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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

IZVĒTĪJOT PAVEIKTO
NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU SASNIEGUMI SKATĒS

Koris „Runda” /Foto: Ints Lūsis/
Kā katru gadu, arī šajā pavasarī nozīmīgi notikumi mūsu
amatierkolektīviem bija Latvijas Nacionālā kultūras centra
organizētās skates, kurās tika
vērtēts katra kolektīva veikums
un sasniegumi, gatavojot koprepertuāru deju kolektīviem un koriem, kā arī gatavojoties citiem
nozīmīgiem valsts līmeņa pasākumiem.
LIELISKI PANĀKUMI DEJOTĀJIEM

Pašiem pirmajiem šogad
skate tika organizēta mūsu deju
kolektīviem. Bauskas deju apriņķa deju kolektīvu skate notika
5.martā Īslīces kultūras namā.
Rundāles novadu tajā godam
pārstāvēja mūsu deju kolektīvi – senioru “Šurpu turpu” (vad.
Aiga Vangale), vidējās paaudzes
“Rundāle” (vad. Aiga Vangale,
koncertmeistare Inese Lavri-

noviča), un Pilsrundāles vidusskolas jauniešu deju kolektīvs
„Madaras” (vad. Aiga Vangale).
“Šurpu turpu” un „Rundāle” ieguva augsto I pakāpi, par ko mēs
ļoti priecājamies un novēlam izturību un veiksmi kolektīviem un
vadītājai arī turpmāk! Sekmīgi
sevi apliecināja arī jaunieši, iegūstot II pakāpi.
PIRMĀ PAKĀPE FOLKLORAS
KOPAI

Piepildīta bija 8.aprīļa diena,
kad skates notika gan Zemgales
folkloras kopām, gan Bauskas
apriņķa koriem.
Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2018 folkloras
kopu un etnogrāfisko ansambļu
skate notika Jelgavā. Līdzās citām 17 folkloras kopām, mūsu
novada folkloras kopa “Svitene”
sevi parādīja pārliecinoši, droši
un skanīgi. Atbilstoši sniegu-

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rundāle” /no kolektīva arhīva/
mam, tika iegūts arī ļoti labs
vērtējums - I pakāpe ar ierakstu
- gandrīz izcili. Paldies vadītājam
Leonam Zarānam un ikvienam
kopas dalībniekam par sasniegto! Ieguldītais darbs un pūles ir
nesuši ļoti lielu gandarījumu arī
pašiem dalībniekiem! Mēs lepojamies ar Jums!
IZDZIED SAREŽĢĪTU REPERTUĀRU

Savukārt vēlā pēcpusdienā,
Bauskas kultūras centrā notika Bauskas koru apriņķa skate,
kurā ļoti sarežģīto sieviešu koru
repertuāru izdziedāja Rundāles
novada sieviešu koris “Runda”.
Šogad žūrija bija ļoti stingra, un
pārliecināta, ka amatierkolektīviem jābūt vienā līmenī ar profesionālo koru sniegumu. Tādēļ
iegūtā II pakāpe ir ļoti labs rādītājs, par ko liels paldies diriģentei Ingrīdai Zemļinskai, kormeis-

tarei Irēnai Saltajai un visām
brīnišķīgajām dziedātājām!
UZMIRDZ LOMĀ

Rundāles teātra studija „Savējie” Latvijas amatierteātru
iestudējumu Zemgales reģiona
„Gada izrāde 2016” skatē ieguva
I pakāpes diplomu. Žūrijas vērtējumam tika nodota režisores
Lilitas Lauskinieces iestudētā
monoizrāde „Natašas sapnis”.
Aktrise Dace Degole skatē saņēma arī īpašu žūrijas atzinību par
veiksmīgu Natašas Baņinas lomas atveidojumu, demonstrējot
izcilu sniegumu, atklājot bērnunama meitenes stāstu par ilgām
pēc sirsnības un mīlestības.
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja
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MARTA SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
IZĪRĒ DZĪVOKLI
Ar domes lēmumu PII ‘’Mārpuķīte’’ audzinātājai izīrēts dzīvoklis Saulaines sociālajā
centrā ar kopējo platību 37.8 m2. Īres līgums noslēgts uz vienu gadu no 2017.gada
1.aprīļa.
Saulaines sociālā centra 2011.gada nolikums nosaka, ka brīvā dzīvojamā telpa
centrā tiek izīrēta arī Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts iestāžu darbiniekiem, kuru darbavieta ir Rundāles novada
administratīvā teritorija un darba pienākumi
saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu.
APMAKSĀS SOCIĀLO APRŪPI
Noslēgts līgums ar sociālās aprūpes centru
„Tērvete” par sociālā pakalpojuma sniegšanu vienam novada iedzīvotājam, kuram veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama pastāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe. Līgums
noslēgts līdz 31.decembrim.
Pakalpojumu apmaksa tiks segta no Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
PIEŠĶIR FINANSĒJUMU BIEDRĪBAI
303 eiro piešķirti pensionāru apvienībai “Vakarvējš”, kas šogad ir pirmais nevalstiskās
organizācijas atbalstītais projekts.
Viesturu pagasta pensionāru apvienība
“Vakarvējš” realizēs projektu “Vecumam vēl
nepadodies, jaunība kad prom grib doties”.
Biedrība šogad plāno īstenot trīs pieredzes
braucienus uz Bruknu, Kurmeni un Valli,
kā arī organizēt sadraudzības pasākumu
kopā ar Jaundubultu pansionāta senioriem
Viesturu kultūras centrā.
Kā katru gadu, biedrība plāno piedalīties
Lielajā talkā, sakopjot Mežotnes baznīcas
teritoriju. Savukārt vispasaules senioru dienā oktobrī biedrība ieplānojusi organizēt
labdarības pasākumu, apciemojot agrāk
aktīvos, bet tagad pie slimības gultas piesaistītos seniorus. Pēc senioru apciemojuma plānots atmiņu vakars Viesturu kultūras
centrā.
Novembrī biedrība plāno organizēt pasākumu “Lāčplēša spēks tautas atmiņās” ar
dažādām vēstures izzināšanas aktivitātēm,
bet Ziemassvētkos notiks tradicionālais pasākums biedrības biedriem un visiem interesentiem.
Senioru apvienība “Vakarvējš” šogad ir pirmā novada biedrība, kas iesniegusi projekta
pieteikumu Rundāles novada domes finansiālajam atbalstam. Novada nevalstiskajām
organizācijām ir pieejams finansējums līdz
500 eiro gadā ieceru realizācijai sociālajā,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes politikas jomā. Finansiālo atbalstu organizācijas var saņemt reizi gadā.
2016.gadā ar domes finansiālo atbalstu
savas iniciatīvas ir īstenojošas sešas novada biedrības, kas ir par divām vairāk nekā

2015.gadā. Kopš 2011.gada ar pašvaldības
finansiālo atbalstu kopumā realizēti 23 dažādi projekti.
PIEDZEN PARĀDU
Pieņemts lēmums bezstrīdus kārtībā no
vienas personas piedzīt izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu 126,68 eiro
apmērā. Parāda piedziņa tiks vērsta uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
ATĻAUJ DALĪT ZEMES
Atļauts sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Jaunvarenie”, ar kopējo platību
3,9 ha, atdalot zemes vienību 0,63 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
piešķirts nosaukums „Baravikas” un noteikts
zemes lietošanas mērķis - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Apstiprināts jauns zemes lietošanas mērķis
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Karjers pie Galiņiem” zemes vienībai 2,02 ha
platībā – zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Noteikts zemes lietošanas mērķis Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma „Rezerves
zeme” zemes vienībai 1,66 ha platībā –
zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Zemes gabals iznomāts
Svitenes pagasta zemnieku saimniecībai.
ORGANIZĒ IZSOLES
Domes sēdē apstiprināti Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Darbnīcu lauks” zemes
vienības izsoles noteikumi.
Pārdošanas izsole nekustamā īpašuma
„Darbnīcu lauks”, zemes gabalam, ar kadastra numuru 4076 002 0054, ar kopējo platību 12.14 ha, notiks Rundāles novada domes
telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada
22.maijā plkst.14:20.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos
– Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971,
jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā
Pašvaldība/Izsoles.
Sēdē tika pieņemts lēmums organizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Duksti”,
kadastra numurs 4076 003 0200, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003
0173, 3,3 ha platībā, zemes nomas tiesību
atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
PĀRDOS DZĪVOKLI
Atsavināšanai nodots pašvaldības īpašuma
objekts – nelabiekārtots dzīvoklis Rundāles pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Strautiņi”, ar kopējo platību 59,2 m2. Dzīvoklis tiks pārdots par brīvu cenu. Sākotnē-

