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Rundāles novada domes informatīvs izdevums
Domes priekšsēdētāja sleja

2010. – DARBA GADS
Ir aizvadīts trauksmains un pārmaiņām bagāts 2009.gads.
Šobrīd cerīgi raugāmies uz Jauno 2010.gadu - ko tas
mums nesīs? Vai sāpīgās pārmaiņas turpināsies? Vai tās
skars arī mūsu novada iedzīvotājus?
Ja runājam par Latviju kopumā, tad pārmaiņas droši vien
turpināsies, līdz mēs kā sabiedrība atbrīvosimies no visa
liekā, no XXI gadsimta sākuma eiforijā uzpūstā un tikai uz
patēriņu un naudas daudzumu orientētā. Mēs pamazām
atgriezīsimies pie tādām vērtībām kā darbs, pienākums un
atbildība, sākot no katra sabiedrības locekļa savā ģimenē
un beidzot ar valsts augstākajām amatpersonām.
Rundāles novada pašvaldības mērogā 2010.gadam
vajadzētu būt aktīvam darba gadam, jo mūsu novadam
šis būs pirmais pilnais kalendārais gads. Šī gada laikā
nepieciešams uzlabot izveidoto Rundāles novada
pašvaldības struktūru, ņemot vērā jau uzkrāto pieredzi
un veicot nepieciešamos uzlabojumus. Rundāles novada
domes deputāti un darbinieki, apzinoties, ka jau 2009.gada
II pusgadā mums veicās labāk nekā kaimiņu novados, arī

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2009.gada 29.decembrī nolēma:
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.10
„Par Rundāles novada domes nodevām”. Noteikumi stāsies spēkā
2010.gada 1.martā;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.11
„Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.12
„Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.13
„Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību”. Noteikumi
stāsies spēkā 2010.gada 1.martā;
- apstiprināt noteikumus „Rundāles novada domei piederošo
dzīvojamo telpu īres maksas izsoles kārtība”;
- izveidot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
pašvaldību kopīgu iestādi „Starpnovadu iestāde” un apstiprināt tās
nolikumu, Uzraudzības padomes nolikumu un noteikt tās darbības
uzsākšanu ar 2010.gada 1.janvāri.
Deleģēt darbam kopīgās iestādes Uzraudzības padomē Rundāles
novada domes priekšsēdētāja vietnieci Mariju Teišersku un
Rundāles novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani ar tiesībām
precizēt Uzraudzības padomē Nolikumu saistībā ar citu novadu
pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem.
Noteikt, ka izveidotās kopīgās iestādes darbības nodrošināšanai
nošķirami un izmantojami Bauskas rajona pašvaldības administrācijas
struktūrvienību: Bauskas rajona Būvvaldes, Izglītības pārvaldes un
Pašvaldību IT kompetences centra materiāltehniskie (mēbeles,
datortehnika u.c. aprīkojums) un personāla resursi;
- atbalstīt Rundāles novada domei piekrītošā un valdījumā esošā
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” vienas zemes vienības 3,41 ha platībā maiņu
ar Mežotnes evaņģēliski luterisko draudzi pret tās īpašumā esošu
nekustamā īpašuma „Mācītājmāja – Ķesteri” zemes gabalu 3,41 ha
platībā.

