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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 27.maijā nolēma:
- apstiprināt grozījumus Rundāles novada domes 2009. gada
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
izvērtējot personas ienākumus”; noteikt, ka saistošie noteikumi
stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.10
„Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par Rundāles novada domes budžetu
2010.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu;
- apstiprināt likvidējamā SIA „Svitenes ūdens” 2009.gada pārskatu;
- apstiprināt Rundāles novada bibliotēku nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada bibliotēku lietošanas noteikumus;
- noteikt Pilsrundāles ciemā šādu maksu par karsto ūdeni un karstā
ūdens cirkulāciju
par karsto ūdeni ārpus apkures sezonas – Mū (Ls/m3 bez PVN):
Mū = (0,12*Vū+0,2(Q-0,12*Vū))*T/ Vū, kur
Mū – maksa par karsto ūdeni (Ls/m3)bez PVN;
Vū – mēnesī uzsildītais karstā ūdens daudzums (m3);
T – siltumenerģijas tarifs, atkarībā no dabasgāzes
tirdzniecības cenas (Ls/MWh);
Q – saražotā siltumenerģija (MWh);
Q = Vg*c*k*1,163*10-6 (MWh), kur
Vg – mēnesī patērētās dabasgāzes daudzums (nm3);
C – dabasgāzes siltumspēja (kkal/nm3);
k – 0,9;
1,163*10-6 – koeficients kkal pārrēķināšanai uz MWh.
par karstā ūdens cirkulāciju stāvvados mājām “Kurši”, “Sēļi”,
“Zelmeņi” un “Zemzari” ārpus apkures sezonas:
Mcirk. = 0,8(Q – 0,12*Vū)*T/N, kur
M cirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju mēnesī
(Ls/dzīvokli) bez PVN;
T – siltumenerģijas tarifs, atkarībā no dabasgāzes
tirdzniecības cenas(Ls/MWh);
N – dzīvokļu skaits ar karstā ūdens cirkulāciju.
(lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.jūniju)
- apstiprināt Vairogu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
„Vairogi” sabiedrisko pakalpojumu tarifu par sadzīves atkritumu
izvešanu iedzīvotājiem – Ls 0,83 bez PVN mēnesī par vienu
personu; noteikt, ka tarifi piemērojami ar 2010.gada 1.jūniju;
- sagatavot un iesniegt šādus projektu pieteikumus  Vides ministrijā
ERAF darbības programmā 2007. - 2013. gadam „Infrastruktūra
un pakalpojumi” prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana”, pasākuma „Vide” aktivitātē
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” atklāta projektu iesniegumu konkursā:
1) „Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada Viesturu ciemā”
(projekta kopējā īstenošanas summa Ls 90 162.65, tajā skaitā
21% PVN – Ls 15 648.06);
2) „Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada Svitenes
ciemā” (projekta kopējā īstenošanas summa Ls 109 571.03,
tajā skaitā 21% PVN – Ls 19 016.46);
3) „Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada Saulaines
ciemā” (projekta kopējā īstenošanas summa Ls 23 048.75, tajā
skaitā 21% PVN – Ls 4 000.20);

- lūgt Valsts kasei pārskatīt aizdevuma kredīta likmes sešiem
aizdevumiem ar viena gada procentu likmju fiksēšanas periodu;
- piešķirt Viesturu pagasta Bērsteles ciema nekustamajam
īpašumam nosaukumu „Bērsteles mazdārziņi”, Viesturu pagasta
Vairogu ciema nekustamajiem īpašumiem nosaukumus „Vairogu
mazdārziņš 1”, „Vairogu mazdārziņš 2”, „Vairogu mazdārziņš 3”,
„Vairogu mazdārziņš 4” , „Vairogu mazdārziņš 5”, „Vairogu
mazdārziņš 6”, Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam
nosaukumu „Svari”;
- piešķirt jaunbūvei, uz nekustamā īpašuma „Jūlijas” adresi „Jūlijas”,
Priedītes, Rundāles pag., Rundāles nov., LV – 3901;
- piešķirt nekustamajam īpašumam „Mārpuķītes” (zemes vienībai
un jaunbūvei) adresi „Mārpuķītes”, Saulaine, Rundāles pag.,
Rundāles nov., LV – 3901;
- mainīt adresi ēkai „Straumēni”, Priedītes, Rundāles pag., Rundāles
nov., LV – 3901 uz jaunu adresi „Kalna Straumēni”, Priedītes,
Rundāles pag., Rundāles nov., LV – 3901;
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Tārpiņi”  
zemes vienībai;
- mainīt nekustamā īpašuma Rundāles pagasta „Tārpiņi” nosaukumu
uz „Lepšu gravas” un piešķirt adresi „Lepšu gravas”, Lepšas,
Rundāles pag., Rundāles nov., LV – 3901;
- piešķirt no nekustamā īpašuma „Tārpiņi” zemes vienības atdalītajai zemes vienībai un ēkām uz tās nosaukumu „Jaunbeinerti”
un adresi „Jaunbeinerti”, Lepšas, Rundāles pag., Rundāles nov.,
LV – 3901;
- piešķirt no nekustamā īpašuma „Tārpiņi” atdalītajai zemes vienībai
un ēkām uz tās nosaukumu un adresi „Merči”, Lepšas, Rundāles
pag., Rundāles nov., LV – 3901;
- atdalīt no nekustamā īpašuma „Kūtiņas” 0.30 ha lielu zemes
gabalu,   un piešķirt no nekustamā īpašuma atdalītajam zemes
gabalam un ēkām uz tā nosaukumu un adresi „Jaunbērzi”,
Saulaine, Rundāles pag. Rundāles nov. LV – 3901;
- iznomāt Ivo Rožkovam, nekustamā īpašuma Viesturu pagasta
„Mazdārziņi”, daļu 0.04 ha platībā uz vienu gadu lauksaimniecības
produkcijas ražošanai;
- iznomāt Mārim Paeglim pašvaldībai piekritīgās zemes Viesturu
pagasta „Mazdārziņi” zemes vienību 0.04 ha platībā līdz 2010.
gada 1.oktobrim lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- iznomāt Nikolajam Udalovam pašvaldībai piekritīgās zemes
Viesturu pagasta „Mazdārziņi” daļu 0.04 ha platībā sākot ar
2010.gada 2.oktobri uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai;
- pagarināt Svetlanai Počai, Veltai Počai, Vijai Ozolniecei, Lailai
Seļakovai, Antoņinai Seļakovai, Levontinai Rožkovai, Annai
Stepanovai, Marijai Bļinkovai, Irinai Haritonovai, Aleksandram
Grahoļskim, Raisai Nacjakai, Zinaidai Točonovai Zemes nomas
līgumu nekustamā īpašuma Viesturu pagasta „Mazdārziņi” daļai,
uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar zemnieku saimniecību „Sintijas”
termiņu uz pašvaldībai piekrītošiem nekustamajiem īpašumiem
Viesturu pagasta  „Vairogu mazdārziņš 2”, „Vairogu mazdārziņš 4”,
0.11 ha platībā un nekustamā īpašuma „Baltiņi” zemes vienībām
uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- pagarināt Zemes nomas līgumu, Ārim Burkānam uz valstij
piekrītošu nekustamo īpašumu Viesturu pagasta „Jaunā māja-4”
(turpinājums 2.lpp)
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(turpinājums no 1.lpp)
un uz pašvaldībai piekrītošu nekustamo
īpašumu „Pie Kaudzītēm-1” uz vienu
gadu lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Jonam Kazakevičus un Ligitai
Jēkabsonei pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma Svitenes pagasta
„Svitenes mazdārziņi” zemes vienības,
Zigrīdai Skudrītei   pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma Svitenes pagasta
„Upmalas” zemes vienību, Mārai
Cimermanei   pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma Svitenes pagasta
„Stropi” zemes vienības un nekustamā
īpašuma „Āboliņi” zemes vienību uz
vienu gadu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai;
- iznomāt Jadvigai Januško, valstij
piekritīgu nekustamo īpašumu Svitenes
pagasta „Svari” 1.0 ha platībā, uz vienu
gadu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai;
- iznomāt Sanitai Stūrmanei un Igoram
Dviņaņinovam pašvaldībai piekrītoša
nekustamā
īpašuma
„Svitenes
mazdārziņi” zemes vienības uz vienu
gadu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai;
- iznomāt Aivai Rozenbergai pašvaldībai
piekrītošu
nekustamo
īpašumu
„Pilsrundāle 67”, Ritai Štelmaherei
„Pilsrundāle 88”, Pēterim Kalniņam
„Pilsrundāle 96”, Sintijai Okmanei
„Pilsrundāle 108” uz vienu gadu
lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- iznomāt VA „Rundāles pils muzejs”,
pašvaldības īpašumā, zemesgrāmatā
ierakstītā nekustamā īpašuma „Rundāles
pagasta zemes” zemes vienības daļu
stādaudzētavas ierīkošanai, nomas
līgumu noslēdzot uz 5 gadiem;
- atbrīvot no Rundāles novada pašvaldības
izpilddirektora amata Jāni Ercenu ar
2010.gada 31.maiju, pārceļot citā amatā –
par Komunālā dienesta speciālistu
īpašumu apsaimniekošanas jautājumos;
- iecelt Rundāles novada pašvaldības
izpilddirektora amatā ar 2010.gada 1.jūniju
Aldi Smilgu un izbeigt deputāta pilnvaras.
Nākošo novada domes sēdi plānots
sasaukt 2010.gada 30.jūnijā plkst.14.00.

