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TALKOSIM ARĪ ŠOGAD
Sniegs ir nokusis, visi esam priecīgi par pavasara
atnākšanu. Bet paveroties apkārt, daudzviet parādās mūsu
pašu un mūsu līdzcilvēku pastrādātie nedarbi – aiz sevis
atstātie atkritumi ceļmalās un pagalmos, mežos un laukmalās,
atpūtas vietās un kapsētās. Kāds no mums nomet izsmēķi,
konfekšu papīrīti vai skārdeni, domājot, ko tāds nieks var
padarīt dabai! Bet mēs esam tūkstoši, un arī šo nieciņu ir
tūkstoši. Kūstošais sniegs un vēl neizaugusī zāle parāda
mūsu nedarbus visā spilgtumā. 30. aprīlis ir tā diena, kad
visi kopā varam doties palīgā dabai, sakopjot mūsu tuvāko
apkārtni!
Rundāles novada dome aicina piedalīties Lielajā Talkā
ikvienu Rundāles novada iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga
Rundāles novada attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā,
skaistā vidē.
Šogad talkosim gan visos lielākajos novada ciematos, kā
arī aicināsim mazo ciemu iedzīvotājus Punslavās, Švirkalē,
Ziedoņos, Mazbērstelē, Vecrundālē, Vairogos, Tīrumos un
Kapūnās būt aktīviem un sakopt savus pagalmus un apkārtni.
Katrā no šīm vietām būs talkas koordinators, kurš izdalīs
atkritumu maisus.
Pulcēšanās talkošanas vietās: 30. aprīlī plkst. 9.00.
Kontaktpersona par talkas norisi – Rundāles novada
domes izpilddirektors Aldis Smilga (tālr. 29119773). Lūdzam
sekot līdzi informācijai, kas izvietotas uz ziņojumu dēļiem
apdzīvotās vietās un pie pagastu pārvaldēm.
Pilsrundālē sakopsim Dzirnavu dīķa apkārtni un Sudmalu
kapu nogāzi uz dīķa pusi.
Pulcēšanās pie Rundāles novada domes plkst. 9.00.
Kontaktpersonas: Dzintra Muceniece (tālr. 28763708) un
Jānis Ercens (tālr. 29150388).
Saulainē kopsim teritoriju pie stadiona, Kaucītes krastus
un dīķa apkārtni.
Pulcēšanās Saulaines profesionālās vidusskolas
stāvlaukumā plkst. 9.00. Kontaktpersona: Didzis Bonāts
(tālr. 27700288).
Mežotnes pilskalnā sakopsim baznīcas apkārtni un
mācītāja mājas drupas, celiņus no baznīcas uz pilskalnu un
Vīna kalnu.
Pulcēšanās pie baznīcas plkst. 9.00. Kontaktpersonas:
Ludmila Knoka (tālr. 29293446) un Aldis Smilga (tālr. 29119773).
Svitenē sakopsim parka teritoriju pie katlu mājas, teritoriju
pie svariem un ūdenskrātuves apkārtni.

19.martā Svitenes tautas namā notika pirmais Rundāles jauniešu saiets, kas pulcēja gandrīz simts aktīvākos
pārstāvjus. Vairāk par foruma norisi – 5.lpp
Pulcēšanās pie Svitenes Tautas nama plkst. 9.00.
Kontaktpersona Jānis Liepa (tālr. 26641544)
Bērstelē iedzīvotāji tiek lūgti aktīvi piedalīties ciemata
saimnieciskās zonas sakopšanā. Pulcēšanās pie Viesturu
pagasta pārvaldes ēkas plkst. 9.00.
Kontaktpersonas: Vitālijs Bļinkovs (tālr. 25925960) un
Nauris Brūvelis (tālr. 29431181).
Viesturos sakopsim ciemata teritoriju un piebraucamo ceļu
nomales. Pulcēšanās pie Viesturu kultūras centra plkst. 9.00.
Kontaktpersona Nauris Brūvelis (tālr. 29431181).

Talkošanas vietās tiks nodrošināti īpaši marķēti
atkritumu maisi. Lūdzam katru talcinieku nodrošināties ar
darba cimdiem un darba rīkiem!
Svarīga ir katra iniciatīva, tāpēc aicinu
pieteikties ikvienu, kam ir kāda informācija
par mūsu novada nesakoptajām vietām un
priekšlikumi, kā šīs vietas sakopt. Apkoposim
informāciju un kopā organizēsimies iniciatīvu
atbalstam!
Aldis Smilga
Rundāles novada domes izpilddirektors

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 31. martā
nolēma:
- iestāties Latvijas Volejbola federācijā; noteikt, ka Rundāles
novada domi Latvijas Volejbola federācijā pārstāv Rundāles
novada domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona;
- sagatavot projektu „Resursu punkta jauniešiem izveide
Rundāles novadā” iesniegšanai Izglītības un zinātnes
ministrijā atklātajā konkursā „Resursu punktu jauniešiem
izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”
par kopējo summu 1 940,00 Ls, tajā skaitā PVN 22%
Ls 349,80, pie 100% atbalsta intensitātes;
- apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos
noteikumus Nr. 3 „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību
Rundāles novadā.”
- precizēt Rundāles novada domes 2011. gada saistošos
noteikumus Nr. 2 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Rundāles novadā”, kas
apstiprināti ar 2011. gada 24. februāra Rundāles novada
domes lēmumu Nr.5 (prot.Nr.2, 5.p.);
- piemērot 2012. gadā nekustamā īpašuma nodokļa
samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai
Jurijam Helvigam par dzīvokļa īpašumu „Zemzari” 26,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, bez
zemes domājamās daļas;
- piedzīt no Jurija Stupina nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par laika periodu no 2010.gada 1.oktobra
līdz 2011. gada 31. martam: Ls 10,68 (desmit lati un 68
santīmi) un uz 2011. gada 31. martu aprēķināto kavējuma
naudu Ls 11,20 (vienpadsmit lati un 20 santīmi) par
nekustamo īpašumu „Renāri”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā;
- apstiprināt 2011. gada 21. martā Rundāles novada domē
notikušās Rundāles novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Mazmežotnes zemes” Rundāles pagastā,
kopplatībā 5,8403 ha, izsoles rezultātus;

- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr.4 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada
saistošajos noteikumos Nr.20 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2011.gadam” saskaņā ar pielikumu;
- noteikt līdzfinansējuma apmēru skolēnu autobusa
Mercedes Benz SPRINTER 516, valsts reģistrācijas numurs
HO8030, izmantošanai skolēnu braucieniem, kas saistīti
ar ārpusstundu mācību pasākumiem - 0,35 Ls par vienu
brauciena kilometru;
- sagatavot un iesniegt Vides ministrijā projekta „Siltum
enerģijas ražošanas tehnoloģiju nomaiņa Pilsrundāles
vidusskolas filiāles Bērsteles pamatskolas ēkā un Viesturu
pagasta pārvaldes ēkā” pieteikumu Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā
„Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai” par kopējo summu
Ls 52 789,43, no kuriem Ls 52 789,43 ir attiecināmās
izmaksas; nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 13 197,36 apmērā;
- piešķirt pašvaldībai piekritīgajam Rundāles pagasta nekus
tamajam īpašumam, kadastra numurs 4076 003 0533,
nosaukumu „Stāvlaukums”, ar adresi, „Stāvlaukums”,
Pilsrundāle, Rundāles pag, Rundāles nov., LV-3921;
- atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Krausurbji” aptuveni 10,0 ha lielu zemes gabalu, izstrādājot
zemes ierīcības projektu;
- atdalīt no Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Svitenes
pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”, zemes
vienības ar kopējo platību 0,26 ha platībā un 0,04 ha
platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, un 0,012 ha
platībā, pievienojot nekustamajam īpašumam „Kamenes”
atdalīt no pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Svitenes centrs” zemes vienības
vienu zemes vienību 0,28 ha platībā, izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu;

-

-

-

piešķirt atdalītajai zemes vienībai 0,28ha platībā nosaukumu
„Centra iela” un adresi „Centra iela”, Svitene, Svitenes pag.,
Rundāles nov., LV-3917;
iznomāt Jānim Misēvičus pašvaldībai piekritīgu Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 30” zemes
vienību garāžas uzturēšanai;
iznomāt Aldim Ragausim, Evitai Ragausei, Jonam
Kazakevičam, Inesei Žukauskai, Mārītei Bubinskai, Arnim
Ķerpim, Valērijam Siliņam, Vijai Pudņikai, Vadimam
Ksenofontovam, Guntai Bārei, Annai Kļavinskai, Janīnai
Matvejevai, Česlavam Buinovskim, Pāvilam Vaičūnam,
Mudītei Pīragai, Ņinai Čerņakai pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma Svitenes centrs zemes vienības daļas
šķūnīša uzturēšanai;
pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu
Renei Dūriņai uz pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma
„Dzenīši” zemes vienībām lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, uz kurām Rene Dūriņa izmantojusi nomas
pirmtiesības, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
iznomāt Annai Mediņai pašvaldībai piekritīga Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma LLT 115 zemes vienību
0,051 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām;
iznomāt Antonam Verkulēvičam pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Jaunbērzi” zemes vienību 0,3 ha
platībā, lauksaimniecības vajadzībām;
iznomāt zemnieku saimniecībai „Dālderi” pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma „Lielupes mala” daļu, 4,6 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām;
pagarināt Zemes nomas līguma ar Modri Villu termiņu uz
pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Lauči”, zemes
vienības daļu 14,19 ha platībā lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
(turpinājums 2.lpp)

2.

Rundāles novada ziņas
Apstiprināti ar Rundāles novada domes 2011.gada 24.februāra lēmumu Nr.5 (prot.Nr.2) ar precizējumiem,
kas apstiprināti ar Rundāles novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu Nr.6 (prot.Nr.3)

(turpinājums no 1.lpp)
- pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu
ar Nataļju Puntūzi uz pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību 0,1 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot
līgumu jaunā redakcijā;

RUNDĀLES NOVADA DOMES
2011.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
„PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
APRITES KĀRTĪBU RUNDĀLES NOVADĀ”

- noteikt, ka Guntai Pakerei Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā
ir izbeigušās tiesības lietot viņai pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi - „Pilsrundāles garāža 41”, 0,0064 ha
platībā;
- noteikt, ka Lūcijai Volodinai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā
ir izbeigušās tiesības lietot viņai pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi - „Pilsrundāles garāža 3”, 0,0078 ha platībā,
un piešķirto zemi „Pilsrundāles garāža 6”, 0,006 ha
platībā;
- izbeigt Inārai Kiseļevai lietošanas tiesības uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto Rundāles pagasta nekustamo īpašumu
„Saulaines mazdārziņš 3.7” zemes vienībām 0144, platībā
0,05 ha un 4076 008 0146, platībā 0,05 ha;
- komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju
Aivaru Okmani piedalīties pieredzes apmaiņas darba
vizītē Zemgales lauku teritoriju Mobilitātes plāna izstrādes
ietvaros Lejas Silēzijas reģionā, Vrocslavā, Polijā no
2011.gada 28.marta līdz 2011.gada 31.martam (4 dienas).
Nākošo novada domes sēdi plānots
2011.gada 28.aprīlī plkst. 09.00.

sasaukt

IZMAIŅAS RUNDĀLES NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS SNIEGTAJOS
MAKSAS PAKALPOJUMOS
(apstiprin. ar 31.03.2011. domes sēdes lēmumu, prot. Nr.3, 4.p.)
1.

2.

3.

Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošanu un vadīšanu Dzimtsarakstu
nodaļas telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas
zālē) un ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām
citās laulības noslēgšanai piemērotās telpās, ja
viens no laulības pieteicējiem
vismaz sešus mēnešus pirms laulības
reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas ir
deklarējis dzīvesvietu Rundāles novada
administratīvajā teritorijā vai ir valsts aģentūras
„Rundāles pils muzejs” darbinieks:
1.1. bez muzikālā pavadījuma, bez
daiļlasītāja

25,- Ls

1.2. ar muzikālo pavadījumu

35,- Ls

1.3. ar daiļlasītāju

35,- Ls

1.4. ar muzikālo pavadījumu un
daiļlasītāju

45,- Ls

Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošanu un vadīšanu Dzimtsarakstu
nodaļas telpās (Rundāles pils muzeja Kafijas
zālē) citu pašvaldību iedzīvotājiem:
2.1. bez muzikālā pavadījuma, bez
daiļlasītāja

25,- Ls

2.2. ar muzikālo pavadījumu

60,- Ls

2.3. ar daiļlasītāju

50,- Ls

2.4. ar muzikālo pavadījumu un
daiļlasītāju

85,- Ls

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13.panta sesto daļu, 26.panta trešo daļu likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu

I. Saistošajos noteikumos lietotie termini
Topogrāfiskā informācija - lokāla ģeogrāfiskā apgabala
ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta
veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā, kurā
attēlo šādus elementus: ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus
ģeodēziskos punktus; ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus
dabā redzamus robežpunktus; pastāvīgās būves; ielas
un ceļus; mežaudzes (apaugumam norāda valdošo sugu,
koku augstumu un vidējo diametru); reljefu; virszemes
komunikācijas; zemes lietošanas veidus; Aizsargjoslu
likumā noteiktās aizsargjoslas; īpaši izsargājamas
teritorijas; ielu sarkanās līnijas; administratīvās un zemes
īpašumu un lietojumu robežas un robežpunktus; autoceļu
un dzelzceļu nodalījumu joslas un citus elementus, ja to
pieprasa pasūtītājs;

Datubāze – Rundāles novada pašvaldības topogrāfiskās
informācijas datu bāze - strukturēts pārbaudītas
topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina
iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību.
Datubāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs
1:500) ar esošām inženierkomunikācijām.

Izpilduzmērījums inženierkomunikācijām – digitālajā
formā, LKS - 92 koordinātu sistēmā izpildīts komunikāciju
horizontālās un vertikālās piesaistes plāns ar mēroga
1:500 precizitāti un komunikāciju raksturojošiem lielumiem
instrumentāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Zemes ierīcība – tiesiski, ekonomiski un tehniski pasākumi,
lai sakārtotu vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas
daļu, tai skaitā zemes vienību un zemes vienības daļu,
kas ietverta zemes ierīcības projektā, zemes resursu
ilgtspējīgai izmantošanai.
Zemes ierīcības projekts — vietējās pašvaldības adminis
tratīvās teritorijas daļai, tai skaitā zemes vienībai un zemes
vienības daļai, kas ietverta zemes ierīcības projektā,
izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas
apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts.

II. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

• Maksa par laulības reģistrāciju un valsts nodeva un
iemaksājama Rundāles novada domes kontā vai kasē
ne vēlāk kā 10 dienas pirms laulības ceremonijas.

• Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rundāles
novada domes 2010. gada 30. decembra lēmums Nr. 3
„Par izmaiņām Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajos maksas
pakalpojumos”.

Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu
veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā
juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska)
pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.

6.

Rundāles novada pašvaldība, reģistrēšanai Datubāzē
pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificētu personu
topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai
skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu
nospraušanas aktus), kas sagatavoti digitālā formā
(*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 TM koordinātu
un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās
punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi
identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti
digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

7.

Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie
uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības
izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo
divu darba dienu laikā (pēc rakstiska, elektroniska
pieprasījuma), ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai
situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Rundāles
novada pašvaldības institūcijas un būvvalde atzīst par
atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu
topogrāfisko informāciju.

8.

Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos
plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas
inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā
un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai
izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

9.

Pirms būves pieņemšana ekspluatācijā, būvvaldē
iesniedzamie būvprojektā paredzēto inženierkomuni
kāciju novietojuma uzmērījumi ir reģistrējami Datubāzē.

Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana,
datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju
veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas
nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu
sniegšana datu bāzes lietotājiem.

2,50 Ls

• Lēmuma 1.,2.,3.punkts netiek piemērots personām, kuras
laulības iesniegumus Rundāles novada Dzimtsarakstu
nodaļā iesniegušas līdz 2011.gada 31.martam, uz tām
attiecināmi 2009. gada 14. jūlija lēmuma „Par Dzimt
sarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem” un
2010. gada 30. decembra lēmuma Nr. 3 „Par izmaiņām
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajos maksas pakalpojumos”
nosacījumi.

5.

Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apgabala
ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta
veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

Par svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas
sagatavošanu un vadīšanu ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas telpām citās laulības noslēgšanai
piemērotās telpās, citu pašvaldību iedzīvotājiem:

Par iesnieguma sagatavošanu un
nosūtīšanu (pēc personas lūguma)
uz citām dzimtsarakstu nodaļām

Rundāles novada administratīvajā teritorijā topo
grāf iskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un
reģistrēšanu Datubāzē, kā arī mērniecībai nepiecie
šamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Rundāles
novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, ar
kuru ir noslēgts deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes
iekārtas likumā noteiktajā kārtībā un kurai ir tiesības
par pakalpojumiem saņemt samaksu atbilstoši
izcenojumiem. Pakalpojuma izcenojumi ir saskaņoti ar
pašvaldību un atrunāti deleģēšanas līgumā.

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija – ģeo
telpiska informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un
lielāka.

3.1. ar muzikālo pavadījumu un daiļlasītāju 135,- Ls
4.

4.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rundāles
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notiek
topogrāfiskās informācijas un informācijas par
aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un
reģistrēšana Rundāles novada pašvaldības augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāze,
turpmāk tekstā - Datubāzē. Šie noteikumi attiecas
arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu
grafiskajām daļām.
Noteikumi ir obligāti visam fiziskām un juridiskām
personām, kas Rundāles novada administratīvajā
teritorijā veic:
2.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženier
būvju būvniecību,
2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos darbus,
2.3. detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu
izstrādi.

3.

Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadu),
būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība (rekonstrukcija,
restaurācija vai renovācija) jāveic pēc būvatļaujas
saņemšanas saskaņā ar būvvaldes akceptēto būv
projektu, kuram par pamatu ņemts ģeodēzijā sertificēto
personu izstrādāts topogrāfiskais plāns, kas saskaņots
ar komunikāciju turētāju organizācijām un reģistrēts
Datubāzē.

10. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās
daļas ir nododamas pārbaudei Rundāles pašvaldības
izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un
projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai
un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.
Pašvaldības izvēlētā juridiskā persona detālplānojumu
un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas pārbauda
un saskaņo piecu darba dienu laikā. Rundāles
novada dome lēmumu par zemes ierīcības projekta
vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem
tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības
izvēlētās juridiskās personas.
11. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā, ģeodēziskajā informācijā
tiek konstatētas būtiskas atšķirības no Datubāzē reģis
trētajiem datiem, tad Rundāles novada pašvaldības
izvēlētajai Datubāzi uzturošajai juridiskajai personai
ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja
iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu
izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.
12. Ja starp Rundāles novada pašvaldības izvēlēto
topogrāfisko datu bāzi uzturošo, juridisko personu
un mērniecības darbus veikušo sertificēto personu
rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda
atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta
persona. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā
puse. Par vainīgās puses pārkāpumu tiek informēta
mērniecības jomas sertificējošā institūcija.
13. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju.

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Marija Teišerska

Rundāles novada ziņas
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UZSĀKTA ATTĪSTĪBAS DOKUMENTU IZSTRĀDE

Turpinās projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0 /10/ APIA
/VRAA/079 „Rundāles novada pašvaldības attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” realizācija.
Noslēdzies iepirkums par ekspertu pakalpojumiem
Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012. - 2025. g.
(turpmāk tekstā – TP) un Rundāles novada Attīstības
programmas 2012.-2018.g. (turpmāk tekstā – AP) izstrādei.
Rundāles novada Teritorijas plānojumu 2012.g.-2025.g.
izstrādās SIA „Reģionālie projekti”, savukārt Attīstības
programmu 2012.-2018.g. izstrādās SIA „Kontu birža”.
Izstrādājamo plānošanas dokumentu galvenais uzdevums
ir, pamatojoties uz pašreizējās situācijas izvērtējumu,
noteikt Rundāles novada attīstības prioritātes un to
īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu. Dokumentu
izstrādāšanā tiks iesaistīti visi Rundāles novada vadošie
speciālisti, iestāžu vadītāji un citi darbinieki.
Izstrādājot plānošanas dokumentu pirmo redakciju, tiks
izsludināta to sabiedriskā apspriede, un tās laikā katra
Rundāles novada attīstībā ieinteresēta persona varēs paust
savu viedokli un izteikt priekšlikumus un papildinājumus
sagatavoto attīstības programmas un teritorijas plānojumu.
Plānošanas dokumentu sastāvdaļas, izstrādes un apstipri
nāšanas kartību, kā arī to uzraudzību un aktualizācijas
kārtību nosaka vairāku likumu un tiesību aktu kopums.
Jebkurš pārvaldes process, tostarp arī attīstības plānošana,

ir sistēmiska un cikliska darbība, kura sastāv no atsevišķiem
elementiem: situācijas izvērtējums – rīcība – monitorings
– uzraudzība (rīcības rezultātu izvērtējums saskaņā ar
attīstības radītājiem) – nepieciešamā korekcija – atkal rīcība,
utt. Savukārt plānošana ir instruments, ar kā palīdzību var
izveidot ilgtspējīgu, maksimāli visaptverošu (gan sektoru,
gan mērķgrupu ziņā) un maksimāli efektīvu pārvaldību, kur
ikviens iesaistītais pārzina kārtību un noteikumus. Tomēr,
lai izmantotu šo instrumentu atbilstoši tā uzdevumam, ir
jāiemācās, kā to pielietot ikdienā.
Saskaņā ar projekta īstenošanas plānu, 28.aprīlī
pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” konferenču
zālē no plkst. 11:00 līdz 14:00 notika izglītojošs seminārs
„Attīstības plānošanas sistēma un ilgtspējīga attīstība”,
un arī turpmāk pašvaldības struktūrvienību vadītājus
un speciālistus plānots iesaistīt visos jauno TP un AP
izstrādāšanas posmos, lai kopīgi izveidotu dokumentus, uz
kuru pamata tiks organizēta Rundāles novada dzīve līdz
2025.gadam.
Teritorijas plānojuma izstrādātāji sagatavos grafisko
materiālu, paskaidrojuma aprakstu par grafiskās daļas
apzīmējumiem, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus un vides pārskatu. AP izstrādātājs maija un
jūnija mēnešos organizēs un vadīs darbu 5 darba grupās:
cilvēkresursu attīstība, ekonomiskās izaugsmes iespējas,
dabas un kultūras mantojums, attīstības indikatīvie rādītāji
un uzraudzības sistēma. Katrā darba grupā tiks iesaistīti
20-25 novada speciālisti un darbinieki. Darba grupu darba
rezultāti tiks apkopoti, apstrādāti un tiks iestrādāti attīstības
programmas un teritorijas plānojuma 1. redakcijās, kuras
izskatīs Rundāles novada domes sēdē. Pēc domes
saskaņojuma saņemšanas (plānots augustā), šie dokumenti

tiks izsludināti sabiedriskajai apspriedei. Viena no Attīstības
programmas nodaļām ir rīcības plāns tuvākajiem trim
gadiem, kur tiks uzskaitītas veicamās darbības prioritārā
secībā.
Sabiedrisko apspriešanu noslēdzošās sanāksmes notiks
trijos pagastu centros Pilsrundālē, Svitenē un Bērstelē,
maksimāli tuvu iedzīvotāju pastāvīgai dzīves vietai,
sanāksmes moderatora vadībā. Pašlaik prognozējamais
sabiedriskās apspriedes izsludināšanas laiks ir 2011.gada
septembris – oktobris. Tālākā dokumentu izstrādes gaita
līdz pat pilnīgai to apstiprināšanai arī tiks uzticēta ekspertam
un notiks saskaņā ar likumdošanu.
Lai izskaustu priekšstatu par plānošanu kā kādu lieku
darbības veidu un radītu izpratni par plānošanas procesa
jēgu, ar visiem dokumentu izstrādes posmiem rokrokā ies
nozares speciālistu un iedzīvotāju izglītošana attīstības
plānošanas jautājumos. Katru mēnesi Rundāles novada
iedzīvotāji tiks informēti par plānošanas dokumentu
izstrādes gaitu. Ar „Rundāles Novada Ziņu” un Rundāles
novada mājas lapas (www.rundale.lv) palīdzību tiks veiktas
dažāda veida aptaujas un novada iedzīvotāju viedokļu
apzināšana.
Būsim gandarīti par jebkuru izteiktu priekšlikumu, ideju,
secinājumu, viedokli, vērstu uz Rundāles novada kādas
jomas attīstību, vai domas, ko varētu iekļaut izstrādājamos
dokumentos. Nevajadzīgu domu nav! Atcerieties, ka, tikai
katram iesaistoties, ir iespējams panākt pozitīvas pārmaiņas
mūsu kopējā dzīves telpā – Rundāles novadā. Lai mums
visiem izdodas šis kopējais darbs!
Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste
63962236, 29293446, ludmila.knoka@rundale.lv

PAR KULTŪRAUGU MĒLSOŠANAS PLĀNU IZSTRĀDES PRASĪBĀM
Tehnoloģiski precīzam un pamatotam kultūraugu
mēslošanas plānam ir liela nozīme efektīvā un racionālā
saimniekošanā. Lai izstrādātu mēslošanas plānu un
aprēķinātu nepieciešamo mēslojuma devu un veidu,
jāņem vērā vairāki nozīmīgi faktori:
• audzējamais kultūraugs, plānotās ražas lielums;
• iepriekšējā gadā audzētais kultūraugs (priekšaugs);
• augsnes agroķīmiskās īpašības un tajā esošais augu
barības vielu nodrošinājums (izmantojot augšņu
agroķīmiskās izpētes datus).

