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VISKARSTĀKAJĀ LAIKĀ
Ir viskarstākā vasara pēdējos deviņdesmit piecos
gados. Saules sakarsēti Rundāles novada ļaudis dara
visu, kas jādara vasarā – gan aktīvi darbojas, lai uzkrātu
nepieciešamos krājumus ziemas aukstajiem mēnešiem,
gan  arī atpūšas, lai atjaunotu enerģiju jauniem darbiem.
Viens no jaukākajiem notikumiem pagājušā mēnesī
bija Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētki,
kuros piedalījās mūsu novada jaunie dejotāji skolotājas
Aigas Vangales vadībā. Par to liels paldies viņai un
pārējiem skolotājiem, kuri palīdzēja mūsu bērniem šajā
pasākumā.
Pašlaik rit ļoti karsts darba laiks mūsu lauksaimniekiem.
Lai arī laika apstākļi bieži vien nelutina, visi dara ko
vien spēj, lai novāktu izaudzēto. Labākā daļa mūsu
lauksaimnieku ne tikai vienkārši novāc ražu, bet
parūpējas par to, lai tiktu nopļautas arī laukmalas,
grāvmalas un ceļmalas. Par to viņiem īpašs paldies, jo
tikai kopīgā darbā varam veidot mūsu novadu skaistāku.
Tāpat ļoti aktīvs darba laiks ir pašvaldībā šā gada
daudzo projektu realizētājiem un jaunu projektu
veidotājiem. Daļa no projektiem jau nodoti ekspluatācijā
– bērnudārza „Mārpuķīte” jaunā ēka, ceļi Mazmežotne –
Senči, Saulaine – Sējēji, Viesturi Širvji. Daudz arī jaunu
projektu ideju un projektu pieteikumu. Par projektiem
runājot, spēkā ir teiciens „jo vairāk sēklu iesēsi, jo vairāk
uzdīgs”, proti, jo vairāk projektus sagatavosim, jo vairāk
tos varēsim realizēt.
Karstā vasara drīz būs pagājusi un nāks rudens, kurā
varēsim „saskaitīt cāļus” – novērtēt to, ko šajā darbīgajā
laikā esam paveikuši gan visi kopā, gan katrs atsevišķi.
Savukārt mūsu skolotājiem un skolēniem vasarā
galvenais uzdevums ir bijis labi atpūsties, lai ar jauniem
spēkiem satiktos 1.septembrī   - jaunā mācību gada
pirmajā dienā! Lai Jums visiem izdodas saglabāt
vasaras mēnešos uzkrāto enerģiju, dzīvesprieku visa  
mācību gada garumā!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas brašie dejotāji
X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku gājienā
/Foto: Z.Sparāne/
Plašāk par svētku dalībnieku piedzīvoto lasiet 6.lpp

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010. gada 29. jūlijā
nolēma:
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Straumes” zemes vienībai; noteikt zemes vienībām zemes
lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Atdalītajai neapbūvētajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ābeles”;
- piedalīties ERAF darbības programmas 2007. - 2013.
gadam “Infrastruktūra un pakalpojumi” atklātajā projektu
konkursā “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas” un iesniegt šādus projektu
pieteikumus:
„Satiksmes drošības uzlabojumi Pilsrundālē” par
kopējo summu Ls 232643,67, nodrošinot priekšfinan
sējumu visā projekta apjomā un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu Ls 29778,39. Projekta realizācijai ņemt
aizņēmumu Valsts kasē Ls 232644 vai citā ekvivalentā
valūtā uz 25 gadiem, paredzot, ka pamatsummas at
maksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem;
„Gaišais ceļš uz skolu Bērstelē” par kopējo summu
Ls 67905,40, nodrošinot priekšfinansējumu visā
projekta apjomā un piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 8691,89. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē Ls 67905 vai citā ekvivalentā valūtā uz 25 gadiem,
paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3
gadiem;
„Satiksmes drošības uzlabojumi Saulainē” par kopējo
summu Ls 43889,28, nodrošinot priekšfinansējumu visā
projekta apjomā un piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 6165,77. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē Ls 43889 vai citā ekvivalentā valūtā uz 25 gadiem,
paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3
gadiem;
„Satiksmes drošības uzlabojumi Svitenē” par kopējo
summu Ls 54960,24, nodrošinot priekšfinansējumu visā
projekta apjomā un piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 7643,28. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts
kasē Ls 54960 uz 25 gadiem, paredzot, ka pamatsummas

atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem.
- izveidot jaunu amata vietu Komunālo pakalpojumu
dienestā – būvinženieris (profesijas kods 2142001) uz
ERAF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbi
nātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes “Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”
projekta laiku;
- iesniegt projekta pieteikumu Valsts reģionālās attīs
tības aģentūras uzaicinātajā projektu sagatavošanas
konkursā ERAF darbības programmā “Cilvēkresursi
un nodarbinātība” un iesniegt projekta pieteikumu
“Būvinženiera piesaiste Rundāles novada Komunālo
pakalpojumu dienestam”. Projekta iesnieguma
apstiprināšanas gadījumā, realizēt projektu “Būvinženiera
piesaiste Rundāles novada Komunālo pakalpojumu
dienestam” par kopējo summu Ls 18 500 pie 100%
finansējuma nodrošinājuma;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Aleksandru Grahoļski,
Valentīnu Titoviču, Raisu Streļņikovu, Broņislavu Rimoviču
termiņus uz pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma
„Bērsteles lauki” zemes vienībām Viesturu pagastā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Aleksandru Grahoļski,
Zinaidu Krečikovu, Lidiju Osipovu termiņus uz pašvaldībai
piekrītošā nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes
vienībām Viesturu pagastā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Zinaidu Krečikovu,
Valentīnu Titoviču termiņus uz pašvaldībai piekrītošā
nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes
vienību Viesturu pagastā, lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Par grozījumu
veikšanu Rundāles novada domes 2010.gada saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu”;
- izdarīt grozījumus apstiprinātajā Rundāles novada

autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas
izlietojuma plānā, samazinot ceļu kopšanai paredzētos
līdzekļus zāles appļaušanai ceļmalās par Ls 785, un
novirzot šos līdzekļus ceļu drošības audita veikšanai;
- iznomāt SIA ,,Līv”, reģ. nr. LV43603006509, juridiskā
adrese: Dārza iela 14-22, Bauskas novads, Bauska,
LV-3901, neapdzīvojamās telpas 42,9 m 2 platībā
nekustamā īpašumā ,,Dienesta viesnīca Nr. 2”, adrese:
Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
LV-3923, komercdarbības veikšanai, nosakot nomas
maksu 0,80 Ls/m2 bez PVN mēnesī un telpu nomas
līguma termiņu noteikt līdz nekustamā īpašuma ,,Dienesta
viesnīca Nr.2” rekonstrukcijas sākumam;
- atsavināt Rundāles novada domei piederošo automašīnu
VW Caravelle, Valsts numurs HF 6610, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli.
Izveidot kustamās mantas novērtēšanas un izsoles
komisiju sekojošā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs - Aivars Okmanis, Rundāles
novada domes priekšsēdētājs,
komisijas locekļi - Aldis Smilga – Rundāles novada
domes izpilddirektors, Marija Teišerska – Finanšu nodaļas
vadītāja, Daiga Straņķe – Finanšu nodaļas speciāliste,
Ivars Čerļenoks – Komunālā dienesta vadītājs, Ineta
Ruhocka – Juridiskās nodaļas vadītāja;
Par mantas atsavināšanas atbildīgo personu noteikt
Rundāles novada domes izpilddirektoru Aldi Smilgu;
- piešķirt Valsts Zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē
reģistrētajām neapbūvētām pašvaldībai piekritīgām
zemes vienībām Viesturu pagastā, kadastra numuri
4096 007 0353, 4096 007 0364 un 4096 007 0365,
nosaukumu „Bērsteles lauki”;
- piešķirt Valsts Zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē
reģistrētajām neapbūvētām pašvaldībai piekritīgām
zemes vienībām Viesturu pagastā, kadastra numuri
4096 007 0099, 4096 007 0100 un 4096 007 0101,
nosaukumu „Bērsteles pļavas”;
(turpinājums 2.lpp)

2.

Rundāles novada ziņas

(turpinājums no 1.lpp)
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Valentīnu Titoviču
termiņu uz pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma  
„Aiz mehāniskām darbnīcām” zemes vienībām Viesturu
pagastā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot
līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Valentīnu Titoviču,
Lidiju Osipovu, Broņislavu Rimoviču termiņus uz
pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma „Ozola lauks”
zemes vienībām Viesturu pagastā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Lidiju Osipovu, Raisu
Streļņikovu termiņus uz pašvaldībai piekrītošā nekustamā
īpašuma „Bērsteles pļavas” zemes vienībām Viesturu
pagastā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot
līgumu jaunā redakcijā;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos
noteikumus Nr. 11 “Par grozījumiem Rundāles novada
domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par
Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam”, saskaņā
ar pielikumu;

- apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neapbūvētā zemesgabala Rundāles pagastā “Mazrundāle 3”
nomas tiesību izsoles rezultātus:
iznomāt zemnieku saimniecībai „Asarīši”, reģistrācijas
Nr. 43601026587, juridiskā adrese “Asarīši”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā, pašvaldībai piekritīgo
neapbūvēto zemesgabalu “Mazrundāle 3” ar kopējo
platību 12,3 ha uz 6 (sešiem) gadiem, sākot ar
2010.gada 1.augustu;
- izīrēt Ē. Katkēvičai dzīvojamo platību Rundāles novada
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Saulgrieži” labiekārtotā
četristabu dzīvokļa Nr. 15, daļu; noteikt, ka īres maksa,
atbilstoši 2008. gada 27. novembra Rundāles pagasta
padomes lēmumam (protokols Nr.12, 5.2.p.), ir Ls 0,22
(divdesmit divi santīmi) mēnesī par vienu kopējās platības
kvadrātmetru;
- ievēlēt Aivaru Okmani Rundāles novada domes Attīstības
komitejā;
- piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam
Aivaram Okmanim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
daļu - 2 (divas) kalendārās nedēļas, par laika periodu no

AKTUĀLI PAR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU
NORĒĶINIEM
Visi kopā jau daudz esam izturējuši un pārdzīvojuši šajā
krīzes laikā – esam savilkuši ciešāk jostas, no daudz kā
atteikušies un ar daudz ko samierinājušies.
Neskatoties uz to, politiķi un gāzes piegādātāji ir
pieņēmuši lēmumu par gāzes cenu paaugstināšanu vēl
par 30 procentiem un akcīzes nodokļa ieviešanu gāzei,
ko nāksies maksāt visiem siltuma piegādātājiem, kuri kā
kurināmo izmanto gāzi.
Papildus tam valdība turpina izvērtēt priekšlikumu par
pievienotās vērtības nodokļa palielināšanu siltuma tarifam
no līdzšinējiem 10 uz 21 procentu, kas atkal būs papildus
slogs patērētājiem.
Arī Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienests ir
pakļauts šīm likumu izmaiņām un gāzes cenu pieaugumam,
kas mainās teju katru mēnesi, un, ņemot vērā šīs kurināmā
cenu izmaiņas, arī mūsu piestādītie rēķini par apkuri, karsto
ūdeni un ūdens cirkulāciju pieaug  proporcionāli gāzes cenu
pieaugumam.
Mazam ieskatam – gāzes tarifs (2010.g.) LVL par 1000
kubikmetriem dabas gāzes (bez PVN):
janvāris – marts 179.99 LVL
aprīlis
219.99 LVL
maijs – jūnijs
229.99 LVL
jūlijs
259.99 LVL
Saskaņā ar Rundāles novada domes pieņemto lēmumu
par karstā ūdens un ūdens cirkulācijas tarifa aprēķināšanu
vasaras mēnešos, katru mēnesi pēc reāli patērētā gāzes
daudzuma, aicinām sekot līdzi savu norēķinu stāvoklim
un līdz katra mēneša 2. datumam nolasīt un iesniegt
skaitītāju rādījumus par mēneša laikā patērētajiem
kubikmetriem ūdens:
• Rundāles novada domes kasē (tālr. 63962147),
• Saulaines komunālo pakalpojumu punktā
(tālr. 63925381),
• Svitenes pagasta pārvaldes kasē
(tālr. 63926332, 27234217),
• Viesturu pagasta pārvaldes kasē
(tālr. 63962126, 27234218),
darba laikā   P. 8.00 līdz 18.30   
O. 8.00 līdz 17.00
T. 8.00 līdz 17.00
C. 8.00 līdz 17.00
P. 8.00 līdz 15.30
(pusdienu pārtraukums katru dienu no 12.00 līdz 13.00).
Lūdzam pievērst nopietnu uzmanību nosūtītajiem
salīdzināšanas aktiem par norēķinu stāvokli, un
nesakritību vai neskaidrību gadījumā nekavējoties
vērsties pie atbildīgajiem darbiniekiem jautājumu
noskaidrošanai un atrisināšanai:
• jautājumos par ēku apsaimniekošanu – Jānis Ercens,
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālists,
tālr. 29150388

