pētnieka profesijā. Bija iespēja atklāt daudz
jauna par zināmu vielu neparastām īpašībām.
Zinaida Sparāne,
speciāliste izglītības
un IT jomā
Inta Poča,
Pedagogs karjeras
konsultants
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IZVĒTĪJOT GADA LAIKĀ PAVEIKTO

DZIESMU VARA JAUTRU DARA

Kora „Runda” dalībnieces Jēkabpilī /Foto: no kora arhīva/
Visas savas skaistas
dziesmas
Es satinu kamolā,
Kad izgāju tautiņās,
Pa vienai šķetināju.
Rundāles novada sieviešu
koris “Runda” savu aktīvo
sezonu parasti uzsāk rudenī,
kad lielākie lauku darbi apdarīti un vakarus var atvēlēt
kam skanīgākam – dziedāšanai.
2016.gada sezonu uzsākām
kopā ar Vecsaules pagasta sieviešu kori “Skalve”, sagatavojot
koncertu ražas svētku dievkalpojumam Sesavas baznīcā. Ar
Sesavas draudzi mūsu korim
ir regulāra sadarbība, tur esam
bijuši gan adventa laikā, gan
Lieldienu dievkalpojumā, pērnajā sezonā pirmo reizi dziedājām arī Baznīcu nakts pasākumā.
Nākamais nopietnais koncerts mums bija Valsts svētku
pasākumā Rundāles pils Baltajā zālē, kur mūsu korim bija
iespēja dziedāt kopā ar Nacionālā teātra komponistu Valdi
Zilveru un aktieri Mārci Maņjakovu. Pašām bija gandarījums,
jo dziedājām no sirds un saņēmām pozitīvas atsauksmes arī
no klausītājiem.
REPERTUĀRS AMATIERKORIEM NAV VIEGLS
Jau decembrī saņēmām
norādes, kāds ir koru skates repertuārs, gatavojoties Dziesmu

svētkiem 2018.gadā. Repertuārs amatierkoriem nav viegls,
dažu dziesmu nācās mācīties
un slīpēt katru mēģinājumu,
taču uz koru skati bijām sagatavojušās labi un ieguvām
2.pakāpi.
Paralēli gatavojām arī dziesmas ziemas ciklam – kopā ar
“Skalvi” adventa laikā dziedājām Rundāles pils Baltajā zālē,
bet februārī saņēmām uzaicinājumu no Rīgas Latviešu
biedrības nama kora kuplināt
arī viņu koncertu Baltajā zālē.
Ceļā uz koru skati martā
piedalījāmies arī sadziedāšanās koncertā “Dziesmas tinam
kamolā” Vecsaules pagastā,
kur sieviešu kora repertuāra
dziesmas izdziedājām kopā ar
“Skalvi” un klausījāmies Baldones jauktā kora “Tempus” sniegumu, bet koru koncertā “Mīla
ir kā uguns” Svitenē sieviešu
kori “Runda” un “Skalve” savas
dziesmas izdziedāja kopā ar
LLU vīru kori “Ozols”.
Kuplinot Rundāles novada
pasākumus piedalījāmies Rundāles novada pašdarbības kolektīvu koncertā Vilces pagastā
un Baltā galdauta svētku koncertā Rundālē.
DZIED IGAUNIJĀ
Šajā sezonā mūsu korim bija
ieplānoti arī lielāki pasākumi.
Viens no tiem mums deva iespēju doties uz mūsu novada
ilggadējo sadraudzības pašvaldību Igaunijā – devāmies

