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Rundāles novada domes informatīvs izdevums
Domes priekšsēdētāja sleja

PAVASARIS KLĀT AR DARBIEM
Negaidīti strauji ir nokusis dziļais ziemas sniegs un
iestājies pavasaris, radot problēmas gan pagrabos, gan arī
lauksaimniekiem ziemāju laukos.
Tomēr palu ūdeņi ātri aizplūdīs un sāksies jauns aktīva
darba cēliens ne tikai lauksaimniecībā, bet arī citās nozarēs
nodarbinātajiem, tai skaitā arī mūsu pašvaldības projektu
realizācijā.
Bet vēl pirms tam mums visiem kopā jāatver acis, jāierauga
aizgājušā periodā uzkrājušies sārņi, jāatrota piedurknes un
kopīgiem spēkiem jāmēģina sakopt savu teritoriju Saulainē,
Ziedoņos, Pilsrundālē, Svitenē, Bērstelē, Viesturos, Punslavās,
Vecrundālē, Mazbērstelē, katrā viensētā un meža stūrī, tā, lai

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 25.martā nolēma:
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 „Par pašvaldības nodevu
būvatļaujas saņemšanai”. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada
1. jūnijā;
- atbrīvot no Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieces amata pienākumu pildīšanas Līgu Vasiļausku; noteikt,
ka Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces
pienākumus likumā noteiktajos gadījumos pilda Kristīne Brūvele;
- iecelt juristu Māri Vanagu par administratīvās komisijas sekretāru
uz Juridiskās nodaļas vadītājas Līgas Vasiļauskas prombūtnes
laiku;
- apstiprināt Rundāles novada domes dalību biedrībā „Bauskas
rajona lauku partnerība”;
- apstiprināt Rundāles novada domes Kancelejas nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada mācību priekšmetu olimpiāžu, skolē
nu zinātniski pētnieciskā darba, interešu izglītības pasākumu un
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanas nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada autoceļu un ielu uzturēšanas klases
vasaras sezonai atbilstoši pielikumā pievienotajam sarakstam
„Rundāles novada autoceļu un ielu uzturēšanas klases 2010.gada
vasaras sezonai” (ar klasifikācijas sarakstu iespējams iepazīties
Rundāles novada domē, kā arī Svitenes un Viesturu pagastu
pārvaldēs);
- lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pār
raudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē ar Valsts
kases noteikto aizņēmuma procenta likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgo procentu likmi šādu projektu realizācijai:
1) EUR 191 530 apmērā projekta „Cukura rūpniecības restruktu
rizācijas pasākumi Rundāles novada Rundāles pagastā 2”
realizācijai;
2) EUR 121 552 apmērā projekta „Ceļa posmu 2. kārtas rekon
strukcija cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā
Svitenes pagastā” realizācijai;
3) EUR 170 745 apmērā projekta „Viesturu pagasta autoceļa „Širvji
– Viesturi” rekonstrukcijas 2.kārta” realizācijai;
4) EUR 175 331 apmērā projekta „Publiskās infrastruktūras kvali
tātes uzlabošana Rundāles novadā” realizācijai.
Aizdevuma atmaksas termiņš 25 gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama pēc 5 gadiem, skaitot no tā
saņemšanas un atmaksājama no Rundāles pašvaldības budžeta
līdzekļiem;

godam varam sagaidīt vasaru un viesus, lai katrs mēs varētu
lepoties ar vietu, kurā dzīvojam.
Aprīlis jau ierasti ir tīrības mēnesis, kura laikā cenšamies
veikt visus tīrīšanas un sakopšanas darbus, bet šogad lielo
darbu kulminācija būs 24.aprīlī, kad notiks LIELĀ TALKA, kurā
piedalīsies ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu iedzīvotāji.
Tāpēc aicinu visus Rundāles novada iedzīvotājus rosīgi
piedalīties Talkas darbos gan oficiāli pieteiktajās sakopšanas
vietās, gan arī pašiem atrast un sakopot kādu mūsu novada
stūrīti.
Uz tikšanos Lielajā Talkā!
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

- iznomāt ģimenes ārstei Sandrai Lapsai-Ārentai, IK „Svitenes
aptieka” un IK „Sanita Auza” telpas Svitenes pagastmājā, nosakot
nomas maksu 0.20 Ls/m² mēnesī bez PVN un telpu nomas līguma
termiņu līdz 2015.gada 31.martam;
- apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labie
kārtota divistabu dzīvokļa Nr. 14 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres tiesību
mutiskās izsoles rezultātus un  izīrēt minēto dzīvokli Jānim Lapiņam
sākot ar 2010.gada 1.aprīli uz nenoteiktu laiku;
- apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labie
kārtota četristabu dzīvokļa Nr. 22 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres
tiesību mutiskās izsoles rezultātus un izīrēt minēto dzīvokli Zinaidai
Sparānei sākot ar 2010.gada 1.aprīli uz nenoteiktu laiku;
- iznomāt Z/S „Sintijas” uz vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām
1.52 ha lielu zemes gabalu no pašvaldībai piekritīgas zemes
Svitenes pagastā „Bērsteles evaņģēliski luteriskā baznīca un kapi”;
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Viesturu pagastā ”Lejasstrautnieki”;
- apstiprināt Rundāles novada domei piekritīgajam zemes gabalam
„Lielupes mala” platību 2.9 ha;
- noteikt, ka jaunizveidotā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
40760060086 ir starpgabals un ir pašvaldībai piekritīgs zemes
gabals; apstiprināt tā platību 0.5 ha; piešķirt nosaukumu
„Priežčiekuri”; zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2010.gada 29.aprīlī
plkst.13.00.

PAZIŅOJUMS PAR ĪRES TIESĪBU IZSOLI
Līdz 23.aprīlim plkst.12.00
ir iespēja pieteikties īres tiesību izsolei
labiekārtotam četristabu dzīvoklim Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Kurši”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Īres tiesību mutiskā izsole notiks 26.aprīlī 2010.gadā plkst.17.00.
Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties Rundāles novada
domes Sekretariātā vai domes mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā Pasākumu plāns (skatīt: Īres tiesību izsole 26.04.2010.).
Kontaktpersona: Aivars Okmanis, Rundāles novada domes
priekšsēdētājs (mob.tālrunis 29441971).

