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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

SATIKSMES MINISTRS ULDIS AUGULIS PIEŅEM AUTOCEĻA
PILSRUNDĀLE–SVITENE–KLIEŅI VEIKTOS DARBUS
12. oktobrī, Rundāles novada, Pilsrundālē bija ieradies Satiksmes ministrs Uldis
Augulis, lai pieņemtu autoceļa Pilsrundāle–Svitene–Klieņi
(V1033) veiktos darbus.
Ceļa posma pieņemšanā-nodošanā piedalījās arī VAS Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Rundāles
novada domes priekšsēdētāja
vietniece Inta Klīve, Rundāles
pils muzeja direktors Imants
Lancmanis, Rundāles pils un
domes darbinieki, pašvaldības
iedzīvotāji.
Pieņemšanas laikā Satiksmes
ministram tika stāstīts, ka transporta infrastruktūrai Rundāles
novadā ir ļoti nozīmīga loma, jo
ik gadu Rundāles pili apmeklē ap
230 tūkstoši tūristu, un sakārtoti
ceļi ir būtisks priekšnosacījums
tūrisma nozares attīstībai. Satiksmes ministrs novēlēja, lai
atjaunotais ceļa posms ilgi kalpo un turpina palielināt tūrisma
nozares attīstību.
Ceļa Pilsrundāle – Svitene –
Klieņi pieņemšanas – nodošanas laikā, Rundāles pils muzeja
direktors Imants Lancmanis
pasniedza Satiksmes ministram
Uldim Augulim fotoattēlu ar ceļu
krustojumu pie Rundāles pils,
kas uzņemta 1932. gadā.
Šoruden pie Rundāles pils
pabeigti ceļa seguma atjaunošanas darbi uz vietējas nozīmes
autoceļa Pilsrundāle – Svitene
– Klieņi (V1033) (0.-1,42.km) 1,4
km un ceļa Pilsrundāle – Adžūni (V1031) (0.-0,32.km) 320 m
garumā. Tāpat pabeigts ceļš,
kas iet cauri apdzīvotai vietai
Svitene 1,2 km garumā Pilsrun-

Tiek pieņemts un nodots ceļa posms Pilsrundāle-Svitene-Klieņi /Foto: Ilvija Tetērina/
dāle – Svitene – Klieņi (V1033)
(9,17.-10,44.km). Visos trīs ceļa
posmos ir ieklāta asfaltbetona
izlīdzinošā kārta (t.i. veikta ceļa
profila un iesēduma labošana)
un pabeigta virsmas apstrāde.
Kā arī atjaunota sabiedriskā
transporta pieturvieta pie Pilsrundāles veikala. Būvdarbus
visos trijos posmos veica SIA
Strabag, kopējā līgumu summa
ir 664 tūkstoši eiro (ar PVN). Savukārt Rundāles novada pašvaldība Lauku attīstības programmas projekta ietvaros izbūvēja
gājēju celiņu no Pilsrundāles vidusskolas-Rundāles pilij, apgaismotu gājēju pārēju un autobusu
pieturu.
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Foto: Ceļu krustojums pie Rundāles pils.
1932. gada fotoattēls.
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298
* dome@rundale.lv

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843
* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107
* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;
* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālais dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834
* kristine.bruvele@rundale.lv

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

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194
* martins.brikers@rundale.lv

Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

Kase VIESTUROS
) 63962126

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
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DOME LĒMUSI
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2017.GADA 26.OKTOBRA
SĒDĒ:
IZSOLA ZEMES NOMAS
TIESĪBAS
Apstiprina Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas”, kadastra
numurs 4096 007 0099, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100 zemes
nomas tiesību izsoles noteikumus. Izsoles noteikumi publicēti
Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.
lv un pieejami Rundāles novada
domē.
PIEŠĶIR ADRESES
Jauna adrese „Mežnoras”
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., piešķirta adresācijas
objektam – saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
Tika atļauts sadalīt Svitenes
pagasta nekustamo īpašumu
“Īves”, atdalot zemes gabalus
aptuveni 3,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
Atļauts sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu “Čakstubozes” atdalot zemes gabalu
aptuveni 22,1 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
Tika atļauts sadalīt Viesturu
pagasta nekustamo īpašumu
“Pliķēni”, atdalot zemes vienību
12,96 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu, jaunizveidotajam
nekustamajam
īpašumam piešķirts nosaukums
„Magones”, kā arī noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
Atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu
“Jaunmeļļi”
atdalot zemes gabalus aptuveni 2,4 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu.
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas zemes vienības –
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle 137 zemes vienība 2,17 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža
6”zemes vienība 0,007 ha platībā
APSTIPRINA ZEMES

IERĪCĪBAS PROJEKTU
Apstiprināts SIA „G-Bergs” izstrādātais Zemes ierīcības projekts Rundāles novada, Rundāles
pagasta, nekustamā īpašuma
“Lepšu gravas” zemes vienībai;
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirti trīs
jauni nosaukumi – „Lepšu ozoli”,
„Lepšu ievas”, „Lepšu kļavas” un
noteikts zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme.
PIEDZĪS PARĀDU
Bezstrīdus kārtībā no kādas
personas tiks piedzīts izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 3005,36 eiro apmērā.
Bezstrīdus kārtībā no kādas
personas tiks piedzīts izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 4156,32eiro apmērā.
LĪGUMA NOSLĒGŠANA
Ņemot vērā, ka deleģēšanas
līguma termiņš ir 2017.gada
31.decembris, Rundāles novada
dome slēgs jaunu deleģēšanas
līgumu, likumā „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 14.punktā
noteiktās funkcijas nodrošināšanai.
Nākamā domes sēde notiks
30.novembrī pulksten 09.00 Rundāles novada domes sēžu zālē.
ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „CIEMATI”
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma
„Ciemati”, kadastra numurs
4088 001 0054, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054,
Svitenes pagastā, Rundāles
novadā, ar kopējo platību
2,79 ha.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 27.11.2017.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena EUR 19 875,00 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti
septiņdesmit pieci eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no
nosacītās cenas. Izsoles objekta apskates vietu un laiku var
noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu (t.26641544).

ZEMES NOMAS TIESĪBU
IZSOLE NEKUSTAMAM
ĪPAŠUMAM “BĒRSTELES
PĻAVAS”
Rundāles novada dome
rīko zemes nomas tiesību
izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Bērsteles
pļavas”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007
0100, 4.1 ha platībā, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Rundāles novada
interneta mājas lapā 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.
Pieteikties izsolei līdz
2017.gada 27. Novembrim,
plkst.12:00.
Kontaktpersona
izsoles
jautājumos – Aigars Sietiņš,
mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā,
domes sēžu zālē 2017.gada
27. novembrī, plkst.14:20.
ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
PĀRDOD NEKUSTAMO
ĪPAŠUMU „VĀRPIŅAS”
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod
nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, kadastra numurs 4088
004 0193, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4088
004 0193, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 1,0 ha.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 27.11.2017.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena EUR 6 615,00 (seši tūkstoši seši simti piecpadsmit
eiro). Nodrošinājuma nauda
10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu
(t.26641544).
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RUNDĀLES NOVADA
ČEMPIONĀTS NOVUSĀ

NŪJOŠANAS IESPĒJAS NO 2017.
GADA 16.OKTOBRA

7.oktobrī Bauskā norisinājās Rundāles novada čempionāts
novusā Viesturi 2017.
Kopā piedalījās 35 dalībnieki no visas Latvijas. Spēles norisinājās sieviešu un vīriešu grupās.
Vīriešiem labākie izrādījās:
Eduards Lauks 1.vieta;
Staņislavs Dednarčiks 2.vieta;
Pēteris Simsons 3.vieta.
No Rundāles novada spēlētājiem spēcīgākais bija:
Agris Siliņš, kurš ieņēma 21.vietu.
Sieviešu grupā spēcīgākās:
Natālija Čudare 1.vieta;
Klinta Komonova 2.vieta;
Māra Pavilone 3.vieta.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Nūjošanas nūjas iespējams saņemt pret parakstu un nūjot sev
vēlamā laikā sekojošās dienās