ciemos pie Jakobi baznīcas sieviešu kora (Naiskoor Jakobi) uz
Pjarnu-Jāgupi.
Ar šī kora dziedātājām iepazināmies pērnā gada vasarā.
Mūsu novada kultūras organizatore un domes priekšsēdētājs bija saņēmuši lūgumu no
Jakobi baznīcas kora palīdzēt
noorganizēt viņām iespēju
sniegt koncertu. Mūsu korim
tika piedāvāts sagaidīt kora
dziedātājas un kuplināt viņu
koncertu.
Tā aizsākās mūsu sadraudzība un jau decembrī saņēmām
ielūgumu piedalīties viņu 10
gadu jubilejas pasākumā, kas
norisinājās Pjarnu-Jāgupi no 2.
līdz 4.jūnijam. Kora dalībnieces mūs sagaidīja smaidīgas
un viesmīlīgas, izrādīja mums
Pērnavu un arī Pjarnu-Jāgupi,
apmeklējam arī Pilsrundāles
vidusskolas sadraudzības skolu.
Mūsu koris piedalījās divos
koncertos – 3.jūnija vakarā bija
noorganizēts koncerts lauku
šķūnī, kas bija diezgan plaši
vietējās publikas apmeklēts.
Šajā koncertā piedalījās arī vīru
koris no kaimiņu ciema, bet
balli spēlēja Igaunijā pazīstams
dziedātājs Ivo Linna.
Nākamajā dienā gatavojāmies koncertam baznīcā, kur
dziedājām gan dziesmas no
sava sagatavotā repertuāra,
gan arī vienu dziesmu kopā ar
igauņu kora dziedātājām. Pēc
koncerta piedalījāmies arī piemiņas ābeles stādīšanā. Atvadījāmies no igauņu meitenēm

ar domu, ka mūsu sadarbība
varētu turpināties arī jaunajā
sezonā.
GŪST DZIESMOTI – POZITĪVU ENERĢIJU JĒKABPILĪ
Sezonas noslēguma pasākumā mūsu koris 10.jūnijā piedalījās Dziesmusvētku Ieskaņas
(modelēšanas) koncertā Jēkabpilī. Šajā koncertā piedalījās
sieviešu, vīru un jauktie kori no
Zemgales apriņķa, lai izdziedātu Dziesmusvētku repertuāru.
“Pateicoties Irēnas Saltās
uzaicinājumam esmu nokļuvusi
sieviešu korī Runda. Liels prieks,
ka varu papildināt savas muzikālās zināšanas. Šis bija mans
pirmais brauciens uz šo Latvijas pilsētu un arī pirmo reizi
dziedāju gatavojoties dziesmu
svētkiem. Pirmo reizi piedzīvoju
iespēju redzēt tik daudz slavenu cilvēku, kurus iepriekš esmu
tikai dzirdējusi - Mārtiņu Braunu un Intu Teterovski. Izbaudīju katru mirkli un katru ieelpu
ieelpoju ar lielu prieku esot tik
sakoptā un enerģiski pozitīvā
vietā,” ar savām sajūtām par
dalību korī un koncertā Jēkabpilī
stāsta kora jaunākā dalībniece
Ilga.
Koncertā guvām tik daudz
dziesmoti - pozitīvas enerģijas,
ka dziedājām vēl visu ceļu mājupbraucot!
Sandra Griķīte,
Kora „Runda” dalībniece

