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Rundāles novada domes informatīvs izdevums
Domes priekšsēdētāja sleja

PAR LĪDZDALĪBU
Rundāles novada domei šajā pavasarī un vasarā gaidāmi
daudzi realizējami projekti, par kuriem iedzīvotāji jau vairākkārt
informēti gan „Rundāles novada ziņās”, gan citos avotos.
Tagad jau ir precīzi zināms, ka Rundāles pagastā t.s. „cukura
ceļu” rekonstrukcijas projekta ietvaros uz ceļa Mazrundāle –
Vecrundāle maija otrajā pusē tiks nojaukts tilts pār Bērsteles upi.
Tas varētu radīt neērtības iedzīvotājiem un lauksaimniekiem,
tāpēc savlaicīgi par šīm grūtībām informējam, lai ar to varētu
rēķināties plānojot savus darbus un gaitas. Tilta rekonstrukciju
plānots pabeigt līdz 15. augustam.
Otra lieta, kas prasa aktīvu sabiedrības iesaistīšanos ir
pieteikšanās sabiedriskā labuma projektu „Iedzīvotāji veido savu
vidi 2010” un „Mēs paši” realizācijai, kurus finansē Nīderlandes
fonds KNHM un mūsu pašu Hipotēku banka. Vēlreiz aicinu
iedzīvotājus izmantot lielisko iespēju finansējuma saņemšanai,
lai kopīgi realizētu dažādus vides uzlabošanas un citus projektus.

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 25.februārī nolēma:
- veikt grozījumus Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos
noteikumos Nr.1 „Rundāles novada domes nolikums’’:
- izveidot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 6 locekļu
sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: Laima Artimoviča, Iveta Burkāne,
Agrita Jeršova, Uldis Kreigers, Sandra Paegle, Aldis Smilga;
- noteikt licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtību no
2010. gada līdz 2012. gadam saskaņā ar nolikumu “Licencētai
makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas,
Ozolnieku un Rundāles novados 2010.-2012.gadam”. Apstiprināt
Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr. 5 „Nolikums
licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas,
Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2010.-2012.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada Viesturu Kultūras centra maksas
pakalpojumu – dušas lietošanu katram tās lietotājam Ls 0.50, t.sk.
PVN par katru reizi;
- apstiprināt Rundāles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu
lietošanas maksas stundā:
Telpas atrašanās vieta

Nomas maksa
Ls/stundā
(bez PVN)

Svitenes Tautas nama zāle

7

Svitenes Tautas nama ēdamzāle un banketzāle

7

Bērsteles Kultūras nama zāle

7

Viesturu Kultūras centra zāle

5

Rundāles novada domes Jaunā zāle

5

Pilsrundāles vidusskolas aktu zāle

10

Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles
struktūrvienības aktu zāle

5

noteikt, ka, izmantojot telpas bēru organizēšanas vajadzībām,
lēmuma 2. punktā norādītajām summām tiek piemērota atlaide
50% apmērā. Norādītās maksas tiek aprēķinātas ne vairāk kā par
10 stundām 24 stundu periodā;
- izveidot Būvju pieņemšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas

Plašāka informācija par iespēju saņemt finansējumu pro
jektu realizācijai ir pieejama Rundāles novada mājas lapā
www.rundale.lv un Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv.
Rundāles novada domei jāsagatavo projekta pieteikums
mērķdotāciju saņemšanai novada infrastruktūras uzlabošanai
– tā saucamā „apvienošanās” nauda. Arī šajā jautājumā ļoti
labprāt uzklausītu iedzīvotāju ieteikumus – kādus pašvaldības
infrastruktūras objektus būtu nepieciešams rekonstruēt vai
izveidot no jauna.
Tuvākajā laikā sabiedrības iesaistīšanās būs nepieciešama
Rundāles novada Attīstības programmas un teritoriālplānojuma
izstrādāšanā un apspriešanā. Šajos dokumentos jānosaka
Rundāles novada attīstība līdz 2025. gadam, tāpēc lūdzu
ļoti nopietni attiekties pret šo jautājumu un aktīvi piedalīties
anketēšanā un viedokļu izteikšanā.
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
priekšsēdētājs – Bauskas novada būvvaldes būvinspektors Andris
Barovskis; komisijas locekļi – Bauskas novada būvvaldes galvenais
arhitekts Aleksandrs Paklons;  pasūtītājs vai tā pilnvarota persona;
būvprojekta autors; Rundāles novada domes izpilddirektors;
- grozīt Rundāles novada domes 2009.gada 14.jūlija lēmumu Nr.10
„Par Iepirkuma komisijas izveidi”, izsakot to jaunā redakcijā:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Rundāles novada
izpilddirektors Jānis Ercens; Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
vietnieks – novada domes deputāts Aldis Smilga; komisijas locekļi
– novada domes deputāte Inta Klīve; Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks; Finanšu nodaļas ekonomiste
Daiga Straņķe; Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs Nauris Brūvelis;
- atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Rundāles novada domei
piederošo transportlīdzekli PEUGEOT 306; reģistrācijas
Nr. FA 9222; izlaiduma gads – 1999; tips – vieglais pasažieru;
- organizēt Rundāles novada domei piederošo dzīvokļu Nr. 15
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Nr. 22 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Nr.14 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Līvi” Rundāles pagastā īres tiesību izsoli. Ar izsoles noteikumiem
iespējams iepazīties Rundāles novada domes Sekretariātā vai
domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Pasākumu plāns (skatīt:
Īres tiesību izsole 22.03.2010.);
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Rūdes”
Viesturu pagastā;
- apstiprināt zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem
„Strauši” Svitenes pagastā, „Ziemeļi” un „Raibiņas” Rundāles
pagastā;
- piešķirt no nekustamā īpašuma „Kauliņi” atdalāmajam neapbū
vētajam zemes gabalam nosaukumu „Kaulēni”;
- iznomāt Z/S „Druvas”, no pašvaldībai piekritīga zemes gabala
„Indras 2”, zemes gabala daļu (Sarmas – Indras 2.2) 3.5 ha
platībā, uz vienu gadu lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt zemes gabalu „Lepšukalns 1.19” uz 5 gadiem lauksaim
niecības vajadzībām;
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 40760080280.
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2010.gada 25.martā
plkst.13.00.

2.

RUNDĀLIEŠU GLEZNAS
MELNGALVJU NAMĀ
9.februārī Melngalvju namā tika atklāta „Bauskas grupas”
III gleznu izstāde. Pārliecinošākā baušķenieku debija Rīgā bija
pulcējusi daudzus skatītājus, kurus, izstādi atklājot, uzrunāja
Latvijas Mākslinieku Savienības prezidents Mārtiņš Heimrāts.
Zemgales gleznotāju darbu kolekciju ieradās novērtēt gleznotāji
Anita Meldere un Juris Ģērmanis, Latvijas Bankas prezidents
Ilmārs Rimšēvics un citi lietpratēji.
„Bauskas grupā” darbojas arī trīs ar Rundāles novadu saistītas
gleznotājas. Sanita Millere ir Rundāles pils restorāna direktore,
kura atrod laiku arī gleznošanai. Sanitas gleznieciskās izpausmes
ir daudzveidīgas: klusā daba, dekoratīvs ziedu gleznojums un
lielformāta abstrakcija. Saulainiete Anda Rone savu aizraušanos
ar glezniecību, šķiet, mantojusi no mammas Maijas Staņulānes,
kura pārsvarā strādā akvareļa tehnikā. Pašlaik Anda dzīvo
Bauskā un aizrautīgi nododas krāsu priekam. Melngalvju namā
viņa ir eksponējusi piecus ļoti krāsainus un faktūrā daudzveidīgus
abstraktus gleznojumus. A. Rones kompozīcijās vērojama izkopta
stila izjūta. Gleznotāja Īra Rozentāle ir dzimusi Svitenē, viņa ir
„Bauskas grupas” vadītāja, iedvesmotāja un konsultante. Šajā
izstādē Īra ir izstādījusi trīs abstraktas gleznas; divas no tām Latvijā
tiek eksponētas pirmo reizi (2009. gadā tās bija skatāmas autores
retrospekcijā „Wind, wawes and (e)motions” Hamburgā).