2.

NOTEIKTAS PRIORITĀTES
„APVIENOŠANĀS” NAUDAS IZLIETOJUMAM

RUNDĀLES NOVADS BRĪVS NO ĢMO
UZ 13 GADIEM

Saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
aicinājumu pieņemt domes lēmumu par valsts dotāciju izlietošanu
pašvaldības infrastruktūras attīstībai Ls 600 000 apmērā, jau
februāra mēneša Attīstības komitejas sēdē tika skatīts jautājums
par iespējamiem t.s. „apvienošanās naudas” izlietošanas mērķiem.
Saskaņā ar Attīstības komitejas lēmumu februārī un martā
par iespējamām dotāciju izlietošanas prioritātēm diskutēja darba
grupa 9 cilvēku sastāvā, kurā darbojās domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis, Attīstības komitejas deputāti Vēsma Veģere, Aldis
Smilga un Jānis Kļaviņš, Finanšu nodaļas vadītāja Marija Teišerska,
Attīstības nodaļas speciāliste Ludmila Knoka un pagastu pārvalžu
vadītāji – Nauris Brūvelis un Jānis Liepa.
Izveidotā darba grupa pārskatīja un izanalizēja 2008. gadā
Svitenes, Rundāles un Viesturu pagastu pašvaldību sagatavotos
pieteikumus par dotāciju izlietošanas prioritātēm. Izvērtējot tās
tika konstatēts, ka atsevišķas pašvaldību plānotās aktivitātes jau
ir pilnībā vai daļēji realizētas; pārējās tika izvērtētas salīdzinājumā
ar pašreizējiem aktuālajiem iespējamiem risinājumiem novada
infrastruktūras attīstībā.
Rezultātā domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu iesniegt
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pieprasījumu par
vienreizēju dotāciju piešķiršanu Rundāles novada infrastruktūras
attīstībai Ls 600 000 apmērā, nosakot infrastruktūras objektus  
šādā prioritārā secībā:
1.prioritāte – pašvaldības īpašumā esošo infrastruktūras objektu
rekonstrukcijai:
• veicot ēkas „Rundāles pasts” rekonstrukcijas 1. posmu
(LVL 20 393.00);
• izveidojot sociālo pakalpojumu centru Saulainē
(LVL 295 979.00), rekonstruējot no Saulaines profesionālās
vidusskolas pārņemto dienesta viesnīcu;
2.prioritāte – nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu pasākumam
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”:
• realizējot Svitenes pagasta saieta nama rekonstrukcijas
projektu (LVL 64 400.00);
• īstenojot publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas
projektu Rundāles novadā: sporta laukuma izveide pie
Pilsrundāles vidusskolas un bērnu laukumi Saulainē, Bērstelē,
Viesturos (LVL 75 577.00);
3.prioritāte – līdzfinansējuma nodrošināšanai cukura rūpniecības
restrukturizācijas pasākuma ietvaros realizējamiem projektiem
(II kārta):
• Rundāles pagastā LVL 47 435.00;
• Svitenes pagastā LVL 64 716.00;
• Viesturu pagastā LVL 31 500.00.
Ludmila Knoka,
Attīstības nodaļas speciāliste

Atsaucoties uz 34 Rundāles novada iedzīvotāju iesniegumu
(23.11.2009.) par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto
organismu (ĢMO) audzēšanai Rundāles novada teritorijā, š.g.
8.janvārī Rundāles novada dome organizēja sabiedrisku diskusiju
„PAR” vai „PRET”   ģenētiski modificēto organismu audzēšanas
aizliegšanu Rundāles novadā.

RUNDĀLES NOVADĀ JĀSASKAITA
513 LAUKU SAIMNIECĪBAS
Jau sākot ar šā gada aprīli visā Latvijā tiks veikta lauksaimnie
cības skaitīšana. Lauksaimniecības skaitīšana nepieciešama
visaptverošas informācijas ieguvei par lauksaimniecību kopumā
nacionālā līmenī un Eiropas līmenī, kas tiks izmantota situācijas
analīzei Latvijā, kā arī turpmākās Eiropas Kopējās lauksaimniecības
politikas plānošanai un īstenošanai. Iegūtā informācija ļaus
objektīvi pamatot jauno tiešo maksājumu finansējuma pārdales
kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar Eiropas Komisiju par tiešo
maksājumu izlīdzināšanu.
Kopumā Latvijā tiks apkopota informācija par vismaz 50 000
lauku saimniecībām. Lauksaimniecības skaitīšanu veiks Latvijas
Lauku konsultāciju centra personāls un 53 Centrālās statistikas
pārvaldes intervētāji. Rundāles novadā plānots iegūt informāciju
par 513 saimniecībām.
Jau aprīļa un maija mēnešos lauksaimnieki – LAD klienti saņems
lauksaimniecības skaitīšanas anketas un informatīvās vēstules, kā
arī Lauku attīstības speciālisti intervēs tos lauksaimniekus, kuri
vērsušies konsultācijās
Ludmila Knoka,
Lauku attīstības speciāliste