JAUNA SISTĒMA UN PIETEIKŠANĀS
KĀRTĪBA UZ ATBRĪVOTU NO
AKCĪZES NODOKĻA DĪZEĻDEGVIELU
Sākot ar š.g. 1.jūliju stāsies spēkā jauna
sistēma, kas paredz lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem atbrīvojumu no
akcīzes nodokļa par iegādāto dīzeļdegvielu:
lauksaimniecības produkcijas ražotāji varēs
iegādāties dīzeļdegvielu no akcīzes preču
noliktavām un degvielas vairumtirdzniecības
un mazumtirdzniecības vietām bez akcīzes
nodokļa, (tas nozīmē - ar akcīzes nodokļa
atbrīvojumu).
Turpmāk vienā saimnieciskajā gadā (no
kārtējā gada 1. jūlija līdz nākamā gada
30. jūnijam) rēķinās 100 litru dīzeļdegvielas
par katru šīs lauksaimniecības produkcijas
ražotāja atbalstam deklarēto un apstiprināto
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
hektāru, kā arī par tādu meža vai purva
zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai
mellenes.
Šogad, lai varētu pāriet uz jaunu sistēmu
un lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes
nodokļa dīzeļdegvielas iegādei 2010./2011.
saimnieciskajā gadā, lauksaimniecības
produkcijas ražotājam līdz 5. jūlijam būs
jāiesniedz iesniegums Lauku atbalsta
dienesta reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē.
Tā kā šogad notiek pāreja uz jauno
sistēmu, tad par 2010. / 2011. saimniecisko
gadu Lauku atbalsta dienests pieņems
lēmumus šādā kārtībā:
• par dīzeļdegvielas piešķiršanu 40 litru apmērā
uz platību līdz 2010.gada 19.jūlijam;
• līdz 2010. gada 15.augustam par minētajā
saimnieciskajā gadā atlikušā dīzeļdegvielas
daudzuma piešķiršanu.
Šogad ir īpaša pārejas kārtība uz jauno
sistēmu, tomēr turpmākajiem gadiem tiek
paredzēts, ka lai saņemtu atbrīvojumu no
akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei,
lauksaimniecības produkcijas ražotājs katru
gadu no 1. maija līdz 1. jūnijam iesniegs
Lauku atbalsta dienesta reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu
dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai,
kuram piemēro atbrīvojumu no akcīzes
nodokļa.
Ludmila Knoka
Lauku attīstības speciāliste

IZSLUDINĀTA ĪRES TIESĪBU IZSOLE
Rundāles novada dome izsludina īres tiesību
izsoli uz šādiem Rundāles novada
dzīvokļiem:
• Svitenes pagasta Svitenes ciema dzīvojamās mājas „Kamenes” dzīvokli Nr.2
• Svitenes pagasta Svitenes ciema dzīvojamās mājas „Kamenes” dzīvokli Nr.5
• Rundāles pagasta Pilsrundāles ciema
dzīvojamās mājas „Jāņukrogs 1”
dzīvokli Nr. 4
Ar dzīvokļu īres tiesību izsoles
noteikumiem var iepazīties Rundāles
novada domē, Svitenes pagasta pārvaldē
vai interneta vietnē www.rundale.lv.

