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LAI IDEJAS ZIEMĀ NENOSALST
Sastingusī daba šajās aukstajās ziemas dienās un
garie vakari rosina cilvēkus domāt par aktīvu darbību un
kalt plānus, kuru realizācijai vislabākais laiks ir pavasara
ziedonis, siltā vasara un auglīgais rudens.
Februārī notiek otrais Rundāles novada uzņēmēju
forums, kurā šogad izvirzītas divas galvenās tēmas –
tūrisma vieta Rundāles novada attīstībā un lauksaim
niecības iespēju izmantošana mūsu novadā.
Savukārt martā notiks pirmais novada jauniešu saiets,
kurā piedalīties aicināti gan skolas solos sēdošie, gan tos
jau atstājušie jaunieši. Saieta ietvaros jaunieši mēģinās
formulēt savas idejas, vajadzības un iespējas Rundāles
novadā.
Rundāles novada dome gaida aktīvu piedalīšanos abos
minētajos pasākumos, lai uzklausītu aktuālās problēmas
un jautājumus un kopīgi rast tām risinājumus.
Rundāles novada dome februāra sēdē apstiprinās
nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu mūsu novada
iedzīvotāju dibināto sabiedrisko organizāciju darbības
uzsākšanai un konkrētu, pašu iedzīvotāju iecerētu
pasākumu realizācijai. Sākotnēji atbalsts paredzēts
sociālajā, izglītības, kultūras un jaunatnes jomā pieteikto
projektu atbalstam.
Tā kā mūsu novadā jau ir nodibinātas un reģistrētas
vairākas sabiedriskās organizācijas, kas apvieno gan
pensionārus, gan lauksaimniekus, gan pašdarbniekus un
citus interesentus, tad aicinu tieši tagad aukstajās ziemas
dienās Jūsu idejas pārvērst konkrētos projektos, kurus
ar novada domes finansiālu atbalstu varēs realizēt mūsu
pašu iedzīvotāju vajadzībām. Tāpat arī aicinu tos, kuri vēl
nav tikuši līdz savas biedrības izveidošanai, bet kuriem ir
idejas kopīgiem darbiem, arī iesniegt projektu savu ideju
realizācijas pirmajam solim – biedrības dibināšanai!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Pilsrundāles vidusskolā un tās struktūrvienībās 1.klašu skolēni nosvinējuši savu 100.dienu skolā.
Attēlā Bērsteles skolas pirmklasnieki tradicionālajos Burtiņu svētkos š.g. 11.februārī /foto: Līga Bajāre /
Plašāk par to lasiet 5.lpp

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 27. janvārī
nolēma:
- apstiprināt aktualizēto SIA „Uzņēmējdarbības atbalsta
centrs” izstrādāto Tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rundāles
novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā”, prioritāro
investīciju programmas finanšu plānu un projekta pasākumu
(komponenšu) sarakstu;
projekta finansēšanā nodrošināt Rundāles novada
domes ieguldījuma daļu LVL 42663, 84, kas sastāda
15% no projekta kopējām izmaksām un sagatavot un
iesniegt iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
LVL 241 761,74;
projekta realizācijai ņemt aizņēmumu Valsts kasē
LVL 241 762 vai citā ekvivalentā valūtā uz 25 gadiem paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiek uzsākta pēc 3 gadiem;
- apstiprināt konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011”
nolikumu un projektu izvērtēšanas komisijas instrukciju;
- piemērot valsts nodevas atvieglojumus 100% apmērā
Rundāles novada iedzīvotājiem par paraksta īstuma
apliecināšanu Rundāles novada Bāriņtiesā uz likumprojekta
vai Latvijas Republikas Satversmes grozījumu projekta,
kā arī par grozījumu ierosināšanu likumdošanas aktos un
Latvijas Republikas Satversmē;
piemērot valsts nodevas atvieglojumus 50% apmērā
Rundāles novada trūcīgām personām (ģimenēm) par
Rundāles novada Bāriņtiesas pakalpojumiem: par manto
juma saraksta sastādīšanu; par pilnvaras sagatavošanu;
par pilnvaras apliecināšanu.
- apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte”
peldbaseina maksas pakalpojumus:
• Kustību attīstības nodarbības peldbaseinā 3-7 (8) gadus
veciem bērniem grupās:
1 nodarbība
Ls 2,50
mēneša abonements (4 nodarbībām)
Ls 8,00
mēneša abonements (8 nodarbībām)
Ls 16,00
• Kustību attīstības individuāla nodarbības peldbaseinā
3-7 (8) gadus veciem bērniem:
1 stunda
Ls 10,00
- ievēlēt par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekli
Žannu Matulēviču;
- apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos
noteikumus Nr.1 „Par Rundāles novada pašvaldības
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neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu”;
nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšup
ejošu soli Rundāles novada pašvaldības nekustamo
īpašumu – „Mazmežotnes zemes”, kas sastāv no trīs zemes
vienībām ar kopējo platību 5,8403 ha, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
dzēst ierakstus Bauskas Zemesgrāmatu nodaļā par
Rundāles novada pašvaldības īpašuma tiesībām uz
nekustamā īpašuma „Mazmežotne 1”, Rundāles pagastā
Rundāles novadā, kadastra Nr. 4076 004 0071, nepriva
tizēto daļu sakarā ar dzīvojamās mājas privatizācijas
pabeigšanu;
iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo
neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā „Vaski” un
neapbūvēta zemesgabala Rundāles pagastā „Rundāles
pagasta zemes” daļu, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli;
anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Igoram Novikovam;
piešķirt uz nekustamā īpašuma Graviņas zemes esošajai
jaunbūvei adresi Graviņas, Rundāles pag., Rundāles nov.,
LV-3921;
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekus
tamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 009 0044,
nosaukumu „Lauči”;
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekus
tamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0521,
nosaukumu „Aplociņi”;
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Svitenes pagasta nekus
tamajam īpašumam ar kadastra numuru 4088 004 0493,
nosaukumu „Svitenes parks”;
piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Viesturu pagasta nekus
tamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096 007 0091,
nosaukumu „Lielbērsteles parks”, precizēt platību no 4,1 ha
uz 5,2 ha;
apstiprināt Rundāles novada Rundāles pagasta nekus
tamā īpašuma „Mācītājmājas - Ķesteri” zemes vienības
zemes ierīcības projektu; no nekustamā īpašuma
„Mācītājmājas-Ķesteri” atdalītajam zemes gabalam
piešķirt nosaukumu „Mežotnes baznīca”;
iznomāt Dailim Jurevicam pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” zemes vienības daļu
0,51 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;

- iznomāt Aivaram Ilgavižam
pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” zemes
vienības daļu 0,57 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Jurim Ostrovjonokam pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2” zemes
vienības daļu 0,3 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Jurim Ostrovjonokam pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes
vienības daļu 0,52 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Feoktistam Pilinovičam pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 75” zemes vienību
0,03 ha platībā, un pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 79” zemes vienību 0,03 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Sandrai Griķītei pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 16” zemes vienību 0,03 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Uldim Nākmanim pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Āboliņi” zemes vienību 0,5 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Skaidrītei Auziņai pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Pilsrundāle 124” zemes vienību 0,06 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Uldim Dzidrumam pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.5.” zemes vienību
0,05 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Edgaram Krūmiņam pašvaldībai piekritīgā nekus
tamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības daļu 0,07 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Lidiju Vorobjovu termiņu
uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Bērsteles
lauki” zemes vienībām un nekustamā īpašuma „Bērsteles
pļavas” zemes vienības daļu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- atļaut atdalīt no Rundāles pagasta, Rundāles novada
nekustamā īpašuma „Rutki” 64.3 ha kopplatībā, neapbūvētas
divas zemes vienības, 9.4 ha platībā un zemes 8.3 ha
platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu; atdalītajām
zemes vienībām piešķirt nosaukumus „Līdumnieki”
(kad.apz.40760060019) un „Taures” (kad.apz. 40760060091).
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
24.februārī plkst. 09.00.

2.

Rundāles novada ziņas

TIKS VEIKTA LIELUPES
UPES GULTNES TĪRĪŠANA
Ar 2011. gada 1. janvāri uzsākta projekta “Kopīgi ūdens
apsaimniekošanas pasākumi
pārrobežu Lielupes baseinā”
īstenošana (projekta saīsinātais
nosaukums “GrandeRio”).
Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros.
Projektā sadarbosies 7 partneri no Latvijas un Lietuvas –
Zemgales Plānošanas reģions (ZPR), Baltijas vides forums
(BEF/LV), Bauskas novada dome, Dobeles novada dome,
Rundāles novada dome, Biržu reģionālā parka direkcija (LT),
Pakrojas rajona pašvaldība (LT), Baltijas vides forums (BEF/LT).
Projekta ietvaros plānota Lielupes upes gultnes tīrīšana un
infrastruktūras uzlabošana pie Mežotnes pilskalna. Jau šogad
ir plānots izbūvēt kāpnes no avota uz atpūtas laukumu, kā arī
uzlikt margas gar nogāzes augšējo daļu, lai apmeklētājiem
atvieglotu nokļūšanu līdz Lielupei, kā arī novērstu nogāzes
izbradāšanu, kā tas diemžēl ir ticis darīts līdz šim. Meklēsim
arī pieņemamu tehnisko risinājumu Mežotnes pilskalna
avotiņa “Esi skaidrs kā šis avots” rekonstrukcijai.
Ļoti būtiska šī projekta sastāvdaļa ir vairāku tikšanos
organizēšana ar iedzīvotājiem, ar mērķi pārrunāt jautājumus,
kas saistīti ar ūdens kvalitāti, informēt iedzīvotājus par ūdens
apsaimniekošanas pasākumiem Lielupes baseinā. Lietuvas
partneri projekta ietvaros organizēs vasaras skolu 16 - 17
gadīgiem jauniešiem. Iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti par
minētās skolas programmu, dalībnieku atlases kritērijiem un
iespējām pieteikties.
Šī projekta realizācijai piešķirts finansējums 962 932,68
eiro apmērā, t.sk. 37 310,60 eiro Rundāles novada domes
plānotajām aktivitātēm. Finansējumu 85% apmērā nodrošina
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). 15 % projekta
līdzfinansējums tiks segts no Rundāles novada domes
plānotajiem budžeta līdzekļiem.
Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 22 mēneši.
Visa informācija par projekta realizācijas gaitu, plānotajām
aktivitātēm un aktualitātēm tiks izvietota Rundāles novada
domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā „Projekti”.
Rundāles novadā projekta „GrandeRio” ieviešanu koordinē
Rundāles novada domes Attīstības nodaļas speciāliste
Ludmila Knoka.
E-pasta adrese: ludmila.knoka@rundale.lv.,
tālr. 63962236, 29293446.
Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste

SVITENES PAGASTA
PĀRVALDĒ
Ir pavadīts šī gada pirmais mēnesis – sniegiem bagātais
janvāris. Svitenes pagastā turpinājušies Saieta nama
rekonstrukcijas darbi – veikta apmetuma veidošana,
elektroinstalācijas, ventilācijas sistēmu ierīkošana. Rit telpu
apdares darbi, starpsienu ierīkošana.
Svitenes pagastā un pagasta centrā nepieciešamības
gadījumā iespēju robežās tiek tīrītas pagasta ielas un ceļi no
sniega sanesumiem.
Pagasta iedzīvotāji, kuri iesaistīti Nodarbinātības valsts
aģentūras realizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā t.s.
stipendiāti veic darbus, kas saistīti ar teritorijas sakopšanu,
atkritumu savākšanu, veic telpu uzkopšanas darbus, gājēju
celiņu attīrīšanu no sniega, ietvju kaisīšanu ar pretslīdes
materiālu. Tiek strādāts pie ūdensvadu un kanalizācijas
sistēmu bojājumu novēršanas. Šajā projektā nodarbināti seši
mūsu pagasta iedzīvotāji.
Šā gada 20.janvārī Svitenes tautas namā notika Barikāžu
atceres 20.gadadienai veltīts pasākums. Paldies visiem, kas
piedalījās un sniedza atbalstu!
Jānis Liepa
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

VIESTURU PAGASTA
PĀRVALDĒ
Viesturu pagastā janvāra mēnesī veikta pagasta ceļu
attīrīšana no sniega, ceļu kaisīšana ar pretslīdes materiālu
– smilts un sāls maisījumu. Apkures sezonas nodrošināšanai
piegādātas akmeņogles Viesturu kultūras centrā un Bērsteles
skolā. Viesturu ciematā tika novērsti divi ūdensvada plīsumi.
Viesturu kultūras centrā veikta ģimenes ārstes S.Gulbes
pieņemšanas telpai tika veikts kosmētiskais remonts un
š.g. 11.janvārī notika pirmā pacientu pieņemšana. Turpmāk
pacienti Viesturu kultūras centrā tiks pieņemti katra mēneša
otrajā otrdienā no plkst. 9.00 -12.00.
Turpinās darbs ar bezdarbniekiem, t.s. stipendiātiem
Nodarbinātības Valsts aģentūras realizētajā projektā
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība” ietvaros. Kopumā nodarbināti 9 cilvēki,
no kuriem 5 pašreiz strādā Bērsteles ciematā, savukārt
4 – Viesturu ciematā, piedaloties Bērsteles un Viesturu
ciemata teritoriju uzkopšanas darbos – tīrot sniegu, kaisot
ietves ar pretslīdes materiālu, veicot telpu remontdarbus un
uzkopšanu.
Janvāra mēnesī (08.01.) pie Viesturu kultūras centra notika
pasākums „Ziemas prieki” – tika celtas dažādas sniega
figūras, veiktas jautrās stafetes. 28.janvārī Viesturu kultūras
centrā notika pensionāru apvienības „Vakarvējš” tikšanās.
Nauris Brūvelis
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

Apstiprināti ar Rundāles novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmumu Nr.2 (prot.Nr.13)
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18
GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA DOMES 2009.GADA 30.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM, IZVĒRTĒJOT PERSONAS (ĢIMENES) IENĀKUMUS”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu
1.