• tehniskos   jautājumos – Ivars Čerļenoks, Komunālo
pakalpojumu dienesta vadītājs, tālr. 29442954
• jautājumos par norēķiniem un skaitītāju rādījumiem –
Pilsrundālē, Rundāles pagastā
Silvija Segliņa, Komunālo pakalpojumu grāmatvede
tālr. 63962532
Rita Laiškone, Vecākā kasiere,
tālr. 63962147
Saulainē, Rundāles pagastā
Mudīte Okmane, Saulaines komunālo pakalpojumu
punkta kasiere,
tālr. 63925381
Svitenes pagastā
Sandra Smilga, Svitenes pagasta pārvaldes kasiere,
tālr. 63926332, 27234217
Viesturu pagastā
Zaiga Ārente, Viesturu pagasta pārvaldes kasiere,
tālr. 63962126, 27234218
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” 10. punktu, kas nosaka, ka pārvaldniekam vai
tā pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā
īpašumā uzstādīto skaitītāju rādījumus un darbību, lūdzam
atļaut skaitītāju pārbaudītājiem nolasīt skaitītāju rādījumus
Jūsu dzīvoklī.
No 2010. gada 1. jūnija Rundāles novada dome
ir pārņēmusi komunālo pakalpojumu sniegšanu visā
novada teritorijā, tajā skaitā Saulainē, līdz ar to par
saņemtajiem pakalpojumiem no 2010. gada 1. jūnija visi
norēķini jāveic Rundāles novada domes norēķinu sistēmā,
veicot maksājumus novada domes kasē (pašvaldības
pakalpojumu punktā Saulainē – „Mārpuķītes”, Saulaine,
Rundāles pagasts), vai pārskaitot uz zemāk norādītājiem
norēķinu kontiem.
Saulaines iedzīvotājiem par parādsaistībām, kas uzkrātas
par siltumapgādi, karstā ūdens piegādi, ūdens cirkulāciju
un atkritumu savākšanu laika periodā līdz 2010. gada
1.jūnijam, norēķini jāturpina veikt Saulaines profesionālajā
vidusskolā.
Atgādinām, ka par komunālajiem pakalpojumiem var
norēķināties Rundāles novada domes norēķinu kontos:
AS „SEB Banka” konta Nr. LV09UNLA0050014261241,
AS „SWEDBANK” konta Nr. LV22HABA0551027041863.
(norādot Rundāles novada domes reģistrācijas
Nr. 90009112819).
Neskatoties uz pastāvošajām grūtībām un dažādām
ikdienas situācijām, centīsimies viens otru izprast un cienīt!
Daiga Straņķe
Finanšu nodaļas ekonomiste

2008.gada 28.oktobra līdz 2009.gada 27.aprīlim, sākot
ar 2010. gada 09. augustu līdz 2010. gada 22. augustam
(ieskaitot);
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Mārpuķītes”, un „Īslīces stacija 3”; noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajiem
īpašumiem „Mārpuķītes” un „Īslīces stacija 3” - izglītības
un zinātnes iestāžu apbūve;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Kārli Grigucēviču
termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Bērsteles iela 8” zemes vienības daļu, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- iznomāt Mudītei Pīrāgai pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību 0,1 ha
platībā, lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Janīnai Bojarčukai pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 37” zemes vienību
0,03 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2010.gada
26.augustā plkst. 09.00.

JURIDISKĀ NODAĻA
INFORMĒ
Par Rundāles novada publiskajiem
iepirkumiem

Jūlija mēnesī izsludināto publisko iepirkumu procedūru
rezultātā ir noslēgti līgumi par konferenču tehnikas iegādi
pirmsskolas iestādei „Mārpuķīte” (SIA „Solavi”), par
interaktīvās tāfeles komplekta   iegādi pirmsskolas iestādei
„Mārpuķīte” ( SIA „Baltijas Biroja Tehnoloģijas”), par sporta
un baseina inventāra iegādi pirmsskolas iestādei „Mārpuķīte”
( SIA „Rantzows Sport”), par video, audio un gaismas
prezentācijas tehnikas iegādi Svitenes tautas namam ( SIA
„Solavi”). Iepriekšminētās preces un tehnika piegādātas
augusta mēnesī.  
Jūlija mēneša pēdējā nedēļā tika uzsāktas un izsludinātas
divpadsmit publisko iepirkumu procedūras. Piedāvājumu
iesniegšana termiņš augusta mēnesī ir sekojošiem
publiskajiem iepirkumiem:
2.augustā - „Krēslu iegādei Svitenes tautas namam”;
3.augustā - „Autoceļa Mazrundāle – Vecrundāle A 022 ceļa
posma no 0 līdz 1,9 kilometram rekonstrukcijas 1.kārta”,
„Pastaigu celiņa Mežotnes baznīca – Vīna kalns pilskalns
būvniecība – rekonstrukcija”,
9.augustā - „Ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, piegāde
un uzstādīšana Pilsrundāles vidusskolā”, „Bērnu laukuma
būvniecība Bērstelē”, „Bērnu laukuma rekonstrukcija
Bērstelē”, „Bērnu laukuma rekonstrukcija Saulainē”,
„Metodisko materiālu pirmsskolas izglītības pedagogiem
sagatavošana un drukāšana”, „Mīkstā inventāra iegāde
un piegāde pirmsskolas izglītības iestādei „Mārpuķīte”,
„Žalūziju, aizkaru un aizkaru stiprinājumu iegāde un
piegāde pirmsskolas izglītības iestādei „Mārpuķīte”, „Trauku
un saimniecības preču iegāde un piegāde pirmsskolas
izglītības iestādei „Mārpuķīte”,
13. augustā - Dārza ielas Svitenē, Svitenes pagastā,
Rundāles novadā rekonstrukcija,
27. augustā - „Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma
būvniecības 1. un 2.kārta”.
Līdz ar to augusta mēnesī turpinās darbs pie publisko
iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas, uzvarētāju noteikšanas,
līgumu sagatavošanas un noslēgšanas par preču, iekārtu
piegādi un būvniecības darbu veikšanu.

Par zemes nomas tiesību rezultātiem
2010.gada 26.jūlijā notika zemes nomas tiesību izsole uz  
Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes
gabalu 12,3 hektāru platībā „Mazrundāle 3” Rundāles pagastā
ar kadastra apzīmējumu 4076 003 060720. Ar 2010. gada
29.jūlija Domes lēmumu Nr.19 (protokols Nr.8) apstiprināti
nomas tiesību izsoles rezultāti, iepriekšminētais zemesgabals
uz sešiem gadiem iznomāts zemnieku saimniecībai „Asarīši”.
Ineta Ruhocka
Juridiskās nodaļas vadītāja

DĀVINĀS NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANU
Šogad SEB dzīvības apdrošināšana, atzīmējot savu
70 gadu jubileju, visiem Latvijas, tajā skaitā arī Rundāles
novada pirmklasniekiem, uzsākot skolas gaitas, dāvinās
nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu ar
riska segumu 1000 latu apmērā.
SEB bankas Bauskas filiāles pārvaldniece Sanda
Poļakova: „Bērni ir ideju un enerģijas pārpilni un atrodas
nemitīgā kustībā. Skola bērna dzīvē ienāk kā jauns
piedzīvojums, vecākiem tas ir prieks un rūpes vienlaikus.
Lai aktīvajā dzīves posmā nodrošinātos pret nevēlamiem
izdevumiem, kas saistīti ar dažādiem negadījumiem un
to radīto traumu ārstēšanu, SEB dzīvības apdrošināšana
apņēmusies šīs rūpes dalīt ar vecākiem un uz gadu dāvināt
pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanu.”

Aizvadīto divu gadu laikā sadarbībā ar pašvaldībām jau
4373 pirmklasniekiem tika dāvinātas nelaimes gadījumu
apdrošināšanas polises dažādos Latvijas novados. Uz šī
gada aprīļa beigām vairāk kā 5550 bērnu vecāki savām
atvasēm veidoja uzkrājumus SEB dzīvības apdrošināšanā,
kas ir SEB grupas uzņēmums un pieredzes bagātāka
apdrošināšanas sabiedrība Latvijā.
Sīkāku informāciju par nelaimes gadījumu apdrošināšanu
un tās noteikumiem vecāki un skolnieki saņems savās
skolās un SEB bankas filiālēs septembra mēnesī, uzsākot
skolas gaitas.
Dina Bērziņa
AS „SEB banka” Bauskas filiāles
Klientu apkalpošanas vadītāja
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VIESTURU PAGASTA PĀRVALDĒ

Drīz 1.septembris

Viesturu pagastā jūlija mēnesī ir veikta ceļu segumu
iesēdumu piebēršana. Augusta mēnesī paredzēta asfalta
seguma bedrīšu labošana.
Projekta „Viesturu pagasta autoceļu rekonstrukcija”
ietvaros ceļam „Širvji – Viesturi” 3.3 kilometru garumā ir
uzliets asfalts, nostiprinātas ceļa malas.
Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība” ietvaros Viesturu pagasta labiekārtošanas
darbos strādā 11 bezdarbnieki (Bērstelē 10 , Viesturos 1).
Augusta mēnesī Beķeru un Cielavu kapsētās tiks
uzstādītas tualetes un ziņojumu stendi. Cielavu kapsētā
tiks ierīkota ūdens ņemšanas vieta – aka.
Nauris Brūvelis
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

Pavisam drīz skolas zvans visus aicinās uz mācību
stundām. Ātri ir aizsteigušies vasaras mēneši, pārsteidzot
gan ar ļoti karstām dienām, gan negaisiem.
Kas jauns jūs sagaida Pilsrundāles vidusskolā un tās
struktūrvienībās - Svitenē un Bērstelē?
   Vislielākās pārmaiņas skolēnus un viņu vecākus sagaida
Pilsrundālē, jo ERAF projekta ietvaros ir veikta skolas ieejas
rekonstrukcija, 1.stāva vestibila, arī vestibila pie sporta zāles
remonts. Kosmētiskais remonts veikts arī 1.klases telpā un
meiteņu mājturības kabineta virtuvē.
Beidzot 9. augustā skola saņēma daļu no aprīkojuma
dabaszinātņu kabinetiem. Tagad matemātikas un bioloģijas
kabinetā būs jauna interaktīvā tāfele un datu kamera, bet
fizikas un ķīmijas kabinetos projektori ar ekrāniem. Tāpat
vidusskolēniem būs iespēja darboties ar digitālās informācijas
apstrādes sistēmu 20 darba vietām laboratorijas darbiem.
Pārējās ierīces ceram saņemt tuvākajā laikā.