IZVEIDOTS JAUNS TŪRISMA MARŠRUTS AUTO - MOTO
TEHNIKAS INTERESENTIEM
Bauskas TIC izveidojis jaunu maršrutu auto - moto tehnikas
interesentiem “Auto-moto dārgumi un iespējas Bauskas pusē”.
Maršrutā iekļauta informācija par Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāli, atpūtas kompleksa “Miķelis” retro auto kolekciju,
brīvdabas muzeja “Ausekļu dzirnavas” senās tehnikas kolekciju,
E.Gasūna privāto retro auto kolekciju, z/s “Mačeni” senlietu
kolekciju “Sendienas”, atpūtas kompleksu “Mūsa Raceland”,
mototrasēm “Pīlādzis” un “Lastvilla”.
Maršruta lapa pieejama Bauskas TIC birojā un elektroniskā
veidā mājas lapā www.visit.bauska.lv sadaļā “Ceļo – Maršruti”.
Nākotnē, plānots izdot atsevišķu šī maršruta brošūru.
Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas TIC vadītāja
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GADU NOSLĒDZ AR DIVU DIENU
PĀRGĀJIENU PA NOVADU
Vēja spārniem aizlidojis
mācību gads, piepildīts pozitīvām emocijām, piedzīvojumiem un interesantiem pasākumiem. Tik daudz iegūts,
iepazīts un uzkrāts. Vesela
bagātības krātuve!
Katra klase mācību gada noslēgumu izvēlas atzīmēt savādāk.
Mēs, 3.b klases kolektīvs kopā
ar 3.a klasi, atsaucoties audzinātāju ierosinājumam, nolēmām
doties divu dienu pārgājienā pa
maršrutu
Pilsrundāle-SvitenePilsrundāle.
SAGAIDA SILTA UZ UGUNSKURA VĀRĪTA ZUPA
Manas sajūtas pēc šī pārgājiena ir dažādas. Ceļš, ko gājām,
bija ļoti garš un tāls. Diena bija
saulaina un silta, saule karsēja,
bet lēnās vēja pūsmas atvēsināja. Garām mums traucās mašīnas, kuras vadīja pieklājīgi šoferi,
kas prata pabraukt garām lēni, lai
neietērptu mūs putekļu mākonī,
taču gadījās arī tādi braucēji, kuriem bija vienalga, kas iet pa ceļu.
Galapunktu- Svitenes tautas
namu - sasniedzām pēc divām
stundām un divdesmit minūtēm.
Jutām nogurumu kājās, bet bijām
laimīgi, ka esam nokļuvuši galā.
Es īsti nespēju noticēt, ka biju
nogājusi tik garu ceļa gabalu -astoņus kilometrus. Gala mērķī viss
bija ļoti interesanti. Mūs sagaidīja silta zupa, kas tika vārīta uz
uguns ārā lielā katlā. Cik tā bija
garda!
MEKLĒ APSLĒPTO MANTU
Pēc vakariņām sākās rosībasmiekli, čalas, naktsvietas iekārtošana, atraktīvas rotaļas un diskotēka. Visvairāk es gaidīju nakts
pasākumu, kurā, ar lukturīšiem
rokās, bija jāiet meklēt apslēpto
mantu. Tas bija baisi, jo mūs parkā „biedēja” lielie zēni, kuri skaļi
klaigāja un tēloja spokus. Labi, ka
mūs sadalīja komandās, jo vienai
man būtu bail meklēt aprakto
mantu. Tā bija saldumu tūta ar
garšīgām konfektēm.
Kad visas komandas bija
atradušas un atrakušas savus

Pārgājiena pirmās dienas galamērķis ir skaidrs – Pilsrundāle – Svitene, gandrīz 8 kilometri divās stundās un divdesmit minūtēs /Foto: no dalībnieku arhīva/
meklētos gardumus, mēs devāmies pie ugunskura Saules dārzā.
Tas tik bija skaisti un interesanti!
Nakts, ugunskurs, un mēs sēžam
ap to un klausāmies Evas stāstītajos spoku stāstos jeb notikumos, kas kādreiz risinājušies
Svitenes muižas ēkā. Es uzzināju
daudz interesanta un nedzirdēta
par savu pirmo skolu Svitenē.
MĒS TO PAVEICĀM!
Kļuva vēsi, un mēs gājām atpakaļ uz tautas namu, kur spēlējām spēli Limbo un dejojām deju
Makarena, pēc kuras atkal turpinājās nakts diskotēka. Nogurumu nejuta neviens! Kāds savāds
enerģijas pieplūdums bija nācis
klāt, tas uzlādēja mūs, mēs dejojām, spēlējām spēles, smējāmies
un priecājāmies. Nemanījām,
ka pulkstenis rāda jau divi naktī,
taču audzinātājas bija nepielūdzamas un mums vajadzēja iet
gulēt.
No rīta, atverot acis, gaisā
bija jūtama pankūku smarža. Tās
bija tik gardas, ar kakao un zapti.
Tad mēs sagatavojāmies un
devāmies atpakaļceļā uz skolu, mājot ardievas Svitenei, kura
mūs tik sirsnīgi un mīļi sagaidīja un uzņēma. Nu atkal varējām
baudīt dabas skaistumu, koši
dzeltenos rapšu laukus, putnu či-