Diskusijā piedalījās ap 40 dalībnieku - Rundāles novada iedzī
votāji, zemnieki, novada domes deputāti, Pilsrundāles vidusskolas
skolotāji un vecāko klašu skolēni, biedrības “Bauskas rajona
lauksaimnieku apvienība” pārstāvji, dabas aktīvistu biedrības
“Zemes draugs” pārstāvji u.c. interesenti.
Lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par ģenētiski modificētiem
organismiem, to audzēšanas radītām iespējamām sekām, diskusijā
piedalījās Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvji.
Diskusijas rezultātā, apkopojot viedokļus, tika izteikts aicinājums
Rundāles novada domei pieņemt lēmumu par ĢMO audzēšanas
aizliegumu visā Rundāles novada teritorijā.
Jautājums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
organismu audzēšanai tika skatīts janvāra domes sēdē. Saskaņā
ar sēdē pieņemto lēmumu Rundāles novada domes informatīvajā
izdevumā un interneta mājas lapā tika izteikts aicinājums
iedzīvotājiem 30 dienu laikā līdz 12. martam iesniegt viedokļus,
priekšlikumus un iebildumus.
Norādītajā termiņā tika saņemti rakstiski ieteikumi par ĢMO
aizlieguma termiņiem: zemnieku saimniecības „Druvas” iesniedza
priekšlikumu noteikt aizliegumu uz 5 gadiem; tika saņemts 7
personu parakstīts iesniegums un zemnieku saimniecības „Palejas”
iesniegums noteikt aizliegumu uz 13 gadiem. Jāatzīmē, ka netika
saņemts neviens rakstisks iebildums ĢMO aizlieguma ieviešanai.
Pamatojoties uz iesniegtajiem viedokļiem, 25.marta domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu noteikt ģenētiski modificēto organismu  
audzēšanas aizliegumu visā Rundāles novada teritorijā līdz
2023. gada 1. janvārim t.i. uz 13 gadiem (2010. gada saistošie
noteikumi Nr. 6 „Par ģenētiski modificēto organismu audzēšanas
aizliegumu Rundāles novadā”).
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PAR PIETEIKŠANOS PLATĪBU
MAKSĀJUMIEM
Pieteikties platību maksājumiem ir iespējams sākot ar
š. g. 15. aprīli līdz 17. maijam; ar atbalsta samazinājumu – līdz
9. jūnijam, savukārt labojumi un precizējumi līdz 15.jūnijam,
iesniedzot LAD Platību maksājumu iesniegumu.
Tāpat kā iepriekšējos gados reģistrētiem LAD klientiem pastāv
dažādas iespējas saņemt plānus un iesniegumus:
1. personiski LAD Jelgavā (Dobeles ielā  41a);
2. iepriekš pasūtot pa tālruni 63022232, saņemot LAD
Bauskas nodaļā, Uzvaras iela 6, 1. stāvs;
3. ar savu parakstu pilnvarot Rundāles novada domes Lauku
attīstības speciālisti saņemt Jūsu dokumentus LAD un
atvest tos uz novadu.
4. ar 1. aprīli 2010. gada platību maksājumu iesniegumu var
iesniegt, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu.
Gadījumā ja Jūs plānojat izmantot Rundāles novada domes
Lauku attīstības speciālistes palīdzību, aicinu līdz 20.04.2010.
iesniegt pilnvaru dokumentu saņemšanai LAD. Pilnvaru
iespējams iesniegt Rundāles novada domē, kā arī Svitenes un
Viesturu pagastu pārvaldēs.
Plašākai informācijai aicinu sazināties:
Ludmila Knoka, Lauku attīstības speciāliste
tālr. 63962236, mob. tālr. 29293446

3.

LIELĀ TALKA RUNDĀLES NOVADĀ
Š.g. 24. aprīlī, turpinot ikgadējo tradīciju,
no plkst. 9.00 līdz 14.00 visi Rundāles
novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties
Vislatvijas kopīgajā sakopšanas pasākumā –
Lielajā Talkā.
Šis pasākums tiek organizēts jau kopš 2008.
gada ar mērķi panākt līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai, ka Latvija
ir vistīrākā valsts pasaulē.
Lielajos sakopšanas pasākumos piedalīsies visas Latvijas
pašvaldības – 109 novadi un deviņas pilsētas. Pasākuma ideja ir
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas patrons ir
Valsts prezidents Valdis Zatlers.
Aicinām Rundāles novada iedzīvotājus būt aktīviem un
iesaistīties gan savas tuvākās apkārtnes sakārtošanā un sakop
šanā, gan arī pielikt savu roku novada domes organizētajās
talkošanas vietās:
• Pilsrundālē – Dzirnavu dīķa apkārtnes sakopšana
Pulcēšanās vieta pie Rundāles novada domes ēkas
Kontaktpersona: Inta Židele (mob. t. 26013370)
• Mežotnes pilskalnā un pie Mežotnes baznīcas
Kontaktpersona: Jānis Ercens (mob. t. 29150388)
• Saulainē – Kaucītes upes ielejas sakopšana
Pulcēšanās vieta pie Saulaines profesionālās vidusskolas
Kontaktpersona: Didzis Bonāts (mob. t. 27700288)
• Mežs pie Skuju kroga – atkritumu savākšana
Kontaktpersona: Jānis Ercens (mob. t. 29150388)
• Viesturos – Lielupes krastmalas sakopšana pie Grāvendāles
Pulcēšanās vieta pie Grāvendāles parka
Kontaktpersona: Nauris Brūvelis (mob. t. 29431181)
• Bērstelē – Beķeru kapu sakopšana
Pulcēšanās vieta pie Beķeru kapiem
Kontaktpersona: Vitālijs Bļinkovs (mob. t. 25925960)
• Svitenē – peldvietas sakopšana pie Svitenes ezera, kā arī
muižas parka un Virsītes upītes krastu sakopšana.
Pulcēšanās vieta pie Svitenes Tautas nama
Kontaktpersona: Jānis Liepa (mob. t. 26641544)
Talkošanas vietās tiks nodrošināti maisi atkritumu savākšanai.
Lūdzam katru talcinieku gādāt par cimdiem un darbarīkiem!
Pēc labi padarīta darba talcinieku vēderus priecēs silta zupa!
Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt pa tālruni 29150388!