Izdarīt Rundāles novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, izvērtējot personas ienākumus” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 4.1 punktu:
“Personas, kuras saņem GMI pabalstu, nevar saņemt citus Rundāles novada saistošajos noteikumos Nr.2 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” 3.nodaļā noteiktos pabalstus, izņemot
dzīvokļa pabalstu”
1.2. Papildināt ar 4.2 punktu:
“Izvērtējot personas atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam, par īpašumu nav uzskatāms nekustamais
īpašums līdz 3 ha, kurš pieder personai, kura lūgusi piešķirt trūcīgās personas (ģimenes) statusu, vai arī personām,
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar personu, kura lūgusi piešķirt trūcīgās
personas (ģimenes) statusu to pati izmanto (apstrādā), lai nodrošinātu pamatvajadzības, vai arī to apstrādā šo
personu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits zemes īpašums.”
1.3. Izteikt 14.4. punktu šādā redakcijā:
“Ja pabalsta pieprasītājam vai personai, ar kuru viņš mitinās vienā mājoklī un ir kopēji izdevumi par uzturu, pieder
mežs platībā 1 ha un lielāks, tad tā nevar saņemt dzīvokļa pabalstu.”
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Rundāles novada informatīvajā
novada ziņas”
Rundāles novada domes priekšsēdētājs 						

izdevumā „Rundāles
Aivars Okmanis

I Z P I L D D I REKTORA SLEJA
Ir pagājis šī gada pirmais mēnesis un sācies
jauns darba cikls. Pagājušā gada beigās Rundāles
novada dome pieņēma 2011. gada budžetu. Vairāk
kā mēnesi strādājām, lai sabalansētu 2011. gada
plānotos ieņēmumus un izdevumus. Visas nodaļas un
struktūrvienības ļoti rūpīgi analizēja pagājušā gada
izdevumus, lai pēc iespējas racionālāk un efektīvāk
varētu realizēt noteiktās pašvaldības funkcijas. 2010.gads
trijiem novada pagastiem bija pirmais pilnais kopā
pavadītais gads pēc pašvaldību reformas. Un tieši tas
arī parādīja reālās vajadzības, nepieciešamos līdzekļus,
lai nodrošinātu iedzīvotājiem visaptverošu un pieejamu
pakalpojumu klāstu, saskaņā ar pašvaldības funkcijām.
Jau no paša gada sākuma ir uzsāktas vairākas
iepirkuma procedūras projektu realizācijai. Ir izsludināts
iepirkums Rundāles novada teritorijas plānojuma
2012. - 2025. gadam izstrādei Eiropas Sociālā fonda
projekta „Rundāles novada pašvaldības attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Uzsākta iepirkuma procedūru sagatavošana satiksmes
drošības uzlabojumu veikšanas projektiem Saulainē,
Svitenē, Bērstelē, par kuriem detalizētāka informācija tika
sniegta iepriekšējā Rundāles Novada Ziņu izdevumā. Pēc
iepirkuma veikšanas tiks slēgti trīs būvniecības līgumi un
plānojam darbus pabeigt līdz šī gada 1. septembrim.
ERAF projekta „Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras
uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”
ietvaros līdz š.g. 30. jūnijam trīsdesmit četros vidusskolas
kabinetos plānots nomainīt elektroapgaismojumu,
atbilstoši Eiropas standartu prasībām.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
ietvaros projekta „GrandeRio” ietvaros uzsākta tehniskās
specifikācijas izstrāde Lielupes gultnes tīrīšanai un
infrastruktūras uzlabošanai pie Mežotnes pilskalna.
Neskatoties uz bargo ziemu, intensīvi turpinās būvdarbi
Svitenes saieta namā un Saulaines sociālajā centrā.
Nevaru nepieminēt nebeidzamo cīņu ar sniegu – snieg
un putina gandrīz nepārtraukti, dodot tikai nelielus atelpas
brīžus sniega šķūrētājiem un ceļu uzturētājiem. SIA
„Z.D.P.”, z/s „Atelpas” un z/s „Sējas” tehnikas vienības ir
strādājušas gan svētkos, gan brīvdienās, gan dienu, gan
nakti. Maksimāli esam centušies palīdzēt visiem sniegā
iestigušajiem. Vairākas viensētas burtiski atraktas, lai

cilvēki varētu doties savās ikdienas gaitās. Paldies darbu
veicējiem un cilvēkiem par sapratni. Īpaši liels paldies
tām zemnieku saimniecībām, kuras bez aicinājuma un
nesavtīgi nākušas talkā ar savu tehniku. Jāņem vērā, ka
ziema nav stihija un katram būtu jārēķinās ar to, kā tiks uz
darbu, bērni uz skolu vai vecāki pēc maizītes. Pašvaldība
pēc katra puteņa nevar nodrošināt katrā ceļgalā pa
tehnikas vienībai. Finansējums ir piešķirts tikai ar domes
lēmumu apstiprinātajiem pašvaldības autoceļiem un
ielām, no tiem prioritatīvi ir skolēnu pārvadājumu maršruti.
Sociālais dienests ir sastādījis sarakstu ar viensētām, kur
dzīvo vientuļie pensionāri, cilvēki ar īpašām vajadzībām
un ģimenes ar maziem bērniem.
Ņemot vērā iepriekšminētās prioritātes ceļu attīrīšanā
no sniega, tiek noteikti tehnikas kustības maršruti,
lai lietderīgāk un ekonomiskāk izlietotu paredzētos
līdzekļus. Izņēmuma gadījumi ir ārkārtas situācijas (ātrās
palīdzības, policijas, ugunsdzēsības dienestu piekļuves
nodrošinājums), kad netiek ņemti vērā nekādi apstiprinātie
maršruti.
Decembrī un janvārī esam atsaukušies uz visiem
palīgā saucieniem un centušies palīdzēt iespēju robežās.
Ir bijuši daži gadījumi, kad kādam pabraukts garām tīri
ģeogrāfiskās nezināšanas vai informācijas trūkuma dēļ,
bet cilvēki nav kautrējušies par sevi atgādināt un vienmēr
risinājums ir atrasts.
Atgādināšu, ka sniega attīrīšanas tehnikas vadītājiem
nav tiesības mainīt noteikto maršrutu pēc individuāla
pieprasījuma, nesaskaņojot to ar Rundāles novada domes
atbildīgajām personām – Viesturu pagasta pārvaldes
vadītāju Nauri Brūveli (tālr. 27844046), Svitenes pagasta
pārvaldes vadītāju Jāni Liepu (tālr. 26641544), Rundāles
novada domes izpilddirektoru Aldi Smilgu (tālr. 29119713).
Ziema vēl nav beigusies un puteņi vēl būs. Strādāsim
kopā un būsim savstarpēji iecietīgi, lai viss izdotos.
Pēc ziemas parasti nāk pavasaris – palu laiks. Jau
ziemas periodā ūdens līmenis upēs un ūdenskrātuvēs
ir mainīgs. Tātad arī ledus krasta līnijā ir trausls un
nevienmērīgs. Cienījamie vecāki un pedagogi! Lūdzu
pārrunājiet ar saviem bērniem un audzināmajiem ledus
un palu ūdeņu bīstamību.
Lai mums visiem veicas!
Aldis Smilga
Rundāles novada domes izpilddirektors

ATJAUNOS GĀJĒJU TILTU PĀR LIELUPI
Š.g. 14. janvārī Mežotnes pilī tikās Rundāles un
Bauskas novadu domes priekšsēdētāji, kā arī VAS
„Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Jānis
Komisārs un parakstīja sadarbības līgumu par gājēju
tiltiņa atjaunošanu pāri Lielupei.
Plānots, ka gājēju tiltiņa uzstādīšana tiks pabeigta līdz šī
gada maijam, tā atklāšana paredzēta Mežotnes pilskalna
svētku ietvaros – 21. maijā. Šogad Mežotnes pilskalna
svētki tiks organizēti jau piekto reizi un par godu gājēju
tiltiņa atklāšanai tie tiks rīkoti vērienīgāki – gan Mežotnes
pilskalnā un Vīna kalnā, kur ērti nokļūt būs iespējams pa
pērnā gada rudenī izbūvēto koka laipu, gan arī pretējā

Lielupes krastā Mežotnes pils tuvumā. Jau kopš janvāra
sākuma tiek organizētas regulāras Mežotnes pilskalna
svētku organizatoru darba grupas tikšanās, kuras sastāvā
ir Rundāles novada domes pārstāvji, biedrības „Upmale”
un Mežotnes pils pārstāvji, lai šogad tie izdotos krāšņi un
svētku dalībniekiem tie paliktu atmiņā.
Lielāko finansējuma daļu tiltiņa uzstādīšanai nodrošinās
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Rundāles novada
domes finansējums šīs ieceres īstenošanai sastāda
LVL 5000.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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RUNDĀLES NOVADA
ZEMNIEKU SAIETS

RUNDĀLES KKS BIEDRU
UZMANĪBAI!

Cienājamie Rundāles novada zemnieki!
Sabiedriskā organizācija „Rundāles lauksaimnieku
biedrība” ir izteikusi priekšlikumu, pirms jaunās sezonas
lielajiem darbiem organizēt kopēju Rundāles novada
zemnieku saietu ar mērķi – sasaukt kopā cilvēkus,
lauksaimniecības produktu ražotājus, lai dalītos ar
praktisko pieredzi visās novadā pārstāvētajās nozarēs,
izvērtēt kooperācijas iespējas, kā arī pārrunāt pastāvošās
problēmas un iespējamos risinājumus.
Šajā sanāksmē piedalīties laipni aicināts ikviens, kuram
rūp sava zeme, kurš ir aizdomājies par lauku izdzīvošanu
neparastajos un izaicinājumiem bagātajos mūsdienu
apstākļos.
Zemnieku saiets ir ieplānots 2011. gada 18. martā
plkst. 14.00 Viesturu pagasta pārvaldes ēkas (Bērstelē)
1.stāvā, foajē pie aktu zālēs.
Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību un ieinteresētību!
Labprāt uzklausīsim Jūsu
jautājumus, priekšlikumus,
kā arī idejas un ieceres
(tālrunis: 63962236; e-pasts:
ludmila.knoka@rundale.lv;
klātienē - Rundāles novada
domes Attīstībās nodaļā,
Pilsrundāle 1, 1.stāvs)
Rundāles Lauksaimnieku
biedrības valdes vārdā –

Tuvojas laiks, kad Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrības (KKS) valde atskaitās par iepriekšējā gadā
padarītajiem darbiem.
Šis gads ir īpašs, jo ir jāpārvēl valde, revīzijas komisija
un kredītkomiteja.
Jāatzīmē, ka ik gadu šajā pasākumā kuplā skaitā piedalās
arī mūsu novada zemnieki. Laipni gaidīsim Jūs arī šogad!
Pasākuma rīkotāji ielūdz visus Rundāles Kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības biedrus uz ikgadējo kopsapulci
šā gada 26.martā plkst.18.30 Pilsrundāles vidusskolas
aktu zālē!