Sagādāti svētki bērniem
17. jūlijā Viesturu kultūras centrā notika pasākums
bērniem - pirmo reizi pie mums bija popiela, kurā piedalījās
mūsu bērnu deju kolektīvi un individuālie dalībnieki. Katrs
dalībnieks saņēma nelielu piemiņas velti. Bērni varēja
izmēģināt savu veiksmi loterijā, kurai bija liela piekrišana.
Radošajā
darbnīcā
varēja griezt,
līmēt, zīmēt
un veidot,
cienājoties
no lielās
konfekšu
vāzes.
/Foto:
G.Lisovska/

Tiek turpināta mēbeļu nomaiņa mācību kabinetos, 2
mācību kabinetos   būs ne tikai jauni skolēnu soli, bet arī
sekciju daļas. Taču vislielākais prieks būs visiem par jaunā
sporta laukuma un 2 multifunkcionālu laukumu izbūvi, kā
arī skolas apkārtnes labiekārtošanu, kura iesāksies jau šajā
rudenī.

Savu veiklību un sportisko garu lieli un mazi pārbaudīja
stafetēs un citās sporta spēlēs, kur par veiksmīgu startu
balvā saņēma konfektes.
Prieks, ka pasākums tika plaši apmeklēts – kopā bērnu
svētkos piedalījās ap piecdesmit mazo svinētāju.
Guna Lisovska
Viesturu kultūras centra vadītāja

SVITENES PAGASTA PĀRVALDĒ
Ir pagājis vasaras karstākais mēnesis jūlijs. Svitenes
Saieta namā turpinās rekonstrukcijas darbi. Domāju, ka  
pagasta iedzīvotāji jau būs pamanījuši pārmaiņas, kas
notikušas ar ēku – ir demontēts ēkas jums, notiek jumta
konstrukcijas sagatavošana jumta ieklāšanai. Ir atrakti ēkas
pamati, lai veiktu siltināšanas darbu un ierīkotu drenāžu.
Norit darbi pie bēniņu siltināšanas, kā arī trešā stāva grīdu
ieklāšana un kanalizācijas ierīkošana pirmajā stāvā. Notiek
regulāras būvsapulces, lai risinātu jautājumus, kas saistīti
ar rekonstrukcijas darbiem.

Atgādinu, ka 1.septembrī visi skolēni varēs skolā iegādāties
jaunās dienasgrāmatas.
  Ceru, ka atpūtušos, iedegušus un mācīties gribošus mēs
skolēnus pavisam drīz satiksim. Skolas jūs gaida!
Anda Liškauska
Pilsrundāles vidusskolas direktore

Centralizēto eksāmenu rezultāti
2009./2010.mācību gadā Pilsrundāles vidusskolā 12.klasi
beidza 15 skolēni. Šogad vidusskolēni sertifikātus ar
centralizēto eksāmenu rezultātiem varēja saņemt 13.jūlijā.

Vidusskolēni kārtoja 3 obligātos centralizētos eksāmenus,
t.i. – latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā un matemātikā
– un vienu eksāmenu pēc izvēles. Obligātos eksāmenus
kārtoja visi 12. klases skolēni. Kā viņiem veicies? Latviešu
valodas un literatūras eksāmenā ABC līmenis 67% skolēnu.
Angļu valodā 79% – BC zināšanu līmenis. Matemātikā –
93% skolēnu ABC zināšanu līmenis.

Jūlija mēnesī ir veikta Svitenes pagasta ceļos iesēdumu
labošana ar šķembu maisījumu.
Novēlot labu ražas vākšanas laiku un lai sokas darbi -

Savukārt, 31.jūlijā no plkst. 10.00 līdz pat 17.30
norisinājās pludmales volejbola sacensības, kurās
piedalījās 8 komandas. Cīņa bija spraiga, bet jau
sacensību sākumā izvirzījās stabili līderi Eduards Skujiņš
un Andris Rikmanis, kuri rezultātā guva 1.vietu – puišiem
Sporta pasākumi Svitenē
lieliska saspēle un talants, īsta komanda.  
Šā gada 17.jūlijā norisinājās Rundāles novada
2.vietu guva Jānis Brūvelis un Gatis Artimovičs (Viesturi)
Ielu basketbola sacensības. Dalību sacensībās bija
– arī šie puiši demonstrēja spēcīgu spēli, veidoja labu un
pieteikušas astoņas komandas.
interesantu saspēli, kas  arī nodrošināja iegūto 2.vietu.
1.godpilno vietu ieguva komanda „Big-3” no Bauskas;
Artūrs Glusjaks un Kārlis Pakārklis (Svitene)   cīnījās
komandas sastāvs Elvis Narvids, Artūrs Taškāns, Vladimirs
godam ar gados jaunākiem spēlētājiem līdz spēku
Milinavičs. Otro vietu guva komanda „Pilsrundāles saldie” izsīkumam, kas vainagojās panākumiem – iegūta 3.vieta!
(Aigars Odziņš, Dāvis Indrikovs, Edvards Zimka, Edgars
Jāpiemin arī azartiskie 4.vietas ieguvēji Kalvis Burcevs
Petrauskis), savukārt 3.vietu „MZGTI” (Jānis Liepiņš, Artūrs
un Juris Sabats (Svitene) - puiši rūpējās par labu gaisotni
Pakārklis, Jānis Orbidāns)  no Svitenes.
sacensību laikā un radīja parējos spēlētājos lielu optimismu
Jāatzīmē, ka komandas par pirmajām piecām vietām un neizzūdošu humoru! Paldies visiem dalībniekiem par
cīnījās sīvā konkurencē - rezultātos ar 1-2 punktu pārsvaru!   izturību, cīņas sparu un atbalstu!
Otrā un trešā   vieta ieguva vienādu punktu skaitu, tādēļ
Raitis Jutus
Sporta organizators Svitenes pagastā
uzvarētāju noteica pēc savstarpējā spēles uzvarētāja.
Jānis Liepa
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

IZSLUDINĀTA PEDAGOGU PIETEIKŠANĀS STIPENDIJĀM

Rundāles novada dome izsludina vispārējās
un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu
pieteikšanos uz Eiropas Sociālā fonda (ESF)
stipendiju/mērķstipendiju saņemšanu.

  Arī Svitenē un Bērstelē skolas telpas sagatavotas jauna
mācību gada uzsākšanai. Pirmklasnieki Svitenē varēs labi
mācīties, jo viņiem klasē būs jauni soli un krēsli.  

Sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka skolēns
ir piedalījies Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības un satura centra organizētajos
centralizētajos eksāmenos par vispārējo vidējo izglītību un
apliecinājis savu zināšanu un prasmju atbilstību kādam no
sešiem līmeņiem – A, B, C, D, E vai F līmenim.

Pagasta iedzīvotāji kas iesaistīti Nodarbinātības valsts
aģentūras realizētā Eiropas Sociālā fonda projektā, t.s.
stipendiāti, veic darbus, kas saistīti ar Svitenes pagasta
teritorijas sakopšanu, appļaušanu, atkritumu savākšanu.
Ir pabeigta malkas sagatavošana skolai ziemas sezonai,
savukārt šobrīd stipendiāti piedalās skolas remonta darbos,
kas saistīti ar skolas sagatavošanu jaunajam mācību
gadam.

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
Projekta identifikācijas
Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001.

SKOLAS ZIŅAS

Stipendiju / mērķstipendiju pretendenti pieteikumus
aicināti iesniegt Rundāles novada domes Kancelejā līdz
2010. gada 5. septembrim plkst. 14.00, pievienojot
nepieciešamos dokumentus (dokumentus iespējams
lejupielādēt www.rundale.lv sadaļā Aktualitātes un Izglītība).
Visiem dokumentiem jābūt aizpildītiem datordrukā.
Jautājumu gadījumā aicinu sazināties ar projekta
koordinatori – Zinaidu Sparāni (t. 63962236,
mob.t. 22029011, e-pasts zinaida.sparane@rundale.lv).
Zinaida Sparāne
Attīstības nodaļas speciāliste izglītības un IT jomā

Vēl divpadsmitie bija izvēlējušies kārtot eksāmenus
šādos mācību priekšmetos: krievu valodā (kārtoja 2 skolēni,
ieguva A un B līmeni), vēsturē (iegūts B līmenis – kārtoja
1 skolēns), fizikā (kārtoja 1 skolēns, iegūts B līmenis),
ķīmijā (kārtoja 1 skolēns, iegūts C līmenis), bioloģijā (iegūti
BC līmeņi, kārtoja 3 skolēni). Eksāmenos ir iegūti pieci A
līmeņi. Prieks par Agneses Skujevskas sertifikātu. Agnese
nokārtojusi 2 eksāmenus A līmenī un 3 B līmenī. Ļoti labi
eksāmenus nokārtojusi arī Anna Kaija, Jūlija Rešetņikova
un Santa Romanova. Annai sertifikātā viens A līmenis, 3 B
līmeņi. Jūlijai - viens A līmenis, un 2 eksāmeni nokārtoti B
līmenī. Santai iegūts viens A līmenis, 2 B līmeņi un viens
C līmenis. Kopumā 12.klasē 83 % skolēnu ir ieguvuši ABC
līmeni savu zināšanu un prasmju novērtējumā. 5 skolēniem
kādā no eksāmeniem ir sanācis iegūt D līmeni.
Kopumā centralizētajos eksāmenos gūti ļoti labi rezultāti. Ir
gandarījums par sasniegtajiem rezultātiem.
Paldies skolotājiem par to, ka spējuši tik labi sagatavot
skolēnus eksāmeniem!
Atliek novēlēt absolventiem, lai viņu sertifikāts būtu atslēga
un atvērtu durvis uz kādu no augstskolām!  
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Rundāles novada pedagogu konference
Š.g. 30.augustā plkst.10.00 Pilsrundāles vidusskolas zālē
tiek organizēta Rundāles novada pedagogu konference, kurā
aicināti piedalīties mūsu novada izglītības iestāžu vadītāji, to
vietnieki un pedagogi.
Konferences ietvaros tiks pārrunāts iepriekšējā mācību
gadā paveiktais un sasniegtais, kā arī par darba virzieniem
nākošajā mācību gadā.
Par aktualitātēm jauno mācību gadu uzsākot, stāstīs
IZM valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos
Kristīne Vāgnere.
Konferencē piedalīsies Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku Bauskas starpnovadu arodorganizācijas
priekšsēdētāja Māra Graudiņa, savukārt Līga Jankova, RPIVA
Bauskas filiāles vadītāja sniegs informāciju par tālākizglītības
iespējām pedagogiem.
Zinaida Sparāne
Attīstības nodaļas speciāliste izglītības un IT jomā
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MŪSU NOVADA BĒRNI NOMETNĒ „MEŽEZERĀ”
No š.g. 19.jūlija līdz 29.jūlijam trīs mūsu novada bērni ar
īpašām vajadzībām piedalījās Latvijas Bērnu fonda (LBF)
organizētajā nometnē „Mežezerā” Pļaviņu novadā.

uzraudzībā, bet arī iespēju mācīties savā situācijā būt pēc
iespējas patstāvīgākiem turpmākajā dzīvē.

Nometnes laikā bērniem bija iespēja bez maksas
atpūsties, mācīties dažādos radošajos pulciņus, kā arī gūt
pieredzi, rūpējoties pašiem par sevi un līdzcilvēkiem. Bērni
viesojās maizes ceptuvēs un iepazina maizītes tapšanas
ceļu, kā arī apmeklēja konfekšu „Gotiņa” fabriku.

Š.g. 14. - 28. jūlijam tika veikta konkursa „Rundāles
novada sakoptākā sēta” konkursantu izvērtēšana, ko
veica 3 darba grupas, katrā darba grupā bija pārstāvji
no visiem trīs novada pagastiem. Daudzdzīvokļu mājas
un mazdārziņus vērtēja Aivars Okmanis, Arvīds Pēkalis
un Vija Ripa. Lauku saimniecības un lauku sētas –
Ludmila Knoka, Silva Mežkaucka, Jānis Šulcs un Nauris
Brūvelis, savukārt ģimenes mājas apdzīvotās vietās un
tirdzniecības, servisa uzņēmumu teritorijas – Inta Klīve,
Jānis Liepa, Gunta Šurna un Arvīds Kraņevskis.