IESNIEGTI 17 IEDZĪVOTĀJU PROJEKTI
31. martā noslēdzās projektu pieteikumu
saņemšana Rundāles novada domes un
Nīderlandes fonda KNHM rīkotajam projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010”.
Kopumā iedzīvotāju aktivitāte vērtējama kā
ļoti laba – saņemti 17 projektu pieteikumi.
10 labākajiem projektiem tiks piešķirts
KNHM fonda finansējums EUR 600,- apmērā
(t.i. LVL 421). Iedzīvotājiem būs pašiem
jānodrošina projekta līdzfinansējums LVL 281
apmērā.
No 17 projektiem 3 projektus iesnieguši Bērsteles iedzīvotāji, 6
projektus Pilsrundāles aktīvisti, 4 projekti ir no Svitenes, 1 projekts
pieteikts no Vairogiem, 3 projektu pieteikumi no Viesturiem.
Iedzīvotāji ar projekta palīdzību plāno labiekārtot sev tuvāko
apkārtni, veicot daudzdzīvokļu māju jumta remontu, kāpņu telpu
logu un durvju nomaiņu, nojumītes renovāciju, veikt kanalizācijas
cauruļu nomaiņu. Vairogos iecerēts veikt vecā ūdenstorņa
demontāžu un nomainīt ūdens sūkni, kā arī veikt sūkņa mājas
siltināšanu, lai uzlabotu ūdensapgādi daudzdzīvokļu mājai. Šogad
iesniegts salīdzinoši liels skaits projektu, kuru ietvaros paredzēts
organizēt dažādas sabiedriskās aktivitātes un pasākumus:
iedzīvotāji iecerējuši organizēt grāmatu lasījumus bērniem, veidot
teatralizētus priekšnesumus, organizēt radošās darbnīcas un izdot
informatīvus bukletus, kā arī rīkot saulgriežu ielīgošanu. Savukārt
3 projekti paredz dažādu objektu sakopšanu un to pieejamības
uzlabošanu.
Aprīļa mēnesī katru pieteikto projektu apmeklēs un izvērtēs
konkursa žūrija, izvēloties 10 labākos projektus, kuri visvairāk atbildīs
konkursā izvirzītajiem kritērijiem. Projektu pieteikumu izvērtēšanas
komisijā darbosies Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Nauris
Brūvelis, Attīstības nodaļas speciāliste Ludmila Knoka, Viesturu
pensionāru padomes pārstāvis un ilggadējs konkursa „Sakoptākā
sēta” žūrijas komisijas vadītājs Arvīds Pēkalis, kā arī Nīderlandes
fonda KNHM pilnvarotais pārstāvis Latvijā Eduards Zvirgzds.
Līdz maija sākumam katrs projektu pieteicējs tiks individuāli
informēts par konkursa rezultātiem. Projekti tiks īstenoti no š.g.
maija līdz septembra sākumam.

Jānis Ercens,
Novada domes izpilddirektors

Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Noskaidroti Rundāles novada čempioni galda tenisā un
novusā

Novada komanda ar labiem rezultātiem startē ziemaspavasara sporta spēlēs

20. martā norisinājās pirmais Rundāles novada čempionāts
novusā un galda tenisā. Katrā no sporta veidiem par čempiona
titulu cīnījās 9 spēlētāji.

27. martā Rundāles novada komanda 22 cilvēku sastāvā
8 sporta veidos startēja Bauskas novada organizētajās Atklātajās
I ziemas – pavasara sporta spēlēs. Divpadsmit komandu konkurencē
tika izcīnītas četras godalgotas vietas:

AKTUALITĀTES SPORTĀ

Galda tenisā 1. vietu izcīnīja N. Brūvelis. 2. vieta J. Brūvelim,
savukārt 3.vieta J. Kapteinim.
Galda tenisa
sacensību
dalībnieki

1. vietu un zelta medaļu galda hokejā ieguva mūsu novada
spēlētāja Ineta Grasmane.
2.vietu un sudraba medaļu dambretē izcīnīja Rundāles novada
1. komanda, kuras sastāvā startēja Jānis Pavlovskis, Leons
Undzenko un Valentīna Žuravļova.
3.vietu un bronzas medaļas guva galda tenisa komanda, kuras
sastāvā spēlēja Veronika Laganovska, Aivars Kamols un Dāvis
Indrikovs. Savukārt bronzas medaļu badmintonā izcīnīja Jānis
Veiss.
Liels paldies visiem komandas dalībniekiem par atsaucību
un izcīnītajām godalgotajām vietām!

1. vietu novusa sacensībās guva A. Segliņš, 2. vieta –
E.Jaloveckim, savukārt 3. vieta – I. Štubim! Apsveicam uzvarētājus!

Lūcija Volodina,
Sporta nodaļas vadītāja

4.

ATSKATOTIES UZ PAVEIKTO
Klāt ir aprīlis un arī pavasaris. Pagājuši otrā semestra trīs
mēneši. 2. mācību semestris skolā ir garāks nekā pirmais, tas ir
saspringtāks, jo turpinās mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi,
skates un tuvojas valsts pārbaudes darbu laiks. Kā mums ir veicies
pa šo laiku?
Esam piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs. Sasniegumi:
Mājturība - 9. b kl. skolēns Ivans Ivanovs ieguva 1. vietu /sk.
Z. Bille/. Ivans piedalījās arī valsts mēroga mājturības olimpiādē.
Fizika - Ivo Blaudumam /9. a kl./ - 3. vieta /sk. R. Vasiļevskis/. Latviešu
valoda un literatūra - Renātei Voroncovai /9. a kl./ - 3. vieta /sk.
A.Liškauska/, Viktorijai Bajerai /8. a kl./- atzinība /sk. L. Feldmane/.
Matemātika -  Melānijai Ivulānei /8. a kl./ - 1. vieta /sk. A. Vasiļevska/,
Annijai Krikščūnei /6. a kl./ - 2. vieta /sk. Ž. Matulēviča/. Vācu valoda
– Viktorijai   Bajerai /8. a kl./ - 1. vieta, Lindai Lekavičai – atzinība
/sk. Z. Iesalniece/. Viktorija 31. martā devās uz Zemgales reģiona
olimpiādi Jelgavā. Vizuālā māksla – Renātei Ripai /6. a kl./ - 3.vieta,
Ievai Oinasei /10. kl./ - atzinība /sk. A. Vangale/.
Ir izskanējis 12. klases Žetonu vakars. Divpadsmitie ir saņēmuši
žetonu gredzenus.
No 15.-19. februārim skolā norisinājās projektu nedēļa 1.- 4.
klasēm un 5.- 8. kl. Devītās un 12. klase parasti projektu nedēļā
mācās, 10.klases skolēni raksta un prezentē referātus, bet 11.klases
skolēniem ir zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Pieci
11. klases skolēnu izstrādātie zinātniski pētnieciskie darbi (ZPD)
tika izvirzīti uz Bauskas un Rundāles novadu zinātnisko konferenci.
Konferencē piedalījās: Madara Bāre un Kristīne Čerļenoka,
Kristīne Zelmene un Ieva Pīrāga, Aivars Liepa un Renārs Ripa,
Edijs Bubinskis un Ints Laizāns. Tālāk iespēju startēt reģionālajā
ZPD konferencē 31. martā Jelgavā izcīnīja divu darbu autori: Edijs
Bubinskis un Ints Laizāns, Aivars Liepa un Renārs Ripa.

