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PAKROJĀ ATKLĀJ CEĻOŠANAS AKCIJU
“IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ”

Vairāk foto mirkļus iespējams apskatīt
www.rundale.lv sadaļā Foto.
1.maijā Pakrojā tika dots oficiāls starts
Latvijas pierobežas ceļošanas akcijai “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”, kuras mērķis ir latviešus un lietuviešus iepazīstināt ar šo teritoriju
tūrisma objektiem un pasākumiem.
Šo akciju jau otro gadu organizē Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldības Lietuvā.
Izdotajā maršruta brošūrā pieejama informācija par 48 apskates vietām un pasākumiem. Tiem, kuriem patīk spēles elements,
saņemot zīmogu akcijas vietās un iesniedzot
akcijas kartes Bauskas, Biržu, Pakrojas, Pasvales vai Jonišķu Tūrisma informācijas centros līdz
27.septembra plkst.16.00, būs iespēja pretendēt uz kādu no 16 balvām.
- 8 (astoņi) dalībnieki, kuri būs apmeklējuši vismaz 8(astoņus) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā pa vienam), varēs iegūt
atbalstītāju veicināšanas balvas.
- 4 (četri) Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā divus)
varēs iegūt velosipēdu no Biržu, Pasvales un
Pakrojas, Jonišķu rajona pašvaldībām.
- 4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri būs
apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai objektus (katrā pašvaldībā divus)
varēs iegūt velosipēdu no Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām.
Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu
pasniegšanu tās ieguvējiem ,tiks organizēts
13.oktobrī Bauskā, līdz ar to simboliski noslēdzot aktīvo tūrisma sezonu.
Akcijas brošūras var saņemt tūrisma informācijas centros (Bauskā, Biržos, Pasvalē,
Pakrojā un Jonišķos) vai jebkurā no 24 akcijas
objektiem (vai elektroniski lejuplādēt www.facebook.com/kaiminizemgale.
Par ceļošanas akcijas maršrutiem lasāms 5.lpp.
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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

LIELĀ TALKA RUNDĀLES NOVADĀ

Pēc cītīgas atkritumu un veco lapu vākšanas, bija nedaudz arī jāatpūšas.

Tika cītīgi lasīti visi sakritušie zari un vākti
atkritumi Bērsteles parkā.

Jo mēs to darām ar smaidu!

Neiztika arī bez dakšām un brišanas ūdenī.

Lai spēki neizsīktu, bija arī jārūpējas par
pilniem vēderiem.

Pēc labi padarīta darba var arī izklaidēties
Mežotnes pilskalnā.

28.aprīlī, spīdot saulei,
204 talkotājus laiks lutināja
un varēja nesteidzīgi sakopt apkārti un padarīt to
tīrāku mums visiem.
Šogad darbi ritēja talkas vietās – Pilsrundālē,
kur pulcējās vecāki, bērni
un pedagogi, Svitenē, Lielbērstelē, Bērstelē, Viesturos
tika sakopti parki. Saulainē
Kaucmindes parkā šogad
palīgā devās PII „Mārpuķī-

tes” kolektīvs, jo PII „Mārpukītes” teritorijā darbi ir čakli
padarīti. Mežotnes pilskalnā un baznīcas apkārtnē
rosījās Viesturu seniori un
Rundāles novada domes
kolektīvs, vācot atkritumus un uzkopjot Mežotnes
pilskalna teritoriju. Tika
sakopta arī teritorija gar
Lielupi, Īslīces, Bērsteles
un Svitenes upēm, ceļiem
un laukumiem. Tika savākti

atkritumi gar valsts un pašvaldības autoceļiem.
Rundāles novada „Lielās
talkas” laikā savākti 1518
maisi ar atkritumiem.
Liels paldies visiem kas
pievienojās Lielajā talkā
par čakli padarītu darbu!
Tiekamies nākamgad!
Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību
speciālsite
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298
* dome@rundale.lv

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843

* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107

* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;

* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālā dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834

* kristine.bruvele@rundale.lv

Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs EDVĪNS BALODIS
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194

* martins.brikers@rundale.lv

Finanšu un investīcijas
nodaļas vadītāja
Marija Abramčika
) 63962258, 27842258
* marija.abramcika@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
Kase VIESTUROS
) 63962126
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Rundāles novada ziņas
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2018.GADA 26.APRĪĻA SĒDĒ
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
Apstiprina nolikumu
Tika apstiprināts
Bauskas novada domes sagatavotais Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums.
Piešķir medību nomas tiesības Rundāles novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā
valdījumā esošajās medību
platībās
Pašvaldībai piederošie zemes
gabali, kuros paredzēts izmantot medību iecirkņa organizēšanu: „Cērnes”, „Lielupes mala”,
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, „Priežpuri”-1, „Zelteri”,
„Pasteļi”, „Jaunstrautiņi”, „Pie Ģēģeriem”, „Mazstrautiņi”, „Lielstrautiņi”, „Attīrīšanas iekārtas”,
„Austrumnieki”, „Osīši”, „Lūki”,
„Pļavsargi”, „Sēļi”, „Širvji”, „Vitkovska”, „Karpati”, „Karpati -1”,
„Veļa”, „Oskari”, „Mesteri”, „Jusks”,
„Selgas”, „Ansīši”, „Upīši”, „Viesturu (kopju) kalte”, „Pie Tauriņiem”,
„Jaunpārupji”, „Aiz mehāniskām
darbnīcām”, „Bērsteles pļavas”,
„Jaunalkšņi”, „Grantiņi”, „Ozola lauks”, „Bērsteles mazdārziņi”, „Bērsteles lauki”, „Bumburu
lauks”, „Kukšu krogs”, „Alejas”.
Piešķir finansējumu biedrības
„Vakarvējš” projektam
Tika nolemts piešķirt finansējumu EUR 403,52 apmērā sabiedriskās organizācijas Rundāles
novada Viesturu pagasta pensionāru apvienības “Vakarvējš”
projekta „Vakarvēja sarmas ziedi”
realizācijai.
Piedzīs parādu
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 245,75 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 339,86 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 157,77 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 484,14 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 395,70 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 157,14 eiro