Šī bija lieliska Latvijas Bērnu fonda piedāvāta iespēja
bērniem gūt jaunus draugus un patstāvību, kā arī pārvarēt
savas bailes būt atšķirtiem no mājas un vecākiem.
Nometnes dalībnieces Ramonas Annas (12 g.) māmiņa
Raimonda Dičpetere stāstīja, ka meitiņa no nometnes
atgriezusies ļoti apmierināta un priecīga. Nometnes laikā
meitēnam bijusi vārda diena – viņa saņēmusi bērnu un
audzinātāju apsveikumus, vārda dienu nosvinējuši visi
kopā. 14.-15.augustā nometnes dalībnieki atkārtoti tikušies
salidojumā.
Nometnes dalībnieki un viņu vidū
Ramona Anna Dičpetere no Svitenes, /LBF foto/
Kristīne Brūvele
Sociālā dienesta vadītāja

Latvijas Bērnu fonds katru gadu organizē aptuveni 15
šādas nometnes visā Latvijā, kur katrā no tām piedalās ap
25 bērniem. Nometnes tiek organizētas, piedāvājot bērniem
ne tikai atpūtu ar pilnvērtīgu saturu kvalificētu speciālistu

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ
Saskaņā ar likumdošanu Latvijā laulību var reģistrēt
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzīvesvietas.
Rundāles novadā pieteikt laulību iespējams Dzimtsarakstu
nodaļā, Rundāles novada domē 1.stāvā. Pie kam, mēs
varam būt lepni, ka jaunlaulātajiem tiek piedāvāta ekskluzīva
iespēja laulību noslēgt Rundāles pilī – Zelta zālē, Baltā
zālē. Ja laulību ceremonijā piedalās mazāks viesu skaits,
laulības ceremonija var notikt arī Rundāles pils Kafijas zālē.
Svarīgi zināt:
• Laulībā var stāties no 18 gadiem. Ja laulībā vēlas stāties
nepilngadīga persona no 16 gadiem, nepieciešama
vecāku rakstiska atļauja un otrai personai jābūt
pilngadīgai.
• Uz dokumentu iesniegšanu jāierodas gan līgavai, gan
līgavainim līdzi ņemot pases. Ja ir bijusi iepriekšējā
laulība, tad klāt vēl jāņem iepriekšējās laulības
pārtraukšanas dokuments – tiesas spriedums par
laulību šķiršanu vai arī bijušā laulātā miršanas
apliecība.
• Ja pārī viens ir ārzemnieks, bet otrs Latvijas iedzīvotājs,
tad laulības pieteikšana notiek pēc vispārīgām
prasībām, tikai ārzemniekam papildus ir jāiesniedz
attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegti
dokumenti. Minētie dokumenti, kas nepieciešami
laulības noslēgšanai dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz
apliecināti (legalizēti) ar „Apostille” konkrētās ārvalsts
attiecīgajā institūcijā, klāt pievienojams dokumentu
tulkojums latviešu valodā.
• Par laulības reģistrāciju jāmaksā valsts nodeva
LVL 5,00.
• Ja laulības vēlas noslēgt svešvalodā, tad
jaunlaulātajiem jārūpējas pašiem par ceremonijas
tulkošanu. Tulkošanas iespēja iepriekš jāsaskaņo ar
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
• Piesakot laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā, ir
jārēķinās ar izsludināšanas laiku – vienu mēnesi. Tātad
laulības var notikt tikai vienu mēnesi un vienu dienu

pēc laulības iesnieguma iesniegšanas. Iesniegumu
laulībām dzimtsarakstu nodaļā var iesniegt arī sešus
mēnešus iepriekš un par laulības noslēgšanas dienu
vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
• Noslēdzot laulību, jaunlaulātie var mainīt uzvārdus, abi
laulātie pieņem vienu uzvārdu jeb savam uzvārdam
pievieno otra laulātā uzvārdu. Ja kāds no laulātajiem
maina uzvārdu, tad viņa pase ir nederīga ar laulības
reģistra parakstīšanas brīdi, tas ir, ar laulības dienu.
• Uz laulības reģistrāciju obligāti jāierodas 2 pilngadīgiem
lieciniekiem, kam ir derīga pase. Lieciniekiem nav
nekādu ierobežojumu uz dzimumu un radniecību.
Ls 6,05 – maksa par svinīgu laulības reģistrāciju
ceremoniju, ja viens no laulības pieteicējiem vismaz
sešus mēnešus pirms laulības   reģistrācijas iesnieguma
iesniegšanas ir Rundāles novadā deklarēts iedzīvotājs
(no minētās maksas atbrīvotas trūcīgās personas, kuras
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām,
uzrādot pašvaldības izdotu izziņu);
Ls 24,20 – ja ceremoniju vēlas mūzikas pavadījumā ar
daiļlasītāju;
Ls 12,10 – maksa par svinīgu laulības reģistrāciju
ceremoniju, citu pašvaldību iedzīvotājiem;
Ls 60,50 – ja ceremoniju vēlas mūzikas pavadījumā ar
daiļlasītāju (citu pašvaldību iedzīvotājiem);
Ls 133,10 – ja laulības vēlas noslēgt citu pašvaldību
iedzīvotāji Rundāles pils Baltā zālē vai Zelta zālē (papildus
jāvienojas ar Rundāles pils administrāciju)
Augstāk minētie maksas pakalpojumi apstiprināti ar
Rundāles novada domes lēmumu 14.07.2009. prot. Nr.2.,
4.p (maksā ieskaitīts PVN 21%).
Minētajām summām jābūt iemaksātām novada domes
kontā vai kasē ne vēlāk kā 10 dienas pirms laulības
ceremonijas.
Zinta Baltiņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

•

Par testamenta pieņemšanu glabāšanā

Ls 24,00

•

Par pilnvaras sagatavošanu

Ls 3,00

•

Par pilnvaras apliecināšanu

Ls 2,00

•

Par paraksta apliecināšanu

Ls 2,00

•

Ls 1,00

2) apliecināt līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos
par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no
īpašuma vērtības);

Par apliecinājumu un citu darbību
reģistra izraksta sastādīšanu un
izsniegšanu (par katru lpp)

•

Ls 1,00

3) sastādīt un apliecināt pilnvaras (izņemot
universālpilnvaras) un pieņemt pilnvaru atsaukumus;

Par noraksta vai izraksta sastādīšanu
(par katru lpp)

•

Par noraksta, izraksta vai kopijas
apliecināšanu (par katru lpp)

Ls 0,30

•

Par paziņojuma izsniegšanu

Ls 3,00

•

Par apliecības izsniegšanu par
izsniegto paziņojumu

Ls 3,00

•

Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu

Ls 5,00

•

Par paraksta apliecinājumu uz
nostiprinājuma lūguma

Ls 3,00

•

Par mantojuma saraksta sastādīšanu

Ls 34,00

•

Par cita veida dokumentu sastādīšanu
(par katru lpp)

Ls 3,00

1) apliecināt darījumus novada iedzīvotāji savstarpēji
un ar citām fiziskām personām, ja darījumu summa
nepārsniedz 6000 latu;

4) apliecināt paraksta īstumu uz dokumentiem;
5) apliecināt tāda dokumenta noraksta, kopijas vai
izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
6) sastādīt un apliecināt parakstus uz nostiprinājuma
lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem dzīvo
attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
7) sagatavo dokumentu projektus;
8) sastādīt testamentus un pieņemt glabāšanā privātus
testamentus.
Bāriņtiesa par notariālo darbību veikšanu iekasē šādas
nodevas:
•

Par darījuma akta projekta sagatavošanu

Ls 8,00

•

Par darījuma akta apliecināšanu

Ls 5,00

•

Par testamenta sastādīšanu vai
atsaukšanu

Ls 13,00

Turpinājumā – Jūsu ieskatam piedāvājam vērtēšanas
komisiju iespaidus!

Rundāles novada mazdārziņi un
daudzdzīvokļu mājas
No daudziem novada iedzīvotājiem tika saņemti
ierosinājumi un priekšlikumi par mazdārziņu iekļaušanu
konkursa vērtēšanas nolikumā, kas arī šogad tika izdarīts.
Komisijai šis bija jauns darba lauciņš, jo līdz šim nevienā no
novada pagastiem konkursā par sakoptāko sētu mazdārziņi
netika vērtēti.
Kā pirmos komisija vērtēja Pilsrundāles ciemata
mazdārziņus. Pirmais iespaids bija pārsteidzošs – neskatoties
uz to, ka jau vairākus gadus dzīvojam „dižķibeles” apstākļos,
daudzos mazdārziņos bija tikai ziedi, ziedi un ziedi. Īpaši
krāšņi visā savā godībā izcēlās lilijas, visneiedomājamākā
krāsu gammā - sākot ar baltu un beidzot ar tumši brūnu,
gandrīz melnu krāsu.

Maksas pakalpojumi:

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS, KO NODROŠINA BĀRIŅTIESA
Iedzīvotājiem, kas savu dzīves vietu deklarējuši Rundāles
novadā, bāriņtiesā ir iespējas veikt šādas notariālās
darbības:

SAKOPTĀKĀS SĒTAS
RUNDĀLES NOVADĀ
APSEKOTAS UN
APZINĀTAS

Nodevu apjoms noteikts ar Bāriņtiesu likuma 79.pantu.
Valsts nodevas samaksājamas Rundāles novada kasē.
Zinta Baltiņa
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Pilsrundālē gandrīz nemaz nebija tādu dārzu,
kur neaugtu dažādi ziedi
Interesanti un atraktīvi ierīkoti daudzi dārziņi Saulainē,
dodot tiem nosaukumus un izvietojot tos dārziņos iekārtotajos
atpūtas stūrīšos, kā piemēram „Ziemelīši”, „Spradži”,
„Jāņa muiža”, „Bobas”. Uz komisijas jautājumu, kā radies
nosaukums „Bobas”, saimniece atbildēja, ka pa dārziņu
pārsvarā rosās tikai sievas. Arī šeit lielākoties visos dārziņos
dominēja ziedu jūra un atkal izcēlās graciozās lilijas.
Savdabīga un netipiska situācija ir Lauktehnikā. Mazdārziņi
ir Rundāles pagasta, bet to īpašnieki un apsaimniekotāji dzīvo
daudzdzīvokļu mājās Īslīces pagastā, Bauskas novadā. Arī
šis mazdārziņu masīvs iepriecināja komisiju ar to, ka gandrīz
neredzējām   nevienu nesakoptu un aizaugušu mazdārziņu.
Liels paldies par to dārziņu saimniekiem!
Bērsteles mazdārziņos, kur to ir vairāk kā simts, valdīja
sakoptība, redzējām tikai vienu mazdārziņu, kas netiek
izmantots un bija aizaudzis. Kā vēlāk noskaidrojām, dārziņa
saimnieks ir vecs vīrs, kurš ilgstoši slimo.
Svitenes ciemata mazdārziņi no pārējiem atšķīrās ar
to, ka tur pārsvarā redzējām kartupeļus un citus dārzeņu
stādījumus, mazāk puķes. Neviens dārziņš ar savu oriģinalitāti
un savdabību uz citu fona neizcēlās. Tomēr dārziņi pārsvarā
bija sakopti un tīri izravēti. Vienīgi jaunākajā mazdārziņu
masīva daļā, to saimniekiem vēl ir krietni vien jāpastrādā.
Viesturu ciematā ir tikai divas daudzdzīvokļu mājas un
mazdārziņu skaits ir neliels. Arī šeit visi dārziņi slīgst ziedu
jūrā. Šeit vēl ir lielas iespējas saimniekiem radošai pieejai
dārziņu labiekārtošanā.
Apbraukājot un izstaigājot visus novada mazdārziņus,
komisija bija apmierināta ar redzēto un piedzīvoto. Liels
paldies visiem, kuri ir sakopuši un uztur kārtībā savus
dārziņus!