Par Svitenes pagasta Svitenes ciema
dzīvokļu apskates iespējām interesēties
pie kontaktpersonas Jāņa Liepas, mobilais
tālrunis 26641544, bet par Rundāles
pagasta Pilsrundāles ciema dzīvokli
pie kontaktpersonas Ivara Čerļenoka,
mobilais tālrunis 29442954.
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz
2010.gada 18. jūnija plkst. 12. 00 Rundāles
novada domes Kancelejā vai Svitenes
pagasta pārvaldē.
Izsole notiks 2010.gada 21.jūnijā plkst.17.00,
Rundāles novada domes telpās, 2. stāvā,
domes sēžu zālē.

AKTUALITĀTES SPORTĀ
Rundāles volejbola komandai 2.vieta
15. maijā Codes sporta hallē notika
A. Plūmes ceļojošā piemiņas kausa
finālspēles volejbolā.
Mūsu novada volejbolisti finālspēlē tikās
ar Vecumnieku novada volejbola vīriešu
komandu. Finālspēle risinājās saspringtā
gaisotnē, tikai setu galotnēs pārspēks
bija Vecumnieku sportistiem un sīvā cīņā,
trijos setos rundālieši piekāpās saviem
pretiniekiem, izcīnot sudraba medaļas.
Rezultātā jau otro gadu pēc kārtas A.Plūmes
piemiņas kauss aizceļo uz Vecumniekiem.
Sirsnīgi sveicam Rundāles novada
volejbola komandu ar gūto otro vietu!
Paldies trenerim Vilnim Zariņam un
volejbolistiem   Matīsam Augstkalnam,
Artūram Augstkalnam, Kasparam Mičam,
Naurim Artimovičam, Rinaldam Zariņam,
Gintam Liškauskim, Kārlim Volodinam,
Tomam Dučenko, Raivim Jaudzemam un
Jānim Jirgensonam par augsto sasniegumu!
Veiksmīgu pludmales volejbola sezonu!
Lūcija Volodina,
Sporta nodaļas vadītāja

Labi rezultāti pavasara sporta svētkos
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Š.g. 15. maijā Bauskas stadionā norisinājās 1. atklātie pavasara sporta svētki
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Rundāles
novads tika pārstāvēts vairākās disciplīnās.
Kopsummā rundālieši guva četras 1.vietas,
sešas 2. vietas, vienu dalīto 2. / 3. vietu un
divas 3.vietas:
• 1. vieta Aivaram Kamolam šaušanā
vīriešiem
• 1. vieta Annai Dičpeterei frisbija metienos
bērniem
• 1. vieta Uģim Ģēģermanim tāllēkšanā no
vietas vīriešiem
• 1. vieta Līgai Dičpeterei florbola metienos
bērniem
• 2. vieta Valdim Pauliņam frisbija metienos
(ratiņkrēslos)
• 2. vieta Sandim Degolam tāllēkšanā no
vietas vīriešiem
• 2. vieta Jēkabam Dičpeteram 60 m
skrējienā bērniem
• 2.vieta Uģim Ģēģermanim 60 m skrējienā
vīriešiem
• 2.vieta Valdim Pauliņam florbola metienos
(ratiņkrēslos)
• 2. vieta Annai Dičpeterei šautriņu mešanā
bērniem
• dalīta 2. / 3 . vieta Raimondai Dičpeterei
florbola metienos sievietēm
• 3. vieta Valdim Pauliņam lodes grūšanā
(ratiņkrēslos)
• 3. vieta Uģim Ģēģermanim lodes grūšanā
vīriešiem
Sveicam par labajiem sasniegumiem!
Kristīne Brūvele,
Sociālā dienesta vadītāja
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KONKURSA „RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA” NOLIKUMS
1.
2.
2.1.
2.2.
3.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Konkursa organizētājs:
Rundāles novada dome.
Konkursa mērķis:
Veicināt Rundāles novada teritorijas
sakoptību un attīstību;
Popularizēt Rundāles novada pozitīvo
tēlu.
Konkursa norises laiks:
Konkurss „Rundāles novada sakoptākā
sēta” tiek organizēts katru gadu laika
periodā no 1.jūlija līdz 31.septembrim
Rundāles novada teritorijā.
Konkursā tiek vērtēti:
Rundāles novada lauku saimniecības,
lauku sētas, ģimenes mājas,
daudzdzīvokļu mājas, tirdzniecības un
servisa uzņēmumi, kā arī mazdārziņi.
Konkursa vērtēšana notiek piecu ballu
sistēmā un šādās grupās:
Lauku saimniecības – uzņēmumi, kas
nodrošina lauksaimniecisko produkciju
ražošanu;
Lauku sētas – viensētas, kas atrodas
ārpus apdzīvotām vietām;
Ģimenes mājas apdzīvotās vietās;
Daudzdzīvokļu mājas – mājas ar vairāk
nekā trim dzīvokļiem;
Tirdzniecības un servisu uzņēmumu
teritorijas – veikalu, autoservisu un
citu pakalpojumu sniegšanas vietas un
teritorijas;
Mazdārziņi.
Vērtēšanas kritēriji:
Lauku saimniecībām
- ēku vizuālais izskats;
- teritorijas sakoptība (apstādījumi,
atpūtas vieta, atkritumu savākšanas
vieta, piebraucamie ceļi);
- labas saimniekošanas prakses
nosacījumu ievērošana (l/s zemju
stāvoklis, meliorācija sistēmas stāvoklis);
- individualitāte.
Lauku sētām
- mājas apkārtnes sakoptība un
labiekārtošana;
- ēku vizuālais stāvoklis, mājas
nosaukums, tā noformējums;
- dekoratīvo augu un puķu stādījumu
stāvoklis;
- dārzu un sējumu stāvoklis;
- saimnieciskā sektora stāvoklis un
sakoptība;
- individualitāte.
Ģimenes mājām apdzīvotās vietās
- mājas apkārtnes sakoptība un
labiekārtošana;
- ēku vizuālais stāvoklis, mājas
nosaukums, tā noformējums;
- dekoratīvo augu un puķu stādījumu
stāvoklis;
- dārzu un sējumu stāvoklis;
- saimnieciskā sektora stāvoklis un
sakoptība;
- radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā.
Daudzdzīvokļu mājām
- ēkas vizuālais izskats, mājas
nosaukuma izvietojums un tā
noformējums;
- kāpņu telpu tīrība, pastkastīšu un
informācijas izvietošanas vieta;
- teritorijas sakoptība un apstādījumu
vizuālais izskats;
- personisko automašīnu stāvvietas
organizēšana un ievērošana.

