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2010.GADU AIZVADOT
Šobrīd ir garo, tumšo un sniegoto ziemas vakaru laiks,
Ziemassvētku gaidīšanas laiks, ienesot dvēselēs prieku
un siltumu, kas palīdz šajā laikā. Ikkatrs mēs pārdomājam
pavadīto gadu un ar cerībām, jaunām domām un jaunu
apņemšanos gaidām tuvojošos jauno gadu.
2010. gads laikam ir bijis krīzes turpināšanās gads,
kas piepildīts ar cerībām, ka tūlīt, tūlīt krīze beigsies un
sāksies labāki laiki. Šajā gadā vajadzēja daudz un smagi
strādāt, jo nekas nenāca viegli. Tipisks krīzes laiku gads.
Rundāles novada pašvaldībai 2010.gads vēsturē paliks
kā pirmais pilnais izveidotā novada darbības gads, kurā
pilnībā ir nostabilizējusies izveidotā pašvaldības darbības
struktūra, kurā esam pabeiguši un uzsākuši jaunus, ļoti
nozīmīgus projektus:
• nodota ekspluatācijā pilnībā nokomplektēta
bērnudārza „Mārpuķīte” ēka Saulainē,
• noasfaltēti ceļi un ielas 9,5 km garumā:
		 - Viesturi – Širvji,
		 - Saulaine – Lepšas,
		 - Lejnieku iela Pilsrundālē,
		 - Ezera iela Svitenē,
		 - Dārza iela Svitenē,
		 - Centra iela Svitenē,
• rekonstruēts tilts pār Bērsteles upi Rundāles pagastā,
• rekonstruēti ceļi 3 km garumā:
		 - Mazrundāle – Vecrundāle,
		 - Saulītes – Mazmežotne,
• realizēts Pilsrundāles vidusskolas dabaszinātņu
kabinetu pilnveidošanas projekts un Pilsrundāles
vidusskolas pielāgošanas projekts izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem,
• ierīkots bērnu rotaļu laukums Pilsrundālē, izbūvēta
Vīna kalna taka, kā arī veikti vairāki citi projekti, par
kuriem esat lasījuši iepriekšējos Rundāles novada
ziņu izdevumos.

Š.g. 10.un 11.decembrī tika iedegtas Ziemassvētku egles Saulainē, Viesturos, Svitenē, Pilsrundālē un Bērstelē.
Attēlā – teātra studijas „Savējie” rūķi pie eņģeļiem rotātās Ziemassvētku egles pasākumā Pilsrundālē
Šogad ir uzsākti un nākošgad tiks turpināti tādi nozīmīgi
projekti kā Saulaines Sociālā centra rekonstrukcija,
Pilsrundāles vidusskolas spora laukuma izveides un
teritorijas labiekārtošanas projekts, Svitenes tautas nama
rekonstrukcijas projekts, bērnu rotaļu laukumu projekti
Bērstelē, Viesturos, Saulainē.
Kopumā 2010. gads pašvaldībai ir bijis ļoti darbīgs un
saspringts, veltīts mūsu iedzīvotājiem nepieciešamās vides

un infrastruktūras uzlabošanai, kā arī visu pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
2010. gada nogalē visiem iedzīvotājiem vēlu labu
veselību, baltus un gaišus Ziemassvētkus, mīlestību un
laimi Jūsu ģimenēs, darba prieku un panākumus Jūsu
darbos!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010. gada 25. novembrī
nolēma:
- apstiprināt Rundāles novada interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un finansējuma sadales kārtību;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr. 17 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.
gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2010.gadam”;
- noteikt līdzfinansējuma apmēru skolēnu autobusa
Mercedes – Benz Intouro, valsts reģistrācijas Nr. HN 7377,
izmantošanai skolēnu braucieniem, kas saistīti ar
ārpusstundu mācību pasākumiem - 0,45 Ls par vienu
brauciena kilometru;
- iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Viterungs”
nedzīvojamās telpas „Zemzari” dzīvoklis Nr.38, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, aptiekas uzturēšanai, noslēdzot telpu
nomas līgumu uz 5 gadiem; nosakot nedzīvojamo telpu
nomas maksu par 1 kvadrātmetru Ls 0,22 plus PVN mēnesī
un maksu par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem
atbilstoši Rundāles novada domes noteiktajiem tarifiem;
- apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma – labiekārtota četristabu dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā īres tiesību mutiskās izsoles rezultātus,
izīrējot minēto nekustamo īpašumu Līgai Tauriņai sākot ar
2010.gada 1.decembri uz nenoteiktu laiku;
- piešķirt dzīvojamajai ēkai, kas atrodas uz Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Laukari” ar kadastra numuru
4076 005 0066, nosaukumu „Laukari” un adresi „Laukari”,
Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901;
- piešķirt dzīvojamajai ēkai, kas atrodas uz Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
4076 008 0003, nosaukumu „Karaļi” un adresi „Karaļi”,
Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901;
- piešķirt AS „Latvenergo” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0412 un transformatora būvei,
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0412, nosaukumu „Transformatora ēka TP –
4220” un adresi „Transformatora ēka TP – 4220”, Svitene,
Svitenes pag., Rundāles nov., LV-3917;

- piešķirt valstij piekrītošajam neapbūvētajam nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 4076 005 0032 nosaukumu
„Gādnieku lauks”;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Anzēni” zemes
vienību 9,6 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu;
piešķirt nekustamā īpašuma „Anzēni” zemes vienībai
nosaukumu „Jaunanzēni” un noteikt zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;
- piešķirt nekustamajam īpašumam: zemei, ēkai un palīgēkai, kas atrodas uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Bedrītis”, nosaukumu „Bedrītis” un adresi „Bedrītis”,
Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921;
- piešķirt uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Melisa”
zemes vienības ēkai jaunu adresi „Melisa”, Švirkale,
Rundāles pag., Rundāles nov,. LV-3922;
- piešķirt pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 4076 002 0053, nosaukumu
„Mazalūksti”;
precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mazalūksti”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0053
platību no 5,90 ha uz 5,17 ha;
- precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Kņadas”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0453,
platību no 0,2 ha uz 0,09 ha;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Austrumi” 17,7 ha
kopplatībā, zemes gabalu 12,9 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu;
- iznomāt zemnieku saimniecībai „Robežnieki” valstij
piekritīgā nekustamā īpašuma „Gādnieku lauks” zemes
vienības daļu 2,5 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Vijai Skodžus valstij piekritīgā nekustamā īpašuma
„Gādnieku lauks” zemes vienības daļu 1,9 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt VA „Rundāles pils muzejs” zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda nostiprināta nekustamā īpašumā
„Rundāles pagasta zemes” zemes vienības daļu 3,8 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem;

- iznomāt Olgai Pankratovai, pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles ciemats 1” zemes vienības 0,02 ha
platībā, lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- atbalstīt Mintauta Buzēna ieceri veikala būvniecībai
Pilsrundāles ciematā; iznomāt pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 2” zemes vienības
daļu ar apbūves tiesībām, pie nosacījuma, ja līdz
2011. gada 28. februārim Rundāles novada domē tiek
iesniegts būvniecības skiču projekts;
iznomājamās zemes daļas platību noteikt pēc būvniecības
skiču projekta saskaņošanas Rundāles novada domē;
- iznomāt Oļesjai Staņulei pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „LLT” zemes vienību 0,025 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Gintu Lapsu termiņu
uz valstij piekritīgā nekustamā īpašuma „Valstij piekritīgā
zeme” zemes vienību 2,2 ha platībā un uz pašvaldībai
piekrītoša nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā
zeme” zemes vienību 0,7 ha platībā, lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Dziļumi”;
- apstiprināt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Trikmaņi” zemes vienības zemes ierīcības projektu;
no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Trikmaņi”
atdalāmajai neapbūvētajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Trikmaņu lauki”, noteikt atdalītajai zemes
vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- piešķirt nekustamajam īpašumam: zemei un ēkām,
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra numuru
4076 006 0212, nosaukumu „Meža Rūķīši” un adresi
„Meža Rūķīši”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921;
- piešķirt pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru 4088 004 0493, 9,6 ha platībā,
nosaukumu „Svitenes parks”.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2010.gada
30.decembrī plkst.09.00.

2.

Rundāles novada ziņas

REKONSTRUĒTAS
DĀRZA, CENTRA UN
EZERA IELAS SVITENĒ

Šā gada novembrī noslēgušies Dārza, Centra un
Ezeru ielu rekonstrukcijas darbi Svitenē, kas veikti
projekta „Ceļu posmu 2.kārtas rekonstrukcija cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā Svitenes
pagastā” ietvaros. Minētos ielu rekonstrukcijas darbus
veica SIA „VIONA”, savukārt būvuzraudzību nodrošināja
SIA Polyroad.
Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības
fonda Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākuma
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura
rūpniecības skartajam reģionam” ietvaros ar Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) piešķirto
finansējumu LVL106 784,43 apmērā. Rundāles novada
domes finansējums sastādīja LVL 22 424,73.

RENOVĒTA
VECRUNDĀLES
BIBLIOTĒKAS ĒKA
Ir pabeigti bijušās Rundāles pagastmājas renovācijas
darbi – ēkai uzlikts jauns jumta segums, veikts
Vecrundāles bibliotēkas telpu remonts un sanitārā
mezgla izbūve, kā arī ierīkots siltumsūknis, tādējādi
turpmāk nodrošinot lasītājiem brīvā laika pavadīšanu
siltās, gaišās un patīkamās telpās.
Šo ēku Rundāles novada pašvaldība nākotnē
iecerējusi attīstīt kā daudzfunkcionālu centru, kur
saglabātu telpas Vecrundāles bibliotēkai, iekārtotu telpas
dažādām iedzīvotāju interešu nodarbībām un kultūras
pasākumiem, kā arī sanāksmju telpas.
Ēkas renovāciju veica SIA „PRO DEV” par summu
18 960 Ls, t.sk. PVN 21 %. Minētie darbi tiek veikti no
piešķirtajām valsts dotācijām pašvaldības infrastruktūras
attīstībai, saskaņā ar Rundāles novada domes šā gada
25.marta sēdē pieņemto lēmumu.