jā cena 1200 eiro. Pirmpirkuma tiesības uz
konkrēto dzīvokli ir īrniekam.
IZNOMĀ ZEMI
Iznomāti zemes gabali lauksaimniecības
produkcijas ražošanai –
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” zemes vienības daļa 0.03 ha
platībā;
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Bērsteles mazdārziņi” zemes vienības 0.21
ha platībā un 0.22ha platībā;
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Bērsteles mazdārziņi” zemes vienības 0.2
ha platībā un 0.38ha platībā un nekustamā
īpašuma “Ozola lauks” zemes vienība 0.9 ha
platībā.
PIEŠĶIR NODOKĻA SAMAZINĀJUMU
POLITISKI REPRESĒTAI PERSONAI
Nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums 50% apmērā 2017.gadā ar domes lēmumu piešķirts Svitenes pagastā dzīvojošai
politiski represētajai personai par zemi un
dzīvojamo māju.
Politiski represētajām personām par zemi
un mājām, kas ir šo personu īpašumā vai
valdījumā vismaz piecus gadus un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā,
saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa summas
samazinājums.
APSTIPRINA PVN INSTRUKCIJU
Tika apstiprināta Rundāles novada domes
instrukcija “Par pievienotās vērtības nodokļa
aprēķināšanu un uzskaiti Rundāles novada
pašvaldībā”.
Instrukcija nosaka kārtību, kādā Rundāles
novada dome veic pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu, uzskaiti un tā piemērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā
arī PVN deklarācijas iesniegšanas kārtību.
GROZA BUDŽETU
Rundāles novada domes pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 13 418 eiro un kopā
ar grozījumiem veido 4 084 168 eiro.
Šogad Rundāles novada dome kā partneris
startē ERAF programmas finansētajā projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”. 1374 eiro no programmas tiks
piešķirti, lai nodrošinātu Rundāles novada
domes pārstāvniecību “Zemgales dienās
Īrijā 2017”, kas notiks no 26.līdz 30.aprīlim
Dublinā, Klērmorisā un Longfordā.
Pārstāvēt Rundāles novadu „Zemgales dienās Īrijā” dosies projektu speciāliste Laura
Ārente. Atbildoši ieņēmumiem grozīta izdevumu daļa – par 295 eiro tiks iegādātas
aviobiļetes, 208 eiro tiks izmaksāti dienas
naudā, bet 1422 eiro ir dalības maksa
starptautiskajā seminārā. Rundāles novada
domes līdzfinansējums aktivitātes 
->
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PIEŅEMTIE LĒMUMI
<- īstenošanai veido 551 eiro, kas tiks segts no pašvaldības
budžeta projektu finansējuma.
Latvijas delegācijas vizīti organizē Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu. Lai
veidotu sadarbību kultūrā, tūrismā, izglītībā, un uzņēmējdarbībā, Latvijas reģionu dienas Īrijā notiek kopš 2015. gada.
4184 eiro ieņēmumu daļā veido Eiropas Sociālā fonda piešķirtais finansējums projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai.
Projekta ietvaros ir paredzēts nodrošināt karjeras atbalstu Pilsrundāles vidusskolā, organizējot dažādus karjeras attīstības atbalsta pasākumus, grupu un individuālās karjeras
konsultācijas.
Periodā no 2017.gada 1.marta līdz 31.augustam 1966,56
eiro tiks izlietoti pedagoga - karjeras konsultanta atalgojumam, karjeras atbalsta pasākumu izmaksām ir atvēlēti
1755,00 eiro. Darbavietas aprīkojuma iegādei - 267,00 eiro,
transporta izmaksām - 70,20 eiro.
Par 5813 eiro palielinājušies ieņēmumi par atkritumu izvešanu. No 2017. gada 1. janvāra palielinājusies dabas resursu
nodokļa likme, palielinot arī kopējās atkritumu apglabāšanas
izmaksas un tarifus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rundāles novada pašvaldības organizētajās atkritumu savākšanas vietās. Atbildoši ieņēmumiem 5813 eiro novirzīti izdevumos, lai segtu dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu.
1600 eiro ieņēmumos veido finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda projekta „Borsmindes muižas parka AMI” realizācijai. Rundāles novada domes piešķirtais līdzfinansējums
projekta realizācijai ir 1000 eiro.
Kopējie pamatbudžeta izdevumi palielināti par 438 915 eiro
un kopā ar grozījumiem veido 6 043 303 eiro. Bez iepriekš
jau minētajām pozīcijām, papildus 3000 eiro piešķirti Pilsrundāles vidusskolas virtuves mazgātuves remontam. Telpa nav
bijusi remontēta no skolas uzcelšanas brīža. 400 000 eiro kredīts multifunkcionālā centra būvniecības 1. un 3. Kārtas
īstenošanai.
1065 eiro no neparedzētajiem līdzekļiem piešķirti Sociālā dienesta vajadzībām. 85 eiro - informācijas sistēmas uzturēšana
- pieslēgums Lursoft datu bāzei. 980 eiro – segu, gultas veļas
un dvieļu iegādei Saulaines Sociālajam centram.
23 783 piešķirti transportlīdzekļa iegādei Rundāles novada
Komunālā dienesta vajadzībām. 54 tūkstoši – alejas veidošanai Pilsrundālē.
1000 eiro piešķirti dalībai starptautiskā projektā „Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē”. No šā gada 6. maija līdz 10. septembrim
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības
Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas pašvaldības Lietuvā organizēs apceļošanas akciju latviešiem un lietuviešiem. Katras
pašvaldības finansējums projektam veido vienu tūkstoti eiro,
par ko tiks izgatavoti informatīvie materiāli, iegādātas balvas
sekmīgākajiem akcijas dalībniekiem un organizēts noslēguma pasākums septembrī Biržos Lietuvā.
1334 eiro piešķirti aviobiļešu iegādei teātra studijas „Savējie”
dalībniekiem. Studijas dalībnieki no 28.aprīļa līdz 30.aprīlim
piedalīsies Eiropas latviešu apvienības rīkotajos Reģionālajos
kultūras svētkos Īrijā, Dublinā, kas būs veltīti Latvijas valsts
simtgadei.
Veikti arī grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Ar budžeta grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.rundale.lv Pašvaldība/ Budžets.
Lēmumus aprakstīja –
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

6.MAIJĀ ATKLĀS LATVIJAS PIEROBEŽĀ
VĒL NEBIJUŠU CEĻOŠANAS AKCIJU
“IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!”
6.maijā Bauskas rātslaukumā tiks dots oficiāls starts
Latvijas pierobežā vēl nebijušai ceļošanas akcijai “Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē!”, kuras mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas
– Lietuvas pierobežas tūrisma
objektiem un pasākumiem. Akciju organizē Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku novada
pašvaldības Latvijā un Biržu,
Pasvales, Pakrojas pašvaldības
Lietuvā. Izdotajā maršruta brošūrā pieejama informācija par
42 apskates vietām un pasākumiem.
Tiem, kuriem patīk spēles elements, saņemot zīmogu akcijas
vietās un iesniedzot akcijas kartes
Bauskas, Biržu, Pakrojas vai Pasvales TIC līdz 15.septembrim, būs
iespēja pretendēt uz kādu no 13
balvām.
- 6 (seši) dalībnieki, kuri būs
apmeklējuši vismaz 7 (septiņus) akcijas pasākumus vai objektus (katrā
pašvaldībā pa vienam), varēs iegūt
atbalstītāju veicināšanas balvas.
- 3 (trīs) Latvijas apceļotāji,
kuri būs apmeklējuši vismaz 7 (septiņus) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā vienu) un visvairāk akcijas objektu Lietuvā, varēs
iegūt velosipēdu no Biržu, Pasvales
un Pakrojas rajona pašvaldībām.

- 4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 7
(septiņus) akcijas pasākumus vai
objektus (katrā pašvaldībā vienu)
un visvairāk akcijas objektu Latvijā,
varēs iegūt velosipēdu no Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novada pašvaldībām.
Akcijas objekti Rundāles novadā
ir Rundāles pils muzeja parks- ievērojamākais baroka dārzs Baltijā ar
ornamentālo parteru, Zaļo teātri un
rožu dārzu ar, aptuveni, 2400 rožu
šķirnēm, Mazmežotnes muiža, kas
piedāvā atjaunotā muižas kompleksa apskati, kā arī tradicionālie seno
zemgaļu vēsturei veltītie Mežotnes
pilskalna svētki, kas šogad norisināsies 14.maijā, svētdienā.
Apceļošanas akcijas noslēgums
ar dāvanu pasniegšanu tās ieguvējiem tiks organizēts 30.septembrī
Biržos, līdz ar to simboliski noslēdzot aktīvo tūrisma sezonu un atzīmējot starptautisko tūrisma dienu,
kuras 2017.gada tēma ir ilgtspējīga
tūrisma attīstība.
Sīkāka informācija par akciju
atrodama https://www.facebook.
com/kaiminizemgale.
Inese Turkupole Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja

AICINA UZ KRŪŠU PĀRBAUDI
MOBILAJĀ MAMOGRĀFĀ
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 17.maijā pie Rundāles novada domes, Pilsrundālē 1.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš
iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv.
Veselības Centrs 4 sagatavotā informācija
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NOVADS TALKO!
FOTOMIRKĻI NO LIELĀS TALKAS

Spītējot stiprajam vējam
un dažbrīd pat krusai, 22.aprīlī, bruņoti grābekļiem, cimdiem, zāģiem un maisiem,
171 novadnieks apvienoja
spēkus lielajā talkā.
Šogad darbi raiti ritēja jau
ierastajās talkas vietās – Mežotnes pilskalnā un baznīcas
apkārtnē, kur rosījās Viesturu
seniori un Rundāles novada
domes kolektīvs, Pilsrundālē vidusskolas apkārtnē, kur pulcējās
paprāvs skaits pedagogu, vecāku un bērnu, lai izkoptu upes
krasta līniju un veidotu pastaigu
vietu, atpūtas vietā pie Dzirnavu
ūdenskrātuves, Bērsteles parkā,
Viesturos, Saulaines parkā un
pirmsskolas izglītības iestādes
„Mārpuķīte” apkārtnē. Svitenē
šogad tika kopta ciema teritorija – izzāģēti krūmi un vāktas
drazas. Aktīvs darbs noritēja arī
Ziediņos, tur tika kopta atpūtas
vieta Lielupes krastā un vecais
karjers. Arī novada austrumu robežā bija manāma rosība – vietējie aktīvisti tīrīja ceļmalas.
Paldies viesiem, visiem, kuri
nebijās mainīgo laikapstākļu un
pievienojās Lielajā talkā! Tiekamies nākamgad!
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Šī gada Lielās talkas lozungs ir “Latvijas būt
zaļai!” un tas, vai tā tiešām ir zaļa, nevar noteikt
neviena statistika vai pētījums. Latvijas zaļums
slēpjas mūsu apziņā un darbībās!

Pie Pilsrundāles vidusskolas šogad pulcējās paprāvs skaits vecāku un pedagogu

XI MEŽOTNES PILSKALNA SVĒTKI
14. MAIJĀ
SVĒTKU PROGRAMMA:
Rundāles pagastā
12.00 Vīnakalnā
Dieva daudzinājums
Tautasdziesmu meistarklase „Nāc, Dieviņ, ar man(i)m”
12.00 – 16.00 Lielupes līcī
„Viduslaiku mehānisko kaujas ierīču demonstrējumi”
Vizināšanās ar kuģi «Üxküll»
12.00- 16.00 Mežotnes pilskalnā
Amatnieku meistarklases, tautas spēles, lokšaušana,
cīņu demonstrējumi, vēstures lasījumi.
Elīna Kūla - Braže,
Biedrība „Upmale”

Šogad pilsrundālieši apvienoja spēkus atpūtas vietas pie Dzirnavu dīķa sakopšanā. Šī vieta ir kļuvusi
par iecienītu atpūtas vietu daudziem.

Arī Saulainē darbi ritēja raiti, kopjot parka apkārtni /Vairāk
foto mirkļu meklē www.rundale.lv/

RUNDĀLES NOVADA ČEMPIONĀTS
IELU BASKETBOLĀ 2017
Čempionāts tiks organizēts trīs posmos. Pirmais posms
notiks Svitenes sporta laukumā 13.maijā, sākums plkst. 12:00.
Otrais posms - Saulaines stadionā 17.jūnijā plkst. 12:00 . Trešais - Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā 22.jūlijā plkst.
12:00.
Dalībnieki - Rundāles novada iedzīvotāju izveidotas komandas. Komandas sastāvā no trim līdz četriem spēlētāji,
laukumā trīs spēlētāji. Sacensības notiek pēc izmainītiem
basketbola noteikumiem. Tie apskatāmi pašvaldības mājas
lapā www.rundale.lv sadaļā Notikumi. Par uzvarētāju kļūs visos posmos visvairāk punktu ieguvusī komanda.
Komandai jābūt vienādas krāsas sporta kreklos.
Sportisti sacensībām piesakās uz vietas sacensību dienā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie sacensību tiesneša Raita Jutusa
pa tālruni.26535219 vai pie sporta nodaļas vadītājas Ievas
Kirkilas pa tālruni 26553747, vai sūtot pieteikumu uz e-pasta
adresi ieva.kirkila@rundale.lv.
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IZSLUDINĀTA LEADER ATKĀRTOTA PĀRDOŠANAS IZPROJEKTU PIEŅEMŠANA SOLE NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
SABIEDRISKĀ LABUMA „ZELTERI” ZEMES GABALAM
PROJEKTIEM
Biedrība „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada
2.maija līdz 2017.gada 2.jūnijam.
3. kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir 349 165.78
EUR:
1.mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā
2.1.rīcība „Novada vajadzībām
piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”– 178 860.24
EUR;
2.mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā
2.2.rīcība „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” – 170 305.54 EUR.
Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte:
- 90%;
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 50 000,00 EUR
Projektu īstenošanas termiņi:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar pro-

jektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”
izmaksas, kas nepārsniedz 15%
no projekta kopējās attiecināmo
izmaksu summas – divi gadi no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3) Pārējiem projektiem projektu
īstenošanas termiņš ir viens gads
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz
biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” birojā Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā papīra dokumenta formā vai elektroniska
dokumenta formā Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta
dienesta elektronisko pastu lad@
lad.gov.lv vai iesniedzot Lauku
atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta
iesnieguma iesniegšanas jābūt
EPS lietotājam, noslēdzot par to
līgumu ar Zemkopības ministrijas
Lauku atbalsta dienestu).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju,
rīcībām, mērķiem, plānotajām
darbībām, projektu vērtēšanas
kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv un biedrības mājas lapā
www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „Projekti” / „Projektu konkursi”).
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka tel.29781969,
e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel. 26752200,
e-pasts bauskas.partneriba@
inbox.lv

Rundāles novada dome atkārtoti rīko pārdošanas izsoli
nekustamā īpašuma „Zelteri”,
zemes gabalam, ar kadastra numuru 4076 001 0099, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā ar
kopējo platību 6.57 ha.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties interneta vietnē www.
rundale.lv un Rundāles novada
domes kancelejā (Pilsrundālē 1,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā) 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.