Šogad projektu nedēļā skolēni piedalījās projektā „Manas skolas
autobuss”. Projekta darbi tika nogādāti Rīgā, Valsts reģionālās
attīstības aģentūrā, vērtēšanai, bet 7.c un 7.b klases skolēni kopā
ar audzinātājām strādāja pie projekta ”Vēstules debesīm” un savu
projekta darbu devās prezentēt 19.martā uz Rīgu, uz Rakstniecības
un mūzikas muzeju.
Skolā darbojas seši tautas deju kolektīvi, kuri visu šo laiku ļoti
intensīvi strādājuši un gatavojušies starpnovadu deju kolektīvu
skatei. Skate Līduma kultūras namā notika 6. martā. Kopumā
skatē piedalījās 40 deju kolektīvi (t.i. 800 dalībnieku) no Bauskas,
Vecumnieku un Rundāles novadiem. Mūsu skolas kolektīvi startēja
ļoti labi. 9.-10. kl. kolektīvs ieguva 1. pakāpes diplomu,1.- 2. kl.,
3.-4.kl., 5.-6.kl. un 10.-12.kl. – 2.pakāpes diplomus.
Katru gadu martā 8.- 9. kl. un 10.-12. kl. grupā skolā norisinās
konkurss „Gada skolēns”. Par „Gada skolēnu 2010” Pilsrundāles
vidusskolā 8.- 9. kl. grupā kļuva 9. b klases skolniece Madara
Vangale, bet 10.-12.kl. grupā – 12.kl. skolniece Agnese Skujevska.
Meitenēm būs jāpiedalās tālāk starpnovadu konkursā „Gada
skolēns”.
Līdz mācību gada beigām ir tikai 2 mēneši. Gribu atgādināt
vecākiem par kārtību, kādā skolēni tiks pārcelti nākamajā
klasē. Visos mācību priekšmetos skolēnam jāsaņem pietiekams
(sekmīgs) gada vērtējums. Ja kādā no mācību priekšmetiem gadā
tiek saņemts nepietiekams vērtējums (t.i. zemāks par četrām
ballēm), tad izglītojamajam tiks noteikts pagarināts mācību gads.
Skolēns turpinās mācīties vēl 2 nedēļas pēc īpaši sastādīta
nodarbību saraksta, pēc tam attiecīgajā mācību priekšmetā kārtos
pēcpārbaudījumu. Vidusskolā skolēni tiks pārcelti nākamajā klasē
tikai ar pietiekamiem vērtējumiem gadā (MK noteikumi Nr.822
„Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai
nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”).
Daiga Saka,
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

SVITENES SKOLĀ PAVASARIS SAGAIDĪTS

GARĀKAIS GADA CETURKSNIS BEIDZIES

Ar plašiem palu ūdeņiem un pirmajiem atlidojušiem stārķiem ir
atnācis pavasaris. Sūtot siltus un smaržīgus pavasara sveicienus
visiem lasītājiem atskatāmies uz paveikto Svitenes skolā.
Bargajā ziemā 1.- 4. kl. skolēni   devās ciemos pie meža
iemītniekiem, līdzi ņemot cienastu - ābolus, kāpostus,   burkānus,
kartupeļus. Mājās atgriezāmies ar labi padarīta darba sajūtu.
Projektu nedēļas laikā radoši strādājām pie izvēlētajām tēmām.
Skolēni pētīja gan olimpisko spēļu vēsturi - 3. kl. sk. G. Štubes
vadībā, gan veidoja zīmējumus konkursam „Mans skolas autobuss”5.kl. sk. I.Pičugina, 1. kl. - tēma „Mans kaķis”- sk. L. Jonase. Angļu
valodas skolotājas vadībā grupa skolēnu izzināja svētku dienas
Lielbritānijā. Daži skolēni ar interesi iesaistījās   skolas vēstures
muzejā pie materiālu inventarizēšanas. Interesanti, ka 1935.gadā
Svitenes skolai bijusi sadraudzība ar Amerikas un Indijas bērniem
caur Latvijas Jaunatnes Sarkano Krustu. Par to liecina Indijas un
ASV  bērnu sūtītie zīmējumi un vēstules sviteniešiem. Izzinājām, ka
1923./24.m.g. bijuši mācību priekšmeti – rēķināšana, latvju valoda,
ticības mācība, dabas stāsti, glītrakstīšana. Šoziem  skolas bēniņos
atradām bijušās Svitenes vidusskolas karogu, kuru tagad glabājam
skolas muzejā.
Klašu kolektīvi un pirmsskolas grupas piedalījās pasākumā
„Ziemas prieki”. Attīstot   fantāziju veidoja dažādas sniega figūras.
Drīz vien varēja ieraudzīt 5. kl. veidotu „Cietoksni X zona”, 3./4.kl.sniega māju, 3.,4. kl. bērnu veidoto milzu tārpu ar ābolu u.c.
Katru gadu skolā 1.- 4. klasēm  tiek organizēts  konkurss „Mazais
Gudrītis”. Spraigās prāta spēlēs dabaszinībās, matemātikā, latviešu
valodā, mūzikā un mākslā šogad zinošākais bija Mārtiņš Čerļenoks
4.kl. 5.kl. konkursā „Erudīts” kā zinošākie skolēni izvirzījās   Jogita
Mangina un Juris Medinskis.
Skolas pārstāvji piedalījušies komandu sporta sacensībās tautas
bumbā - 5. kl., 4. kl. stafetēs, „2. kl. sporta olimpiādē”.
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā
devāmies pie Piemiņas akmens Svitenes parkā. Ar stāstījumu
par to dienu notikumiem, dzejas un   atmiņu lasījumiem un kopīgu
dziesmu godinājām cietušos.
Gunta Novika,
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības vadītāja