SKOLĒNU
PĀRVADĀJUMIEM
JAUNS AUTOBUSS

UZSĀKTA SOCIĀLĀ CENTRA REKONSTRUKCIJA
SAULAINĒ
Šā gada 29. novembrī tika noslēgts līgums ar SIA
„Modus būve” par Sociālā centra rekonstrukciju Saulainē.
Rekonstrukcijas darbi uzsākti 30. novembrī – būvdarbu
vadītājs ir Ainars Butkus, savukārt būvuzraudzību
nodrošinās Rundāles novada domes būvinženieris Aldis
Iesalnieks.
Sociālā centra rekonstrukcija tiks veikta saskaņā
ar SIA „Neoprojekts” izstrādāto projektu. Tās ietvaros
plānots pārveidot no Saulaines profesionālās vidusskolas
pārņemto trīsstāvīgo dienesta viesnīcas ēku, izveidojot
dzīvojamās telpas cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām,
vientuļajiem pensionāriem, krīzes situācijā nonākušām
ģimenēm un personām u.c. Rundāles novada iedzīvotājiem, kuriem normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
pašvaldībai ir jānodrošina dzīvojamā platība, kā arī telpas
Sociālā dienesta aktivitātēm.
Saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu pirmajā stāvā
tiks izvietoti 4 dzīvokļi cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
paredzot atbilstošu aprīkojumu, 8 dzīvokļi cilvēkiem bez
kustību traucējumiem, kopīga atpūtas zāle pasākumiem,
virtuve un veļas telpa. Otrajā stāvā tiks izbūvētas 14
dzīvokļu tipa telpas, katrā no tām paredzot virtuves,
dzīvojamo zonu un sanitāro mezglu. Savukārt trešajā
stāvā paredzēti 8 divistabu dzīvokļi un 2 vienistabu
dzīvokļi.
Kristīne Brūvele, Rundāles novada Sociālā dienesta
vadītāja, atzīmē – „Sociālā centra rekonstrukcija radīs

iespēju ieviest un nodrošināt jaunus alternatīvās sociālās
aprūpes pakalpojumus Rundāles novada iedzīvotājiem,
tuvinātus ģimeniskai videi. Iedzīvotājiem būs iespēja
saņemt nepieciešamo sociālo aprūpi, izmantot brīvā
laika pavadīšanas iespējas, kā arī attīstīt savas prasmes.
Ierīkojot tā sauktos servisa dzīvokļus iedzīvotājiem ar
funkcionāliem traucējumiem, šiem cilvēkiem tiks radīti
priekšnosacījumi dzīvot patstāvīgi un sevi aprūpēt.
Šeit būs iespēja meklēt palīdzību krīzē nonākušām
ģimenēm un personām, saņemot īslaicīgus izmitināšanas
pakalpojumus. Ir plānots piedāvāt iedzīvotājiem saņemt
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus.”
Sociālā centra rekonstrukcijas ietvaros paredzēta arī
pieguļošās teritorijas labiekārtošana, izbūvējot jaunus
gājēju celiņus ar betona bruģakmens segumu, kas
atvieglotu iedzīvotāju piekļūšanu, ierīkojot apgaismojumu,
labiekārtojot atkritumu konteineru stāvlaukumu.
Līgumcena par Sociālā centra rekonstrukcijas veikšanu
sastāda Ls 341 500,01, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, būvdarbus paredzēts veikt līdz
2011. gada 10. jūnijam. Sociālā centra rekonstrukcija tiks
finansēta no valsts dotācijām pašvaldības infrastruktūras
attīstībai (t.s. „apvienošanās nauda”) un pašvaldības
budžeta līdzfinansējuma.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Apstiprināti ar Rundāles novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr.2 (prot. Nr.11)

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2010.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15

PAR AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS KLASĒM RUNDĀLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta
noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
4.2. punktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases Rundāles novadā ziemas un vasaras sezonai.
2. Autoceļu uzturēšanas klase tiek noteikta pēc saistošo noteikumu 1. pielikumā ietvertā Rundāles novada ceļu
saraksta sekojošās klasēs:
2.1. C klase –ceļi, kur vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī) ir no 100 līdz
499, kā arī autoceļi ar grants segumu, neatkarīgi no vidējās transportlīdzekļu satiksmes intensitātes;
2.2. D klase – ceļi, kur vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu skaits diennaktī) ir mazāka par
100, kā arī autoceļi ar grants segumu, neatkarīgi no vidējās transportlīdzekļu satiksmes intensitātes.
Domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis
_______________
Ar Rundāles novada Rundāles, Svitenes un Viesturu pagasta autoceļu sarakstu iespējams iepazīties Rundāles novada
domes mājas lapā www.rundale.lv (sadaļa Pašvaldība/Saistošie noteikumi), kā arī Rundāles novada domes Kancelejā,
Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Rundāles novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta
pasākumus” ietvaros, ko realizē Valsts reģionālās
attīstības aģentūra sadarbībā ar Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministriju, Rundāles novada dome
saņēma jaunu 40-vietīgu „Mercedes Benz Intouro”
autobusu skolēnu pārvadāšanai no dzīvesvietas uz
mācību iestādi un atpakaļ. Jauniegūto autobusu būs
iespēja izmantot arī dažādām mācību ekskursijām un
izbraukumiem.
Aleksandrs Kevličs, Pilsrundāles vidusskolas 11.klases
skolnieks no Bērsteles, atzina, ka autobuss ir silts un
foršs un vairāk nekas cits skolēniem nav vajadzīgs.
Savukārt Kaspars Forsts, 10.klases skolnieks no
Svitenes, priecājās, ka autobuss ir liels un diezgan
plašs. Abi puiši atzinīgi novērtēja iespēju braukt ar šo
autobusu arī skolas mācību ekskursijās.
Rundāles novada domes finansējums autobusa iegādei
bija 10 % apmērā no kopējām autobusa izmaksām, kas
sastādīja 13 677,97 latus.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu izdošanu, kā obligātu nosacījumu pašvaldības autoceļu
vai to posmu saraksta, kurā norādītas autoceļu uzturēšanas klases,
apstiprināšanai nosaka 2010. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumu
Nr. 224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas
prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punkts, kurā noteikts, ka autoceļu vai
to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas
sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz
31. oktobrim), pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība, izdodot
saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldību autoceļu uzturēšanas klasi (C un
D klasi), ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, lai nodrošinātu
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles
kārtību.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. Autoceļu ikdienas uzturēšanai tiek izmantota Larvijas Republikas Satiksmes
ministrijas mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi
uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu piemērošanā un kontrolē personas var griezties Rundāles
novada domē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
Nav attiecināms.

Aivars Okmanis

Rundāles novada ziņas

3.

RUNDALES NOVADA DOMES STRUKTURVIENIBU
SVEICIENI ZIEMASSVETKOS
Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā
un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici...
Jo Mīlestība paliek pie tā,
kas tai tic!

Pienācis tumšākais gada mēnesis –
decembris, ar gaišākajiem svētkiem.
Svitenes pagasta pārvaldes darbinieku
vārdā vēlu gaišus un priecīgus
Ziemassvētkus, darbiem bagātu ikdienu,
labu veselību, veiksmi un gaišu svētku
prieku Jaunajā gadā!

Šajos Ziemassvētkos, kas šogad izvērtušies par īstu balto
brīnumu visapkārt, mēs novēlam piedzīvot visiem mazus
un lielus brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem
tuvajiem un mīļajiem,

Lai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz,
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!

Rundāles novada domes Kanceleja
Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas
noskaņu laikā vēl gaišumu dvēselēs,
cerību acīs, ticību prātā, mīlestību sirdīs
un veiksmi nākotnē!
Rundāles novada domes Kanceleja

Svitenes pagasta pārvalde

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
/J. Tabūne/
Ikvienam no mums Ziemassvētku sajūtu dod egļu
mirdzums, piparkūku smarža un karstvīna aromāts.
Ikviens no mums, veicot labu darbu, ir spējīgs sagādāt
prieka un laimes mirkli otram!
Atcerēsimies par to pēc iespējas biežāk, jo darot
priecīgākus citus arī mēs paši kļūstam priecīgāki!
Priecīgus Ziemassvētkus!
Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām
dienām un priecīgiem atelpas brīžiem!

Viesturu pagasta pārvalde

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tikai labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus!

Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko
Ziemassvētku sapņu piepildījumu!

Lai ziemas miers mīt Jūsu dvēselēs,
sniega baltums plūstošās domās un
svētīga cerību liesmiņa
ikkatra sirdī!
Juridiskā nodaļa
Šai baltajā klusumā - brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs, un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis...”

Lai Ziemassvētku gaišums, mīlestība un miers
Jūs pavada visu nākamo gadu!

Kultūras nodaļa

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to svece dara...
/S. Vasiļevska/

Lai spožās Ziemassvētku gaismas, dzīvības un
mīlestības straume ienāk mūsu sirdī un dzīvē!

Jo nav tik būtiski, ko mēs darām – mazas vai lielas lietas,
sakām daudz vai maz, samīļojam cieši, uzsmaidām
sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram blakus –
svarīgākais, ka mēs to darām no sirds.
Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus,
piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot ambiciozus
mērķus un saglabāt ticību , ka vispirms mēs katrs pats
par sevi un tad visi kopā esam spējīgi radīt brīnumus,
kas pārsteidz mūs pašus un citus.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN
LAIMĪGU JAUNO GADU VISIEM NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM NOVĒL
Finanšu nodaļa

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici - tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara....

Gaišus, mīlestības pilnus
Ziemassvētkus!
Komunālā dienesta darbinieki

Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņemiet visskaistāko aukliņu un iesieniet tajā
mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to, kas jums visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par to ...
nu, to jau jūs paši zināt labāk.

Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa

Rundāles novada Sociālais dienests

Attīstības nodaļa

Jaunā gada vārtos stāvot, ceriet uz laimi,
mirkļiem, kas dara bagātus;
uz darbu, kas spēcina,
uz uzvarām pār sevi un
uz saticību pašu mājās!

Viens zvaigžņu stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt!

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt...

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu
Ziemassvētku noskaņu, un sirdsmieru svētkos!
Sporta nodaļa

Vissirsnīgākie novēlējumi
Baltajos Ziemassvētkos,
spēku un izturību Jaunajā gadā
PII „Mārpuķīte”

Gaišus un priecīgus visiem
Ziemassvētkus un laimīgu 2011.gadu!
Pilsrundāles vidusskolas kolektīvs

NOVEMBRIS RUNDĀLES PILĪ
Novembra sākums tika aizvadīts īpašā zīmē - 2010.
gada 11. novembrī, kad Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša
diena, ilggadējam Rundāles pils restauratoram Gunāram
Grīnfeldam tika piešķirts valsts augstākais apbalvojums
– Triju Zvaigžņu ordenis. Baltā zāle, kura tika atklāta
1981. gadā, bija viņa pirmais darbs stuka veidojumu
restaurācijā un, kopš tā laika, G. Grīnfelds ir nepārtraukti
strādājis šajā grūtajā un atbildīgajā pieminekļu restaurācijas laukā. Rundāles pils stuka veidojumi, kuru autors
ir Berlīnes tēlnieks Johans Mihaels Grafs, veido vienu
no galvenajām Rundāles pils mākslinieciskās vērtības
sastāvdaļām, tas ir šī vācu meistara lielākais saglabājies
darbs.
Gunārs Grīnfelds šajā jomā ir sasniedzis izcilus
rezultātus, un, pateicoties viņam, pils stuka veidojumi
pilnā mērā ir atguvuši savu māksliniecisko viengabalainību
un vērtību. Tikai pateicoties G. Grīnfelda uzņēmuma
esamībai, muzejam bija iespējams turpināt telpu apdares
restaurācijas darbus. Arī šobrīd tas ļauj ne tikai augsti
kvalitatīvi, bet arī ļoti ekonomiski realizēt B. un I. Teterevu
fonda finansēto Hercoga bibliotēkas un Hercoga otrā
darba kabineta gleznojumu restaurāciju.
Šo jauko notikumu ievadīja ilggadējā pils darbinieka
Mārča Leopolda Kļaviņa 70 gadu dzimšanas diena, kas
bija 10. novembrī. Tika atzīmēts viņa ieguldījums muzeja
attīstībā, pilnveidošanā un restaurācijā, jo viņš ir viens
no Rundāles pils muzeja dibinātājiem. Jubilāru sumināja
un uzrunāja kolēģi, visa lielā kolektīva atkal satikšanās
brīdī notika arī kopīga fotografēšanās. Vēl vienu apaļu
jubileju atzīmēja ilggadējs darbinieks Gazis Habibuļins,

kurš pašaizliedzīgi savu darbu pilij veltījis 27 gadus.
Rundāles pils muzeja kolektīvam novembris vienmēr ir
iezīmējis aktīvākās darba sezonas nobeigumu, jo muzejā
ir iedibināta tradīcija - Valsts svētku – 18. novembra –
priekšvakarā – 17. novembrī, Rundāles pils darbinieki
pulcējās, lai kopīgi atskatītos uz gada laikā paveiktajiem
darbiem.
Parkā izbūvēts Ķīniešu namiņš jeb parka tualete, kuru
apmeklētāji daļēji jau varēja izmantot šajā sezonā, bet
2011. gada sezonā to varēs izmantot pilnībā.