AICINĀM IESŪTĪT TRADICIONĀLU ZEMGALES
ĒDIENU RECEPTES
Rundāles novada dome kopā ar
Latvijas un Lietuvas pašvaldībām īsteno
projektu „Zemgales tradīcijas”, kura
mērķis ir saglabāt un veicināt izpratni par
Zemgales reģiona kultūru un tradīcijām.
Kultūras mantojums nesastāv tikai no tautas dziesmām, dejām,
teātra un apģērba. Tas sevī ietver arī nacionālos ēdienus. Projekta
ietvaros ir plānots izdot pavārgrāmatu ar Latvijas un Lietuvas
kulināro mantojumu latviešu, lietuviešu un angļu valodās, iekļaujot
receptes, foto un ēdienu pagatavošanas procesa aprakstus.
Aicinām Jūs iesaistīties šīs unikālās pavārgrāmatas
tapšanā, līdz 31. martam iesniedzot vai iesūtot sena un
tradicionāla zemgaliešu ēdiena recepti, klāt pievienojot:
• sastāvdaļu aprakstu;
• pagatavošanas procesa aprakstu;
• pagatavotā ēdiena foto.
Receptes jāiesūta:
• pa pastu: adrese Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, LV-3921;
• uz e-pastu: laura.arente@rundale.lv vai
sandra.paegle@rundale.lv
• vai nogādājot sagatavoto recepti personīgi Rundāles
novada domē, Svitenes vai Viesturu pagastu pārvaldēs.
Sagatavoto ēdienu fotogrāfijas lūdzam iesūtīt elektroniskā
formātā uz augstāk norādītajām e-pasta adresēm!

Īra Rozentāle
un gleznotājs
Juris Ģērmanis
Melngalvju namā
/Foto: L. Šulcs/

Šajā gleznu skatē apmeklētājus īpaši rīdziniekus visvairāk
pārsteidz mākslinieku milzīgā enerģija un dzīvesprieks, krāsu
prieks un niansētība. Īpaši izceļas Aļģirta Mašala darbu vitalitāte
un profesionālā uzdrīkstēšanās. Skatoties viņa gleznas, mēs varam
novērot, kā reālistiska ainava pamazām iegūst māksliniecisko
vispārinājumu.
Arī Kristīnes Selanas izjustās klusās dabas parāda mākslinieces
mērķtiecību savu mērķu sasniegšanā.
Skatītājus ieinteresēja arī Dainas Akmentiņas, Vladimira
Manavicka, Sintijas Kalējas un Solvitas Tilgales darbi. 2009.gadā
grupai pievienojās Bauskas mākslas skolas direktore Mārīte Šulce
un šīs skolas pasniedzēja Aina Putniņa, tā ceļot „Bauskas grupas”
māksliniecisko līmeni.
Sandra Paegle,
Kultūras nodaļas vadītāja

ZEMES STUNDA RUNDĀLES NOVADĀ
Stunda, kad pasaule apvienojas,
lai stātos pretī klimata izmaiņām
2010. gada 27. martā plkst. 20:30 Rundāles
novads piedalīsies Pasaules Dabas Fonda
organizētajā akcijā Zemes stunda, uz vienu
stundu izslēdzot ielu apgaismojumu Bērsteles,
Pilsrundāles, Saulaines, Svitenes un Viesturu
ciemos, tādējādi rosinot domāt par enerģijas
taupīšanu arī ikdienā.
Aicinām Rundāles novada uzņēmumus un ikvienu iedzīvotāju
27. martā plkst. 20:30 uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu,
tādējādi parādot atbalstu aktīvai rīcībai pret klimata pārmaiņām.

Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

UZMANĪBU

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem
Atsaucoties uz iedzīvotāju sūdzībām, Rundāles
novada domes Komunālo pakalpojumu dienests
atgādina:
• smēķēšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās ir
aizliegta;
• aicinām cienīt kaimiņus un savus āra apavus neizvietot kāpņu
telpās;
• lūdzam neatstāt bez uzraudzības savus mājdzīvniekus kāpņu
telpās;
• atkritumu maisus lūdzam nogādāt līdz atkritumu tvertnēm, nevis
atstāt kāpņu telpās vai pie mājas ārdurvīm;
• aicinām veikt atkritumu šķirošanu atbilstošajos konteineros!

PAZIŅOJUMS PAR ĪRES TIESĪBU IZSOLI
Rundāles novada dome nodod īres tiesību izsolei labiekārtotus
dzīvokļus Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā:
• četristabu dzīvokli Nr. 15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Kurši”;
• četristabu dzīvokli Nr. 22 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Saulgrieži”;
• divistabu dzīvokli Nr. 44 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Līvi”.
Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties Rundāles novada
domes Sekretariātā vai domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā
Pasākumu plāns (skatīt: Īres tiesību izsole 22.03.2010.).

Plašāka informācija www.rundale.lv un Pasaules Dabas Fonda
mājas lapā www.pdf.lv.

Pieteikšanās izsolei līdz 2010. gada 19. martam plkst. 12.00
Rundāles novada domē.
Izsole notiks 2010. gada 22. martā plkst. 17.00.

Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Kontaktpersona: Aivars Okmanis, Rundāles novada domes
priekšsēdētājs (mob.tālrunis 29441971).

3.

BASKETBOLISTE UN ROTU
DARINĀTĀJA
Intervija ar Vēsmu Veģeri, Rundāles novada domes deputāti
Vēsma Veģere pirmo reizi startējusi pašvaldības vēlēšanās
sarakstā „Cilvēkiem un zemei” un ar 781 balsi ievēlēta
Rundāles novada domē. Vēsma ir vidzemniece, uz Sviteni
pārnākusi dzīvot 80-to gadu beigās. Viņa atzīstas, ka ļoti ilgi
nav varējusi pierast pie Zemgales līdzenumiem un zemgaliešu
lepnā rakstura.
Jau kopš 2009.gada jūlija
esat deputāte - kā esat
iejutusies?
Esmu iejutusies labi - man
ir interesanti darboties kā
deputātei. Esmu uzzinājusi
daudz jauna un sapratusi,
cik daudz laika jāiegulda
un jādara, lai paveiktu
deputāta darbu labi.
Kāpēc nolēmāt startēt
vēlēšanās?
Man bija būtiski pārstāvēt
Svitenes pagasta intereses
topošajā novadā. Mēs bijām  
neapmierināti ar to, kas notika Svitenē līdz vēlēšanām.

Dzimusi:
Valmierā
Nodarbošanās:
z/s „Urštēni” īpašniece un
SIA „ZDP” finanšu direktore
Dzīves moto:
Skaties uz dzīvi pozitīvi
Galvenās vērtības:
Ģimene, bērni, labi padarīts
darbs
Pēdējās lasītās grāmatas,
kas atstājušas lielu iespaidu:
Lato Lapsa – Va(i)ras virtuve
Džons Pērkinss – Ekonomiskā
slepkavas grēksūdze, kas
sagrāva manas pēdējās
atlikušās ilūzijas par politiku
un ekonomiku

Vai bieži bērnībā sastrādājāt blēņas?
Īstenībā es biju ļoti prātīga – labi mācījos, biju skolas teicamniece.
Brīvā laika man tik pat kā nebija, jo no 2.klases spēlēju basketbolu
– 4 reizes nedēļā treniņi, sestdienās un svētdienās  spēles pa visu
Latviju. Tomēr ir viens blēņu darbs, par kuru vēl tagad šad un tad
atceramies, kā mēs ar brālēnu pie viņa laukos kūtsaugšā sienā
mācījāmies pīpēt.