Ludmila Knoka
Rundāles novada Lauku
attīstības speciāliste

Darba kārtība:
Plkst.18.30-19.30
1. Pārskats par Rundāles KKS darbību 2010.gadā
2. Rundāles KKS revīzijas komisijas ziņojums
3. Rundāles KKS gada pārskata apstiprināšana
4. Jauno biedru uzņemšanas apstiprināšana
5. Rundāles KKS 2011.gada budžeta apstiprināšana
6. Valdes locekļu, revīzijas komisijas un kredītkomitejas
pārvēlēšana
Plkst.19.30-20.30
Koncerts
Plkst. 21.00
Balle pie klātiem galdiem
Ieejas maksa uz balli Ls 5,00 no personas.
Dalību ballei lūdzam pieteikt līdz š.g. 22.martam:
Tālruņi: 63962258, 27842258, 63962532, 63962147
Ar cieņu –
Rundāles KKS Valde

EIROPAS FONDU FINANSĒJUMS ATJAUNOJAMO
ENERGORESURSU IZMANTOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS
4.janvārī, Ministru Kabinets akceptēja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
sagatavoto MK noteikumu projektu “Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
“Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā” nolikums” (turpmāk – noteikumu projekts).
Konkursu plānots izsludināt 30 darbdienu laikā pēc MK
noteikumu spēkā stāšanās un par konkursa organizēšanu
atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
Sagatavotais noteikumu projekts nosaka atklātā konkursa
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā” nolikumu, tai skaitā vērtēšanas kritērijus,
projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un
finansējuma piešķiršanas kārtību, projektu īstenošanas,
pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.
Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir
11 399 481 LVL, kur vienam projektam pieejamais KPFI
finansējums ir 7 000 latu. Konkursa ietvaros maksimāli
pieļaujamā KPFI atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

•
•

•
•
•
•
•

Projekta iesniedzējs varēs būt:
dzīvojamās mājas īpašnieks, kas ir fiziska persona, uz
kuras vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja, kas ir noteikta
noteikumu projektā;
vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
izveidotā biedrība, kas neveic saimniecisko darbību
un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku vārdā, kas ir fiziskas personas, kuru attiecīgais
nekustamais īpašums ir atsevišķu divu dzīvokļu mājā,
triju vai vairāku dzīvokļu mājā.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks
iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:
šķeldas vai salmu, biomasas granulu, malkas katli un
biomasas kamīni ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50kW;
saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz
25kW;
energoavoti ar siltuma sūkņiem ar kopējo uzstādītu
jaudu līdz 50kW;
vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW;
saules baterijas ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 10kW.

2011.GADA TAUTAS
SKAITĪŠANA

Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais
statistikas projekts un tā tiek īstenota visā pasaulē reizi
desmit gados.
2011. gada tautas skaitīšana Latvijā notiks no
2011.gada 1.marta līdz 31.maijam.
Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu priekšstatu
par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju,
kā arī par iedzīvotāju mājokļiem. Tautas skaitīšanā iegūtie
dati ir nozīmīgs informācijas avots tautsaimniecības
stratēģiskajai plānošanai, ekonomiskās, sociālās un
vides politikas veidošanai, reģionālajai un infrastruktūras
plānošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī
sabiedrības informēšanai par demogrāfisko situāciju valstī,
dzīves līmeņa, mājokļu, izglītības un citiem jautājumiem.
Līdz šim tautas skaitīšanās tika izmantotas papīra
anketas, bet 2011.gada tautas skaitīšanā tiks izmantotas
jaunās tehnoloģijas – iedzīvotājiem tiks nodrošināta
iespēja anketu aizpildīt internetā, savukārt tos, kuri šo
iespēju nebūs izmantojuši, tautas skaitītāji apmeklēs
dzīvesvietās un veiks iedzīvotāju aptauju, ievadot datus
portatīvajos datoros.
Visi iedzīvotāji, kuriem mājokļos, publiskajās
bibliotēkās, mācību iestādēs, darba vietās u.c.
pieejams internets, aicināti tautas skaitīšanas anketas
aizpildīt tiešsaistes režīmā internetā.
Iespēja tautas skaitīšanas anketas aizpildīt internetā
tiks nodrošināta no 2011.gada 1.marta līdz 10.martam. Ar
2011.gada 17.martu savu darbu uzsāks tautas skaitītāji,
kas tos iedzīvotājus, kuri nebūs snieguši ziņas par sevi
internetā, apmeklēs dzīvesvietā. Šim nolūkam CSP ir
izstrādājusi datorizētu sistēmu, kas ļaus ne tikai uzlabot
sākotnējo datu kvalitāti, bet arī saīsināt datu apkopošanas
un apstrādes laiku un paātrināt kopsavilkuma informācijas
publicēšanu.
Atbilstoši Tautas skaitīšanas likumā, Valsts statistikas
likumā un Fizisko personu datu aizsardzības likumā
noteiktajām prasībām 2011. gada tautas skaitīšanas
laikā iegūtajai informācijai tiks nodrošināta individuālo
statistisko datu konfidencialitāte par katru personu un
mājsaimniecību. Latvijas likumdošanā noteikto individuālās
informācijas konfidencialitātes prasību nodrošināšanai
pieeja tautas skaitīšanas veidlapām internetā būs
iespējama, izmantojot personas pases datus un personas
kodu, e-parakstu vai arī internetbankas identifikatorus.
Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotā informācija
www.csb.lv

ATBALSTS MAZO UN VIDĒJO REĢIONĀLO UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI
Latvijas Biznesa Kluba aizsāktajā atbalsta programmā
mazo un vidējo Latvijas uzņēmumu konkurētspējas
veicināšanai, uz atbalstu trešajā uzņemšanas kārtā aicināti
pieteikties reģionālie uzņēmumi.
Atbalsta programmas ietvaros tiek piedāvāts finansēt
pārdošanas apjomus palielinošas aktivitātes mārketinga
un sabiedrisko attiecību jomā. Atbalsta programmai
var pieteikties ikviens vietējais reģionālais uzņēmums,
kas atbilst kritērijiem un kas vēlas paplašināt vai uzsākt
reklāmas, mārketinga vai sabiedrisko attiecību aktivitātes.
LBK nodrošina katram uzņēmumam atbalstu
pasākumu plānošanā un realizācijā kopumā vairāk nekā
1000 latu apmērā mēnesī. Uzņēmuma līdzmaksājums
sastāda 0%, maksājot tikai par dalību programmā
(projekta vadība, komunikācijas izdevumi u.c.). Uzņēmumi
uz finansējumu var pretendēt uz laika periodu – sešiem
mēnešiem. Šī programma ir lieliska iespēja attīstīt ne
tikai pašu uzņēmumu, bet arī informēt sabiedrību par tā
aktivitātēm, iespējām un risinājumiem.
Lūdzam informēt savas pilsētas un rajona uzņēmējus
par šo iespēju, jo šajā uzņemšanas kārtā, vēlamies lielāku
uzmanību pievērst tieši reģionu uzņēmumiem, jo, lai to pašu
rezultātu sasniegtu uzņēmumi ārpus Rīgas, nepieciešama
daudz aktīvāka darbība. Bieži vien reģionālie uzņēmumi
slēpj patiesas vērtības, taču par to nezin pietiekoši daudz
cilvēku. Mūsu uzdevums ir to mainīt un izcelt.
LBK atbalstu jau saņēmušie uzņēmumi par sadarbību
programmas ietvaros (atsauksmes):

SIA “Carlen Hair Collection” īpašnieks Gunnars Karlens:
“Esam apmierināti ar līdzšinējo sadarbību atbalsta
programmas ietvaros. Vienmēr novērtējam speciālistu
padomus, kas radušies paskatoties uz kompāniju no malas,
neesot tajā iesaistīti. Tas dod jaunas idejas, ko realizēt
tagad un kā attīstīties nākotnē. Arī plašās publicitātes
un reklamēšanās iespējas, kas rūpīgi atlasītas, sniedz
iespējas, ko iepriekš nevarējām realizēt, neieguldot tajā
lielus līdzekļus.”
A/S Vidzemes Maiznīca tirdzniecības vadītājs Juris
Šenvalds:
“Par vērtīgāko guvumu sadarbībā būtu minama jaunu
un inovatīvu komunikācijas formu un kanālu izmantošana
informācijas nogādāšanai pie auditorijas. Mūsdienu
tehnoloģijas piedāvā daudz, taču ir nepieciešami zinoši
speciālisti, kas palīdz izvērtēt un pielāgot šīs iespējas tieši
mūsu uzņēmumam, tā specifikai.”
AS “Druvas Pārtika” pārdošanas direktors Vairis Miltiņš:
“Sadarbībā visaugstāk vērtējam vēlmi un spēju
iedziļināties mūsu uzņēmuma darbībā, izprast biznesu. Tas
ļauj mums saņemt interesantas idejas un risinājumus ne
vien no mārketinga un komunikācijas redzes punkta, bet
arī integrēti – saistībā ar biznesa attīstību kopumā.”
“OrtoLux” mārketinga vadītāja, Sigita Grode:
“Tiekoties ar LBK pārstāvi izvērtējām sava biznesa
darbību, sākot no pašiem pamatiem. Šobrīd esam uzsākuši
vairāku mārketinga komunikācijas aktivitāšu realizāciju, kas

stratēģiski iekļaujas uzņēmuma darbībā. Tā kā līdz šim
reklāmas lietas tika realizētas impulsīvi un fragmentāri,
esam gandarīti par profesionāļa atbalstu komunikācijas
strukturēšanā. Viss pagaidām notiekošais liek cerēt uz
veiksmīgu gala rezultātu.”
SIA “Meduslācis” valdes locekle Inguna Kronberga:
“Mūsu darbs ar konditorejas izstrādājumiem prasa
iedziļināties produktu garšas un izskata niansēs. Tā kā
tirgū šajā nozarē valda liela konkurence, nepieciešams
izvērtēt un izcelt uzņēmuma īpašās vērtības. LBK ieteiktais
sadarbības partneris Nordica Media Group strādā tieši
uz šīm niansēm, tādēļ esam apmierināti ar sadarbību un
sniegto atbalstu klientu informēšanā un piesaistē.”
Mācību centra “BUTS” direktora vietnieks Dainis Zaltans:
“Esam apmierināti, ka LBK deva iespēju piedalīties šajā
MVU atbalsta programmā. Šobrīd aktivitāte un sadarbība ir
veiksmīga un LBK ieteiktais sadarbības partneris Nordica
Media Group strādā akurāti un vienmēr gatavi piedāvāt
jaunas idejas mūsu izglītības produktu virzīšanai. Uzzinot,
ka šajā projektā divu mēnešu laikā ir pieteikušies tikai 50
uzņēmumi biju pārsteigts, ka nav pieteicies daudz lielāks
skaits, jo šī ir lieliska iespēja ar nelieliem līdzekļiem veidot
sava uzņēmuma tēlu un stiprināt konkurētspēju. Iespējams,
uzņēmējiem nav pietiekoši plaši pieejama informācija par
šo atbalsta programmu.”
Informāciju sagatavoja:
Linda Upīte
LBK projektu vadītāja (info@biznesaklubs.lv)
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RUNDALES PILS ATZIME KURZEMES HERCOGIENES DOROTEJAS 250. JUBILEJU
Janvāris Rundāles pilī tika aizvadīts svinīgās
noskaņās, jo notika gatavošanās izstādes
„Dievinātā Doroteja” atklāšanai. 2011. gada
3. februārī, atklājot minēto izstādi, tika atzīmēta
Kurzemes hercogienes Annas Šarlotes Dorotejas
250 gadu jubileja. Izstādē atspoguļota hercogiene
Doroteja dažādu mākslinieku skatījumā un
rakstos.
Pateicoties Dorotejai, priekšstati par Kurzemes
un Latvijas vietu Eiropā veidojās jau agri pirms
Latvijas valsts izveidošanās – Kurzemes hercogu
nams gadsimtu gaitā ir devis sūtņus šai mazajai
zemei pie Baltijas jūras.
Izstādē apskatāmi dažādi ar hercogieni saistīti
eksponāti no Rundāles pils muzeja, Rīgas Vēstures
un kuģniecības muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja,
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas
Universitātes akadēmiskās bibliotēkas, Latvijas
Valsts vēstures arhīva un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas krājumiem.
Koncepciju un tekstus veidojis Imants Lancmanis.

KURZEMES HERCOGIENE DOROTEJA
1761 - 1821
Kurzemes hercogiene Doroteja bija viena no
Eiropas sabiedrības zvaigznēm 18. gadsimta beigās un
19.gadsimta sākumā.
Provinciālā Kurzemes muižnieka meita, pateicoties
savam skaistumam, šarmam, mērķtiecībai un dzīves
gudrībai, spēja pacelties Eiropas sabiedrības augstākajās
sfērās. Ar savas personības valdzinājumu viņa saistīja
visus, atstājot neoficiālu iespaidu gan uz politiku,
gan veidojot elegances paraugu. Vienlaikus Doroteja
uzdrīkstējās dot pirmos paraugus demokrātiskai,
Apgaismības laikmeta iestrāvotai sabiedriskajai stājai:
viņas salonā pie viena galda sēdēja karaļnamu locekļi un
pilsoniskās inteliģences pārstāvji.
Arī hercogienes Dorotejas meitas Vilhelmīne, Paulīne,
Johana un Doroteja spīdēja pie Eiropas augstākās
sabiedrības debesīm, bet Doroteja, jaunākā, ar
hercogienes de Dino vārdu iegājusi vēsturē kā slavenā
diplomāta Šarla Morisa de Taleirāna mūža beigu daļas
līdzgaitniece.
Interesentiem ir iespēja apskatīt izstādi no 2011.gada
4. februāra līdz 31. oktobrim. Izstāde ir ekspozīcijas
sastāvdaļa un atrodas Hercogienes apartamentos.
Informāciju sagatavoja:
Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas
un sabiedrisko attiecību nodaļa

Attēlā: Angelika Kaufmane. Kurzemes hercogienes
Annas Šarlotes Dorotejas Mēdemas portrets. 1785.