Apmācības nūjošanā Saulainē
Foto:Ieva Kirkila

PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLE
otrdienās plkst. 19:00 - 21:00
Trešdienās plkst. 18:30 - 20:30
SVITENES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ
otrdienās plkst.18:00 - 20:00
piektdienās plkst.18:00 - 20:00
BĒRSTELES KULTŪRAS NAMA ZĀLĒ
pirmdienās plkst.18:30 - 21:00
ceturtdienās plkst.18:30 - 21:00
VIESTURU KULTŪRAS CENTRA ZĀLĒ
trešdienās 19:00-20:00
piektdienās 19:00-20:00
KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA SAULAINES
TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBAS SPORTA ZĀLĒ
otrdienās plkst.19:30 - 21:00
piektdienās plkst.19:30 - 21:00
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Apmācības nūjošanā Bērstelē
Foto: Ieva Kirkila

RUNDĀLES NOVADA ZIEMASSVĒTKU FITNESA NODARBĪBAS NO 2017.
GADA 23. OKTOBRA
ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ 2017
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
1.kārta, 2017.gada 25.novembrī, plkst. 11:00
Nolikums pieejams mājas lapā www.rundale.lv
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
Pirmdienās un piektdienās 19:00-21:00

(Rundāles novada iedzīvotājiem iespēja bez maksas apmeklēt
fitnesa nodarbības pie Dmitrija Čabaņenko)
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja
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RUNDĀLES NOVADA DOMES ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANA

Projekta mērķis ir samazināt primāro enerģijas
patēriņu Rundāles novada
domes ēkā, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu un izdevumu samazināšanu par siltumapgādi,
veicot ieguldījumus atbilstoši Rundāles novada Investīciju plāna 2016.-2018.
gadam noteiktajām prioritātēm.

energosertifikātā norādītos ieteikumus. Projekta kopējās
izmaksas 145 529,97 EUR, no
kurām Projekta attiecināmās
izmaksas 131 000,00 EUR,
kopējais ERAF atbalsts 85%
no Projekta attiecināmajām izmaksām: 111 350,00 EUR.

Galvenās projekta darbības:
• projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana;
• būvdarbu veikšana;
• autoruzraudzība;
• būvuzraudzība;
• publicitātes pasākumu veikšana.
Plānotie projekta rezultāti:
• izstrādāts 1 būvprojekts;
• veikti ēkas energosertifikātā
paredzētie pasākumi būvniecības ietvaros;
• nomainītas esošās ārdurvis
uzstādot 1 energoefektīvu
durvju sistēmu;
• nomainīti 43 logi pret energoefektīvākiem;
• nosiltināts ēkas pagraba pārsegums 133,50 m2 platībā;

Foto: www.livland.lv
• nosiltināts ēkas cokols 30,50
m2 platībā;
• nosiltinātas ēkas ārsienas
583,30 m2 platībā;
• nosiltināti ēkas bēniņi 345,30
m2 platībā un nomainīts
jumta segums;
• uzlabota ēkas ventilācijas
sistēma;
• izpildīts autoruzraudzības lī-

gums;

izpildīts
bas līgums.

būvuzraudzī-

Būvdarbus paredzēts veikt
Rundāles novada pašvaldības
multifunkcionāla centra un
garāžas ēkas pārbūves 5.un
6.kārtas ietvaros, atbilstoši
būvprojektam un ievērojot ēkas

Projekta plānotais ilgums
15 mēneši pēc vienošanās par
projekta īstenošanu noslēgšanas.
Projekta īstenošana nodrošinās šādus iznākumu rādītājus:
• primārās enerģijas gada
patēriņa samazinājums par
vismaz 100 858
KWh/gadā, salīdzinot ar situāciju pirms projekta;
• siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā par vismaz
20,482 CO2 ekvivalenta
tonnām salīdzinot ar situāciju pirms projekta.
Projekta koordinatore: Laura Ārente, Rundāles novada
domes projektu speciāliste (kontaktinformācija: tālr.
25622180, e-pasts laura.arente@rundale.lv)
Laura Ārente
Projektu speciāliste

PROJEKTS AR POĻU SKOLĒNIEM TURPINĀS
Pirmajā oktobra nedēļā
astoņi Pilsrundāles vidusskolas skolēni –Toms Rimševics (7.kl.),KevinsKosojs (8.b
kl.), Elizabete Saltā (9.kl.),
Roberts Šmits (9.kl.), Niks
Tarvāns (10.kl.), Edvīns Jurago (11.kl.), Keita Luīza Muceniece (11.kl.), Eva Reinfelde
(11.kl.) un skolotājas Agrita
Jeršova, Vita Rozēna un Aina
Simonova devās uz sadraudzības skolu Gļiņankā, lai īstenotu nu jau sesto projektu.
Šogad mūsu draugu skolu ir
skārušas ievērojamas pārmaiņas. Jāņa Pāvila II ģimnāzija tika
apvienota ar otru ciematā esošo skolu, un 1.septembrī darbu
bijušās ģimnāzijas ēkā uzsāka
Vincentego Vitoša pamatskola.
Arī pašā skolas ēkā notika vērienīgi remontdarbi, kas, protams, sarežģīja mācību procesa
norisi. Redzējām, ka nodarbības
notiek gan skolas gaiteņos, gan

Spoguļu zālē, kā arī svaigā gaisā, ārā. Taču mūsu kopīgā projekta īstenošanas kvalitāti tas
nekādā ziņā neietekmēja un nevienu brīdi neizjutām neērtības.
Pirmdien, 2.oktobrī visi pulcējās vestibilā, lai uzsāktu darbu pie projekta par ekoloģijas
tēmu, apkārtējo vidi. Pirmās
dienas laikā tika organizētas
dažādas aktivitātes, piemēram,
dalībnieki pētīja koku lapas,
mēģināja tās atpazīt, klausījās
putnu balsis un minēja, kādam
spārnotajam dziedātājam tās
pieder. Jaunieši varēja izpausties radoši, darinot svečturus
no sāls, miltu, ūdens un eļļas
maisījuma. Visi darbi tika veidoti kā skaistas rudens lapas
un apgleznoti dažādās krāsu
gammās.
Tradicionāli viena projekta
nedēļas diena tiek pavadīta ārpus skolas, dodoties ekskursijā
– tā notika arī šoreiz, un otrdien
mēs devāmies uz Varšavu. Vis-

pirms apmeklējām Varšavas
universitātes botānisko dārzu.
Roberts atceras: “…dārzs ir iekārtots uz jumta, ir ļoti krāšņs,
no augšas paveras lielisks skats
uz Varšavu, ļoti labi var redzēt
moderno un salīdzinoši nesen
celto stadionu.” Pēc Roberta
un Elizabetes domām, tā ir vieta, kas noteikti būtu jāapmeklē
ikvienam, kas ciemojas Polijas
galvaspilsētā. Keita uzskata, ka
īpaši interesants bija Kopernika
zinātnes centra apmeklējums.
Viņa teic: “ Kopernika zinātnes centrā neapšaubāmi bija ko
redzēt un apbrīnot. Ikviens no
mūsu grupas varēja izmēģināt,
kā darbojas dažādas ierīces, pētīt cilvēces sasniegumu vēsturi,
sākot ar ritens izgudrošanu līdz
pat mūsdienu internetam, varēja pētīt arī sevi, iedziļinoties
sajūtu noslēpumos, kā arī izzināt cilvēka un apkārtējās vides
mijiedarbību.”
Mums neizdevās veltīt pie-

tiekami daudz laika Varšavas
vecpilsētas iepazīšanai, jo laika apstākļi nelutināja, nedaudz
līņāja. Dienas beigās visi bija
noguruši, taču priecīgi par jauki
un lietderīgi pavadīto laiku.
Trešdien projekta dalībnieki
iesaistījās praktiskajā nodarbībā. Skolotājas I.dzikovskas
vadībā poļu un latviešu skolēni
pētīja vietējo upīti, kas atrodas apmēram desmit minūšu
gājienā no skolas. Bruņojušies
ar nepieciešamo aprīkojumu,
jaunieši mērīja straumes ātrumu dažādās upes vietās,
noteica, kādi faktori ietekmē
ūdens plūdumu un raksturoja
reljefu. Atgriežoties skolā, tika
veidots ūdens filtrs, izmantojot
ikdienā atrodamus materiālus.
Niks ar draugu palīdzību lieliski
izpildīja šo uzdevumu. Projekta dalībnieki strādāja jauktās
grupās, kas veicināja labāku sapratni un stiprināju draudzību.