Atskatoties uz pagājušajiem 3 mēnešiem, jāsaka, ka tie ir bijuši
diezgan ražīgi - janvārī   lasījām un klausījāmies Annas Sakses
„Pasakas par ziediem”, tapa pašsacerēti dzejoļi, ilustrācijas un
izstāde par ziediem.
Februāri iesākām ar sveču liešanu. 5. februārī viesojāmies
pie draugiem Stelpē. 12. februārī skolā norisinājās Burtiņu svētki
pirmklasniekiem. 19. februārī pie ugunskura, ēdot pankūkas
svinējām Meteņus. Projektu dienās vācām materiālus par putniem,
zīmējām, darinājām no dažādiem materiāliem putnus, paši veidojām  
spārnotajiem draugiem barotavas.
Marts - mākslas mēnesis. Veidojām kompozīcijas stikla traukos,
skolēni krāsoja mandalas, rosinājām bērnus veidot gleznas no
pārtikas produktiem, rotājām skolu Lieldienām. Mēnesis noslēdzās
ar konkursu „Māra”. Skolas titulu „Māra 2010” ieguva 4. klases
skolniece Laura Puntuze.
Šajā mēnesī esam piedalījušies 4.klases olimpiādē (N.Opočkins),
vizuālās mākslas olimpiādē 1.- 4. klasēm (I. Norovs, S. Ogrēna,
D.Žukausks), 2.klases sporta olimpiādē, krāsu dienās 6 gadīgajiem
audzēkņiem (E.Želamska).
Februārī un martā čakli darbojās arī mūsu sportisti, gūstot
atzīstamus panākumus Bauskas starpnovada sacensībās:
• 19.02.2010. dambretē 2.- 5. klašu grupā meitenēm 1. vieta
(D.Degole, L.Krūmiņa, S. Strautniece).
• 26.02.2010. dambretē 2.- 5. klašu grupā zēniem – 3. vieta  
(D.Jurago, N Sivačovs, R.Roziņš).
• 03.03.2010. sporta spēles „Drošie un veiklie” 1999.g. dzim. –
3.vieta.
• 17.03.2010. Zemgales reģionā dambretē 2.- 5. klašu grupā
meitenēm – 1. vieta (D.Degole, L.Krūmiņa, S.Strautniece),
individuāli – 1.vieta D. Degolei, 3.vieta L.Krūmiņai.
• 19.03.2010. šahā 1994. gadā dzimušajiem un jaunākiem –
1.vieta (D.Degole, D.Jurago, R.Bondarčuks).
Gunta Šurna,
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības vadītāja

5.

TRĪSDESMIT SEŠUS GADUS RUNDĀLIETE
Intervija ar Intu Klīvi, Rundāles novada domes deputāti un
Attīstības nodaļas vadītāju
Inta Klīve ir no Balvu puses - bērnība un skolas gadi pavadīti
Balvu rajona Bukās. Kad pienācis laiks izvēlēties nākotnes
profesiju, Inta atklāj, ka viņai interesējušas juridiskās lietas un
arhitektūra. Sākotnēji viņa plānoja startēt Latvijas Universitātes
Arhitektūras fakultātē, tomēr dzīve ieviesusi korekcijas un Inta
iestājās Lauksaimniecības Akadēmijā Zemes ierīcības fakultātē.
Viņa tagad atzīst, ka pavadīto darba gadu laikā viņas intereses
un vēlmes ir savijušās kopā.
Rundāles novada domē ievēlēta ar 757 balsīm no saraksta
„Cilvēkiem un zemei”
Kā Jūs nokļuvāt Rundālē?
Dzimusi:
Rundālē nonācu 1974.gadā
Balvu rajona Šķilbēnu pagastā
– uzreiz pēc augstskolas
Nodarbošanās:
nosūtījuma. Varu atzīmēt, ka
Rundāles novada domes
visu laiku esmu strādājusi
Attīstības nodaļas vadītāja
saistībā ar savu izvēlēto
profesiju – zemes ierīcību.
Dzīves moto:
Interesants darba posms
Saskatīt labo apkārtējos
bija deviņdesmito gadu
cilvēkos
sāk um ā zemes reformas
Inta labprāt lasa:
laikā. Tolaik darbojos paš
Vēsturisko literatūru, par
vald ības zemes komisijā.
Šis darbs man deva iespē
interesantām personībām,
ju daudz uzzināt par pa
ceļojumu aprakstus.
gasta iedzīvotājiem, vēsturi,
īpašumiem, par iedzīvotā
jiem, kuri izceļojuši vai ieceļojuši, par iemesliem, kamdēļ tas tā
noticis. Es iepazinu Rundāles dzimtas un viņu saknes.
Jūs neesat pirmo reizi deputāte...
Jā, biju deputāte arī iepriekšējos sasaukumos, tomēr, tā kā vēlējos
strādāt par izpilddirektori, bija jānoliek mandāts.
Bet ja salīdzina darbu šajā sasaukumā ar darbu iepriekšējos, varu
teikt, ka jūtu diezgan lielas atšķirības. Agrāk es ļoti labi pārzināju
visu teritoriju, cilvēkus un problēmas. Tagad, saistībā ar novada
izveidošanu un pašvaldību apvienošanu, lēmumu pieņemšana prasa
ilgāku laiku, jo visiem deputātiem ir jāiepazīst visas problēmas.
Līdz ar to sēdes ir garākas un saspringtākas un, ja domes sēde
ir ievilkusies krietni pēc darba laika, uz   beigām ir grūti pieņemt
efektīvus lēmumus. Droši vien pašiem jāseko līdzi, lai nepieļautu
pārslodzi – jāpārliek sēde uz citu dienu, lai var jautājumus skatīt ar
svaigu skatu.
Kāpēc Jūs nolēmām startēt vēlēšanās?
Šeit Rundālē esmu jau trīsdesmit sešus gadus un visu šo gadu
laikā esmu piedzīvojusi dažādas ‘pievienošanas’, ‘savienošanas’
un ‘atvienošanas’. Pagājušā gada vidū teritoriāli administratīvās
reformas rezultātā nonācām pie kārtējās apvienošanās. Patiesībā
man prieks, ka Rundāle – šī vēsturiskā vieta – ir saglabājusies kā
centrs.
Kā deputāti ir sastrādājušies?
Par deputātu kopā strādāšanu varu teikt, ka ambīcijas ir noliktas
malā – lēmumu pieņemšanas process notiek bez būtiskiem strīdiem,
kašķiem un bez savstarpējiem apvainojumiem.
Atskatoties nedaudz pagātnē - bija barikāžu dienas un mēs
ticējām, ka visi esam par LATVIJU. Ievēlējām Saeimu un šodien
pamatoti uzdodam jautājumu: „Vai visi ievēlētie ir par LATVIJU, bet
varbūt daļa ir tikai par savu kabatu?” Un vēl traģiskāk - Saeimas
darbošanās reizēm atgādina bērnu spēlītes smilšu kastē. Sastrīdas
un iemet smilšu sauju sejā spēlīšu partneriem un pretī dabū ar
lāpstiņu pa galvu. Tad apvainojas un vairs negrib spēlēties savā
starpā – nožēlojami un skumji to visu redzēt un dzirdēt. Jebkurš
cilvēks var būt ar vairākām augstākajām izglītībām un zinātniskajiem
grādiem, bet ja nav elementāras attieksmes pret otru cilvēku, tad
izglītībai nav nozīmes. Cilvēki pārstāj viens otru saprast.
Priecājos, ka vismaz mūsu novadā viss notiek daudz maz civilizēti.
Visi deputāti tomēr spēj vienoties un iet vienā virzienā, neizšķiežot
spēkus un resursus savstarpējās cīņās un strīdos.