DOMES LĒMUMI
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 788,35 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 95,04 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 111,44 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 371,12 eiro
apmērā;
Bezstrīdus kārtībā tiks piedzīts
izveidojušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds 494,14 eiro
apmērā.
Atļauj sadalīt īpašumu
Atļauts sadalīt Rundāles pagasta
nekustamo īpašumu “Enitēni”, ar
kopējo platību 8,5 ha platībā, atdalot zemes vienību 5,0 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu.
Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 5,0 ha
nosaukumu „Jaunenitēni”, zemes
lietošanas mērķis - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Atļauts sadalīt Viesturu pagasta
nekustamo īpašumu “Boles”, ar
kopējo platību 11,9 ha platībā,
atdalot zemes vienību 9,7 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 9,7 ha
nosaukumu „Bolītes”, zemes lietošanas mērķis - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Atļauts sadalīt Rundāles pagasta
nekustamo īpašumu “Vētras”, ar
kopējo platību 3,08 ha platībā,
atdalot zemes vienību 0,4 ha platībā, un pievienot to nekustamā
īpašuma „Jātnieki”, Rundāles pagasta, Rundāles novada zemes
vienībai ar kopējo platību 45,1
ha, atdalītajam zemes gabalam
aptuveni 4,0 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu
4,4 ha platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu.
Izstrādātājot zemes ierīcības
projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt jaunus
apgrūtinājumus un apstiprināts
projekta izstrādes nosacījums
nekustamajam īpašumam „Jāt-

nieki”.
Atļauts sadalīt Viesturu pagasta
nekustamo īpašumu “Raņķi”, ar
kopējo platību 58,42 ha platībā,
atdalot zemes gabalu 20,52 ha
platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Izstrādātājot zemes ierīcības
projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus un paredzēt jaunus
apgrūtinājumus un apstiprināts
projekta izstrādes nosacījums
nekustamajam īpašumam „Raņķi”.
Maina zemes lietošanas mērķi
Tika nolemts mainīt nekustamajam īpašumam “LLT 275”,
Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, zemes lietošanas mērķi
no - individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme uz - zeme, kuras
galvenā saimnieciskās darbība ir
lauksaimniecība.
Tiek nodots atsavināšanai
nekustamais īpašums un apstiprina izsoles rezultātus
Tika nolemts nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu
– zemes starpgabalu „Mežausmas””, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību
7,8 ha. Apstiprināti nekustamā
īpašuma „Mežausmas” izsoles
noteikumi.
Tiek nodots atsavināšanai
nekustamais īpašums
Tika nolemts nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu
– zemes vienību „Putniņi””, Svitenes pagastā, Rundāles novadā,
ar kopējo platību 0,8 ha, nosakot,
ka lēmuma 1.punktā atsavināmais pašvaldības objekts tiks
pārdots, par brīvu cenu nosakot
ar cenu EUR 3273.
Izsoles noteikumu apstiprināšana
Tiek izīrēts Rundāles novada
pašvaldības nekustamais īpašums, dzīvoklis Nr. 12, daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Zemgaļi”, Pilsrundālē, Rundaļes pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību
60,1 m2, rīkojot nekustamā īpašuma īres maksas mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Apstiprināti nekustamā īpašuma
„Zemgaļi” izsoles noteikumi.
Grozījumi saistošajos noteikumos
Tika apstiprināti Rundāles novada domes 2018.gada saistošie
noteikumi Nr.2


Tālāk.3 lpp ->
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DOME LĒMUSI
<-2.lpp ”Grozījumi Rundāles
novada domes 2017. gada
saistošajos noteikumos Nr.11
”Par Rundāles novada domes
budžetu 2018.gadam”.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa
palielināta par 273857 eiro.
Saņemta mērķdotācija psihologa
pakalpojumu apmaksai 387 eiro.
Projekta „Antropogēnās slodzes
mazināšanai Lielupes krastā”
realizācijai no LVAF saņemti līdzekļi 6744 eiro.
No Zemgales plānošanas reģiona plānots saņemt līdzekļus EUR
750 apmērā pasākuma “Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai “Reģionālās
reemigrācijas koordinators”” nodrošināšanai.
Projekta “Viesturu kultūras centra
energoefektivitātes paaugstināšana“ realizācijai plānots saņemt
līdzekļus EUR 244991 apmērā.
Stājoties spēkā jaunajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tarifiem, papildus plānots iekasēt
līdzekļus EUR 14235 apmērā.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa

kopā ar grozījumiem veido
5663049 eiro.
Pamatbudžeta izdevumu daļa
palielināta par 1680211 eiro.
No izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem piešķirti līdzekļi:
- 1044 EUR apmērā Pilsrundāles
vidusskolas Mūzikas un mākslas
skolas klavierspēles 3. klases
audzēknes dalībai Starptautiskā pianistu konkursa Musical de
France finālā Parīzē;
- 3330 EUR apmērā autobusa
„MB Sprinter” remontdarbu veikšanai;
- 196 EUR studijas „Savējie” dalībai Starptautiskajā bērnu un
jauniešu teātru festivālā “...un es
iešu un iešu!”.
Projektu realizācijai paredzētie
izdevumi:
multifunkcionālā centra 4. kārtas būvniecībai ieplānoti līdzekļi
228362 eiro apmērā, šim mērķim Valsts kasē tika saņemts
bezprocentu aizņēmums;
projekta Pilsrundāle - Svitene
ceļa pārbūves projekta realizācijai Valsts kasē tika saņemts

bezprocentu aizņēmums EUR
1051144;
projekta “Antropogēnās slodzes
mazināšana Lielupes krastā” ir
plānoti 16057 eiro;
projekta “Viesturu kultūras centra
energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai plānoti līdzekļi
EUR 335956 apmērā.
Sakarā ar kanalizācijas un ūdensapgādes tarifu paaugstināšanos,
palielināti plānotie izdevumi par
kanalizācijas un ūdensapgādes apsaimniekošanu par EUR
14235.
Pamatbudžeta līdzekļi EUR
3495708;
Speciālā budžeta līdzekļi EUR
54341;
Ziedojumi un dāvinājumi EUR
8102.
Apstiprina finanšu
pārskatu
Tika apstiprināts Rundāles novada domes 2017. gada finanšu
pārskats.
Grozījumi lēmumā par atkrituma tarifiem

Tika pieņemts lŗmums veikt grozījumus Nr.10 „Par atkritumu tarifiem Rundāles novada pašvaldībā”, aizstājot lēmuma 2.punktā
vārdus un skaitļus „(13,00 EUR/
m3)” ar vārdiem un skaitļiem
„(12,56 EUR/m3)”.
Apstiprina Enerģētikas rīcības plānu
Tika apstiprināts Rundāles novada Enerģētikas rīcības plāns
(ERP) 2018. – 2025. gadam.
Plāns izstrādāts ar mērķi nodrošināt plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības
teritorijā, atvieglot lēmumu pieņemšanu par turpmāku enerģijas
patēriņa samazināšanu, vides
pasākumiem un finansējuma
piesaisti un rādīt, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku
apsaimniekošanai un enerģijas
patēriņa samazināšanai.
Nākamā domes sēde
31.maijā plkst. 9:00.