A K T Ī V I J A U N I E Š I A I C I N Ā T I I E SAISTĪTIES!
Vai ir kas dzirdēts par jaunatnes politiku? Visapkārt tiek
rīkoti dažādi pasākumi jauniešiem, jauniešu apmaiņas
projekti un forumi. 2011.gads ir pasludināts par brīvprātīgā
darba gadu, bet cik lielai daļai no mums ir skaidrs, kas tas
brīvprātīgais tāds ir?
Kad es strādāju uzņēmumā un izskatīju kandidātu CV,
uz pārrunām uzaicināju jaunieti, kuram darba pieredzē bija
pieminēts brīvprātīgais darbs. Uzņēmuma vadītājs izbrīnīts
pajautāja – kas tas tāds un kāpēc jāstrādā par velti, ja
pieņemts strādāt par naudu... Atzīšos, ka arī man tas pirms
diviem gadiem bija jaunums, bet nu – 2011.gada 19.martā
tepat Rundāles novadā, Svitenē būs iespējams tikties
gan ar jauniešiem no Latvijas, kuri brīvprātīgi strādājuši
citur Eiropā, gan ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Polijas
un Spānijas, kuri pašreiz veic brīvprātīgo darbu Latvijā.
Būs iespējams uzzināt, ko jaunieši dara Vecumnieku un
Neretas novados – kā pavada brīvo laiku, kādas iespējas ir
pavērušās pēc jauniešu centru un organizāciju dibināšanas,
kādi projekti uzrakstīti, kur pabūts un kas redzēts projektu
ietvaros.
Ideja par šādu jauniešu saieta organizēšanu un
nepieciešamību radās pēc pasākuma „Latvijas Jaunatnes
forums 2010” apmeklējuma, kurā uzskatāmi varēja
redzēt, cik daudz pašvaldības, kas palīdz un sadarbojas
ar jauniešiem un jauniešu organizācijām, savā darbā
ir iesaistījušas jauniešus; cik daudz darboties gribošu
un aktīvu jauniešu gan raksta, gan piedalās dažādos
vietēja un Eiropas mēroga projektos un paplašina savu
redzesloku; cik daudz neizmantotu iespēju un resursu
garām ir palaidušas tās pašvaldības, kas jauniešus uzskata
par bērniem vai problēmu...
Kopā ar Rundāles novada domes attīstības nodaļas
speciālisti izglītības un IT jomā Zinaidu Sparāni, Rundāles
novada domes Kultūras nodaļas vadītāju Sandru Kerēvicu,
Pilsrundāles vidusskolas Skolēnu domes locekļiem un
Rundāles novada domes attīstības nodaļas speciālistiem
esam izveidojuši aptaujas anketu jauniešiem un ieplānojuši
pirmo Rundāles novada Jauniešu saietu.
Jaunietis – resurss vai problēma?
Sanākot kopā Rundāles novada jauniešiem, varbūt
taps skaidrs, vai arī pie mums – Pilsrundālē, Viesturos,
Svitenē, Bērstelē, Saulainē un citās apdzīvotās vietās ir
aktīvi un uzņēmīgi jaunieši, kuri gatavi mācīties no ciemiņu
pieredzes un veidot savu un citu jauniešu nākotni tepat –
Rundāles novadā. Mūsu kopīgu nākotni.
Pēc iepazīšanās un diskusijām ar lektoriem, kopīgiem
spēkiem grupu darbos jaunieši tiks aicināti izstrādāt
priekšlikumus pašvaldībai un sniegt savu redzējumu par
darbu ar jaunatni. Cerams, ka šo darba daļu un atziņas būs
iespējams lasīt nākošajā Rundāles Novada Ziņu izdevumā
pēc pirmā Rundāles novada Jauniešu saieta.
Minētā pasākuma programmā plānota gan intensīva
darbošanās, gan pelnīta atpūta – klātesošajiem
priekšnesumus sniegs Rundāles novada jaunieši, savukārt
pieredzē dalīsies jaunieši no biedrības „Stelpīte”, biedrības
„Jaunatne smaidam” un jaunieši no Neretas novada;
koncertu sniegs Nils Īle un „Afro ambient” jauniešu grupa,
vakara noslēgumā neformālā gaisotnē Dance & Party.
Jauniešu saieta dalībniekiem ieeja koncertā un diskotēkā
bez maksas.

No 14.-27.februārim norisināsies aptauja, kurā jaunieši
aicināti būt atsaucīgi, jo Jūsu viedoklis un piedalīšanās
ir ļoti svarīgi novada jaunatnes politikas izstrādē! Jūsu
sniegto atbilžu un viedokļu apkopojums tiks publicēts
marta mēneša Rundāles novada informatīvajā izdevumā
„Rundāles Novada Ziņas”
Lai savlaicīgi varētu ieplānot transportu, izdales
materiālus un sēdvietas, lūdzam, savu dalību pirmajam
Rundāles novada Jauniešu saietam pieteikt pa tālruni
29177996, Vitai Reinfeldei vai savu dalību apstiprinot
aptaujas anketā.
Uz tikšanos 19.martā, Svitenē!
Vita Reinfelde

RUNDĀLES NOVADA JAUNIEŠU
SAIETA PROGRAMMA
2011.gada 19.martā
Svitenes Tautas namā
15:00

Dalībnieku reģistrācija

15:30

Rundāles novada domes priekšsēdētāja
Aivara Okmaņa uzruna

15:45

Jauniešu iespējas Eiropas komisijas
programmā “Jaunatne darbībā”
Jauniešu ieceres par Rundāles novada
jaunatnes politikas attīstību

UZZIŅAI

•
•
•

•

•

•

•
•
•

Jaunieši – personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem
Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās
īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina
jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos
sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Brīvprātīgais ir cilvēks, kurš ziedo savu laiku un darbu
sabiedriski lietderīgiem mērķiem, nesaņemot par to
materiālu atalgojumu. Par brīvprātīgo var kļūt jebkurš
cilvēks, kas vēlas attīstīt un izmantot savas spējas
un prasmes, kā arī gūt jaunu pieredzi, iesaistoties un
ietekmējot dažādus sabiedriskos procesus.
Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, ko
veic fiziskā persona no brīvas gribas, nestājoties darba
tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to atalgojumu.
Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma
darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu
attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
www.jaunatneslietas.lv – informatīvs portāls
jauniešiem, kurā ikvienam tiek dota iespēja izlasīt
un izteikt savu viedokli par svarīgām jaunatnes
politikas tēmām un aktualitātēm vienkopus, kā arī
uzdot jautājumus jaunatnes lietu speciālistiem.
www.ljp.lv – Latvijas Jaunatnes Padomes mājaslapa –
vieta, kur regulāri tiek publicēta informācija par
Latvijas jauniešu nevalstisko organizāciju pasākumiem
un aktivitātēm, iespējām piedalīties projektos un
konkursos, iegūt stipendijas vai vienkārši labi pavadīt
brīvo laiku. Mājaslapā ir atrodami arī dažādi pētījumi
(piemēram, par neformālo izglītību) kā arī dokumenti,
kas saistīti ar jaunatne likumu un jaunatnes politiku
Latvijā.
http://www.jaunatne-i.lv/ – jaunatnes informācijas tīkls –
lai nodotu informāciju tieši tai mērķauditorijai, kam tā
domāta. Ceļa rādītājs aktīvas, radošas un zinošas
jaunatnes virzienā.
http://www.jaunietim.lv/ – lielākais un plašākais jauniešu
portāls Latvijā. Portālā atrodama informācija gan par
izglītību, karjeru, kultūru un ārpusskolas aktivitātēm.
http://www.hc.lv/ – jauniešu kultūras portāls, mērķis
ir atbalstīt un veicināt labdarību un pašiniciatīvu
jauniešu vidū jebkurās to izpausmēs. Šajā portālā var
atrast informāciju ne tikai par mūziku, bet par jebko,
kas iederas jauniešu kultūrā un kas tos interesē pasākumu apraksti, informācija par sacensībām utt.

Zinaida Sparāne,
Rundāles novada domes Attīstības nodaļas
speciāliste izglītības un IT jomā
16:05

Biedrības “Jaunatne smaidam” pieredze un
iespējas
Renārs Manuilovs
Biedrības “Jaunatne smaidam” biroja vadītājs

16:35

Parodija par franču kino 
Teātra studijas “Savējie” pieaugušo grupa

16:40

Bērnu un jauniešu biedrības “Stelpīte”
aktivitātes
Valdes priekšsēdētāja Kristīne Rulle, Stelpes
jaunieši, brīvprātīgie no Polijas un Spānijas

17:05

Cafe tabac 
Teātra studijas “Savējie” pieaugušo grupa

17:15

Neretas novada jauniešu pieredze
Žanna Miezere un Neretas jaunieši

17:35

Iepazīšanās pie kafijas tases

17:55

Grupu darbs
Vita Reinfelde

18:35

Uzstājas breika deju grupa 

18:40

Grupu darbu prezentācijas

19:00

Perkusionists Nils Īle un „Afroambient” 

19:45

Kafijas tase

20:00- Dance & Party 
23:00
Lai savlaicīgi varētu ieplānot transportu, izdales
materiālus un sēdvietas lūdzam
savu dalību
pirmajam Rundāles novada Jauniešu saietam
pieteikt pa tālruņiem
29177996 Vitai Reinfeldei vai
22029011 Zinaidai Sparānei

Rundāles novada ziņas

5.

SKOLAS ZIŅAS
100 dienas 1. klasei

Burtiņu svētki Bērsteles skolā

Mēs visu gribam zināt:
Aiz kam, par ko, no kā......
Ar šādām Edgara skaitītām dzejoļa rindām Pilsrundāles
vidusskolā š.g. 11. februārī plkst. 10.00 iesākās 1. klases
uzstāšanās 100. skolas dienas svētkos.
Pilsrundāles vidusskolā ir izveidojusies jauka tradīcija
– katru gadu 1. klase atzīmē savu 100. pavadīto mācību
dienu skolā. Tie ir svētki arī skolēnu vecākiem un pārējiem
sākumskolas audzēkņiem. Svētku „galvenie varoņi”
paralēli mācībām, pēc klases audzinātājas scenārija,
cītīgi gatavojas šai dienai, lai svētki būtu interesanti ne
tikai pašiem, bet arī ielūgtajiem viesiem.
Šogad 100. diena divdesmit pirmās klases bērniem
apritēja 8. februārī (arī mūsu valsts jaunajai valdībai šajā
nedēļā apritēja pirmās 100 darba dienas).
Simts – tas ir daudz vai maz? Kā to varam izmērīt,
„izsvērt”? Vai skolā pavadīto 100 dienu vērtību varam
salīdzināt ar 100 soļu vai metru , ar 100 santīmu vai pat
latu vērtību? Noteikti, ka nevaram. Šo dienu vērtība ir
daudz lielāka. Tās mērāmas ar padarītā darba un iegūto
zināšanu daudzumu. Un ne tikai......
Šogad 1. klases skolēni savā koncertā „izspēlēja”, cik
skolas gaitu sākums ir grūts, jo ir ne tikai jāmācās lasīt,
rakstīt, rēķināt, bet arī klausīties, skatīties, interesēties,
draudzēties utt.
Pēc koncerta bija patīkami uzklausīt novēlējumus un
saņemt noderīgas dāvanas gan no skolas direktores
A.Liškauskas rokām, gan no skolas biedriem. Paldies!
Pēc tam 1. klasei svētki turpinājās klasē. Pēc „lielā”
darba no 14.02.- 18.02. 1. klases skolēniem papildbrīvlaiks.
Paldies skolotājām Irēnai Saltajai par dziesmu un Aigai
Vangalei par deju sagatavošanu.
Paldies tiem bērnu vecākiem, kuri piedalījās un palīdzēja
mūsu svētkos – Ričarda, Rainera, Jurija, Liliānas, Montas
māmiņām, Gundara, Kristera, Liliānas tētiem, Pētera
māsai. Arī pārējiem vecākiem – par cienastu sagādāšanu.