Rundāles novada ziņas

5.

Tomēr novadā vēl ir dārziņi, kas netiek apsaimniekoti un
izmantoti tiem paredzētajām funkcijām, kaut gan īpašnieki
par tiem maksā nomas maksu. Būtu jādomā, kā nepieļaut
tādu situāciju, ka dārziņos tiek audzētas nezāles.
Pavisam citādāka aina pavērās, apsekojot novada
daudzdzīvokļu mājas. Šeit sakoptības līmenis ir daudz
zemāks nekā mazdārziņos.
Galvenais iemesls tam droši vien ir tas, ka mājas
iedzīvotāji nespēj vienoties un izstrādāt vienotu koncepciju
mājas apkārtnes labiekārtošanai un sakopšanai. Gandrīz
pie visām daudzdzīvokļu mājām ir viena un tā pati situācija:
uzņēmīgākie un darbīgākie iedzīvotāji pretī saviem logiem
ir izveidojuši sakoptas puķu dobes, bet turpat blakus cits
kaimiņš nevīžo pat nopļaut nezāles.
Mēs aicinātu iedzīvotājus būt ieinteresētiem un motivētiem
labiekārtot savu vidi, kurā viņi dzīvo.
Apkopojot redzēto, vērtēšanas komisija vienbalsīgi nolēma
galveno balvu nominācijā „Daudzdzīvokļu māja” nepiešķirt,
jo neviena no mājām pilnībā neatbilst konkursa   „Rundāles
novada sakoptākā sēta” nolikumam. Divām mājām piešķirtas
atzinības balvas, jo tām tikai nedaudz pietrūka, lai visi
iedzīvotāji būtu iesaistīti vienota koptēla veidošanā.
Ceram, ka nākošajā gadā iedzīvotāji vēl vairāk sasparosies
un iesaistīsies sakoptas vides veidošanā, kurā paši dzīvojam.
Vērtēšanas komisijas vārdā –
Arvīds Pēkalis

Lauku sētas un saimniecības
Lauku saimniecības un lauku sētas ārpus ciemu teritorijā
vērtēja komisijas daļa, kuras sastāvā   bija Nauris Brūvelis,
Silva Mežkaucka, Jānis Šulcs un Ludmila Knoka.
Pēc platības Rundāles
novads nav pārāk liels un
ikdienā mēs, kārtojot savas
lietišķās darīšanas, ātri vien
braucam tam cauri. Pavisam
cits iespaids par novadu un
tajā dzīvojošiem cilvēkiem,
mums radās divu dienu
darba rezultātā, apsekojot
saimniecības un sētas,
redzot iedzīvotāju padarīto
visā savā krāšņumā.
Apbrīnas vērti ir mūsu
lauku cilvēki, kuri, radot
savus brīnišķīgos dārzus un
perfekti apstrādājot laukus,
pieticīgi piebilst: „Pie mums
nav ko redzēt, viss ir darīts
tikai priekš sevis un savas
ģimenes, nevis rādīšanai”.

Stingri pieturēties pie konkursa nolikuma bija diezgan
sarežģīti, it īpaši vērtējot lauku saimniecības, jo ir
saimniecības, kur dzīves vieta sakrīt ar ražošanas vietu,
un ir saimniecības, kur tās ir atdalītas. Ir saimniecības,
kuras apsaimnieko zemi tikai ar savas ģimenes spēkiem,
un ir saimniecības, kur nodrošina darba vietas vairākiem
strādniekiem.
Grūti salīdzināt vietas, kur jau gadiem ilgi strādā pie
vides sakārtošanas, ar tām, kuras tikai nesen šos darbus
uzsākušas. Pie tam, komisijai radīja lielu izbrīnu līdz šim
neredzētas saimniecības citu pagastu teritorijā, savukārt
„savas” teritorijas ietvaros pamanām divu gadu laikā notikušās
izmaiņas. Kopskaitā ir apskatītas 30 lauku saimniecības un
36 viensētas. Apspriežot visu redzēto, vienojāmies, ka katrā
kategorijā izvirzīsim vienu uzvarētāju un piešķirsim atsevišķas
nominācijas par īpašiem sasniegumiem. Viena saimniecība
tiks vērtēta ārpus konkursa.   Lūdzam neapvainoties tām
saimniecībām un sētam, kur mēs neiebraucām un varbūt
palaidām garām iespēju priecāties par Jūsu sasniegumiem
sakopšanas jomā! Tiksimies nākošajā gadā!

piestrādājuši ir Jumburgu ģimene, Šnitku ģimene, Šulcu
ģimene. Sakopta un kārtīga ir SIA „Notanda” teritorija, bet
redzot, ka tajā saimnieko diezgan liels uzņēmums, prasītos
izvietot firmas nosaukumu.
Ziedoņos savas sētas ir sakopušas visas ģimenes.
Sakārtotas, ar interesantiem stādījumiem un ainavu
elementiem ir Šteinu ģimenes māja „Upītes”, E. Buķeles
māja „Straumēni”, A.Lindes māja „Aivari”, Ruķeru ģimenes
māja „Muižnieki”. Šīs sētas jau gadu no gada rūpējās par
apkārtnes sakopšanu ne tikai savās teritorijās.

Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste

Ģimenes mājas un tirdzniecības, servisa
uzņēmumu teritorijas
Ģimenes mājas apdzīvotās vietās un tirdzniecības un
servisa uzņēmumu teritorijas konkursa „Rundāles novada
sakoptākā sēta” ietvaros vērtēja Inta Klīve, Jānis Liepa,
Gunta Šurna un Arvīds Kraņevskis.
Tika apsekotas sētas Pilsrundālē, Saulainē, Ziedoņos,
Lepšās, Svitenē, Bērstelē un Viesturos. Apskatot ģimenes
mājas  konstatējām, ka nebūs viegli izšķirties par vislabākās
mājas titula piešķiršanu.
Atklāti sakot, pilnīgi nesa
kopt as ģimenes mājas
uzgājām tikai divas, un tās
ir mājas, kuru īpašnieki
pašlaik nedzīvo uz vietas.
Apskati sākām ar
Pilsrund āles ciematu un
konstatējām, ka Purvišķu
ģimene savas mājas
„Zemdegas” teritoriju
arvien vairāk izkopj,
papildina ar eksotiskiem un
interesantiem stādījumiem
un par katra iegādes
un augšanas vēsturi
arī izstāstīja konkursa
komisijai.

Lepšās komisijai iepatikās ģimenes māja „Mileikas”, jo šajā
sētā var sajust tādu mieru un klusumu. Bija patīkami redzēt,
ka atpūtas vieta iekārtota no pašu gatavota  galdu, soliņiem,
šūpolēm. Sakņu dārzā pamīšus aug dārzeņi un puķes.
Tālāk komisija devās uz Sviteni. Apskatījām komisijas
locekles V.Ripas sētā augošu skujeņu kolekciju un dažādu  
puķu stādījumus. Matulēviču ģimenes mājas „Krasti” apkārtne
pārsteidza ar lielu daudzumu dažādu puķu stādījumiem,
dobju iekārtojumu, izmantojot lielākas un mazākas skulptūras,  
skujeņus, vasaras un ziemcietes puķes. Arī saimnieciskā
zona iekārtota  ļoti racionāli un viss izskatās ļoti sakopts. Pati
saimniece Žanna komisijai izstāstīja par visām veiksmēm un
neveiksmēm teritorijas labiekārtošanā.
Ļoti labi izskatās Dzintara Mackeviča nesen labiekārtotā
ģimenes mājas apkārtne. Vēl Svitenē ļoti patika Burcevu
ģimenes mājas „Līvi” iekārtotā apkārtne ar nelielu dīķīti,
kuram apkārt izvietotas puķes podiņos un skulptūras. Līdzīgi
arī citās sētās, piemēram, „Vītoli”, „Ezerkrasti”, „Ceriņi” -  viss
sakopts un saimnieki cenšas katrreiz kaut ko jaunu iestādīt
un izveidot.  

Mūs pārsteidz Bobrovu
ģimenes nenogurstošais
darbs pie „Enitēnu” apkārtnes labiekārtošanas. Šajā sētā gan
mājas tuvākā apkārtne ir sakopta, gan saimnieciskā daļa ir
ideālā kārtībā. Bagātīgi aug ogulāji un dārzeņi, zied puķes un
saimniece Janīna izstāsta
par saviem aprūpējamiem,
nesen iestādītiem augiem,
kuri katru dienu jāapčubina
lai ieaugtos.

z/s „Kaži” pēdējie 2010.gada sezonas kāpostu stādi

Braucam bez īpaša brīdinājuma, lai neliktu cilvēkiem
pārlieku uztraukties un īpaši piepulēties savas lauku
sētas sagatavošanai komisijas apskatei. Ienākot jebkurā
pagalmā, uzreiz ir redzams
cik daudz ir veltīts laika
un līdzekļu sakopšanai un
labiekārtošanai, cik dažādas
gaumes ir cilvēkiem, kā
realizējas personiskas idejas
un ieceres. Atzīstamies,
kā pa šīm divām dienam
katrs no mūsu komisijas
locekļiem nevienu vien reizi
bijis patīkami pārsteigs par
redzēto.

Komisijas locekļi varēja
saņemt konsultācijas kā
rīkoties, ja kāds augs
nespēj iedzīvoties un ja
tomēr nekas nesanāk
saimniece apsola arī
padalīties ar saviem
ieaudzētajiem stādiem.

Tāpēc šobrīd apspriežam
ideju, ko jau ir atbalstījuši
Ir sakoptas un uzturētas
vairāki cilvēki, par kopīga
kārtībā arī citas māju
maršruta izveidi pa mūsu
teritorijas, piemēram,
novada
sakoptākajām
bagātīgi zied puķes pie
sētām. Šīs idejas attīstība
jaunuzceltās
Buzēnu
nav iespējama bez lauku
ģimenes mājas „Liepkalni”,
saimniecību
un
sētu
Maijas Vecvagares mājas
īpašniekiem, jo ir svarīgi,
„Īves” teritorijā ir kārtīgi
lai cilvēkiem būtu vēlme ne
sakopts zālājs, dzīvžogs.
Mālā atveidoti radu „ģīmīši” komplektā ar mājas nosaukumu
tikai redzēt citus dārzus, bet
Patīkamu iespaidu atstāja
gatavība parādīt arī savējo, aizmirstot kautrību un nedomājot arī Elgas Lazovskas māja „Vēji”, Benužu ģimenes mājas
par skaudību.
teritorija un vairākas citas.
Bija ļoti patīkami redzēt, ka vairāki cilvēki realizē savus
hobijus, atrodot tiem laiku un materiālos resursus.

Pilsrundālē veikalu teritorijas varētu būt gaumīgāk iekārtotas
un sakoptākas.

Vairākās vietās ir izveidoti sporta laukumi - gan profesionālie,
gan amatieru. Smilšukastītes, šūpoles, batuti, slīdkalniņi,
krāsainas bērnu mājiņas pie vairākām mājām liecina par
faktu, ka laukos tomēr aug arī nākamā paaudze. Reti kura
sevi cienoša saimniecība iztiek bez pirts – tās sastopamas
dažāda izmēra un apdares. Vairākas mājas lepojas ar
jauniem un oriģināli noformētiem māju nosaukumiem, kas
agrāk nebija pamanāmi. Izrādās, ka mūsu novadā ir daudz
mazo un lielo dīķu, izveidotas koku birzītes un savāktas
vēsturisko mantu kolekcijas – dažas pat varētu pretendēt
novadpētniecības muzeja filiāles nosaukumam...

Ne sevišķi labi
izskatās saimnieciskie
piederumi (spaiņi un
grīdas lupatas u.c.)
veikala ieejas tuvumā,
ko   pircējs redz jau
pirms
ieiešanas
veikalā. Arī atkritumu
urnas netiek savlaicīgi
iztukšotas.