–

Lēmumus aprakstīja
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību speciāliste

KONKURSA “GADA SKOLĒNS 2018” APBALVOŠANAS CEREMONIJA
10.maijā Rundāles pilī tika
sveikti Rundāles, Bauskas,
Iecavas un šogad arī Vecumnieka novada zinošākie, radošākie un aktīvākie jaunieši.
Starpnovadu konkursa “Gada
skolēns 2018” vidusskolas
grupā galveno godalgu un
titulu ieguva Pilsrundāles vidusskolas skolēns Kristers
Odziņš.
Kristera panākuma atslēga
ir draudzīgums, atsaucīgums un
izpalīdzīgums. Viņš ir labs palīgs
klases audzinātājai, iesaistās
pasākumu organizēšanā. Viņam
ir augsta atbildība pret mācību darbu. Bauskas un Rundāles
starpnovadu matemātikas olimpiādē Kristers ir ieguvis 1.vietu.
Kristera sirdslieta ir sports. Pats
viņš saka – “Sports ir mans dzīvesveids”. Darbojas skolas dambretes pulciņā un vēl ļoti daudzos
citos pulciņos. Papildus sporta
aktivitātēm Kristers dejo tautas
deju kolektīvā “Madaras”, darbojas skolēnu domē un Rundāles
novada jauniešu biedrībā INICIO.

Sekmīgi sevi konkursā apliecināja arī Pilsrundāles vidusskolas
skolniece Santa Marija Kivriņa,
kas ieguva pateicību par piedalīšanos konkursā 10-12.klašu
grupā. Santa ir centīga, zinātkāra
un apzinīga jauniete.Viņa meklē,
pēta un izvērtē sev interesējošas
lietas. Iedziļinās un mācās orientēties sarežģītās mācību tēmās,
un Santa pašmācībā mācās arī
korejiešu valodu, jo domā par
Āzijas studiju novirzienu augskolā. Santa sevi radoši pilnveido dažādās mākslas jomās, gan mūzikā, gan arī literatūrā.

Pa vidu (ar plāksni rokās) Pilsrundāles vidusskolas skolnieks
K.Odziņš konkursa „gada skolēns 2018”. Foto/ I.Tetērina

Apsveicam visus konkursa dalībniekus! Tā turpināt!
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rundāles, Bauskas, Iecavas un šogad arī Vecumnieku novada, konkursa „Gada skolēns 2018” titulu ieguvēji. Foto/ I.Tetērina
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RUNDĀLES NOVADA SVĒTKI

“PA ZARU ZARIEM, PA LAPU LAPĀM”

Lielkoncerts ir veltījums
Baltijas tautu 100- gadei.
Koncertā iesaistīti Lietuvas, Igaunijas, Rundāles, Itālijas pašdarbības kolektīvi.
Pie mums viesosies arī
pārstāvji no Vācijas, Polijas,
Baltkrievijas, Francijas sadraudzības pašvaldībām.
Svētku Simbols - Pasaules
koks jeb Austras koks.
Koks ir saikne ar garīgo, un ne
tikai saikne, bet arī izpausme.
Pasaules koka simbols saistīts arī ar Saules ceļu, tas ir
Saules lēkta un rieta personificējums, saukts arī par rīta blāzmas
Austras koku. Tā zaros novietojas debesu spīdekļi – saule, mēness, zvaigznes, putni.
Parasti šis koks bija ozols.
Austras koks simbolizē saules ceļu un pasaules kārtību,
latviešu dainās Austras koks ir
dienas rituma simbols, attēlo
cilvēka priekšstatu par pasauli,
simbolizē tās saikni ar garīgumu.
Saules jeb Austras koks ir savdabīgs raksta elements, kuram
radniecīgi motīvi ir arī citu tautu
ornamentos.
Cilvēces zināšanu simbols,
kas parāda pasaules kārtības
tiekšanos uz augšu. Zīme apvieno mūsu senčus, mūs un mūsu
bērnus, pagātni, tagadni un nākotni. Par svētkiem stāsta režisore Lilita Lauskiniece.
*Afišas noformējumā izmantota Īras Rozentāles glezna - Ziedošā plūme. Audekls, eļļa.70,5x60,5
cm.2002.

2. JŪNIJĀ
Latvijas 100 gades pasākums
- 16.45 pulcēšanās svētku gājienam pie Pilsrundāles vidusskolas
- 17.00 gājiens no Pilsrundāles
vidusskolas līdz Rundāles pilij
- 17.30 Rundāles novada svētku atklāšana Zaļajā teātrī
Svētku koncerta laikā:
- Piepūšamās atrakcijas(pa maksu);
- Spēka stafete ģimenēm J.Ilgavīža vadībā;
- Mājražotāji.
- 18.00 Svētku koncerts ar Lietuvas, Igaunijas, Rundāles amatierkolektīviem
- 22.00 Svētku balle pie Pilsrundāles vidusskolas - kopā ar grupu “Galaktika.
Rundāles novada svētku dalībnieki:
deju kolektīvi “Reketys” (LT), “Laieldes” (EE), Teātra studija “Savējie”, VPDK “Rundāle”, SDK “Šurpu turpu”,
Sieviešu koris “Runda”, Folkloras kopa “Svitene”, Pilsrundāles vidusskolas deju kolektīva “Madaras” mazie
un lielie dejotāji.
Svētkus organizē:
Rundāles novada dome ar Rundāles pils muzeja un SEB bankas atbalstu.
Ieejas aproces bezmaksas ieejai Rundāles pils dārzā iedzīvotāji sākot no 28.maija var saņemt Rundāles
novada domē, Viesturu un Svitenes pagastu pārvaldēs un Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā.

IZMAIŅAS SWEDBANK FILIĀLES KLIENTU
APKALPOŠANAS DARBA LAIKOS
Swedbank regulāri seko klientu paradumiem
un aktivitātei pakalpojumu izmantošanā, pielāgojot bankas infrastruktūru pieprasījumam un
klientu plūsmai. Līdz ar to informējam, ka no 1.
jūlija mainīsies Bauskas filiāles darba laiks.
Turpmāk klientu apkalpošana tiks veikta:
•
Pirmdienās 9.00–18.00
•
Trešdienās 9.00–16.00

•
Piektdienās 9.00–16.00
(Pusdienu pārtraukums no 13.00–14.00)
Aicinām ņemt vērā, ka otrdienās un ceturtdienās filiālē klientu apkalpošana nenotiks. Pārējās dienās klientiem arī turpmāk būs pieejami visi līdz šim sniegtie pakalpojumi – bankas
darbinieki palīdzēs veikt darījumus, konsultēs
par jauniem pakalpojumiem un palīdzēs tos noformēt.