Nakts orientēšanās un dārgumu medības Svitenes muižas parkā
izvērtās par interesantu dienas noslēgumu
vināšanu, pārrunāt piedzīvoto, tā
īsinot laiku līdz skolai.
Divas stundas pavadot ceļā,
sasniedzām skolu, ar skaļām gavilēm mēs saucām: ”Mēs to paveicām!”
Mēs, pārgājiena dalībnieki,
sakām paldies Svitenes tautas
nama vadītājai Sandrai Kerēvicai par atsaucību, ļaujot mums
izmantot tautas nama telpas,
sirsnīgi pateicamies saimniecītei
Līgai par gardo zupu un pankūkām un sūtām pateicības vārdus
labajiem “Rūķiem” - V. Pičuginam
un R. Nākmanim, kuri mūsu smagās somas pārveda no viena ga-

lapunkta uz otru.
Mēs, 3.a un 3.b klases skolēni,
sakām lielu paldies mūsu audzinātājām Ilgai Vaičūnei un Initai
Pičuginai par interesanto pārgājienu, par to, ka viņas mums
veltīja savu brīvo laiku un dāvāja tik jauku vakaru. Vēl mēs lielu
paldies sakām Evai Reinfeldei un
Rihardam Pičuginam par to, ka
viņi organizēja mums interesantās aktivitātes, bija saprotoši un
draudzīgi.
Leila Lolita Rauda,
3.b klases skolniece
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BALTKRIEVU VALODAS ZINĀTĀJA NO SVITENES

M.Ābola
/foto no garamantas.lv/

Juris Ābols
/foto no musicabaltica.com/

“Mēs uz priekšu vēršam savas
domas,
Mūsu ražu mantinieki vāks.”
Tā raksta dzejnieks Jānis
Sudrabkalns grāmatā “Klodijai”, kuras recenzente ir valodniece un mūsu novadniece
Mirdza Ābola, kuras mantojums ir starptautisks un visai
nozīmīgs mūsu novadam.
Mirdza Ābola, dzimtais uzvārds Jaunvalka, dzimusi 1923.
gada 23.februārī Svitenē kalpotāja ģimenē. Nav ziņu par viņas pirmo izglītību, bet 1941.gadā beigusi Rīgas pilsētas 4. vidusskolu
un 1949. gadā pabeidza studijas
Latvijas Universitātes Filoloģijas
fakultātē.
Pēc studijām no 1949.-1990.
gadam viņas darbavieta bija Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, kurā viņa bija
zinātniskā līdzstrādniece un strādāja pie J.Sudrabkalna un J.Raiņa
kopoto rakstu izdošanas, sastādīja arī vairāku citu rakstnieku
izlases. Bija Latvijas baltkrievu
kultūras speciālistu (belarusistu) asociācijas prezidente (kopš
1991. gada).
2010. gada beigās iznāca viņas sastādītā pirmā baltkrievulatviešu un latviešu-baltkrievu
vārdnīca. Vēlāk viņa kļuva par Filoloģijas zinātņu kandidāti (1954)
Filoloģijas doktori (1993) un Baltkrievu valodas speciālisti.
PLAŠA LITERĀRĀ DARBĪBA
Literārā darbība ir visai plaša:
apceres par A.Brigaderes, V.Lāča,
L. Laicena, V.Plūdoņa u. c. auto-