Tālāk -> 5.lpp.
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<- Piemēram, trīs poļu –
latviešu grupas zīmēja plakātu,
filmēja īsu video par ekoloģisku,
videi draudzīgu dzīvesveidu, kā
arī veidoja tērpu un gatavoja
robotu, izmantojot videi draudzīgus materiālus- visi gatavojās noslēguma dienas prezentācijai.
Pēdējā projekta diena aizsākās ar dziedāšanas nodarbību.
Edvīns atceras: “Es neesmu
nekāds dziedāšanas mīlētājs,
bet redzēju, cik tas ir jautri un
pozitīvi, tāpēc nekavējoties pievienojos. Mēs visi dziedājām
dziesmas poļu valodā- bija jautri” Manuprāt, atraktīvs un interesants izvērtās konkurss, kurā
divas dalībnieku grupas sacentās savā starpā, demonstrējot
iegūtās zināšanas par ekoloģijas jautājumiem projekta laikā.
Priecājos par Evu, Keitu, Niku un
Robertu, kas daudz zināja par
tēmām un par viņu angļu valodas prasmēm. Pēc prezentāciju
sagatavošanas notika noslēguma pasākums, kura laikā
projekta dalībnieki stāstīja par
paveikto, piedalījās modes skatē un varēja nobaudīt dažādus
ķirbju ēdienus: ķirbju kūciņas,
biezeņus, zupas- arī tie, kam šī
oranžā oga negaršo.
“Man negaršo ķirbji, bet
ēdieni bija tik nevainojami garšīgi, ka es pat neticēju, ka tie
visi gatavoti no ķirbjiem”, savās
pārdomās dalās Edvīns.
Pasākuma izskaņā saņēmām sertifikātus, dāvanas un
jau domājām par došanos mājās.
Manuprāt, šī projekta dalībnieki, skolotāji un skolēni, ir ļoti
apmierināti ar braucienu.
Lūk, dažas viņu pārdomas.
Keita Luīza Muceniece:
„Mani iespaidi par projektu ir
ļoti pozitīvi. Poļu ģimenes ir super labsirdīgas un atsaucīgas.
Tā bija laba pieredze padzīvot
citādākā vidē. Jutos kā ļoti gaidīts un lolots viesis. Skola bija
visu labi izplānojusi un organizējusi, lai projekts noritētu gludi”.
Skolotāja Agrita Jeršova:
„Tā bija pozitīvu emociju nedēļa. Bija patīkami sadarboties
ar mūsu skolēniem, kuri sparīgi
piedalījās visās aktivitātēs. Projekta īstenošana nav izklaide,
bet nopietns darbs, un mēs visi
kopā to paveicām.”
Skolotāja Vita Rozēna: „Vie-
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Pilsrundāles vidusskolas skolēni no 7.kl. – 9.kl
Foto: Aina Simonova
sošanās poļu draugu skolā bija
ļoti patīkama. Mūs uzņēma
ārkārtīgi viesmīlīgi. Man liels
prieks, ka mūsu skolēni sevi parādīja no vislabākās puses.
Viņi bija gan radoši, gan atraktīvi, gan arī zinoši. Mēs bieži
slavējam visu to, kas ir ārzemēs,
bet šoreiz gribu teikt, ka arī mēs
esam spēks un varēšana!”
Toms Rimševics: „ Šis projekta brauciens man paliks
spilgtā atmiņā. Man ļoti patika
pavadīt laiku ar saviem poļu
draugiem. Mēs ciemojāmies arī
citās mājās, kur bija apmetušies mūsu skolas projekta dalībnieki, spēlējām futbolu. Man noteikti gribētos vēlreiz piedalīties
projektā. Un, protams, paldies
visām skolotājām par projekta organizēšanu un arī visiem
dalībniekiem par labi pavadīto
laiku”.
Pavisam noteikti, ka sadarbības projekts ar poļu skolu Gļiņankā turpināsies. Polijā jau ir
radušās dažas idejas par iespējamo tematu, tātad arī citiem
mūsu skolas jauniešiem būs
iespēja kļūt par dalībniekiem
un gūt jaunus draugus, pieredzi,
papildināt savas zināšanas, kā
arī pilnveidot saskarsmes, valodas un citas prasmes.
Aina Simonova
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja

Pilsrundāles vidusskolas skolnieces
Foto: Aina Simonova

Pilsrundāles vidusskolas skolnieces
Foto: Aina Simonova
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AKTIVITĀTES KARJERAS IZGLĪTĪBĀ TURPINĀS
Aktivitātes karjeras izglītībā turpināsies arī šajā
mācību gadā. Pilsrundāles
vidusskolā tiks realizēti dažādi pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras
vadības prasmju apguvi un
attīstīšanu. Skolēniem būs
iespēja iepazīties ar savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības
un profesionālās karjeras
virziena izvēlei. Pasākumi
būs saistīti ar darba pasaules iepazīšanu, izglītības iespēju izzināšanu un attīstīt
prasmes un iemaņas karjeras lēmumu pieņemšanā.
Daļa pasākumu tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS
2017./2018. MĀCĪBU GADAM
Karjeras attīstības atbalsta
pasākumi sadarbības partnera
pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem.
TEHNISKĀS JAUNRADES
DIENA

Darba pasaules iepazīšana.
Radošajās darbnīcās izglītojamie iepazīst dažādas tehniskās profesijas (piemēram,
būvinženieris, mākslinieks, inženieris, ķīmijas un fizikas speciālists) ar mērķi ļaut skolēniem
saprast mūsdienu tehnoloģiju
neierobežotās iespējas sava
karjeras ceļa plānošanā un saskatīt savas iespējamās profesionālās jomas, kurās iegūt
turpmāko izglītību. Skolēniem
pašiem būs iespēja darboties
un eksperimentēt.
Kopā paredzētas 3 radošās
darbnīcas. Dalībnieki no 1.8.klasei (kopā 215 dalībnieku).
Norises laiks – 2017. gada decembris.
“TEHNOBUSS”
Darba pasaules iepazīšana,
karjeras lēmuma pieņemšana.
Atraktīvā veidā skolēni tiks
iepazīstināti ar inženierzinātnēm, mašīnbūves, metālapstrādes, elektronikas specialitātēm.
Izglītojamajiem tiks prezentētas iekārtas, izskaidrots mūsdienīgu sistēmu darbība un
pielietojums, konsultēti par
karjeras iespējām. Izglītojamie

paši pamēģinās darboties ar
iekārtām.
Dalībnieki no 6.- 9. klasei
(kopā 100 dalībnieku). Norises
laiks 2018.gada 2.semestris.
SKOLA 2018
Izglītības iespēju izpēte.
Iepazīt dažādas karjeras
izvēles iespējas. Iegūt informāciju par dažādām valsts un
privātās izglītības iestādēm,
kā arī mācību centriem, valodu
kursiem, tālmācību, e-studijām.
Uzzināt par interešu izglītību
un iepazīties ar svešvalodu un
dažādu mācību kursu piedāvājumu, kā arī iepazīties ar informāciju par iespējām studēt
augstskolās vai mācīties kursos
ārvalstīs. Dalībnieki no 11., 12.
klases (kopā 35 dalībnieku). Norises laiks 2018.gada 23.-25.
februāris.
VEIKSMĪGA KARJERAS
ANATOMIJA
Karjeras lēmumu pieņemšana.
Mērķis ir attīstīt jauniešiem zināšanas, prasmes un iemaņas
par karjeras virzību un attīstību, kā arī kompetences, kas

efektīvi palīdzētu ieintegrēties
darba tirgū un sabiedrībā. Pasākums “Veiksmīgas karjeras
anatomija” katrai klašu grupai,
izmatojot komandu/projektu
darba, lietišķās un lomu spēles
metodes.
Tiek atklāts, kā labāk sevi
prezentēt, lai veiksmīgāk “pārdotu”. Izglītojamie uzzina par
darba meklētāja lomu darba
tirgū un sabiedrībā, prezentāciju un pašprezentāciju darba
intervijā, ģērbšanās stilu, darba
intervijas norisi un vadību. Dalībnieki no 9.-12.klasei (kopā 78
dalībnieku). Norises laiks 2018.
gada janvāris.Papildus tam izglītības iestāde plāno dažādas
tikšanās ar nozaru pārstāvjiem,
apmeklēt dažādus uzņēmumus,
tikties ar absolventiem, iepazīties ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām programmām, iepazīties ar sava un
kaimiņu novadu profesijām, kā
arī sniegt skolēniem informāciju, konsultēt un izglītot karjeras
jomā.
Zinaida Sparāne
Speciāliste izglītības
un IT jomā