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971,
jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr.
28609107.
Pieteikties izsolei līdz
2017.gada
22.maijam
plkst.12:00
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā,
domes sēžu zālē 2017.gada
22.maijā plkst.14:00.
Rundāles novada domes
Kanceleja

BŪS PIEEJAMS ATBALSTS
MAZO LAUKU SAIMNIECĪBU
ATTĪSTĪBAI
Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības”. Projektu
iesniegumu pieņemšana notiks
no 2017. gada 1. jūnija līdz 30.
jūnijam. Atbalsta pasākuma
mērķis ir veicināt mazo lauku
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Mazās lauku saimniecības varēs
saņemt 15 000 eiro vienreizēju
atbalstu ražošanas attīstībai.
Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, jāsagatavo
sadarbībā ar lauksaimniecības
nozarē strādājošu konsultāciju
pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu
sniedzēju saraksts pieejams
LAD mājaslapā izvēlnē “Atbalsta
veidi” – “Projekti un investīcijas”.
Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir
18 747 336 eiro. Informācija

par finansējuma sadalījumu pa
LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta
iesnieguma veidlapa pieejama
LAD mājaslapā.
Finansējums tiek piešķirts
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības
programmas pasākuma “Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu
vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs vai LAD Centrālajā
aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.
stāva foajē (tālr. 67095000).
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
LAD Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja
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AICINA PIETEIKTIES AMATNIEKUS, GATAVOJAMIES RUNDĀLES NOVADA
SVĒTKU GĀJIENAM!
MĀJRAŽOTĀJUS UN ĒDINĀTĀJUS
ŠĪ GADA TĒMA – KINO!
RUNDĀLES NOVADA SVĒTKIEM
3.jūnijā Rundāles pils dārzā notiks tradicionālie Rundāles novada svētki, kas šogad tiks aizvadīti kino zīmē.
Lai kuplinātu svētku piedāvājumu, līdz 15.maijam aicinām pieteikties tirgotājus,
amatniekus, mājražotājus un
ēdinātājus.
Pieteikt dalību iespējams,
nosūtot aizpildītu pieteikuma
formu ar norādi „Pieteikums
tirdzniecībai Rundāles novada
svētkos” uz e-pastu dome@rundale.lv. Pieteikuma forma pieejama pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv.
Atbilde par tirgošanās atļauju
vai noraidījumu tiks sniegta līdz
25. maijam.
Lai izvēlētos piemērotākos
pretendentus, ēdināšanas pakal-

pojumu sniedzējiem lūdzam norādīt pilnu sortimentu un cenas.
Autotransports
Rundāles
pils dārza teritorijā tiks ielaists
no pulksten 08.00 no rīta. Līdz
pulksten 10.00 tam ir jāpamet
teritorija.
Svētku norišu sākums Rundāles pils teritorijā no pulksten
16.00, beigas – pulksten 21.00.
Rundāles pils muzejs un
parks ir atvērti katru dienu bez
brīvdienām.
Dalībnieka apstiprināšanas
gadījumā, maksa par tirgošanās
atļauju 4,27 EUR apmērā jāiemaksā Rundāles novada domes
kontā, mērķis – tirgošanās atļauja Rundāles novada svētkos.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

RUNDĀLES NOVADA SVĒTKU
„KINO VIENO” PROGRAMMA:
Plkst. 15:45 - Pulcēšanās svētku gājienam pie Pilsrundāles
vidusskolas
Plkst. 16:00 - Gājiens no Pilsrundāles vidusskolas līdz Rundāles pilij
Plkst. 16:30 – 17:30- Spēkavīru šovs ar dažādiem konkursiem bērniem un ģimenēm, mašīnas un baļķa celšanu kariešu
pagalmā pie Rundāles pils
Plkst. 18:00 – 21.00- Svētku koncerts „Kino vieno” Zaļajā teātrī Rundāles pils dārzā ar Polijas, Baltkrievijas, Igaunijas
un Lietuvas kolektīvu priekšnesumiem. Koncerta finālā –
īpašie viesi grupa „Menuets”
Plkst. 22:00- Zaļumballe pie Pilsrundāles vidusskolas kopā ar
grupu „Dakota”

Pērn pirmo vietu gājienā ieguva „Anneles” un „Sprīdītis” kolektīvs,
atklājot ūdens pasaules krāsainību
/Foto: BM Studio Zemgale/
3.jūnijā tiks atzīmēti astotie Rundāles novada svētki.
Šogad tie būs veltīti kino tēmai. Svētku vadmotīvs „Kino
vieno” tiks caurvīts gan gājienā, gan svētku koncertā
Rundāles pils dārza Zaļajā
teātrī ar Polijas, Igaunijas,
Baltkrievijas un Lietuvas
kolektīvu priekšnesumiem.
Koncerta finālā – īpašie viesi
grupa „Menuets”.
Kā ierasts, Rundāles novada svētki tiks aizsākti ar svētku
gājienu, kas šogad sāksies pie
Pilsrundāles vidusskolas ar noslēgumu kariešu pagalmā pie
Rundāles pils.
Gājienā aicinātas piedalīties novada domubiedru kopas,
draugi, darba kolēģi, amatierkolektīvi, svētku viesi, visi, visi, kam

kino tēma sirdij tuva!
Žūrija vērtēs tādus kritērijus
kā kolektīva atbilstību pasākuma tēmai, radošumu, pašu ieguldījumu, prasmi sevi parādīt
(izrādīt) žūrijai, māksliniecisko
noformējumu, kā arī aksesuārus,
kuri raksturo kolektīvu.
Gājiena dalībniekiem būs iespēja īsu brīdi ( līdz 30 sekundēm) atraktīvi izrādīt sevi žūrijai
un skatītājiem Rundāles pils Kariešu laukumā.
Vēlama iepriekšējā pieteikšanās gājienam līdz 30.maijam pie
Sporta nodaļas vadītājas Ievas
Kirkilas pa tālruni 26553747.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

AR TRIJU ZVAIGŽŅU ORDEŅA IV ŠĶIRU APBALVOTS VECMEISTARS
VILNIS LĪDAKA! APSVEICAM!
Valsts prezidents un Ordeņu
kapituls, tuvojoties 4. maijam –
Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas dienai, par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts
labā piešķīris 67 augstākos
valsts apbalvojumus - 32 Triju

Zvaigžņu ordeņus, 12 Viestura
ordeņus un 23 Atzinības krustus,
vēsta Valsts prezidenta mājas
lapā publicētā informācija.
Ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV
šķiru apbalvots un iecelts par
ordeņa virsnieku ilggadējais

Rundāles pils muzeja mēbeļu
restaurators vecmeistars Vilnis
Līdaka.
Likums nosaka, ka personu
ar valsts apbalvojumu apbalvo
Valsts prezidents saskaņā ar
Ordeņu kapitula lēmumu. Jeb-

kura persona ir tiesīga ieteikt
apbalvošanai citu personu, vēršoties ar ierosinājumu Ordeņu
kapitulā.
Latvijas Valsts prezidenta
kancelejas sagatavotā
informācija
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BALTĀ GALDAUTA SVĒTKOS DĀVĀS
BALTU GALDAUTU,
RUPJMAIZI UN MEDU

Foto: Latvijas Institūts

„Latvijas valsts simtgades
atklāšanā satiksies cilvēku
rokas un gara spēks, apskaujot
Latviju, klājot baltus galdautus
un godinot drosmīgos valstsvīrus, kas pirms simts gadiem
apvienoja Latvijas tautu ceļā
uz neatkarīgu valsti. Svinēsim
mūsu brīvību!”
Latvijas valsts simtgades birojs
Lai stiprinātu Baltā galdauta svētku svinēšanas tradīciju
Rundāles novadā, šogad pirmajiem 100 aktīvistiem, kuri
pieteiks savu svinēšanas vietu novadā, tiks dāvāts „starta
komplekts” ar baltu galdautu, rupjmaizi un medu, atklāj
Sandra Kerēvica, Rundāles
novada kultūras nodaļas vadītāja.
Baltā galdauta svētki ir veids
kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu, pieminot 1990.gada
4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju
Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - lēmumu, kas

atjaunoja Latvijas suverenitāti,
vēstī Latvijas valsts simtgades
birojs.
Aicinām Rundāles novada iedzīvotājus – ģimenes, draugus,
darba kolektīvus, kaimiņus – atzīmēt šos svētkus kopā!
Baltā galdauta svētku norise
ir atkarīga no pašu iztēles, tomēr,
kā uzsver Latvijas valsts simtgades birojs, vienlaikus akcentējami
šādi aspekti:
•kopīga galda klāšana un svinēšana par godu Latvijai;
•baltais galdauts kā pašapziņas un lepnuma simbols;
•kopā būšana un sarunas, sadziedāšanās, sadancošanās, filmu skatīšanās, dzejas vai prozas
lasījumi, izceļot savas apkaimes
nozīmīgākos notikumus un godinot personības;
•senu tradīciju, nemateriālā,
t.sk. kulinārā mantojuma apzināšana un godā celšana.
Pieteikt savu svinību vietu
Rundāles novadā iespējams līdz
27.aprīlim, rakstot uz e-pastiem
sandra.kerevica@rundale.lv vai
kristine.kocina@rundale.lv,
vai
zvanot pa tālruņiem 26672682
vai 25662033.
Pēc pasākuma lūdzam foto,
video un stāstus, norādot arī iesaistīto cilvēku skaitu, atsūtīt uz
e-pastu kristine.kocina@rundale.
lv.
Vēstot par svētkiem sociālajos
tīklos: #LV100 #BaltaGaldautaSvetki #mans4maijs #Rundale.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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4.MAIJĀ „BALTĀ GALDAUTA
SVĒTKI” NOVADĀ
SVITENE
4.maijā 15.00 - Sagaidot valsts simtgadi un svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu 4. maijā, Svitenes tautas namā un visā novadā
aizsāksim jaunu tradīciju – Baltā galdauta svētkus!
Svitenes tautas nama pasākumā pirmo reizi uzstāsies Svitenes
tautas nama bērnu deju kolektīvs (vadītāja Velta Kočajeva), kā arī Rundāles novada MMS Mūzikas nodaļas audzēkņi un Pilsrundāles vidusskolas audzēkņi.
Aicinām visus, kas vēlas pievienoties, ierasties ar nelielu groziņu!
Būsim īpaši priecīgi par līdzi paņemtajām fotogrāfijām un
stāstījumiem par Svitenes tautas nama darbību gadu gaitā –
gatavojoties šīs kultūras iestādes 50 gadu jubilejai, kura tiks atzīmēta
2017.gada 2.decembrī.
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja
PILSRUNDĀLE
4.maijs 16.00 – “Baltā galdauta “svētku kopā būšanas pasākums ar
līdzpaņemtajiem “groziņiem” Rundāles Mājtirgū :
•
sarunas par Pilsrundāles centra māju tapšanu,
•
mākslas baudīšana
Aicinājums paņemt līdzi fotogrāfijas un stāstus par to, kā tapa Pilsrundāles centra mājas!
Lilita Lauskiniece,
Kultūras darba speciāliste Rundālē
VIESTURI
4. maijā12.00 Baltā galdauta svētki pie Viesturu kultūras centra.
Piedalās bērnu deju kolektīvi „Annele” un „Sprīdītis”, Aicināti visi interesenti!
Guna Lisovska,
Viesturu kultūras centra vadītāja

SVITENĒ STĀDĪS SIMTGADES
OZOLUS
4.maijā 10.00 akcijas „Apskauj Latviju” ietvaros par godu
Latvijas simtgadei Rundāles
novada Svitenes Saules dārzā
svinīgos apstākļos tiks iestādīti
trīs Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas dāvātie ozoli.
Tos, skanot spēka dziesmām
folkloras kopas “Svitene” un
“Saulala” (Lietuva) izpildījumā,
stādīs Rundāles novada domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis
un augstāko pašvaldības apbalvojumu – goda zīmju – saņēmēji
- Rundāles pils direktors Imants
Lancmanis un gleznotāja Īra
Rozentāle.