Tāpat atgādinām, ka arvien vairāk bankas
pakalpojumu var saņemt attālināti – Swedbank
internetbankā. Turpat pieejama arī informācija
par Swedbank filiālēm, naudas iemaksas un izmaksas bankomātiem, kā arī to darba laiku.
Finanšu centra “Jelgava” vadītājs
Gints Matisons
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IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!” TAVS VASARAS
MARŠRUTS LATVIJAS – LIETUVAS PIEROBEŽĀ
Bauskas, Iecavas, Rundāles,
Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales,
Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldības Lietuvā izveidojušas
kopīgu maršrutu, kura mērķis ir
latviešus un lietuviešus iepazīstināt ar šo teritoriju tūrisma objektiem un pasākumiem. Informācija par 40 apskates vietām
un 8 pasākumiem apkopota
brošūrā, kas pieejama Bauskas,
Biržu, Pakrojas, Pasvales un
Jonišķu Tūrisma informācijas
centros.
Ko apskatīt un darīt šajā
teritorijā?
Savu ceļojumu no Rīgas iesakām sākt ar Iecavu vai Vecumniekiem, ja dodaties garajā
divu – trīs dienu braucienā. Vasaras laikā varat veikt arī vairākus vienas dienas izbraukumus,
pakārtojot tos kādiem pasākumiem, pie reizes apskatot tuvāko apkārtni.
Ja ceļojumu sākat ar Vecumniekiem, pa ceļam paviesojušies “Jūrās” un “Ausekļu dzirnavās”, nonāksiet
Skaistkalnē, kur varat apskatīt
Skaistkalnes katoļu baznīcu. Tā ir otra populārākā katoļu svētceļojumu vieta Latvijā
aiz Aglonas. Baznīcā atrodas
altārglezna – brīnumdarītāja
„Marijas pasludināšana”, regulāri notiek dievkalpojumi, bet
augustā – Kanapenes svētki.
Netālu no Skaistkalnes centra
saimniecības „Mačēni” muzejā „Sendienas” varēsiet apskatīt interesantu privātu senu
darbarīku, sadzīves un saimniecības priekšmetu, tehnikas,
rakstāmlietu kolekciju.
Šķērsojuši valsts robežu
Skaistkalnē, nonāksiet Lietuvā – Biržos. Birži pazīstami ne
tikai ar pili, Kirkilu novērošanas
torni un Sodelišķu muižu, bet
arī citiem objektiem. Pagājušajā gadā tika atvērta Biržu tējkannu galerija, kuras kolekcijā
ir vairāk nekā 400 eksponātu.
Eko baskāju parkā patiks
tiem, kas vēlas basām kājām
staigāt pa dažādiem akmentiņiem, grāvīšiem un čiekuriem
ierīkoto taku.

No Biržiem maršruts ved uz
Pasvali, te apskatāms Kriteņu parks ar vairākām dažāda
izmēra un vecuma kritenēm,
Dzirnakmeņu un dobakmeņu
muzejs, kā arī Pasvales novadpētniecības muzejs ar
modernu vēstures, etnogrāfijas,
arheoloģijas ekspozīciju un Atjaunotās Lietuvas 100. gadadienai veltīto izstādi, bet ģimenēm patiks Rauboņu zoo parks.
Turpinot iepazīt Zemgales
kaimiņus, ceļš no Pasvales aizved uz Pakroju, kur varēsiet
apskatīt Lietuvā vecāko koka
sinagogu un lielāko muižu –
Pakrojas muižu, kur brīvdienās
tiek organizētas dažādas izklaides, notiek koncerti. Apskates
vērta ir arī Akmeneļu muiža, te
iespējams iepazīties ar muižas
vēsturi, apskatīt mākslas galeriju, izbaudīt dažādas izklaides.
Bet par Pakrojas vēsturi vairāk
uzzināsi muzejā “Žiemgala”.
Noslēdzot Lietuvas puses izzināšanu, jāiegriežas Jonišķos,
kur jāapmeklē Lietuvā vienīgais
Basketbola muzejs un Sinagogu komplekss, kurā gūsiet
ieskatu pilsētas ebreju vēsturē,
bet, ja vēlaties piedalīties radošajās darbnīcās, iegriezieties
Gasčūnu tradicionālās amatniecības centrā. Pašā pierobežā atrodas Žagares muiža, kur
ierīkots moderns apmeklētāju
centrs. Nesteidzīgi pastaigājoties pa greznajiem muižas kori-

Foto:I.Tetērina
doriem, varēsiet sajuties kā īsts
kungs.
Iebraucot Latvijā Rundāles
novadā, jāapskata Svitenes
muiža, senais Mežotnes pilskalns un, protams, Rundāles
pils parks - ievērojamākais
baroka dārzs Baltijā ar ornamentālo parteri, Zaļo teātri
un rožu dārzu (ap 2400 rožu
šķirņu). Netālu no pils atrodas
objekts senās tehnikas cienītājiem - privātā kolekcija retro
auto „Mežmaļi”, kur apskatāmi 1939. gada automobiļi un
motocikli.
Maršruts turpinās Bauskā,
kur noteikti apskatiet pili, Motormuzeju un vecpilsētu, un iegriezieties Bauskas Sv. Gara
luterāņu baznīcā, kur uz viena
no soliem redzams senākais
pilsētas ģerboņa attēls. Vecpilsētā atrodas arī Bauskas muzejs, kur uzzināsiet ne tikai par
pilsētas vēsturi, bet varēsiet arī
apskatīt dažādas mākslas un
vēstures izstādes un T. Čudnovskas leļļu un rotaļlietu kolekciju.
Maršruta noslēgums ved
Iecavas novada virzienā. Aktīvajiem jāpiestāj atrakciju parkā
“Labirinti”, zinātkārajiem kopā
ar gidu jāiepazīst Iecava un
Iecavas katoļu baznīca. Tā ir
viena no jaunākajām un modernākajām tuvējā apkārtnē.
Bet bērniem patiks dzīvnieku,
mājdzīvnieku un putnu kolekcija
mini zoo “Dobuļi” kura atrodas

Dzimtmisā.
Maršrutā iesakām iekļaut
arī astoņus pasākumus, kurus
apmeklējot iepazīsiet konkrētā
novada kultūras īpatnības un
tradīcijas.
2.jūnijā Iecavas mazie
dziesmu un deju svētki
2.jūnijā Rundāles novada
svētki
12.–14.jūlijā Liliju svētki
Vecumniekos
13.–14.jūlijā Žagares Ķiršu
festivāls
3.–5.augustā Biržu pilsētas
svētki
24.–25.augustā Pakrojas
svētki
8.septembrī Bauskas pagalmu svētki un putras godēšana
un Zemgales Dižtirgus
14.–16.septembrī Pasvales pilsētas svētki
Sīkāka informācija ar maršruta objektu adresēm, kontaktiem atrodama projekta mājās
lapā vai iegūstama tūrisma
informācijas centros:
Bauskas TIC, Rātslaukums
1, Bauska, LV-3901, Latvija, T.:
+37163923797
Biržu TIC, J.Janonio g. 2, Birži, LT – 41148, Lietuva, T.: +370
68673742,
Pasvales TIC, P. Avižonio g.
6, Pasvale, LT-39149, Lietuva,
T.: +370 45134096
Pakrojas TVIC, Pergalės g.
1, Pakroja, LT-83159, Lietuva,
T.: +370 61610765
Jonišķu TVIC, Žemaičių g.
9, Jonišķi, LT-84147, Lietuva, T.:
+370 42652388
Projekta Facebook konts :
www.facebook.com/kaiminizemgale
Projekta mājas lapa: sites.
google.com/view/kaiminizemgale/akcija-akcijo
Ceļotāji aicināti publicēt
un dalīties ar iespaidiem par
maršrutu sociālajos medijos,
lietojot mirkļbirku #kaiminizemgale, kā arī sūtīt attēlus
un atsauksmes uz e-pastu
tic@bauska.lv.
Maršrutu sagatavoja:
Bauskas TIC, izmantojot
partneru ieniegto informāciju
un foto materiālu.