2010.gadā turpinās strādāt Rundāles novada iedzīvotāju
labā, lai nodrošinātu visu pašvaldības funkciju realizāciju,
kā arī, īstenojot projektus dažādās jomās, veiktu arī tādus
papildus darbus, kas nepieciešami mūsu iedzīvotājiem.
Jau pagājušā gada pēdējās darba dienās, apstiprinot
novada 2010.gada budžetu, bija redzams, ka varam garantēt
budžeta līdzekļu pietiekamību visu novada dienestu,
struktūru un nodaļu darbībai, kā arī visu uzsākto un jauno
projektu realizācijai, pateicoties prātīgai saimniekošanai vēl
Rundāles pagastā un cerot, ka 2010.gada laikā nebūs tik
dramatisku budžeta samazinājumu.
Jāatzīmē, ka, neskatoties uz sarežģīto ekonomisko
situāciju valstī, novada deputāti nav aizmirsuši savus
priekšvēlēšanu solījumus un gatavojas tos realizēt, t.sk.
pašvaldības ceļu un valsts ceļa uz Sviteni sakārtošanu,
mākslas un mūzikas skolas izveidi u.c.
Lai mums visiem 2010.gads piepildās ar visu labo ieceru
izdošanos!
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
Pēc Mežotnes evaņģēliski luteriskās draudzes pozitīva lēmuma
pieņemšanas attiecībā uz zemes gabalu maiņu, Rundāles novada
dome organizēs visas nepieciešamās darbības, lai veiktu nekustamā
īpašuma maiņu;
- atsaucoties uz Latvijas Republikas Vides pārraudzības valsts
biroja atzinumu Nr.16 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) –
Bauska (Ārce) būvniecībai”, akceptēt paredzēto darbību – „Valsts
galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce)
būvniecība” darbības ierosinātājs VAS „Latvijas Valsts Ceļi”, 3. un
3.a varianta apakšvariantus, kuros paredzēta tilta būvniecība pāri
Lielupei, ar precizējumiem:
• pārcelt autoceļa būvniecības trasi Dienvidu virzienā uz Rundāles
novada domes valdījumā esošu zemesgabalu „Lepšukalns”,
kura kopējā platība ir 15.9 ha;
• iebilst Atzinuma 17. lpp. uzsvērtajam par negatīvo ietekmi
uz dabas parka „Bauska” teritoriju, jo autoceļa izbūves joslā
pašlaik atrodas nesakārtotas karjeru teritorijas un izbūvējot tiltu
būs iespēja to sakārtot;
- atļaut atdalīt divas zemes vienības no nekustamā īpašuma
„Mežvidmas” Viesturu pagastā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu;
- atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Tārpiņi” Rundāles pagastā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
”Vītoliņi” Svitenes pagastā;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem
„Galiņi”, „Kauliņi”, „Zirnīši” Viesturu pagastā un nekustamā īpašuma
„Vītoliņi” daļu Svitenes pagastā;
- noteikt nekustamā īpašuma „Īcēnu mežs” Svitenes pagastā zemes
daļai zemes lietošanas papildmērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- iznomāt zemes gabalus „Rožkalni”, „Saulaines mazdārziņš”.
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2010.gada 28.janvārī
plkst.15.00.
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2010. GADA BUDŽETS
2009.gada decembra Domes sēdē tika pieņemts 2010.gada
budžets. Neskatoties uz to, ka pašvaldības budžetu ietekmē
Latvijas ekonomikā vērojamās negatīvās norises, arī 2010.gadā
novada attīstības un budžeta prioritātes ir izglītība un
nepieciešamās sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšana
novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Šogad turpināsies
bērnudārza „Mārpuķīte” jaunās ēkas celtniecība, un jau rudenī
Rundāles novada jaunajai paaudzei būs iespēja apdzīvot jaunas,
skaistas un modernas telpas.
Uz 2010.gadu pamatbudžeta ieņēmumi plānoti Ls 1 962 973
apmērā; attiecībā pret 2009.gadu budžeta ieņēmumu daļā sa
mazinājums par 4,35%.
Attiecībā pret 2009.gadu budžeta ieņēmumu daļā samazinājums
par 4,35%. 2010.gadā plānotie nodokļu ieņēmumi, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, palielinājušies par 3,97%. Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis palielinājies par 4,6%, īpašuma nodoklis samazinājies
par 0,21%.
Speciālā budžeta ieņēmumi plānoti Ls 42 532 apmērā, kur
vislielākais samazinājums skāris mērķdotāciju ieņēmumus
autoceļu fondam – salīdzinot ar 2009.gadu tas samazinājies par
28,75% (17 161 latiem).
Kopējie pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā plānoti Ls 2 883 752
apmērā, no tiem būtiskākie:
• Vispārējie valdības dienesti Ls 202 055, jeb 7.01% no
pamatbudžeta izdevumiem
• Izglītība Ls 1 414 111 (49.04% )
• Vides aizsardzība (t.sk. Komunālā dienesta darbības
nodrošināšanai, labiekārtošanas darbiem, kapsētu uzturēšanai,
vides projektu realizācijai u.c.) Ls 682 109 (23.65%)
• Atpūta, kultūra un reliģija Ls 357 442 (12.4%)
• Sociālā aizsardzība Ls 149 144 (5.17%)
• Transports Ls 19 463 (0.67%)
• Veselības aprūpe Ls 6 492 (0.23%)
• Sabiedriskā kārtība un drošība Ls 2 936 (0.1%)
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, sociālais
budžets veidots par 21,24% lielāks, salīdzinājumā ar 2009.gadu.
Savukārt neparedzēto izdevumu segšanai 2010.gadā plānoti
Ls 50 000.
Neskatoties uz ekonomisko situāciju, pašvaldība budžeta
izdevumos ir iekļāvusi 13 projektu realizācijas izdevumus, kas
kopā sastāda Ls 562 535. Bez šiem budžetā paredzētajiem
projektiem Rundāles novada dome ir iesniegusi apstiprināšanai
4 projektus, kā arī vairākiem projektiem pašlaik tiek izstrādāti
pieteikumi iesniegšanai.
Informāciju sagatavoja:
Daiga Straņķe,
Rundāles novada domes Ekonomiste - auditore