Akcijā satiksies cilvēku rokas
un gara spēks, stādot simtgades ozolus, svinot mūsu brīvību
un atklājot Latvijas valsts simtgadi. Akcija „Apskauj Latviju”
vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas
stiprināšanu, veicot simbolisku
rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās.
Visi laipni aicināti kuplināt
pasākumu!
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja
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VEIKSMĪGO SADARBĪBU CER ANIMĀCIJAS DARBNĪCĀ SAULAINĒ
RADA MULTFILMAS
TURPINĀT

Divas dienas Svitenē darbojās Ogres tehnikuma pedagogi
un audzēkņi, radot vides objektus
Divas dienas, 4.un 5.aprīlī, Svitenē notika Lieldienu
vides objektu darbnīca, ko
vadīja un radošām idejām
dalījās Ogres tehnikuma
Dizaina un mākslas nodaļas
pedagogi un audzēkņi.
Kopā ar audzēkņiem uz Sviteni devās Dizaina un mākslas
nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova un profesionālo priekšmetu skolotāja Zane Ūpe.
“Projekts ilga divas dienas.
Pirmajā dienā vadīju radošo
darbnīcu Rundāles novada kultūras darbiniekiem, ar kuriem
kopā dekorējām Lieldienu olas
uz jau sagatavotiem šabloniem.
Rādīju dažādas tehnikas, kā to
labāk izdarīt. Ar trafaretu palīdzību krāsojām dažādus rakstus. Darbā izmantojām pārnesuma plēves un marķierus, ko
radošās darbnīcas dalībnieki
redzēja un izmēģināja pirmo
reizi. Tie viņiem bija vēl līdz šim
neizmantoti materiāli, jauna
pieredze, kas izraisīja lielu interesi. Pēcpusdienā mums pievienojās arī skolēni un pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņi,”
stāsta Z.Ūpe.
Otrajā dienā Svitenē ieradās
OT Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi. Projektā darbojās Vides dizaina programmas
1.kursa audzēkņi, kuriem tā bija
laba prakse, lai izmēģinātu savus spēkus reālā vidē. Audzēkņi
darbojās divās grupās. Viena
grupa veidoja dekoratīvus puķu
podus, bet otra grupa gatavoja vertikālas piramīdas, kur šos
puķu podus novietot.
Vides objektu veidošanā
tika izmantoti gan plastmasas
materiāli – spaiņi, šķīvīši, puķu
podu paliktņi -, gan koka izstrādājumi.
Noskaņoties un iedvesmoties radošam darbam palīdzēja
arī Rundāles pils muzeja apmeklējums.
Rundāles novada pašvaldības Kultūras nodaļas un Svitenes Tautas nama vadītāja
Sandra Kerēvica pauda gandarījumu par Ogres tehnikuma
audzēkņu izveidotajiem vides

Evas Reinfeldes multfilma „Kā ir būt kaimiņiem” stāsta par labu
līdzāspastāvēšanu /Foto: Artūrs Šlosbergs/
Vairāk fotomirkļus meklē
www.rundale.lv /Foto: Roberts
Jeste, Eduards Kusins,
Ogres tehnikums/
objektiem, kas priecē Svitenes Tautas nama apmeklētājus un pagasta iedzīvotājus.
S.Kerēvica atklāj, ka ir apņēmības pilna iesākto sadarbību
turpināt, un nākotnē paplašināt
darbības lauku, aicinot tehnikuma audzēkņus izdaiļot apkārtni
arī pie citām pašvaldības iestādēm.
Dizaina un mākslas nodaļas
vadītāja V.Kaļeiņikova ir priecīga par veiksmīgo sadarbību,
kas tapusi pēc Rundāles novada pašvaldības Kultūras nodaļas iniciatīvas. “Projekta norise
bija labi noorganizēta. Mūs
ļoti viesmīlīgi uzņēma, sagādāja bezmaksas Rundāles pils
apmeklējumu. Esam uzaicināti piedalīties uz Rundāles pils
svētkiem, kas notiks 1.jūlijā.
Rundāles novadā ir ļoti radoši cilvēki, kuri atvērti jaunām
idejām. Esam jau apsvēruši, ka
šajā novadā varētu rīkot audzēkņu “zaļās prakses”. Ceram,
ka tas ir tikai sākums mūsu
kopīgai sadarbībai,” norāda
V.Kaļeiņikova.
www.ogrenet.lv
publicētā informācija

2.aprīļa svētdienas rīts
Saulainē, jauniešu centrā
„Strops”, sākās brīvdienai
neraksturīgi agrā laikā - tur
biedrība „BM Studio Zemgale” organizēja animācijas darbnīcu. Ar animācijas tehnikām iepazīstināja
Dmitrijs Ščegoļevs un Artūrs
Šlosbergs.
Ir dažādas animācijas tehnikas – var zīmēt, kustināt lelles un dažādus priekšmetus,
animēt datorā jau gatavas sagataves. Animācijas darbnīcā
lielākā daļa dalībnieku izvēlējās
leļļu animāciju ar stopkadru
(angliski “stop motion”) animācijas elementiem. Leļļu animācijas galvenā būtība ir – katra
kadra tapšanai lelles poza vai
novietojums tiek nedaudz izmainīts un katras kustības izmaiņa tiek fotografēta. Tiek
fotografēti atsevišķi kadri, kas
pēc tam datorā tiek samontēti
viens aiz otra, radot ilūziju par
kustību.
Darbnīcā katrai domubiedru
grupiņai organizatori piešķīra
gan fotoaparātus, gan kasti ar
dažādām lellēm. Pēc tam visus
attēlus Artūrs Šlosbergs datorā
samontēja, tādējādi izveidojot
video failu.
Pamatīgākais darbs pirms
leļļu kustināšanas ir scenārija

izveidošana. Kad scenārijs gatavs – tiek piemeklēts vai uzzīmēts fons un var sākt kadru
fotografēšanu. Šādi komandā
darboties ir vienkāršāk – viens
fotogrāfē, pārējie kustina lelles.
Atšķirībā no leļļu animācijas,
stopkadru animācijā tiek pielietoti jebkādi elementi, ne tikai
lelles, bet arī mēbeles, cilvēki,
papīra lapa, zīmuļi, bumba utt.
Stopkadru animācijas lielākā
priekšrocība ir tās spēja parādīt
to, kas realitātē nebūtu iespējams, piemēram, ka krēsls pats
pārvietojas pa grīdu, vai zīmulis
pats uzzīmē māju.
Animācijas radīšanas process šķita interesants, bet
darbietilpīgs – divu stundu laikā safotografējām 119 kadrus,
bet multfilma „Sivēna prieks”
sanāca 19 sekundes gara. Šajā
pirmajā animācijas darbnīcā
dalībnieki radīja piecas animācijas - četras – leļļu un vienu zīmētu.
Paldies „BM Studio Zemgale” par lielisko iespēju! Ar nepacietību gaidām nākamo animācijas – 3D- darbnīcu!
Radītās multfilmas vari apskatīt pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv.
Raivis, Eva un
Vita Reinfeldi
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RUNDĀLES PILĪ
GATAVOJAS SVĒTKIEM
Ziema ir aizritējusi, pils parkā
uzziedējuši pirmie pavasara
ziedi. Kā klusos, mierīgos ziemas mēnešus ir aizvadījuši
muzeja darbinieki? Tāpat kā
katru gadu – turpinot iesāktos darbus, plānojot jaunus un
gatavojoties ne tikai aktīvās
tūrisma sezonas sākumam,
bet arī vērienīgiem un nozīmīgiem pasākumiem.
Pirms tūrisma sezonas notiek
dažādi remonta, atjaunošanas
un uzkopšanas darbi pils telpās
un apkārtnē, lai apmeklētāji justos kā gaidīti viesi. Darbu turpina
restauratori. Daudzi muzeja darbinieki ir iesaistīti 24. maijā un 1.
jūlijā gaidāmo svētku sagatavošanā.
Jaunajā sezonā Rundāles pils
apmeklētājus gaida ievērojamas
pārmaiņas muzeja ekspozīcijās. Pamatekspozīciju papildinās
daudzi izcili mākslas priekšmeti,
kas tikai nesen nonākuši muzeja
krājumā, – gleznas, mēbeles, sadzīves priekšmeti. Jau kopš 2012.
gada katrā Rundāles pils pamatakmens likšanas gadadienā – 24.
maijā – apmeklētājiem tiek atvērta kāda jauna telpa dekoratīvi
lietišķās mākslas ekspozīcijā “No
gotikas līdz jūgendstilam”. Šogad
no 25. maija būs pieejamas četras rekonstruētas telpas! Otrajā stāvā būs iekārtota hercoga
mazgāšanās telpa ar autentisku
18. gs. sēdvannu un citiem tikpat
interesantiem, telpas funkcijai
atbilstošiem sadzīves priekšmetiem. Jau pagājušajā gadā hercoga privātajos apartamentos
eksperimentālā variantā bija
iekārtots “Medību kabinets”, lai
atspoguļotu hercogu Ernsta Johana un Pētera aizraušanos ar
medībām. Aizvadītajos ziemas
mēnešos telpa ir pilnveidota, bagātināta – tagad to grezno izcilu
mākslinieku gleznas par medību
tēmu, 17. un 18. gs. trofejragi,
18. gs. medību ieroči un pokāli.
Iepriekš informējām, ka tikai līdz
šā gada 24. maijam muzejā būs
apskatāms apzeltīts sudraba pokāls, kuru Kurzemes hercogam
Ernstam Johanam reiz dāvinājis
Polijas karalis Augusts II, taču nesen saņēmām iepriecinošu ziņu,
ka unikālais priekšmets paliks
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Rundāles pils “Medību kabinetā”
vēl vienu gadu.
Dekoratīvi lietišķās mākslas ekspozīcijā “No gotikas līdz jūgendstilam” pēc 24. maija apmeklētāji
varēs iepazīt vēl divus vēsturiskos
mākslas stilus – ampīru un bīdermeieru. Rundāles pils muzeja
kolektīvs pamatoti lepojas ar šo
ekspozīciju, jo tā ir vienīgā Latvijā, kas sniedz tik pilnīgu ieskatu
Eiropas dekoratīvās mākslas attīstībā, sākot no 15. gadsimta.
Daudzi no skaistajiem eksponātiem, kurus te iespējams aplūkot
pavisam tuvu, ir tiešām unikāli
– vienīgie kādas priekšmetu grupas pārstāvji Latvijā. Netrūkst arī
eksponātu, kas liecina par seno
Latvijas meistaru izcilību. Pilnībā
pabeigtu ekspozīciju “No gotikas
līdz jūgendstilam” iecerēts atklāt
2018. gadā, kad būs iekārtotas
pēdējās divas telpas.
Turpinot medību tēmu, kas dominē šajā gadā, pils 1. un 2. vestibilā būs apskatāmas divas tematiskas izstādes. Pirmajā vestibilā
– izstāde “Medības mākslinieku
acīm”, otrajā – trofejragu izstāde,
kas taps sadarbībā ar Zemgales
virsmežniecību.
1. jūlijā Rundāles pils dārzā atkal
notiks Dārza svētki, kas šogad
veltīti medību tēmai. Tradicionālās aktivitātes – svētku uzvedumu, koncertu, tirdziņu, radošās
darbnīcas, orientēšanās spēli
– papildinās tēmai atbilstoši jaunumi, piemēram, medību suņu
paraugdemonstrējumi un staltbriežu piebaurošanas paraugdemonstrējumi. Joprojām turpinās
tirgotāju un ēdinātāju pieteikšanās dalībai svētkos. Jau šobrīd
paredzam, ka svētku programma
būs ļoti interesanta un priecēs ne
tikai pieaugušos, bet arī bērnus.
No 1. maija mainās muzeja darba
laiks – pils un parks apmeklētājiem būs apskatāms līdz pulksten
sešiem vakarā. No 1. maija atkal
atvērta arī Rundāles pils muzeja
ekspozīcija Jelgavas pilī – Kurzemes hercogu kapenes. Vairāk informācijas – muzeja mājaslapā.
Informāciju sagatavoja
Ilze Kusiņa,
RPM sabiedrisko attiecību
speciāliste