KONKURSS “LATVIJAS LAUKI GADSIMTU GRIEŽOS”
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar
Zemkopības ministriju, Eiropas
Parlamenta deputāti Sandru
Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas
simtgadi, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki
gadsimtu griežos” un aicina
tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot
vērtības, ar kurām lepojamies
– lauku sētas skaistumu un
unikalitāti, zemnieka darbu un
tā attīstību cauri gadsimtiem,
kā arī Latvijas lauku ainavas

skaistumu ikviena mākslinieka
acīm.
Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt savus albūmus
un izveidot divu fotogrāfiju salikumu, parādot lauksaimniecības un lauku pagātni un tagadni, vai attēlot zīmējumos vai
gleznojumos skaistākās Latvijas lauku ainavas.
Konkursam ir jāiesūta divu
fotogrāfiju salikums tēmās
“Zemnieka darbs cauri gadsimtiem” un/vai “Lauku sēta cauri
gadsimtiem”, kurā viena fotogrāfija uzņemta šajā gadsimtā
un otra – iepriekšējā gadsimta
sākumā. Savukārt par tēmu

“Latvijas lauku ainava” māksliniekiem jāiesūta pašu zīmēti
vai gleznoti darbi.
Darbus konkursam var iesūtīt līdz 2017.gada 5.decembrim. No konkursa labākajiem
darbiem tiks veidota izstāde
Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā, kuras
atklāšana notiks 2018. gada
4.maijā. Katras nominācijas
trīs labāko darbu autori iegūs
iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada ru-

denī, bet autoram,
kura darbs skatītāju balsojumā
izstādes atklāšanas pasākumā
saņems vislielāko balsu skaitu,
tiks piešķirta simpātiju balva
– mākslinieces Džemmas Skulmes glezna. Ar konkursa “Latvijas lauki gadsimtu griežos”
nolikumu un pieteikuma anketu
var iepazīties biedrības Latvijas Zemnieku federācija mājas
lapā www.lzf.lv.
Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija”
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LABO DARBU NEDĒĻA PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Prieks, sajūsma virmoja bērnu sirdīs par labi padarīto darbu un
kopā ar pateicības vārdiem “lapu lietus” nolija pār čaklajiem darītājiem. Paldies skolotājai Lilitai Lauskiniecei un pils darbiniekiem
par sagādāto silto tēju un gardajiem cepumiem!

Foto: Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolotājas
Rudens lapu zelts izrotā pasauli un dāvā savas krāsas zemei.
Dabas austā raibā kļavu lapu sega nogūlusi Svitenes muižas apkārtnē, kur Labo darbu nedēļā savas čaklās rokas darbā lika 1.a, 1.
b un 2.klases skolēni un viņu audzinātājas Baiba Strautniece, Ilga
Vaičūne un Antra Zelmene. Ar lielu prieku, aizrautību un nedaudz
nebēdnību, tika vāktas krāsainās koku lapas. No tām skolotājas
Guntas Šurnas vadībā bērni veidoja rozītes, lai izrotātu pils telpas
Leģendu nakts pasākumam.

Foto: Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolotājas
18.oktobrī 3.klase kopā ar skolotāju Maiju Rikmani apmeklēja
Rundāles novada Pilsrundāles ciema bibliotēku. Bērni darbojās
“Grāmatu slimnīcā” un salaboja 36 bērnu grāmatas.

Foto: Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolotājas
Foto: Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolotājas
2.klases meitenes nogrāba lapas no pils celiņiem, sakopa puķu
dobes, un tad devās palīgos zēniem kraut malku. Darbs patiesi
nebija viegls. Paldies, Daniela Apsīša mammai, kura bija atnākusi
palīdzēt bērniem sagrābt lapas.

Foto: Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolotājas

Foto: Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolotājas
4.a un 4.b klases skolēni un viņu audzinātājas Inita Pičugina un
Silvija Pavlova čakli strādāja Hotel Rundāle teritorijā. Grāba un
slaucīja sakritušās lapas, sakopa puķu dobes un salasīja kritušos
ābolus, izlīdzināja kurmju rakumus zālājā. Pēc darba visi tika pie
karstas tējas un kopā ar Hoteļa administratori Inesi Buividu priecājās par padarīto!
Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!
Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas skolotājas
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VESELĪBAS NEDĒĻA PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Veselības nedēļa tika
organizēta projekta “Pasākumi Rundāles novada
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros (ID Nr.
9.2.4.2./16/I/060).
Projektu finansē Eiropas Sociālais
fonds. Projekta īstenošanas
laiks 36 mēneši. Projekta
mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par veselības
veicināšanas
pasākumiem
ikdienā. Projekta realizētājs:
Rundāles novada dome.
Veselīga dzīvesveida popularizēšanai Pilsrundāles vidusskolā nedēļu pirms brīvlaika norisinājās Veselības nedēļa. Katra
diena tika iesākta ar rīta rosmi,
savukārt starpbrīžu laikā tika
organizētas dažādas aktivitātes
– enerdžaizeri, planka sacensības, lai iedvesmotu un rosinātu
ikvienu būt fiziski aktīviem arī
pēc skolas.
Atklājot Veselības nedēļu,
pirmdien 7.-9.klasēm bija iespēja darboties ar diviem profesionāliem fitnesa treneriem. Divu
stundu garumā visi tika fiziski
nodarbināti ar dažādiem vingrinājumiem. Bija ļoti noderīgi tas,
kā treneri pirms katra vingrinājuma parādīja, kā tas jādara
pareizi, ko tas trenē un kam vajadzīgs. Aizelsušies, bet gandarīti par paveikto, otrās stundas
beigās klausījāmies par veselīgu
dienas režīmu - kurā dienas laikā nodarboties ar sportu, kurā
laikā vislabāk ieturēt maltītes
un kādas maltītes ieturēt. Pēc
pasākuma, runājot ar skolas
biedriem, secinājām, ka šādas
sporta aktivitātes noteikti nepieciešamas biežāk! Ideāli - reizi
ceturksnī vai vismaz reizi mācību pusgadā.
Otrdien meitenes no Skolēnu Domes trešā stāva vestibilā
starpbrīžos rūpējās par to, lai
skolēni izkustētos un labi pavadītu laiku. Katru starpbrīdi ar
prieku, visi kopā dejojām “makarenu”, taču cālīšu dejai lielāku
piekrišanu deva tieši sākumskolas skolēni.
Trešdienas starpbrīžos sko-

Foto: Skolēnu dome
lēni pārbaudīja savus spēkus
“plankā” un pietupienu veikšanā.
Īpašu uzslavu skolēnu dome vēlas teikt Valtam Smilgam, kurš
plankā noturējās veselas 9 minūtes un 3 sekundes! Mūsuprāt,
viena no labākajām aktivitātēm
visā nedēļā, plānojam to turpināt arī ikdienā.
Pa vidu tam visam, pie mums
ieradās uztura speciāliste Līva
Saliņa-Naudiņa no SIA “Foodtastic!”, kura pastāstīja par veselīgu uzturu un cik tas svarīgs.

Ceturtdien pamatskola un
vidusskola devās izzināt savas
spējas skolas apkārtnē, piedaloties foto orientēšanās sacensībās, kur uzdevumos bija
jāpārbauda arī sava fiziskā sagatavotība. Uzdevumi bija jāveic uz laiku, līdz ar to skolēnu
sacensību gars visu padarīja vēl
jautrāku. Līdztekus foto orientēšanās sacensībām sākumskolas
skolēni piedalījās viktorīnā par
veselīgu dzīvesveidu, kuru visas
nedēļas garumā bija gatavojuši

7. un 8. klašu skolēni ar skolotājiem. Piektdien pateicāmies
visiem par aktīvo piedalīšanos
un apbalvojām labākos ar veselīgām balvām.
Kopumā visiem patika un bija
liels atbalsts no sākumskolas
skolotājām starpbrīžos! Ar nepacietību gaidām nākamo gadu!
Melisa, Eva,
Angelika, Diāna
Pilsrundāles vidusskolas
Skolēnu Dome

Foto: Skolēnu dome
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“RŪENTĀLES” PRIECĪGIE PROJEKTI

Rundāles novada biedrība
“Rūentāle” nodibināta 2013.
gadā un pašlaik tajā darbojas
10 biedri.
Biedrība kopš dibināšanas nodarbojas ar iedzīvotāju iniciatīvu
atbalstu, kas izpaužas ar viņu
vēlmju piepildījumu, izmantojot
biedrības pieredzi un cilvēkresursus. Biedrība aktīvi piedalās Lielajā talkā, kopjot upes malu, kurā
tagad izveidota jauka atpūtas
vieta. Biedrības biedri atbalsta
Mājtirgus pasākumus, jo daži cep
gardu sēklu maizi un cep pankūkas. Biedrības projektu kontā ir
divi projekti, kuri bija kā katalizators iedzīvotāju vēlmēm un novada iespējām, kas tika realizēti
citā veidā. Tas bija par senioru
vingrošanu un konstruktoru iegādi Pilsrundāles vidusskolas bērniem. Tagad vingrošana norit pilnā sparā un jau divi mācību gadi
pagājuši, izmantojot iegādātos
konstruktorus.
“PA STENDERA PĒDĀM”
Atgādinu visu laiku labāko pasākumu 2014. gada jūlijā, kurā
piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki ne tikai no Rundāles novada,
bet arī no Bauskas un Vecumniekiem, un tas bija velobrauciens “Pa Stendera pēdām”, kas
mūs aizveda uz tuvējo Lietuvu
– Žeimes pilsētu, kurā dzīvojis
un strādājis Vecais Stenders. Šo
braucienu veicām bez pašvaldī-

“VESELAM GARAM, ZAĻAI DZĪVEI UN PRIECĪGAM PRĀTAM”.