6

Nr. 5 (248) 2018.gada Maijs

Rundāles novada ziņas

JAUNIEŠI PIEDALĪJĀS XI STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN
JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLĀ “..UN ES IEŠU UN IEŠU!”

Piektdien, 20.aprīlī, Valmieras Drāmas teātrī ar Valmieras Viestura vidusskolas
teātra izrādi “Bille” tika atklāta XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “..un es iešu un iešu!”.
Festivāls norisinājās 20. un
21.aprīlī Valmieras Drāmas teātrī un Valmieras Viestura vidusskolā, piedāvājot skatītājiem
52 izrādes. Festivālā piedalījās
900 dalībnieku, kuri Valmierā ieradušies no visas Latvijas – tai
skaitā teātra studija „Savējie” ar
izrādi “Natašas sapnis” un “Tas
puisītis, tā meitiņa” un Pilsrundāles vidusskolas teātra pulciņš
“Atslēdziņa” (vad.I.Vaičūne) ar izrādi “Smejamās zāles”.
Teātra studija “Savējie”
ieguva nomināciju- “Labākā
aktrise” Dace Degole, tautiskākā izrāde “Tas puisītis, tā
meitiņa” un 1.pakāpes diplomu izrādei “Natašas sapnis”.
NOSLĒGUŠĀS
BAUSKAS IX ZIEMAS,
PAVASARA SPORTA SPĒLES

Šajās sacensībās Rundāles
novada iedzīvotāji ņēmuši dalību
kopā 7 disciplīnās. Sportisti startējuši Galda tenisa sacensībās,
Badmintonā, Novusā, Zolē, Dambretē, Peldēšanā un Boccia spēlē.
Sporta nodaļa saka lielu paldies visiem aktīvākajiem novada
iedzīvotājiem par dalību sporta
sacensībās.
Interesentiem, kas vēlētos
piedalīties atsevišķās disciplīnās,
ir iespēja sevi pierādīt Rundāles
novada sporta pasākumos un
veiksmīgākie noteikti tiks uzaicināti arī pārstāvēt mūsu novadu
ārpus tā robežam.

Šogad festivāls tika veltīts
Latvijas simtgadei, tāpēc skolēnu teātru režisori tika aicināti
īpaši piedomāt pie repertuāra
un izvēlēties latviešu dramaturgu darbus.
Tāpat šis gads ir īpašs arī ar
to, ka pirmo reizi izrādes tiek demonstrētas ne tikai VVV, bet arī

Foto: L.Lauskiniece
VDT, sniedzot jauniešiem iespēju izbaudīt profesionālā teātra
skatuvi.
Galvenais festivāla mērķis
ir veicināt bērnu un jauniešu
teātru attīstību, motivēt radīt
kvalitatīvas izrādes bērniem un
jauniešiem, piedāvājot dažādu
žanru iestudējumus, kā arī sek-

SPORTA NODAĻA ATGĀDINA

Ar 1.maiju noslēdzās ziemas sezonas sporta nodarbības telpās. Tās ir iknedēļas vingrošanas nodarbības
un sporta telpu apmeklējums. Vasaras sezonā aicinām
iedzīvotājus aktīvi apmeklēt ārā paredzētos sporta pasākumus un izmantot āra sporta laukumus.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

mēt teātru režisoru profesionālo
pilnveidi, veicinot savstarpējo
pieredzes apmaiņu. Festivāla
norisē ir iesaistīti profesionāli
režisori un eksperti. Tā laikā tiek
noteikti veiksmīgākie iestudējumi un labākie aktiermākslas
sniegumi.
Festivālu organizē Valmieras
pilsētas pašvaldība sadarbībā
ar VISC, VDT, VVV, Valmieras
Jaunatnes centru “Vinda”, citu
pilsētu un novadu pašvaldībām,
pašvaldību izglītības pārvaldēm,
izglītības un kultūras iestādēm.
Latvijas bērnu un jauniešu
teātru festivāls “..un es iešu un
iešu!” tiek organizēts kopš 2008.
gada. Pirmajā festivālā ar izrādēm piedalījās septiņi skolu
teātru kolektīvi, bet 2017.gada
festivālā jau varējām skatīt 33
izrādes ar 500 dalībniekiem.
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

GAIDĀMIE SPORTA PASĀKUMI
27.maijs, plkst 11:00 - Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā:
Norisināsies ikgadējais čempionāts Minifutbolā. Visi interesenti ar
pasākuma nolikumu var iepazīties
www,rundale.lv mājas lapā sadaļā Aktualitātes, vai uzspiežot uz attiecīgā
pasākuma paredzētā datuma kalendārā.

BAUSKĀ NORISINĀJĀS
SPORTA SPĒLES CILVĒKIEM AR
ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

26.maijā, plkst 11:00 - Kandavas lauksaimniecības tehnikuma
Saulaines teritoriālās struktūrvienības stadionā: Norisināsies Sporta
dienas pasākums. Kā vienmēr būs
iespēja piedalīties dažāda vecuma
sportot gribētājiem dažādās sporta
disciplīnās. Būs pieejama bezmaksas piepūšamā atrakcija mazākajiem
sportistiem. Ar sacensību nolikumu
un plānotajām sporta aktivitātēm
varēs iepazīties pasākumam tuvojoties.

14.aprīlī Rundāles novada komandu pārstāvēja 9 dalībnieki.
Uzrādot labus rezultātus kopvērtējumā izdevās izcīnīt 3.vietu.
Paldies par dalību un veiksmīgiem startiem.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

9.jūnijā, plkst 11:00 – Bērstelē:
Norisināsies ikgadējās sporta
dienas sacensības dažāda vecuma
sportot gribētājiem. Ar sacensību
nolikumu varēs iepazīties tuvojoties
pasākumam.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja
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NESTEIDZIES IZMEST – NEAPĒSTO IESPĒJAMS APĒST!
Pirmsskolas izglītības iestādē „Mārpuķīte” Ekoskolas programmas „Ēdam atbildīgi!” gads
strauji tuvojas noslēgumam.
Mācību gada sākumā, veicot izpēti virtuvē, sapratām, ka mūsu
galvenie uzdevumi ir: ievērot sezonalitāti augļu un dārzeņu izvēlē
un censties samazināt pārtikas
atkritumus. Par to, kā risināt šos
jautājumus, sprieda ne tikai virtuves kolektīvs, bet arī mazā Ekopadome, kurā darbojas 6-7 gadīgās grupas bērni. Viņu ieteikumi
ēdiena atkritumu samazināšanai
bija sākot no tik loģiskiem kā
„Vajag visu apēst”, līdz tādiem kā
„Varētu būt galdi, kur uzlikti visādi ēdieni, un mēs ejam un liekam
ko un cik gribam” un „Jāņem līdzi
ēdiens no mājām, piemēram – tā
kā pusdienu kastītes”.
Padomājiet, cik bieži Jūs izmetat ārā ēdienu? Vai starp Jums
nav tādi, kas neēd vakardien gatavotu, uzsildītu ēdienu?