Kā jau katru gadu mūsu skolā notika Burtiņu svētki –
11. februārī, kas ir izveidojusies kā tradīcija. Šie svētki
pirmklasniekiem ir kā tāds atskaites punkts par padarīto.
Pirmklasnieki šajā dienā sniedza koncertu visai skolai un
vecākiem. Koncerta ietvaros otrās klases vadībā notika
četras mācību stundas: latviešu valoda, mūzika, matemātika
un dejošana. Skolēni skaitīja dzejoļus, atkārtoja figūras,
mērīšanu, kā arī saskaitīšanu un atņemšanu. Deju stundā
tika parādītas trīs jaukas dejas. Mūzikas stundā skolotāja
(2. klases skolniece) iesildīja skolēniem balsis, atkārtoja
gammu un nodziedāja trīs dziesmiņas ar skolotājas un
otrās klases līdzdalību.
Pirmklasnieki parādīja ko ir apguvuši, apjautuši un
sapratuši, cik daudz vēl jāmācās, lai vēlāk varētu strādāt
savās sapņu profesijās (policists, zīmēšanas skolotāja,
daktere, friziere).
No pirmklasniekiem šodien prasa daudz – un mēs uz to
tiecamies. Skolēni ir apjautuši, ko nozīmē būt skolēnam un
kādi ir viņa pienākumi un tiesības – un tas nav viegli.
Pēc koncerta pirmklasnieki pateicās visiem skolo
tājiem, kuri jau ir ieguldījuši lielu darbu viņu izglītošanā
un izaugsmē.
Kā tradīciju esmu uzsākusi šajos svētkos pirmklas
niekiem dāvināt „Mazo profesoru” cepures, kā arī apliecību,
jo šis ir laiks, kad aktīvi un zinātkāri izzināt pasauli, visus
brīnumus.
Pirms apliecību saņemšanas skolas vadītāja katram
skolēnam atprasīja alfabētu un tad tika pasniegti visi
godpilnie apbalvojumi, kā arī pasaku grāmatiņas no skolas
vadības.
Ar laba vēlējumiem un pašu sarūpētajām dāvanām
pirmklasniekus sumināja arī pārējās klasītes.
Nobeigumā tika pasniegta torte ar svecītēm...
Pirmklasniekiem vajadzēja ievēlēties vēlēšanos un skatītāju
aplausu vadībā devāmies uz klasi. Lai viss izdodas!
Skolotāja – Līga Bajāre
Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā FOTO GALERIJA iespējams apskatīt abu
pasākumu foto.

1. klases audzinātāja – Silvija Pavlova

MĀCĪBU UZŅĒMUMS „JAUNATNES FUTBOLA KLUBS RUNDĀLE”
Mēs – Svajunas Fokas un Mārtiņš Brikers, Pilsrundāles
vidusskolas 12.klases skolēni pirms pusgada esam izveidojuši
savu mācību uzņēmumu „Jaunatnes futbola klubs Rundāle”
(JFK Rundāle). Mēs abi viens otru pazīstam jau vairāk nekā
12 gadus, kas mums palīdz kopā veiksmīgi strādāt, lai mūsu
mācību uzņēmums sekmīgi darbotos.
„Jaunatnes futbola kluba Rundāle” galvenais treneris ir
Svajunas Fokas, kurš trenējas un spēlē futbolu vairāk kā
septiņus gadus. Viņš ir bijis godalgotu vietu ieguvējs Latvijas
2. līgas čempionātā (Zemgales reģionā), Latvijas Kausa un
Latvijas jauniešu čempionāta dalībnieks, kā arī godalgotu
vietu ieguvējs Bauskas novada skolēnu spēlēs, viens no
komandas līderiem. Ir beidzis Bauskas Jaunatnes Sporta
Skolu.
Uzņēmums ir sākts veidots no nulles un idejas pamatā ir
izveidot mācību firmu, kas spētu sniegt savus piedāvātos
pakalpojumus visaugstākajā kvalitātē. Firmas darbība
balstās uz tās veidotāju lielo vēlmi un gribasspēku strādāt
komandā, lai efektīvi spētu vadīt un attīstīt uzņēmumu. Tas
nav tikai peļņas ieguves avots, bet arī veselīga un sportiska
dzīvesveida atbalstītājs.
Mācību firmas mērķis ir pēc iespējas vairāk piesaistīt
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus futbola spēlei
no Rundāles un apkārtējiem novadiem, nodrošinot pilnvērtīgu
treniņu procesu, uzlabot bērnu fiziskās sagatavotības līmeni
un izveidot bērnu futbola komandu, kas spētu konkurēt ar
citām futbola komandām. Apvienojot iepriekšminētos mērķus,
rodas jauni, piemēram, iesaistīt komandu gan vietējā, gan
valsts mēroga turnīros un piesaistīt sponsorus.
Paši bērni atzīst, ka treniņnodarbības viņiem patīk. Kā min
viens no jaunākajiem spēlētājiem, piecgadīgais Aigars Čolno,
tad viņam vislabāk patīk iesildīšanās un tehnikas vingrinājumi.
Vēl viens no jaunajiem censoņiem Niks Tarvāns saka, ka
visvairāk treniņos patīk sajūta, kad gūst vārtus.

Treniņnodarbības notiek Pilsrundāles vidusskolas sporta
zālē. Pilsrundālē futbola nodarbības apmeklē 16 bērni.
Uzņēmumam attīstoties un paplašinoties JFK Rundāle savus
pakalpojumus piedāvā arī Bauskas novada, Ceraukstes
pagasta, Griķu pamatskolā. Ceraukstē futbola nodarbības
apmeklē 11 bērni.
Svajunas Fokas un Mārtiņš Brikers

„Jaunatnes futbola klubs Rundāle”
aicina vecākus pieteikt savus bērnus
treniņnodarbībām!
Futbola treniņnodarbībām tiek uzņemti zēni,
kuri dzimuši 2001. gadā un jaunāki.
Nodarbības notiek divas reizes nedēļā
Pilsrundāles vidusskolā
otrdienās
plkst. 16.00 -18.00
piektdienās
plkst. 15.00 -17.00
Mēneša maksa 4 Ls
Kontakttālruņi – 26020994, 28462035
www.jfkrundale.ucoz.com

KAS IR MĪLESTĪBA ?!?
...tā domā „mārpuķēni”...
2-3 gadīgie – Dzeltenā grupiņa:
„Es mīlu mammu, tēti un Kitiju (draudzeni). Mīlestība dzīvo
manā sirsniņā”
Matīss
„Es mīlu Beāti. Es vispār mīlu draugus. Mīlestība dzīvo
mājā, tur, kur ir tumšs.”
Kristiāna
3-4 gadīgie – Sarkanā grupiņa
„Ļoti, ļoti, tēti un mammīti”
Roberts un Dairis
4-5 gadīgie – Zaļā grupiņa:
„Sirsniņa. Mīlestība ir smuka puķīte. Mīlestība ir princeses.”
Sabīne
„Mīlestība ir pie sirsniņas. Kad es samīļojos. Līmestību
vajag samīļot un tad sirsniņu arī vajag samīļot. Ja puķes
arī būtu samīļotas un sirsniņa arī būtu samīļota, tad viss
būt labi.”
Monta Paula
„Mīlestība ir Valentīndiena. Cilvēki ir smaidīgi, kad ir
mīlestība. Mīlestība ir smaidīšanai.”
Annija
„Kad guļot sapņi stājas klāt, tad ir mīlestība. Mīlestība ir
mēnestiņš, kas saudzē savu dabu. Es mīlu savu tēti un
mammu un savas mantas.”
Sanija
„Mīlestība ir tad, kad mīl. Mīlestība ir tad, kad apprecas.
Mīlestība ir tad, kad sirsniņa spīd.”
Katrīna
„Es nezinu, kas ir mīlestība. Es mīlu mammu un tēti.”
Valentīna
„Mīlestība ir pieniņš, pīle, putniņš.”
Jānis
„Nezinu! Mīlestība ir mamma. Kad es viņu mīlu, es viņu
bučoju. Arī tēti es mīlu un bučoju.”
Kristers
5 gadīgie – Zilā grupiņa:
„Mīlestība ir dzemdības. Kad putniņi ir ar sirsniņām.
Mīlestība ir tad, kad mīļi runā.”
Daniels
„Mīlestība ir tā, kuru mīl, piemēram, ja uzaicina uz randiņu.
Mīlestība ir daudzās vietās.”
Paula
„Mīlestība ir sirds. Mīlestība ir precēšanās.”
Sofija
„Mīlestība ir laba.”
Kārlis
„Mīlestība ir, kad apprecējas un mīl viens otru. Mīlestība ir,
kad noskūpstas.”
Rihards
„Mīlestība ir Pasaule, meitenes un puiši.”
Jānis
„Mīlestība ir, kad bučojas.”
Viktorija
„Mīlestība ir tad, kad visus mīl.”
Marika
6-7gadīgie – Oranžā grupiņa:
„Mīlestība ir tad, kad savienojās un mīl viens otru. Kad ļoti
mīļi izturas pret saviem bērniem un vīru.”
Kitija
„Tad, kad mīl. Izskatās pēc sirsniņas. Kad mīl vecākus.
Mamma ar tēti mīl viens otru.”
Paula - Kristena
„Mīlestība ir katram sirdī, sarkanā krāsā.”
Roberts
„Mīlestība ir kā taurentiņš, mīļa.”
Lana
„Mārpuķēnu” domas par mīlestību pierakstīja un apkopoja
PII „Mārpuķīte” skolotājas:
Māra Zvirgzda, Jekaterina Nosuļa, Vivita Beikule,
Agnese Belrusa un Juta Skude

„BARIKĀŽU LAIKA ATMIŅU UGUNSKURS” SVITENĒ
20. janvārī Svitenē, tāpat kā citviet Latvijā, tika iedegts
„Barikāžu laika atmiņu ugunskurs”.
Kopš 1991.gada notikumiem pagājuši 20 gadi, izaugusi
viena paaudze, tādēļ ugunskuru aizdedzināt bija aicināti
1991. gadā dzimušie Rundāles novada jaunieši – Edgars
Bubinskis, Dzintars Pakārklis, Edgars Sili.
Daļa novada iedzīvotāju vēl atceras 20 gadu senos
notikumus Rīgā, kad no visas Latvijas iedzīvotāji brauca
sargāt valsts svarīgākos objektus. Taču daļai šis datums un
notikumi neizteic neko. Tādēļ ļoti atbilstoša un piemeklēta
šim pasākumam bija dokumentālā īsmetrāžas filma „Mūsu
barikāžu laiks” (Jura Podnieka studija, režisori Antra Cilinska
un Raits Valters, 2001).
Pēc filmas noskatīšanās ikvienam noteikti kļuva skaidrāks,
kāpēc šajā dienā tiek iedegti ugunskuri. Tiem, kuri bija
barikāžu laika liecinieki un dalībnieki, filma izjundīja atmiņas

un to patriotisma un vienotības sajūtu, kura iespējams
piemirsta. Pēc filmas pasākuma dalībnieki klausījās Mārča
Leopolda Kļaviņa, Jura Seškēna, Imanta Grundes, Ilgvara
Ūdra, Ausekļa Grauzes atmiņas par barikādēs pavadītajām
dienām un naktīm, savās atmiņās ļoti emocionāli padalījās
arī Ceraukstes folkloras kopas dalībnieki. Vēlāk, jau atkal
pie ugunskura, kur kopā ar folkloras kopu „Svitene” daļa
pasākuma apmeklētāju dziedāja tautā zināmas un populāras
dziesmas, varēja nogaršot barikāžu zupu un putru, ko
saimnieces Ligita Kļaviņa un Līga Duntava pasniedza ļoti
līdzīgā veidā kā barikādēs – no autobusa (attēlā).
Kamēr vien dega ugunskurs, vīri un sievas jau mazākos
bariņos kavējās atmiņās par barikāžu laiku, dalījās
pārdomās par brīvu Latviju un minējumos, vai arī šodien
brauktu uz barikādēm.
Vita Reinfelde

6.