ru daiļradi; raksti par latviešu un
baltkrievu rakstniekiem enciklopēdijās un periodikā; cittautu
rakstnieku darbu tulkojumi latviešu valodā; tulkojusi baltkrievu literātu J. Kolasa, S. Paņizņika, kā arī
M.Tvena darbus. Īpaši izceļams ir
Vladimira Karatkeviča «Чазенія»
tulkojums 1976.gadā.
Būdama valodniece un sava
darba entuziaste viņa ir piedalījusies institūta kolektīvo izdevumu
sagatavošanā: “Latviešu literatūras vēsture” (4-6, 1957-62), “Tautas dzejnieks Rainis” (1965), Jāņa
Raiņa kopoti raksti 30 sējumos
(1-3, 5-7, 17, 1.-3. variantu sējumi, 1977-83, LPSR Valsts prēmija 1987), “Mūsdienu latviešu
padomju literatūra”, 1960-1980
(1985), “J. Raiņa tulkojumi” (2-3,
1989-90). Sastādījusi, komentējusi un sarakstījusi monogrāfiju
Kopotiem rakstiem (1-6, 195862), sastādījusi bibliogrāfiju
(1964), sakārtojusi “Izlasi” (1954),
krājumi “Par teātri” (1973), “Ar
mūzām draugos” (1974), “Vēstules” (3 grām., 1986-89), izlase L.
Laicena “Akmens logā”, 1956, sarakstījusi arī priekšvārdu.
PĒTA LATVIEŠU UN BALTKRIEVU LITERĀROS SAKARUS
M.Ābola īpaši pētījusi latviešu
un baltkrievu literāros sakarus,
kas rezultējušies ar grāmatu “Tā
draudzība mūžības ilgumu zin”
(1977, kopā ar D. Vīksnu). Tapuši
raksti par latviešu un baltkrievu
rakstniekiem Latvijas un Baltkrievijas periodikā un enciklopēdijās:
Rainis un baltkrievi (baltkrievu:

Ojāra Ambaiņa jubilejas svinības (M.Ābola pirmā no labās)
/Foto no garamantas.lv/
Райніс і беларусы) 1975. gadā;
Jānis Sudrabkalns un baltkrievi (baltkrievu: Ян Судрабкалн і
беларусы) 1977. gadā. Sastādījusi un komentējusi latviešu dzejas antoloģiju baltkrievu valodā
“Latviešu padomju dzeja” (1-2,
Minskā 1984, kopā ar S. Paņizņiku), Raiņa darbu, rakstu un Saeimā par baltkrievu problēmām
teikto runu izlasi (Minska, 1993).
M.Ābola saņēmusi arī apbalvojumus: Latvijas PSR Valsts prēmiju par piedalīšanos J. Raiņa kopotu rakstu zinātniskā izdevuma
sagatavošanā (1987) un Franciska Skorinas medaļu (медаль
Францыска Скарыны) par nozīmīgu ieguldījumu baltkrievu-latviešu kultūras sakaru attīstībā
(2001).
No 1991.gada viņa bija Starptautiskās baltkrievu asociācijas
Latvijā priekšsēdētāja, kas ir

zīmīgi šobrīd, kad Rundāles novadam ir sadraudzības partneri
Baltkrievijā.
M.Ābola bija precējusies ar
latviešu gleznotāju un mākslas
teorētiķi Ojāru Ābolu (1922. gada
25.07. - 1983. gada 1.03.).
Viņu ģimenē piedzima dēls
Juris Ābols (1950. gada 16. 04.),
kas kļuva par flautistu un komponistu. No tēva viņš esot mantojis
filozofisko pasaules uztveri, kas
centrēta humānismā un pasaules
sociālo procesu skatījumā to sarežģītajās kopsakarībās, kontekstos un šķērsgriezumā, bet mātes
gēns izpaužas kultūrproblemātiskajā publicistikā un koncertrecenzijās.
Literatūrzinātniece
mirusi
2007.gadā un apglabāta Rīgas
Meža kapos.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles bibliotēka

PILSRUNDĀLES BIBLIOTĒKA
AICINA VĀKT MAKULATŪRU
Pilsrundāles bibliotēka no 22.maija līdz 22.oktobrim aicina vākt makulatūru: kartona vai papes kastes saplacinātas, grāmatas un žurnālus
sasietus vai saliktus maisos, reklāmas un citus sīkos papīrus, sabērtus
maisiņos un aizsietus. Konteiners zaļā krāsā ar uzlīmēm atrodas Pilsrundāles ciematā pie bibliotēkas “Zemzaru” mājas. Sīkāka informācija
pa t. 29872017.
Makulatūras vākšanas akciju visā Latvijā rīko SIA “Līgatnes papīrs”. Bibliotēkas par katriem 1000 kg saņems 5 kg biroja papīru.
Pilsrundāles bibliotēka akcijā sāka piedalīties 2012.gadā un līdz 2016.
gada novembrim kopā savāca 7 731 kg makulatūras. Svitenes, Vecrundāles, Bērsteles un Viesturu bibliotēkas tajā piedalījās ar pārtraukumiem. Vairāk par akciju lasiet mājas lapā www.makulatura.lv.
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PILSRUNDĀLES CIEMĀ ATKLĀJ
JAUNU ATPŪTAS VIETU BĒRNIEM