Par parka apmeklētāju saziedotajiem līdzekļiem uzsākta
bērnu rotaļu bosketa ierīkošana – izveidoti vēsturiskie
celiņi, kā arī veikta bosketa apzaļumošana ar dažādiem
interesantiem, neredzētiem stādījumiem. Bērnu izklaides
objekti tiks uzstādīti pakāpeniski, 2011. gada sezonā
plānots izvietot pirmās šūpoles, kuras būs gatavotas,
izmantojot 18. gadsimta šūpoļu skices.

Atskatījāmies uz paveiktajiem darbiem, kas saistīti ar
trim jaunatvērtajām telpām, ar ko noslēgusies hercogienes
apartamentu restaurācija. Tāpat arī šogad tika atklāta
izstāde cokolstāvā „Rundāles pils būvvēsture” un, Dārza
svētku ietvaros, ar ko tika iezīmēts piecus gadus ilgušā
rožu projekta noslēgums, Dārznieka mājā atklāta izstāde
„Ieskats rožu selekcijas vēsturē”. Pilī šajā sezonā tika
iekārtota jauna telpa apmeklētāju ērtībām, kas apvienota
ar grāmatu galdu un tagad apmeklētājiem ir ērtāk pārskatīt
Rundāles pils suvenīru piedāvājumu klāstu. Pirmā stāva
vestibilā, lai atvieglotu apmeklētāju apkalpošanu un
mazinātu rindas sezonas aktīvākajā laikā, tika izvietota
vēl viena papildus biļešu kase.
Apgaita noslēdzās pie Dārznieka mājas ar 28. oktobrī
- hercoga Jēkaba 400.dzimšanas dienā - Rundāles pils
filiālē Jelgavas pilī „Kurzemes hercogu kapenes” iesvētītā
hercoga Jēkaba sarkofāga restauratoru sveikšanu un Triju
Zvaigžņu ordeņa saņēmēja Gunāra Grīnfelda sumināšanu.
Valsts svētku noskaņās novembris beidzies un pils pošas
gada gaišākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Aicinām
baudīt noskaņu Ziemassvētku koncertos Rundāles pilī un
Jaunajā gadā novēlam:
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
tas pats, kas laukos plašos:
“Jāmeklē sudrabs tas baltais, kas trīc
tepatās - mūsos pašos!”
Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas
un sabiedrisko attiecību nodaļa

4.

Rundāles novada ziņas

INFORMĀCIJA PAR SALMU SAGATAVOŠANAS PROCESU SAULAINES KATLU MĀJAI

SIA „PS Līdums” salmu kvadrātķīpas Saulainei piegādā
jau aptuveni 10 gadus. Saulaines katlu mājā tās izmanto
siltuma un karstā ūdens ieguvei. Pa šo laiku ievērojami
mainījusies gan salmu savākšanas tehnoloģija, gan salmu
ražošanas izmaksas. Šie ir galvenie iemesli, kādēļ salmu
cena palielinās un pašlaik tā ir nepilni 28 lati par vienu
salmu tonnu.
Salmi ir kultūraugu pēcpļaujas atliekas, nogriezti
izkaltuši labības stiebri, kuriem izkulti graudi jeb sēklas. Ja
salmus nav paredzēts savākt, tos sasmalcina un izkliedē
pa lauku. Pēc tam šos salmus iear zemē, kur tie kalpo
kā mēslojums. Ja salmi paredzēti citai izmantošanai, tos
transportēšanai sapresē ruļļos vai ķīpās.
Pareizi lietojot salmu mēslojumu, tā efektivitāte
ir līdzvērtīga pakaišu kūtsmēsliem. Pēc zinātnieku
pētījumiem 1 tonna salmu kopā ar attiecīgo slāpekļa

devu pēc savas efektivitātes atbilst 5 tonnām pakaišu
kūtsmēslu.
Salmu mēslojums darbojas, galvenokārt, kā augsnes
trūdu atjaunotājs un augsnes auglības saglabātājs. Trīs
līdz četru gadu laikā augsnē iestrādātie salmi sadalās
līdz humusvielām. Dedzinot vai novācot salmus, zemes
īpašnieks samazina zemes īpašuma vērtību:
• tiek iznīcināts zemes auglības pamats - augiem
vajadzīgā oglekļa dioksīda avots. To nevar augiem
nodrošināt ar pāri palikušajiem pelniem vai veikalā
pirktiem minerālmēsliem!
• veicina augšņu paskābināšanos, jo trūdvielām nabadzīgās augsnēs būtiski palielinās minerālmēslojuma,
īpaši sārmaino vielu izskalošanās. Skābās augsnēs
virknei kultūraugu veidojas nelabvēlīgi augšanas
apstākļi. Atbrīvojas un lielākā koncentrācijā kļūst
aktīvas daudzas potenciāli kaitīgas vielas, kas iepriekš
bija neaktīvā oksīdu formā. Piemēram, smagie metāli,
bet mālainās augsnēs arī alumīnijs.
Plānojot salmu ievākumu, tiek izmantota šāda graudu
un salmu attiecība: 1 : 0,8.
Salmu savākšanas process sākas tieši aiz graudu
novākšanas kombaina, kurš nesasmalcinātus salmus
atstāj vālos uz lauka. Pēc kombaina traktors ar salmu
kvadrātķīpu preses palīdzību salmus saķīpo 2,6 m garās
un apmēram 600 kg smagās ķīpās. Lietainā laikā papildus
jālieto salmu ārdītājs un vālotājs, kā tas bija šogad. Šīs
ķīpas no lauka savāc teleskopiskais iekrāvējs un iekrauj
traktora vai automašīnas piekabē, kura tās nogādā
glabāšanas vietā. Tur izkraušanu veic otrs iekrāvējs. SIA
„PS Līdums” rīcībā ir apmēram 5000 m2 apjumtu noliktavu
platību, kas nodrošina salmu nemainīgu kvalitāti cauru

gadu. Tālāk ķīpas ar automašīnām vai traktoriem tiek
nogādātas Saulainē.
Gadā tiek savākts aptuveni 1300 tonnu salmu,
kas ir sezonā nepieciešamais daudzums. Viss salmu
novākšanas process pie labvēlīgiem laika apstākļiem
aizņem apmēram divas nedēļas, kuru laikā ir kavēta
lauku apstrāde un sēja, jo uz tiem atrodas salmu ķīpas.
Papildus salmu novākšanas process prasa ievērojamu
tehnikas un personāla daudzumu, kuri tobrīd nav pieejami
citu darbu veikšanai.
Salmu novākšana no lauka mitros laika apstākļos, kādi
tie bija šogad, negatīvi ietekmē ne tikai procesa izmaksas,
bet arī turpmākā lauka apstrādes procesa agronomisko
kvalitāti. Nepastāvīgi laika apstākļi apgrūtina ne tikai
salmu sagādi, bet arī nākamā gada ziemāju sēju, jo
svarīgi tos iesēt noteiktos un ierobežotos termiņos. Šādos
gadījumos sarežģījumus sagādā arī salmu savākšana ar
optimālo mitruma saturu.
Optimālais salmu ķīpu mitruma saturs ir 14 %, pieļaujams līdz 20 %. No katra lieka procenta rodas 1,5 %
siltumspējas zudums. Salmu presējumam jābūt ar
iespējami lielāku blīvumu, t.i. 170 kg / m3. Viena tonna
salmu satur 4 Mwh enerģijas, salīdzinājumam var minēt,
ka tonna ogļu satur 6,5 Mwh enerģijas.
Neskatoties uz lielo darba apjomu, SIA “PS Līdums”
ir gandarīta par iespēju vietējai pašvaldībai piedāvāt
atjaunojamo kurināmo, kuram sadegot kaitīgo emisiju
daudzums ir deviņas reizes mazāks kā ogļu kurināmajam.
Salmu piegādes ziemas laikā nodrošina papildus
darbu darbiniekiem un salmu sagādes process palīdz
pilnvērtīgāk noslogot uzņēmuma izmantoto tehniku.
SIA „PS Līdums”

R U N D Ā L E S N O VA D A S P O RTA LAUREĀTI
Šā gada 4.decembrī pirmssvētku laikā, domājot par labo,
gaišo un cerīgo, Pilsrundāles vidusskolā pasākuma „Sporta
laureāts” ietvaros tika godināti Rundāles novada sportisti
un viņu 2010. gada sasniegumi – tika rezumēti sportā
sasniegtie rezultāti un teikti paldies vārdi visiem tiem,
kuri guvuši atzinību un panākumus, slavinājuši Rundāles
novadu gan Latvijā, gan pasaulē.
Pasākuma atklāšanas brīdī, uzrunājot klātesošos,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis
atzina: „Man ir liels prieks, ka šajā jomā, proti, aktīvā dzīves
pozīcijā, Rundāles novads ir apliecinājis sevi kā pilnīgi
patstāvīgu vienību un mums ir savas sporta komandas,
mēs piedalāmies dažādos sporta veidos.”
Tika teikts paldies arī līdzjutējiem, kuri vienmēr palīdz
uzturēt sportisku garu.
Par spēju saglabāt sportisku garu visa mūža garumā
tika godināti Rundāles novada iedzīvotāji, kuri snieguši
ieguldījumu veterānu sporta attīstībā:
• vieglatlētikā - Līga Valnere, Inta Liepa, Alfrēds Graudiņš
• basketbolā - Līga Rimševica
• volejbolā - Boriss Muravjovs, Ints Balodis
• svara stieņa spiešanā guļus - Boļislavs Lukinskis
• futbolā - Viktors Kopicjaks, Nikolajs Udalovs
2010.gadā tika sasniegti augsti rezultāti Bauskas novada
organizētajās sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
kopsummā izcīnot četras 1. vietas, sešas 2. vietas, divas
3. vietas, kā arī viena dalīta otrā / trešā vieta. Līdz ar to
nominācijā „Par ieguldījumu sporta attīstībā cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām” tika godināti visi tie, kuri piedalījušies
šo rezultātu sasniegšanā: Valdis Pauliņš, Jānis Platonovs,
Linda Grigorjeva, Sandis Degols, Juris Degols, Raimonds
Dičpeters, Ramona Anna Dičpetere, Antons Undzenko,
Uģis Ģēģermanis, Sandijs Alksnis, Ilgonis Rencis, Indra
Kronīte, Inita Lībiņa, Ralfs Grīns un Lidija Ģēģermane.
Pasākuma turpinājumā tika sveikti sportisti ļoti skanīgā
nominācijā – „Par ieguldījumu sporta attīstībā un panākumu
kaldināšanā”:
Novusa spēlētāji - Daiga Kirkila, Ilgvars Štublis, Agris
Segliņš, Juris Volodins, Edmunds Jaloveckis.
Dambretē panākumus kaldinājuši - Leons Undzenko,
Valentīna Žuravļova, Aivars Muižzemnieks, Jānis
Muižzemnieks, Jānis Pavlovskis.
Šahā visaktīvākie ir bijuši - Anda Liškauska, Harijs
Vīndedzis, Vigīlijs Pužulis, Aleksandrs Gromovs.
Labākie šāvēji šogad ir bijuši - Aivars Kamols, Kārlis
Ārents, Aldis Klemme un Juris Deņisovs.
Strītbolā Svitenē visaktīvākie ir bijuši - Kārlis Pakārklis,
Mareks Duntavs, Jānis Razalinskis, Jānis Brezins, Artis
Jutus, Jānis Liepa, Gints Reinfelds, Edgars Brakše, Artūrs
Pakārklis.
Savukārt pludmales volejbolā Svitenē labākie ir bijušiArtūrs Glusjaks, Kalvis Burcevs, Māris Misūns, Andis
Rozentāls, Uldis Žukauskis.
Mūsu novada futbolisti ir ieguldījuši savu cīņas sparu un
pieredzi, lai izcīnītu 3.vietu „Mēmeles kausā” un otro vietu
Bauskas novada rīkotajās vasaras sporta spēlēs - Nauris
Artimovičs, Gints Liškauskis, Andris Avots, Oļegs Bļinkovs,
Artūrs Augstkalns, Jānis Novikovs, Nikolajs Kočerigins,
Andrejs Kuruļenko, Viktors Strukovs, Juris Mičs, Edvards
Zimka, Dairis Gorijavčevs, Edgars Petrauskis, Rinalds
Zimka, Edgars Grasmanis.