Foto: I.Jaunzeme
Tādēļ, 26.aprīļa pēcpusdienā,
laikā kad Mārpuķītes ēdamzālē
ēdāju kņada jau norimusi, aicinājām drosmīgos demonstrēt savu
izdomu meistarklasē „Nesteidzies izmest – neapēsto iespē-

jams apēst!” Četras māmiņas un
virtuves vadītāja ne tikai dalījās
ar idejām, kā savādāk pasniegt
neapēstu ēdienu, bet demonstrēja to arī praktiski. Mūsu acu
priekšā tapa brīnišķīgi griķu, ma-

karonu un rīsu ēdieni, jo vakar
bija izvārīts par daudz. Izglītības
iestādē mēs pieredzi izmantot
nevaram, taču ideja kā savējiem
iemānīt kaut ko neapēstu, nu ir
katrai.
Gada laikā mazie mārpuķēni
uzzinājuši daudz par atbildīgu
ēšanu. Viņi spriež par to, kāpēc
bērnudārzā nekad nedod pelmeņus, kura eļļa vērtīgāka, kā pagatavot veselīgus frī kartupeļus
un kad beidzot viņiem produktus
nevedīs no tālajām valstīm, bet
pirks pie vietējiem ražotājiem.
Lai arī mazi – daudzi no viņiem
ir gatavi kļūt par atbildīgiem ēdājiem, kuriem aiz ēdiena šķīvja ir
visa pasaule. Vēl tikai jāizvērtē,
vai mums izdevies arī kaut nedaudz ietekmēt ģimeņu ēšanas
un iepirkšanās paradumus, kurus
mantos bērni.
Ieva Jaunzeme
Vadītājas vietniece
izglītības jomā

BIEDRĪBAS MMP UN INICIO TIEKAS SALIEDĒŠANĀS PASĀKUMĀ

Šā gada 31. martā novada jauniešu biedrības MMP
un INICIO tikās saliedēšanās
pasākumā Juglas lasertag
parkā, kur pārbaudīja ne vien
komandas garu, bet arī spēju
sastrādāties un domāt stratēģiski.
Šaušana, slēpšanās no pretinieka un spriedze, kas uzglūn
aiz katra stūra – tas ir lāzertags
jeb lāzerpeintbols. Atšķirībā no
peintbola, lāzerpeintbols ir sporta izklaides veids, kas neatstāj
pēdas –vienīgais, ko sajutīsi ir
vibrācija un skaņa. Tas varētu
būt īpaši aizraujošs tiem, kuri ir
datorspēļu fani, jo gan telpu iekārtojums, gan spēles simulācija
ir maksimāli pielāgota, lai radītu
realitātes sajūtu.
Biedrības sadalījās komandās,
„Mums pieder pasaule” – sarkanā komanda, „INICIO” – zilā komanda. Tika izspēlētas dažādas
spēles, kuru laikā spēlētāji kļuva
saliedētāki un izdomāja arvien
labākas stratēģijas, lai uzvarētu.
Sarkanā komanda viennozīmīgi
var lepoties ar spēlētāju Edvīnu –
Gobi (Edvīns Jurago), kurš spēles
laikā bija ieguvis četrus dažādus
titulus – iznīcinātājs, kareivis,
snaiperis, desantnieks.
Pats Edvīns pie sasniegumiem

vaino datorspēles.
“Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc man patika šis
pasākums, ir tas, ka komandas
savā starpā nestrīdējās, ja arī
zaudējām. Visi savā starpā bija
draudzīgi, saprata viens otru un,
manuprāt, tas arī ir galvenais.
Protams, mani arī priecēja, ka
ieguvu tik daudzus titulus, tas
gan jau ir tāpēc, ka spēlēju datorspēles šajā jomā un ir sava veida
pieredze. Esmu ļoti priecīgs, ka
piedalījos saliedētības pasākumā
un ar lielāko prieku piedalītos arī
nākamajā. ”
Savukārt, zilā komanda var lepoties ar spēlētāju - Laura – Punduris (Laura Upīte), kura ieguva
titulu - neievainojams.
Pēc divu stundu skriešanas
lazertag parkā, biedrības devās
uz Lido atpūtas centru, lai atgūtu
spēkus un pārrunātu pasākumu.
MPP biedrības prezidente Vita
Reinfelde par saliedēšanos savas
domas izsaka kā vērotājs no malas.
“Manuprāt, šī spēle lieliski
noder komandu saliedēšanai, jo
visiem kopīgi jāvienojas par darbības stratēģiju, tā jāievēro, un
kopā jāstrādā mērķa sasniegšanai. Man kā vērotājam no malas,
bija prieks skatīties azartisku 2

stundu sacensību, kurā laikam
ejot, ļoti uzskatāmi varēja redzēt
saliedēšanās un sadarbības efektu. Ja spēles sākums bija lēns un
darbības nepārdomātas, tad noslēguma spēlē jau katra komanda darbojās kā viens organisms
- katram bija skaidrs, kas kuram
un kurā brīdī jādara, stratēģijas
un taktikas tika apspriestas ātri
un rezultatīvi, teritorija bija iepazīta, un pazīstami arī pretinieki un
komandas biedri. Lazertag spēle
ir lielisks komandas treniņš gan
psiholoģiskā, gan arī sportiskā
nozīmē. ”
INICIO dalībniece Melisa Rence par spēli ir sajūsmā.
“Mūsu biedrības galvenais
mērķis ir rīkot pasākumus un

dažādas aktivitātes citiem novada jauniešiem, tāpēc ikdienā arī
nodarbojamies ar domāšanu un
rīkošanu priekš citiem. Manuprāt,
šis saliedēšanās pasākums bija
izdevies, jo NVO INICIO nekad
iepriekš nebija iedomājies par
to, ka kaut ko varētu izdarīt arī
pašu biedrības labā. Spēles laikā,
iejutāmies kā īstā kara laukā un
domājām stratēģijās kā pabeigt
noteiktos uzdevumus un uzvarēt
pretiniekus. Neko negatīvu šeit
nevaru pateikt un ceru, ka šis pasākums biedriem deva tikai visu
to labāko nākotnes pasākumu
rīkošanā un mūsu pašu saliedēšanai. ”
Darba autores:
Melisa Rence un Diāna Turka
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SIRSNĪGĀ GAISOTNĒ AR VECVECĀKIEM
Man ir divas rociņas, kāpēc?
Vienu vecmāmiņai, otru vectēvam,
lai dotu.
No vienas- maigums un siltums
No otras – spēks un drošība plūst.
13. aprīļa dienā Svitenes
pirmsskolas grupu bērnu vecvecākus ielūdzām uz viņiem
veltītu pasākumu. Šī gaidītā
tikšanās pamazām izveidojusies
par tradīciju un notiek jau ik pēc
diviem gadiem. Katrs audzēknis jau iepriekš cītīgi gatavoja
ielūgumus un apsveikumus–
mācījās dzejoļus, dziesmas,
tautasdziesmas un dejas. Visi
bija sarūpējuši pašu gatavotās
dāvanas. Ne katram bērnam ir
iespēja ikdienā būt kopā ar mīļajiem vecvecākiem, tādēļ bija liels
prieks par kārtējo satikšanos.
Virtuvē smaržoja pašu bērnu