Diemžēl   īss avīzes raksts nedot iespēju pilnībā aprakstīt
visu apkārtnes noformējumu un izdomu daudzveidību, ziedu
un apstādījumu krāšņumu, cilvēku spēju veidot savu mājokli
individuālu, neatkārtojot jau kaut kur redzēto. Praktiski par
katru vietu, kur pabijām, būtu atsevišķi ko stāstīt un aprakstīt
redzēto vairākos teikumos ar izsaukuma zīmēm.  

Saulainē, kā jau
iepriekšējos gadus,
visas t.s. līvānu
mājas ir sakoptas un
lepojas ar iekoptiem
mauriņiem. Ar puķu
stādījumiem sevišķi

Svitenē  sakopta ir veikalu „Aibe” teritorija, veikala priekšā
dobēs aug puķes, viss tīrs un kārtīgs.
Viesturu pagasta apskati sākām ar Bērsteli, kur ieraudzījām
daudz ko neredzētu – Vasiļjevu ģimenes mājas Dārza ielā 1  
labiekārtoto un sakopto apkārtni ar gaumīgu nojumi, kur var
atpūsties svaigā gaisā un blakus sētai ziedošu linu lauku, ko
pie mums Zemgalē nemaz tik bieži nevar redzēt. Apskatījām
Šapkovu ģimenes sakopto māju Dārza ielā 3 un mājas
„Lauras ” apkārtni.
Viesturos komisijai iepatikās cilvēku izdoma savu māju
teritoriju iekārtošanā. Dārza ielā 1 ir izveidots interesants
žogs, kurā ir žoga stabi un starp tiem priežu stādījumi.
Savukārt vēl kādas mājas teritorijā izveidota liliju dobe,
kuras īpašniece varēja izstāstīt par katru šķirni kā tā ieaugas
un kā iepriecina saimnieci.
Kaspardenu ģimenes sēta Liepu ielā 10 arī pārsteidz ar
dažādiem puķu stādījumiem,
dobju veidojumiem un atpūtas
zonas iekārtojumu.
Veikals „Beķerītis” ir iekārtots
privātā mājā un nevar noliegt, ka
tā apkārtne krasi atšķiras no citu
veikalu apkārtnes, jo ir izveidots
mauriņš un puķu stādījumi,
jāsaka gan, ka tas viss   atrodas
aiz žoga.
Konkursa „Rundāles novada
sakoptākā sēta” vērtēšanas
komisija ir ražīgi pastrādājusi.
Rezultāti tiks paziņoti š. g.
18.novembrī.

Pie dārza dīķa iemitinājusies ezīšu ģimene

Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

6.
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X LATVIJAS SKOLU UN JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKU DIENASGRĀMATA
Atlicis daudz brīva laika, jo ģenerālmēģinājums sāksies
tikai 19.00. Vēlamies kārtīgi atpūsties un nolemjam aizbraukt
uz jūru. Tā likās ideāla atpūta, bet pēc tam vienalga esam
saguruši.
Vēlāk dodamies atpakaļ uz Rīgas 88. vidusskolu, lai
sagatavotos ģenerālmēģinājumam. Šo mēģinājumu
apmeklēja skatītāji un mums likās, ka tas izdevās ļoti labs.
Pēc ģenerālmēģinājuma uz savu mītnes vietu dodamies
noguruši un nevaram sagaidīt pēdējo dienu, jo visi skumstam
pēc mājām un mīļajiem cilvēkiem.

11.07.2010. – Beidzot tā diena ir klāt!
Šodien mums bija jāuzstājas divreiz - no rīta un plkst.
16.00, kad notika arī koncerta filmēšana. Laika apstākļi bija
mums nelabvēlīgi, jo bija ļoti karsti un bija grūti atrasties
laukumā - tas bija ļoti uzkarsis. Bet viss beidzās labi, un
nevienam nekas īpaši nopietns nenotika.
Dziesmu un deju svētki ir liels notikums visas Latvijas
mērogā, bet to dalībniekiem tas ir jo īpaši nozīmīgs
pasākums. Tās, protams, ir arī grūtības, kuras jāpārvar,
taču pieredzētais emocionālais pacēlums, kurš rodas
caur kopības izjūtu ar citiem dalībniekiem, paliek atmiņā
uz visu mūžu.
Šajos skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Rundāles novads tika pārstāvēts ar diviem deju
kolektīviem - 5. / 6. klašu grupas un 7. / 9. klašu grupas
dejotājiem.
Svētku dokumentēšanai aicinājām palīgos 7. / 9. klašu
deju kolektīva dalībnieci Sabīni Matulēviču, mūsu
novada deju kolektīvu vadītāju Aigu Vangali, savukārt
foto mirkļus iemūžināja skolotāja Daiga Saka un Zinaida
Sparāne, Attīstības nodaļas speciāliste izglītības un IT
jautājumos.

07.07.2010. – Pirmā mēģinājumu diena
Jau neilgi pirms pulksten septiņiem no rīta mēs visi
pulcējāmies pie Pilsrundāles vidusskolas, lai tieši plkst. 7.00
izbrauktu. Mūsu deju kolektīvam, ierodoties Rīgā, uzreiz bija
jādodas uz Daugavas stadionu, kur arī notika mēģinājumi.
Pēc pirmā mēģinājuma, kurš ilga 3 stundas, mēs devāmies
uz Rīgas 88. vidusskolu – mūsu mājvietu turpmākajās
piecās dienās. Šeit mūs gaidīja pusdienas. Pēc pusdienām
devāmies uz savām klasēm, lai iekārtotos. Nepagāja ne
ilgs laiks, kad mums atkal bija jādodas uz mēģinājumu. Lai
gan gribējām vēl atpūsties, mēs apzinājāmies, ka, lai ko
sasniegtu, ir jāiegulda darbs.
Otrais šīs dienas mēģinājums ilga 5 stundas. Pēc
nogurdinošā mēģinājuma devāmies atpakaļ uz skolu.
Ierodoties skolā bijām atviegloti, jo beidzot varējām atpūsties.
Vairāki no mums gan izvēlējās apmeklēt diskotēku, tomēr
nepameta sajūta par to, ka nākošajā dienā mūs atkal gaida
mēģinājumi, kuri solās būt vēl nogurdinošāki.
Un tomēr, neskatoties uz visām grūtībām – visā visumā
MUMS PATĪK!

08.07.2010. – Jau otrā mēģinājumu diena!
No rīta nācās celties agri – plkst. 6.00, jo astoņos jau bija
jābūt Daugavas stadionā uz mēģinājumu. Ceļā uz stadionu
mums laika apstākļi sagādāja ne īpaši jauku pārsteigumu –
lietu. Tomēr mēs tam bijām sagatavojušies – lai gan uzvilkām
lietusmēteļus, no samirkšanas mēs neizbēgām.
Par spīti tam, ka bijām slapji un nosaluši, mēģinājumi
turpinājās. Labi, ka pēc šī mēģinājuma mums bija diezgan
liels brīvais laiks, kuru varējām izmantot, kā vēlējāmies.
Daudzi devās uz kino, daži vienkārši pastaigājās pa Rīgu,
citi izmantoja šo laiku, lai atpūstos skolas telpās.
Plkst. 18.00 atkal devāmies uz mēģinājumu, kurš beidzās
22.00. Bijām uztraukti par šo dienu, jo bija jāmācās deja „Linu
ceļš”, kura, mūsuprāt, bija visgrūtākā, bet beigu beigās viss
nebija tik traki un šī bija izdevusies diena, pat neskatoties uz
lietus gāzēm.

09.07.2010. – Saulaina diena
Šodien spoži spīdēja saule un bija ļoti karsti, par ko
bijām priecīgi, jo pēc vakardienas salīšanas vēlējāmies
sauli. Bija grūti, jo šī bija mēģinājumu pēdējā diena, un bija
nepieciešama pamatīga atdeve un daudz spēka.

Visā visumā esam priecīgi par padarīto darbu un labi
pavadīto laiku, jo bija jautri un interesanti tik ilgu laiku dzīvot
kopā ar draugiem un iepazīties ar citiem dejotājiem un
skolotājiem.

Lielie dejotāji atpūtas brīdī trešās dienas mēģinājumā –
karstums liels, ikviens meklēja ēnu, kur patverties

Ar nepacietību gaidām, kad varēsim doties mājās, jo pēc
šīs slodzes un pārkaršanas, tas ir vienīgais, ko vēlamies.
Sabīne Matulēviča

Aiga Vangale, deju kolektīvu vadītāja
„Šie dažiem skolēniem bija jau otrie deju svētki, citiem
pirmie, līdz ar to bija skolēni, kuri sākotnēji neapzinājās, ka
deju virsvadītāji tribīnēs stāvot redz katru dejotāju un ka
ikvienam ir jāizdejo viss precīzi.
Bērniem visgrūtākā bija trešā mēģinājumu diena. Viņi
atradās laukumā no pulksten astoņiem rītā līdz pat pusvienpadsmitiem vakarā. Darbs bija grūts un atbildīgs, jo
visus dejotājus vajadzēja salikt vienā kopīgā deju uzvedumā.
Tā kā šogad svētkos piedalījās maz kolektīvu, dejotājiem
bija ļoti atbildīgs uzdevums piepildīt laukumu ar skaistiem
deju rakstiem. Atbraucot no mēģinājuma, bērni devās uz
diskotēku – un viss nogurums bija pazudis kā nebijis!

Aktīvas bērnu diskusijas pēc nodejotas dejas
ģenerālmēģinājumā par pareizo variantu raksta veidošanā
– situācijas modelēšana ar minerālūdens pudelēm.
Noslēguma koncertā viss izdevās!

Ģenerālmēģinājuma laikā visi kolektīvu vadītāji sēdēja
tribīnēs un skatījās koncertu. Sajūta bija fantastiska – tik
mazā laikā bija padarīts tik daudz! Es biju mierīga un
pārliecināta, ka mani dejotāji visu izdarīs pareizi un precīzi, jo
mums bija līdzi ļoti jaukas skolotājas, kuras sagaidīja bērnus
pēc katras dejas un aizveda uz nākamās dejas uznācienu.
Man kā deju kolektīva vadītājai šie bija 4.svētki un pirmo
reizi es šeit jutos kā svētkos. Es zināju, ka bērni vienmēr
būs savās vietās, un viss vajadzīgais būs viņiem līdzi. Mans
uzdevums bija bērnus salikt laukumā uz zīmējumiem. Pārējo
visu izdarīja skolotājas un bērni.
Paldies visiem un tiekamies nākamajos svētkos!”

Sandra Paegle, Kultūras nodaļas vadītāja
„Esot klāt mūsu deju kolektīviem visu svētku laiku, varu
teikt, ka mūsu novada kolektīvu bērni un jaunieši godam
pārstāvēja Rundāles novadu, izturēja visas grūtības, mācēja
būt disciplinēti, savākti un tomēr pasmaidīt, pat neskatoties
uz lielo fizisko slodzi, nogurumu, un karstumu.

Gatavošanās svētku gājienam

Gribu pateikt paldies deju kolektīvu vadītājai Aigai Vangalei
par ieguldīto darbu, izturību un latviešu tautas deju tradīcijas
iedzīvināšanu mūsu jauniešos un bērnos.
Mūsu bērnus visur pieskatīja un par tiem rūpējās kā
mammas dalībnieku pavadošās personas – Daiga Saka, Inta
Poča, Vita Rozēna un Zane Iesalniece. Paldies viņām par
augsto atbildības sajūtu veicot šo grūto pienākumu.
Mans vēlējums – lai nākamajos Dziesmu un deju svētkos
Rundāles novadu pārstāvētu vairāk kolektīvu un dalībnieku,
lai bērnos un jauniešos nekad neizzūd mīlestība pret dziesmu
un deju!”