ABONĒTĀ PRESE NOVADA BIBLIOTĒKĀS
Tā kā ikdienā esat visvairāk iecienījuši dažādus preses
izdevumus, Rundāles novada bibliotēkas arī jaunajā 2010.gadā
saviem lasītājiem piedāvā iespēju izvēlieties sev tīkamākos
laikrakstus un žurnālus katram savā bibliotēkā:
Bērsteles bibliotēkā
Astes, Bauskas Dzīve, Čemodāns, Ieva, Ievas Māja, Ievas
Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Virtuve, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve,
Sīrups +.
Pilsrundāles bibliotēkā
Astes, Bauskas Dzīve, Čemodāns, Dari Pats, Dārzā, Dārza
Pasaule, Dārzs un Drava, GEO, Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti,
Ievas Veselība, Ievas Virtuve, Ilustrētā Pasaules Vēsture,
Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Vēsture Junioriem, Leģendas,
Māja, Mans Mazais, Marta, Mistērija, Mūsmājas, Patiesā
Dzīve, Praktiskais Latvietis, Privātā Dzīve, Psiholoģija Mums,

PILSRUNDĀLĒ UZLABOS INFRASTRUKTŪRAS
KVALITĀTI
2009.gada 18.decembrī tika parakstīts līgums ar Lauku atbalsta
dienesta Zemgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma
piešķiršanu projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Rundāles pagastā” īstenošanai.
Projekts tika izstrādāts, pamatojoties uz iedzīvotāju pieprasījumu
par teritorijas labiekārtošanu; tā īstenošana plānota līdz 2010.gada
30.septembrim. Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:
• tiks veikta Lejnieku ielas rekonstrukcija Pilsrundāles ciemā;
• tiks labiekārtots bērnu laukums pie daudzdzīvokļu mājas
„Saulgrieži”, uzstādot daudzfunkcionālu moduli, kā arī veikti
teritorijas labiekārtošanas darbi pie daudzdzīvokļu mājas
„Zemzari”, kur atrodas bibliotēka un doktorāts: tiks uzstādīti
3 soliņi, 2 atkritumu urnas un statīvs velosipēdu novietošanai;
• tiks rekonstruēts pastaigu celiņš „Mežotnes baznīca – Vīna
kalns”, izbūvējot koka laipu un kāpnes uz Vīna kalnu.
Projekta kopējais finansējums ir LVL 140 000,00, kur attiecināmais
finansējums ir LVL 115 702,47 t.sk.: ELFLA finansējums LVL 86 776,84;
valsts budžeta finansējums LVL 21 694,21; Rundāles novada domes
finansējums LVL 28 925,63.