6.5. Tirdzniecības un servisa uzņēmumu
teritorijām
- ēkas vizuālais izskats, nosaukuma,
izkārtnes, logo u.c. izvietojums un ārējais
noformējums;
- teritorijas sakoptība, apstādījumi,
vizuālais izskats;
- radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā.
6.6. Mazdārziņiem
- teritorijas sakoptība;
- radošā izdoma teritorijas labiekārtošanā;
- dārza stāvoklis, stādījumu vizuālais
izskats;
- individualitāte.
7. Konkursa “Rundāles novada Sakoptākā
sēta” vērtēšanas komisija:
7.1. Komisija:
Komisijas priekšsēdētāja
Inta Klīve – Attīstības nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
Aivars Okmanis – novada domes priekšsēdētājs
Jānis Liepa – Svitenes pagasta pārvaldes
vadītājs
Nauris Brūvelis – Viesturu pagasta pārvaldes
vadītājs
Ludmila Knoka – Attīstības nodaļas speciāliste
Jānis Šulcs – pensionārs Rundāles pagastā
Arvīds Kraņevskis – pensionārs Rundāles
pagastā
Arvīds Pēkalis – pensionārs Viesturu pagastā
Silva Mežkaucka – Svitenes pagasta kapu
pārzine
Gunta Šurna – Pilsrundāles vidusskolas filiāles
Bērstelē vadītāja
Vija Ripa – pensionāre Svitenes pagastā
8. Pieteikšanās, uzvarētāju noteikšana un
apbalvošana:
8.1. Pieteikties dalībai konkursā var personīgi
piesakoties, iesniedzot rakstisku
pieteikumu, piezvanot pa tālruni, sūtot
pieteikumu uz e–pastu.
Rundāles novada domes adrese –
„Pilsrundāle 1”, Rundāles pag., Rundāles
nov., LV – 3921, kontaktpersona: tehniskā
sekretāre Inese Skujiņa, tālrunis 63962298,
mob. tālr. 26349298,
e-pasta adrese dome@rundale.lv.
Svitenes pagasta pārvaldes adrese –
„Svitenes pagastmāja”, Svitenes pag., Rundāles
nov., LV – 3917, kontaktpersona lietvede –
kasiere Sandra Smilga, tālrunis 63926332,
mob. tālr. 27234217,
e-pasta adrese svitene@rundale.lv.
Viesturu pagasta pārvaldes adrese „Bērstele”, Viesturu pag., Svitenes nov.,
LV – 3917, kontaktpersona lietvede –
kasiere Zaiga Ārente, tālrunis 63962126,
mob. tālr. 27234218,
e-pasta adrese viesturi@rundale.lv.
8.2. Dalībai konkursā novada sētas var pieteikt
arī citas personas: kaimiņi, nevalstiskās
organizācijas, novada pagastu pārvalžu
vadītāji, darbinieki un deputāti.
8.3. Konkursa „Rundāles novada sakoptākā
sēta” vērtēšanas komisijai arī ir tiesības
pēc savas iniciatīvas izvēlēties dalībniekus
konkursam, kuri nav pieteikti 8.1. un 8.2.
punktos minētajos gadījumos.
8.4. Konkursa dalībnieku novērtēšana notiek
pēc piecu ballu sistēmas, katram komisijas
loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas.
Komisija pēc izstrādātās sistēmas izvērtē
redzēto un piešķir nominācijas. Komisijas
locekļu aizpildītās pretendentu tabulas tiek
apkopotas, izrēķinot vidējo vērtējumu

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.
8.11.

katram konkursa dalībniekam. Ja
komisijas locekļu vērtējumi sadalās
vienādi, izšķirošais ir komisijas
priekšsēdētāja vērtējums.
Katrā vērtējamajā grupā tiek piešķirta
viena galvenā balva un divas atzinības.
Uzvarētāju apbalvošana notiek
svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai
18.novembrī.
Konkursa komisija ir tiesīga piešķirt
veicināšanas balvu par oriģināliem vides
elementiem (piemēram, balkonu un
lodžiju noformējums, mazo arhitektūras
formu izmantošana, dīķu noformēšana,
augu un priekšmetu kolekcijas utt.),
vai ir tiesīga arī kādā grupā nomināciju
neizvirzīt.
Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar
domes atzinības rakstu un domes
noteiktu balvu.
Konkursa uzvarētājiem un aktīviem
dalībniekiem tiek organizēts tematiskais
labas pieredzes brauciens konkursa
budžetā paredzētas robežas.
Konkursa komisijai ir tiesības noteikt
arī nesakoptākās sētas, nominējot tās
„Asās slotas” piešķiršanai,
Informācija par konkursa rezultātiem
tiek publicēta informatīvajā izdevumā
,,Rundāles novada ziņas” un ievietota
Rundāles novada domes mājas lapā
www.rundale.lv.

PAR SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANU SAULAINĒ
Rundāles novada dome ar 01.06.2010.
uzsāk organizēt sadzīves atkritumu
savākšanu Saulaines ciematā.
Tarifs sadzīves atkritumu savākšanai
Saulaines ciematā - 0,83Ls mēnesī
par personu, bez PVN (apstiprināts
22.10.2009.).
Saskaņā ar Rundāles novada domes
2010. gada saistošajiem noteikumiem Nr.1
(apstiprināti 28.01.2010.) punktiem 5.
„Ikviens Rundāles novada ēku īpašnieks,
lietotājs (valdītājs) vai viņa pilnvarota
fiziska vai juridiska persona ir uzskatāma
par sadzīves atkritumu radītāju, un atbild
par atkritumu savākšanu un izvešanu
no sava īpašuma (..)” un 7.3. (ikviena
Rundāles novada iedzīvotāja pienākums
ir) „iekļauties pašvaldības noteiktajā kopējā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju par
atkritumu šķirotu vai nešķirotu savākšanu,
transportēšanu un tālāko apsaimniekošanu”.
Atgādinām, ka, saskaņā ar Rundāles
novada domes 2009. gada 22. oktobra
lēmumu Nr. 4 (prot. Nr. 7), Saulaines ciemata
iedzīvotājiem līdz 2009. gada 1. decembrim
bija jānoslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju par
sadzīves atkritumu izvešanu. Nereģistrējot
līgumu novada domē līdz 01.07.2010., tiks
uzskatīts, ka tiek izmantoti Rundāles novada
domes pakalpojumi un iekasēta maksa 0,83
Ls mēnesī, bez PVN par personu.
Ivars Čerļenoks,
Komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs

4.