Kā Jūs saredzat novada attīstību?
Es uzskatu, ka ir jāturpina attīstīt lauksaimnieciskā ražošana, jo tā ir
bijusi prioritāte visos laikos.
Jāstrādā pie tūrisma attīstības – jāveido mazie uzņēmumi. Cerams,
ka šobrīd krīzes laikā šī joma aktīvāk attīstīsies. Mums ir daudz ko
parādīt tūristiem. Pie reizes ir jāsakārto arī tūrisma infrastruktūra.
Nav mazsvarīga arī sociālā joma, izglītība, komunālā saimniecība
un ceļu infrastruktūra.
Kas pēc Jūsu domām ir Rundāles novada patriots?
Patriots ir tas, kurš interesējas par visu, kurš mēģina ietekmēt visus
procesus, kas notiek novadā un vērst par labu.

Rundāles pils
parkā
(foto no
personīgajiem
arhīviem)

Kādas ir Jūsu iecienītākās nodarbes brīvajā laikā?
Man patīk lasīt, patīk strādāt dārzā. Labprāt ceļoju – protams, tam
atliek mazāk laika. Esmu iecienījusi krustvārdu mīklu minēšanu. Arī
sportoju – cenšos regulāri nodarboties ar peldēšanu, jo uzskatu, ka
ūdens ir tas, kas man var palīdzēt tikt galā ar visām problēmām,
atslābina muskuļus un uzlabo mugurkaula darbību.
Jau skolas laikā daudz sportoju – sākotnēji vieglatlētikā, skrēju
garās distances, vēlāk vidusskolā un arī augstskolā nodarbojos ar
slēpošanu.
Vai bērnībā bijāt blēņdare?
Mācījos es labi, daudz sportoju. Atceros, ka tēvam vienmēr pretī
runāju un arī biju liela kausle. Biju tieviņa un maza augumā un tāpēc
reizēm man nodarīja pāri. Bet es apguvu dažus paņēmienus kā sevi
aizstāvēt un arī pielietoju pret pāri darītājiem. Tā kā drīz vien šī
problēma vairs nepastāvēja, jo daži sāka no manis baidīties.
Kas ir tas, ko Jūs novēlētu Rundāles novada iedzīvotājiem?
Es novēlu izturību un neatlaidību, lai tiktu pāri visiem sarežģījumiem
dzīvē. Patiesībā – tikai pavisam nedaudz ir nepieciešams, lai mēs
būtu laimīgi un darītu laimīgus arī citus, un tas nav ne nauda, ne
pazīšanās un pat ne laba veselība, bet gan mīlestība pret cilvēkiem
un spēja redzēt labo apkārtējos.
Par Intu...
Valija Balode, Rundāles pils muzeja grāmatvede –
Intu pazīstu turpat 15 gadus, no kuriem 8 gadus kopā strādājām
VZD Bauskas nodaļā un Rundāles pils muzejā. Inta ir no tiem
retajiem darba kolēģiem, ar kuriem kopā ir viegli strādāt, jo var
uzticēties un paļauties, ka viss tiks izdarīts labi un kvalitatīvi. Inta
ir stiprs, enerģisks un neatlaidīgs cilvēks ar lielām darbaspējām.
Neprot saudzēt sevi. Kolektīvā viegli saprasties, izpalīdzīga un
atsaucīga.
Intai patīk būt pagasta dzīves notikumu centrā, kur jārisina daudz
problēmu un var daudz un radoši darboties.
Marija Teišerska, Rundāles novada domes Finanšu nodaļas
vadītāja –
Inta ir viena no pirmajām Rundāles pagasta darbiniecēm un varu
teikt, ka viņa ir ļoti daudz darba ieguldījusi un pagastam daudz
devusi. Inta kā kolēģe ir ļoti iejūtīga, izpalīdzīga un saprotoša.
Viņa ir inovatīva – vienmēr iet visam jaunajam līdzi un atbalsta
jaunas idejas.
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā būs intervija ar
Mariju Teišersku, deputāti un Finanšu nodaļas vadītāju!
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

6. Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Pavasarīgi sveicieni
novada aprīļa jubilāriem

Sveicam jaundzimušo Rundāles
novada iedzīvotāju un vecākus!