Prasības pēc mēslojuma kultūraugiem ir atšķirīgas un
tiem ir nepieciešama sabalansēta mēslošanas sistēma
ar optimālu augu barības elementu attiecību, kas
nodrošinātu kvalitatīvu un augstas ražas līmeņa ieguvi.
Plašs ir piedāvāto mēslošanas līdzekļu sortiments, tādēļ
ir svarīgi izvēlēties piemērotāko un ekonomiski izdevīgāko
mēslojuma veidu un devu, kas būtiski palīdzēs ietaupīt
līdzekļus un samazināt saražotās produkcijas pašizmaksu.
Kurām saimniecībām mēslošanas plāns ir obligāts?
Plānu vēlams izstrādāt visām saimniecībām, kas lieto

SABIEDRISKAIS VIDES MONITORINGS

Vai zināt, cik stārķu ligzdu ir mūsu novadā, kādas
orhidejas aug mūsu pļavās, cik tīrs ir gaiss, kāda ir mūsu
upīšu kvalitāte, cik aizauguši ir mūsu upju krasti un vai
tajos drīkst izcirst krūmus? Kā mums apkārt mainās
daba un kāda mūsu loma ir šajā procesā? Šo un citu
informāciju mēs kopīgiem spēkiem varam savākt, ja
iesaistīsimies Sabiedriskajā monitoringā.
Sabiedriskā vides monitoringa mērķis ir iegūt teritoriju
raksturojošu informāciju šim nolūkam izmantojot ieinteresētos
brīvprātīgos.
Zemgales plānošanas reģions realizē projektu
„SABIEDRISKĀS VIDES NOVĒROŠANAS SISTĒMAS
IEVIEŠANA ZEMGALES REĢIONĀ”, kura realizācijas gaitā
ir paredzēts izveidot un Zemgales reģionā „iedzīvināt” praksē
sabiedrisko vides monitoringa sistēmu. Sistēma sastāv no
programmas, apakšprogrammas, programmu aprakstiem,
novērošanas metožu aprakstiem un informatīviem materiāliem.
Sabiedriskā vides monitoringa programmu veido 3 daļas:
• 1.daļa: DABAS VĒRTĪBAS
Devīze – „Apzinām savas bagātības”
Mērķis – iegūt informāciju par pašvaldību teritorijās esošajām
dabas vērtībām – sugām un biotopiem – pašlaik iekļautas
14 apakšprogrammas (orhideju uzskaite, dižkoku uzskaite,
aleju un koku rindu uzskaite, balto stārķu uzskaite, gājputnu
uzskaite, krasta čurkstu uzskaite, sikspārņu uzskaite, bebru
uzskaite, saldūdens gliemeži un gliemenes, putni barotavās,

straujteču biotopu apsekošana, nomedīto ūdensputnu uzskai
te, nozvejoto zivju uzskaite, lapkoku praulgrauža uzskaite)
• 2.daļa: VIDES KVALITĀTE
Devīze – „Dzīvosim tīrākā vidē ”
Mērķis – iegūt informāciju par vides kvalitāti pašvaldību
teritorijās – 2 apakšprogrammas (upes tīrības pakāpes
noteikšana, gaisa tīrības pakāpes noteikšana);
• 3.daļa: TERITORIJAS IZMANTOŠANA
Devīze – „No kurienes nākam un uz kurieni ejam ”
Mērķis – iegūt informāciju par zemes izmantošanu pašval
dību teritorijās – 5 apakšprogrammas (invazīvās sugas –
Sosnovska latvānis, Kanādas zeltslotiņa, zemes izmantošana,
ainavas izmaiņas, upju un ezeru aizsargjoslas).
Visai ilgstoša pieredze sabiedriskā monitoringa veikšanā
ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā dzīvojošiem
cilvēkiem. Praksē pierādījusies, ka visdrošākie atbalsta punkti
informācijas savākšanai ir ciemu bibliotēkas un skolas, kur
darbojas sabiedriskā monitoringa koordinatori.
Arī Rundāles novadā ir plānots uzsākt šo programmu,
bet tās veiksmīgākai norisei ir nepieciešama cilvēku
ieinteresētība un pašiniciatīva. Vadoties pēc izstrādātājām
zinātniskajām metodēm, ikviens var kļūt par savas teritorijas
brīvprātīgo pētnieku ar ļoti lielu ticamības pakāpi. No
iedzīvotājiem savākto informāciju vietējie koordinatori sniedz
tālāk reģionālajiem koordinatoriem, tālāk visa informācija tiek
apkopota valsts mērogā katras programmas ietvaros. Ar laiku
savāktais materiāls ļaus argumentēti secināt par notikušajām
izmaiņām apkārtējā vidē un tendencēm tieši mūsu novada
teritorijā. Tas, savukārt, ļaus operatīvi reaģēt uz negatīvām
izmaiņām un savlaicīgi meklēt iespējamos risinājumus.
Lai katru ieinteresēto iedzīvotāju nodrošinātu ar monitoringa
veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un dažreiz pat ar
aprīkojumu, ir plānots piesaistīt papildus finansējumu no
topošajiem projektiem. Pašlaik visiem interesentiem tiks
garantēts informatīvais nodrošinājums par sabiedriskā
monitoringa programmām un to ieviešanas gaitu Rundāles
novadā (koordinatori: Pilsrundāles vidusskolā – Vita Rozēna,
Pilsrundāles bibliotēkā – Aelita Ramane, Rundāles novada
domē – Ludmila Knoka).
Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste

mēslošanas līdzekļus kultūraugu audzēšanā, bet obligāts
tas ir saimniecībām, kuras atrodas īpaši jūtīgā teritorijā,
tajā skaitā Rundāles novada teritorijā.
Saskaņā ar MK 2011. gada 11. janvāra noteikumiem
Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem” īpaši jūtīgajās teritorijās ir jāizstrādā kultūraugu
mēslošanas plāns saimniecībām, kas mēslošanas
līdzekļus lieto 20 ha un lielākā platībā, bet augļu un
dārzeņu saimniecībām 3 ha un lielākā platībā.

PLATĪBU MAKSĀJUMI
No šī gada 11. aprīļa ir sākusies Platību maksājumu
iesniegumu 2011. gadam pieņemšana Lauku atbalsta
dienestā.
Iesniegumu pieņemšanas kārtība principiāli nav
mainījusies. Platību maksājumu iesniegums un lauku
bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz
līdz 2011. gada 16. maijam. Konkrētajam pretendentam
sagatavotās lauku bloku kartes var saņemt tajā LAD
reģionālajā lauksamniecības pārvaldē, kurā 2010. gadā
tika iesniegts Platību maksājumu iesniegums. Iesniegumi
tiks pieņemti arī līdz 10. jūnijam, taču piemērojot 1%
atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba
dienu.
Iesniedzot Platību maksājumu iesniegumu, LAD
lūdz īpašu uzmanību pievērst personīgās informācijas
aktualizācijai (e-pasta adrese, kā arī tālruņa numurs), lai
nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi sazināties.
Pastāv iespēja izmantot elektroniskās pieteikšanās
sistēmas (EPS) priekšrocības, noslēdzot par to līgumu
ar LAD. Ar EPS lietošanas noteikumiem var iepazīties
LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „Elektroniskā
pieteikšanās sistēma”.
Pasūtīt kartes ir iespējams pa tālruni 63022232 (LAD,
Jelgavā) un 63922232 (LAD, Bauskas nodaļa, tikai uz
platību maksājumu iesniegšanas laiku).
Lauksaimniekiem, kuri jau iepriekšējos gados ir
izmantojuši Rundāles novada Lauku attīstības spe
ciālistes starpniecību platību maksājumu iesniegumu
noformēšanai, kartes tiks pasūtītas un atvestas. Lai
paātrinātu dokumentu noformēšanu, lūdzu ņemt līdzi
2010.gada iesniegumu un kartes.
Ludmila Knoka
Rundāles novada lauku attīstības speciāliste
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DABAS RESURSU SAGLABĀŠANAI ZEMGALĒ – ILGTSPĒJĪGS RAKSTURS

Sekmīgi noslēgusies vērienīga projekta „Ilgtspējīga
dabas resursu saglabāšana Zemgalē” ieviešana, kuru
ieviesa Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) kā vadošais
partneris sadarbībā ar Bauskas, Rundāles, Jelgavas,
Viesītes, Krustpils un Aizkraukles novada pašvaldībām. Par
sasniegtajiem rezultātiem, iegūto pieredzi un zināšanām
projekta partneri un citi interesenti runāja noslēguma
konferencē, kas 15. aprīlī notika Tērvetes dabas parka
Izglītības un informācijas centrā.
Projekts izstrādāts un ieviests ar mērķi paaugstināt dabas
resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitāti, it īpaši
NATURA 2000 teritorijās, vienlaicīgi radot priekšnoteikumus
sugu un biotopu aizsardzībai, ūdeņu un meža resursu
saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai reģionā.
Projekta ieviešanas laikā izstrādāti seši dabas
aizsardzības plāni, kas sekmēs aizsargājamo dabas teritoriju
atbilstīgu aizsardzību un apsaimniekošanu. Visu projekta
aptverto teritoriju dabas parkos veikti infrastruktūras būtiski
uzlabojumi, kas mazinās apmeklētāju negatīvo ietekmi gan
uz atsevišķām reti sastopamām augu sugām un biotopiem,

gan uz apkārtējo ainavu. Tā, piemēram, Bauskas dabas
parkā, kura dominante ir senais Mežotnes pilskalns,
Lielupes sākumu veidojošā Mūsas un Mēmeles sateka ar
krāšņu viduslaiku pili centrā, kā arī Vilces dabas parkā,
kas ir tūristu iemīļota apstāšanās vieta ceļā no Tērvetes
uz Rundāli, pateicoties projekta aktivitātēm, ir labiekārtotas
atpūtas un ugunskura vietas, izveidotas pastaigu takas un
celiņi, no koka izbūvētas laipas, tiltiņi un aizsargbarjeras.
Šajos un vēl citos dabas parkos Aizkraukles, Krustpils un
Saukas pusē izvietoti stilistiski vienoti informatīvie stendi,
ceļa un norādes zīmes. Rundāles novadā projekta ietvaros
veikta ceļa “Senči - Mazmežotnes - Saulītes” posma
rekonstrukcija.
Bez tam projekta ieviešanas laikā, pamatojoties uz
citos Latvijas dabas parkos uzkrāto pieredzi un Zemgalē
veiktā pētījuma rezultātiem, izstrādāti vairāki dabas parku
apsaimniekošanas institucionālie modeļi, izveidotas divas
konsultatīvās padomes Bauskas un Daugavas ielejas
dabas parka uzturēšanas uzraudzībai.
Zemgales reģionā uzsākta sabiedriskā vides monitoringa
ieviešana, bet Bauskas dabas parkā iegādāts un
uzstādīts apmeklētāju skaitītājs. Visa reģiona ieguvums
būs 20 apmācītie vides gidi, kā arī sagatavotā un 5 000
eksemplāru lielā tirāžā izdotā, bagātīgi ilustrētā grāmata
„Dabas vērtības Zemgalē”.