Foto: G.Novika
ceptās ābolmaizes cienastam,
ar prieku gaidītajiem ciemiņiem.
Tikšanās gaitā ritinot “pār-

steigumu kamoliņu” ar dažiem
vecvecākiem notika iepazīšanās, jo pie mums bija ieradu-

šies pirmo reizi. “Pārsteigumu
kamoliņam” ceļojot no rokas
rokā atklājās bērnu sagatavotie
pārsteigumi- priekšnesumi. Rādīti tika arī pasaku iestudējumi.
Sirsnīgajā gaisotnē pamazām
izgaisa sākotnējais satraukums.
Visi guva kārtējo apliecinājumu
tam, cik svarīgi, mīļi un vajadzīgi ir viens otram. Kopīgās, draudzīgās un jautrās rotaļās laiks
pagāja nemanot.
Par pasākuma sagatavošanu paldies audzinātājām Ainai
Bēķei un Jeļenai Jonasei, skolotāja palīdzēm Evitai Ragausei
un Maijai Markevicai. Paldies
vecvecākiem, kuri izbrīvēja laiku
ierasties pie mums un priecēja
bērnus ar savu klātbūtni.
Struktūrvienības vadītāja
Gunta Novika

TEĀTRA SVĒTKI „MĀRPUĶĪTĒ”

Foto: J.Zeltiņa
Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē „Mārpuķīte”
bieži viesojās viesmākslinieki ar
atraktīvām un muzikālām izrādēm. Bērniem patīk pārdzīvot un
priecāties kopā ar izrādes varoņiem, uzmanīgi sekojot iestudētajiem notikumiem. Klāt pavasaris. 27.un 28.martā pie mums
Teātra dienas. Arī šogad tās
sagaidījām ar sešām iestudētām
izrādēm, kur aktieri bija grupu
bērni – visi, ikviens. Katram bija
sava lomiņa – lielāka vai mazāka.
Šī gada Teātra dienu moto
bija “Audzē un gatavo pats!”.
Moto saskaņots ar Ekoskolu
programmas gada tēmu “pārtika”, kuras ietvaros turpinām

realizēt projektu “Ēdam atbildīgi”.
Izrāžu izskaņā bērni un skolotājas
aicināja padomāt par dabas resursu saudzēšanu.
Dzeltenās grupas (2-3g.) bērni
un skolotājas kopa ķirbju stādus,
audzēja lielas ķirbju ogas izrādē
ĶIRBJU MĀTE (I.Šteinberga), bet
netālu dzīvojošai zvirbulēnu ģimenei miera nebija. Mazie zvirbulēni auga, nemitīgi vajadzēja
piepildīt tukšos vēderiņus, tāpēc
mēģināja tikt ķirbjiem klāt, kamēr tie vēl aug. Savukārt kaimiņu dārzā (Rozā grupa, 1,5-2g.)
auga tomāti. Izrādes nosaukums
TOMĀTIŅŠ GROZĀ (G.Kārkliņa,
I.Rasmane). Zaķu māte cītīgi
kopa savu dārziņu. Mazie zaķēni

palīdzēja. Visiem kopā izdevās
izaudzēt lielu tomātu ražu, ko kopīgi novāca. Vai zini, cik garšīgas
ir tomātu maizītes, ja tomātiņš
izaudzis tevis aprūpēts?
Sarkanās grupas (5-6g.) zaķu,
vilku, kurmja un citas meža zvēru ģimenes izrādē ZAĶU-VILKU
BURKĀNI (F.Lelaržs) bija pārliecinātas, ka maltīte bez dzīvnieku
valsts produktiem ir garda un veselīga. Un, ja vēl oranžās saknes
– burkānus iesēj, kopj un izaudzē
pats! To novērtēja visi meža zvēri.
Pat lapsiņai burkāni iekārojās tā,
ka nolasīja visus sev. Zvēri apvienojās izmeklētāju komandā un
devās meklēt pazudušo ražu. Bet
skatītājiem izrādes beigās tika
sulīgās burkānu šķēlītes. “Sējat,
audzējat un rūpējieties par izaudzēto arī jūs savā dārzā!”, aicina
Sarkanās grupas bērni un skolotājas.
Zaļās grupas (3-4g.) ZEMENĪTES SĀRTVAIDZĪTES (S.Dāle)
skumdināja tas, ka jāaug vietā,
kur daudz peļķu, jo lietus līst un
līst. Tās sameklēja sausāku vietiņu uzkalnā. Uz jauno dzīves vietu
pārcelties palīdzēja čaklais ezītis.
Bet, kur gadījušies, kur ne, zemenītēm uzbruka kaitēkļi. Palīgā
atsteidzās mārītes un tauriņi un
atbrīvoja zemenes no tiem. Saudzējiet dabu un to, ko paši ēdīsiet,
kaitēkļu apkarošanai izmantojiet

dabīgus līdzekļus!
Zilās grupas (4-5g.) izrādē LIMONĀDES GOVS (F.Lelaržs) lauku sētā dienu no dienas risinājās
visparastākie notikumi, kamēr
kādu dienu gotiņa sāka dot nevis
pienu, bet limonādi. Garšīgo limonādi dzēra lauku sētas iemītnieki,
saimnieks to tirgoja pilsētas tirgū, līdz kādu dienu mazam teliņam iekārojās visparastākā piena. Nu gotiņai nācās atgriezties
pļavā, saēsties zālīti, lai sagādātu
teliņam pienu. Pienu dzert ir veselīgi, tā saka gotiņa, teliņš un
visi Zilās grupas bērni.
Oranžās grupas (6-7g.) izrādē par čaklu darbu meitenei
Ilzītei māmiņa izcepa kliņģeri.
ILZĪTES KLIŅĢERĪTIS (G.Kārkliņa,
I.Rasmane) bija tik garšīgs, ka to
iekāroja visi, kas vien pagalmā
mitinās – suns, kaķis, gailis, kaziņas un zosis. Neesi slinks, pēc
padarīta darba ikviens ar mīlestību sarūpēts ēdiens liksies gards.
Šādu vēstījumu mums vēlējās
nodot paši lielākie bērni.
Mēs bijām gandarīti par jauko pasākumu. Tekstu un kustības
bērni apguva grupu skolotāju
vadībā, bet mūziku un dziesmas
piemeklēja mūzikas skolotāja.
Paldies visiem par jauko pasākumu un interesantajām izrādēm!
Vadītāja Judīte Zeltiņa