Vēsma
ceļojumā
Jordānijā
(foto no
personīgajiem
arhīviem)

Kas ir tas, ko Jūs novēlētu Rundāles novada iedzīvotājiem?

Man likās, ka varētu darīt
labāk. Tāpēc nolēmu nevis
kritizēt, bet pašai mēģināt
kaut kā ietekmēt notiekošos procesus. Īstenībā es nedomāju, ka
tikšu ievēlēta. Es biju pozitīvi pārsteigta par tik daudziem plusiņiem
(Vēsma saņēma 126 „+” atzīmes. L.Ā.). Nedomāju, ka tik daudz
cilvēku par mani varētu nobalsot. Tagad cenšos attaisnot viņu
uzticību man.

Novēlu izturību šajā laikā, pozitīvu uztveri un atvērtu prātu jaunām
idejām. Tiem, kam ir darbs – novērtēt to un darīt pēc labākās
sirdsapziņas, savukārt, kuriem nav – uzņēmību, veiksmi un
neatlaidību to atrast!

Kuras pēc Jūsu domām ir tās prioritātes, kas būtu jāattīsta
novadā?

Vēsma ir aktīvi iesaistījusies sieviešu veterānu basketbola
komandā un pēdējo trīs gadu laikā izcīnījusi visu trīs kalumu
medaļas. Man šķiet, ka viņa ir izteikts komandas cilvēks!
Sieviete, kura mīl dzīvot dinamiski – Vēsmai patīk kustība un
cīņa! Es nezinu vai var salīdzināt ar situācijām dzīvē, bet spēles
laukumā izšķirošajos brīžos uzņemsies atbildību! Viņai ir savs
viedoklis un man ir radies iespaids, ka ļoti plašs interešu loks –
viņa mīl ceļot, aktīvi sporto, dejo. Izteikti ģimeniska un ar labu
gaumi! Uz sacensībām parasti līdzi ir viss atbalstītāju pulks - no
mammas līdz mazajai meitiņai. Korekta! Ja kritizē, tad pamatoti,
neaizskarot personiski. Un vēl – ja Vēsmu interesē kāda lieta
vai ir kāda problēma – viņa tajā iedziļināsies līdz “saknei”,
nefilozofēs, bet pamatos un aizstāvēs savu viedokli loģiski! Man
šķiet, ka viņa labi prot dzīvē visu sabalansēt – gan biznesu, gan
sabiedrisko darbu gan atpūtu.

Uzskatu, ka jācenšas panākt, lai novads attīstītos vienmērīgi. Ir
jārada vide, kas būtu interesanta jauniešiem, lai viņi nepamestu
novadu. Tāpat arī jāpievērš uzmanība kultūrai, sportam, jau
iedibinātajām un jaunām tradīcijām. Sarežģītākais ir izdomāt,
ko darīt ar pašvaldības īpašumā esošajām ēkām, kas netiek
izmantotas, kā arī izdomāt to, kas būtu nākotnē nepieciešams.
Šobrīd ir būtiski strādāt pie kopskata iegūšanas, kādu vēlamies
redzēt  novadu kopskatā nākotnē.
Kurus vēlēšanu programmas punktus virziet realizācijai?
Ir jācenšas realizēt mūsu priekšvēlēšanu solījums par ceļa
„Pilsrundāle – Svitene” sakārtošanu, jo tas ir viens no būtiskākajiem
iemesliem, kādēļ tik daudz Svitenes iedzīvotāji ir nobalsojuši par
šo sarakstu. Es daudz domāju, kā attīstīt uzņēmējdarbību, lai
cilvēki domātu, ko paši varētu darīt, kā uzlabot savu ekonomisko
situāciju.
Pēc Jūsu domām – ko nozīmē būt Rundāles novada patriotam?
Pēc manām domām, būt patriotam nozīmē zināt vēsturi, kultūras
tradīcijas un domāt par novada attīstību. Ir jāstāv un jākrīt par savu
novadu – tā varētu īsi pateikt.
Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku?
Visu mūžu mana aizraušanās ir bijusi basketbols. Arī šobrīd
trenējos un spēlēju Bauskas sieviešu veterānu izlasē. 2009.gadā
Latvijas Veterānu sporta spēlēs mūsu komanda ieguva 1.vietu!
Arī šogad Bauskā notiks veterānu sporta spēles, kurām jau
gatavojamies.
Mana pēdējā laika lielākā aizraušanās ir rotu gatavošana, ko apguvu
kursos Rīgā. Viss dzīvē ir saistīts – visu laiku esmu interesējusies
par dažādām rotām. Pirms kāda laika biju uzdāvinājusi draudzenei
dzimšanas dienā rotu gatavošanas kursu apmeklējumu. Viņa
uzaicināja mani pievienoties. Un tas mani aizrāva.