Izstāde „Daba Zemgalē”
Projekta ietvaros noorganizētais foto konkurss un
izveidotā ceļojošā fotogrāfiju izstāde „Daba Zemgalē” ir
guvusi plašas sabiedrības atsaucību un atzinību.

TŪRISMA INFORMĀCIJA
Izdota novadu tūrisma karte

Janvāra beigās ir izdota Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novadu tūrisma karte 5000 eks. latviešu, 3000
eks. krievu, 3000 eks. angļu, 2000 eks. vācu, 2000 eks.
lietuviešu un 2000 eks. igauņu valodās. Tūrisma kartes
darbu koordinēja Bauskas tūrisma informācijas centrs un
pie tās koncepcijas kopš oktobra strādāja visu četru novadu
deleģēti speciālisti. Tūrisma karti finansēja Bauskas,
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu Domes.
Tūrisma kartē iekļauta informācija par galvenajiem
četru novadu apskates objektiem, naktsmītnēm, aktīvās
atpūtas iespējām, gidiem, tūrisma firmām, tradicionālajiem
pasākumiem. Visi objekti atzīmēti uz Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novadu kartēm un Iecavas,
Vecumnieku, Bauskas pilsētu plāniem, kuri iepirkti no
Karšu izdevniecības Jāņa Sēta. Kartes dizainu izstrādāja,
kā arī drukas darbus veica tipogrāfija McĀbols.
Jaunās tūrisma kartes februārī tika prezentētas tūrisma
izstādēs Balttour Rīgā, Tourest Tallinā un Vivattour
Viļņā, tās tika nodotas arī Latvijas un Lietuvas tūrisma
informācijas centriem.
Tūrisma karte pieejama lejupielādei www.tourism.bauska.lv
sadaļā Bukleti, bet tūristiem Bauskas tūrisma informācijas
centrā un visu četru novadu galvenajos tūrisma objektos.

Tiek uzlabota tūrisma mājas lapa

Aprīļa beigās tūrisma informācijas centrs plāno pabeigt
darbu pie tūrisma mājas lapas www.tourism.bauska.lv
uzlabošanas. Mājas lapai ir uzlabots dizains (veidols), tā
pielāgota Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu formātam un tajā atrodama informācija četrās
valodās (latviešu, krievu, angļu, vācu) par novadu tūrisma
un atpūtas iespējām.
Mājas lapā atrodama informācija 10 sadaļās kopā 236
ieraksti par 146 objektiem un uzņēmumiem. Aicinām
pilsētas iedzīvotājus apmeklēt šo mājas lapu un uzzināt
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par tūrisma un atpūtas piedāvājumu Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novados.
Lai reklamētu mājas lapu, ir izveidots baneris,
kurš ir ievietots arī Rundāles novada mājas lapā
www.rundale.lv. Pēdējo nedēļu laikā ir ievērojami
paaugstinājies www.tourism.bauska.lv lapas apmeklējumu
skaits.

Izveidots kopīgs pasākumu plāns 2011.gadam

Jau otro gadu Bauskas TIC, sadarbojoties ar novadu
kultūras namiem, apskates un aktīvās atpūtas objektiem,
apkopojis, izveidojis un pārtulkojis krievu, angļu un vācu
valodās Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu tradicionālo un ikgadējo pasākumu plānu.
Pasākumu plāns pieejams www.torism.bauska.lv, tūrisma
informācijas centrā un portālā www.travelzemgale.lv,
kurā katram pasākumu organizatoram ir iespēja pašam
bez maksas ievietot informāciju par pasākumu vienotā
Zemgales pasākumu plānā.
UZZIŅAI:
Bauskas TIC atrodas Kalna ielā 6 A (kur agrāk bija
garšvielu veikals Gafū), tālr. 63923797, tourinfo@bauska.lv.
Tūrisma informācijas centrā plašā klāstā var iegādāties
ceļu kartes, atlantus, Eurolines autobusu biļetes,
pastkartes, kā arī bezmaksas tūrisma materiālus par
Latvijas novadiem, nedaudz arī par Lietuvu un Igauniju.
Darba laiks:
no oktobra līdz aprīlim ......darba dienās no 9.00 līdz 17.00;
maijā un septembrī ...........darba dienās no 9.00 līdz 17.00;
sestdienās no 10.30 līdz 14.30;
jūnijā, jūlijā, augustā .........darba dienās no 9.00 līdz 18.00;
sestdienās un svētdienās no 10.30 līdz 14.30.
Inese Turkupole-Zilpure
Bauskas TIC vadītāja

PIEMINEKĻU SVINĪGA IESVĒTĪŠANA RUNDĀLES PILS PARKĀ
1812.gada franču-krievu kara laikā Rundāles pilī bija
ierīkota Napoleona I armijas lazarete. Ievainotie kareivji
tika vesti no apkārtējo kauju vietām, bet mirušos apbedīja
Rundāles pils meža parkā. Apbedījuma vieta ar laiku
izzuda un dažādu tautību mirušo karotāju piemiņu nekas
vairs neglabāja.
Vācu armijas lazarete Rundāles pilī atradās arī Pirmā
pasaules kara laikā. Tur 1915. gadā mirušie 40 vācu
un 10 krievu kareivji tika apglabāti Rundāles pils parka
dienvidaustrumu stūrī. 20. gadsimta 20. gados Vācijas
valdība kritušo vācu kareivju piemiņas saglabāšanas
programmas ietvaros Rundāles parkā izveidoja kapsētu ar
betona krustiem, ko ietvēra zems laukakmeņu žogs. Otrā
pasaules kara laikā kapsētai cauri tika izrakta tranšeja, bet
pēckara laikā kapi tika izpostīti un krusti izvazāti. Parka
atjaunošanas laikā kapsētas vieta tika nolīdzināta, paredzot
nākotnē tur izveidot piemiņas vietu.
Pēc Rundāles pils muzeja ierosinājuma, pateicoties
Vācijas un Francijas valdības atbalstam, Latvijas Brāļu
kapu komitejai un Vācu kara kapu kopšanas Tautas
apvienībai, tika realizēta iecere veidot apvienotu memoriālu
gan 1812. gada karā, gan Pirmā pasaules karā kritušo

Vēl visu maija mēnesi ceļojošā fotoizstāde ir aplūkojama
Pilsrundāles vidusskolā.
Izstādes tapšanā piedalījušies vairāk nekā 20 autoru ar
vairāk nekā 50 darbiem. Veiksmīgākos no tiem konkursa
komisija izraudzījusies ceļojošajai izstādei, kas pārmaiņus
skatāma pie projekta partneriem. Fotogrāfiju konkursa un
izstādes mērķis bija dokumentēt un popularizēt ainavas,
floras, faunas un citu dabas vērtību bagātību un unikalitāti
Zemgalē.
Konkursam iesūtīto darbu autoru vidū, organizatoriem
par lielu prieku, pārsvarā ir zemgalieši, fotoamatieri no
Dobeles, Jelgavas, Tērvetes un citiem novadiem, kā arī
no Jelgavas un Rīgas. Arī pēc nodarbošanās autoru loks
ir visai plašs – skolēni, studenti, pašvaldību speciālisti,
izglītības un kultūras darbinieki, arī vairāki bezdarbnieki.
Fotoizstādē jaušams Latvijas, tostarp Sēlijas un
Zemgales, dabas skaistums, unikalitāte, ko ar fotokameru
rokās autori saskatījuši Daugavas ielejas, Bauskas,
Tērvetes, Saukas, Vilces dabas parkos, Skaistkalnes
karsta kritenēs, Paņemūnes mežos, Ukru gāršā, Zebrus un
Svētes ielejās, Tīreļu purvā, Lielupes palieņu pļavās, Kaigu
purva un Kalnciema pļavu dabas liegumos, kā arī citās
aizsargājamās teritorijās, kas iekļautas Eiropas Savienības
nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2 000. Pavisam
šādu objektu Zemgalē ir aptuveni 60.
Izstādē iekļauto darbu vērtēšanā ar savu balsojumu var
piedalīties arī apmeklētāji, kuri baudīs Zemgales dabas
krāšņumu dažādos gadalaikos un noskaņās.
Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona speciālists

kareivju piemiņai, uzstādot divus simetriski novietotus
obeliskus, kas darināti no granīta.
Pirmā pasaules kara piemineklis atrodas blakus vācu
kareivju apbedījumu vietai, bet tam pretī novietotais
piemineklis 1812. gada kara upuriem ir simboliska piemiņas
zīme, jo Napoleona I armijas kareivju precīza apbedījuma
vieta nav zināma.
Šis projekts, kam jāsaglabā mirušo kareivju piemiņa un
vienlaicīgi jākalpo kā atgādinājumam par mieru starp tautām, tika realizēts 2010. un 2011.gadā. 2011.gada 29.aprīlī
plkst.15.00 paredzēta pieminekļu svinīga iesvētīšana,
piedaloties Vācijas un Francijas vēstniekiem, Latvijas
kultūras ministrei, Latvijas aizsardzības ministram, Latvijas,
Vācijas un Francijas bruņoto spēku pārstāvjiem, Rundāles
pils muzeja un sabiedrības pārstāvjiem. Aicinām visus
interesentus piedalīties pieminekļu iesvētīšanas pasākumā.
Pulcēšanās pils centrālajā vestibilā no 14.30, lai kopīgi
dotos uz Piemiņas laukumu.
Informāciju sagatavoja
Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas un
sabiedrisko attiecību nodaļa

Veiksmīgi norit Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
Nr. 1/DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/056 “Pašvaldības
administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rundāles
novadā” realizācija. Projekta ietvaros novadā strādā
būvinženieris Aldis Iesalnieks un veic pienākumus atbilstoši
2010.gada 30.augustā noslēgtajam Darba līgumam un
sastādītajam Amatu aprakstam. Būvinženierim ir iekārtota
darba vieta un tiek nomāts darbam nepieciešamā
datortehnika. Būtiskākie darbi, kas tiek veikti no projekta
uzsākšanas brīža, ir:
- pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo ēku un būvju
un apsaimniekojamo māju apsekošana un izmaksu
tāmju sagatavošana renovācijas un remonta darbiem
un darbu vadīšana,
- būvuzraudzības darbs – piedalīšanās būvsapulcēs
(Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija,
Svitenes saieta nama rekonstrukcija)
- būvniecības eksperta darbs pie dokumentācijas
izvērtēšanas iepirkumos, kas saistīti ar būvniecības
jomu.
- Projekta norises sešos mēnešos ir apgūti naudas
līdzekļi par summu Ls 7632,18, kas 100% ir Eiropas
Sociālā fonda finansējums.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

SPORTA AKTUALITĀTES
Novusa sacensību rezultāti
Šā gada 9. aprīlī Pilsrundāles vidusskolā notika
Rundāles novada organizētās sacensības novusā, kurās
sīvā cīņā
1. vietu ieguva – Edmunds Jaloveckis,
2. vietu ieguva – Agris Segliņš,
3. vietu ieguva – Lūcija Volodina.
Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Sporta veterāni aicināti piedalīties sacensībās
Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru
savienības (LSVS) 48. sporta spēļu nolikumu
2011. gada 30. aprīlī Jēkabpilī notiks finālsacensības
pavasara krosā, šahā, telpu futbolā un 1.maijā Valmierā
notiks finālsacensības svaru stieņa spiešanā.
Plašākai informācijai interesenti aicināti sazināties
ar Rundāles novada domes sporta nodaļas vadītāju
Lūciju Volodinu (tālr. 25622180)
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

Rundāles novada ziņas

5.

PIRMAIS JAUNIEŠU SAIETS PULCĒJA GANDRĪZ 100 AKTĪVU JAUNIEŠU
Pirmais Rundāles novada
jauniešu saiets notika šā
gada 19. martā Svitenes
tautas namā. Ikviens jaunietis
tika aicināts atrast laiku un
piedalīties šajā pasākumā,
kas veltīts jaunatnes darba
attīstībai mūsu novadā, jo tikai
jaunieši paši spēs ietekmēt
dažādus notiekošos procesus
un virzīt jaunatnes darba
attīstību vajadzīgajā virzienā.
Saieta mērķis bija pārrunāt
ar jauniešiem aktuālus
jautājumus, diskutēt par
idejām, kā kopīgiem spēkiem
uzlabot jauniešu dzīvi mūsu
novadā.
Lai to varētu sasniegt,
nepieciešama aktīva jauniešu
dalība vietējos, nacionālajos
un starptautiskajos procesos.