Laukumiņa atklāšanas pasākumā vienkopus tikās vairākas paaudzes /Vairāk foto meklē www.rundale.lv/
Bērnu
smiekliem
un
jautrām čalām skanot, krāsainiem baloniem rotāts,
15.jūnijā Pilsrundāles otrajā
ciemā tika atklāts jaunais
bērnu atpūtas laukums, ko
izveidojuši paši vietējie iedzīvotāji. Palielo zemes gabalu iepretim daudzdzīvokļu
dzīvojamajām mājām nu
rotā jauna rāpšanās siena,
šūpoles un slidkalniņš, krāsains riepu kalns un batuts.
Ciema iedzīvotājs Jānis
Kurts neslēpj gandarījumu par
paveikto darbu. „Kādreiz te bija
nekopts aizaudzis lauks, tagad
skaista vieta mūsu bērniem.
Man ir patiess prieks par mūsu
jaunajiem kaimiņiem - Helvigu
ģimeni. Pateicoties Līgas Helvigas darbam, šobrīd kopā ar
bērniem varam priecāties par
paveikto.”
„Sākumā apstrādājām
zemi, vairs jau neatceros cik
reizes. Lasījām stiklus, sējām
zāli. Sākām vākt riepas – iedzīvotāju atsaucība bija fantastiska!,” par padarītajiem darbiem stāsta Līga, „Talkas diena
11.jūnijā sākumā bija lietaina,
domāju - strādāšu viena, kas
sanāks tas sanāks. Tomēr kaimiņi man ir fantastiski, esmu
lepna un priecīga bez gala,
tiešām! Igors Selickis sarunāja tēvu ar traktoru un piekabi,
Drengera kungs laipni noziedoja traktortehniku, lai savestu
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šķeldu, ko mums savukārt dāsni ziedoja Jātnieka kungs. Bez
šīs dāvanas riepu kalns būtu
savādāks un zeme rotaļu laukumiņā krietni vien dubļaināka,
jo zāliens jau vēl nav saaudzis.
Milzīgs paldies Jums, kungi - no
sirds! Esmu tik pateicīga mūsu
pašu lielajiem zemniekiem, kas
man palīdzēja tikt krietni vieglāk tam visam cauri!”
Līga neslēpj, ka lielākie atbalstītāji idejas realizēšanā bijuši kaimiņi un draugi. „Jau no
paša sākuma mani atbalstīja
Poloņu, Kurtu un Baltu ģimene.
Bobrovu ģimene rotaļu laukumam uzdāvāja batutu. Viens ir
skaidrs - bez superīgajiem kaimiņiem un draugiem tas viss
nebūtu izdevies tik skaisti,” atklāj Līga.
1000.00 eiro atpūtas laukuma izveidei piešķirti no Rundāles novada domes projektu
konkursa „Iedzīvotāji veido
savu vidi”. Šis ir pirmais šogad
apstiprinātais projekta pieteikums. „Iedzīvotāji veido savu
vidi” projektu konkursa mērķis
ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu,
uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti, sekmējot
sociālo atbildību, savstarpējo
sadarbību starp pašvaldību un
vietējo sabiedrību.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Brīvās nomas zemes uz 2017. gada 27. jūniju
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Rundāles pagasts

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

Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
Bornsmindes parks
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.8
Saulaines mazdārziņš 3.10
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 169
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Saulaines personīgās palīgs.
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
1,5000
0.2500
0,4800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0,0500
0.0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0300
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,0000
0.7000
0.1000
0,0700

40960040212

Jaunā māja 1

0,1000

40960070193

Zeme pie upes

2.8000

40960070355
40960070100
40960070101
40960070128
40960070191

Pie tilta
Bērsteles pļavas
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi

0.2600
4,1000
5,4000
0,2500
0,0300

40960070302

Bērsteles lauki

1,3300

40960080085
40960020040

Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

0,1691
0,1100
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PAVASARĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

JŪNIJA

JUBILĀRIEM!