GUSTAVS REINHARDS –
ĀRSTS, POLITIĶIS UN
SABIEDRISKAIS DARBINIEKS
NOVADNIEKU LIKTEŅSTĀSTI
Aprīļa mēnesī varam pieminēt trīs ievērojamus novadniekus:
Gustavu
Reinhardu
(14.04.1868. – 06.04.1937.) ,
Jāni Akermani (24.04.1897. –
08.01.1972. ) un Laimoni Liepu
(30.04.1933. – 21.11.1975.).
Par J. Akermani jau bija publikācija, bet par L. Liepu rakstīsim nākamgad – lielās jubilejas
priekšvakarā.
Tāpēc šoreiz par Gustavu
Reinhardu – ārstu, politiķi un sabiedrisko darbinieku.
Viņš dzimis 1868. gada 26.
aprīlī Svitenes pagasta “Igauņos” lauksaimnieka ģimenē.
Skolas gaitas Gustavs sācis Svitenes pagasta skolā, tad
beidzis Bauskas apriņķa skolu,
bet 20 gadu vecumā pabeidzis
Jelgavas klasisko ģimnāziju.
No 1888. gada līdz 1895. gadam studējis medicīnu Tērbatas Universitātē un trīs gadus
pēc studiju beigām strādājis
par asistentu acu klīnikā, 1899.
gadā iegūstot medicīnas grādu.
Pavisam īsu brīdi bijis grieķu un
latīņu valodas skolotājs.
Praktizējis acu klīnikās Berlīnē, Budapeštā, Kēnigsbergā,
Neapolē, Pēterburgā un Vīnē.
Pēc grāda iegūšanas pārcēlies uz Liepāju, kur praktizējis
kā acu ārsts, bet jau 1901. gadā
Rīgā atvēra savu - Dr. Reinharda
acu klīniku. Ātri kļuva ievērojams
un no 1903. gada līdz 1920. gadam bijis Latviešu Ārstu biedrības priekšnieks, pēc tam goda
prezidents.
Rakstos
minēts,
ka
G.Reinhards Krievu – japāņu
kara laikā strādājis acu klīnikā
Habarovskā, bet pēc tam bijis
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pirmais dekāns
un lasīja lekcijas arī par eigēniku. 1940. gadā izdevniecībā
“Valters un Rapa” izdota viņa
grāmata “Eugenika”, kur 87 lappusēs apkopotas visas viņa lasītās lekcijas. Šī grāmata ir nopērkama mūsdienās.
Pirmā pasaules kara laikā

četrus gadus bijis Lauku 321.
hospitāļa galvenais ārsts un pēc
tam Veselības departamenta direktors.
No 1920. līdz 1931. gadam
strādāja Latvijas Republikas
parlamentā: Satversmes sapulcē (1920—1922), 1. Saeimā (1922—1925), 2. Saeimā
(1925—1928) un 3. Saeimā
(1928—1931). Bija arī Rīgas
domes deputāts un pārstāvējis
Kristīgo nacionālo savienību.
1928. gadā apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
Viņš bijis arī izdevējs un no
1920. līdz 1921. gadam izdeva
laikrakstu “Tautas Balss”. Publicējis vairākus zinātniskus rakstus un daudz rakstījis par sociālo
likumdošanu un pēdējos gados
universitātē lasījis lekcijas par
rases higiēnu un iedzimtības
mācību.
Kristīgi noskaņots savā ģimenes dzīvē un darbā, viņš vienmēr cienīgi iestājās par kristīgo
domu un baznīcu. Pret kristīgo
morāli graujošām domām viņš
uzstājās ar lielu noteiktību, ja
bija vajadzīgs, pat ar asumu.
Tāpat izdevis grāmatas par
to, kā cīnīties ar redzes problēmām, trahomu un alkoholismu.
Viņš asi iestājās pret alkoholisma postošo ietekmi uz cilvēka
veselību un kļuva Latvijas pretalkohola biedrības Goda biedru. G.
Reinhards bijis studentu korporācijas Lettonia filistrs.
Miris 1937. gada 6. aprīlī
plkst. 19 vakarā Rīgā pēc ilgas
iekšķīgas slimības. Izvadīts 8.
aprīlī, bet apbedīts 16. maijā
Svitenes pagasta Vidukļu kapos.
“Aizgājējs pats bija noteicis, lai
viņu izvadot dzied pateicības
dziesmas Dievam par godu, kas
viņa mūžā dāvājis daudz svētības, lai netur runas pie viņa zārka, izņemot mācītāju. “
G. Reinharda pēdējā vēlēšanās bija, lai viņu gulda dzimtenes zemes klēpī ziedoņa laikā.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles bibliotēka
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NEDĒĻU NOVADĀ VIESOJAS JAUNIEŠI NO POLIJAS
Nedēļa no 3. līdz 7.aprīlim
Pilsrundāles vidusskolā bija
ļoti darbīga, jo sadraudzības
vizītē viesojās astoņi jaunieši un divi pedagogi no Polijas
Vjonzovnas pašvaldības Svētā
Jāņa Pāvila II ģimnāzijas.
Mūsu skolas skolēni Toms
(6.klase), Kevins (7.b.klase), Elizabete un Roberts (8.klase), Niks
(9.klase), kā arī Angelika, Keita un
Edvīns (10.klase) ļoti atbildīgi gatavojās šim pasākumam. Tika domāts gan par noformējumu, pie
kā īpaši piestrādāja Kevins, gan
iepazīšanās aktivitātēm, kas tika
uzticētas Angelikai, gan dažādi
citi organizatoriskie pasākumi, ko
ļoti atbildīgi veica Keita.
Šogad uzsvars tika likts uz
dabas zinību zinātnēm, tādēļ kā
projekta mērķi izvirzījām- iepazīties ar ūdens nozīmi cilvēka dzīvē!
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem
tēma tika iesākta un arī noslēgta
šeit, Pilsrundāles vidusskolā, un
tas, manuprāt, deva pabeigtības
sajūtu, kad labāk var novērtēt un
izanalizēt paveikto.
IZZINA ĪSLĪCES UPES RADĪBAS
Pirmajā dienā pēc ierašanās
projekta dalībniekus sveica un uzrunāja skolas direktore Anda Liškauska, tad ar skolu iepazīstināja
12.klases skolniece Zanda Iesalniece, un tad jau bija laiks tuvāk
iepazīties pašiem projekta dalībniekiem! Angelika bija izveidojusi
interesantas personības iepazīšanas darba lapas, kurās vajadzēja
noskaidrot sava viesa hobijus,
noskaņojumu, dzīves moto, kā arī
zīmēt portretu un iegūt pirkstu
nospiedumus. Šāda iepazīšanās
izvērtās ļoti aizraujoša, un uzreiz
mazināja nedrošību, kas valdīja
sākumā. Mūsu skolas skolēni viesus sveica ar teatralizētu dziesmu
“Lielā zive”, kas turpmāk izvērtās
gandrīz par pasākuma himnu, kas
tika dziedāta visdažādākajās situācijās.
Pēc šāda ievada beidzot jāķeras pie ūdens tēmas realizēšanas, un pirmā diena atvēlēta,
lai iepazītos ar ūdens iemītniekiem netālajā Īslīces upē. Lai to
varētu izdarīt profesionālāk, tika
pieaicinātas brīnišķīgas Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālistes A.Balandiņa un B.Roga. Darba

„Šāda tikšanās ir lielisks veids kā satuvināt kaimiņvalstis, lauzt stereotipus un mācīties komunicēt. Pa
solītim, ar mazām lietām kļūt draudzīgākiem un nepazaudēt cilvēcību,” Keita Luīza Muceniece. Attēlā –
Pilsrundāles un Polijas jaunieši un pedagogi pie jūras /Foto: K. Muceniece un A. Židele/
formas bija ļoti daudzveidīgastika meklēta informācija gan interneta dzīlēs, gan meklēta dzīvā
radība upē, gan saķerto dzīvnieciņu noteikšana, un nosaukumu
meklēšana angļu, latviešu un poļu
mēlēs. Laiks bija noskaidrojies,
uzspīdēja saulīte, tādēļ šajā vēsajā pavasara dienā izdevās notvert
pietiekoši daudz ūdens radību,
pat mazu līnīti.
Taču ūdens ir tik daudzveidīgs, tāpēc ķeramies pie nākamā
darba uzdevuma. Gatavojam ziepes! Par šīs darbnīcas vadīšanu
liels paldies Kristīnei Baltai, kas
ne tikai interesanti pastāstīja par
šo procesu, bet katram palīdzēja
tikt pie brīnišķīga rezultāta- dažiem smaržīgiem ziepju gabaliņiem! Lai visi projekta dalībnieki
nedaudz veselīgi izkustētos bija
atbildīgs Edvīns. Un visi aizrautīgi
nodevās futbola spēlei. Uzvarēja,
protams, draudzība.
Tā beidzās pirmā projekta
diena skolā, bet turpinājās ģimenēs. Kopīgas picas cepšanas, pastaigas, izbraucieni pie dabas, par
to visu bija padomāts.
VISAS UPES TEK UZ JŪRU
Nākamajā dienā vedām viesus ekskursijā. Vispirms apmeklējām Karameļu darbnīcu Jelgavā.
Ne tikai uzzinājām daudz jauna,
bet katrs izmēģināja roku savas karameles veidošanā. Tas
bija izzinoši, un arī ļoti garšīgi.

Kā labāk iepazīt
jaunos draugus?
Protams, zīmējot
porteru un ņemot
pirkstu
nospiedumus.