Kad abas uzsākām darbu pie jauniešu aptaujas un saieta
organizēšanas, mums nebija ne jausmas, kāda būs atsaucība,
ko gaidīt un sagaidīt no Rundāles novada jauniešiem. Bija
arī nedaudz bail, jo ieplānojām pasākumu 100 cilvēkiem,
un paklausoties, kā gājis citos novados ar jauniešu foruma
dalībnieku atsaucību (piemēram, Valmieras pilsētas jauniešu
forumā piedalījās 6 dalībnieki, Burtnieku novadā – 16, neko
nezinu par citiem), bažas tikai nostiprinājās. Bet – saskaitot
visus reģistrētos dalībniekus pēc pasākuma, izrādījās, ka
bez manis un filmēšanas operatora (Guntis Grišulis) (darba
steigā mēs nepaspējām piereģistrēties), reģistrējušies ir 98
dalībnieki, kur lielākā daļa dalībnieku bija jaunieši vecumā
no 13-25 gadiem (82%)!
Lai zinātu par ko runāt un spriest jauniešu saietā, pirms
saieta sagatavojām aptaujas anketas, jauniešu aptaujāšanā
mums ļoti palīdzēja Pilsrundāles vidusskolas skolēnu domes
jaunieši, kā arī Skaidrīte Jutus un Raitis Jutus. Aptaujas
rezultāti apskatāmi www.rundale.lv. Apkopojot rezultātus,
kļuva skaidrs, ka steidzami jārisina problēma par lietderīgu
brīvā laika pavadīšanu, jauniešu brīvā laika centriem, bet
liels prieks bija par to, ka jaunieši paši vēlas DARĪT!
Saietu atklāja Rundāles novada priekšsēdētājs Aivars
Okmanis. Viņš norādīja, ka savu 17 gadu darbības laikā
viņam ir prieks uzrunāt jauniešus pirmajā Rundāles novada
jauniešu saietā. A. Okmanis uzsvēra, ka saieta galvenais
mērķis ir atrast jauniešos sadarbības partnerus, jo attīstot
dažādas iespējas, var daudz ko plānot, ieteikt, uzlabot un
ieviest. Viņš izteica cerību, ka saietā sapulcējušies lielākā
daļa no aktīvākajiem un darboties gribošākajiem jauniešiem.
Apkopojot aptaujā iegūtos jauniešu viedokļus, secinājām:
lielāka daļa jauniešu uzskata, ka viņiem ir brīvais laiks,
bet nav saturīgu šī laika pavadīšanas iespēju. Citi jaunieši
anketās norādīja, ka ir nepietiekoša informācija par dažādām
sfērām - gan par iespējām izmantot novada sporta zāles,
par iesaistīšanos projektos, veidot NVO u.c. jautājumi.
Turpinājumā tika pastāstīts par jauniešu iespējām iesais
tīties dažādos projektos un aktivitātēs.
 Jauniešiem ir iespēja iesaistīties programmā “Jaunatne
darbībā”, kas ir Eiropas Savienības neformālās
izglītības programma, paredzēta 13 - 30 gadus veciem
jauniešiem. Šīs programmas moto: mācīšanās darot,
mācīšanās būt kopā ar citiem un mācīšanās mācīties.
Katru gadu tiek iesniegti vairāki tūkstoši projekti, kas
orientēti uz jauniešu aktīvu iesaistīšanos. Programma
sniedz ieguldījumu jauniešu prasmju un zināšanu
apgūšanas procesā. Svarīgi, ka jaunieši paši sagatavo
projektu, vēlāk to īsteno un novērtē.
 Jauniešiem tika sniegta informācija arī par brīvprātīgo
darbu. Tas aizsācies pirms 100 gadiem. Pirmās
valstis, kas iesaistījās brīvprātīgā darba kustībā bija
Nīderlande un ASV. Aktīvākās brīvprātīgā darba valstis
ir Skandināvijas valstis (30% brīvprātīgo), Vācija (34%)
un ASV (50 %). Latvijā brīvprātīgo darbs iesācies
1998.gadā.
 Labklājības ministrija ar ES struktūrfondu atbalstu plāno
veidot darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem. Projekta
nosaukums “Darba vieta jaunietim” (apstiprināts šā
gada 1.martā).
 Jaunieši tika aicināti izmantot iespēju, saņemt
finansiālu atbalstu Ls 300,- apmērā, kas tiek piešķirts
Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai,
ar mērķi veicināt sabiedrībai nepieciešamu, kvalitatīvu
un efektīvu sabiedrisko organizāciju attīstību Rundāles
novadā, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti novada
iedzīvotājiem un atbalstīt uz rezultātu vērstas kolektīvas
darbības aktivitātes.
Visi novada jaunieši aicināti piedalīties gan kultūras,
gan sporta aktivitātēs, kas norisinās katrā pašvaldībā, kā
arī kā brīvprātīgajiem piedalīties Rundāles novada lielāko

pasākumu organizēšanā un norisē (30.04.- Lielā talka,
21.05.- Mežotnes pilskalna svētki, 04.06.- Novada svētki,
17.09.- Jauniešu forums ”Jauniešu iespējas”, 22.09.- Baltu
vienības un rudens saules diena u.c. pasākumi).
Konkursa „Kultūrvides TAKAS” Zemgales reģiona
kuratore Aelita Ramane pastāstīja par iespēju iesaistīties
konkursā. Ikviens Latvijas iedzīvotājs, entuziasts un patriots
tiek aicināts kļūt par kultūrvides taku veidotāju. Konkurss
„Kultūrvides TAKAS” ir iespēja katram veidot savas Latvijas
takas, atklājot dzimtās vietas vai cita novada skaisto,
vērtīgo, sev tuvo un interesanto, nedublējot jau zināmo.
Īpaši tiek aicināti iesaistīties jaunieši.

brīvā laika pavadīšanā, rūpēsies par jauniešu labklājību,
meklēs finansējumu, rīkos pasākumus, nesīs Rundāles
vārdu Latvijā un pasaulē). Jaunieši noteica 1.sēdes laiku 26.martā plkst. 17.00.
4. grupa - Ideāls novads, kurā gribētu dzīvot moderatore Ludmila Knoka. Jaunieši norādīja, ka tā ir
ģimene, draugi, dzīves kvalitāte, aktīva sabiedrība, brīvā
laika pavadīšana, izglītība un darba iespējas.

Pirms prezentāciju demonstrēšanas uzstājās novada
breika deju grupa.
Pēc intensīva darba jauniešiem bija iespēja kopā ar
etnoperkusiju grupu „Afro ambient” un tās vadītāju Nilu
Īli pārbaudīt savu ritma izjūtu, muzicēt ar dažādiem
instrumentiem, iepazīties ar perkusijas spēles tehniku un
iesaistīties ritmisku kompozīciju apgūšanā un improvizācijā.

Saietā piedalījās arī citu novadu jaunieši, kuri pastāstīja
par darbību savā novadā. Kā pirmais uzstājās biedrības
„Jaunatne smaidam” biroja vadītājs Renārs Manuilovs. Šī
jauniešu biedrība dibināta 2005.gadā, 2006.gadā biedrībai
piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Tās biedri darbojas
Eiropas savienības neformālās izglītības programmās
„Jaunatne darbībā” un ir Eiropas jaunatnes informācijas
tīkla EURODESK reģionālie koordinatori. Bija iespēja
redzēt jauniešu veikumu dažādās aktivitātēs, projektos, arī
Jauniešu atjaunoto māju, kas turpmāk būs viņu mājvieta.
Pavisam nesen – 2010. gada oktobrī - tika apzināti visi
aktīvākie Neretas novada pagastu jaunieši. Kopš novembra
viņi tiekas reizi mēnesī pašu organizētos dažādos jauniešu
pasākumos. Savas darbības četros mēnešos viņi ir
paspējuši realizēt 3 projektus. Kādus? Kurā vietā? Kā tas
izdevies? Par to pastāstīja Neretas novada izglītības un
kultūras nodaļas vadītāja Žanna Miezīte un Neretas jaunieši.
Savukārt, iniciatīvas grupa „Stelpīte” radās 2005. gadā,
bet juridisko statusu kā biedrība viņi ieguva tikai
2007.gadā. Biedrība „Stelpīte” savu darbību uzsāka kā
bērnu un jauniešu iniciatīvu grupa, kas mācās jaunas
prasmes un zināšanas, pielietojot neformālās izglītības
metodes. Biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Rulle un
Stelpes jaunieši saietā prezentēja pašu veidoto filmu, kurā
parādīts gan aktīvs jaunietis, gan pasīvs. Viņi uzsvēra,
ka lielākā daļa finansējuma tika iegūta startējot dažādos
projektos. Šobrīd Stelpē darbojas arī brīvprātīgie. Tā ir laba
pieredze ne tikai jauniešiem, bet arī pagasta iedzīvotājiem.
Tie bija labās prakses piemēri un cerams, ka jaunieši
gūs kādas jaunas idejas jauniešu aktivitātes veicināšanai.
Atelpai teātra studija “Savējie” demonstrēja priekšne
sumus - parodiju par franču kino un Cafe Tabac.
Pirms tējas pauzes Rundāles novada priekšsēdētājs
A.Okmanis pastāstīja, kā pašvaldības var atbalstīt jauniešu
iniciatīvas.
Saieta otra daļa bija radošākā un darbīgākā daļa, kur
jaunieši strādāja grupās un vēlāk prezentēja savu darba
rezultātu:
1.grupa - Brīvprātīgais darbs – ko tas dod jaunietim
un kā to veicināt? – moderatore Kristīne Rulle. Jaunieši
akcentēja, ka tā ir iespēja saprast, ar ko vēlas nodarboties.
Iegūt jaunas prasmes un iemaņas. Mācīt citiem to, ko paši
prot.
2.grupa - Brīvā laika pavadīšana – moderatore Aelita
Ramane. Darba grupas ietvaros tika runāts - vai jauniešiem
tiek piedāvātas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas
viņus interesē? Vai jaunieši izmanto interesantās brīvā
laika pavadīšanas iespējas? Vai jauniešu brīvais laiks
ir jāorganizē? Kādas aktivitātes jauniešiem ir pieejamas
šobrīd un kādas viņi vēlētos? Kas nepieciešams, lai laiks
tiktu pavadīts lietderīgi (finanses, vienaudžu atbalsts, līderis
jauniešu vidū, pašvaldības atbalsts, vienotība jauniešu
vidū)?
3.grupa - Jauniešu dome - moderatore Vita Reinfelde.
Kādi ir jauniešu domes mērķi un uzdevumi? Finansiālās
iespējas un no kurienes tās iegūt? Ko darīs jauniešu
dome? (Apzinās brīvprātīgos, meklēs telpas, iesaistīs

Saieta laikā pie ieejas bija izveidota runājošā siena, kur
jaunieši varēja uzrakstīt savas projektu idejas, pierakstīties
pie kāda projekta, atstāt savus kontaktus, lai vēlāk
pasākuma organizatori varētu šo informāciju apkopot un šīs
idejas realizēt. Tā bija unikāla iespēja atrast domubiedrus.
Apkopojot pasākuma anketas, izvērtējumus un runājošās
sienas idejas, kā arī savedot kopā līdzīgi domājošos,
 esam uzrakstījuši un iesnieguši projektu konkursam
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2011”
ideju par
veloorientēšanās sacensībām Rundāles novadā;
 ir atradušies pārgājienu organizētāji un pārgājienos
gājēji;
 ir atradušies domubiedri, kas vēlas sakārtot Svitenes
sporta laukumu;
 23. martā Svitenes tautas namā tikās jaunieši un tika
nodibināta jauniešu biedrība „INICIO”, lai varētu realizēt
lielākus projektus jauniešu brīvā laika pavadīšanas
aktivitātēm – veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajos
procesos caur oriģināliem un interesantiem pasāku
miem. Dibinātāji – Skaidrīte Jutus, Jolanta Dāboliņa,
Uldis Žukauskis, Madara Vangale, Kristīne Zelmene,
Oļegs Zajacs, Artis Jutus;
 Uz jauniešu saietā nolikto pirmo Rundāles novada
domes sēdi 26. martā ieradās Arnolds Auza, Ivars
Straņķis, Edijs Bubinskis, Kaspars Forsts, Madara
Bāre, Renārs Ripa, Kristīne Čerļenoka un Zigmārs
Bāris. Secinājām – aktīvākie ir svitenieši! Tomēr
pirms nolikuma apstiprināšanas Rundāles novada
domē, jaunie politiķi nosprieda, ka noteikti aicinās
jauniešu domē darboties un jaunatnes politiku novadā
veidot kopā ar jauniešiem no Pilsrundāles, Saulaines,
Bērsteles un Viesturiem;
 Uz saietu bijām uzaicinājuši īstos cilvēkus – Kristīne
Rulle (biedrība „Stelpīte”), Renārs Manuilovs (biedrība
„Jaunatnes smaidam”), Žanna Miezīte (Neretas novada
jauniešu koordinatore),- jo izvērtējumā 63% dalībnieku
lektoru un grupu darbu vadītāju darbu novērtēja ar
visaugstāko punktu skaitu.
Mums ir prieks par aktīvajiem jauniešiem un gandarījums
par paveikto. Lai mums izdodas!
Aicinām jauniešus būt aktīviem un līdzdarboties!
Vita Reinfelde un
Zinaida Sparāne
Attīstības nodaļas speciāliste izglītības un IT jomā
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Rundāles novada ziņas

„RITI, SKANI, KAMOLĪTI...”