90

Vija Ripa

80
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TENISA KORTU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI NO 2017.GADA 1.JŪNIJA
Lai varētu izmantot tenisa kortus pie Pilsrundāles vidusskolas, jārezervē sev laiks,
piezvanot pa telefonu, darba dienās (no 8.00 - 16.00) - 28355728, darba dienās
(no 17.30-21.00) un brīvdienās - 63962110.
Brīvdienās tenisa kortus izmanto •
sestdienās no 8.00-15.00- Rundāles novada iedzīvotāji, no 15.00-22.00 –
citu novada iedzīvotāji,
•
svētdienās no 8.00-15.00- citu novadu iedzīvotāji, no 15.00-22.00 Rundāles novada iedzīvotāji.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

Aleksandrs Vaisjūns

75

KAPU SVĒTKI RUNDĀLES NOVADĀ
Važītes kapos 5.augustā plkst.11.00 (vadīs mācītājs Siliņš)
Sarkaņu kapos 19.augustā plkst.11.00 (vadīs mācītājs Siliņš)
Rimdžūnu kapos 19.augustā plkst.12.00 (vadīs mācītājs Siliņš)
Vidukļu kapos 19.augustā plkst.13.00 (vadīs mācītājs Siliņš)
Bērsteles baznīcas kapos 19.augustā plkst. 14.00 (vadīs mācītājs Siliņš)
Cērņu kapos 26.augustā plkst.13.00 (vadīs mācītājs Radziņš)
Sudmalu kapos 26.augustā plkst.14.00 (vadīs mācītājs Radziņš)
Beķeru kapos 26.augustā plkst.15.00 (vadīs mācītājs Radziņš)
Cielavu kapos 26.augustā plkst.16.00 (vadīs mācītājs Radziņš)

Franciska Kaktiņa
Valija Pūcēna

70

Antoņina Šļakota
Dzintra Geidāne
Māra Holste

65

Ivans Kabanovs
Ruta Priedava
Tatjana Strazdiņa

60

Imants Augstkalns
Jānis Augstkalns
Jānis Laurinovičs
Jānis Skodžus
Laimonis Vaļēvičs
Līga Jonase
Marija Ļeonova
Māris Ģēģermanis
Pāvils Vatkēvičus
Vija Afanasjeva

Aicinām pieteikties politiski represēto
personu salidojumam!
26. augustā pl.13.00 Ikšķilē, Brīvdabas estrādē notiks Latvijas politiski represēto personu salidojums. Salidojumu rīko biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība”.
Rundāles novada Dome sniegs atbalstu politiski represētajām personām dalībai salidojumā.
Aicinām pieteikties politiski represētos braucienam uz Ikšķili pie Kultūras nodaļas vadītājas
Sandras Kerēvicas, tālr.26672682, vai rakstot uz e-pastu: sandra.kerevica@rundale.lv. Gaidīsim
Jūsu pieteikumus līdz 19.augustam!

INFORMĀCIJAI

Izdevumā „Rundāles Novada Ziņas” tiek sveikti novada iedzīvotāji,
sākot no sešdesmit gadu jubilejas.
Ja nevēlaties tikt sveikts izdevumā „Rundāles Novada Ziņas”,
lūdzam par to informēt līdz katra mēneša 15.datumam,
rakstot uz e-pastu dome@rundale.lv vai zvanot domes kancelejai pa tālruni

63962298.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
MONIKA RIMŠEVIČA
05.01.1942- 11.05.2017
VALERIJA VALEVIČIENE
01.07.1935- 23.05.2017
TEKLA PINTA
11.02.1944. – 09.06.2017.

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