FOTO MIRKĻI

Īss pārtraukums pēc dejas. Citi žāvē tērpus pēc
ugunsdzēsēju sagādātās ūdens šalts

Pēc tam jutām zināmu atvieglojuma sajūtu, jo dejas bijām
iemācījušies un atliek tās izrādīt publikai, uzstājoties sestdien
un svētdien.

10.07.2010. – Svētku gājiens un
ģenerālmēģinājums
Pirmspēdējā diena šķiet ātri pienākusi, jo ir pazudusi laika
izjūta – visas dienas liekas vienādas. Šī diena ir citāda, jo no
rīta beidzot varējām ilgāk pagulēt. Šodien mūs gaida svarīga
Dziesmu un Deju svētku sastāvdaļa - gājiens. Visi šķiet
priecīgi satraukti, jo beidzot varam uzvilkt tautastērpus, bet,
kad izbraucam uz gājienu, labais noskaņojums pamazām
noplok, jo ārā valda pamatīgs karstums.
Tomēr ejot gājienā un izdzirdot Rundāles novada vārdu, visi
esam lepni, ka esam tie, kam ir gods pārstāvēt un prezentēt
mūsu novadu. Tā, raitā solī ejot, gājiens ir noslēdzies.

5./6.klašu dejotāji otrās dienas mēģinājumā Daugavas
stadionā. Katra deja tika mēģināta vienu stundu. Tad pāris
minūtes atelpai un skriešana uz nākošo laukumu.

Mūsu jaunieši veido deju rakstus. Karstums uz laukuma
+ 47ºC. Bet neskatoties uz to, viņi ir gatavi dejot lielajos
svētkos arī citugad
/Foto un komentāri: D.Saka/
Vairāk foto – www.rundale.lv sadaļā FOTO galerija

Rundāles novada ziņas – Intervija
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NO MĀTES PUSES – LIETUVIETE, NO TĒVA PUSES – LATVIETE

Intervija ar Laimu Artimoviču, Rundāles novada domes deputāti un Sociālā dienesta darbinieci
Laima stāsta, ka no mātes puses viņa ir lietuviete,
bet no tēva – latviete. Daudzas bērnības vasaras viņa
pavadījusi mammas dzimtajā pusē – Lietuvā Paņevežos
pie krustmātes, kur arī apguvusi lietuviešu valodu.
Atsaucoties Laimas aicinājumam, mūsu intervija
notiek Īslīces pagasta Bukstiņos – Laimas vecāku mājās,
kas kļuvušas par viņas „miera ostu”. Šeit lauku mierā,
ķiršu koku paēnā mūs intervijas vidū aplaimo meža
zaķis un dāsni ļauj sevi aplūkot. Šeit pavasarī mitinājies
strazdu pāris – Cecīlija un Cicerons. Lauku atmosfēra
laikam ietekmēja arī intervijas kopējo noskaņu, jo Laima
negaida manus jautājumus – viņa vienkārši stāsta...
... Bauska, Īslīces
pagasts ir mana
Dzimusi:
dzimtā puse. Esmu
Īslīces pagastā
īstena zemgaliete.
Nodarbošanās:
Man
bija
ļoti
Rundāles novada domes
saulaina
bērnība.
Augu starp diviem
Sociālā dienesta darbiniece
brāļiem, jaunākā māsa
Galvenās vērtības:
piedzima, kad gāju
Ģimene (jo tikai ar stiprām
astotajā klasē.
ģimenēm pastāvēs Latvija),
Mana pirmā un
zināšanas
vismīļākā skola bija
toreizējā
Īslīces
Vaļasprieki:
8-gadīgo
skola
Ceļošana, dejošana, aktīvs
(tagadējā
Īslīces
dzīvesveids
vidusskola). Skolas
laikā daudz sportoju,
Citiem iesaka:
saglabājušies ir to
Mīlēt savu laiku un dzīvi,
laiku apbalvojumi.
visu sev apkārt, jo cita laika
Man ļoti labas
nebūs!
atmiņas ir par toreizējo
fizkultūras skolotāju
Birutu Grantiņu (pašreizējā Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktore – L.Ā.) un Valdi Veipu
(pašreiz Bauskas novada domes priekšsēdētājs).
Skolas laikā biju aktīva sportiste. Sports man visu laiku
ir paticis. Trīs gadus trenējos arī Bauskas sporta skolā
basketbolu, lai gan mana stiprā puse bija mākslas vingrošana,
ko toreiz diemžēl nepiedāvāja.
Pēc Īslīces skolas beigšanas iesniedzu dokumentus
Pilsrundāles vidusskolā. Starp citu mana klases audzinātāja
bija Anda Liškauska, viņu atceros kā smaidīgu un saprotošu
skolotāju. Toreiz skolā bija meiteņu internāts – tām meitenēm,
kuras mācījās no attālākiem pagastiem, bija iespēja no
pirmdienas līdz piektdienai nakšņot skolā.
Pilsrundālē man ļoti patika mācīties pie skolotāja Modra
Raudas Militāro mācību, mēs braucām uz sacensībām.
Patika arī krievu literatūra pie Dainas Lazdānes (tagad
sk. D.Bergmane – L.Ā.), kā arī atmiņā palicis fizkultūras
skolotājs Kārlis Ārents, kurš izcēlās ar ļoti pārdomātām un
interesantām fizkultūras stundām, bija stingrs un prasīgs, bet
arī ļoti saprotošs.
No skolas laikiem esmu gribējusi būt par medmāsu, bet
dzīvē ir sanācis citādāk. Skolas laikā, veidojot dzimtas koku,
atšķetināju interesantu faktu - mums ģimenē katrā paaudzē
ir vismaz viens mediķis. Šobrīd mana māsiņa ir ieguvusi
mediķa izglītību.
Kā nonāci Viesturu pusē?
Pēc vidusskolas es apprecējos un pārcēlos dzīvot uz
Viesturiem. Viesturos ir izauguši abi mani dēli – tagad Naurim
jau ir 22 gadi, Gatim 18.

Naura izlaidumā 2007.gadā Rīgā –
(no kreisās) Gatis, Laima, Nauris*
Mums ar vīru Viesturos bija piemājas saimniecība, kur arī
cītīgi ar darbiem iesaistījos, līdz ar to biju ļoti aizņemta –
māja, bērni, saimniecība.
Tolaik internets vēl nebija. Tikai tad, kad parādījās pirmās
iespējas iesaistīties pulciņos un interešu grupās, sapratu, cik
izslāpusi esmu pēc sabiedrības un komunikācijas.
Paldies varu teikt arī Zintai Baltiņai – viņa toreiz nodibināja
sieviešu klubiņu „Liepare”. Šeit tika organizētas dažādas
pieaugušo izglītības iespējas – semināri, kursi, sarunas ar
interesantiem cilvēkiem. Tolaik tā bija lieliska iespēja būt ar
cilvēkiem, gūt jaunus kontaktus. Es centos to visu izmantot
pilnībā.
Caur šo sieviešu apvienību man pašai bija daudz iespēju
darboties – dažādi centos izpalīdzēt vietējiem iedzīvotājiem,
organizējot tikšanās ar speciālistiem, dažādas prezentācijas
u.tml. Tas, ka man bija iespēja darīt citiem labu, deva zināmu
pacēlumu un gandarījumu.   Laikam šeit arī aizsākās mans
ceļš uz sociālo darbu.

Bija iespēja iet arī šūšanas pulciņā - izmantoju, lai gan šūt
pašai īpaši nepatika. Pulciņa vadītājas Guntas Šurnas vadībā
uzšuvu sev bikses. Vairāk pie tik nopietniem šuvumiem
neesmu ķērusies.
Esmu izmēģinājusi arī klūdziņu pīšanu – ļoti patika, tikai
lielie sagatavošanās darbi prasīja daudz laika un ļoti lielu
pacietību. Man bija doma uztaisīt mazu groziņu, bet rezultāts
sanāca grandiozs – grozs bija tik liels, ka pati varēju bez
pūlēm tajā ietilpināties. Pats nodarbību vadītājs brīnījās – „Kā
tu to dabūji gatavu?!”.   Ilgus gadus es šo grozu izmantoju
rudens ābolu glabāšanai.
Tagad, dzīvojot Bukstiņos, man ir iecere turpināt izmantot
šīs iegūtās prasmes – varbūt ar laiku izdosies uzmeistarot
pītu āra dušas aizsegu.
Vairākus gadus esmu dziedājusi arī Rundāles un Viesturu
pagastu apvienotajā korī, kuram tolaik diriģents bija I.Seilis,
vēlāk I.Caune. Kā lielu notikumu atceros iespēju piedalīties
Rīgas 800 gadu svinībās – mūsu koris dziedāja gan pie
Brīvības pieminekļa, gan Mežaparka lielajā kopkorī.
Esmu spēlējusi arī Bērsteles amatierteātrī, kas man ļoti
gāja pie sirds.
Laima, Tevi pazīst arī kā ilggadēju deju kopas
„Ir varianti” dejotāju
„Variantos” esmu kopš pašiem pirmsākumiem. Sākotnēji
Viesturu pagastā bija divi līnijdejotāju kolektīvi – viens
Viesturos, otrs Bērstelē. Vēlāk no abiem izveidojās viens
un tapa „Ir varianti”. Nākošgad mēs svinēsim 10 mūsu
pastāvēšanas gadus.

2008.gadā Bērstelē
Laima – otrā no labās
Dažkārt pēc darba dienas ir grūti saņemties un doties
uz mēģinājumu, tomēr man ļoti patīk tas rezultāts – būt uz
skatuves un gūt gandarījumu par to, ka esam priecējušas
skatītājus, ka viņiem ir paticis mūsu sniegums. Ir reizes, kad
pēc uzstāšanās klāt nāk pilnīgi nepazīstami cilvēki un izsaka
atzinību, taujā pēc kontaktiem. Cilvēkiem patīk gan mūsu
deju programma, gan tērpi – dejojam gan estrādes, tautiskās
gan arī, kā mēs tās dēvējam, netradicionālās dejas īpašiem
gadījumiem, piemēram, kankānu u.tml.
Nu jau pēc desmit gadu dejošanas mūs atpazīst. Esam
piedalījušās ļoti daudz koncertos. Ja sākotnēji uzstājāmies
tikai mūsu pagasta robežās, tad varam lepoties, ka
pagājušo gadu dejojām Zemkopības ministrijas organizētajā
pasākumā. Vairākus gadus koncertējam Ventspilī. Man pašai
vismīļākā uzstāšanās vieta ir Latgale, kur bijām mīļi gaidītas
un uzņemtas, kur guvām arī atpūtu un dvēseles mieru.
Mūsu kolektīvs ir īpašs – katra esam ar savu odziņu.
Bieži mums pašām rodas idejas dejām un tērpiem – mēs
diskutējam, pastrīdamies, kopīgi domājam un rezultātā jauna
deja gatava.
Protams, regulārie mēģinājumi paņem laiku, kā arī
jārēķinās ar uzstāšanos brīvdienās un svētku dienās. Tomēr
mūsu visu kopīgais uzskats – kamēr varam, tikmēr dejojam
savam un citu priekam.
Kā Tu sāki strādāt Viesturu pagastā?
2005.gadā Aija Udalova, Viesturu pagasta priekšsēdētāja,
bija mani ievērojusi, ka bieži izpalīdzu pensionāriem, līdz
ar to piedāvāja man iespēju studēt un strādāt pagastā par
sociālo darbinieku. Jāsaka paldies arī tā laika deputātiem, ka
uzticēja man šos pienākumus veikt.
Tādējādi man 2005.gads izvērtās par īpašu gadu – sāku
strādāt algotu darbu un iestājos Latvijas Universitātē. Tā kā
kopš vidusskolas beigšanas bija pagājuši 18 gadi, studijas,
apvienojumā ar jaunu darbu, nāca kā milzīgs izaicinājums.
Viegli nebija, pilnīgi no nulles punkta nācās apgūt datoru, kā
arī visu to apvienot ar mājas dzīvi, ģimeni un vēl pašdarbību.
Kā Tev izdevās visu apvienot?
Tolaik man likās, ka spēju to visu apvienot. Aptuveni gadu
man tas izdevās. Atceros, ka kādu laiku atpakaļ man Gunta
Šurna bija teikusi zīmīgus vārdus, ka pienāks laiks, kad
man nāksies visu izvērtēt. Un tik tiešām, šis laiks pienāca
– pārstāju darboties amatierteātrī, korī. No visām aktivitātēm
atstāju dejošanu, kas man visvairāk gāja pie sirds.
Sociālais darbs nav viegls, bet man patīk. Lai arī bieži vien
tas morāli ir ļoti smags – nenoliegšu, ka ir brīži, kad jūtos
pilnībā iztukšota, tomēr es to daru.
Spēkus es gūstu šeit – savās mājās „Bukstiņos”, kur ir
miers un klusums, kur aizmirstās negācijas, ar ko nākas
ikdienā saskarties.