KRĀSU DIENA 2011
2011.gada 26.martā Bauskas Mākslas skolā notika
Bauskas un Rundāles novadu 5-6 gadīgo bērnu zīmēšanas
konkurss „Krāsu diena”. Konkursā piedalījās 27 bērni gan
no pirmsskolas izglītības iestādēm, gan no skolu 5-6
gadīgo bērnu grupām. Bērnu zīmējumu tēma bija pilsēta.
Cik tā spēj būt dažāda – gan mājas, ielas un mašīnas, gan
tauriņi, putni un ziedi.

Mums ir dziesmu kamoliņš
Mārpuķīšu dārziņā:
Šo dieniņu padziedāsim
daiļas vien lasīdami...
Ar šīm rindiņām 15.aprīlī Rundāles novada pirmsskolas
izglītības iestādē „Mārpuķīte” tika ieskandināts folkloras
festivāls „Riti, skani, kamolīti”, kas organizēts Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros.
Aizkustinošus priekšnesumus festivālam cītīgi bija gatavojuši
mazie mārpuķēni, izpildot latviešu un lietuviešu tautas
dziesmas. Dziedot tautas dziesmu „Divi gaiļi” lietuviešu valodā,
viņiem pievienojās arī mazie ozolīši - ciemiņi no Žeimes
bērnudārza „Ažuoliukas” (latv. - „Ozoliņš”), kuri šī projekta
ietvaros „Mārpuķītē” viesojās pirmo reizi. Vēlāk arī mazie viesi
demonstrēja lietuviešu tautas dziesmas un tradicionālos deju
soļus.

Festivāla gaitā muzicēja un dziedāja bērnu folkloras kopa
„Tarkšķi” no Iecavas novada, ar pazīstamām dziesmām rotaļās
piedalīties aicināja folkloras kopa „Dreņģeri” no Codes, kā
arī Svitenes folkloras kopa. „Mārpuķītē” viesojās arī Bauskas
Lietuviešu biedrība „Astra”, sveicot klātesošos ar dziesmām
lietuviešu valodā.

Darbiņus vērtēja godīgākā un labsirdīgākā žūrija –
mākslas skolas skolotājas: Tija Bušmane, Aija Ušerovska
un Olita Dzelzkalēja. Žūrija piešķīra šādas nominācijas:
 Viktorija Zubova (PII „Pasaulīte”) – sirsnīgākais darbs;
 Kristiāna Jasurēviča (PII „Zīlīte”) – patriotiskākais
darbs;
 Līga Vaivare (PII „Lācītis”) – pilsētnieciskākais darbs;
 Nils Rets Slakteris (PII „Mārpuķīte”) – drosmīgākais
darbs;
 Paula Sipoviča (PII „Mārpuķīte”) – krāsainākais darbs;
 Evelīna Anna Pitāne (SOS Kinderdorf) – pavasarī
gākais darbs;
 Renārs Bernhards (Codes pamatskola) – naksnīgākais
darbs;
 Līva Mikaine (Vecsaules pamatskola) – jautrākais
darbs;
 Reina Janere (Vecsaules pamatskola) – vērīgākais
darbs;
 Paula Zabarovska
sapņainākais darbs;

Svētku koncerta noslēgumā mazie dalībnieki saņēma
piemiņas veltes un varēja doties uz svētku cienastu. Pēc
kopīgām aktivitātēm, nedaudz remdējuši izsalkumu, visus
gaidīja pārsteigums – īpaši šim pasākumam gatavota kūka
– 45 kilogrami prieka mazajiem festivāla dalībniekiem,
ko visi sagaidīja, skanot bērnudārza „Mārpuķītes” himnai.
Kūkas noformējumā ar maigi sārtu ziediņu – mārpuķīti un
ozola lapiņām tika simboliski atainota abu bērnudārzu ciešā
draudzība, kas aizsākusies 2010.gada sākumā, uzsākot
projekta kopīgās aktivitātes.

Īpašu saviļņojumu klātesošajiem festivāla skatītājiem – bērnu
vecākiem, projekta sadarbības partneriem, mazie dalībnieki
sagādāja, ejot kopīgās rotaļās un dejās.
„Lai arī bērni ir katrs no savas valsts – Latvijas un Lietuvas,
lai arī viņiem ir atšķirīgi tautas tērpi, šajās kopīgajās rotaļās mēs
redzējām, ka viņi ir vienādi”, folkloras festivāla iespaidos dalās
projekta koordinatore no Žeimes – Laima Karpavičiūtė. „Šis
brauciens uz citu valsti mūsu bērniem ir īpašs piedzīvojums, jo
daži no viņiem pirmo reizi viesojas Latvijā. Bērnu pārdzīvojumus
varēja vērot, tikko šķērsojot Latvijas – Lietuvas robežu, kad viņi
lielām acīm skatījās apkārt un sprieda, vai saulīte Latvijā spīd
spožāk un vai līdzpaņemtās konfektes Latvijā garšo citādāk
nekā Lietuvā. Mazais Donatas visu rītu audzinātājai Ļudai lepni
stāstīja: „Kad es būšu Latvijā, es staigāšu pa latviešu zemi!””

Folkloras festivāls „Riti, skani, kamolīti” tika organizēts
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007-2013 projekta „Sadarbības sistēmas veidošana starp
pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijas-Lietuvas pārrobežā”
LLII-093 ietvaros.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

(Mežotnes

pamatskola)

–

 Roberts Strupišs (Svitenes pamatskola) – patiesākais
darbs.

Pārējie dalībnieki saņēma diplomus par veiksmīgu
piedalīšanos. Bez zīmēšanas bērni paguva arī rotaļāties
un baudīt cienastu.
Mākslas skolā palika nedēļu aplūkojama mazo
mākslinieku izstāde, bet katrs dalībnieks uz mājām aizgāja
ar prieku un krāsainību sirdī.
Ieva Jaunzeme
Rundāles un Bauskas novadu
pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja

SKOLAS ZIŅAS
Marts bija rūpīga un nopietna ieguldītā skolēnu un skolotāja
sadarbības izvērtējuma mēnesis skolas dejotājiem. 17.martā
Līduma tautas namā notika Bauskas un Rundāles novadu
deju kolektīvu skate. No Pilsrundāles vidusskolas startēja visi
5 kolektīvi, un ar gandarījumu daru zināmu, ka 4 kolektīvi
saņēma II pakāpes diplomus, savukārt vidusskolas kolektīvs
izcīnīja I pakāpes diplomu. Skolotāja A. Vangale ir ieguldījusi
un ir gatava ieguldīt savu laiku, enerģiju un izdomu, lai
skolēniem būtu ne tikai darbs, bet arī kaut kas vairāk – tie
ir izbraukumi, papildskate (vidusskolēni startēs arī pieaugušo
kolektīvu skatē). 9.aprīlī turēsim īkšķi, lai mūsējiem veicas!
Katru gadu Bauskā notiek konkurss „Gada skolēns”, šogad
mūsu skolu pārstāvēs patiesi lieliski jaunieši – Lauris Ziemelis
(8.a klase) un Sabīne Matulēviča (10.klase).
Mazam ieskatam par abiem konkursantiem:
Lauris ne tikai ir sapratis, ka mācības šobrīd ir nākotnes
pamats, bet ir arī ļoti atbildīgs citās jomās. Ja kaut kas ir

uzticēts izdarīt, zinu skaidri – viņš nav jākontrolē, tas būs
izdarīts ne tikai labi, bet ļoti labi. Jaunsargu kustības dalībnieks,
līdzdarbojas skolas patriotiskos pasākumos. Klasē jautrs, ar
humoriņu. Paldies vecākiem par Laurī ieguldīto sirds siltumu
un rūpēm.
Sabīne ir īpaši jauka jau ar savu smaidu, kā arī nopietno
attieksmi ne tikai pret mācībām, bet arī pret ārpusstundu darbu.
Meitene ilgus gadus ir skolas tautiskā deju kolektīva dejotāja,
arī novadu konkursā sevi prezentēs ar dejas starpniecību.
Sabīne uzticēto vēlas izdarīt perfekti. Šajā mācību gadā Sabīne
krievu dzejoļu lasītāju konkursā ieguva nomināciju „ Izjustākais
izpildījums” (vienbalsīgs abu novadu skolotāju lēmums;
konkursā ir tikai nominācijas), gatavojās piedalīties krievu
dziesmas konkursā. Citu olimpiāžu, diemžēl, šogad nebija,
bet – vēl 2 gadi vidusskolā, tā kā – nekas nav zaudēts. Vēl
Sabīne ir īpaša ar abiem vecākiem – Pilsrundāles vidusskolas
absolventiem, kuriem paldies par savas atbildīgās attieksmes
nodošanu meitai. Veiksmi un skaidru galvu konkursos!

Pagaidām vēl bikli notika 1. aprīļa anekdotistu konkurss.
Bailes, nedrošība publikas priekšā (kaut arī tie ir skolas
biedri), tomēr rezultātā neviens „neizgāzās”, ne lapiņu, ne balsi
nepazaudēja. Vidusskolas grupā 1.- 2. vietu dalīja Lukrēcija
Vaļko (11. kl.) un Dmitrijs Čabaņenko (12. kl.), ar minimālu
punktu skaitu atpalika Renāte Voroncova (10.kl.). 7.- 9. klašu
grupā humorīgākais bija Dāvis Tarvāns, Annija Krikščūne (7.a),
trešais palika 8.a klases Raivis Ģirupnieks. Tā bija drosme un
uzdrīkstēšanās, jo tik maz ir iespēju uzstāties publiski, paldies
visiem drosmīgajiem!
Un viens komisks moments – kamēr žūrija skaitīja punktus,
no skatītāju rindām pieteicās nolasīt savas anekdotes Eduards
Skujiņš. Punktu skaits vislielākais, bet – šoreiz ārpus konkursa.
Gribu cerēt, ka nākošgad atsaucība un drosme būs lielāka!
Daina Bergmane
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas darbā