Rundāles novada ziņas

A G R Ā K R U N D Ā L Ē B I J A TĀ ...
Agrāk Rundālē bija spēcīgas sabiedriskās biedrības:
krājaizdevu un piensaimnieku, savstarpējā apdrošināšanas
un izglītības, lopkopības pārraudzības un mājturības,
brīvprātīgo ugunsdzēsēju, aizsargu un aizsardžu. Tās
aktīvi darbojās un dažai no tām bijis visai prāvs budžets.
Pagasta vecākais Mengota k-gs lūdzis biedrībām
apvienoties, ziedojot naudu jauna tautas nama celšanai
ar izrīkojumu zāli, skatuvi un citām blakustelpām. Tās
saziedoja 9000 latus un līdz rudenim cerēja, ka nams
būs zem jumta. Tas bija tālajā 1936.gadā, bet tāda nama
mums vairs nav. Savukārt, tā paša gada februārī izglītības
ministrs A. Tentelis, apmeklējot Rundāles 2. pamatskolu,
par 650 latiem nopirka 70 gadu vecas ērģeles, kuras
pārveda uz Usmas baznīcu.
Bet kādā augusta dienā 1937. gadā pāri Rundāles un
Īslīces pagastam 8 km garumā un 2 km platumā pāri gājis
pērkona negaiss ar viesuļvētru un krusu. Krusas graudi
bijuši tik lieli, ka nokapājuši sējumus 85 saimniecībām.
Tie nosituši irbes, zaķus un stārķus. Vairākas govis tā
sakropļotas, ka bijis jānokauj.
Rundālē notikušas arī kriminālas lietas: Lidijai Stauerei
no neaizslēgtas kūts nozagts zirgs 300 latu vērtībā un,
esot aizdomas, ka pārdots čigāniem; Lūcija Šimena no
Pilsrundāles regulāri devusies uz Bausku zagt un pēdējo
reizi tikusi pieķerta, kad J.Šmulovicam nozagusi bikses un
A.Lapsam 3 kg sviestu un miertiesnesis viņai piespriedis
3 mēnešus cietumā; 2 km no Jāņukroga apkūlībās brāļi
Gludiņi sanākuši ķildā un jaunākais ar revolveri izšāvis
uz brāli; Pilsrundālē gadatirgū Miķelis Balodis ar atvāztu
nazi uzbrucis čigānietei Leonorai Sunītei un mēģinājis to
nodurt, bet Milda Podnieka no Rundāles piensaimnieku
sabiedrības veikala ziņojusi policijai, ka Neze Cepele, kad
tā taisījusi ciet veikala logus, uzgāzusi šai uz galvas no
otrā stāva samazgas.
Taču tas bija tik sen, ka ziņas par to glabā tikai Latvijas
preses arhīvi.
Bet ko atcerējās sanākušie ciemata ļaudis 28. janvāra
vakarā Pilsrundāles bibliotēkā? Tie bija bērnības stāsti
par brāļu Gustiņu spēlēm pils pagalmā, Ainas un Ligitas
Āboliņas - Ābolnieces atzīšanās, ka viņas sekojušas
abiem brāļiem. Tas bija māsu stāsts par vecmammu, kura
bijusi liela „copmane” baltā lakatiņā un ar savu kanniņu,
manīta Dzirnavdīķa malās, jo zinājusi, ka pie kapiem labi
ķeras līņi, bet lejāk upītē citas gardas zivis.

sašķaidījis, bet visemocionālākais bija viņas stāsts par
dakteri Ozoliņu.
Kādai sievietei rados pēc dzemdībām ļoti iekaisušas
krūtis un vienīgais ārsts bijis dr. Ozoliņš. Toreiz bijusi tik
barga ziema kā šogad. Vectēvs no rīta jūdzis zirgu un vedis
vājinieci pie daktera uz Šķībo krogu. Uzgaidāmā telpa pilna
ļaužu, bet tā kā vājiniecei jau bijusi ļoti augsta temperatūra,
tad dakteris šo iesaucis pirmo. Rindā parādījusies
murdoņa, kā tad tā, mēs te sēžam, arī esam slimi utt.
Dakteris uzmetis aci sievietei un izgājis uz savām telpām.
Pēc mirkļa viņš nācis pa koridoru divus cūku kaunamos
tuteņus vienu ap otru strīķēdams un skaļi saukdams: „Te
tik būs griešan, nu riktīg griešan.” Pēc mirkļa no rindas
ne smakas, bet dakteris vājinieci atbrīvojis no iekaisuma,
izdarot nelielu griezienu ar smalku skalpelīti!
Rundāles pag. ūdensdzirnavas un vējdzirnavas bij. Bauskas apr. (tag. Bauskas
raj.). Ap 1900. g.

Foto no grāmatas: R.Puriņš „Senās vējdzirnavas”,1987.g.
Nonācām arī līdz spoku stāstiem, jo mēs taču dzīvojam
pils tuvumā un pusciemats tajā strādā joprojām. Zigurds
Gustiņš tik tēlaini izstāstīja par balto dāmu pils alejā, ka
Valerija Liepa nosolījās nekad vairs pa to neiet! Tiem, kuri
pilī nestrādā bija interesanti dzirdēt, ka tajā ir laba akustika
un, ak vai tiem, kuri izdomās kādu aprunāt zem velvēm, jo
to dzirdēs pat viņā zāles galā...
Solveiga Ikerte pastāstīja par pirmo iepazīšanos ar
pussabrukušajām drupām, ko tagad godājam par Balto
māju, par to, kā pirmsākumos cilvēki vakaros, saimniekiem
nezinot, mēdza izstaigāt viņu dārzu, par pārvaldnieka garu,
kas tur visu pieskatot joprojām, par zviedru viesu tikumiem,
kurus uzņēmuši Baltajā mājā un par garšīgajiem ēdieniem
sovhoza ēdnīcā.
Līga Žukauska izstāstīja par „Riteņu” saimnieci Amāliju
Pūteli, kura pagastā bijusi iecienīta šuvēja, bet smalkos
šūšanas darbus gājusi mācīties uz Mazrundāles muižu pie
kādas poļu kundzes. Pirmā pasaules kara laikā izceļojusi un
gadu nodzīvojusi Vitebskas guberņā, kur iegādājusies savu
pirmo šujmašīnu „Podoļska” un tā joprojām ir saglabāta.
Vija Ercena stāstīja, kā pils dambis palicis bez ūdens,
jo divi ūdensdzīvnieki izrakuši alas ap dambi un ūdens
aiztecējis savu ceļu un par sava vectēva pirmo laivu, kuru
tik cītīgi bija taisījis, bet vienos plūdos ledus aiznesis un

Stāstu vakara dalībnieki (no kreisās puses):
Līga Žukauska, Solveiga Ikerte, Aelita Ramane,
Ligita Āboliņa-Ābolniece, Aina Āboliņa-Ābolniece.
Aina Skujiņa, Zigurds Gustiņš /Foto: Ivars Bogdanovs/
Lūk, kā agrāk te dzīvojuši un strādājuši! Tagad šie stāsti
dzīvos tālāk, jo īstiem stāstiem jādzīvo tā – no mutes mutē!
Nākamais stāstu vakars būs 25.februārī krēslas stundā
no 17:00 Pilsrundāles stāstu bibliotēkā, kad runāsim par
mīlestību savā un citu dzīvē. Nāciet ar saviem stāstiem
un mīlestības vēstulēm sārtām lentām pārsietām, jo es ļoti
gaidīšu!
Aelita Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja

S P O RTA A K T U A L I T Ā TES
Zemledus makšķerēšanas
sacensību rezultāti
Š.g. 22. janvārī
uz Dzirnavu
dīķa Pilsrundālē
pulcējās 35
bļitkotāji,
piedaloties
Rundāles novada
domes rīkotajās
zemledus
makšķerēšanas
sacensībās
Bija patiess prieks, ka vēlme iesaistīties šajās aktivitātēs
un baudīt ziemas dāvāto skaistumu bija arī jaunajai
paaudzei – Mārtiņam Truntikam un Ģirtam Jurkam, kuriem
izdevās izvilināt no ūdens dzelmes arī pa asarītim.
Pēc četru stundu makšķerēšanas lielāko lomu izvilka
Dainis Liepiņš - 1.592 kg, aiz sevis atstājot Agri Grudzinski
- 1.380 kg un Arni Pluci - 1.280 kg lielu lomu.

Rundāles novada
Ziemas sporta spēles

Noskaidrots V.Benuža ceļojošā
kausa ieguvējs šahā

Jau tradicionāli februārī Pilsrundāles vidusskolā notiks
Rundāles novada iestāžu, uzņēmumu un zemnieku
saimniecību ziemas sporta spēles. Pērn pirmo reizi
tās tika organizētas novada mērogā un tajās piedalījās
11 komandas, bet pirmo vietu kopvērtējumā guva
Pilsrundāles vidusskolas komanda.

Š.g. 12.februārī Pilsrundāles vidusskolā notika ikgadējā
V. Benuža ceļojošā kausa izcīņa šahā, kurā piedalījās
seši spēlētāji – Harijs Vīndedzis, Vigīlijs Pužulis, Māris
Brūvelis ar mazdēlu Dāvi Brūveli, Vilnis Pureniņš un Anda
Liškauska.

Arī šogad novada iestādes, uzņēmumi un zemnieku
saimniecības aicināti iesaistīties sporta aktivitātēs,
kopīgi pavadot 25. februāra pēcpusdienu Pilsrundāles
vidusskolas sporta zālē un noskaidrojot šī gada
sportiskāko komandu.
Sacensību programmā sporta spēļu dalībnieki varēs
izmēģināt savus spēkus gan komandu, gan individuālajos
sporta veidos: jautrības stafetē, dambretē, šautriņu
mešanā, badmintonā, zolē, volejbolā, galda tenisā (serves
ar laika limitu).
Uzvarētāji tiks noteikti atsevišķos sporta viedos.
Kopvērtējumā tiks vērtēti ieskaites punkti visos sporta
veidos, uzvarētāju nosakot pēc mazākā iegūtā punktu
skaita.
Kopvērtējumā 1. - 3. vietu ieguvēji saņems pārsteiguma
balvas un diplomus, savukārt katrā sporta veidā 1.vietas
ieguvēji saņems pārsteiguma balvas.

Šogad ceļojošais kauss no Harija Vīndedža pārgāja pie
šī gada uzvarētāja – Viļņa Pureniņa. Otro vietu ieguva
Harijs Vīndedzis, savukārt godpilno trešo vietu guva Māris
Brūvelis.

Labāko komandu apbalvošanas ceremonija notiks
sporta spēļu saviesīgajā daļā Pilsrundāles vidusskolas
aktu zālē. Spēļu saviesīgajā daļā muzicēs J. Žauna.
Komandu pieteikumi jāiesniedz sporta spēļu organiza
toram spēļu dienā līdz plkst. 15.45.
Dalībnieku skaits:

Veiksmīgākie makšķernieki saņēma Rundāles novada
domes sagādātās balvas.

Sveicam uzvarētājus!
Sacensību fotomirkļus fiksēja Līga Žukauska
Vairāk foto skatiet www.rundale.lv sadaļā FOTO GALERIJA

•
•
•
•
•
•
•

Jautrības stafete – 3 sievietes + 3 vīrieši;
Dambrete – 1 sieviete + 1 vīrietis;
Zole – 1 dalībnieks
Šautriņu mešana – dalībnieku skaits nav ierobežots
Galda teniss – 2 sievietes + 2 vīrieši
Badmintons – 1 sieviete + 1 vīrietis
Volejbols – 2 sievietes + 1 vīrietis

Detalizētāka informācija par sporta spēlēm un
pieteikšanos, zvanot pa tālruni:
29332367 (Lūcija Volodina).

Paldies sacensību dalībniekiem – (no kreisās) Andai
Liškauskai, Vigīlijam Pužulim, Harijam Vīndedzim, Mārim
un Dāvim Brūveļiem, Vilnim Pureniņam!
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

Rundāles novada ziņas – Intervija

7.