Cilvēka sirds ir visvērtīgākais dimants uz
Zemes, kas ir tik tīrs un tik stiprs, ka visus
pārējos dārgumus spēj piepildīt ar gaismu.
/ Satja Sai Baba /

Adriana Pačegone
dzim. 16.martā 2010.
Vecāki – Rūta Kudle un
Aigars Pačegonis

85

Milda Goļma

80

Rita Muravjova

75

Ņina Semaško
Ausma Skane

70

Dzidra Grahoļska
Māris Krēgers
Aleksandra Rjabceva

65

Jaņina Grivačauska
Leonīds Pozņaks
Jāzeps Truntiks

60

Aivars Ikerts
Pēteris Kalniņš
Brigita Kondruša
Fjodors Kruļikovskis
Nita Volotkoviča
Marija Zaumane

55

Ojārs Baltiņš
Anita Jumburga
Jānis Jurčs
Dzidra Ripa
Lilija Šulte

50

Jekaterina Baikova
Aleksandrs Glusjaks
Guntis Kaspardens
Inese Krauze
Nijole Makačka
Inta Streļčūne
Jons Svetiņins

VECRUNDĀLES BIBLIOTĒKAS

DARBA LAIKS
Sākot ar š.g. 10.aprīli Vecrundāles
bibliotēku vadīs Ārija Geidāne.
Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena
09.00 - 12.00
Ceturtdiena
16.00 - 19.00
Piektdiena
18.00 - 20.00
Sestdiena
09.00 - 17.00

SOCIĀLĀ DIENESTA
PIEŅEMŠANAS LAIKI
Pirmdienās
Bērstelē
Pilsrundālē
Svitenē

13.00 – 18.30
08.00 – 18.30
08.00 – 18.30

Trešdienās
Bērstelē
Pilsrundālē
Svitenē

08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

Ceturtdienās
Pilsrundālē

08.00 – 12.00

Katra mēneša pirmajā piektdienā
Saulaines
pakalpojumu centrā
08.30 – 12.00
Katra mēneša trešajā piektdienā
Viesturu
kultūras centrā
13.00 – 15.30
Tālruņi uzziņām: 63962148; 26674834

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu
nomu:
Rundāle
Āboliņi 1 zemes gabals – 1,86 ha
Bornsmindes parks 1 zemes gabals – 0,13 ha
8 mazdārziņi Pilsrundālē – 0,45 ha
5 mazdārziņi Pilsrundālē 2 – 0,45 ha
3 zemes gabali pie Rundāles pils
parka – 3,7 ha
5 zemes gabali Punslavās – 2,43 ha
1 zemes gabals pie Mazrundāles – 0,12 ha
1 zemes gabals pie Eglītēm – 1,34 ha
1 zemes gabals Mazbērstelē – 0,12 ha
1 zemes gabals pie Mazrundāles – 0,25ha
Mazdārziņš pie Rītausmām – 0,1 ha
Svitene
2 zemes gabali pie Stopiem – 1,9 ha
3 zemes gabali pie Āboliņiem – 1,1 ha
1 zemes gabals pie svariem – 1,0 ha
Viesturi
Mazdārziņš Bērstelē – 0,04 ha
Zemes gabals Bērstelē - 5,4 ha
Papildus informāciju iespējams saņemt
Attīstības nodaļā vai pie pagastu
pārvaldniekiem
Rundāles novada dome

GAIDĀMIE PASĀKUMI
Nāc ciemoties – bibliotēkas stāsti
19.aprīlī Pilsrundāles bibliotēkā visas
dienas garumā
Interneta iespējas
19.-24.aprīlim Viesturu bibliotēkā
individuālas apmācības iesācējiem
darbam ar internetu
Pirmie soļi internetā
21.aprīlī plkst. 10.00 – 12.00
Bērsteles bibliotēkā apmācības
senioriem, bibliotēkas apmeklētājiem
Darba stāsti – talka bibliotēkā
23.aprīlī plkst. 16.00
Pilsrundāles bibliotēkā
Iepazīsti savu bibliotēku
23.aprīlī Viesturu bibliotēkā pasākums
bērniem
Tikšanās „Mūsu dārzs”
23.aprīlī Viesturu kultūras centrā
Lielais Bazārs
3.maijā plkst. 11.00 Bērsteles parkā
Š.g. 3.maijā Pilsrundālē pie Baltās mājas
Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
20.gadadienai veltīts pasākums

RUNDĀLES NOVADS
KRĀSĀS UN SKAŅĀS
Programmā – novada amatieru kolektīvu
priekšnesumi, tikšanās ar māksliniekiem,
izstādes, mūzika, radošās darbnīcas.
Pasākums tiks atspoguļots Latvijas Televīzijas
(LTV) tiešraidē.
Plašāka informācija par pasākumu –
afišās, kā arī www.rundale.lv

TRAKTORTEHNIKAS
TEHNISKĀS APSKATES

Rundāles pagastā 22.04. un 26.05.
plkst. 10.30 pie Rundāles darbnīcām
Svitenes pagastā 14.04. un 20.05.
plkst. 10.30 pie Svitenes darbnīcām
Viesturu pagastā 26.04. un 3.06.
plkst. 10.30 pie Viesturu darbnīcām
plkst. 11.30 pie Viesturu pagasta pārvaldes
Tālrunis uzziņām 639 25 031

Aizsaulē aizgājuši
Vai kaut mazliet no aizsaules spēšu
Es savos mīļos tik dzīva būt,
Lai manās ābelēs, lai manās puķēs
Mīlestības mūžību jūt...
/K.Apšukrūma/

Prane Kripiene (02.04.1931.-17.03.2010.)
Marija Piļukova (23.02.1926.-01.03.2010.)
Egons Ošacs (27.11.1952.-04.04.2010.)

„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.