TIKS IEGĀDĀTA DATORTEHNIKA
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS
BĒRSTELES UN SVITENES STRUKTŪRVIENĪBĀM
Ar š.g. 1.janvāri uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekta „Rundāles novada skolu informatizācija”
īstenošana darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.
Par projektam piešķirto finansējumu Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles un Svitenes struktūrvienībām tiks iegādāti stacionārie
un portatīvie datori, multimediju tehnika, kā arī tiks attīstīti lokālie
datortīkli.
Projekta īstenošanai piešķirts finansējums 16 543,03 latu apmērā,
kur LVL 14 061,57 (85%) ir ERAF finansējums, LVL 2481,46 (15%)
valsts budžeta finansējums.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2011.gada 30.jūnijam.
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente, Sabiedrisko attiecību - projektu speciāliste
Psiholoģija Ģimenei un Skolai, Puķudobe, Rokdarbu Vācelīte,
Santa, Spicā, Una, Veselība, Zintnieks, 36,6.
Svitenes bibliotēkā
Bauskas Dzīve, Ezis, Ieva, Ievas Veselība, Latvijas Avīze,
Mūsmājas, Praktiskais Latvietis, Privātā Dzīve.
Vecrundāles bibliotēkā
Bauskas Dzīve, Ezis, Ievas Māja, Ievas Veselība, Ievas
Virtuve, Lata Romāns, Mājas Viesis, Patiesā Dzīve, Saimniece,
Spicā, Veselība, Virtuves Viltībiņas.
Viesturu bibliotēkā
Ieva, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Virtuve,
Ilustrētā Pasaules Vēsture, Leģendas, LILIT (latv.v.), Mūsmājas,
Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Sīrups +, Taka, 36,6 C.
Bibliotēku jaunumiem sekojiet mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā Kultūra vai savu pagastu bibliotēkās. Uz tikšanos!
Rundāles novada bibliotēku vadītāju kolektīvs
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MĀCĪBU GADA PIRMAIS SEMESTRIS PAGĀJIS
Laiks skrien vēja spārniem. Vēl tikko bija mācību gada
sākums, kas mums visiem atnesa daudz ne tik patīkamu
sajūtu saistībā ar ekonomiskajām pārmaiņām mūsu valstī,
līdz ar to arī izglītības sistēmā. Bet nu ar piparkūku un skuju
smaržu esam pavadījuši Ziemassvētkus un Jauno gadu.
Ziemassvētki un Jaunais gads mums katram saistās ar
kaut ko savu – svētkiem sapostu māju, svētku egli, vakaru
ģimenes lokā, dāvanām, eņģeļiem, rūķiem, tā šo sarakstu
varētu papildināt vēl un vēl.
Ar ko tie saistās skolā? Ir pagājis mācību gada 1.semestris,
varam izvērtēt padarīto. Kā katru gadu Ziemassvētku laikā
mēs sveicam čaklākos, centīgākos skolēnus mācībās, kuriem
vēlamies pateikt paldies par paveikto mācību gada 1.semestrī.
2. -12. klašu skolēni kā pateicību saņēma grāmatu un atzinības
rakstu. Mūsu skolas paši mazākie bērni, tie ir 5 - 6 gadīgie un
1.klase, saņēma kopīgu dāvanu katrs savai klasei - attīstošās
spēles, kuras ikdienā varēs klasē spēlēt.
Par labām un teicamām sekmēm tika sveikti 18 skolēni
2. - 4. klašu grupā un 37 izglītojamie 5. - 12. klašu grupā.
Pateicību par labām sekmēm mācībās saņēma 16 skolēni,
viņiem tikai vienā mācību priekšmetā bija viduvējs vērtējums.
2. - 4. klašu grupā apbalvojām arī labākos lasītājus, rēķinātājus
un glītākā rokraksta īpašniekus, kā arī tos, kuri šī mācību gada
1.semestrī skolā nav kavējuši nevienu dienu.
Mūsu čaklākie skolēni mācībās ir:
2. klasē: Niks Tarvāns, Dāniels Tanons, Roberts Romānovs,
Samanta Brezina, Kristīne Ārente, Renārs Odziņš.
3. klasē: Andra Letīcija Trasūne, Angelika Elmāra Židele,
Diāna Šulce, Jānis Lekavičs, Santa Marija Kivriņa, Oļegs
Gromovs, Rinalds Gedmins, Diāna Turka.
4. klasē: Jānis Saltais, Patrīcija Šastakoviča, Mārtiņš Šulcs,
Dita Liepiņa.
5.a klasē: Renāte Gedmina, Zanda Iesalniece, Rudīte Rukse,
Sabīne Brezina
6.a klasē: Annija Krikščūne, Renāte Ripa, Rihards Saks,
Dāvis Tarvāns, Kristāna Āriņa, Diāna Kevliča, Krista Zīverte,
Signe Jalovecka, Jānis Purvišķis.
7.a klasē: Kaspars Ārents, Lauris Ziemelis, Linards Zvaigzne,
Laura Stepančenko, Jānis Kapteinis, Dāvis Gāže.
7.c klasē: Laura Bistrova, Artūrs Ņikitins.
8.a klasē: Viktorija Bajera, Lolita Dāboliņa, Melānija Ivulāne,
Linda Lekaviča, Lāsma Pīrāga, Jēkabs Zeimuls, Sintija Kevliča,
Mārtiņš Maldutis.
8.b klasē: Agita Ģirupniece.
9.a klasē: Elīna Grebeža, Anete Šulce, Edgars Ņikiforovs,
Ilva Semičenkova, Renāte Voroncova, Ieva Pancerko, Edijs
Pažemeckis, Ivo Blaudums, Kaspars Forsts, Krists Brūvelis.
9.b klasē: Sabīne Matulēviča, Eva Pakalne, Laura Platā.
10. klasē: Signe Kapteine, Klinta Lekaviča, Lita Maldute,
Solvita Ņikiforova.
11. klasē: Una Kaspardena, Ivars Straņķis.
12. klasē: Agnese Skujevska, Jūlija Rešetņikova, Dagnija
Šulce, Zane Mazure.
Paldies vecākiem par viņu centīgajiem un talantīgajiem
bērniem! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu
izglītošanā!
Visiem novēlu gribasspēku, mērķtiecību, neatlaidību un
izturību, lai mīlestība, sirds siltums, miers un saticība jūsu
ģimenēs Jaunajā gadā!
Daiga Saka,
Pilsrundāles vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā

PIRMAIS PUSGADS SVITENES FILIĀLĒ
AIZRITĒJIS STRAUJI
Lielie pārmaiņu laiki valstī ir skāruši mūs visus un skolu
reorganizācija Rundāles novadā šajā mācību gadā likusi
pielāgoties jaunajām reformām. Pirmais mācību semestris skolā
aizritējis strauji, nemanot. Iespējams, tas arī tādēļ, ka pirmā
adventes svētdiena pienāca ar pēdējiem rudens rožu ziediem.
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes filiālē joprojām tiek īstenotas
četras licencētās mācību programmas. Par skolēnu pārvadājumiem
regulāri tiek gādāts pēc izstrādātā grafika. Visu klašu skolēni
nodrošināti ar mācību grāmatām no skolas bibliotēkas.
Izvērtējot mācību darbu pirmajā pusgadā, no 1. līdz 5. klasei
kopumā ir 18 skolēni, kuri sasnieguši labus mācību rezultātus.
Piektajā klasē tie ir - Jogita Kampine, Aiva Mangina, Linards
Nākmanis. 3./4. klasē - Rihards Pičugins, Eva Reinfelde, Dāvis
Alksnis, Madars Bērziņš, Mārtiņš Čerļenoks. Otrajā klasē - Ilze
Kalniņa, Melisa Rence, Rinalds Smilga, Valts Smilga. Pirmajā
klasē - Līga Katrīne Dičpetere, Deivids Jānis Geršebeks, Adriana
Jonase, Laura Jonase, Vanesa Rikmane, Viktorija Rikmane.
Ziemassvētku eglītes pasākumā kā pateicība šiem skolēniem
tika pasniegtas grāmatas. 28.decembrī Rundāles novada dome par
ieekonomētajiem līdzekļiem dāvāja visiem apmaksātu ekskursiju
uz Rīgu, skolēniem bija iespēja redzēt to Ziemassvētku rotā.
Paldies vecākiem un vecvecākiem par sapratni, rūpēm un
atbalstu savu bērnu mācību sasniegumos! Ikdienas darbā
visiem skolēniem vēlam centību, zinātkāri un gribasspēku mācību
procesā zināšanu apguvē!
Jau vairākus gadus lielu atbalstu mēs, Svitenes skola,
saņemam no Austrālijas latvieša J. Drengera k-ga. Skolas gados
viņš dzīvojis Svitenes skolā un ieguvis šeit pamatizglītību. Kara
krustceles viņu aizvedušas tālajā svešatnē. Ar mūsu labvēļa
gādību šogad esam pasūtījuši rotaļu un spēļu laukuma aprīkojumu
pirmsskolas bērniem, kas tiks uzstādīts un iekārtots pavasarī pie
skolas, iegādājušies attīstošās spēles un pastalas mazajiem
dejotājiem. Viņa finansiālais atbalsts tiek norādīts konkrētiem
mērķiem, kurus cenšamies realizēt. Esam bezgala pateicīgi viņam
par nesavtīgo atbalstu un ieguldījumu Svitenes skolas izglītībā un
attīstībā.
Gunta Novika,
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības vadītāja