Nr. 5 (248) 2018.gada Maijs

9

Rundāles novada ziņas

PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS 1.-6.KLAŠU SKOLĒNI
APMEKLĒ ZINĀTKĀRES CENTRU “ZINOO”

Foto: D.Saka
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas ietvaros Pilsrundāles
vidusskolas 1.-6.klašu skolēniem 16.aprīlī vienai grupai bija iespēja apmeklēt zinātkāres centru “Zinoo” Cēsīs. Nākamā skolēnu grupa uz ZINOO
Cēsīs devās 26.aprīlī. ZINOO piedāvā interaktīvas ekspozīcijas, lai apmeklētāji varētu paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast
berzi braucot ar speciāli aprīkotiem velosipēdiem, redzēt un pārbaudīt, cik
daudz spēka un enerģijas nepieciešams kaloriju dedzināšanā, darboties
ar mikroskopu, redzēt un dzirdēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvē un vadīt robotus, redzēt zibeni
un vēl. Bērniem bija iespēja vispirms apskatīt centru un tajā esošās ierīces gida pavadībā, bet pēc tam 2 stundu garumā pašiem tās izmēģināt,
par ko skolēni bija sajūsmā. Tad centra darbinieki noorganizēja skolēniem
nodarbību, kurā bija iespēja būvēt un vadīt robotus. Pavisam kopā ,darbojoties ZINOO centrā, tika pavadītas 3 stundas.
Šādas nodarbības palīdz atklāt un rosina mazajā cilvēkā dabisko zinātkāri
par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Mēs esam pārliecināti, ka
aizraujošs izzināšanas process ir sākums attīstībai ilgtermiņā.
Direktores vietniece izgl.jomā,
projekta koordinatore Daiga Saka

DZEJOĻU GRĀMATA
Ir iznākusi Dzejoļu grāmata “TUR AIZ LOGA”
(1 eksemplārs)
Meklēju sponsoru, kas palīdzētu izdot vairāk šīs skaistās dzejoļu
grāmatas eksemplārus.
Vairāk informācijas zvanot pa tālr. 28866142,
Vija Ozola.

BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2018.GADA 17.MAIJU
Kadastra
apzīmējums

40760010050
40760020055
40760020073
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030436
40760030452
40760030594
40760030602
40760030648
40760050061
40760030564
40760030565
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080285
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40880010095
40880040264
40880040326
40880040364
40880040315
40960070302
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040

Nosaukums

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Pasteļi
Pasteļi
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Lingotāji- 5
Indru kaltes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Birzītes
Vairogu mazdārziņš 6
40960020040

Platība (ha)

1,5000
0,9300
0,1800
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,2000
0,5000
0,2000
0,2600
0,2800
3,6000
8,0100
0,0100
0.0073
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0.0250
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,3180
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,3000
1,5000
1,2500
0.7000
0,1000
0,1000
0,0700
0,0600
1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
0,0300
1,1350
0,1691
0,1100
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LUCAS 2018 APSEKOJUMS:
ZEMES LIETOJUMA UN ZEMES SEGUMA
STATISTISKAIS APSEKOJUMS

LUCAS 2018 apsekojums: Zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums - Rundāles novada dome
SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma
apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Rundāles pašvaldībā. Apsekojums notiks no 2018. gada maija līdz oktobrim.
Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža
zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un ainavas struktūras elementus.
Vienlaikus 221 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar
vides faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram,
Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšanai
augsnē, kas ir būtisks klimata pārmaiņu ietekmes faktors.
Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs,
lai analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.
Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai
kartētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas
punktā.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga
statistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rakstura datus vai datus par zemes īpašumu. LUCAS
2018 apsekojuma dati netiks izmantoti lauksaimniecības
subsīdiju kontrolei, un tie nav piemēroti šādam mērķim.
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SAULAINES SKOLAS ABSOLVENTI
UN BIJUŠIE DARBINIEKI!
AICINĀTI UZ SKOLAS 110 GADU JUBILEJAS
SALIDOJUMU „SAULAINE SIRDĪ UN DVĒSELĒ”
ŠĪ GADA 30. JŪNIJĀ

*Līdzi jāņem “groziņš”
Dalības maksu ir iespējams iepriekš pārskaitīt uz skolas ziedojumu kontu
(Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, konts LV53Trel7153860000000,
ar norādi Saulaines 110 gadu salidojumam). Ierodoties uz salidojumu jāuzrāda maksājumu uzdevums.

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA SAULAINES TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
2018./2019.MĀCĪBU GADĀ PIEDĀVĀ APGŪT ŠĀDAS PROFESIJAS
KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS

SAULAINES
TERITORIĀLĀ
STRUKTŪRVIENĪBA

AR PAMATSKOLAS IZGLĪTĪBU, IEGŪSTOT
PILNU VIDĒJO IZGLĪTĪBU:

Augkopības tehniķis – 4 gadi
Datorsistēmu tehniķis – 4gadi
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists – 4 gadi
Viesmīlības pakalpojumu speciālists – 4 gadi
Automehāniķis – 4 gadi
Visās izglītības programmās saņem valsts stipendiju
līdz 150 eiro mēnesī

Ir iespēja piedalīties ESF projektos un praktizēties ārzemēs
Izglītojamie saņem valsts stipendiju
Iespēja piedalīties ārpusstundu aktivitātēs sportā un pašdarbībā
Ir dienesta viesnīca, 8 eiro mēnesī
Papildizglītība – piedāvā iegūt autovadītāja B un traktortehnikas
A kategorijas vadītāja apliecību
AR VIDĒJO IZGLĪTĪBU, BEZ VECUMA
IEROBEŽOJUMA

Augkopības tehniķis – 1,5 gads (maksas neklātiene)

Dokumentu pieņemšana no 11. jūnija līdz 17. augustam darba dienās 9.00 – 16.00
Tālrunis: 63925183. E-pasts : saulaine@saulaine.lv. Mājas lapa: www.saulaine.lv

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
BAIBA GULBE 13.05.1961-07.04.2018.
RAIMONDS DŪMIŅŠ 03.03.1944.-11.04.2018.
TATJANA GAIDIŠĶE 24.08.1954.-11.04.2018.

Aprīļa mēnesī reģistrēta
viena zēna dzimšana.
Sveicam novada jauno iedzīvotāju un viņa
vecākus!

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Ilvija Tetērina: e-pasts ilvija.teterina@rundale.lv, tālr. 63962236