Bērnu laukuma atklāšana 2017. gada 15. jūnijā
Foto: Kristīne Kociņa
bas piešķirtajiem līdzekļiem. Vēl
nav izdevies realizēt iecerēto
velobraucienu pa novada vietām,
bet ceram, ka pienāks īstais laiks,
kad atkal sauksim jūs ceļojumā.
“ESI AKTĪVS UN RADOŠS”
2016. gadā realizējām projektu “Esi aktīvs un radošs”, kurā tika
iegādāti Domino kauliņi Pilsrundāles vidusskolā tolaik izveidotajam Domino klubiņam, Lielajā
bazārā Bērstelē varēja gatavot
vannas sāļus, bet ziepes vārījām
Pilsrundālē. Šī projekta iniciatore
un realizētāja bija Rundāles novada uzņēmēja, aktīva un ļoti lojāla novadam iedzīvotāja, pēcāk,
biedrības biedre K.Balta, kas gatavo smaržīgās ziepes “Kristell”.
Projekta kopējās izmaksas bija
300 EUR, kas tika izlietoti tikai
materiālu iegādei.

“AUDZ PRIECĪGS!”
Šogad biedrība piedalījās divos
Rundāles novada biedrību atbalsta projektu konkursos. Pirmais
pieteikums ar projektu “Audz
priecīgs!” bija konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kurā Pilsrundāle 2 ciemata teritorijā tika
izveidots bērnu rotaļu laukums.
Kopējās projekta izmaksas bija 1
180 EUR, t.sk. 1 000 EUR Rundāles novada domes atbalsts,
bet izlietoti 991,73 EUR. Projektu realizēja trejmeitiņu māmiņa, bērnu ballīšu organizētāja
un ļoti dzīvespriecīga personība
L.Helviga ar vietējo māju iedzīvotāju atbalstu, kuru bērni tagad var pavadīt savu brīvo laiku
viņiem piemērotā un uzmanību
piesaistošā laukumā, kāds šajā
vietā nekad nav bijis.

Otrais pieteikums bija sabiedrisko organizāciju darbību
atbalstam ar projektu “Veselam
garam, zaļai dzīvei un priecīgam
prātam”. Tas arī veidots pēc iedzīvotāju rosinājuma – satikties
ar iedvesmojošiem cilvēkiem un
paveikt ko radošu savām rokām.
Projekta kopējās izmaksas ir 460
EUR, t.sk. 390 EUR Rundāles novada domes atbalsts.
Pirmā tikšanās notika jau
augustā ar ārsti, mākslinieci un
terapeitisko pasaku autori Ditu
Baumani – Auzu, bet oktobra
beigās, 28.oktobrī, tiksimies ar
zaļā dzīvesveida piekritēju un
rokdarbnieci Anitru Toomu. Trešā
tikšanās notika Lāčplēša dienā,
11.novembrī, ar latviešu seno
rotu meistaru un zīmju zinātāju
Hariju Jaunzemu, kas Rundālē
kādreiz pat dzīvojis. Projektu noslēgsim pirms Ziemassvētkiem,
lai pagatavotu pašdarinātas apsveikuma kartītes un to paveiksim kopā ar mākslinieci un izteikti radošu personību Lauru Ikerti.
Sekojiet informācijai Rundāles
novada mājas lapā un laipni aicināts ikviens uz pasākumiem, kā
arī varat kļūt par biedrības biedru,
lai ar savām idejām un klātbūtni
iedvesmotu mūs visus!
A.Ramane
Biedrības “Rūentāle”
valdes locekle

TEĀTRA STUDIJAS “SAVĒJIE” DALĪBA II LATVIJAS JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLĀ
Ar teatrālām performancēm pilsētvidē – Mākslas stacijā “Dubulti” un Jūrmalas vilcienā
– un astoņām konkursa izrādēm
Jūrmalas Kultūras centrā un Jūrmalas teātrī 20.–21.oktobrī aizvadīts otrais Latvijas jauniešu teātru festivāls un konkurss “Rainis
un Aspazija Tev”.
Par centieniem analizēt
folkloras materiālu atzinības
rakstu saņēma Rundāles teātra
studija “Savējie” par izrādi “Tas
puisītis, tā meitiņa”. Izrāde veidota pēc latviešu folkloras motīviem, režisore Lilita Lauskiniece.

Otrajā Latvijas jauniešu teātru
festivālā un konkursā piedalījās
astoņi jauniešu teātri, kopumā
150 dalībnieku no Jūrmalas, Jelgavas, Saldus, Lubānas, Rundāles un Rīgas jauniešu teātriem.
Teātri bija veidojuši izrādes pēc
Aspazijas un Raiņa dzejas, latviešu folkloras motīviem, kā arī
radījuši jaunus iestudējumus atbilstoši šī gada festivāla tēmai
“Es gribu spēlēt latviešu dramaturģiju”.
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Teātra studija „Savējie” /Foto:Facebook.com/Jūrmala/ - II Latvijas
jauniešu teātra festivāls/
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Skaistajā, krāsainajā, laika
apstākļiem mainīgajā rudenī,
ciemos pie sevis uz Sviteni aicinājām Bērsteles pirmsskolas
bērnus. Reiz uzsākto sadraudzību šoreiz turpinājām ar “Rudens
karnevālu”.
Stāsta 5.,6.g.bērnu grupas
audzinātāja Aina Bēķe: “Bērni
ar nepacietību gaidīja pasākumu, jo uzņemt ciemiņus no citām iestādēm sanāk reti. Ideja
par Vladimira Sutejeva pasaku “Zem sēnītes” ienāca prātā
pavisam negaidīti. Pastaigas
laikā, kādā saulainā dienā parkā atradām sēnes. Sākām tās
pētīt. Es ieminējos: “Kā, būtu, ja
mēs ciemiņiem parādītu ludziņu
“Zem sēnītes”? Grupas grāmatu
plauktā atradām šo pasaku un
izlasījām. Bērni piekrita. Kopīgi
sadalījām lomas. Iemācījāmies
atbilstošas dziesmas. Visatbildīgākais pienākums lugas tapšanā bija Aleksim, jo viņš bija
teicējs un visa pasaka bija jā-

RUDENS KARNEVĀLS

Foto: Gunta Novika
iemācās no galvas. Ar vecāku,
vecvecāku palīdzību izdevās ar
šo uzdevumu veiksmīgi tikt galā.
Visi pasaku tēli iemācījās lomas
ar atbildību Maskas palīdzēja
gatavot arī vecāki. Protams, izrādes laikā bez uztraukumiem
neiztikām, dažreiz piemirsās
teksts, bet blakus esošie pa-

čukstēja priekšā. Priekšnesuma
laikā parādījās jauni interesanti
tēli Negaisa mākonis- Mārtiņš,
Saulīte- Amanda.”
Audzinātāja Jeļena Jonase:
“Svitenes bērni un skolotājas iepazinās ar Bērsteles bērniem un
ieguva citu pieredzi svētku svinēšanā. Mēs iemācījāmies “Pa-

saku par rāceni”. Visi redzējām
arī ciemiņu priekšnesumus, kā
arī to, ka citiem bērniem gadās
samulst un apjukt svešā vietā.
Bērniem pašiem ļoti patika gan
pats karnevāls un priekšnesumi,
gan rotaļas mūzikas pavadījumā.”
Svētku dienā ciemos ieradās
Bērsteles b/d bērnu grupas “Ezīši” un “Mārītes”. Kopīgi pavadītais laiks pagāja ātri, skatoties
uzvedumus, priekšnesumus un
minot mīklas. Satraukums un
vēsais atturīgums sāka zust visiem, iesaistoties interesantās
un jautrās rotaļās. Paldies viesiem par saldajām dāvanām!
Paldies muzikālajam rotaļu vadītājam Leonam Zarānam. Uz
nākamo draudzīgās sadarbības
tikšanos dosimies uz Bērsteli
Meteņu gadskārtu svētkos.
G.Novika
Struktūrvienības vadītāja
grupām “Ezīši”um “Mārītes