Rundāles novada ziņas – Skolas ziņas

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Lai augtu un gūtu panākumus, darbam jāveltī vislielākā uzmanība
un jāiet mazliet laikam pa priekšu. Virsotnes sasniedz tie, kuri
neaprobežojas ar to, ka izdara tikai prasīto. Viņi izdara vairāk un
pats sīkākais uzdevums, labi paveikts, kļūst par sasniegumu.
Mūsu skolā jau vairāku gadu garumā kļuvis par tradīciju pirms
mācību gada noslēguma svinīgā pasākumā veltīt pateicības
vārdus tiem skolēniem un skolotājiem, kas mācību gada garumā
ir guvuši panākumus starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un sacensībās. Olimpiādes, konkursi un sacensības
šogad norisinājās starp Bauskas un Rundāles novada skolām.
Apbalvošanas pasākums notika 25. maijā, uz kuru bija aicināti
skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Skolēni saņēma naudas balvas,
skolotāji – atzinības rakstus. Paldies uzaicinātajiem vecākiem,
ka spējāt rast laiku un iespēju būt kopā ar saviem bērniem šajā
pasākumā!
Mums ir arī savi konkursa „Gada skolēns” laureāti pamatskolas
un vidusskolas grupā – 9.b klases skolniece Madara Vangale un
12.klases skolniece Agnese Skujevska.
Par olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem jau tika rakstīts Rundāles
novada ziņu aprīļa izdevumā. Šoreiz par sporta sacensībās
gūtajiem rezultātiem.
Ļoti labi sasniegumi ir galda tenisā - Bauskas novada atklātajā
čempionātā kopvērtējumā Dāvim Gāžem 1.vieta, Dāvim Brūvelim
2.vieta, Kasparam Ārentam 3.vieta. Bauskas un Rundāles novadu
skolu čempionātā pāriem - Dāvim Gāžem 3.vieta, Dāvim Brūvelim
1. un 3.vieta, Kasparam Ārentam 1.vieta, Jānim Brūvelim 2.vieta,
Jānim Kapteinim 3.vieta un Linardam Zvaigznem 1.vieta (treneris
Aivars Kamols).
Šogad pirmo gadu mūsu skolēniem ir iespēja darboties šaha
pulciņā. Līdz ar to ir jau rezultāti: 5.a kl. skolniecei Katrīnai Startai
Bauskas novada šaha sacensībās 3.vieta.
Skolēni veiksmīgi startējuši vieglatlētikā un volejbolā skolotāja Viļņa
Zariņa vadībā. Krosā 9. a kl. skolniecei Ievai Pancerko - 1. vieta,
Raimondam Samsonovam (8.b kl.) - 3.vieta, Ingai Komanei (6.b
kl.) - 3.vieta. 100 m barjerskrējienā – Antai Krūzei (7.a kl.) - 1.vieta.
Bauskas novada 1.jaunatnes olimpiādē 1.vieta volejbolā. Komandā
spēlēja: A.Rikmanis (9. a kl.), T.Dučenko (9. b kl.), E.Pažemeckis
(9.a kl.), K.Brūvelis (9. a kl.).

Tagad par mācību gada rezultātiem. Ar labām un teicamām
sekmēm mācību gadu 1.-12.klasēs 2009./2010.m.g. beidza 62
skolēni:
• 1.klasē: K.Ambrasa, D.Brigmane, I.Ģēvele, A.A.Ikerte, I.E.Saltā,
M.K.Škapare
• 2.klasē: D.Tanons, N.Tarvāns, K.Ārente, S.Brezina, R.Romānovs,
R.Odziņš.
• 3. klasē: R. Gedmins, O. Gromovs, S. M. Kivriņa, J. Lekavičs,
D.Šulce, A.L.Trasūne, D.Turks, A.E.Židele, Ē.Brigmane
• 4.klasē: J.Saltais, P.Šastakoviča, M.Šulcs.
• 5. a klasē: M. Ankure, R. Gedmina, Z. Iesalniece, V. Kozlova,
R.Rukse
• 6.a klasē: A.Krikščūne, D.Tarvāns, R.Ripa, R.Saks, D.Kevliča,
K.Zīverte, K.Āriņa
• 7.a klasē: K.Ārents, L.Ziemelis, L.Zvaigzne
• 7.c klasē: L.Bistrova
• 8.a klasē: V.Bajera, L.Dāboliņa, M.Ivulāne, S.Kevliča, L.Lekaviča,
L.Pīrāga, J.Zeimuls
• 9.a klasē: E.Grebeža, R.Voroncova, E.Ņikiforovs, I.Semičenkova,
A.Šulce, I.Pancerko, K.Brūvelis, I.Blaudums.
• 9.b klasē: S.Matulēviča, E.Pakalne
• 10.klasē: S.Kapteine
• 11.klasē: U.Kaspardena, I.Straņķis
• 12.klasē: A.Skujevska, J.Rešetņikova
31.maijā pēdējā skolas diena iesākās ar svinīgu pasākumu zālē,
atskatoties uz paveikto mācību gada laikā un sveicot skolēnus, kuri
beiguši mācību gadu ar labām un teicamām sekmēm. Klasēs notika
pēdējās audzināšanas stundas un skolēni saņēma liecības. 9.-to
un 12.-to klašu skolēni kārto valsts pārbaudes darbus. Tie skolēni,
kuri visu mācību gadu nenopietni attiekušies pret mācībām un
saņēmuši kādā no mācību priekšmetiem nepietiekamu vērtējumu
(t.i.1-3 balles), turpina mācības vēl 2 nedēļas – līdz 11.jūnijam.
Novēlu visiem skolēniem labi atpūsties un enerģijas pilniem
atgriezties rudenī skolas solā!
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