Par Vēsmu...
Inga Ūbele, Bauskas novada pašvaldības Sporta nodaļas
vadītāja –

Ludmila Knoka, Rundāles novada domes Attīstības nodaļas
speciāliste –
Vēsmu pazīstu jau kādus gadus 15 – kopš laika, kad uz
„Urštēniem” braucu apgūt biškopības mākslu. Jau tolaik atradām
daudzas kopīgas tēmas aizraujošām sarunām. Diemžēl pēdējā
laikā parasti pietrūkst laiks no sirds izrunāties.
Vēsma pieder tai retajai cilvēku kategorijai, kuri ar gadiem kļūst
arvien valdzinošāki. Spēja dzīves problēmas un likstas uztvert
kā izaicinājumu personīgai izaugsmei. Radoša domāšana, laba
humora izjūta, inteliģence un gatavība izpalīdzēt - tas vēl ne tuvu
nav viss to īpašību saraksts, kas raksturo Vēsmu kā personību.
Lai Dievs dod viņai izturību un vēlmi darboties Rundāles novada
labā!
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā Jums būs iespēja
iepazīties ar Intu Klīvi, Rundāles novada domes deputāti un
Attīstības nodaļas vadītāju!
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

4. Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sirsnīgi sveicieni
novada
marta jubilāriem!
Lai tavi smiekli jautri skan kā gaismas stari
mirdzoši virs ūdens burbuļa;
Lai tava dzīve deg pie laiku robežas kā rasas
pērle lapas galotnē.
/R. Tagore/

Sveicam Rundāles novada
jaundzimušos un viņu vecākus!
Aleksandrs Pankratovs
dzim. 12. feb. 2010.
Māmiņa Alīna Pankratova
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Tatjana Ļeonova

80

Rita Zemīte

75

Jānis Grigorjevs

70

Aldis Klemme
Gunārs Krūmiņš
Ināra Lode
Augustīns Pantalons

65

Nikolajs Ivanovs
Aivars Kleķeris
Andris Krūmiņš
Helēna Kurle
Vizma Peltmane

60

Mārīte Dzidruma
Viktors Kozičs
Māris Krūmiņš
Hilda Lakotkina
Jāzeps Lukaševičs

55

Aina Balode
Ilga Galviņa
Vaira Grundšteine
Viktors Novičonoks
Jānis Puntuzis

50

Aija Kalēja
Valērijs Siliņš

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu:
Rundālē:
Āboliņi- 1,86 ha
Bornsmindes parks - 0,13 ha
6 mazdārziņi  Pilsrundālē (centrā) 0,36 ha
5 mazdārziņi Pilsrundāle 2 - 0,96 ha
5 zemes gabali pie Rundāles pils
parka - 3,48 ha
LLT 258 - 0,1 ha
Pie Eglītēm - 1,34 ha
Svitenē:
5 mazdārziņi
Viesturos:
Liepu iela 3 - 0,27 ha
Papildus informāciju iespējams saņemt
Attīstības nodaļā vai pie pagastu
pārvaldniekiem
Rundāles novada dome

Rundāles novada domes Sociālais
dienests aicina vecākus,
kuru bērni ir reģistrēti
Rundāles novada pirmskolas izglītības
iestāžu rindā,
veikt bērnu pārreģistrāciju līdz
2010.gada 31.martam
Papildus informācija pa tālruņiem
639 62 148 vai 266 74 834 (Kristīne Brūvele)
Ja netiks veikta pārreģistrācija, bērna
vieta rindā tiek zaudēta.