SEMESTRA REZULTĀTI BĒRSTELES FILIĀLĒ
Bērsteles skola savā jaunajā statusā pēc reorganizācijas ir
aizvadījusi pirmo mācību gada semestri. Bija pagrūti pierast pie
klusākiem starpbrīžiem, 5. un 6. klases skolēni ilgāku laiku nespēja
aptvert, ka nu ir kļuvuši par skolas vecākajiem bērniem. Bet laiks
visu palēnām ir salicis pa savām vietām, un mācību darbs rit savās
ierastajās sliedēs.
Pie Ziemassvētku eglītes grāmatas par labiem rezultātiem
mācībās saņēma Anastasija Stabrovska (bērnudārza grupa);
Vladimirs Sujetins, Eva Želamska, Aigars Čolno (5 - 6 gadīgo
grupa); Rinalds Novikovs, Valentīns Puntuzis, Anastasija
Strautniece (1. klase); Rinalds Vītiņš, Aivis Jēkabsons (2. klase);
Jolanta Rikmane, Veronika Ivanova, Edvīns Jurago (3. klase);
Samanta Strautniece, Linda Krūmiņa (4. klase); Dace Degole
(5. klase).
Ziemassvētku vecītis bija atsūtījis grāmatas arī pašiem
čaklākajiem skolas apmeklētājiem, kuri ceļu uz mācību iestādi ir
mērojuši katru dienu – Nikam Jakelim, Ancei Udalovai (bērnudārza
grupa); Vitālijam Jakubelovičam, Anastasijai Strautniecei (1. klase);
Imantam Norovam (2. klase); Jolantai Rikmanei (3. klase).
Savus startus dambretes un šaha sacensībās ir uzsākuši arī skolas
interešu izglītības dambretes pulciņa dalībnieki – skolas komanda
izcīnījusi 3. vietu Bauskas novada pirmajā olimpiādē dambretē
(1. vieta 5. - 9. klašu grupā zēniem un 1. vieta 5. - 9. klašu grupā
meitenēm) un 2. vietu Bauskas novada atklātajā čempionātā šahā
komandu kopvērtējumā (pedagogs Ilgvars Ūdris).
Par saviem labajiem darbiņiem skolēni un skolotājs saņēma
balvu – ekskursiju uz Rīgu.
Gunta Šurna,
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības vadītāja

4. Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sirsnīgi sveicam
novada janvāra jubilāres un
jubilārus!
Ļauj kādam sapnim
šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrējienā
tie pie Tevis iet...
/A.Āre/

80

Anna Kurjanoviča

75

Marija Černousova
Smaida Kondrāte
Arvīds Ozoliņš
Ņina Povarņicina
Dzidra Velpa

70

Genovaite Čekava
Aleksandrs Daupars
Marija Jarmalavičiene
Jeļena Oņiščenko
Jānis Šulcs

65

Daina Abace
Klemenss Jass
Arvīds Pēkalis
Česlavs Selickis
Sofija Skadorva

60

Laimdota Belrusa
Jānis Purviņš
Anatolijs Romanovs
Tatjana Sidorova
Juris Sosonka
Vladimirs Šinkets
Sofija Šteina

55

Ņina Čerņaka
Modra Tarvāne
Ināra Trasūne

50

Sniegbaltīte Augstkalne
Arnis Griķis
Ainārs Grīnvalds
Vladimirs Ivanovs
Lidija Kuriševa
Ina Lapiņa
Konstantīns Požoga
Ruta Ridere
Skaidrīte Strautniece

GAIDĀMIE PASĀKUMI

Sveicam Rundāles novada
jaunos iedzīvotājus!
Ernests Kociņš

dzim. 16. dec. 2009.
Vecāki – Kristīne Kociņa un
Jānis Kociņš

Nika Gorkunova

dzim. 17. dec. 2009.
Vecāki – Olga Kozare un
Aleksejs Gorkunovs

Dārta Beinaroviča

dzim. 5. janv. 2010.
Vecāki – Jolanta Beinaroviča un
Kaspars Beinarovičs
LIELS PALDIES!
Jauno gadu iesākot gribam teikt paldies
vārdus Rundāles novada bērnudārzam
„Mārpuķīte”
Tā gaisma, ko izstaro sveces,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds –
Tas nezūd, tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Paldies
bērnudārza
vadītājai
Indrai
Konstantinovai un 5 – 6 gadīgo bērnu
audzinātājām
Ingai un Ievai par jauko
Ziemassvētku pasākumu, kuru sagatavojāt
kopā ar mūsu mazuļiem!
Paldies arī visam bērnudārza kolektīvam par
sirds dāsnumu, gādību un lielo atbildību rūpēs
par mūsu mazuļiem.
Lai Jums visiem 2010.gads ir bagāts ar
labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem
atelpas brīžiem. Lai jūsos mājo un valda
godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest
un palīdzēt!