PĒC DABAS SKEPTIĶIS
Intervija ar Gunāru Grīnfeldu
Gunārs Grīnfelds – ilggadējs restaurators – vecmeistars,
individuālā restaurācijas uzņēmuma IU „Rokajs” vadītājs. Triju
zvaigžņu ordeņa kavalieris.
Gunāram ir „nejauši gadījies piedzimt” tepat, Zemgalē –
Elejā, bērnību pavadījis Rīgā, vasaras - sava krusttēva mājās
Lielplatonē. Jautāts par sev piemītošām zemgalieša īpašībām,
Gunārs atsmej – tās taču nedrīkst atklāt, tās jābrauc skatīt
Brīvdabas muzejā, tur viss esot redzams.
Kopš deviņdesmitajiem gadiem mitinās savā Miltiņu
„karaļvalstī”, kā to savā grāmatā nodēvējis viņa krustdēls
Māris Mičerevskis.
Intervija ar Gunāru Grīnfeldu man sarunāta precīzi plkst.14.00
Rundāles pilī. Ieejot pagalmā mani sagaida Rundāles pils
pulksteņa zvanu mūzika. Gunārs laipni aicina pils labajā
spārnā, kur izvietota restaurācijas darbnīca. Sarunai
iekārtojamies tējnīcā - restauratoru atpūtas telpā.
Kā Jūs pievērsāties tieši restaurācijas darbiem?
Par tādu kā pavērsiena punktu varētu dēvēt to reizi, kad Rīgā,
mūsu jūgendstila dzīvoklī elektriķis mainīja elektrības vadus.
Man toreiz bija kādi gadi divpadsmit, trīspadsmit. Es nevarēju
noskatīties, kā viņš, lai ievilktu vadus, ar āmuru izkala dekoratīvo
rozeti, kurā attēloti bija āboli un augi. Pēc tam caurumi tika
vienkārši aizšpaktelēti ciet ar ģipsi. Es toreiz pats pieliku trepes un
mēģināju ābolus uzveidot, lai kaut cik varētu uz to rozeti skatīties.
Neviens man nebija neko tamlīdzīgu mācījis. No tā laika arī sāku
šādā virzienā domāt.
Kā ar mākslu Jūsu ģimenē? Vai vecāki ir saistīti ar mākslas
jomu, un tagad bērni seko Jūsu pēdās?
Nē, mani vecāki nav bijuši saistīti ar mākslas jomu. Mani bērni
abi mācījušies tepat Pilsrundāles vidusskolā, dēls Ervīns pabeidza
šeit vidusskolu un vēlāk turpināja mācīties Ventspils augstskolā
datortehnoloģijas. Tagad viņš Tallinā strādā visiem mums zināmajā
Skype uzņēmumā.
Māra gan pēc devītās klases aizgāja uz mākslas skolu. Tomēr
tagad pievērsusies filozofijai, šobrīd studē doktorantūrā.
Mana sieva arī ir restauratore, kopā sanāk pavadīt gandrīz visu
laiku gan mājā, gan darbā.
Kā Jūs nokļuvāt Rundālē?
80-tā gada vasarā atnācu uz Rundāles pili praksē. Rezultātā
mana vienas vasaras prakse nu jau ir pārvērtusies par trīsdesmit
nostrādātiem gadiem Rundālē.
Var just, ka Jums darbs ir arī lielā aizraušanās...
Šo restaurācijā nostrādāto gadu laikā ir grūti nodalīt darbu no
hobija vai aizraušanās. Es to drīzāk nosauktu par dzīvesveidu.
Tas ir aizņēmis visu manu laiku. Bieži vien jau darbs nebeidzas
ar darba dienas vai darba nedēļas beigām, jo kādreiz nākas arī
sestdienās, svētdienās strādāt pie kāda priekšmeta atjaunošanas.
Tā kā – viss laiks paiet nepārtraukti kaut ko darot restaurācijā.
Šeit nekad neiegrimst rutīnā, jo neviena diena, neviens darbs
neatkārtojas. Jau trīsdesmit gadus katru dienu nepārtraukti
tiek darīts kaut kas cits – katru reizi ir savs priekšmets, jaunas
problēmas un citādāki risinājumi.
Ir nodibināts neliels restaurācijas uzņēmums „Rokajs”, kopā ar
kolēģiem esam strādājuši ne tikai Rundālē, bet arī daudzās citās
Latvijas muižās un pilīs – Mežotnē, Krustpilī, Skaistkalnē, Kabilē,
Nogalē, Durbes pilī.
Ko nozīmē „Rokajs” – kā radās nosaukums?
Rokajs ir rokoko stila ornaments, kas asimetriskā, fantastiskā
kompozīcijā apvieno gliemežvāka daļu, akanta lapas motīvus un
dažādas līknes. Rundāles pilī rokaji sastopami gan tēlniecības, gan
glezniecības darbos.

Gunārs ar saviem kolēģiem – (pirmajā rindā no kreisās puses)
Lauru Liepu, Gundegu Liepu, (otrajā rindā no kreisās puses) Lauru
Matildi Ikerti, Zinaidu Grīnfeldi restaurācijas darbnīcā Rundāles pilī
Vai šobrīd restaurācijas uzņēmumiem ir viegli Latvijā?
Tāpat kā pārējiem uzņēmumiem – nav viegli. Krīze jau ir tikai viens
aspekts. Restaurācijas uzņēmums ir tipisks pakalpojumu sniedzējs
un mums nodokļu politikas nosacījumi ir tādi paši kā milzīgiem
tirdzniecības uzņēmumiem, tikai būtiskākā atšķirība ir tā, ka mēs
visu pievienoto vērtību radām ar savām rokām, savu darbaspēku.
Šobrīd uzņēmumā strādājam astoņi cilvēki. Pašlaik pasūtījumu
ir pietiekoši. Ir noslēgts līgums ar nodibinājumu „Rundāles
pils attīstības fonds” par Hercoga kabineta sienu gleznojumu
atjaunošanu un griestu gleznojumu atjaunošanu Hercoga biblio
tēkā, ko sponsorējis Teterevu fonds.
Kamēr Rundāles pilī ir daudz darba, tikmēr mazāk skatāmies
uz citiem pasūtījumiem. Mums ir jārēķinās ar pašreiz esošajiem
darbiem, jo restauratorus nav tik vienkārši piesaistīt – viņu nav
daudz. Ja paralēli darbiem pie Rundāles pils restaurācijas būtu
jārealizē vēl kāds liels pasūtījums, es nezinu, vai izdotos piesaistīt
veselu brigādi, kuri uzreiz spētu restaurēt tēlniecības darbus vai
gleznojumus.

Manekena izgatavošana 18.gadsimta tērpiem
Kādi restaurācijas darbi vai objekti ir gājuši visvairāk pie
sirds?
Nevaru izdalīt atsevišķus. Visvairāk man pie sirds iet Rundāles pils
dekoratīvās tēlniecības darbu atjaunošana, t.s. stuka veidojumi, bet
tie lielākoties jau visi ir restaurēti.
Stuka ir masa (kaļķis, sajaukts ar ģipsi, līmi), no kā vecie meistari
veidojuši dekoratīvos elementus no rokas, nevis atlejot formās.
Šos darbus veikt bija ļoti interesanti, trūkstošās detaļas tika
meklētas pēc vecām fotogrāfijām. Atrast, kā elements ir izskatījies,
tad uzkonstruēt, uzveidot modeli no plastilīna un tad ķerties klāt pie
atjaunošanas. Stuka veidojumus man ir iznācis restaurēt gandrīz
visās pils telpās.
Kas sniedz darbā lielāko gandarījumu – gatavošanās process
vai gala rezultāts?
Man pašam jebkurā gadījumā lielāku gandarījumu sniedz pats
restaurācijas process. Paveiktā darba rezultātā pats priekšmets
atsvešinās – viņš ir gatavs un sāk pats savu dzīvi. Cik ilgi uz
viņu skatīsies un tīksmināsies? Tūristiem, cilvēkiem, kuri to aplūko,
nenoliedzami galarezultāts ir svarīgāks. Man ir interesants pats
process.
Kā, restaurējot objektu, izdodas atainot autora iecerēto?
Ir jāiejūtas autora ādā – jāsāk just autors. Ilgi strādājot pie noteikta
autora darbu rekonstrukcijas, var sākt sajust viņa rokrakstu.
Līdzīgi, ja ilgstoši trenējas atdarināt kādu rokrakstu, iespējams,
pēc simtās reizes sanāk. Tāpat ir arī ar šiem darbiem – jo ilgāk
ar tiem strādā, jo veiksmīgāk izdodas pietuvināties darba autoram,
viņa rokrakstam. Galvenā restauratora atšķirība no mākslinieka ir
tā, ka restaurators drīkst parādīt savu tehnisko varēšanu, bet ne
personību. Gribas reizēm uzveidot labāk, veiksmīgāk, parādīt, ka
iespējams paveikt skaistāk. Bet restauratoram ir jāatdarina tieši
autors.
Domājot par restauratora darba ikdienu, vai vienmēr visu
izdodas veikt kā iecerēts ar pirmo reizi?
Restauratoram ir tas pats kreņķis, kas ārstam, jo viņš pēc būtības ir
ārsts. Ārsts ārstē cilvēkus, restaurators – priekšmetus, pieminekļus.
Visupirms tiek mēģināts modelēt situāciju – izmēģinot darba
paņēmienus jau iepriekš, nevis uz restaurējamā objekta. Sākumā
ir sagatavošanās darbi, līdzīgi kā pirms operācijas – izdomā, kā
darīsi, piemeklē materiālus, izmēģini uz kāda cita izmēģinājuma
priekšmeta, novērtē, kā materiāli saderēs kopā. Tikai tad, kad
ir pilnībā skaidrs, kā viss notiks, ķeros klāt pie paša vēsturiskā
priekšmeta, jo to nav tiesību sabojāt.
Vai ir bijušas situācijas, kad objekts jārestaurē pilnīgi no nekā?
Tad jau tā ir rekonstrukcija. Ir brīži, kad no restaurējamā objekta
atsevišķām detaļām nekas nav atlicis, bet ir iespēja kopēt
elementus pa diagonāli no pretējā stūra, ja jūt, ka tie organiski
iederas telpā. Ja kādreiz šādu analoģiju nav iespējams izmantot,
tad telpā vienkārši atstāj neitrāli ietonētu tukšu laukumu. Pastāv
cerība, ka varbūt nākošajās paaudzēs tiks atrasts kāds arhīva
materiāls, vai būs attīstītākas mums nezināmas tehnoloģijas.
Rundālē dzīvojat kopš 80-tā gada. Vai Jūs sevi sajūtat kā
rundālieti šobrīd?
Nupat jau ir kādi gadi pieci pagājuši, kopš man vairs nesaka: „Tu
dzīvo tajā mājā, kur kādreiz Pļavnieks bija saimnieks.” Varbūt
beidzot apkārtējie ļaudis mani sākuši arī mazliet uzskatīt par
vietējo. Tad jau droši vien arī pats sevi varu uzskatīt par rundālieti.
Vai ir bijusi doma par dzīvi pilsētā?
Nē, ne pilsētā, ne arī dzīvoklī ciematā. Cilvēkam tomēr ir jādzīvo
laukos. Šeit jūtos organiski kopā ar dabu. Pilsētā smoku nost.
Nepatīk. Braukt jau braucu uz Rīgu, bez Rīgas jau nevar iztikt. Bet
tur nevaru sajusties brīvs.
Par Jūsu māju ir bijis īpašs stāsts...
Mans krustdēls Māris Mičerevskis bija uzradījis romānu. Kopš
90. gada dzīvoju Miltiņu mājā. Māja ir ar vēsturi, kā visas lauku
mājas, būvēta pagājušā gadsimta sākumā kā lauku saimniecība.

Kā Jūs uzskatāt, kam būtu jāmainās lauku dzīvē, novadā, lai
cilvēki šeit paliktu, atgrieztos?
Daudzi saka, ir jāražo eksportspējīga prece. Mūsu uzņēmuma
saražotais pastarpināti ir eksportspējīgs. Ja te būs sakopta vide,
atjaunotas pilis un muižas – Kaucminde, Bornsminde, Svitene, tepat
kaimiņos Elejas pils, atjaunots mazbānītis no Bauskas uz Eleju, šeit
brauktu cilvēki, būtu gatavi pavadīt nedēļu un par to visu maksāt.
Tad arī te paliktu cilvēki un visiem būtu ko darīt. Un mēs, iespējams,
būtu lielākie eksportētāji tuvākajā apkārtnē.
Tāds, kāds ir Rundāles novads, ar tik lielu piļu un muižu
koncentrāciju, Latvijā otru tādu grūti atrast.
Protams, pats par sevi – lauksaimniecība ir tā joma, kas šeit var
noturēt cilvēkus, dodot darbu, nodrošinot ienākumus.
Un treškārt, ir jābūt labam ceļam, lai tie cilvēki, kuriem šeit nav darba,
varētu uz savu darba vietu ātri aizbraukt un vakarā atgriezties.
Kādas ir tās nodarbes, ar kurām labprāt nodarbojaties?
Labprāt fotografēju. Īpaši man patīk pats fotografēšanas process,
jo tajā brīdī, kad es fotografēju, es to priekšmetu redzu citādāk, es
tajā varu iedziļināties.
Cilvēkus es mazāk fotografēju. Mana darba specifika pieprasa
nepārtraukti fiksēt darba procesu dažādām atskaitēm – objekts
pirms restaurācijas, restaurācijas procesā un pēc. Mēdzu fotografēt
arī dažādas detaļas – durvis, griestus un tamlīdzīgi. Man ir
sakrājušies kādi trīsdesmit pieci tūkstoši kadru, pagaidām gan vēl
nezinu, ko ar tiem darīšu. Kā jau digitālā formātā esoši, varbūt tā
arī viņi izgaisīs. Paiet kādi gadi un es kādreiz paskatos, kā ir bijis,
kas safotografēts.
Kādreiz, kad uznāk luste, varu visu dienu pavadīt pie datora montējot
nelielas trīs minūšu video filmiņas. Man iet pie sirds pats montāžas
process pie datora – neatkarīgi no tā, ko esmu safilmējis, strādājot
var pilnībā izmainīt gan jēgu, gan saturu, uztaisot no materiāla vai
nu komēdiju, vai traģēdiju.
Pagājušā gada novembrī Jums bija tas gods saņemt Triju
Zvaigžņu ordeni...
Jā, tāds gods ir bijis. Pēc būtības ordenis ir izmantojams vienreiz
gadā valsts svētkos pie uzvalka. Ne jau vienmēr tāda izdevība
rodas, līdz ar to šobrīd viņš ir nolikts – dziļi paslēpts kastītē un
glabājas nākošajām paaudzēm.
Ko tas Jums pašam ir nozīmējis?
Lai gan pēc dabas esmu skeptiķis, tomēr nenoliedzami šis ir viens
no nopietnākajiem Latvijas apbalvojumiem. Es saprotu, ka esmu
izvēlēts, nevarētu teikt, ka nejauši. Tomēr daudzo darba darītāju
rindās neesmu vienīgais iespējamais pretendents. Varētu to nosaukt
par likteņa vai providences pieskārienu – esmu atradies īstajā brīdī
un īstajā vietā...
Ordenis man nozīmē to, ka Latvija ir mani novērtējusi, tagad
nedrīkst pievilt savu valsti.
Arī manam vectēvam savulaik tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
Mēs bērnībā to aplūkojām ar lielu interesi, jau toreiz zinājām, ka tas
simbolizē godīgu, taisnīgu un ideālu pasauli.
Ko Jūs novēlētu Rundāles novada iedzīvotājiem?
Daudzi cilvēki lielākā vai mazākā mērā sirgst ar lepnību, domājot,
ka ir labāki, jo viņiem ir vairāk naudas, lielāks amats vai automobilis;
un ar rijību, jo domā, ka viņiem pienākas vairāk nekā pārējiem, ka
viņi var dzīvot uz pārējo rēķina, līdz ar to viņiem arvien vairāk vajag
to, kas nepienākas. To vajadzētu apslāpēt. Tāds ir mans vēlējums –
katram pienākas tas, kas pienākas un nevar gribēt vairāk.