Valsts augu aizsardzības dienesta
mācību seminārs
apliecības termiņa pagarināšanai

par zināšanu minimuma apguvi
augu aizsardzības līdzekļu
lietošanā
2010.gada 7.aprīlī plkst. 10.00
Rundāles novada domes Sēžu zālē
Mācības aicinām apmeklēt personas,
kurām apliecību derīguma termiņš beidzies
un vēl nav pagarinātas.
Ierodoties uz mācībām, līdzi jābūt
• maksājuma uzdevums, kas apliecina
veikto samaksu;
• fotogrāfija;
• pases kopija.
Lai pieteiktos apmācībām, kā arī iegūtu
papildus informāciju par apmaksas
veikšanu, aicinām sazināties ar Ludmilu
Knoku, Lauku attīstības speciālisti
zvanot pa tālruni 639 62 236 vai rakstot uz
e-pastu: ludmila.knoka@rundale.lv
Š. g. 10.aprīlī plkst. 11.00
Rundāles novada domes
Sēžu zālē aicinām
interesentus uz tikšanos ar

gladiolu selekcionāru

VISVALDI VIŅĶELI
V.Viņķeļa paša laukā Stelpē aug 450 gladiolu
šķirnes, kā arī aptuveni 200 paša selekcionētu
šķirņu un 250 hibrīdu. Viņš ir Latvijas gladiolu
draugu kluba iniciators un viens no dibinātājiem.
Lūdzam pieteikties Ludmilai Knokai,
Lauku attīstības speciālistei (tālrunis 639 62 236
e-pasts: ludmila.knoka@rundale.lv)

GAIDĀMIE PASĀKUMI
Sievietes ikdiena un brīvie brīži
19.martā plkst. 18.00 Bērsteles kultūras
namā klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās
Rundāles novada galda tenisa un
novusa sacensības
20.martā plkst. 10.00 Pilsrundāles vsk.
Pasākums novada represētajiem
25.martā plkst. 16.00 Viesturu kultūras
centrā
Lasītāju kluba tikšanās
26.martā plkst. 17.00 Pilsrundāles
bibliotēkā
Bērsteles amatierteātra izrāde
„Pazīstama seja”
26.martā plkst. 18.00 Pilsrundāles vsk.
Svitenes amatierteātra izrāde
26.martā plkst. 19.00 Bērsteles
kultūras namā
Rundāles amatierteātra izrāde
„Žņaudzavas zelts”
27.martā plkst. 17.00 Svitenes Tautas
namā

Š. g. 19.martā plkst. 17.00
Pilsrundāles vsk. aktu zālē notiks
Rundāles Kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības un
Rundāles lauksaimnieku biedrības

IKGADĒJĀ KOPSAPULCE

Pēc kopsapulces – Rundāles novada
pašdarbnieku koncerts un balle
(spēlēs grupa „Baltie lāči”,
ieejas maksa Ls 5,00 no personas)
Dalībniekus ballei lūdzam pieteikties līdz
16.martam pa tālruņiem
63962258, 27842258, 29189584,
29293446, 63962298

Aizsaulē aizgājuši
Lai sapnis balts viņu dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem
spārniem sedz...
/Ā.Elksne/

Anna Dzalbe (08.03.1959.-31.01.2010.)
Loreta Ļebedeva (26.01.2010.-04.02.2010.)
Vilma Paegle (16.02.1929.-07.02.2010.)
Imants Šnitkus (06.01.1936.-12.02.2010.)
Rinalda Laimute Kazakevičiene
(03.11.1936.-23.02.2010)

„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.