Bieži tiek dzirdēts mūsu tenisistu vārds, jo viņi ir izcīnījuši
vairākas godalgotas vietas Bauskas novada rīkotajās galda
tenisa sacensībās.
Aktīvākie tenisisti ir - Aivars Kamols, Dāvis Brūvelis, Jānis
Kapteinis, Kaspars Ārents, Dāvis Gāže, Dāvis Indrikovs,
Mārtiņš Bužeriņš.

Pasākuma turpinājumā tika godināti un sveikti mūsu
novada basketbolisti - Intars Blaudums, Uldis Kreigers,
Ralfs Šastakovičs, Gints Šnitkus, Aleksandrs Barkovs, Atis
Sporāns, Māris Ilgavīžs, Vitālijs Kozars, Juris Artimovičs,
Līga Rimševica, Vēsma Veģere, Džesija Januševska, Ina
Stāmere, Maija Zuika, Dace Pabijute.
Mūsu novada volejbolistes starpnovadu sacensībās
šogad izcīnījuši 2. vietu - Laine Zariņa, Ilze Ladusāne,
Santa Švāģere, Māra Graudiņa, Marita Leja, Madara
Augstkalne, Viktorija Barane, Solvita Barane, Lauma
Zariņa, Laila Jirgensone.
Aktīvi šajā gadā bijuši arī volejbolistu puiši, kuri
starpnovadu un Aiņa Plūmes kausa izcīņā ieguva 2.vietu,
savukārt Latvijas Tautas sporta asociācijas rīkotajā
čempionātā - 5.vietu. Kā labākie volejbolisti tika atzīmēti
Rinalds Zariņš, Matīss Augstkalns, Kaspars Mičs, Nauris
Artimovičs, Gints Liškauskis, Kārlis Volodins, Vilnis Zariņš,
Eduards Skujiņš, Toms Dučenko, Jānis Jirgensons.

Pasākuma ietvaros tika godināti uzņēmumi, iestādes par
ieguldījumu sporta attīstībā Rundāles novadā z/s “Līdakas”

(attēlā), z/s “Riekstiņi”, z/s”Maizītes”, z/s “Robežnieki,
z/s “Livonija”, z/s “Urštēni”, z/s”Dimanti”, z/s “Strīķeri”,
Pilsrundāles vidusskola un Saulaines profesionālā
vidusskola.
Piemiņas balva un goda raksts par ieguldījumu galda
tenisa tradīciju veicināšanā tika pasniegta Aivaram
Kamolam, kurš ieguvis bronzas medaļu Ziemeļvalstu
čempionātā, kā arī vairākas godalgotas vietas citās galda
tenisa sacensībās. Par sasniegumiem Aivars Kamols ir
apbalvots arī ar Latvijas Sporta veterānu savienības Goda
zīmi.
Par ieguldījumu futbola tradīciju veicināšanā piemiņas
balva un goda raksts tika pasniegts Valentīnai Žuravļovai,
jo, piedaloties dažādās sacensībās mūsu novada futbola
komanda izcīnījusi vairākas godalgotas vietas.
Par ieguldījumu volejbola tradīciju veicināšanā pateicība
tika izteikta Borisam Muravjovam, kura vadībā šogad
ierīkots un atklāts pludmales volejbola laukumu un
organizēts viens pludmales volejbola sacensību posms.
Tika izteiktas pateicības
• Alfrēdam Graudiņam, kurš jau vairākus gadus rīko
pludmales volejbola sacensības,
• Artim Kamolam par panākumiem akadēmiskajā airēšanā,
Eiropas čempionātā gūstot sudraba medaļu,
• Jānim Ilgavīžam, kurš piedalījies spēkavīru sacensībās,
• Armīnam Timinskim – par panākumiem motosportā
(attēlā).

Par ieguldījumu sporta tradīciju saglabāšanā un
veicināšanā Rundāles novadā tika izteikta pateicība novada
sporta darba organizatoriem Vilnim Zariņam, Aleksandram
Barkovam, Raitim Jutusam.
Paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma norises
nodrošināšanai – Pilsrundāles vidusskolai, Renāram
Lauskiniekam, Romualdam Vasiļevskim, Antrai Zelmenei,
Anitai Leitlantei un SIA „Kommats” kolektīvam!
Pasākuma ietvaros klātesošos sportistus un
viņu atbalstītājus priecēja Svitenes amatierteātris
„Šurumburums”, mūziķis Jānis Bauvars, kā arī deju kopa
„Ir varianti”.
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja
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SAGAIDOT LATVIJAS VALSTS SVĒTKUS RUNDĀLES NOVADĀ
Latvijas Republikas prokamēšanas gadadienai veltītais
pasākums Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolā
notika 17. novembrī. Svinīgo pasākumu atklāja Rundāles
novada priekšsēdētājs Aivars Okmanis.
„Šodien ir citāda svētku sajūta. Latvijas Proklamēšanas
dienu mēs svinam ar patriotisma sajūtu. Šos svētkus
mēs paši sev esam radījuši, savās mājās, ģimenē,
lauku sētā. Mazie darbi pāraug lielās lietās. Šodien ir
iespēja pateikt paldies tiem, kuri šajā gadā daudz laba
padarījuši – sakopuši sētas, skolojuši bērnus, attīstījuši
uzņēmējdarbību,” savā uzrunā novada iedzīvotājiem
atzīmēja A. Okmanis.
Pasākuma gaitā notika konkursa „Rundāles novada
sakoptākā sēta 2010” laureātu apbalvošana. Rundāles
novada domes Attīstības nodaļas speciāliste Ludmila
Knoka, kura piedalījās šī gada konkursa vērtēšanas
komisijā, atzina: „Konkurss „Sakoptākā sēta” ir lieliska
iespēja vairāk iepazīt novada iedzīvotājus, viņu mājas,
pagalmus, saimniecības. Šeit var redzēt, cik daudz cilvēks
ir iecerējis, cik izdarījis un ko vēl plāno izdarīt.”
Visiem konkursa uzvarētājiem tika pasniegtas piemiņas
plāksnes. Dāvanā tika pasniegts Latvijas Pasta dāvanu
karte preses izdevumu abonēšanai pēc pašu izvēles.
Kategorijā „Lauku saimniecības, uzņēmumi, kas
nodrošina lauksaimnieciskās produkciju ražošanu”
1. vietu ieguva Viesturu pagasta zemnieku saimniecība
„Mūrnieki” (vadītājs Raimonds Kazbuķis).
Atzinību un nomināciju „Pārsteidzošie kviešu lauki
Rundāles novadā 2010” ieguva Viesturu pagasta
zemnieku saimniecība „Ceriņi” Rūdolfs Mackevičs.
Atzinība un nominācija „Saimnieciskais skats nākotnē”
tika piešķirta Svitenes pagasta zemnieku saimniecībai
„Urštēni” (vadītāja Vēsma Veģere).
Savukārt Viesturu pagasta zemnieku saimniecībai
„Sējas” (vadītājs Āris Burkāns) tika piešķirta atzinība un
nominācija „Rundāles novada daiļdārza mentors”.

• Viesturu pagasta mājas „Īsliči” īpašnieks Alfrēds
Graudiņš (nominācija „Sports lauku sētā - apsveicams
dzīvesveids”),
• Viesturu pagasta mājas „Spāriņi” īpašnieks Jānis
Jankovskis (nominācija „Radoša izdoma dārza
noformēšanā”),
• Rundāles pagasta mājas „Egles” īpašnieks Kārlis
Krūmiņš (nominācija „Ilgstošais ieguldījums sētas
sakoptībā”),
• Rundāles pagasta zemnieku saimniecība „Lielupnieki”
Igns Savickis (nominācija „Košākā ziedu parāde”).
Kategorijā „Ģimenes mājas apdzīvotās vietās” tika
apbalvota 1. vietas ieguvēja Matulēviču ģimenes māja
„Krasti” Svitenes pagastā.
Atzinības šajā kategorijā saņēma: Bobrovu ģimenes
māja „Enitēni” Rundāles pagasta Pilsrundālē un Šmitu
ģimenes māja „Mileikas” Rundāles pagasta Lepšās.

Šogad Nīderlandes fonda KNHM finansējumu projektu
realizācijai saņēma 11 projekti. Visus vasaras mēnešus
ikviena aktīvo iedzīvotāju grupa, kura bija iesaistījusies
projektu realizācijā, cītīgi strādāja pie uzstādīto mērķu
sasniegšanas. Rudenī projektu izvērtēšanas komisija
apskatīja visus īstenotos projektus un vienbalsīgi par
labāko atzina Solveigas Ikertes vadītā projekta „Entuziasti”
veikumu. Šī projekta ietvaros tika apzināti Rundāles
novada iedzīvotāju hobiji un vaļasprieki, kuri tika apkopoti
izstādē „Brīnumdarbi”. Naudas balva tiks pasniegta
svinīgā pasākumā nākošā gada 15.janvārī Lielvārdē, kur
pulcēsies visi labākie Nīderlandes fonda KNHM finansēto
projektu realizētāji.
Apbalvojumus projekta realizētājiem – ziedus un
piemiņas plāksnīti ar uzrakstu „Rundāles novada
Sabiedrība ar dvēseli” – pasniedza Rundāles novada
domes Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
Laura Ārente, kura aicināja pieteikties projektiem arī
nākamgad: „2011. gads ir trešais un pēdējais gads,
kad ir iespēja pieteikties uz Nīderlandes fonda KNHM
finansējumu savu ideju realizācijai. Aicinu kaldināt labas
idejas, lai veidotu pievilcīgu vidi mūsu novadā!”
Latvijas Valsts svētku laikā tika pasniegti apbalvojumi
arī Rundāles novada iestāžu izvirzītajiem sabiedriski
aktīvākajiem darbiniekiem.
Rundāles pils muzejs apbalvošanai izvirzīja galveno
speciālistu - remontdarbu vadītāju Osvaldu Stīriju (attēlā),
galveno speciālistu restaurētāju, vecmeistaru Vilni Līdaku,
kadru nodaļas speciālisti Inesi Garkalni.