Laimīgu Jauno gadu un izturību arī
turpmāk!
„Mārpuķītes” 5-6 gadīgo bērnu vecāki
Es ticu, ka ir brīnumi,
Kas necerēti nāk,
Un daiļu sapņu pasauli
Ap sevi radīt sāk.
Es ticu, ka ir laimība,
Kas svētās liesmās mirdz,
Un, ja tā visa nebūtu,
Vai justu mums tad sirds?
/J. Poruks/

Mūsu sirdis sajuta brīnumiņu
un par to mēs no sirds sakām
lielu “PALDIES!”
veikala “Luu – Lux” vadībai!
Rundāles novada
bēbīšu skoliņas “Riekstulītis” māmiņas,
bērni un audzīte☺

Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums
20. janv. plkst. 18.00 Svitenes tautas namā
būs iespēja noskatīties režisora Z.Vidiņa
filmas „Baltie zvani” un „Kurš pavēlēja
šāvējam?”. Tiks iekurts atmiņu ugunskurs.
„Pasakas par ziediem”
22. janv. plkst. 16.00 Domes Jaunajā zālē.
Tikšanās ar sertificētu dziednieku
Mārtiņu Geidu
27. janv. plkst. 11.00 Bērsteles bibliotēkā –
informācijas centrā interesantas sarunas
par dziedniecību, praktiski padomi
ārstniecībai ar augiem.
Nezinīšu skolas pirmā tikšanās
29. janv. plkst. 16.00 Domes Jaunajā zālē
pasākums pirmskolas un sākumskolas
vecuma bērniem.

Valsts ieņēmumu dienesta
INFORMATĪVIE SEMINĀRI
par aktualitātēm nodokļu jautājumos
10.febr. plkst. 10.00 Domes sēžu zālē
10.febr. plkst. 14.00 Svitenes pagasta pārvaldē
17.febr. plkst. 10.00 Viesturu pagasta pārvaldē
Ludmila Knoka,
Rundāles novada Lauku attīstības speciāliste
Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu:
„Pie Punslavām 3.53.59” – 0,87 ha
„Punslavas” – 0,30 ha, 0,50 ha, 0,5ha, 0,26 ha
„Pilsrundāles ciemats 1.25” – 0,02 ha
„Pilsrundāles ciemats 2.31” – 0,03 ha
„Pilsrundāle 78” – 0,03 ha
„Pilsrundāle 101” – 0,03 ha
„Pilsrundāles ciemats 3.15.2” – 0,02 ha
„Pilsrundāles ciemats 3.11.” – 0,23 ha
„Rundāles ciemats 1.7” – 0,08 ha
„Rundāles ciemats 4.4.” – 0,46 ha
„Rundāles ciemats 6.4.1” – 0,07 ha
„Rundāles ciemats 6.22” – 0,32 ha
„Rundāles ciemats 6.17” – 0,03 ha
„Āboliņi” – 1,86 ha
Rundāles pagasta zemes
1.1. – 0,85; 1.3. – 0,84; 1.5,7 – 1,79 ha
„Bornsmindes parks” – 0,13 ha
„Sarmas-Indras 2.2” – 3,5 ha
Svitenes pagastā
kad.Nr.40880040333 – 0,1 ha,
kad.Nr.40880040352 – 0,1 ha
Rundāles novada dome

Mūžībā aizgājuši

Izdziest mūžs kā sveces liesma,
Izdeg tā kā saules stars...
/J.Sirmbārdis/

Jānis Kurklītis (14.06.1951.-25.12.2009.)
Valentīns Brazuls (23.08.1961.-26.12.2009.)
Andrejs Ozoliņš (15.12.1944.-04.01.2010.)
Skaidrīte Rikmane (05.12.1940.-09.01.2010.)
Alberts Jaunzems (07.04.1924.-11.01.2010.)

„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.