LĪDZ LATVIJAS PROKLAMĒŠANAS 100.GADADIENAI 2018.GADĀ LAIKA NAV ATLICIS DAUDZ.
GATAVOŠANĀS SVĒTKIEM JAU SĀKTA, TO RĪKOŠANĀ AICINĀTA IESAISTĪTIES ARĪ SABIEDRĪBA UN
PADOMĀT, KO IKVIENS NO MUMS VAR UZDĀVINĀT SAVAI LATVIJAI SVĒTKOS!
Lai svētki izdotos, Bērsteles
bibliotēka aicina turpināt visiem kopā piedalīties dāvanas
radīšanai mūsu Latvijai! Rundāles novada musturdeķis
top! Jau 46 cilvēki un viņu ģimenes ir atsūtījušas savus darinātos gabaliņus mūsu topošajam novada deķim! Viens otram
blakus, tie rūpīgi sakārtoti lielā
kastē, jo šobrīd jau ir vairāk, kā
370 gabali.
Tev nav jāsatraucas, ja neesi liels rokdarbnieks, jo šis
mazais tamborētais vai adītais 12 reiz 12 centimetru
izmēra gabaliņš ir pagatavojams arī ar skolas mācību stundā gūtajām zināšanām. Galvenais ir vēlme piedalīties un
padomāt, ar ko Tev asociējas
Rundāles novads! Un, jā! Tev
nav jāsatraucas, ka neesi Rundāles novada iedzīvotājs, bet
gribi pievienoties dāvanas tapšanā! Ja Tev ir jel kāda saikne
ar mūspusi, tad droši piedalies!
Laika mums ir pietiekami- darbosimies līdz 2018.gada pavasarim, kad sāksies noslēdzošais

un pats grūtākais deķa darināšanā – kopā salikšana.
Gatavos gabaliņus visas
Rundāles novada bibliotēkas ir
gatavas uzņemt pie sevis, lai
vēlāk tos nogādātu Bērsteles
bibliotēkā. Tavus darinājumus
gaidīs Pilsrundāles, Vecrundāles, Svitenes un Viesturu bibliotēkās.
Atceries pievienot
klāt zīmīti arī ar savu vārdu un
uzvārdu, var būt arī kopīgs ģimenes garinājums, lai visi tiktu
ierakstīti garajā dāvinātāju sarakstā.
Tiksimies jaunos ierakstos
šeit, “Rundāles novada ziņās”.
Visus jautājumus vari adresēt Bērsteles bibliotēkas
vadītājai Anitai Švedai. Tālr.
63962442
Anita Šveda
Bērsteles bibliotēkas
vadītāja

Foto: Anita Šveda
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LEĢENDU NAKTS SVITENES PILĪ

28. oktobrī visi tika aicināti sirsnīgās noskaņās sasmaržot, radīt, baudīt un just:
pasākumā “Visur tikai rozes
zied...”, Leģendu nakts ietvarā, Svitenes pilī.
Trīs stundu laikā, ikvienam
bija iespējams apskatīt brīnišķīgās Andra Zēgnera lielformāta
fotogrāfijas un radošo Mākslas
nodaļas audzēkņu darba izstādi.
Pasākuma laikā ar koncertu priecēja Paistris ģimnāzijas
un KC kolektīvs un teātra studija „Savējie”, Eiropas deju grupa
„Magnolijas”, koris „Runda” un
jauniešu mūzikas grupa „Jumts”.
Vakara garumā radošajās
darbnīcās ar lielu interesi tika
veidoti gan vainagi un rozes, gan
maskas „Paslēpties rozes ziedā!”
kopā ar biedrību MPP. Pasākuma apmeklētāji ar lielu interesi

rakstīja seno laiku gaumē un bija
apskatāma tērpu kolekcija „Stāts
par Bausku”.
Leģendu nakts laikā, pasākuma viesus iepriecināja dziedātājas Olgas Rajeckas koncerts pils
zālē.
„Pasākums bija ļoti labi apmeklēts, un cilvēkiem pasākuma
laikā bija iespējams nogaršot
„Kūku darbnīcas” kafejnīcu un
saldos našķus kā arī baudīt gardās Pils ķēķa pankūkas. Nākošgad Leģendu nakts būs saistīta
ar Svitenes pils vēsturi, kur pasākuma viesi tiks radoši izklaidēti
un būs skatāmi dažādi priekšnesumi” stāsta Kultūras darba speciāliste Lilita Lauskiniece.
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Leģendu naktī, radošajā darbnīcā „Paslēpties rozes ziedā” darinātās
maskas tiek demonstrētas foto stūrītī.
Foto: www.facebook.com/bmstudio.zemgale

“SPRĪDĪTIM” 15 GADI “ANNELEI” 10 GADI
Viesturu kultūras centra bērnu deju kolektīvi 27. oktobrī svinēja skaistas jubilejas. „ Annele,,
10 gadus un „ Sprīdītis „ 15 gadus.
Radošajā darbnīcā,, Bonifācija brīvdienas,, tika veikti sagatavošanās darbi. Dekorēt zāli,
klāt galdu un pagatavot dārzeņu
salātus nāca arī bijušie kolektīvu
dalībnieki. Ātri tapa puķu pļava uz
zāles sienas, ātri tapa balti klāts
galds. Ar interesi tika pārstrādāti
9 kg vārītu kartupeli un burkānu,
3l marinētu gurķu, 6 sīpoli, 30 vārītas olas un 6 paciņas majonēzes dārzeņu salātos. Pagatavotais tika nogaršots un atzīts par
labu svētku galdam.
Svētku koncertā uzstājās
mūsu „ Annele” un „ Sprīdītis”,
Svitenes bērnu deju kolektīvs,
Inese Laurinoviča ar dziedošajām meitenēm. Noslēguma deju
kopā ar bērniem dejoja arī mammas. Tas bija patiesi aizkustinoši.
Sveikt kolektīvus jubilejā bija ieradies Rundāles novada domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis,
Bērsteles kultūras nama vadītāja
Svetlana Poča un Svitenes bērnu
deju kolektīvs. Kolektīva jubileja
ir vadītājas nopelns, tāpēc kopā
ar bērnu vecākiem suminājām

un sveicām Aigu Vangali, kas ir
kolektīvu vadītāja no to pirmās
dienas līdz šodienai. ,, Annelē
dejo paši mazākie bērni, sākot no
divu gadu vecuma. Šajā kolektīvā
savas dejotāju gaitas uzsākuši
47 bērni.
Ne visi, kas sākuši dejot,
dejo vēl šodien. Kolektīvu atstāj
mainot dzīves vietu vai skolu,
retāk ir citi iemesli. Tie dejotāji,
kas pāraug mazo bērnu kolektīvu
pāriet uz „ Sprīdīti,,, kur sāk dejot
no 7 gadu vecuma. Vēlos atcerēties pašus pirmos „ Sprīdīša”
dejotgribētājus, jo pateicoties viņiem, kolektīvs tik ilgi pastāvējis:
Linda Lekāviča, Klinta Lekāviča,
Jānis Lekāvičs, Marija Iliucs, Rinalds Vītiņš, Sindija Vītiņa, Juris
Rikmanis, Artūrs Rikmanis, Raivis
Kaņeps, Igors Rikmanis, Gundega
Šņore, Kitija Šņore, Jolanta Rikmane, Svetlana Rikmane, Dace
Niedra, Dagnija Niedra, Lana
Zeltiņa, Annija Krikšķūne, Jevgeņija Morozova, Nauris Opočkins.
Gadu gaitā kolektīva sastāvs
mainījās, citi aizgāja, citi nāca
vietā. Mazie Sprīdīši izauguši
par jauniem jaukiem cilvēkiem,
studē augstskolās vai strādā un
veido patstāvīgu dzīvi, bet kopā
apgūtais un piedzīvotais paliek,