Pastāsti par saviem vaļaspriekiem!
Man patīk ceļošana – Latviju esmu izbraukusi krustu
šķērsu gan skolas laikā, gan ar pašdarbības kolektīviem.
Cenšos izmantot ikkatru iespēju. Latvijā tik tiešām ir ļoti
daudz ko redzēt.
Pēdējos divos gados esmu aizrāvusies ar slēpošanu. Arī
šoziem esmu izslēpojusi visu savu Bukstiņu apkārtni.
Vēl noteikti gribu atlicināt vairāk laika savam dārzam un
puķēm. Padomā ir vairākas idejas, kā savu košumdārzu
padarīt krāšņāku.

Laimas pagaidām nerealizētais sapnis –
apceļot Latviju ar vēju matos
Pašvaldības vēlēšanās Tu startēji sarakstā „Mēs savam
novadam.” un tiki ievēlēta ar 570 balsīm. Pastāsti, kāpēc
nolēmi startēt vēlēšanās?
Man vienmēr ir licies, ka, esot deputātam, ir lielākas
iespējas kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkiem, vairāk padarīt,
uzklausīt, izteikt idejas.
Kopš vēlēšanām ir pagājis gads. Kādi ir Tavi būtiskākie
secinājumi par darbu novada Domē?
Kad vēl nebiju deputāte, man bija priekšstats, ka lēmumu
pieņemšanas process ir vienkāršāks. Tomēr tagad, kad aiz
muguras ir vairāk kā gadu pieredze deputāta amatā, varu
apgalvot, ka nemaz tik vienkārši nav.
Pa šo gadu mēs visi deputāti esam centušies apzināt visus
trīs novada pagastus, problēmas. Uzskatu, ka esam laba un
darbspējīga komanda.
Kādus Tu saskati mūsu novada attīstības virzienus?
Domāju, ka galvenais ir nākt pretī uzņēmējiem un dot
stimulu radīt jaunas darba vietas, likt cilvēkiem domāt un
rīkoties. Tādējādi arī valstij un pašvaldībai nāktu nodokļi.  
Mums ir jādara viss, lai motivētu jauniešus palikt šeit Latvijā.
Kā Tu raksturotu novada patriotu?
Patriotam ir jāmīl sava dzīves vieta, kur audzis, dzimis,
kur dzīvo. Viņam ir jābūt nevis tikai patērētājam, jāvēro
no malas, bet arī jāiesaistās un jāpiedalās. Īstens patriots
negribēs aiziet no savas dzīves vietas, bet vēlēsies to sakopt
un radīt patīkamu apkārtni.
Kāds būtu Tavs vēlējums mūsu novada iedzīvotājiem?
Es novēlētu būt aktīvākiem, mīlēt savu laiku, dzīvi un visu
sev apkārt, jo cita laika var arī nebūt!
Par Laimu...
Zaiga Ārente, Viesturu pagasta pārvaldes lietvede –
kasiere –
Laimu pazīstu jau ļoti sen, pašvaldībā kopā strādājam
piecus gadus. Varu raksturot viņu kā ļoti atsaucīgu,
sirsnīgu. Laima vienmēr ir gatava izpalīdzēt.
Daiga Rutka, kolēģe deju kopā „Ir varianti” –
Mēs ar Laimu „Ir varianti” kopā dejojam četrus gadus. Kā
deju partnere viņa ir ar ļoti izteiktu atbildības un pienākuma
sajūtu – vienmēr satraucas par to, vai esam nodejojušas
pietiekoši labi. Kolektīvā Laima ir ļoti draudzīga, sirsnīga
un izpalīdzīga. Forša deju partnere, ļoti labi dejo. Dejo
vislabāk no visām.
Arī nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā
turpināsim iepazīties ar mūsu novada deputātiem un
nākošā intervija būs ar Agritu Jeršovu, Rundāles novada
domes deputāti, Pilsrundāles vidusskolas skolotāju!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem foto arhīviem
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Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Vissirsnīgākie sveicieni
Rundāles novada
augusta jubilāriem!
Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai
piemīt kas savs un neparasts.
/A.Rancāne/

85

Emīlija Buna
Nadežda Zaiceva

75

Alma Frolova
Aina Kalniņa
Aivars Kamols
Fjodors Kuzmenko
Apolinārijs Larionovs
Olga Rikmane
Elmārs Vanna

65

Skaidrīte Artimoviča
Velga Hofmane
Jekaterina Ignatova
Geļena Jakubovska
Sarmīte Lebede
Vitauts Maldžus
Taiga Paģe
Juris Rimševics
Rišards Sivickis

60

Vija Čakāne
Gaļina Gagajeva
Gunta Novika
Jānis Zauva

55

Daina Burceva
Astrīda Gaile
Ligita Glusjaka
Valentīna Risjuka
Valda Ūdre

50

Āris Jansons
Vasilijs Kopačs
Svetlana Kozlovska
Inese Modriņa
Veronika Šidova

GAIDĀMIE PASĀKUMI

Sveicam jaundzimušo
Rundāles novada
iedzīvotāju!

Veselības diena

Kārlis Kaulenis

dzimis 22.jūlijā, 2010
Vecāki: Maruta Štelce – Kaulene un
Gundars Kaulenis

Ik skolotājs ir burvis,
jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība
un mīlestība nāk.
/K. Apšukrūma/

Vissirsnīgākie sveicieni

ZINĪBU DIENĀ
izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, skolēniem,
audzēkņiem un viņu vecākiem!
Uzsākot jaunu darba cēlienu, pateicamies ikvienam par
līdz šim paveikto!
Rundāles novada dome
LIELS PALDIES VISIEM,
KURI SNIEDZA ATBALSTU!
Vēlamies pateikt lielu paldies cilvēkiem, kuri sniedza mazus un lielus
padomus, nežēloja savu laiku, domāja par mums labas domas un bija
vienmēr gatavi izpalīdzēt, lai piepildītos mūsu ieceres un sapņi:
Lilitai Lauskiniecei un viņas kursabiedrenei –
Dacei Smitskai ar ģimeni Sanktpēterburgā
Tatjanai Babukai
Irinai Haritonovai
Gutai Šurnai
Zintai Baltiņai
Sandrai Kasendu ar vīru
Oļegam Haritonovam
Ilgvaram Ūdrim
Līgai Lazdānei
Daigai Bergmanei
Fondam “Ziedot.lv”
Lai Jums visiem LABA VESELĪBA !!!

Zanīte ar mammu...

20.augustā no plkst.10.00 pie novada domes ēkas
Būs iespēja apmeklēt mobilo mammogrāfu
(ar iepriekšēju pieteikšanos),
veikt osteoporozes pārbaudi, darbosies Donoru
izbraukuma brigādes autobuss
Interesentus, kuriem būtu nepieciešams
transports atkļūšanai, lūdzam pieteikties:
Svitenē - tālr. 26672682; Bērstelē - tālr. 26123242;
Viesturos - tālr. 29574079 vai Viesturu bibliotēkā!
Veselības dienas kontaktpersona –
Lilita Lauskiniece (tālr. 26524190 vai 63962534)

Veikls un vesels – sporta svētki bērniem
20.augustā plkst.11.00 Bērsteles parkā
Sporta aktivitātes bērniem
Plkst.19.00–23.00 Bērsteles kultūras namā
Diskotēka bērniem vecumā līdz 15 g.

Ceļojošā cirka telts „ALLĒ”
25.augustā plkst.18.00 pie Pilsrundāles vidusskolas

Ielu basketbola sacensības
28.augustā plkst.10.00 Svitenes muižas parkā

Nezinīšu skola
10.septembrī plkst.18.00 domes Jaunajā zālē
Pasākums pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem

Ziedu balle
10.septembrī Bērsteles kultūras namā

Ielu basketbola noslēguma sacensības
11.septembrī plkst.10.00 Svitenes muižas parkā

Ražas svētki
17.septembrī Viesturu kultūras centrā
Ražas svētku tirdziņš, atrakcijas un konkursi, balle

Miķelīša rudens veltes
No 20.-30.septembrim Bērsteles kultūras namā
Radošo izpausmju pulciņa darbu izstāde

Pasākums Mazuļu skoliņā
22.septembrī plkst.12.30 novada domes Jaunajā
zālē Teātra studijas „Savējie” mazās grupas izrāde
„Sarkanais putniņš”

Klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās
24.septembrī plkst.19.00 Bērsteles kultūras namā.
Tikšanās tēma: Rudens smarža

Š.g. 20.augustā plkst.14.00

Pirmsskolas izglītības iestādes

„MĀRPUĶĪTE”

jaunuzceltās ēkas atklāšanas
svinības
Saulainē, Rundāles pagastā

LAIPNI AICINĀTI:
bijušie, esošie un topošie mārpuķēni, viņu
vecāki, brāļi un māsas,
bijušie, esošie un topošie pedagogi un
darbinieki
un Rundāles novada iedzīvotāji

KAPU SVĒTKI

Š. g. 25. septembrī

Miķeļdiena

Svitenē, Saules dārzā
Svētku programmā - mūsu un kaimiņnovadu
amatierkolektīvu priekšnesumi, viesu kolektīvi
no Pakrojas (Lietuva), Miķeļdienas tirgus, izsole,
loterija, rāpšanās veiksmes stabā, Miķeļdienas
tradīcijas un ticējumi

Vakarā – balle Svitenes tautas namā
(spēlēs „Rožmalu muzikanti”)

Pasākums tiek organizēts Latvijas Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
projekta „Starptautiskā sadarbība un tradīciju
saglabāšana Zemgales reģionā (LLII - 092)
ietvaros

21. augustā plkst. 11.00 Rimdžūnu kapos
21. augustā plkst. 12.00 Vidukļu kapos
21. augustā plkst. 13.00 Bērsteles baznīcas
				
kapos

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:
3 mazdārziņi Pilsrundālē – 0,09ha
1 zemes gabals „Pie Āboliņiem” – 0,6ha
1 zemes gabals pie Pilsrundāles
ciemata – 3,3ha
1 zemes gabals Svitenē – 0,7ha
Rundāles novada dome

21. augustā plkst. 14.00 Sarkaņu kapos
28. augustā plkst. 11.00 Cielavu kapos
28. augustā plkst. 12.00 Beķeru kapos
29. augustā plkst. 14.00 Sudmalu kapos
29. augustā plkst. 15.00 Cērņu kapos

Aizsaulē aizgājuši
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat.
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt...
/Ā.Elksne/

Josifs Artimovičs
Dzidra Benuža
Lidija Ļeonova
Egons Jermaks
Juļjans Jakelis

(04.01.1943.
(20.12.1929.
(17.03.1926.
(04.09.1966.
(16.02.1960.

–
–
–
–
–

09.07.2010.)
13.07.2010.)
13.07.2010.)
14.07.2010.)
21.07.2010.)

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi. Izdevums izdevniecībā tiek sagatavots 2 nedēļu laikā no katra
mēneša pirmā datuma. Rundāles novada dome nenes atbildību 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.