SAULAINU, DROŠU UN JAUKU VASARU

SPORTA PANĀKUMIEM BAGĀTS GADS

Lai kādi pārkārtojumi, reformas notiek valstī, skolās visa pamatā
ir   mācību darbs   - pamatizglītības apguves nodrošināšanas
iespējas atbilstoši  izglītojamo vecumam,  vajadzībām, interesēm,
emociju un jūtu pasaulei, harmoniskas personības veidošanā.
Maija mēnesis mūsu skolā bija ražens un dāsns, jo veiksmīgi
spējām apvienot darbu ar atpūtu. Skolēni sekmīgi nokārtoja
valsts pārbaudes darbus. Jaukās noskaņās atzīmējām Mātes
dienu, kurā skolēni priecēja klātesošos ar skanīgām dziesmām,
raitām dejām. Visiem bija iespēja noskatīties dramatiskā pulciņa
„Atslēdziņa” jautro pirmizrādi - A. Kronenbergs „Tuntuļu Jurītis
ganos”. Ar gandarījumu atceramies braucienu uz Cēsu rajonu, kur
priecājāmies par strausiem, briežu dārzu, kamieļiem un lamām, ar
nevaldāmu prieku bērni izbaudīja braucienu ar segveju. 29.maijā
bērni un skolotāji parādīja savas sportiskās spējas un iemaņas
pasākumā „Sportosim kopā”. Ciemos pie mums bija ieradušies
pārstāvji no laikraksta „Bauskas dzīves”.
Mācību gadu beidzot, saņemot liecības, labi un teicami mācību
rezultāti 5. klasē - Jogitai Kampinei, Aivai Manginai, Linardam
Nākmanim, 4. klasē – Dāvim Alksnim, Madaram Bērziņam,
Mārtiņam Čerļenokam, 3. klasē – Rihardam Pičuginam. Izcilu
vērtējumu mācībās 3. klasē ir ieguvusi Eva Reinfelde. 2. klasē Ilze
Kalniņa, Melisa Rence, Rinalds Smilga, Valts Smilga, 1.klasē –
Līga Katrīne Dičpetere, Adriana Jonase un Laura Jonase.
Vēlu visiem saulainu, drošu un jauku vasaru! Priecāsimies atkal
redzēties 1. septembrī.
Gunta Novika,
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības vadītāja

Visas skaistās   un smaržīgās pavasara puķes ir noziedējušas,
arī ceriņziedi birst – beidzies produktīvais mācību gads. Veiksmīgi
šo gadu ir aizvadījuši: Anastasija Strautniece (1. kl.), Valentīns
Puntuzis (1. kl; Rinalds Vītiņš (2. kl.), Aivis Jēkabsons (2. kl.);
Veronika Ivanova (3.kl.), Jolanta Rikmane (3.kl.), Edvīns Jurago
(3.kl.); Linda Krūmiņa (4.kl.), Samanta Strautniece (4.kl.), Nauris
Opočkins (4.kl.), Dainis Žukausks (4.kl.);  Dace Degole (5.kl.).
Bērsteles skola ir aizvadījusi notikumiem un pārmaiņām bagātu
mācību gadu – esam piedalījušies Krāsu dienās 6 gadīgajiem,
4. klases un vizuālās mākslas olimpiādē, kā arī ļoti plaši
piedalījušies sporta pasākumos – kopsummā 21 sporta
pasākumā, no kuriem 16 ir bijuši rezultatīvi. Esam ieguvuši
6 pirmās vietas (t.sk. Zemgales reģiona sacensībās dambretē),
3 otrās vietas (t.sk. Latvijas finālsacensībās dambretē), 6 trešās
vietas komandu vērtējumā; 6 pirmās vietas (t.sk. Zemgales
reģiona sporta spēlēs dambretē), 6 otrās vietas, 4 trešās vietas
individuālajā vērtējumā (t.sk. Zemgales reģiona sporta spēlēs
dambretē). Malači skolēni, kā arī liels paldies interešu izglītības  
skolotājam I.Ūdrim un sporta skolotājai V.Žuravļovai par teicamu
bērnu sagatavošanu sacensībām.
Vēlos pateikt lielu paldies visiem Bērsteles skolas skolotājiem
par grūto ikdienas darbu visa mācību gada garumā, par vēlmi
un prasmi katrā bērnā atrast to stariņu, ar kura palīdzību
atplaukst ikviena mūsu skolēna sirsniņa, un ikkatrs no viņiem
var uzdrīkstēties un spēj sevi apliecināt tajā jomā, kas padodas
vislabāk!
Gunta Šurna,
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības vadītāja

Rundāles novada ziņas - Intervija

DZIMIS UN AUDZIS SVITENIEKS
Intervija ar Aldi Smilgu, Rundāles novada domes izpilddirektoru
Aldis Smilga ir dzimis un audzis Svitenē. Pamatizglītību
ieguvis Svitenes pamatskolā un mācīties turpināja Saldus
sovhoztehnikumā celtniecības specialitātē. 2005. gadā pabeidzis Rīgas Starptautisko biznesa administrācijas augstskolu
un ieguvis pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību
uzņēmējdarbības specialitātē.
Būtiskāko darba pieredzi guvis strādājot Svitenes pagasta
komunālo pakalpojumu dienestā, Valsts ieņēmumu dienestā,
kā arī Īslīces vidusskolā kā direktora vietnieks saimnieciskajā
darbā.
Rundāles novada domē kā deputāts ievēlēts no saraksta
„Cilvēkiem un zemei” ar 740 balsīm. Par deputātu Rundāles
novada domē Aldis nostrādājis gandrīz pilnu gadu – 11 mēnešus.
No šī gada 1.jūnija ir iecelts par domes izpilddirektoru.
Kāpēc izvēlējāties profesiju
saistītu ar celtniecību?
Man jau no bērnības ir paticis
kaut ko celt un veidot, sākot ar
smilšu pilīm, līdz pat namiņiem
kokos, ko būvējām kopā ar
draugiem.