Foto: Guna Lisovska
kā pieredze tālākam ceļam. Un
ir jau arī, ko atcerēties, koncerti, izbraukumi, priecīgi un ne tik
priecīgi brīži, grūti mēģinājumi un
skaisti koncerti.
Svētku noslēgumā gaviļnieki
un viesi cienājās ar bērnu pagatavotajiem salātiem, vecāku
sarūpētām uzkodām un pašvaldības sarūpētām svētku tortēm.
Prieks par tiem dejotājiem, kas
kolektīvos nodejojuši 8, 9 un pat
10 gadus. Paldies, jums!
Paldies visām mammām, kas
visu šo gadu laikā palīdzējušas
tērpus darināt: Tatjanai Smagurei, Laumai Ārentei, Inesei Gra-

viņai, Ingai Krikščūnei, Lienītei
Ķincei, Madarai Lisovskai, Zaigai
Ārentei, Inai Krikščūnei. Ar jūsu
darinātiem tērpiem un aksesuāriem kolektīvi dejoja 13 gadus.
Priecājamies, ka esam nopelnījuši jaunus, skaistus tautas tērpus.
Paldies, novada domei.
Paldies sveicējiem un vecākiem par izteikto atzinību un
pateicību, kas apliecina, ka darbs
nav bijis veltīgs un ir vajadzīgs.
Guna Lisovska
Viesturu kultūras centra
vadītāja
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AIZMIRSTAIS TAUTAS ATMODAS LAIKMETA CĪNĪTĀJS
Kad domās kavējamies pie
mūsu nacionālās atmodas laikiem, parasti saskatām lielās,
vadošās personas: Kr. Valdemāru, A. Kronvaldu, Kr. Baronu, J.
Alunānu, R. Tomsonu, J. Māteru
un citus. Taču viņiem darbā palīdzēja vairāk, vai mazāk aktīvi
palīgi. Starp tādiem aizmirstiem
darbiniekiem ir
Miķelis Klusiņš, nacionālās
atmodas laikmeta līdzcīnītājs
un mūsu novadnieks. Miķelis
Klusiņš dzimis 1847. gada 18.
novembrī agrākajā Lielbērsteles, tagad Svitenes pagastā,
kur viņa tēvs Pēteris, kā saimnieks turēja “Kukaru” mājas uz
klaušu-rentes līguma pamata.
Vēlāk “Kukarus” Klusiņi ieguva
dzimtas īpašumā. Ģimenē viņš
bija vecākais dēls. Miķeļa māte
Dārta un mātes māte Grieta
bija lielas grāmatu mīļotājas.
“Kukaros” augstā godā stāvēja
kā garīgie, tā arī laicīgie raksti. Māte un vecmāmiņa vecāko
dēlu Miķeli arī ievadīja lasīšanas mākslā un visādi atbalstīja
viņa tieksmes pēc izglītības. Pēc
mājmācības Miķelis Klusiņš iestājās Bērsteles pagasta skolā
un pēc tās beigšanas Bauskas
apriņķa (vācu) skolā, bet pa vakariem “Bauskas «rātūzī» piepelnījās ar kancelejas darbiem ”.
1867. gadā M. Klusiņš iestājās
Jelgavas ģimnāzijā, kur iepazinās ar K. Kundziņu, A. Veneru, P.
Pļavenieku un citiem dedzīgiem
latviešiem — ģimnāzistiem. Pēc
ģimnāzijas kursa beigšanas M.
Klusiņš dodas uz Tērbatu studēt
matemātiku, bet pēc 2 gadiem
studijas pārtrauc. Nav zināms,
kas tam bija par iemeslu, bet
Ed. Veidenbaums kādā rakstā
piemin M. Klusiņu, kas bijis labs
feļetonists ar pseidonīmu Aluskausa Jēkabs: “Aluskausa Jēkabs
bija rakstījis, ka Tērbatā nez cik
lietu varot mācīties un visas šīs
lietas bija dzeršana un atkal
dzeršana.”
Pēc Tērbatas M. Klusiņš pieņem mājskolotāja vietu Igaunijā
un vēlāk Pēterpilī. Kā labu vācu
valodas pratēju viņu uzaicina
par vācu valodas skolotāju Veļikije-Luki reālskolā. Papildinājies
zināšanās, M. Klusiņš iztur pārbaudi un visu mūžu veltī skolotāja darbam Pleskavas kadetu
korpusā. Interesanti atzīmēt, ka

tajos un vēlākos gados daudzi
izglītoti latvieši Krievijā darbojās
kā vācu valodas skolotāji un ar
lielu dedzību cīnījās latviešu garīgās atmodas laukā. Pēdējiem
jāpieskaita arī Miķelis Klusiņš.
Viņš agri sāk ar rakstiem piedalīties tā laika latviešu nacionālajā
presē. Viņa vārdu atrodam starp
«Baltijas Vēstneša», “Balss”,
“Austruma” un “Zemkopja” čaklākajiem līdzstrādniekiem. Arī
Rīgas latviešu biedrības zinību
komisijas izdevumos M. Klusiņš
ņem dzīvu dalību. Viņa raksti par
pagasta skolām, latviešu dzīvojamām ēkām un par citiem jautājumiem savā laikā ieguva lielu
vērību.
Aivars Ruņģis savā referātu
krājumā “Ceļš uz mājām “bieži
piemin grāmatu un jo sevišķi
laikrakstu svarīgumu vispārējā
izglītībā un pieaugušo turpinātā
pašizglītībā. Viņš saka tā: «Jau
pirms simts gadiem Miķelis
Klusiņš atzina, ka «latviešu grāmatas un laikraksti ir, un paliek
vienīgā valodas skola.”
Savulaik, Miķelis Klusiņš devis šādu padomu: „Ja kāds pats
nav līdzdzīvojis, līdzcietis un
līdzjutis latvju tautai sūrās un
grūtās dienās, ja tas nav līdzpriecājies viņas godos un svētkos tēvu-tēvu garā, tad tas lai
ņem un lasa latviešu tautas
dziesmas. Ja šīs dziesmas lasot,
tam brīžiem nerodas raudas un
brīžiem neielīksmo sirds, ja neiekarsē visam daiļam un labam,
tad lai tas salauž savu spalvu un
lai sviež to krāsnī, bet pats lai iet
sēnes lasīt.”
Mūsu novadnieks esot bijis
pirmais latvietis, kas apmeklējis ASV prezidentu rezidenci jau
1893. gadā, kad strādājis par
žurnālistu: “Izstādes pavadoņi no
Krievijas uz Čikāgu dodas 1893.
g. aprīlī un viņiem līdzi brauc arī
mēnešraksta “Austrums” līdzstrādnieks Miķelis Klusiņš, kas,
liekas, ir pirmais latviešu žurnālists, kas savām acīm skatījis
Ameriku un to aprakstījis. Klusiņa apraksts iespiests „Austruma” 8 numuros, bet diemžēl
arī tajā par latviešu eksponātu
likteni Čikāgā nekas nav minēts.
Viņš tikai saka, ka pati izstādes
ietaise pārspēj visu, ko mūsu
acis redzējušas latviešu malās,

Foto: Mēnešraksts „Austrums”
pat ja pieņemam daudz izslavēto Rīgu...”. Par Ņujorku Klusiņš
stāsta, ka par tās banku gada
ienākumiem var nopirkt visu slaveno Rīgu, protams, bez iedzīvotājiem. Bet Ņujorka ievērojama
ne tikai namu un tirdzniecības
dēļ, bet diža, daiļa un lepna katrā laikā, skatoties viņu rītā vai
vakarā, vai no sauszemes vai no
jūras”. Klusiņš salīdzina arī Rīgas un Ņujorkas vecumu, izskatu un rosību un nosoda tos, kas
Rīgu „tur tumsā.”
No Baltimoras Klusiņš devies uz ASV galvaspilsētu Vašingtonu, bet par to nav sevišķi
sajūsmināts. Par Balto namu
viņš raksta: “Ēka atgādina turīga muižnieka pili uz laukiem.
Prezidenta un viceprezidenta
istabās, visās zālēs un koridoros
redzams liels daudzums tā saukto “spļaujamo bļodiņu “, kuras pa
daļai atgādina tīrības mīlību,
bet pa daļai arī amerikāniešu
nelāgo ieradumu, visur gremot
tabaku, caur ko katru acumirkli
rodas spļautgriba. Prezidentam,
viceprezidentam un katram senatoram sava īpaša spļaujamā
bļodiņa.” Klusiņš salīdzina Vašingtonas lielumu un iedzīvotāju
skaitu ar Bausku un Rīgu. Viņš
saka: “Vašingtonai 1800. g. bija
tikai 3208 iedzīvotāji, tas ir tik
daudz kā ap to laiku Bauskā,
Kurzemē. 1810. g. Vašingtonai
bija jau 9200 cilvēku un tagad,
1893. g. 230 932 iedzīvotāji. Tā
kā pēc iedzīvotāju skaita Vašingtona stāv gandrīz vienādā
skaitā ar Rīgu. “Braucot tālāk uz
Čikāgu un vērojot izstādi, Amerikas sasniegumus rūpniecībā