Mājas „Enitēni” saimniece Zigrīda Bobrova
Kategorijā „Tirdzniecības un servisu uzņēmumu
teritorijas – veikalu, autoservisu un citu pakalpojumu
sniegšanas vietas un teritorijas” 1. vietu ieguva
kafejnīca, viesu māja „Baltā māja” Rundāles pagastā.

Z/s „Sējas” vadītājs Āris Burkāns ar kundzi Ivetu Burkāni
Kategorijā „Lauku sētas – viensētas, kas atrodas
ārpus apdzīvotām vietām” 1. vieta tika piešķirta
Rundāles pagasta mājas „Lapiņas” īpašniecei Dzidrai
Teterei. Savukārt atzinības saņēma:
• Svitenes pagasta mājas „Dimzēni” īpašniece Ārija
Nākmane (nominācija „Liels ieguldījums vēsturiskā
mantojuma saglabāšanā”),

„Baltās mājas” saimnieki – Solveiga un Aivars Ikerti
Savukārt atzinības saņēma veikals „Beķerītis” Viesturu
pagasta Viesturos un veikals „Teiksmas” Svitenes pagasta
Svitenē.
Kategorijā „Daudzdzīvokļu mājas – mājas ar vairāk
nekā trīs dzīvokļiem” tika pasniegtas atzinības Viesturu
pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām „Bērsteles 15”
un „Vairogi”
Kategorijā „Mazdārziņi” 1. vietu ieguva Dace Ziemele
(Rundāles pagasta Saulaine). Atzinības saņēma Anna
Vasiļevska un Ieva Brašmane (Rundāles pagasta
Pilsrundālē), savukārt veicināšanas balvu – Silvija Geiba
(Rundāles pagasta Saulainē).
Pasākuma ietvaros tika sveikti arī konkursa „Iedzīvotāji
veido savu vidi 2010” dalībnieki un paziņots ilgi gaidītais
labākais projekts, kurš saņem naudas balvu 500 eiro
apmērā.

Pilsrundāles vidusskola izvirzīja apbalvošanai - skolotāju
Rolandu Vasiļevski par ieguldīto lielo darbu 2010. gadā
– dabaszinātņu projekta ietvaros kabineta aprīkojumā,
skolotāju apmācību veikšanā un konsultēšanā, mobilās
klases sagatavošanā darbam, elektroniskā žurnāla
ieviešanā, palīdzība pašvaldības darbībā ar datortehniku.
Rundāles novada pašvaldība apbalvošanai izvirzīja:
sabiedrisko attiecību un projektu speciālisti Lauru Ārenti
– par radošu pieeju darbam.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte” apbalvošanai
izvirzīja Brigitu Seškēnu, kā sabiedriski atsaucīgu
kolēģi, kura ierodoties bērnudārzā ikvienu sagaida ar
smaidu. Brigita ir bijusi neatsverama palīdze jaunuzceltā
bērnudārza iekārtošanā, ikviens jautājums vai problēma
tikusi risināta profesionāli.
Saulaines profesionālā vidusskola balvas saņemšanai
bija izvirzījusi galveno grāmatvedi Jadvigu Narvaišu.
Ikvienu Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas
pasākuma dalībnieku ar muzikāliem priekšnesumiem
priecēja Iecavas mūzikas skolas koklētāju ansamblis
„Uguntiņa” Alises Veisas vadībā. Pārsteidzoši dzirkstoši
bija mazie sporta deju izpildītāji no Dobeles, kuri izdejoja
dažādus dejas ritmus, kā ča-ča-ča, rumbu, kvikstepu un
lēno valsi.
Pasākuma noslēgumā visus pārsteidza uguņošana pie
Pilsrundāles vidusskolas. Apmeklētāji varēja aplūkot arī
zīmēšanas studijas dalībnieku izstādi.
Monika Ozoliņa
RPIVA Sabiedrisko attiecību kursa studente

ZEMGALĒ NOSLĒDZIES DABAS FOTOGRĀFIJU KONKURSS UN
SAGATAVOTA CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE
Šā gada janvārī Pilsrundāles vidusskolā būs iespēja
aplūkot ceļojošo fotoizstādi „Daba Zemgalē”, ko
sarūpējusi Zemgales Plānošanas reģiona administrācija
– vadošais partneris Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta atbalstītā projekta „Ilgtspējīga
dabas resursu saglabāšana Zemgalē”.
Minētajā projektā līdztekus daudzām citām aktivitātēm,
vasaras mēnešos reģionā bija izsludināts atklāts fotogrāfiju
konkurss, kurā piedalījās vairāk nekā 20 autoru ar vairāk
nekā 50 darbiem. Veiksmīgākos no tiem konkursa
komisija izraudzījusies ceļojošajai izstādei, kas līdz pat
agram pavasarim pārmaiņus būs skatāma pie projekta
partneriem Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Krustpils un
Viesītes novadā. Fotogrāfiju konkursa un izstādes mērķis
bija dokumentēt un popularizēt ainavas, floras, faunas un
citu dabas vērtību bagātību un unikalitāti Zemgalē.

Konkursam iesūtīto darbu autoru vidū, organizatoriem
par lielu prieku, pārsvarā ir zemgalieši, fotoamatieri no
Dobeles, Jelgavas, Tērvetes un citiem novadiem, kā arī
no Jelgavas un Rīgas. Arī pēc nodarbošanās autoru loks
ir visai plašs – skolēni, studenti, pašvaldību speciālisti,
izglītības un kultūras darbinieki, arī vairāki bezdarbnieki.
Izstādes rīkotāji fotogrāfiju autorus kopā pulcinās Viesītes
Kultūras pilī 11. decembrī. Tas tādēļ, ka tieši šajā datumā
Sēlijas puses ļaudis un citi reģiona iedzīvotāji Viesītē
gadskārtējā sarīkojumā godinās novadnieka, latviešu
fotogrāfijas celmlauža, pirmās latviešu valodā izdotās
grāmatas „Fotogrāfija” autora Mārtiņa Buclera piemiņu.
Kā pateicība dižajam meistaram par atstāto mantojumu,
kura izpēte aizvien vēl turpinās, ir viņa darba turpinātāju
veidotā fotoizstāde un tās darbos jaušamais Latvijas,
tostarp Sēlijas un Zemgales, dabas skaistums, unikalitāte,

ko ar fotokameru rokās autori saskatījuši Daugavas
ielejas, Bauskas, Tērvetes, Saukas, Vilces dabas parkos,
Skaistkalnes karsta kritenēs, Paņemūnes mežos, Ukru
gāršā, Zebrus un Svētes ielejās, Tīreļu purvā, Lielupes
palieņu pļavās, Kaigu purva un Kalnciema pļavu dabas
liegumos, kā arī citās aizsargājamās teritorijās, kas
iekļautas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo
teritoriju tīklā Natura 2 000. Pavisam šādu objektu
Zemgalē ir aptuveni 60.
Izstādē iekļauto darbu vērtēšanā ar savu balsojumu
var piedalīties arī apmeklētāji, kuri Viesītē, Aizkrauklē un
vēlāk arī Krustpilī, Dobelē, Rundālē un Vilcē fotogrāfijās
baudīs Zemgales dabas krāšņumu dažādos gadalaikos
un noskaņās.
Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona speciālists
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SKOLAS ZIŅAS
LĀČPLĒŠA KAUSI JAUNĀS MĀJĀS!
Lāčplēša diena mūsu skolā iesākās ar svecīšu
iedegšanu pie Piemiņas akmens, izjustu 11. klases
vēsturnieču ieskatu pagātnes notikumos. Piemiņas brīdis
īss, bet piesātināts ar svinīgo noskaņu, to iekrāsoja ļoti
nopietnie skolas jaunsargi Lauris un Gunārs. Piektdienas
pēcpusdienā uz tradicionālām sporta spēlēm zālē
ieradās vidusskolēni, uz sīvu cīņu volejbolā, katras
klases līdzjutēji sparīgi mēģināja ietekmēt spēles gaitu,
11.- ie ar talismanu, savu Zaķeni (audzinātāju I. Poču)
bija visefektīgākie. 10. klase (A. Vangale) palīgā ņēma
virtuves aksesuārus. Sportā 11. klase spēcīgākā, bet vai
arī kopvērtējumā? (Šogad vērtējums sastāvēja no darba
sporta stundās, sacensību rezultāta, līdzjutēju aktivitātēm
un erudīcijas konkursa rezultātiem). Sākumskolas un
pamatskolas komandas uz sīvo cīņu ieradās sestdien,
komandu stafete, individuālās līdzjutēju sacensības
mazajiem, pamatskola arī padomājusi par atbalstu
savējiem – 9.a cerēja uz eņģeļa palīdzību (A. Jeršova),
8.a palīgā sauca vietējo jaunsargu (Lauris Ziemelis),
kurš klasi bija noskaņojis ļoti patriotiski, ar īsti valstisku
piesitienu, savukārt 9.b cerēja pretiniekus apdullināt ar
katliņa rībināšanu.
Pirmdiena. Katrs skolēns varēja savu klasi pacelt
(arī nepacelt) ar zināšanām par novadam, valstij
būtiskām lietām (cilvēkiem, simboliku, objektiem). Bēdīgs

secinājums - mūsu skolēni neierauga informāciju skolas
telpās, jo pamatskolas konkursa jautājumu atbildes bija
redzamas skolas noformējumā, tikai vidusskolēniem bija
jaunumi politikā.
17. novembris, valsts dzimšanas diena, pulcēja mūs
pie valsts karoga. Īsas uzrunas, sveču gaismiņa un
tad arī patriotisma nedēļas rezultāti. Summējot visus
vērtējumus kopā, Lāčplēša kauss 1. - 2. klašu grupā
uz gadu mājos 1. klasē (S. Pavlova), 3. - 4. klašu grupā
4. klasē (A. Jurgelāne), 5.- 6. klašu grupā 5. klasē
(A. Vasiļevska), 7.- 9. klašu grupā 7.a klasē (D. Saka),
10.- 12. klašu grupā 11. klasē (I. Poča). Mūsu dāvana
valstij bija ne tikai sporta un zināšanu rezultāti, bet arī
gaisa laternu gaisma un vēstures pētījumu lasījumi
vidusskolas grupā.
Svētki pagājuši, par organizācijas darbiem milzu
paldies: skolotājiem - V.Zariņam, R.Gustiņai, I.Saltajai;
skolas direktores vietniekam saimnieciskajā darbā;
skolēniem – Ie.Oinasei, L.Vaļko, S.Mazurei, G.Purvišķim,
L.Ziemelim. Atsevišķs paldies domniekiem Jolantai,
Anetei, Mārim, Sabīnei, Litai un viņu palīgiem.
Patriotisma nedēļā atskatījās Daina Bergmane
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas darbā