Rundāles novada ziņas – Intervija
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IEKLAUSĪTIES UN SAPRAST...PAR UN AP MEŽOTNES PILSKALNA SVĒTKIEM
Intervija ar Anatoliju Kazačenko, Mežotnes pilskalna svētku organizētāju – entuziastu
Pavasaris. Tuvojas Mežotnes pilskalna svētku laiks.
Anatolijs Kazačenko, viens no svētku iniciatoriem un
organizatoriem, saka – „pēkšņi pienākuši jau piektie
Mežotnes pilskalna svētki”.
Pēdējo piecu gadu laikā Anatolijs diezgan cieši sadzīvo
un risina savu dialogu ar Mežotnes pilskalnu, ne tikai
organizējot pilskalna svētkus, bet arī darbojoties tā
labiekārtošanas projektu realizācijā. Par pilskalnu
Anatolijs runā kā par dzīvu būtni.
Kā Jūs sākāt interesēties par zemgaļu vēsturi, par
notikumiem, kas savulaik norisinājušies Mežotnes
pilskalnā?
Esmu dzimis un visu mūžu dzīvojis Mežotnē. Mani vecāki
bija zinātniskie darbinieki – vadošie speciālisti Mežotnes
selekcijas stacijā. Kādreiz Mežotnes selekcijas stacijai bija
iedalīti lauki arī šimpus Lielupei. Mātei un tēvam pētīšanas
lauki bija tieši ap pilskalna teritoriju. Tēvs dažkārt nesa mājās
visādas mantiņas, stāstīja man pasakas par senajām ciltīm,
kas agrāk apdzīvojušas Mežotnes pilskalnu.
Tolaik mani šie stāsti īpaši nesaistīja. Mainījās laiki, situācija.
Manā dzīvē vienā brīdī iestājās lūzums, kas prasīja mainīt
dzīvesveidu. Es sāku izjust nepieciešamību iet uz pilskalnu,
staigāt tur... Mani tur vilka. Staigājot sāku zemē redzēt
dažādus priekšmetus – vilku tos ārā, meklēju informāciju, kas
varētu attiekties uz tiem, kas varētu ko vēstīt man par tiem.
Lasīju par pašu Mežotnes pilskalnu, tā apkārtni, izstudēju
Indriķa hroniku, kur pieminēti notikumi, kas šeit norisinājušies.
Tā es pamazām apaugu ar informāciju par visu, kas man
apkārt, ko esmu atradis vai pamanījis. Nu ir sanācis gandrīz
vai zinātniskais darbs (smejas). Jāatzīst, ka man tas nav
nekas svešs, jo mani vecāki ir ar to nodarbojušies.
Jo vairāk atrodu informācijas, jo vairāk saprotu, cik maz es
zinu.
Kā Jums radās iecere par pilskalna svētkiem? Kā atradāt
savus sadarbības partnerus šo svētku organizēšanai?
(smejot) Tas Mežotnes pilskalns visus saved kopā...
Kad sāku par visiem šiem vēsturiskajiem notikumiem
interesēties, pabraukāju pa vēstures festivāliem – apmeklēju
Zemgaļu svētkus Tērvetē, festivālus Valmierā, Rīgā.
Vienu reizi Zemgaļu svētkos Tērvetē skatījos un meklēju savu
simbolu, kas liecinātu par manu piederību Mežotnei un par
manu interesi attiecībā uz seno zemgaļu vēsturi. Atradu tādu
pie Māra (Māris Braže, rotkalis, viens no Mežotnes pilskalna
svētku entuziastiem un organizētājiem) – nelielu piekariņu
cirvja formā, analogu kāds savulaik atrasts Mežotnes
pilskalna teritorijā. Parunājos ar Māri un viņa sievu Elīnu,
izrādās – mūsu interešu jomas ir līdzīgas: Māris ir seno rotu
rotkalis, Elīna vada folkloras kopu, izrādās – abi ir tepat no
Ceraukstes.
(Mūsu intervijas reizē Māris ir atnesis paša izgatavotas
rotadatas, kas restaurētas par pamatu ņemot kādu Anatolija
atradumu).
Nākošajā reizē jau visi satikāmies Mežotnes pilskalnā.
Runājām. Es izteicu domu, ka vajadzētu arī šeit rīkot ko
līdzīgu citiem vēstures festivāliem. Bet nu, tolaik Mežotnes
pilskalnā vēl tā vide nebija sakārtota – pilskalns bija tāds kā
bij’.
Pēc tam parādījās Ludmila (Knoka), sākām projektus rakstīt.
Pašvaldībai piesaistot finansējumu, tika sakārtota pirmā taka
uz pilskalnu, attīrījām vaļņus no krūmiem, izpļāvām pilskalna
plakanumu. Pēc šī projekta realizācijas gāju runāt ar Rundāles
pagasta „valdnieku” Aivaru Okmani par Mežotnes pilskalna
atklāšanu. Viņš šo ideju pieņēma, piešķīra finansējumu.
Pirmajos svētkos faktiski tika atklāts pilskalns, tika parādīts
vietējiem pagasta iedzīvotājiem, ka viņš ir pieejams. Daudzi
nezināja, kas tas tāds ir un kur atrodas, identificēja to ar
Mežotnes pili. Tagad jau daudzi zina, kas tas ir. Cilvēki
pamazām izglītojas.
Nekādas dižās reklāmas toreiz netaisījām. Daudz jau arī
nebija ko rādīt, tas bija tikai tādas lielākas ieceres sākums
– atklāta skatu platforma, demonstrēju paša rekonstruēto
arbaletu. Elīna ar folkloras kopu sniedza nelielu tematisku
koncertu.
Tā mums pirmo gadu te sākās svētki. Vajadzēja turpināt.
Nevarēja visu tā pamest.
Šobrīd šī Jūsu ideja jau ir kļuvusi par tradīciju...
Citādāk jau nevar – vai nu tu dari, vai nedari. Pamazām
tā ideja apauga ar cilvēkiem. Daudz braucām uz dažādiem
festivāliem, skatījāmies, runājām ar cilvēkiem. Cilvēki
ieinteresējās, brauca skatīties. Atbrauca, ieraudzīja šo vidi un
saprata, ka te ir labi.
Ar daudziem vēstures entuziastiem un cienītājiem ir
izveidojušās labas attiecības. Pie mums brauc ciemos, nevis
sevi demonstrē par naudu – Tērvetes zemgaļi, kuģu būvētāji...
Ar kuģu būvētājiem bija interesanti. Seno laiku kuģi bija
tā lieta, kuru gribēju attīstīt šeit Latvijā. Gribēju jau braukt
uz Lietuvu un smelties pieredzi. Un pavisam negaidīti man
pienāca informācija, ka, tepat, bijušajā Bauskas rajonā ir
viens meistars, kurš sācis rekonstruēt kuģus.
Tagad esmu ne pa jokam ievilkts šajā lietā – tas kļuvis par
vienu no maniem dzīvesveidiem...
Mežotnes pilskalna svētkus katru gadu cenšamies organizēt
ar savu tematu. Gribu, lai šejienes cilvēki saprot, kādu lomu
Mežotnes pilskalns vēsturiski spēlējis tajos gadsimtos visai
šai teritorijai. Tāpēc tiek pieaicināti vēsturnieki, kuri stāsta
tematiskas lekcijas interesentiem un apmeklētājiem. Kā jau
minēju – pirmajā gadā rīkojām drīzāk pilskalna atklāšanas
pasākumu.

Nākošajā (2008.) gadā gribēju pilskalnu „iededzināt”. Kopā
ar savu meistaru Kasparu Beitiņu uztaisījām uguns mašīnu
– lai ar trīšanas metodi radītu uguni – iededzinātu pilskalnā
svētumu. Šis „uguns radīšanas process” nemaz tik viegli
nepadevās – dūmi jau nāca, likās, ka nupat, nupat jau
būs uguns, bet nekā. Tas prasīja ļoti lielu fizisku piepūli un
pēc ilgstošas darbošanās spēki jau bija izsīkuši. Situāciju
izglāba Elīna, dziesmas dziedot ar pārbaudītām metodēm,
iededzināja rituāla ugunskuru.
2009. gada Mežotnes pilskalna svētki tieši sanāca tādā kā
jubilejas gadā, atzīmējot 790 gadus kopš risinājušies Indriķa
hronikā smalki aprakstītie 1219.gada notikumi, kad bīskaps
Alberts atbrauca ar kuģiem kristīt Mežotnes bajārus. Togad
pirmo reizi rādījām rekonstruēto kuģi – ostā pie Mežotnes
pilskalna piestāja krustnešu kuģis. Šie bija jau plašāki svētki.
Bija atbraukuši gan vietējie bruņinieki, gan no Lietuvas.
Demonstrējām cīņas, šai apkārtnei neredzētos apmēros –
bija atbraukuši liels skaits vietējie bruņinieki un no Lietuvas.
Cirtās ne pa jokam. Daudziem tie bija lieli brīnumi. Varbūt tā
bija mana kļūda uzaicināt tik daudz cīnītāju – sākumā visi
šausminājās, kāpēc tik brutālas cīņas, bet nākošajā gadā
pārmeta, ka par maz asiņu bijis.

Anatolijs 2010.gada Mežotnes pilskalna svētkos,
sveicot svētku dalībniekus [foto: Raitis Ābelnieks]
Pagājušajā gadā svētki tika veltīti 1220.gada lielajai cīņai, kas
smalki aprakstīta Indriķa hronikā, - par to kā Mežotnes bajāri
un tauta atteicās no kristietības, ko iepriekšējā gadā bija
pieņēmuši. Bīskaps Alberts savāca lielus pulkus krustnešu
un devās atriebt. Viens no veiksmes elementiem, kāpēc viņš
spēja iebrukt pilī, bija akmeņu metamā mašīna.
Tās modeli mēs rekonstruējām pēc seniem zīmējumiem un
shēmām. Tomēr laikam daži aprēķini nebija precīzi, tāpēc
akmeņi nelidoja tik tālu, kā mums būtu gribējies.
Raitis Ābelnieks no Bauskas novadpētniecības un mākslas
muzeja stāstīja, radīja vīziju par tā laika notikumiem.
Šogad, turpinot iepriekšējo gadu tematiku, vairāk
pievērsīsimies tā laika garīgajai dzīvei – šis moments vēl nav
bijis akcentēts. Pastāv pieņēmums, ka Vīna kalns ir kalpojis
kā garīgais centrs, kā svētnīca. Un, lai gan tolaik cilvēki bija
pievērsušies t.s. pagānismam, gribam parādīt, ka garīgums
viņiem bija tikpat attīstīts, kā mums šobrīd kristietība. Mēs
mēģināsim rādīt rituālus, skaidrot tos – demonstrēsim
apmeklētājiem, kā tolaik cilvēki šeit veica garīgos rituālus,
lūdza savas dievības. Dziedās folkloras kopas. Savukārt
Mežotnes baznīcas ēkā būs izvietota vēsturiska ekspozīcija.
Cik ilgu laiku Jums parasti aizņem svētku saplānošana?
Par nākošo gadu parasti sākam domāt uzreiz pēc svētku
noslēguma, jo ir grūti saorganizēt gan vēlamos dalībniekus,
vēstures klubus, salikt kopā ar finansējumu. Šajos pēdējos
gados atrast finansējumu vispār ir grūti. Tikpat kā nereāli.
Šeit vairāk iesaistās Ludmila, meklējot dažādas iespējas, kā
caur projektiem piesaistīt finansējumu. Cik tās finanses ir, tā
arī mēģinām uztaisīt. Lielākā daļa dalībnieku brauc tāpēc, ka
mums ir savstarpēji labas attiecības.
Kādi bijuši lielākie izaicinājumi svētku laikā?
Lielākie izaicinājumi parasti ir svētku sagatavošanās laikā, jo
ir daudzas tehniskas lietas, kas ir jāsaplāno un jāpaveic pirms
svētkiem.
No svētku organizēšanai piešķirtā pašvaldības finansējuma
naudas principā pietiek, lai uzņemtu svētku dalībniekus –
pabarotu viņus. Lielākā daļa no viņiem brauc tikai par vēdera
tiesu, neviens nekad dižus honorārus necer saņemt.
Pagājušajā gadā pirmo reizi mēģinājām tirgot biļetes –
apmeklētāju bija mazāk. Jāatzīmē, ka citos festivālos ieejas
maksa parasti ir krietni vien lielāka. Kopumā savāktie līdzekļi
drīzāk bija kā ziedojums, lai svētkus varētu finansiāli izvilkt.
Kas ir lielākais gandarījums pēc svētkiem?
Nezinu. Tas, kas mani dzen, kas sauc iet tālāk, sēž man te
iekšā. Es to nedaru slavas dēļ. Man īpaši nepatīk, ka mani
sauc filmēties raidījumos, aicina uz intervijām. Tas nav mans