Pēc tam devāmies uz Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas torni, lai
iepazītu pilsētas vēsturi un skatītu Lielupes plūdumu no augšas. Visas upes plūst uz jūru, un
arī mēs devāmies šajā virzienā.
Polijas skolēniem līdz jūrai savās mājās ir jāveic krietni lielāks
attālums, tādēļ visi bija priecīgi
pastaigāties pludmalē, kaut arī
laiks mūs nelutināja. Tā nu vakarā, krietni noguruši, bet manuprāt
apmierināti, visi atgriezās savās
ģimenēs, lai atgūtu spēkus nākošai dienai.
EKSPERIMENTI AR ŪDENI
Ceturtdien iepazināmies ar
ūdens fizikālajām īpašībām- tika
pētīts ūdens blīvums, izmaiņas

temperatūras ietekmē, ledus veidošanās bez aukstumiekārtām,
un pat muzikāls priekšnesums
ar ūdeni pildītām glāzēm. Pēc
dotā darba apraksta tika veikts
eksperiments, par iegūtajiem rezultātiem, tos izskaidrojot, bija
jāpastāsta pārējiem grupu dalībniekiem.
Varētu jau eksperimentus
turpināt vēl un vēl, taču kā gan
viesus lai neiepazīstina ar mūsu
kultūras pērli - Rundāles pili! Šoreiz tā nebija tikai ekskursija, bet
vesela nodarbība, kas noslēdzās
ar interesantu galda spēli. Par to
liels paldies pils kolektīvam, bet jo
īpaši Kristapam Zēbergam.

->
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DRAUDZĪBA BEZ ROBEŽĀM
-> Dienas tālākais turpinājums mūs ved uz Sviteni. Tur
mūs sagaida Vita Reinfelde, kas
īpašās noskaņās, ar svecītēm,
skanot gregoriāņu dziedājumam
fonā izvadā pa Svitenes muižas
pagrabu, iepazīstina ar muižas
vēsturi. Paldies Vitai par radošumu un atsaucību!
Lai diena būtu ar daudzveidīgām emocijām pildīta, arī pašiem
jādarbojas radoši. Un to mums
palīdzēja realizēt Inese Lavrinoviča un Valdis Berezins.
GAISĀ VIRMO PANKŪKU
SMARŽA
Dalībnieki mācījās plaukstiņpolku, izmēģināja roku ģitāras
spēlē, bija aktīvi un darbīgi. Lai
iepazītu Sviteni labāk, tika pieaicināta jauniešu organizācijas
MPP aktīviste Eva Reinfelde, kura
vadīja fotoorientēšanās sacensības un iesaistīja dažādās spēlēs.
Pēc iepriekšējo gadu tradīcijām
viens vakars tiek pavadīts piknikā kopā ar ģimenēm, taču šogad
laikapstākļi mūs nelutināja, tādēļ
aktivitāti nācās realizēt nedaudz
atšķirīgi- un tapa pankūku vakars. Jaunieši, gan poļu, gan mūsējie, kopā ar vecākiem gatavoja
dažādas pankūku mīklas, cepa
uz malkas plīts smaržīgos gardumus. Rezultātā tapa vairāki
pankūku veidi- gan rauga, gan
amerikāņu, gan pildītās ar gaļu,
gan biezpienu, ko visi pēc darbīgās dienas kopīgi baudījām. Paldies saimniecītei, Ligitai Kļaviņai,
par smaržīgo piparmētru tēju un
atsaucību! Paldies vecākiem, par
pankūku meistarklasi, un gardo
rezultātu. Un vēl viena darbīga
diena bija noslēgusies.
DARINA DRAUDZĪBAS
PLOSTU
Un klāt jau piektdiena, šķiršanās diena, bet tik daudz vēl
jāizdara. Lai šis projekts paliktu
atmiņā ne tikai ar ūdens zinībām,
bet arī ar draudzību starp dažādu valstu jauniešiem, kas, manuprāt, ir virsuzdevums, ir jāizveido
kāda paliekoša simbolika. Un tā,
skolotājas Aijas Kivriņas virsvadībā tiek darinātas draudzības
rokassprādzes. Vienlīdz aizrautīgi
darbojas gan puiši, gan meitenes.
Bet ziņa par mūsu draudzību ir
jālaiž tālāk pasaulē. Un kas vislabāk vada informāciju, izņemot

sociālos tīklus? Protams, ūdens!
Tāpēc gatavojam nelielu plostu,
lai uz buras uzrakstītu ziņu par
sevi un šo notikumu. Plostiņš tiek
palaists Īslīces upē, bet mēs atgriežamies skolā, lai pavēstītu
skolasbiedriem par projektā paveikto. Šeit īpašu paldies gribas
teikt radošajām un atraktīvajām
Angelikai un Keitai, kas iesaistot
poļu meiteni prata izveidot un pasniegt prezentāciju aizraujoši. Iespējams, nākamajā gadā būs vairāk skolēnu, kuri varēs un vēlēsies
iesaistīties projekta turpinājumā.
Bet visi šī gada projekta dalībnieki saņēma dalības sertifikātus, un
sāka posties ceļam.
Atvadas vienmēr ir skumjas,
bet priecē ziņa, ka savus draugus
satiksim Polijā septembra beigās,
kad turpināsim iepazīties ar kādu
dabaszinību tēmu!
Nobeigumā gribu teikt milzīgu paldies visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem- gan
skolēniem, uz kuriem tiešām
varēja paļauties, gan vecākiem,
kuri uzņēmās atbildību un rūpes
par saviem audžubērniem, gan
kolēģēm Agritai Jeršovai, kura kā
mazais gariņš risināja visus saimnieciskos jautājumus, gan Ainai
Simonovai, kura prasmīgi veica
visus komunikāciju jautājumus un
visiem, visiem, kuri atbalstīja mūs
šajā saspringtajā nedēļa ar darbiem un labiem vārdiem!

Daudzveidīgas pankūku pagatavošanas receptes tika izzinātas
pankūku vakarā Svitenes pilī. Šeit talkā ar savām zināšanām nāca
arī jauniešu vecāki

Vita Rozēna,
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja
ARĪ MAMMA SĀKA RUNĀT
ANGLISKI
Skolniece Angelika Elmāra
Židele: „Šī bija pirmā reize, kad es
savās mājās uzņēmu apmaiņas
skolēnu no ārzemēm. Sākumā es
ļoti uztraucos, kā nu būs un kā nu
nebūs- vai viņai šeit patiks, vai
viņa būs kārtīgi paēdusi, vai viņa
zvanīs vecākiem un lūgs, lai brauc
viņai pakaļ vai gluži otrādi - lūgs
palikt vēl nedēļu! Kad es savu
draudzeni satiku, uzreiz sapratu,
ka šī būs brīnišķīga nedēļa, jo jau
pirmajā vakarā bijām ļoti atvērtas un runājām par visu, kas vien
ienāca prātā. Kopā pavadītais
laiks bija neaizmirstams. Gaisā
virmoja gan draudzība, gan atbalsts, gan jautrība. Nedēļas laikā
es iemācījos sadzīvot ar to kā ir

Rundāles pilī jaunieši izmēģināja jauno izglītojošo spēli „Iepazīsti
Rundāles pili”, kas veidota pēc vēsturiskās „Zosu spēles” parauga.
dalīties ar istabu, vannu un spoguli, jo, kad mājās nedzīvo vēl viena meitene, man taču ar nevienu
nav jādalās! Arī mana mamma
ļoti pierada pie savas ‘audžumeitas’. Sākumā viņa mācēja pateikt
tikai ‘’Goodmorning’’ un ‘’Thanks’’,
bet nedēļas beigās jau atgādināja man angļu vārdus, kurus es biju
piemirsusi! Viņa pārliecināti man
skaidroja, ka, ja Ola pie mums
padzīvotu vēl mēnesi, viņas angļu
valodas krājums būtu pilns. Abas
ar mammu esam priecīgas par
to, ka kopā pavadītā nedēļa bija
veiksmīga un esam guvušas lielu
pieredzi. Tagad atceroties, kā Ola

pirms aizbraukšanas raudāja acīs sariešas asaras, taču nav ko
skumt – tiksimies!”
LAI DZĪVOTU LATVIJĀ, NOTEIKTI JĀPATĪK KARTUPEĻIEM
Skolniece Keita Luīza Muceniece: „Poļu draugi bija ļoti
atvērti un sirsnīgi cilvēki. Mana
ģimene uzņēma atraktīvu meiteni
vārdā Bašu (Barbaru). Viņa teica
tā – tam, kurš grib šeit dzīvot,
noteikti jāpatīk kartupeļiem, basketbolam, skaistām meitenēm un
lietainiem laikapstākļiem.
->
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PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA TURPINA SADRAUDZĪBU
AR POLIJAS SKOLU
<- Tētis iemācījās dažus
vārdus angliski, mamma varēja izmantot savas kulinārijas
prasmes, lai mūs katru vakaru
pārsteigtu ar kaut ko garšīgu.
Barbara šeit jutās labi. Arī viņas
klasesbiedri bija apmierināti,
visvairāk sajūsmā visi bijām
par ekskursiju, kad devāmies
gan uz Jelgavu taisīt karameles,
gan Varšavas iedzīvotājiem tikpat kā nesasniedzamo jūru Jūrmalā un tad beigās apskatījām
mazliet arī Rīgu. Esmu guvusi
labu, noderīgu pieredzi. Jaukus
draugus, ar kuriem noteikti varēšu pakonsultēties, ja radīsies
jautājumi attiecībā par Poliju.
Rudenī dosimies pie viņiem,

skatīt, ko viņi būs mums sarūpējuši. Šis projekts bija izstrādāts līdz katram sīkumam. Mēs
katru dienu darījām ļoti daudz
lietu, likās, ka laiks skrien vēja
spārniem. Projekta nosaukums
– ūdens cilvēka dzīvē – ir ļoti
daudzveidīgs, tādēļ bija ļoti interesanti veikt eksperimentus,
vārīt ziepes, skatīt to, kas notiek
zem ūdens, būt pie ūdens, taisīt
pankūkas kopā ar ūdeni, dzert
ūdeni, priecāties par lietu, kas
mūs apciemoja, jo tas taču arī
ir ūdens. Nekas nevarēja kaut
ko izbojāt! Viss bija, viss patika!
Lielisks veids kā satuvināt kaimiņvalstis, lauzt stereotipus un
mācīties komunicēt. Pa solītim,

ar mazām lietām kļūt draudzīgākiem un nepazaudēt cilvēcību. Ļoti patika projekts! Paldies
skolotājām, skolām un pārējam
‘’virtuves’’ personālam, kas visu
šo sarūpēja un pavadīja naktis
strādājot pie tā, lai viss izdotos!”
OKTOBRA BEIGĀS MŪSU
SKOLĒNI DOSIES UZ POLIJU

Pilsrundāles
vidusskolas skolotāja Aina Simonova: „Ir jau pierasts, ka mācību
gada beigās mūsu skolā dzird
runājam arī poliski un angliski. Šogad aizsākās mūsu abu
skolu sadarbības trešais gads.

Atvadoties poļu jaunieši un
skolotājas vēlreiz pateicās par
lieliski izplānoto nedēļu, kas
neapšaubāmi bija šīs tikšanās
reizes, programmas vadītājas
skolotājas V.Rozēnas nopelns,
kā arī liels paldies tika teikts
visiem tiem, kas veltījuši savu
laiku, enerģiju un zināšanas aktivitāšu īstenošanā. Personīgi
man vēl gribas uzslavēt projekta dalībniekus- skolēnus, kas
atbildīgi pildīja savus pienākumus, bija ļoti atvērti, darbīgi un
draudzīgi. Oktobra beigās pilsrundālieši dosies uz Poliju, lai
iejustos nu jau viesu lomā un
piedalītos sadarbības projekta
īstenošanā Gļiņankā.”