SUMINOT LATVIJU!
Novembris ir mēnesis, kad mēs tā vairāk runājam
par Tēvzemi, par vietu, kur esam dzimuši un uzauguši.
Arī Bērsteles skolā šis laiks tika atvēlēts dažādiem
pasākumiem, lai suminātu Latviju, lai bērni apjaustu savu
piederību šai zemei, lai būtu lepni par savu dzimto vietu.
10. novembrī – Mārtiņos ķekatnieki skolotājas Līgas
Bajāres vadībā apmeklēja gandrīz vai katru skolas telpu
dziedot dziesmas, runājot tautas dziesmas, cienājot ar
pelēkajiem zirņiem. Katrai klasei tika teikts kāds ticējums,
vēlējums. Pēc ciemošanās klasēs skolas zālē gājām rotaļās.
Jau 4.reizi skolā norisinājās konkurss „Bērsteles skolas
Lāčplēsis”. 13. novembrī nomināciju „Lāčplēsis 2010”
ieguva 4. klases skolēns Edvīns Jurago (sk. Evrika
Udalova). Konkursa ietvaros zēniem bija jāparāda savas
zināšanas par Latvijas vēsturi. Šogad vairāk bija akcentēti
jautājumi par Lāčplēša dienu, Lāčplēša ordeni. Kārtīgam
Latvijas karavīram ir jābūt veiklam, trāpīgi jāšauj mērķī,
jābūt stipram. Līdzjutējiem par pārsteigumu, zēni parādīja
ļoti labus rezultātus roku saliekšanā. Tā kā ierakumos
nebūs neviena, kas piešūs pogu un aizlāpīs caurumu, tad
tas būs jādara pašiem. Zēni prasmīgi šuva pogas, lāpīja
ciet caurumus un pagatavoja arī apetelīgas sviestmaizes.
Konkursam pieteikušies bija 9 drosmīgi zēni no 1.-6. klasei.

NOVEMBRIS – VALSTS SVĒTKU UN GADSKĀRTU NORISES MĒNESIS
Svitenes skolai salu mēnesis atnesa daudz interesantus, emocionālus un tradīcijām bagātus pasākumus.
Mārtiņdienas andelei noteikums viens - tirdziņā
drīkstēja piedāvāt tikai paša audzētu, gatavotu vai citādā
veidā darinātu preci. Tirgū varēja nobaudīt daudzveidīgas
smalkmaizītes, iegādāties dekoratīvos ķirbīšus, ābolus,
konservētus dārzeņus, kompotus u. tml. ražojumus. Daži
rosīgie tirgotāji ātri vien savu preci izpārdeva.

Adriana Jonase
2.kl. Mārtiņtirgū

Svētku gaidīšanu mūsu skolas skolēni uzsāka ar
piedalīšanos Aizsardzības ministrijas izsludinātajā
patriotiskās dzejas konkursā „Mans dzejolis Latvijas
karavīram”. Savus dzejoļus konkursam iesūtīja 6. klases
skolēni – Linards Nākmanis un Lauris Pancerko.
Ar saviem darbiem skolēni vēlējās iepriecināt mūsu
karavīrus Lāčplēša dienā un Latvijas valsts svētkos,
par ko dalībnieki saņēma pateicību no Aizsardzības
Ministrijas.
Patriotiskās nedēļas ieskaņā katras klases kolektīvs
bija sagatavojis tautasdziesmas par tēmu „Karavīra
dvēselīte, sēd zobena galiņā”. Krēslai iestājoties,
skolēni, skolotāji, vecāki un vecvecāki ar lāpām devās
pie piemiņas akmens parkā, kur pagasta iedzīvotājs
Māris Lapsa uzrunāja klātesošos un izteica pateicības
vārdus, īpaši, skolēniem par kritušo cīnītāju piemiņas
saglabāšanu un cienīgu izturēšanos pret šāda veida
pasākumiem. Atšķirībā no citām reizēm klātesošiem
netveramu iemeslu dēļ, iedegto svecīšu gaismā, raisījās
dziesmas un pie piemiņas akmens gribējās uzkavēties
ilgāk.

(no kreisās) Viktorija Rikmane, Līga Dičpetere un Laura
Pūcēna 2.kl.dziesmu konkursā Lāčplēša dienā
12. novembrī notika konkurss zēniem „Lāčplēsis”.
Izsludinātajā konkursā pieteicās 14 zēni no 2.- 6. kl.
Iepriekš sagatavotais mājas uzdevums bija - izdomāt

un uzzīmēt skolas ģerboni, sagatavot prezentāciju par
sevi. Par visveiksmīgāk izdomāto ģerboni skatītāji atzina
Madara Bērziņa 5. kl. zīmējumu. Daudz pateicības un
atzinības rakstu par saviem mācību sasniegumiem,
darbību ārpusstundu pasākumos, konkursos un pulciņu
darbībā rādīja Ralfs Ivanovs, Linards Nākmanis,
Lauris Pancerko un Juris Medinskis no 6. kl. Visvairāk
medaļu un kausu par sasniegumiem dažādās futbola
sacensībās izlases komandā demonstrēja 3. klases
skolnieks Valts Smilga, kurš nopietno sportošanu
uzsācis no 4 gadu vecuma. Uz konkursu bija jāierodas
baltā kreklā un uzvalkā, līdzi ņemot sporta tērpu. Zēnus
gaidīja uzdevumu daudzveidība. Konkursa gaitā bija
jāzina atbildes uz jautājumiem par Latvijas valsti, jārāda
prasme uzlūgt meiteni uz deju. Līdzjutēji varēja vērot
zēnus veiklībā - kurš pirmais saģērbsies sporta tērpā
un prasmīgi sakārtos savas drēbes un saliks bikses
pa „buktēm”. To gan pareizi prata tikai viens - Linards
Nākmanis. Zēni sacentās kartupeļu mizošanā, rādīja
prasmi piešūt pogu, salikt lauznīšus, lasīt šifrētu tekstu
un piedalījās citos atraktīvos uzdevumos. Pasākumu
sagatavoja un vadīja skolotāja Ilga Vaičūne.
Rezultātā 1. vietu ieguva Linards Nākmanis 6. kl.
(attēlā), par vienu punktu mazāk un otro vietu ieguva
Valts Smilga 3. kl., trešā vieta Madaram Bērziņam 6.kl.

Gaidot valsts jubileju, radot svētku noskaņojumu
un mājīgumu skolas vestibilā, ik rītu tika iededzinātas
svecītes floristikas pulciņa dalībnieku pašu rotātajos
svečturos. Veicinot patriotiskās audzināšanas izpratni par
mūsu valsts vēsturiskajiem notikumiem un atsaucoties
uz aicinājumu, ik dienu skolā, pie skolēnu un skolotāju
krūtīm bija redzamas piespraustas sarkanbaltsarkanās
lentītes.
Priecājamies arī par skolēnu piedalīšanos EK pārstāvniecības bērnu pasaku konkursā „Rudens pasaku sprints
bērniem”, kur bērni tika aicināti sūtīt savas pasakas
ar nosaukumu „Draudzēsimies? Draudzēsimies!” Savu
dalību konkursā pieteica 2. kl. skolnieces – Adriana
Jonase, Laura Jonase, Viktorija un Vanesa Rikmanes,
Līga Katrīne Dičpetere, 6. kl. skolnieki – Lauris Pancerko,
Roberts Geršebeks, Linards Nākmanis un 5. kl. Jēkabs
Dičpeters.
Valsts svētkus pacilātā noskaņojumā atzīmējām ar
bērnu sagatavoto koncertu.
Ar cieņu
Gunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības vadītāja

17.novembrī skolā notika svētbrīdis „Mēs Latvijai”. Šogad
akcents tika likts uz Latvijas vēsturiskajiem novadiem Zemgali, Vidzemi, Kurzemi, Latgali. Skolēni pētīja un
zīmēja attiecīgo novadu tautas tērpus, zēni rokdarbu
stundās no koka izzāģēja latviešu etnogrāfiskās zīmes.
Ar šiem darbiņiem tika rotāta skolas aktu zāle. Skolas
gaiteņos varēja aplūkot skolēnu zīmējumus Latvijai.
17. novembra vakarā ar svētku montāžu (autore sk.
Anita Šapkova) skolēni un skolotāji piedalījās svētbrīdī
Bērsteles kultūras namā, kur priecēja un sveica pagasta
ļaudis Latvijas jubilejā.
26. novembrī kā Latvijas mēneša noslēgums notika
erudītu konkurss „Mana valsts Latvija” (sk. Evrika Udalova).
1.- 6. klašu skolēni tika sadalīti 4 komandās. Jautājumi
bija dažādi - par vēsturi, dabu, dabas aizsardzību, mūsu
novadu. Aktīvākie dalībnieki - Normunds Sivačovs, Oskars
Mihailovs, Ints Danebergs un Vladimirs Sujetins.
30.novembrī skolā ciemojās leļļu teātris ar izrādi „Lāču
pasakas”.
Aktīvi darbojās arī mūsu dambretisti. 5. novembrī
5. klases skolnieces Samanta Strautniece, Linda Krūmiņa,
Laura Puntuze 2.- 5. klašu meiteņu komandu turnīrā
Bauskas novadā ieguva 1. vietu, 12. novembrī Valentīns
Puntuzis, Rūdis Roziņš, Georgijs Lavrentjevs 2.-5. klašu
zēnu komandu turnīrā Bauskas novadā ieguva 5. vietu.
5.- 9. klašu turnīrā Pilsrundāles vidusskolas meiteņu
komanda ieguva 3. vietu, zēnu komanda – 2. vietu. No
Bērsteles skolas šajās sacensībās piedalījās Dace Degole,
Dairis Jurago.
Bauskas novada atklātās olimpiādes Bauska – 2010
kopvērtējumā Pilsrundāles vidusskola ieguvusi 2.vietu (sk.
Ilgvars Ūdris). Paldies bērniem un skolotājiem par ieguldīto
darbu un laiku gan Bērsteles skolas, gan Pilsrundāles
vidusskolas pozitīva tēla veidošanā!
Ar Adventes pirmās sveces iedegšanu skolas vainagā
ir aizsācies jaukais svētku brīnumu gaidīšanas laiks. Bet
brīnumi jau paši no sevis nemaz nenotiek. Kaut kas ir
jādara arī pašiem. Ir aizvadītas jau pirmās sacensības
šahā. Skaistu dāvanu skolai ir pasnieguši Dace Degole
un Dairis Jurago - iegūta 3.vieta. Daudz jauku brīžu un
pārsteigumu ir vēl priekšā.
Novēlu saviem skolēniem Ziemassvētkus sagaidīt ar
labām liecībām, uzvedību! Noticiet sev, uzdrošinieties
veikt labus darbus, neaizmirstiet par labdarību un brīnumi
notiks!
Skolotāji! Kaut mēs jau esam sagaidījuši daudzus Ziemassvētku brīnumus un domājam, ka nekas vairs mūs nepārsteigs – ticiet un kāds eņģelītis nosēdīsies uz Jūsu pleca!
Novada ļaudis! Lai Jūsu sirdīs un mājās mīt siltums,
labestība, mīlestība!
Gunta Šurna
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības vadītāja

Rundāles novada ziņas – Intervija

7.