pašmērķis. Popularizēt – jā, izstāstīt to, ko zinu, cilvēkiem,
kuriem tas interesē.
Jums pašam sanāk diezgan daudz uzturēties Mežotnes
pilskalnā un Vīna kalnā...
Mežotnes pilskalns un Vīna kalns ir ļoti interesanti – viņi
ir kā divas dažādas personības. Cik Mežotnes ir enerģiski
piesātināts, tik mierīgs un kluss ir Vīna kalns. Principā,
enerģētika ir pavisam atšķirīga, un to, domāju, ka var sajust
ikviens, kaut vai klusi šeit pastaigājot. Vērīgākie jau būs
pamanījuši, ka šeit pati daba ir veidojusi templi.
Grūti spriest, kā vēsturiski viņi abi veidojušies, kas tur ir bijis
– dažs saka, ka pilskalns šeit pastāvēja vēl pirms baltiem
un mums zināmajiem zemgaļiem, citi apgalvo, ka šis varētu
būt bijis pilskalns citām ciltīm – tām, ko balti izspieda pirmās
tautu staigāšanas laikā.
Jau pati forma Vīna kalnam ir unikāla – kā satelītantena, šāda
forma ir vienīgā Latvijas teritorijā. Sensitīvi cilvēki stāsta,
ka tas ir speciāls veidojums, lai savāktu enerģiju. Viena no
versijām ir, ka Vīna kalns ir „spēkstacija”, kas koncentrē
enerģiju un novada to tālāk. Vīna kalns ticis šim nolūkam
īpaši veidots. Tomēr zinātniski tas nav pierādīts.
Savukārt Mežotnes pilskalns ir vairāk publisks – te vairāk
jūtama cilvēciskā enerģija.
Abi pilskalni ir mākslīgi veidojumi, bet vieta viņiem savulaik
izvēlēta apzināti – speciāli atrasta tādam kā garīgajam
centram.
Zināms, ka visa pasaule ir noklāta ar āderu tīklu. Īpaši
enerģētiski spēcīgās vietās, kur tīkli krustojas, veidojas
koncentriski apļi ar centru. Arī šeit āderes izvietojušās
koncentriski.
Pilskalnā vienkārši jūtos labi. Ir interesanti – kādreiz ļoti vajag
tur nokļūt, citu reizi viņš nelaiž mani tur iekšā – varu visapkārt
pilskalnam darīt visādus darbus, bet uziet augšā nevaru. Bet
citu reizi vajag tur būt – staigāju veselu nedēļu. Viņš jau sāk
mani regulēt. Citreiz palīdz, citreiz soda...
Bēdā viņš nekad nepamet. Ja viņš sauc uz augšu, aizeju tur,
pēc kāda laika notiek tādi notikumi, kas sakārto manu dzīvi –
materiālo, garīgo. Citreiz izdari tur kaut ko nepareizu, tā vari
daudz ko pazaudēt. Pēc tam nākas atstrādāt... Ar smalkiem
instrumentiem grūti...
Kā Jums šķiet, vai esat sakārtojis savas attiecības ar
pilskalnu?
Tas ir sarežģīti. Viņš ir baigi patiess. Cilvēki vienmēr kaut
ko fantazē – liekas, ka viņi ir visgudrākie, ka viņi zina, kā ir
pareizāk. Bet sanāk, ka pilskalnam tas tā neliekas. Viņam
nepatīk šī rūpnieciskā tendence, kas parādījusies pēdējā
laikā. Šādās vietās nevajag darīt to, ko nevajag. Viss jāda ar
apdomu – jādara tā, kā tur jādara.
Vajag klausīties, ieklausīties. Tad viņš palīdz. Es kādreiz
uztraucos, ka pirms pilskalna svētkiem malka beigusies
ugunskuram. Domāju, kur sadabūt. Pēc laika eju – tur nokritis
koks, tieši tur, kur malka jāsagādā...

Par Anatoliju...
Elīna Kūla – Braže, Mežotnes pilskalna svētku organizatore,
folkloras kopas „Laukam pāri” vadītāja –
Mēs ar Anatoliju iepazināmies Zemgaļu svētkos Tērvetē.
Sapazināmies un sajutāmies kā savējie. Pirmo reizi, kad
tur ap Lieldienu laiku aizbraucām, piegājām no Baznīcas
puses. Toreiz no sasilušu akmeņu kaudzes izritinājās
zalkšu kamols. Tā mums toreiz likās laba zīme – kāds
mūs šeit sagaida. Izstaigājām pilskalnu un sākām risināt
runas, ka vajadzētu veidot pašiem savu vēstures festivālu.
Veiksme bija tā, ka 2007. gadā ieguvām Kultūrkapitāla
fonda atbalstu pirmo svētku organizēšanai - finansiālais
atbalsts bija tāds labs grūdiens. Pēc tam Rundāles pagasts
uzņēmās finansēšanu un sapratām, ka tiekam galā arī ar
mazākām naudām. Nozīmīgi arī tas, ka skatītāju atsaucība
ir bijusi pietiekama.
Šo svētku organizēšana man ir sirdslieta. Ir idejas, kuras
gribas realizēt un svarīgi, ka ir vieta, kur šādas idejas
iespējams īstenot, kur viss tā harmoniski sader kopā. Man
patīk mūsu festivāla organizatoru komanda, lai gan tā ir
neliela. Anatolijs, Ludmila, Kaspars, mans vīrs, kurš arī ir
komandā.
Šis festivāls ir diezgan atvērts cilvēkiem. Festivāla
dalībnieki – amatnieki ir ar mieru dalīties pieredzē. Tās ir
sarunas par vēsturi mūsdienu vidē. Cilvēki var iesaistīties,
daudz ko izmēģināt. Viņiem nav jābūt tikai kā pasīviem
vērotājiem.
Kaspars Beitiņš –
Ar Anatoliju satikāmies pavisam vienkārši – Bauskā –
bezdarbnieku kursos. Sākām stāstīt viens otram savas
idejas. Un tas, ko Anatolijs stāstīja, man interesēja. Kopā
aizgājām uz pilskalnu – tur bija reāli krūmi. Domāju, ārprāts
un ko viņš šajā vietā reāli domā pasākt. Bet redzi – pa
maziem solīšiem, var daudz ko panākt. Tā viņš mani šajā
pasākumā ievilka. Palīdzu viņam ar koka darbiem, video.
Palīdzēju svētkiem taisīt koka instalācijas – uguns mašīnu,
akmeņu metamo mašīnu – veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi.
Tas viss ir radošs process. Mēs mācāmies. Tas process,
kamēr visu izdomā, tas ir garāks, pēc tam atliek uztaisīt.
Kuģu meistariem taisīju kuģu priekšgalu un kokgriezumus.
Šogad piedalīšos ceturto reizi – nu jau zemgaļu tērpā.
Nevar jau rokas salicis kabatās stāvēt un ņerkšķēt, par to,
ka mums ir slikti. Kāpēc gan mums slikti? – Vajag darboties!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi

Pavasarīgi sveicieni
Rundāles novada
aprīļa gaviļniekiem!
Pienācis laiks dzīves debesīs
Atbrīvot vietu priekam.
Sākšu ar šodienu – līksmojot
Par vismazāko nieku...
/K.Apškrūma/

90

Lidija Gūtmane

80

Kazis Baļčūns
Elfrīda Gūža
Dzidra Piekus
Gunārs Šulcs

Sveicam Rundāles novada jaundzimušos
un viņu vecākus!
Dita Antonova

dzimusi 9.martā, 2011
Vecāki – Iveta un Andrejs Antonovi

Marks un Mareks Abražūni

dzimuši 13.martā, 2011
Vecāki – Linna Behmane un Gatis Abražūns

Ervīns Strjuks

dzimis 29.martā, 2011
Vecāki – Jogita Švāģere un Viktors Strjuks

Evelīna Neilande

dzimusi 9.aprīlī, 2011
Vecāki – Gunita Aveika un Jānis Neilands

75

Māris Lapsa
Edmunds Semjonovs

70

Jaņina Bojarčuka
Faņa Boicova
Māris Brūvelis
Staņislavs Priščepovs

65

Kārlis Grigucevičs
Gunārs Rimša
Augusts Uškurs

60

Zaiga Alksne
Mārtiņš Leitlants
Jēkabs Rozītis

55

Valdis Pauliņš
Alexey Volkov

50

Antra Alksne
Valija Goferte
Vladimirs Gušča
Jevgenija Haritonova

2011. gada 21. maijā no plkst. 12.00
Mežotnes pilskalnā un tā apkārtnē

MEŽOTNES PILSKALNA
SVĒTKI
Svētku programma
Pie Lielupes līča
12.00 – 19.00 Amatnieku tirgus
13.00
Svētku atklāšana
15.00
Folkloras kopa „Dreņģeri”
19.00
Kuģu regate
20.00
Folkmūzikas koncerts
21.30
Uguns iedegšana Lielupes saliņā
Senpilsētas apmetnē
13.30 – 20.00 Amatu demonstrējumi
Novada virtuve
Mežotnes baznīcā
14.00
Izstādes „Zemgaļu mantojums” atklāšana
Mežotnes baznīcā, Raita Ābelnieka stāstījums
Pilskalnā
13.00 – 20.00 Arbaleta šautuve
14.00 – 19.00 Tautas spēles
15.00
Bruņinieku cīņu demonstrējumi
Pļavā pie senpilsētas
13.00 – 15.00 Lokšaušana apmeklētājiem
15.30 – 18.00 Lokšaušanas demonstrējumi
Sacensības
18.00 – 20.00 Lokšaušana apmeklētājiem
Vīnakalnā
16.00 – 17.30 Koncerts, ugunsrituāls un sadziedāšanās
Folkloras kopas „Skandinieki”, „Leimaņi”,
„Laukam pāri”, „Svitene”, „Dreņģeri”.
18.00
„Baltu kluba” izrāde
Ieejas maksa: Pieaugušajiem – Ls 1,00,
Skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50.
www.pilskalns.lv
Svētkus rīko Rundāles novada dome sadarbībā ar
Zemgaļu kultūras biedrību „Upmale”.

GAIDĀMIE PASĀKUMI
PILSRUNDĀLĒ:
Ceļojošās interaktīvās izstādes „Viss par Lielvārdes
jostu” atklāšana
6.maijā Jaunajā zālē 4.maijam veltīts pasākums
Mīlestības vēstuļu darbnīca bērniem (mīļas vēstules
mammām)
6.maijā plkst. 16.00 Pilsrundāles bibliotēkā
Mākslas dienu pasākums „Mazās mammītes lielais
ceļojums”
7.maijā pie „Baltās mājas”
Līnijdejotāju 10 gadu jubilejas pasākums
14.maijā Pilsrundāles vidusskolā
Stāstu vakars „Agrāk Rundālē bija tā! – 2”
27.maijā plkst. 17.00
Novada teātru skate
28.maijā Pilsrundāles vidusskolā
BĒRSTELĒ:
Lielais Bazārs
4.maijā plkst. 11.00 Bērsteles parkā
Māmiņu dienai veltīts koncerts
5.maijā plkst. 10.00 Bērsteles kultūras namā
Klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās – Ģimene
20.maijā plkst. 17.00 Bērsteles kultūras namā
VIESTUROS:
Pasākums veltīts Ģimenes dienai
13.maijā plkst. 16.00 Viesturu kultūras centrā.
VECRUNDĀLĒ:
Radošās darbnīcas bērniem
7.maijā Vecrundāles bibliotēkā
SPORTA PASĀKUMI:
Novada turnīrs futbolā
29.maijā plkst. 11.00 Bērsteles futbola laukumā

Tūrisma sezonas atklāšanas svētkos
2011.gada 4.maijā plkst.14.00

KONCERTS

R U N DĀ L ES P I L S BA LTA JĀ Z Ā L Ē
Piedalās Jelgavas pašvaldības aģentūras „Kultūra” un
Jelgavas Mūzikas vidusskolas apvienotais kamerorķestris un
Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi - solisti.
/Ieeja bez maksas/

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:
Rundāles pagasts
2 mazdārziņi pie Rītausmām 0,125 ha
(kadastra Nr. 40760080144, 40760080146)
2 mazdārziņi Saulainē 0,1 ha (kadastra Nr. 40760030436)
1 zemes gab. Pilsrundālē 0,15 ha (kadastra Nr. 40760020057)

Svitenes pagasts
1 zemes gab. pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kadastra Nr. 40880010095)
1 mazdārziņš Svitenē 0,1 ha (kadastra Nr. 40880040365)

Viesturu pagasts
1 zemes gab. Bērstelē 2,35 ha (kadastra Nr. 40960070193)
1 zemes gab. Viesturos 0,11ha (kadastra Nr. 40960040178)
1 zemes gab. Alkšņi 2,0 ha (kadastra Nr. 40960070154)
Rundāles novada dome

Aizsaulē aizgājuši
Tava dvēsele klusē...
Darbs ne. Tas ir nemirstīgs.
Tikai sirdīs mums smeldze
Sūrstēs ilgi, ilgi.
/V.Kokle - Līviņa/

Roberts Auce
Regina Zilicka
Jadviga Vanna
Vihta Krūmiņa
Jadviga Vitkovska
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(26.09.1935
(26.11.1936
(04.01.1941

-

14.03.2011)
22.03.2011)
29.03.2011)
07.04.2011)
11.04.2011)

„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.