AICINA PIEDALĪTIES ATMIŅU
GRĀMATAS TAPŠANĀ

ŠOGAD BĒRSTELES BAZĀRĀ PRIECĒS
MŪZIĶIS ATIS AUZĀNS

Atmiņu grāmatas iecerēta kā dāvana visiem,
kas te dzimuši, ienākuši un
savu dzīvi nodzīvojuši čakli
strādājot, bērnus audzinot
un godprātīgi dzīvojot.
Jums savā aprakstā jāiekļauj īsa biogrāfiska informācija: dzimšanas dati, vieta,
skolas gaitas, darba dzīve,
ģimene un tālāk jau atmiņas
no bērnības līdz aktīvo darba
gaitu noslēgumam, iekļaujot
spilgtākos notikumus savā
dzīvē. Aprakstam jāveidojas
tādam, lai pašam un citiem
būtu interesanti lasīt: ne pārāk garam - ne pārāk īsam. Vēlams pievienot raksturīgas fotogrāfijas, tās atnesot uz Pilsrundāles bibliotēku, lai noskenētu. Priecāsimies, ja savā aprakstā iekļausiet kādu jautru notikumu no savas vai
citu dzīves.
Daži jau ir saņēmuši aicinājumus un atsaukušies, bet visus jau
nevar apzināt, tāpēc šis aicinājums ir domāts visiem pārējiem.
Jau tagad ir saņemti 20 apraksti par mūsu cilvēkiem no “Lielupes” līdz Rundālei.
Rakstus var iesniegt arī rokrakstā. Ja rakstāt datorrakstā un
Jums ir e-pasts, tad varat sūtīt uz e-pastu: aelita.ramane@rundale.lv
Sīkāku informāciju varat saņemt pa tālruni 29872017 (Aelita
Ramane), 63962402 (Pilsrundāles bibliotēka no 11.00) un Anna
Truntika (26104161).
Ļoti ceram uz Jūsu vēlmi dalīties ar savām atmiņām un vēlmi
tās izlasīt skaistā grāmatā, kurai jāiznāk līdz 2018.gada 18.novembrim.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja

No pulksten 11:00
koncertā skatītājus priecēs
Atis Auzāns ar pavadošo
grupu, Rundāles novada
kolektīvi «Annele», «Sprīdītis», «Madaras», «Rundāle», «Hilla», «Nāc dejot», «Ir
varianti», «Šurpu - turpu»,
«Magnolijas»,
Bauskas
novada kolektīvi «Varavīksne», «Nazira», Jelgavas
novada kolektīvi «Farida»
un «Virši zied».
„Būs iespēja baudīt
Attēlā: Mūziķis Atis Auzāns/
tradicionālo uz ugunskura
Publicitātes foto/
vārīto gardo Tirgus dienas
zupu, ko gatavos vietējās saimnieces,” sola Bērsteles kultūras nama vadītāja Svetlana Poča.
No pulksten 8:00 līdz 16:00 parkā paredzēts tirgotāju, amatnieku un
mājražotāju tirdziņš. Pieteikšanās tirdzniecībai līdz 3.maijam pie kultūras
nama vadītājas Svetlanas Počas pa tālruni 26123242.
No pulksten 10:00 līdz 16:00 - atraktīvas un sportiskas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, kā arī radoša darbošanās dažādās darbnīcās.
„Par atsevišķu samaksu tiks piedāvātas piepūšamās atrakcijas un
braukšana ar velokartiem,” stāsta Svetlana Poča.

6.maijā
Bērsteles
parkā notiks tradicionālais Lielais Bazārs
– pavasara tirgus visai
ģimenei.

Ieeja uz Lielo Bazāru bezmaksas.

Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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MĀRPUĶĪTĒ VECĀKI BĒRNIEM STĀSTA
PAR SAVIEM VAĻASPRIEKIEM
No 27.līdz 31.martam PII
“Mārpuķīte” nedēļa tika aizvadīta
vaļasprieku zīmē. Jau otro gadu
bērni ar nepastarpinātu vecāku
līdzdalību izzina dažādus vaļaspriekus. Šīs dienas Oranžajā grupā bērni gaidīja ar nepacietību.
Kopā ar Arta Š. mammu iepazinām dažādus rokdarbu veidus, aplūkojām viņas darinātos
darbus. Arī pašiem bija iespēja
izmēģināt, kā tas notiek. Bērnu
pirkstiņi pārvērtās par čakliem
rūķīšiem, lai veiktu tīšanas, vēršanas, sasiešanas darbības. Un tā
notika brīnumainas pārvērtības,
kuru rezultātā tapa jaukas, draiskas rotaļu lellītes. Ar interesi un
aizraušanos bērni apskatīja Esteres mammas vaļasprieku-sportu.
Bērniem bija iespēja izzināt un
izmēģināt, kas ir sports, ko sportā dara, kā izpaužas šīs mammas
ikdiena un vaļasprieks.
Piektdienas pēcpusdienā pie
bērnudārza pieripoja motocikls
un motorollers, ar kuriem atbrauca Henrika Leo tētis un vecākais

Viens no vecāku vaļaspriekiem – divriteņu spēkrati /Foto: no PII „Mārpuķīte” arhīva/
brālis. Bērniem bija iespēja ne tikai uzzināt par šiem spēkratiem,
bet arī pašiem uzsēsties uz tiem.
Vaļasprieku nedēļa noteikti
nebeidzās piektdienā, tā turpināsies līdz mācību gada beigām.
Bērni gaida tikšanās pasākumus

ar saviem un citu grupas bērnu vistuvākajiem un mīļākajiem
cilvēkiem, lai kopā varētu dejot,
gatavot ēdienus, izpētīt dižkokus,
apgleznot traukus, nodarboties
ar jogu.
Paldies vecākiem, kuri neat-

teica un mūs iepazīstināja ar savām vismīļākajām nodarbēm!
Dace Ziemele un
Laura Krieviņa,
Oranžās grupas skolotājas

BĒRSTELES BIBLIOTĒKĀ SATIEK LIELDIENU ZAĶI

Mazajiem
Bērsteles
bērnudārzniekiem ir ļoti
paveicies, jo mums ir bibliotekārīte, kuras darbs neaprobežojas ar grāmatām
vien. Šomēnes mēs, Mārītes
un Bitītes (no 1.5 – 4-gadīgo bērnu grupiņas), jau trešo reizi devāmies ciemos un
bibliotēku.
Nu jau gan mēs lielie, gan
mūsu grupiņu bērni zinām, ka tā
nebūs vienkārša ciemošanās,
bet īsts piedzīvojums. Esam
skatījušies leļļu teātrus, līmējuši
un rotaļājušies - šķiet, ka tās ir
lietas, kuras ne visās bibliotēkās dara. Bet mūsu bibliotēka
arī nav tāda, kā visas citas!
Par lielu pārsteigumu visiem, šoreiz nebija bibliotekārītes, bibliotēkas pieskatīšana
bija uzticēta pašam Lieldienu
zaķim. Mums par prieku, zaķis
nenobijās un nebija pārsteigts,
ieraugot tik daudz bērnu. Bērni
palīdzēja zaķim salikt Lieldienu

olas, kuras viņam ceļā saplīsušas. Pēc veiksmīgā olu glābšanas darba bērni kopīgi ar zaķi
noskaidroja, ka olās dzīvojot
cālīši. Taču kādi gan viņi izskatās?
Arī to bērniem zaķis parādīja un pēc rūpīga un pacietīga līmēšanas darba katram bērnam
bija savs dzeltenais cālēns. Tos
gan atstājām bibliotekārītei, lai
viņa arī redz, ka bērni ciemos
bijuši un čakli strādājuši. Bērniem lielu sajūsmu sagādāja
zaķa krāsaino rotaļu olu grozs,
kuras, par laimi, neplīsa un tika
mētātas, lasītas un ripinātas uz
nebēdu. Un kas gan būtu Lieldienas bez olu ripināšanas un
pārsteigumiem. Bērni ripināja
zaķa rotaļu olas, par to saņemot dāvaniņu no zaķa- gardu
šokolādes oliņu. Tās gan bērni
pataupīja un nesa uz mājāmlai mājinieki arī notic, ka viņi
tiešām satika pašu Lieldienu
zaķi.

Foto: No Bērsteles skolas arhīva
Gribam teikt lielu paldies
mūsu pašai atraktīvākajai, jaukākajai, viesmīlīgākajai, aizraujošākajai un visādi citādi
labākajai bibliotekārītei Anitai!
Paldies, ka mums ir tāda iespēja iet ciemos arī ar pašiem

mazākajiem bērnudārzniekiem!
Ar nepacietību gaidām nākamo
ciemos iešanu!
Jana Sapule,
Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības
Bērsteles skola
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NOSKAIDRO ZINOŠĀKOS UN SVIN SVĒTKUS
NOTIKUMU VIRPULĪ PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
GADA SKOLĒNĀ VĒRTĒ GAN
ZINĀŠANAS, GAN RADOŠĀS
AKTIVITĀTES
30. martā Pilsrundāles
vidusskolā norisinājās konkursa „Gada skolēns 2017”
noslēguma pasākums. Konkurss skolā notika 10. martā. Skolēni tika vērtēti trīs
jomās - mācību darbs, pašizpausmes un radošā aktivitāte, iekšējās pasaules izkopšana.
Individuāli vērtēšana notika
pēc septiņiem kritērijiem - sasniegumi mācību programmas
apguvē, zināšanas par savu novadu, valsti, vispārējās erudīcijas, sasniegumi skolas, novada
un valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, radošo un fizisko
spēju attīstīšana un sasniegumi interešu izglītības grupās un
profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs, izpratne par augstākajām morāles vērtībām, spēja novērtēt un izjust skaisto
(eseja), radošās izpausmes un
sevis prezentēšana (prasmju
demonstrējumi un vizītkarte),
iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē un labdarībā.
Skolēni, kā jau katru gadu,
parādīja sevi no labākās puses
prezentējot sevi un rādot savus
talantus. Šogad bērni un jaunieši pārsteidza ar dzejoļiem, prozām, izšuvumiem, rokdarbiem,
muzikāliem priekšnesumiem un
tautas dejām. Dažiem šis jau ir
trešais vai pat ceturtais piedalīšanās gads. Konkursā jau trešo
gadu piedalās skolēni no visām
klasēm. Skolas godu uz Bausku
devās aizstāvēt trīs skolēni Daila Brigmane, Mārtiņš Čerļenoks,
Lana Zeltiņa.
Titulu „Gada skolēns 2017”
ieguva 1.-2. klašu grupā Roberts Griķītis, 3.-4. klašu grupā
Maruta Opočkina, 5.-7. klašu
grupā Kristers Odziņš, 8.-9. klašu grupā Daila Brigmane, 10.11. klašu grupā Mārtiņš Čerļenoks.
SVIN VĀRDA DOŠANAS
SVĒTKUS
Aprīļa mēnesī Pilsrundāles vidusskolā notika divi
sadraudzības koncerti par