PAR SPORTU UN COPES LIETĀM

Intervija ar Uldi Kreigeru, Rundāles novada domes deputātu
Uldis Kreigers ir rundālietis – viņš dzimis, audzis
un šobrīd kopā ar brāli saimnieko savā uzņēmumā
Ziedoņos. Viņa ģimene šeit ir ienākusi pēc kara pagājušā gadsimta 50-tajos gados no Dagdas puses
Latgalē. Bērnības vasaras lielākoties pavadītas Misā
pie vecāsmātes – ar brāli, brālēnu un māsīcu govis
ganot.
Vaicājot par pastrādātajām
Dzimis:
blēņām bērnībā, Uldis
Rundāles pagastā
smiedams stāsta par to,
Nodarbošanās:
kā ar brālēnu trešajā klasē
pusi vasaras pīpējuši.
Uzņēmējdarbība
Viņš piebilst: „Kā trešajā
Aizraušanās:
klasē atmetu, kopš tā laika
Sports
vairs nesmēķēju.”
Mācījies Uldis ir PilsrunMoto:
dāles vidusskolā un vēlāk
Mēģināt neapstāties.
Saulaines LauksaimniecīVienmēr, kaut arī
bas tehnikumā, savukārt
pamazām, bet uz
augstāko izglītību saistījis
priekšu
ar savu visu laiku aizrauDzīves vērtības:
šanos – sportu, absolvējot
Veselība – ja tā būs,
Latvijas Sporta un pedatad arī viss pārējais
goģijas akadēmiju kā
sporta skolotājs – basketnotiks
bola treneris.

Slēpojot Itālijā 2009.gada ziemā
Vai sports Tev arī šobrīd ieņem nozīmīgu vietu dzīvē?
Man laikam ir otrādāk kā citiem – man ir no sākuma sports
un pēc tam darbs.
Šajā jomā laikam galveno lomu ir spēlējis mans sporta
skolotājs Vilnis Zariņš. Viņš bija tikko atnācis strādāt uz
Pilsrundāles vidusskolu, kad piektajā klasē sāku pie viņa
trenēties vieglatlētiku. Tā arī vēl joprojām, līdz šai dienai
dzīvoju pa sporta zālēm.
Tagad esmu pievērsies hokejam. Esmu spēlējis Bauskas
hokeja komandas „LICO” sastāvā, savukārt šogad esmu
izveidojis savu komandu ar Bauskas čaļiem – „Ērgļi”.
Trenējamies Ozolnieku ledus hallē, spēles notiek Jelgavas
ledus hallē.
Paralēli hokejam spēlēju arī basketbolu komandā „Ozo”.
Ar šo komandu jau trešo gadu pēc kārtas piedalāmies
Bauskas kausa izcīņas sacensībās.
Sports Tev aizņem praktiski visu brīvo laiku?
Tā sanāk – hokeja treniņi notiek divas līdz trīs reizes
nedēļā, basketbola treniņi arī divreiz nedēļā, nedēļas
nogalēs sacensības. Atliek viena brīvdiena – pirmdiena.
Ziemā, kad lauksaimniecības darbi apdarīti, citu īsti nav
ko darīt – vai nu sporto, vai skaties televizoru. Es izvēlos
pirmo. Rezultātā, ziemā sportojot, sanāk vairāk noskrieties,
nekā vasarā strādājot.
Pavasarī – darbs, peldēšanās pa upi, dažādi ūdens prieki.
Rudenī viss kopā – darbs, lauki, hokejs.
Kādi ir pamatnodarbošanās veidi Tavam uzņēmumam?
Pamatā tā ir lauksaimniecība, kokapstrāde, galdniecības
pakalpojumi, nedaudz dārzniecība.
Dārzniecības jomā jādomā jauni virzienu, jo ziedu
audzēšana šobrīd praktiski neatmaksājas. Iespējams
jāmēģina domāt par garšaugu vai dārzeņu audzēšanu.
Kā ir ar krīzi šobrīd?
Galdniecībā grūtākais bija pagājušā gada rudens līdz šā
gada marta mēnesim, kad pasūtījumu bija maz. Pavasarī
atsāka pienākt pasūtījumi un šobrīd arī pietiek darba un
viss notiek. Pašlaik nodarbināti ir četri galdnieki, kuri algas
sev nopelna, izdevumi tiek segti un pašiem arī vēl paliek.
Jāskatās kā būs nākošā gada sākumā, kad celsies nodokļi.
Vai bez sporta un uzņēmējdarbības Tev vēl atliek laika
arī kādam hobijam?
Katrs uzņēmējs, ja grib, var atrast sev brīvo laiku. Pēdējā
laikā no pavasara līdz pat oktobrim esmu pievērsies

karpu copei. Pērkot daudz maz profesionālu aprīkojumu,
sanāk diezgan dārgs, bet interesants atpūtas veids –
nepieciešamas kādas četras vai piecas makšķeres,
attiecīgās spoles, barība iebarošanai. Karpas ķert brauc
uz vairākām dienām – trijām, četrām, cits uz nedēļu, divām
– cik katrs var izturēt. Līdz ar to nepieciešamas telts,
sadzīves aprīkojums, kas visu pasākumu sadārdzina.
Cik gadus Tu jau esi aizrāvies ar karpu copi?
Nu jau būs kādi gadi četri. Pēdējos divus gadus esmu
šai nodarbei pievērsies nopietnāk – veicu nopietnus
ieguldījumus atbilstoša sporta inventāra iegādei. Uzskatu
– ja pērk vienreiz – tad kaut ko labu, kas der uz vairākiem
gadiem.
Kuras ir Tavas iecienītākās makšķerēšanas vietas?
Bauskas pusē Ceraukstē tas ir Bangu dīķis, kur es braucu
vasaras vakaros, kad saule noriet, vai agri no rīta, kad vēl
nav saplānoti lauksaimniecības darbi.
Vairāk copēt sanāk, piedaloties sacensībās – Viešūra
ezerā, Kaķītī, Madonas pusē. Tur ir salaistas ļoti daudz
karpas un sami. Šeit sacensībās iespējams piedalīties
komandās, kas tiek komplektētas trīs cilvēku sastāvā.
Šogad Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrības
organizētajās sacensībās Vallē, laikam jau ar lielas
veiksmes palīdzību, ieguvu pirmo vietu. Sportā jau bez
veiksmes nevar.
Kā šādās makšķernieku sacensībās nosaka pirmās
vietas ieguvēju?
Sacensībās karpu ķeršanā vietas tiek noteiktas pēc
noķerto zivju kopējā svara. Jo smagāks kopējais noķerto
karpu loms, jo augstāka vieta. Pēc sacensībām visas lielās
noķertās zivis tiek laistas vaļā. Mazās – ap vienu līdz trīs
kilogramiem katrs var izvēlēties, vai laist atpakaļ vai nē.
Lielās – virs pieci kilogrami – noteikti jālaiž atpakaļ. Un
pašam jau arī ir interesanti noķerto karpu laist atpakaļ,
lai pēc pāris gadiem to atkal noķertu par diviem, trīs
kilogramiem smagāku.
Kāds ir bijis Tavs lielākais ķēriens?
8,7 kg karpa Tomē pagājušā gada vasarā.
Ko Tev nozīmē makšķerēšana?
Man makšķerēšana nozīmē atslēgšanos no visa – tas ir
laiks, kad var pārdomāt dzīvi, darbu, it visu. Pabūt vienam,
pavadīt vakaru, dienu vai pusotru kāda dīķa vai ezera
krastā.
Komandu sacensībās arī ir iespēja atslēgties no ikdienas
un pie viena baudīt arī komandas garu. Mēs sacensībās
piedalāmies, īpaši necerot uz augstu vietu. Vairāk gan
tas ir intereses pēc – iespēja uzzināt un atklāt ko jaunu,
paskatīties, kā to dara citi, iegūt pieredzi.
Fakti liecina, ka pirmo vietu ieguvēji sacensībās piedalās
ar milzīgu budžetu, izlietojot pāris tūkstošus latu zivju
iebarošanai vien... Daudzi to nevar atļauties, līdz ar to
pārējie ir daudz maz vienādā līmenī.
Tas ir dārgs, bet interesants pasākums. Pirms katrām
sacensībām jau zini, ka pretinieks būs nozīmīgs un ir
interesanti pacīnīties.
Vai cīņas moments ir interesantākais?
Tās ir sajūtas, ka vari to zivi kaut kā piemānīt, pievilināt,
izvilkt. Tad, kad zivs noraujas divi metri no krasta un tu
redzi, ka pirmo reizi tik liela ir pieķērusies un neesi to
izvilcis, tad ir kā ir. Tas ir arī meistarības, ne tikai aprīkojuma
jautājums.

iespējamo un iegulda lielus līdzekļus, lai karpu noķertu
– sākot ar barību un iebarošanas metodēm. Šobrīd,
makšķerējot karpas, lielākoties tās tiek iebarotas ar t.s.
boilām – bumbiņas no mīklas, kurām ir tūkstošiem dažādu
sastāvdaļu un variantu, no kā arī ir atkarīgs tas, cik
veiksmīgi ķersies karpas.
Pieredze sacensībās rāda, ka rezultāts ir ļoti atšķirīgs, ja
produkts, ko izmanto zivju iebarošanai, ir pirkts vai paša
gatavots, kur netiek izmantoti konservanti. Tie makšķernieki,
kuriem ir laba barības bāze, parasti arī uzrāda labākos
rezultātus.
Kurš diennakts laiks ir vispiemērotākais karpu
ķeršanai?
Principā no vakara stundām, kad saule noriet, līdz
rītausmai – vakara un nakts stundas ir potenciāli labākās.
Bet sacensībās – kā sāc ķert, tā makšķere visu laiku ūdenī.
Cope var notikt gan pa dienas vidu, gan vēlās vakara
stundās, gan arī pusčetros no rīta.

Uldis sava krustdēla Kristapa kristībās
Rundāles novada domē no deputātu kandidātu saraksta
„Vienoti novadam” Tu esi ievēlēts ar 198 balsīm. Kāda
bija galvenā motivācija iesaistīties?
Tagad grūti teikt, vai vajadzēja, vai nevajadzēja kandidēt
vēlēšanās, domāju, ka to laiks rādīs. Tobrīd manam
draugam Uldim Pakšiņam bija doma izveidot sarakstu,
lai iesaistītos vēlēšanās. Es biju ar mieru palīdzēt, bet
startēt pašā saraksta apakšā, lai neievēlētu. Tomēr sanāca
citādāk – tagad eju uz sēdēm. Nav tik traki, ir jau arī kaut
kas interesants (smejas).
Kā Tu pats vērtē deputātu darbu Rundāles novada
domē?
Viss notiek daudz mierīgāk nekā citos novados. Šeit
nav vērojama opozīcijas pretestība. Domāju, ka arī pats
priekšsēdētājs visu tur stingros grožos un darbs rit. Šobrīd
arī nesaskatu visā darbībā kaut ko, ko būtu nepieciešams
krasi mainīt, kas traucētu normāli, objektīvi strādāt, pieņemt
lēmumus.
Pēc Taviem uzskatiem, kuras ir tās jomas Rundāles
novadā, kas būtu jāattīsta?
Novads ir neliels. Mums jāmēģina atbalstīt, tas, ko reāli
varam atbalstīt – tūrisms, piesaistot līdzekļus ar projektiem.
Uzņēmējus – atvieglot, motivēt, pretim nākšana, piemēram,
dokumentu noformēšana, sakārtošana vajadzīgajos
ātrumos. Labiekārtošana, ceļu izveide, uzturēšana.
Cik paši spēsim piesaistīt līdzekļus, tik arī būs.
Ko Tu novēlētu Rundāles novada iedzīvotājiem šajā
pirmssvētku laikā?
Saticību un mieru.
Par Uldi...