un neparasto dzīves veidu, Klusiņš raksta: “Tādi ir amerikāņi
- nemierīga cilvēku suga, arvien
ko jaunu, ko retu un ko sevišķu
izdomādama, trūkst tik spārnu
un putnu piena.” Diemžēl, plašajos digitālās bibliotēkas laukos
neatradu neko par M.Klusiņa
ģimeni, bet kādā nejauši uzietā
rakstā ir ļoti skumja ziņa: “Neizturējis karagājiena grūtī-bas,
pašnāvību izdarīja 10. kājnieku pulka štābkapteinis Miķelis
Klusiņš — ievērojamā latviešu
nacionālās atmodas darbinieka
dēls. ” Miķelis Klusiņš mira 1907.
g. 12. februārī. No Kijevas rakstīja šādi : “Miķelis Klusiņš, viens
no redzamākajiem tautiskā laikmeta vīriem, 29. janvārī nomira.
Nelaiķis pēdējā laikā no 1896.
g. bija par skolotāju pie šejienes
Vladimira kadetu korpusa. Tātad
strādājis apm. 30 gadus. Jāpiemin, ka M. Klusiņš bija jau izpelnījis pensiju un gribēja griezties
atpakaļ uz dzimteni, kur viņam
Bauskas tuvumā ir mājas. Bet
liktenis bija lēmis citādi. 22. janvārī viņš piepeši skolā strādādams saslima — balss zudums,
tā ka skolas direktoram bija ar
pirkstiem jāparāda, ka nevar
darbu turpināt. Vēl pagāja dažas
dienas un rīkles gala un plaušu
iekaisums nobeidza darba pilno
mūžu. Nelaiķis bija darba spējīgs
un sevišķi neslimoja. 60 gadu
vecumā viņš tekošā gadā deva
34 stundas nedēļā. Skolēni un
biedri viņu paturēs dārgā piemiņā, jo viņš bija īsts audzinātājs,
reti atrodams pedagogs. Trūks
viņa arī latviešu pulciņam Kijevā
un dzimtenē, viņa priekšzīmīgā,
kristālskaidrā sirds vairs biedrus
neiedrošinās, toties viņa skaidrais tēls paliks mūsu atmiņā. “
A.Ramane
Pilsrundāles bibliotēka
Izmantotā literatūra no digitālās bibliotēkas
• periodika.lv:
• Balss, Nr.29 (05.02.1907)
• Brīvā zeme, nr.45 23.02.1939
• Laiks, nr. 25, 27.03.1963
• Latvija, Nr.68 (25.06.1949)
• Londonas Avīze, Nr.1965
(12.04.1985)
• Tilts, 1964, 07.01.
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NOTIKUMI NOVEMBRĪ
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA
17. novembris plkst. 9.00 – valsts svētkiem veltīts koncerts;
25. novembrī - Pilsrundāles vidusskolas skolēniem Latvijas piļu un muižu
apceļošanas akcijas noslēgums Jaunpilī.
BĒRSTELES KULTŪRAS NAMS
1.-30. novembris – Gleznu izstāde „Rudens ziedi”;
15. novembris - Valsts svētkiem veltīts svinīgs pasākums “Mēs Latvijai!”.
BĒRSTELES SKOLA
No 13. -17. novembrim - Pirmsskolas bērnu gleznu izstāde “Mana
Latvija”;
17. novembris plkst. 10.00 - Latvijas valsts svētki.
SVITENES SKOLA
17. novembris - Latvijas valsts dzimšanas diena.
SVITENES TAUTAS NAMS
19. novembris plkst. 19.00 - Latvijas Republikas proklamēšanas
pasākums.
SVITENES BIBLIOTĒKA
13. novembris - Tikšanās Svitenes bibliotēkā “Ziemeļvalstu dzīvā uguns».
RUNDĀLES PILS
16. novembris plkst. 16.30 - Mūzikas skolas FESTARI FESTIVĀLA
noslēgums-KONCERTS “No sirds uz sirdi”;
17. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums.
Notikumiem sekojiet līdzi Rundāles novada interneta mājas lapā
www.rundale.lv

Latvijas Republikas

Mùsu darbi Latvijai
Piedalās «Kristīnas Trezunes džeza kvartets»
(vadītājs Dāvis Bindemanis) un
sieviešu koris «Runda»

Mùsu darbi Latvijai
(direktore Ingrīda Zemļinska)

 Pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda zīmes «Zelta Lauva»,
Goda raksta un Atzinības raksta – saņēmēju godināšana
 Konkursu "Sakoptākā sēta” un „Gada skolotājs” uzvarētāju
sveikšana

Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Rundāles pagasts

40760010050
40760030173
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030458
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760080095
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080145
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760100029
40760080285
40760100029

Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāles ciemats 2
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.8
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Saulaines personīgās palīgs.
Rundāles pagasta zemes
Saulaines personīgās palīgs.
Rundāles pagasta zemes

1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,2000
0,1300
0,3800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0.0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0050
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
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,0000
0,1000
1,0000

Svitenes pagasts

40880010095
40880040315

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi

0.7000
0.1000

Viesturu pagasts

Pasākumu organizē Rundāles novada dome ar
Rundāles pils muzeja atbalstu.
Ieeja – bezmaksas.
Pasākuma laikā darbosies SIA «Ozollāde» kafejnīca pils pagrabstāvā.

40960070193
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960070302
40960080085
40960020040
40960080085
40960020040

Zeme pie upes
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

2.8000
0.2600
5,4000
0,2500
0,0300
1,3300
0,1691
0,1100
0,1691
0,1100
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KONSULTĀCIJU DIENA
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU
DARBINIEKIEM UN IEDZĪVOTĀJIEM

VASARĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES

OKTOBRA

SAULAINI SVEICIENI
RUNDĀLES

NOVEMBRA

JUBILĀRIEM!

JUBILĀRIEM!

90

85

Aleksandrs Kruļikovskis

85

Dailis Jurevics

80

Monika Bistrova
Jurijs Bobrovs
Sidija Dankbāre
Jevgenijs Makarevičs
Ārijs Riders

75

Elmārs Miļūns

70

Valentina Noskova
Leonīds Undzenko

65

Ivars Melngalvis
Oļegs Šults
Ausma Videniece

60

Ivars Bogdanovs
Inārs Burbulītis
Jadviga Jankovska
Ināra Midre
Nadežda Muceniece
Marija Puntuze
Edmunds Rupeiks

Ilga Vītola
Kazimirs Savicks

80

Alfs Rīns
Elžbeta Remeika
Aleksandrs Papļevko

75

Aivars Alksnītis

65

Anna Volkova
Faina Šaškova
Tatjana Sosonka
Ignats Sakne
Irēna Odziņa

60

Igors Udalovs
Alla Titoviča
Janīna Muceniece
Silva Mežkaucka
Ginta Medne
Jānis Kabānovs
Edgars Bergmanis

Konsultāciju diena pašvaldības iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem - Rundāles novada dome
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2017.gada
21.novembrī (Saulaines Sociālajā centrā) piedāvā konsultācijas pašvaldības iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem .
- Bērnu, vecāku un pieaugušo tiesības, pienākumi un atbildība;
- Konfliktsituācijas izglītības un citās iestādēs, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem;
- Saskarsmes jautājumi un citi jautājumi, kas saistīti ar bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu.
Konsultācijas paredzētas no plkst. 10.00 līdz 11.00 (institūciju darbiniekiem), no 11.00 līdz 12.00 (iedzīvotājiem). Sarunās ar iestāžu darbiniekiem tiks sniegta informācija par
aktualitātēm inspekcijas darbā.
Ja ir iepriekš zināmi jautājumi, situācijas, par kurām nepieciešams inspekcijas viedoklis, lūgums iestādēm minētos jautājumus iepriekš sūtīt uz e-pastu: sindijs.logins@bti.go

SIRSNĪGI SVEICAM RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS!
RUNDĀLES NOVADA DOME

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.

Sveicam novada jaunos
iedzīvotājus un viņu vecākus!

Mareks

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
SKAIDRĪTE GĪBELE
18.10.1925 - 11.10.2017.

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