Piecu gadu vārda došanas svētkus aprīlī atzīmēja Pilsrundāles vidusskolas jauniešu deju kolektīvs
„Madaras”. Pie nosaukuma kolektīvs ticis, pateicoties tā vadītājai Aigai Vangalei. „Šis vārds, manuprāt,
iemieso tādu kārtīgu latviešu spēku un izturību, kas ir nepieciešams arī īstenam dejotājam,” teic vadītāja. Attēlā svinību mirklis Svitenes tautas namā /Foto: Ivars Čerļenoks/
godu kolektīva nosaukuma
piecu gadu jubilejai.
Skolā deju kolektīvs darbojas jau daudzus gadus, bet
pirms 5 gadiem kolektīvs tika
nosaukts par „Madarām”.
7. aprīli sadraudzības koncerts notika vidusskolas grupai.
Koncertā piedalījās seši jauniešu deju kolektīvi un 1.-2. klases
deju kolektīvs. 11. aprīli skolā
viesojās desmit 3.-4.klašu kolektīvi no Bauskas novada. Kopīgi tika izdejots gan obligātais
repertuārs, gan arī citas dejas,
kas radīja jauku un jautru noskaņu. Pēc koncerta 3.-4.klases
dejotāji piedalījās stafetēs.
ŠŪPOJAS UZ NEBĒDU
13.aprīlī notika Lieldienu
pasākums. Katru gadu Lieldienu pasākumu rīko 10.klases skolēni.
Pasākums bija jautrs un
interesants. Īpašs prieks bija
tiem skolēniem, kuri uzvarēja
kādā no konkursiem un ieguva
apbalvojumā saldumus.
Lieldienu noskaņojumu palīdzēja nodrošināt skolas telpu
noformējums, kuru skolotājas
- A.Zelmenes vadībā jau pirms
svētkiem veidoja paši izglītojamie gan interešu pulciņu nodar-

5.-7. klašu grupā titulu „Gada skolēns 2017” ieguvējs Kristers Odziņš
– puisis gan aktīvi sporto, gan dejo deju kolektīvā „Madaras”
Foto: Ivars Bogdanovs/ laikraksts „Bauskas Dzīve”
bībās, gan brīvajā laikā.
Lieldienas ir godam nosvinētas gan ģimenēs, gan skolā.
Tā kā esam Lieldienās izšūpojušies, tad no odiem mums
vasarā nebūs jābaidās. Būsim
visi apaļi kā pūpoli un veseli kā

rutki! Lai drīzāk atnāk saulains
un silts pavasaris!
Pilsrundāles vidusskolas
skolēnu dome
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Brīvās nomas zemes uz 2017.gada 23.aprīli
Kadastra
apzīmējums

13.MAIJĀ - ĢIMENES SPORTA SPĒLES
PILSRUNDĀLĒ

Par godu Starptautiskajai ģimenes dienai 13. maijā Pilsrundāles vidusskolas
sporta laukumā notiks ģimenēm veltīts pasākums, kur,
stiprinot sportisko garu un
izbaudot aktīvo atpūtu, varēs labi pavadīt laiku ar saviem tuvajiem.
Spēki tiks pārbaudīti tāllēkšanā no vietas. Rezultāts
tiks aprēķināts, saskaitot kopā
visas ģimenes sniegumu. Paredzēta arī jautrības stafete un
disciplīna „Badmintons”.
Mēmajā šovā tiks pārbaudīta ģimenes savstarpējā saprašanās un tēlotprasme. Būs
arī lielā lecamaukla un balonu
atrakcija.

Sacensību galvenie tiesneši – Sociālā dienesta vadītāja
Kristīne Brūvele un Sporta nodaļas vadītāja Ieva Kirkila.
Pasaulē Starptautiskā ģimenes diena tiek atzīmēta
15.maijā, godinot ģimeni un aicinot aizdomāties par ģimenes
lielo nozīmi ikdienā, savstarpējās attiecībās un dzīvē, kā arī
vairāk laika un uzmanības veltīt vecākiem, brāļiem, māsām
un bērniem – saviem ģimenes
locekļiem. Sabiedrība aicināta
rūpēties par ģimenes vērtībām,
novērtēt tās nozīmību.
Spēļu sākums plkst. 11.00.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

20.MAIJĀ – SPORTA DIENA SAULAINĒ
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības sporta
laukumā 20. maijā plkst. 12.00
noritēs Sporta diena visai ģimenei. Sacensību dalībnieki
- Rundāles novada iedzīvotāji
ar ģimenēm, tiks dalīti piecās
vecuma grupās – līdz 3 gadu
vecumam, no 4 līdz 6 gadu
vecumam, no 7 līdz 10, no 10
līdz 15 gadu vecumam, kā arī
16+vecuma grupa.

Sacensību programmā paredzētas disciplīnas - pīles un
mednieki, 30 metru stafete,
jautrības stafete, trase ar futbola bumbu, tāllēkšana no vietas, summējot kopējo ģimenes
sasniegumu.
Sacensību galvenais tiesnesis - Aleksandrs Barkovs.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

RUNDĀLES NOVADA ČEMPIONĀTS
FUTBOLĀ 2017
Čempionāta mērķis ir noskaidrot labāko futbola komandu
un labākos futbola spēlētājus
Rundāles novadā. Tas notiks
Pilsrundāles vidusskolas sporta
laukumā 27.maijā plkst. 11:00.
Dalībnieki - Rundāles novada
iedzīvotāju izveidotas komandas. Komandas sastāvā no 5
līdz 7 spēlētājiem, laukumā 4
spēlētāji un vārtsargs.
Sacensības notiek pēc Latvijas
futbola federācijas pieņemtajiem FIFA futbola noteikumiem

(5x5). Spēles laiks 2x20 minūtes.
Sportisti sacensībām piesakās
līdz 24.maijam pie sacensību
tiesneša Valentīnas Žuravļovas
pa tālruni 26713089 vai pie
sporta nodaļas vadītājas Ievas
Kirkilas pa tālruni 26553747,
vai sūtot pieteikumu uz e-pasta
adresi: ieva.kirkila@rundale.lv
Komandai jābūt vienādas krāsas sporta kreklos.
Spēļu nolikums pieejams pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Notikumi.

Nosaukums

Platība (ha)

40960040212
40960070193
40960070355
40960070100
40960070101
40960070128
40960070191

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

40960070302

Bērsteles lauki

1,3300

40960080085

Vairogu mazdārziņš 6

0,1691

40960020040
40960080085
40960020040
40960070302
40960080085
40960020040

Marčenkovs
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

0,1100
0,1691
0,1100
1,3300
0,1691
0,1100

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

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
1,8000
0.2500
0.0100
0,4800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0,4200
0,7200
0,7900
0.0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0300
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,2000
1,0000
0.7000
0.1000
0,0700
0,1000
2.8000
0.2600
4,1000
5,4000
0,2500
0,0400
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PAVASARĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

APRĪĻA
JUBILĀRIEM!

90

Austra Krastiņa

85

Aina Jurevica
Anna Grīnvalde
Edgars Bauers
Edīte Untāle

75

Ausma Matuļone

70

Andrejs Hruļevs
Inta Jurēvica

65

Broņislava Rimovičus
Jānis Mucenieks
Vladimirs Bikovs
Vladimirs Mucenieks

60

Armands Pūcēns
Dzidra Piekus
Viktors Ivanovs
4.maijā 11.00
Rundāles novada 2016.gadā
dzimušo bērnu sveikšanas
pasākums
“ESMU IENĀCIS PASAULĒ”
Rundāles pils Baltajā zālē

Sveicam novada
jaundzimušos iedzīvotājus
Karīnu un Dilanu
un viņu vecākus!

No 4. Līdz 30. maijam
Radošo darbu izstāde „MANA MĪĻĀKĀ GRĀMATA”
VIESTURU KULTŪRAS CENTRĀ
Sajūtas par mīļāko grāmatu atspoguļotas dažādos
mākslas veidos - zīmējumos, floristikā, u.c. Izstāde
top sadarbībā ar Viesturu bibliotēku
un bērnu radošo studiju.
5.maijā 18.00 Rundāles novada domes zālē
un 12.maijā 19.00 Svitenes tautas namā
tiks demonstrēta režisora
Staņislava Tokolova filma

“Tas, ko viņi neredz”
„Tas, ko viņi neredz” ir psiholoģisks trilleris ar zinātniskās fantastikas elementiem. Filmas sižeta pamatā ir stāsts par medmāsu Elzu, kas iemīlas savā
pacientā – jaunā zinātniekā Nikolā, kurš mākslīgā
intelekta izstrādes procesā ir nonācis komā. Nikolā
gaida ilgstoša atveseļošanās, savukārt abus varoņus – nebūt ne viegls ceļš uz savstarpēju uzticēšanos, ko sarežģī zinātnieka izgudrojums – mākslīgais intelekts “Anna”, kas aktīvi iejaucas varoņu
attiecībās, lai Nikolā piederētu tikai viņai.
Lomās: Katerina Shpitsa, Evgeniy Tkachuk, Andris
Keišs, Arnis Līcītis, Elīna Dzelme
Filma krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
Filmas garums: 1h 32 min
Vecuma ierobežojums: 16+

10.MAIJS 14.00
KANDAVAS LT SAULAINES TERITORIĀLĀS
STRUKTŪRVIENĪBAS KONFERENČU ZĀLĒ
TEĀTRA STUDIJAS “SAVĒJIE” AKTRISES DACES DEGOLES MONOIZRĀDE
J. PULINOVIČA

“NATAŠAS SAPNIS”

( REŽISORE- L.LAUSKINIECE)
(LATVIJAS AMATIERTEĀTRU SKATES “GADA
IZRĀDE – 2016 DALĪBIZRĀDE).
IEEJA- BRĪVA
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27.maijā 18.00
Svitenes tautas namā viesosies filmu
studijas “ANIMĀCIJAS BRIGĀDE” leļļu kino
režisore Dace Rīdūze ar animāciju filmu
programmu bērniem “Pavasaris” un tēlu un
rekvizītu izstādi “un ar stāstījumu par to,
kā top leļļu filma
6.MAIJĀ BĒRSTELES PARKĀ
LIELAIS BAZĀRS –
«TIRGUS DIENA ĢIMENĒM»
Programmā:
8:00 – 16:00 tirgotāju, amatnieku un mājražotāju
tirdziņš
11:00 koncerts «Satikšanās pavasarī»
Koncertā piedalās:
Populāri mākslinieki: Atis Auzāns ar pavadošo
grupu
Rundāles novada kolektīvi «Annele», «Sprīdītis»,
«Madaras», «Rundāle», «Hilla», «Nāc dejot», «Ir
varianti», «Šurpu - turpu», «Magnolijas»
Bauskas novada kolektīvi «Varavīksne», «Nazira»
Jelgavas novada kolektīvi «Farida», «Virši zied»
Būs iespēja baudīt tradicionālo uz ugunskura
vārīto Tirgus dienas zupu
10:00 – 16:00 iespēja bērniem un pieaugušajiem piedalīties atraktīvās un sportiskās
aktivitātēs, radoši darboties praktisko darbu
darbnīcās
Par atsevišķu samaksu tiks piedāvātas piepūšamās atrakcijas, braukšana ar velokartiem.
Par samaksu varēsiet izbaudīt popkornu, cukurvati, šašliku un citus gardumus.
Tirgotājiem pieteikties pie Svetlanas pa
tel.26123242 līdz 3.05.
Ieeja uz pasākumu bez maksas!
1.maijā 11.00 Latvijas Piļu un muižu
asociācijas akcijas “Apceļo pilis un muižas!”
izsludināšana visā Latvijā un Svitenes pilī
pasākumā „KRĀSAINS=BALTS”
ar Mākslas tirdziņu, izstādēm,
Lietuvas filmas “Vēju zeme” pirmizrādi, koncertu,
teātra izrādēm, radošām darbnīcām, mūziku,
Modes skati un našķiem...

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
ANTONS BRAZJUĻS
20.03.1942 18.03.2017

IVANS PIČUGINS
05.09.1939 24.03.2017

IVANS GRIŅEVIČS
ONA REINE
31.12.1938 17.07.1930 08.04.2017
29.03.2017
JADVIGA SADOVSKA
07.07.1937 27.03.2017
„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.