Lielais loms 2008.gada vasarā
Kādas ir laba makšķernieka galvenās iezīmes?
It kā jau pacietība, bet to nevaru attiecināt uz sevi, jo man
vajag visu un uzreiz.
Kā man, tā arī visiem Latvijas karpu makšķerniekiem ir
vēl daudz jāmācās, lai sasniegtu starptautiskus rezultātus.
Lielākie karpu copmaņi skaitās angļi. Eiropā (Anglijā,
Francijā) makšķernieki gatavojoties sacensībām dara visu

Uldis Pakšiņš, Ulda ilggadējs draugs –
Mēs ar Uldi pazīstami esam kopš tā laika, kad kopā
mācījāmies Pilsrundāles vidusskolā. Viņš ir cilvēks, kuru
daudzus gadus saucu par savu draugu. Mums ir kopīga
interese par sportu, kopīgi apmeklējam nozīmīgus sporta
pasākums gan Latvijā, gan arī ārzemēs.
Pašu Uldi varu raksturot kā aktīvi sportistu – viņš šogad
ir saorganizējis pats savu hokeja komandu, ar kuru startē
Zemgales amatieru hokeja līgā.
Uldis ir viennozīmīgi atbildīgs cilvēks, ar savu redzējumu
uz dzīvi un lietu kārtību. Viņš ir apveltīts ar labu humora
izjūtu. Cilvēks uz kuru var paļauties.
Vilnis Zariņš, Ulda sporta skolotājs –
Uldim esmu bijis sporta skolotājs. Par skolas laiku varu
teikt, ka Uldis bija centīgs sportists un arī centīgs skolnieks.
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā intervija
ar Rundāles novada domes deputāti un Pilsrundāles
vidusskolas direktore Andu Liškausku!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem foto arhīviem
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Sniegoti sveicieni
Rundāles novada
novembra jubilāriem!
Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds Tas nezūd. Tas paliek.
/I.Egle/

70

Regīna Muižzemniece
Žanis Purvišķis
Valija Bille
Česlava Mangina

65

Aldona Grabovska
Vasilijs Bališevs
Elvīra Zeme

60

Dzintra Freimane
Intis Lūsis
Anatolijs Vasiļevskis
Vladislavs Noviks
Dzintra Mihailova

55

Ilga Vaičūne
Jurijs Helvigs
Ivans Kopiļčuks
Silvija Segliņa
Brigita Seškēna

50

Uldis Kalns
Pēteris Kanna
Gaidis Vilcāns

Sveicam Rundāles novada
jaundzimušos un viņu vecākus!

Viktorija Pumpure

dzimusi 22.novembrī, 2010
Vecāki: Ilze Kalna un Vjačeslavs Pumpurs

Eva Tilinda

dzimusi 21.novembrī, 2010
Vecāki: Asja Mihailova un Nauris Tilindis

Arvils Barvids

dzimis 19.novembrī, 2010
Vecāki: Dace Lause un Ainārs Barvids

Katrīna Makārova

dzimusi 10.novembrī, 2010
Vecāki: Kristīne Mangina un Aleksandrs Makārovs

GAIDĀMIE PASĀKUMI
Ziemassvētku koncerts
23.decembrī Svitenes tautas namā
Koncertā piedalīsies teātra studija „Savējie” mazuļu
grupiņa, vokālā studija „Miljons”, Iecavas mūzikas skolas
audzēkņi, Rundāles vokālais ansamblis
Jaungada balle
31.decembrī Svitenes tautas namā
Spēlēs grupa „Emburgas zēni” (Ieeja Ls 2,50)
Galdiņus iespējams pieteikt pa tālr. 266 72 682
Ziemas prieki – pasākums ģimenēm
8.janvārī Viesturu kultūras centrā
Kinovakars
14.janvārī plkst. 18.00 Svitenes tautas namā
Teņa diena bērniem un pieaugušajiem
17.janvārī Bērsteles kultūras namā
Barikāžu dienai veltīts pasākums
20.janvārī Svitenes tautas namā

Rundāles pils Ziemassvētkos aicina!
Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.
/autors nezināms/

Nezinīšu skolas tikšanās
21.janvārī Jaunajā zālē
Tikšanās ar dziednieci Valentīnu Uzari
28.janvārī Baltajā mājā

Rundāles pils vēlas radīt svētku sajūtu ikvienam novada
iedzīvotājam un aicina apmeklēt

ZIEMASSVĒTKU KONCERTUS
(bez maksas)

23. decembrī plkst. 13:00

Bauskas novada mūzikas skolas skolēnu izpildījumā un

26. decembrī plkst. 13:00

kad Jelgavas mūzikas skolas audzēkņi jums atskaņos savu
koncertprogrammu.
Baltās zāles izteiksmīgais gaišums un lielā, krāšņi rotātā
Ziemassvētku egle ļaus jums kaut uz brīdi nolikt malā
ikdienas rūpes, izbaudīt Ziemassvētku brīnumu un sajust,
ka ap sirdi kļūst silti un gaiši!

2011.gada 22.janvārī plkst. 9.00
Rundāles novada iedzīvotāji aicināti parādīt meistarību
savā hobijā, piedaloties

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS
SACENSĪBĀS
Pieteikšanās un
papildus informācija
pa tālruni:
29332367 (Lūcija Volodina)

Tālr. informācijai: 63963980; 63962197

AICINĀM RUNDĀLES NOVADA
UZŅĒMĒJUS
iesūtīt informāciju
izvietošanai www.rundale.lv

Lai nodrošinātu mūsu un citu novadu
iedzīvotājus ar informāciju par Rundāles
novadā sniegtajiem pakalpojumiem un
uzņēmējdarbības daudzveidību, aicinām
visus Rundāles novadā dzīvojošos,
strādājošos un reģistrētos uzņēmējus,
t.sk. lauksaimniekus un individuālo darbu
veicējus, izvietot informāciju par Jums
un Jūsu uzņēmumu Rundāles novada
domes mājas lapas www.rundale.lv sadaļā
UZŅĒMĒJDARBĪBA!
Lūdzam iesūtīt šādu informāciju:
• uzņēmuma zīmola attēlu vai atbilstošu
foto (jpg formātā),
• uzņēmuma kontaktinformāciju
(adrese, kontakttālrunis, e-pasts,
web lapas adrese),
• nelielu aprakstu (3-4 teikumi) par
uzņēmumu, piedāvājumu.
Kopīgiem spēkiem izveidosim Jūsu
uzņēmuma elektronisko vizītkarti tā, lai
mājas lapas apmeklētājiem būtu prieks
tieši pie Jums griezties pēc piedāvātajiem
pakalpojumiem!
Informāciju lūdzam iesūtīt elektroniski
(laura.arente@rundale.lv) vai ienest
personīgi Rundāles novada domes
Attīstības nodaļā (Rundāles novada
domes ēka, 1.stāvs).
Informācijai: tālr. 639 62 236

Audzēt austersēnes mājās - iespēja nopelnīt!
Ir iespēja uzsākt nodarboties ar austersēņu audzēšanu, ko iespējams
veikt mājas apstākļos un tādējādi, viegli apvienojot ar ikdienas darbu
veikšanu, radot iespēju papildināt ģimenes budžetu.
Ar šo netradicionālās lauksaimniecības veidu var nodarboties ne
tikai privātmāju īpašnieki, bet jebkurš, kuram ir brīva telpa (minimāli
10 kv.m.), piemēram, mājas pagrabs, brīva istaba, saimniecības ēka
un citas telpas. Vajadzīgie komponenti - izejvielas un cilvēka darbs.
Vajadzīgos komponentus nodrošina firma „Mūsu māja – 2”, kas
nodarbojas ar ekoloģisko produktu – austersēņu audzēšanu un
realizāciju.
Firmas tehnologs paskaidro un parāda paraugus, uz kuriem audzē
sēnes, demonstrē arī videomateriālus, šajā nodarbē nav vajadzīgi
milzīgi materiāli ieguldījumi. Ražu var sākt novākt mēneša laikā (šobrīd
sēņu audzēšanai piemēroti apstākļi – temp. +12 C līdz + 15 grādi).
Uz līguma pamata uzņēmums nodrošina produkta pilnu realizāciju.
Plašāku informāciju var iegūt mūsu filiālē Bauskā, Rīgas ielā 5 (2 stāvs)
no plkst.10.00 – 13.00 jeb pa telefonu 27033966, 26066381.
Lielākai interesentu grupai piedāvājam konsultācijas tuvāk
Jūsu dzīvesvietai. Kontakttālrunis: 27033966.

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:
Rundāles pagastā:
6 mazdārziņi Pilsrundālē 0,24 ha
1 mazdārziņš Saulainē 0,05 ha
1 mazdārziņš pie Rītausmām 0,05 ha
1 zemes gabals Mazrundālē 4,6 ha
Viesturu pagastā:
1 mazdārziņš Bērstelē 0,04 ha
2 zemes gabali Bērstelē 5,98 ha
Svitenes pagastā:
1 zemes gabals Svitenē 0,69 ha
1 zemes gabals Svitenē pie Āboliņiem 0,5 ha
Rundāles novada dome

Rundāles novada dome izsludina pieteikšanos
pedagogiem uz Eiropas Sociālā fonda (ESF)
stipendijām/mērķstipendijām
projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros
Atbalstāmās aktivitātes:
1) atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai
attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai
pašnodarbinātību;
2) atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē
nepieciešamajai pārkvalifikācijai;
3) pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka
attīstība.

Dokumentus aicinām iesniegt Rundāles novada domē
līdz 2011.gada 6.janvārim plkst.14.00!
Papildus informācija: www.rundale.lv
vai zvanot pa tālruni: 22029011 (Zinaida Sparāne)

Aizsaulē aizgājuši
Tā aiziet mūsu mīļie, aiziet no ikvienas rūpēm
Mierā un klusumā, prom, paliek vien dvēseles
gaisma
/Ā.Elksne/

Arnolds Blaudums
Valda Matjuka
Ivans Makavčiks
Jānis Dzenis
Kristaps Līcis
Vasilijs Maļuta

(22.05.1936
(02.03.1954
(12.05.1937
(31.07.1931
(14.07.1956
(06.11.1961

–
–
–
–
–
–

10.11.2010)
13.11.2010)
20.11.2010)
19.11.2010)
23.11.2010)
11.12.2010)

„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.