Par Gunāru...
Imants Lancmanis, VA „Rundāles pils muzejs” direktors –
Rundāles pils Baltā zāle, kura tika atklāta 1981. gadā, bija
Gunāra Grīnfelda pirmais darbs stuka veidojumu restaurācijā un
kopš tā laikā viņš nepārtraukti strādājis šajā grūtajā pieminekļu
restaurācijas laukā. Viņš ieguvis vecmeistara nosaukumu –
Latvijas restauratoru augstāko kvalifikācijas pakāpi.
Rundāles pils stuka veidojumi, Berlīnes tēlnieka Johana
Mihaela Grafa darbs, ir viena no galvenajām Rundāles pils
mākslinieciskajās vērtības sastāvdaļām. Līdz ar to īpaša loma
bija restauratora kvalifikācijai un spējai ne tikai veikt mazus
oriģinālo veidojumu labojumus, bet arī radīt papildinājumus
plašu bojājumu vietās un pat rekonstruēt veselas bojā gājušas
kompozīcijas. Tas prasīja gan profesionalitāti, gan talantu, gan
spēju identificēties ar 18.gadsimta meistara domāšanas veidu
un tehniku. Gunārs Grīnfelds šajā jomā ir sasniedzis izcilus
rezultātus, un, pateicoties viņam, pils stuka veidojumi pilnā mērā
ir atguvuši savu māksliniecisko viengabalainību un vērtību.
G.Grīnfelda profesionālais diapazons ir neizsmeļams, viņa
darbībā bez interjeru stuka restaurācijas darbiem ietilpst
bronzas detaļu atliešana, dārza vāžu rekonstruēšana, portretu
bistu veidošana muzeja tērpu ekspozīcijai, Kurzemes hercogu
sarkofāgu restaurācija, keramikas krāšņu detaļu rekonstrukcija
un daudzi citi ļoti specifiski restaurācijas gadījumi. Patlaban viņš
rekonstruē bojā gājušo kamīnu Hercoga otrajā darba kabinetā.
Jebkuru darbu G. Grīnfelds veic aizrautīgi, pašaizliedzīgi, ar
maksimālu atbildības sajūtu, pie tam viss notiek klusi un atturīgi.
Par galveno viņš vienmēr uzskatījis darbu, pašam paliekot sava
nozīmīgā veikuma ēnā. Triju Zvaigžņu ordenis tagad ir nācis kā
pelnīta pateicība māksliniekam un meistaram.
Laura Matilde Ikerte, restauratore –
Domāju, ka man ir palaimējies strādāt kopā Grīnfeldiem.
Gunāram ir liela darba pieredze un varu tikai ar izbrīnu vērot, kā
viņš risina tik dažādo restaurējamo objektu darba uzdevumus.
Profesionālajā ziņā uz viņu var skatīties kā uz paraugu.
Pateicoties vienotai vēlmei strādāt šo darbu un mūsu kolektīva
kopīgiem izbraukumiem pa Latvijas muižām, baznīcām un dabas
objektiem, mums ir kopā labi!
Aicinām iedzīvotājus sniegt ierosinājumus, ar kuriem Rundāles
novada iedzīvotājiem vēlētos intervijas turpmākajos RNZ izdevumos!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem foto arhīviem
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Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi

Sniegoti sveicieni
Rundāles novada
februāra jubilāriem!

Sveicam Rundāles novada jaundzimušos
un viņu vecākus!
Roberts Ļebedevs

dzimis 25. janvārī, 2011
Māmiņa – Ligita Ļebedeva

Lai sildās sirds
Tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme
Debesīs dzied.
Lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet.
/K. Apškrūma/
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Rundāles novada dome izsludina papildus
pieteikšanos pedagogiem uz Eiropas Sociālā fonda (ESF)
stipendijām 2.aktivitātē atbalstam pedagoga darbam
izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai
projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros

Jaņina Grigorjeva
Astrīda Mazaļevska
Edīte Nākmane
Anna Raudive

Atbalstīti tiks tikai tie kursi, kuri ir ievietoti projekta mājas
lapā - http://www.esf-pedagogiem.gov.lv/
Projektā atbalstāmo Programmu katalogs ir pieejams projekta
mājas lapā: www.esf-pedagogiem.gov.lv sadaļā “Aktivitātes” 2. aktivitāte - “Mācību pakalpojumi, 2011.”.
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Dokumentus jāiesniedz Rundāles novada domē līdz
2011. gada 1. martam plkst. 14.00.

Jevgenija Aņihovska
Sergejs Budjaševskis
Alfrēds Pumpass
Imants Straņķis

Papildus informācija: www.rundale.lv vai zvanot pa tālruni:
22029011 (Zinaida Sparāne)
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Ģimenes ārstes S.Lapsas – Ārentas
prakses darba laiki

Jānis Burcevs
Ēriks Jozeps
Ruta Ķince
Nadežda Ponomarjova
Maiga Smilga
Nadežda Volkova
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Svetlana Bistrova
Brigita Buzena
Imants Mainieks
Daina Ragause
Juris Strautnieks

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:
Rundāles pagasts
1 mazdārziņš Pilsrundālē 0,03 ha
(kadastra Nr. 40760030436)
1 mazdārziņš pie Rītausmām 0,04 ha
(kadastra Nr. 40760080268)
2 mazdārziņi Saulainē 0,1 ha
(kadastra Nr. 40760080144,
40760080146)
1 zemes gab. Pilsrundālē 0,15 ha
(kadastra Nr. 40760020057)
Viesturu pagasts
1 zemes gab. Bērstelē 1,5 ha
(kadastra Nr. 40960070193)
Rundāles novada dome

Seniori sērfo! – E-prasmju nedēļas ietvaros
1.martā plkst.12.00 Pilsrundāles bibliotēkā

„E-bumba” – diskusija – spēle bērniem un jauniešiem
4.martā plkst.16.00 Pilsrundāles bibliotēkā radošs
pasākums akcijas „Internets – tā ir tava dzīve”
ietvaros
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Sniegavīru randevu
27.februārī plkst.13.00 Bērsteles parkā

Māra Subača izstādes slēgšana
3.martā plkst.17.00 Novada domes Jaunajā zālē
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Pranciškus Lukšs

Stāstu vakars „Mīlestība manā un citu dzīvē”
25.februārī plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā

Izstāde „Sievietes ikdiena un brīvie brīži”
No 1.-8.martam Bērsteles kultūras namā

Jevgenija Kumštiene
Zenta Auce
Jekaterina Gopta
Zigrīda Gūtmane

GAIDĀMIE PASĀKUMI

Prakse

Ārsts

Masļenica
4.martā Bērsteles kultūras namā
Lai dzīvo grāmatu lasīšana!
9.martā plkst.13.00 Pilsrundāles vidusskolā Bērnu
žūrija 2010 noslēguma pasākums. Piedalīsies
izdevniecība Zvaigzne ABC, LNB Bērnu literatūras
centra lelle – Zaļais vīriņš
Klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās – Starptautiskā
sieviešu diena
11.martā plkst.17.00 Bērsteles kultūras namā
Ballīte tikai LIELĀM meitenēm
11.martā plkst.18.00 Novada domes Jaunajā zālē
Rundāles novada Zemnieku saiets
18.martā plkst.14.00 Viesturu pagasta pārvaldes
ēkas (Bērstelē) 1.stāva foajē
Teātris kastē – Nezinīšu skolas nodarbība
18.martā plkst.17.00 Novada domes Jaunajā zālē
Galda tenisa sacensības
19.martā plkst.10.00 Pilsrundāles vidusskolā
Rundāles novada Jauniešu saiets
19.martā plkst.15.00 Svitenes Tautas namā

P.

Svitene 08.00 – 16.00

Svitene 08.00 – 12.00
Bauska* 14.00 – 17.00

Stāstu vakars „Aiz kulisēm”
25.martā plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā

O.

Svitene 08.00 – 16.00
Bērstele 08.30 – 11.00

Bērstele 08.30 – 11.00
Bauska* 13.00 – 15.00

Pasākums represētajiem
25.martā Novada domes Jaunajā zālē

T.

Svitene 12.00 – 17.00

Bauska* 09.00 – 12.00

C.

Svitene 08.00 – 12.00
Bērstele 13.00 – 15.00

Svitene 08.00 – 12.00
Bauska* 14.00 – 16.00

Kaķītis un zaķītis – pasākums bērniem
26.martā plkst.13.00 Bērsteles kultūras namā

Pk.

Svitene 08.00 – 16.00

Bauska* 08.00 – 11.00

*Pieņemšana Bauskā – Dārza iela 12a
Kontakttālruņi:
Svitenē 63926117
Inese Žukauska mob.t. 29159513

Rundāles Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
biedru kopsapulce
26.martā plkst.18.30 Pilsrundāles vidusskolas zālē
POPiela bērniem un jauniešiem
26.martā Viesturu kultūras centrā
Pasākums Viesturu pagasta represētajiem
30.martā plkst.14.00 Bērsteles skolā

IK „Svitenes aptieka”
Katru darba dienu no plkst. 09.00 – 13.30
Tālrunis: 26276911

Rundāles novada domes Sociālais dienests aicina vecākus,
kuru bērni ir reģistrēti
Rundāles novada pirmskolas izglītības iestāžu rindā,
veikt bērnu pārreģistrāciju līdz 2011.gada 31.martam

INTERESENTIEM PAR VĪNGLIEMEŽU AUDZĒŠANU

Papildus informācija pa tālruņiem
639 62 148 vai 266 74 834 (Kristīne Brūvele)

Informējam visus interesentus, ka
Vīngliemežu audzētāju biedrība
rīko regulārus profesionālās
apmācības kursus tiem, kuri
vēlas izmēģināt savas spējas
netradicionālajā lauksaimniecībā
un nodarboties ar vīngliemežu
audzēšanu.
Kursu programma paredz dot pilnu aprakstu par
vīngliemežiem, vīngliemežu vēsturi, uzbūvi, dzīvesveidu,
ziemošanu, vīngliemežu audzēšanas tehnoloģiju voljeros,
vīngliemežu piebarošanu, realizāciju, nepieciešamo
dokumentāciju un saistošo likumdošanu.
Aicināti atsaukties arī jau esošie vīngliemežu audzētāji, lai
visi kopīgi smeltos pieredzi un dalītos ar informāciju.
Interesenti aicināti pieteikties, sazinoties pa tālruni
20358807 (Uldis), e-pasts: smiltins.U@inbox.lv.
Kursu dalības maksa: 25 Ls.
Papildus
informācija
pieejama
mājas
lapā
www.vingliemezitis.lv.
Vīngliemežu audzēšana ir rentabls bizness, kas prasa
nelielus ieguldījumus.
Ludmila Knoka
Rundāles novada Lauku attīstības speciāliste

Pārreģistrācija jāveic saskaņā ar Rundāles novada domes
2009.gada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par bērnu reģistrāciju
un uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē”

IESPĒJAS RUNDĀLES NOVADĀ

Z/s „Baznīckrogs” piedāvā transporta pakalpojumus
(mikroautobuss, 8 vietas) pasažieru,
kravu pārvadājumiem.
Mob.t. 29210615

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

Anastasija Lazare
Māra Sietiņa
Lūcija Šarkovska

(25.05.1940 - 24.01.2011)
(28.22.1958 - 25.01.2011)
(02.10.1930 - 09.02.2011)

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi. Izdevums izdevniecībā tiek sagatavots 2 nedēļu laikā no katra
mēneša pirmā datuma. Rundāles novada dome nenes atbildību par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem
cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv.
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