5.
Šobrīd tik tikko esat uzsācis pildīt pienākumus izpilddirektora
amatā...
Jā, kā deputāts visur piedalījos projektu līmenī, tagad man būs
iespēja strādāt pie pieņemto lēmumu un ieceru īstenošanas. Man
personīgi lēmums par deputāta mandāta nolikšanu bija grūts. Ceru,
ka vēlētāji pieņems un atbalstīs manis izvēlēto lēmumu, jo strādājot
izpilddirektora amatā man ir lielāka iespēja kaut ko vairāk padarīt.
Aldis ar dēliem –
Valtu un Rinaldu
(foto no personīgajiem
arhīviem)

Dzimis:
Svitenē
Nodarbošanās:
Rundāles novada domes
izpilddirektors

Dzīves moto:
Vai pēc tehnikuma studējāt
Septiņas reizes nomēri un
tālāk?
vienu reizi nogriez
Nē, pēc tehnikuma mani 1989.
Vaļasprieki:
gadā iesauca padomju armijā,
Aktīvs dzīves veids un
tiku pēdējā iesaukumā, tā
basketbols
saucamajā „pēdējā ešalonā”,
dienēju Vācijā, esmu bijis
liecinieks Berlīnes mūra krišanai. Laikā, kad mūsu valsts
gāja uz neatkarību, armijā bija emocionāli smagi. Deviņdesmit
pirmajā gadā  gan atgriezos jau neatkarīgā Latvijā.
Pēc armijas iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē, Inženierbūves
fakultātē. 3. kursā paņēmu akadēmisko gadu un sāku saimniekot
ģimenes zemnieku saimniecībā, mācības tā arī neatsāku.
Pastāstiet par savu deputāta pieredzi...
Pavisam neilgu laiku 2001. - 2002. gadā pildīju Svitenes pagasta
deputāta pienākumus. Pagājušajā gadā atsaucos aicinājumam
kandidēt Rundāles novada domes vēlēšanās, jo bija savas domas,
kā darbus veikt citādāk un varbūt labāk. Man ir svarīgi, lai manā
dzīvesvietā un manai ģimenei būtu sakārtota vide. Tā arī bija laba
iespēja līdzdarboties visos pašvaldībā notiekošajos procesos. Varu
teikt, ka iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos, daudzas lietas
redzu citādāk.
Ir pagājis gandrīz gads, kā šis sasaukums strādā. Kādi ir Jūsu
secinājumi par paveikto?
Šajā laikā mums ir bijusi iespēja iepazīt katru pašvaldību atsevišķi
un novadu kopumā, deputātiem novērtēt savas un otra spējas un
domāšanu. Katrā pagastā dažādu jautājumu uztvere ir citādāka
un nedaudz atšķirīga. Šobrīd gan varu teikt, ka deputātiem jau
veidojas vienota lietu uztvere, par ko liecina arī apstiprinātie projektu
pieteikumi un padarītie darbi.
Kādus Jūs redzat būtiskākos novada attīstības virzienus?
Mēs esam teritorijas un iedzīvotāju ziņā salīdzinoši mazs novads,
bet līdz ar to, atšķirībā no lielajiem novadiem, daudzus jautājumus
ir daudz vieglāk risināt.
Uzskatu, ka viena no prioritātēm ir apgūt Eiropas Savienības
finansējumu, realizējot dažādus projektus, arī iesaistīties pārrobežu
sadarbības projektos.
Viennozīmīgi ir jāattīsta arī uzņēmējdarbība, jo attīstot to, būs arī
ieņēmumi un darba vietas iedzīvotājiem, līdz ar to arī ieņēmumi
pašvaldības budžetā. Jārūpējas arī par kvalitatīvu izglītību un
kultūrvidi, par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Protams,
jāsakārto arī ceļu infrastruktūra – gan uz Viesturiem, gan uz Sviteni.
Man liekas, ka šobrīd ir ļoti būtiski veidot tādu vidi, lai cilvēkiem būtu
motivācija un interese šeit dzīvot.

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku?
Tā kā mani dēli jau no 5 gadu vecuma spēlē futbolu un ar
panākumiem, tad visbiežāk savas brīvdienas pavadu dažādos
futbola turnīros un izbraukuma sacensībās. Tādā veidā arī apgūstam
ģeogrāfiju. Vēl mums ģimenē ir tradīcija vasarā vismaz trīs dienas
pavadīt pie jūras, savukārt ziemā – slēpošana Gaiziņkalnā.
Vai varat padalīties ar kādu blēņu stāstu no bērnības?
Gan jau kādas blēņas esmu sastrādājis – kā jau visi puikas.  
Vienu gan varu teikt, ka manā bērnībā bērniem bija daudz vairāk
interesantas nodarbošanās. Tolaik, kad būvēja Svitenes ciemu, visi
ciema bērni bija iesaistījušies savdabīgā „kara”  darbībā – cīnījāmies
divās nometnēs. Liels piedzīvojums bija tā saucamā Svitenes ezera
rakšanas darbi. Tad mums nevienam neienāca prātā kaut ko lauzt
vai demolēt – mēs vairāk cēlām un radījām lietas no jauna. Daudzas
no to laiku draudzības saitēm ir saglabājušās vēl šodien.
Kāds ir Jūsu vēlējums mūsu novada iedzīvotājiem?
Man gribētos novēlēt savstarpēju sapratni, uzticību un, protams,
veselību. Iesaku arī katram novērtēt savu apkārtējo vidi, jo salīdzinot
ar katastrofu postītajām valstīm citviet pasaulē, mēs šeit pamatā
visu varam padarīt paši savām rokām. Un vēl gribētu, lai cilvēki
iemācītos novērtēt savas tradīcijas.
Par Aldi...
Vēsma Veģere, Rundāles novada domes deputāte –
Aldi pazīstu jau vairāk kā 10 gadus. Pirmā mūsu iepazīšanās bija
sporta laukumā - spēlējot basketbolu Svitenes pagastā. Iepazinu
viņu kā aktīvu un azartisku sportistu. Tagad redzu, ka sportiskā garā
tiek audzināti arī bērni, un joprojām Aldis aktīvi iesaistās pats un
aizrauj citus sportiskās aktivitātēs.
Tagad ar Aldi sastrādājos arī deputāta darbā, un tieši Aldis ir tas,
ar kuru visbiežāk apspriežam dažādus jautājumus par pagasta un
novada attīstību. Varu viņu raksturot kā kolēģi, kas vienmēr iedziļinās
jautājuma būtībā, ir atbildīgs un enerģisks, ar lielām darba spējām
un lielu vēlmi strādāt tā, lai mūsu novads attīstītos, lai būtu sakopts
un pašiem būtu prieks par padarīto.

Sandra Paegle, deputāte un Rundāles novada domes Kultūras
nodaļas vadītāja –
Ar Aldi esam pazīstami jau ļoti, ļoti sen. Aldim ir savs skatījums
uz lietām un aktīva dzīves pozīcija. Viņš ir uzņēmīgs, ar pozitīvu
attieksmi un atsaucīgs – nekad neliedz padomu un palīdzību. Tomēr
jāatzīmē, ka Aldim ir ļoti augstas prasības pret visu.

Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā būs intervija
ar Guntu Šurnu, deputāti un Pilsrundāles vsk. Bērsteles
struktūrvienības vadītāju!
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

6.

Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sirsnīgi sveicam mūsu
novada jūnija jubilārus!
Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā –
Vai Tu redzi, cik Tu bagāts esi!
/Rainis/
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Antoņina Pavlova
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Ausma Rozenberga
Jānis Reinis
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Velta Alšauska
Vanda Kabanova
Arvīds Kraņevskis
Ona Kukute
Ausma Rozenberga
Erna Straņķe
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Apveicam Rundāles novada
jaundzimušos un viņu vecākus!
Aleksandra Vingre
dzim. 02.maijā 2010.
Māmiņa – Natālija Vingre

Ernests Okmanis

dzim. 09.maijā 2010.

Vecāki – Sintija Okmane un
Valērijs Okmanis

Evelīna Aleksandravičus
dzim. 13.maijā 2010.
Vecāki – Enija Alksne un
Igors Aleksandravičus

Megija Maldūte

dzim. 15.maijā 2010.

Vecāki –Liene Segliņa un Edgars Maldūtis

Alekss Petraitis

dzim. 21.maijā 2010.

Vecāki –Aleksandra Petraite un
Kaspars Petraitis

Jānis Staļģevics
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Āris Bille
Antoņina Bogoviča
Anna Dombrovska
Viktorija Lauskiniece
Vigilijs Pužulis
Alvīna Tiltiņa

23. jūnijā Svitenes parkā

RUNDĀLES NOVADA
LĪGO SVĒTKI
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Jadviga Baltiņa
Marija Hodaņonoka
Antonija Grigoroviča
Jānis Pelcis
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Zigrīda Skudrīte
Danute Spundzāne
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Andris Bartušēvics
Anatolijs Beļajevs
Dace Janjone
Eduards Poriņš
Anatolijs Šapkovs
Beruta Šulce
Valentīna Veļičko
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Mārīte Brahmane
Arnis Priede
AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS IESAISTĪTIES
IZSTĀDES ORGANIZĒŠANĀ PAR
VAĻASPRIEKIEM
Š. g. augusta beigās Nīderlandes fonda KNHM
atbalstītā projekta „Entuziasti” ietvaros tiks
organizēta izstāde par Rundāles novada
iedzīvotāju vaļaspriekiem.

Ja Jums vai Jūsu kaimiņam ir kāda
interesanta aizraušanās (smalki rokdarbi,
neparastas amatu prasmes, kolekcijas,
iekārtots daiļdārzs u.c.), aicinām
pieteikties!

tālrunis 29518447, e-pasts kalpumaja@inbox.lv.
Ar cieņu – Solveiga Ikerte

Visi laipni aicināti iesaistīties
Līgo aktivitātēs
Plkst. 10.00 Sporta spēļu sacensības
Plkst. 16.00 Līgo svētku koncerts uzvedums ar dziesmām,
dejām, alu un sieru
Plkst. 23.00 Ugunskura iedegšana un
ZAĻUMBALLE līdz rītam
Ieeja brīva
Aicinām sekot līdzi informācijai
www.rundale.lv un informatīvajām
afišām
Ģimenes ārstes S.Lapsas - Ārentas
prakses darba laiki
Bērstele
Prakse
Ārsts
P. 11.00 – 13.00
---O. 11.00 – 13.00
08.30 – 11.00
T. 11.00 – 13.00
---C. 11.00 – 13.00
---Pk. 11.00 – 13.00
---Svitene
Prakse
Ārsts
P. 08.00 – 16.00
08.00 – 12.00
O. 08.00 – 16.00
---T. 12.00 – 17.00
---C. 08.00 – 16.00
08.00 – 12.00
Pk. 08.00 – 16.00
----

GAIDĀMIE PASĀKUMI
Līgo svētku ielīgošanas koncerts Bērstelē
20.jūnijā plkst. 14.00 Bērsteles parkā
Līgo svētku ielīgošanas koncerts Viesturos
20.jūnijā plkst. 16.00 pie Viesturu kultūras
centra
Cikla „Sasildīsim Latviju” pasākums
20.jūnijā plkst. 19.00 Rundāles pils restorānā
Līgo svētku ielīgošana Rundālē
22.jūnijā plkst. 19.00 pie Baltās mājas:
Rundāles amatierteātra „Stella” pirmizrāde
R.Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”
Rundāles pils Dārza svētki
3.jūlijā Rundāles pilī un pils dārzā

Aicinām pieteikties komandas
Rundāles novada iestāžu, uzņēmumu
un zemnieku saimniecību

SPORTA SPĒLĒM

Sporta spēles notiks
2010.gada 2.jūlijā
plkst. 16.00 Z/S „LĪDAKAS”
Pieteikšanās līdz š.g. 28.jūnijam
pa tālruņiem
29332367 (Lūcija Volodina) vai
63962298 (Rundāles novada dome)

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu:
Rundāle
5 mazdārziņi Pilsrundālē - 0,15 ha
2 zemes gabali pie Mazrundāles – 14,4 ha
1 mazdārziņš pie Rītausmām – 0,1 ha
Rundāles novada dome

Dzirciema aptiekas filiāles Rundālē
DARBA LAIKI:
Pirmdienās
08.30 – 14.30
Otrdienās
14.00 – 18.00
Trešdienās
08.30 – 16.00
Ceturtdienās
13.30 – 18.00
Piektdienās
08.30 – 16.00

P.
O.
T.
C.
Pk.
P.
O.
T.
C.
Pk.

Ģimenes ārstes S.Gulbes
prakses darba laiki
Rundāle
Prakse
Ārsts
08.00 – 17.00
09.30 – 12.30
09.00 – 17.00
14.00 – 17.00
08.00 – 17.00
09.00 – 14.00
09.00 – 17.00
---08.00 – 16.00
08.00 – 13.00
Saulaine
Prakse
Ārsts
13.30 – 16.00
13.30 – 16.00
09.00 – 13.00
---09.00 – 13.00
---09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 13.00
----

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša pagasta sēdi. Izdevums
izdevniecībā tiek iesniegts 2 nedēļu laikā no katra mēneša pirmā datuma. Mēs neatbildam par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada
iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā
SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv .
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

