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Nr. 11 (189) 2011. gada NOVEMBRIS
Domes priekšsēdētāja sleja

VALSTS SVĒTKOS
Novembris mūsu tautai un valstij ir nozīmīgs ar to,
ka šajā mēnesī mēs atzīmējam savas valsts dzimšanas
dienu. Lai vai kā, bet 18.novembris ir diena, ko svētījam.
Tas ir brīdis, kad izjūtam nepieciešamību apstāties un
padomāt par to, kas patiešām mums kā tautai un Latvijas
valsts pilsoņiem ir patiešām svarīgs. Šajā dienā mēs
parasti izjūtam visciešāko saikni viens ar otru kā vienota
tauta un jūtamies stiprāki savā saiknē ar Latvijas valsts
veidotājiem pagātnē.
Vēl vairāk par gremdēšanos pagātnes atmiņās, mēs
domājam par nākotni. Vēlētos, lai mūsu tautas attīstībai
būt gaiša perspektīva, par spīti likstām un dažādām
grūtībām. Vai mēs spēsim pārvarēt visas ekonomiskās,
sociālās, politiskās, demogrāfiskās un citas krīzes? Vai
mēs labākas dzīves meklējumos nepazaudēsim savu
vietu pasaulē un vai Latvijas tautai ir iespējams pašai
lemt par savu nākotni, nevis piemēroties citu diktētiem
noteikumiem?
Vēsture ir pierādījusi, ka izdzīvo tās tautas, kuras iet
uz priekšu ar ticību, saglabājot nemainīgu savas tautas
pašapziņu un nepazaudējot savstarpējo piederības sajūtu.
Mums visiem kopā ir jāatrod mūsu valsts veiksmīgas
attīstības nosacījumi un pie tiem jāturas, izbeidzot
savstarpējās politiskās ķildas un nesaskaņas.
Latvijas valsts ir mūsu nu jau 93 gadus. Un tikai
no mums katra ir atkarīgs kādi būs Latvijas nākošie
deviņdesmit trīs gadi!
Ar sveicieniem Valsts svētkos Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

11.novembra vakarā jauniešu biedrība „INICIO” Svitenes tautas namā pulcināja visus interesentus Lāčplēša dienai
veltītā piemiņas pasākumā, kura ietvaros tika noliktas svecītes pie piemiņas akmens Svitenē, savukārt Svitenes
tautas namā bija iespēja noklausīties stāstījumu par Lāčplēša dienu un muzikālu priekšnesumu jauniešu izpildījumā.
Foto: Dāvis Tarvāns

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 27. oktobrī
nolēma:
- apstiprināt SIA „Vides konsultāciju birojs” izstrādātā
projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Rundāles
pils apbūves ansamblis” individuālās aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) projekts” 1. redakciju un nodot
sabiedriskajai apspriešanai;
- atdalīt no Viesturu pagasta, nekustamā īpašuma „Alkšņi”
2,7 ha kopplatībā vienu zemes vienību 2,0 ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu; atdalītajai zemes
vienībai piešķirt nosaukumu „Jaunalkšņi”;

izīrēt N.B. Rundāles novada domes īpašumā esošo
divistabu dzīvokli Nr. 14 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
„Līvi” ar kopējo platību 58,90 m², sākot ar 2011. gada
1.novembri uz nenoteiktu laiku;

ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama ar
2012.gadu un atmaksājama no Rundāles pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Aizņēmuma summa precizējama pēc
veiktā iepirkuma saskaņā ar tā rezultātiem;

- iznomāt T.P. pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma Saulaines garāža 4. zemes vienību
0,008 ha platībā, garāžas uzturēšanai, uz 10 gadiem ar
iespēju līguma termiņu pagarināt; noteikt nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;

- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos notei-
kumus Nr. 12 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2011.gadam”;

- pieņemt kā dāvinājumu L.D. piederošo dzīvokļa īpašumu
„Saulaine 21”- 24, Saulainē, Rundāles pagastā;

- iznomāt zemnieku saimniecībai „Sējas” pašvaldībai piekritīga
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunalkšņi” zemes
vienību 2,0 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai;

- noslēgt līgumu ar sociālās aprūpes centru „Tērvete” par
sociālā pakalpojuma (sociālā aprūpe) sniegšanu Rundāles
novada vientuļajam pensionāram L.D.;

- noteikt, ka K. B. Valsts un pašvaldību īpašuma priva
tiz āc ijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma minētajā kārtībā noteiktajā datumā,
t.i. 2010. gada 1. jūnijā ir izbeigušās tiesības lietot viņam
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 0,068 ha platībā;

- noteikt pašvaldības īpašumā esošajam daļēji labiekārtotam
dzīvoklim Nr. 4 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Druviņas”
īres maksu Ls 0,30 par vienu dzīvojamo telpu kopējās
platības kvadrātmetru ar 2012.gada 1.maiju;

noteikt, ka nekustamā īpašuma „Minerālmēslu noliktava”
Svitenes pagastā, Rundāles novadā zemes vienība
0,068 ha platībā, ir pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals
un reģistrējams zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
- iznomāt M.C. pašvaldībai piekritīgo starpgabalu - nekustamā
īpašuma „Minerālmēslu noliktava” zemes vienību platībā
0,068 ha;
- precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Silarāji 2”
zemes vienības platību no 13,7 ha uz 12,00 ha;
- noteikt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Silarāji 1”
ēku un būvju uzturēšanai platību 0,48 ha;
iznomāt S.M. nekustamā īpašuma „Silarāji 1” zemes vienību
0,48 ha platībā;
- atdalīt no pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Silarāji 2” zemes vienību 0,51 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
atdalītajai zemes vienībai 0,51 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Upmala” un noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
– labiekārtota divistabu dzīvokļa Nr. 14 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, īres maksas mutiskās izsoles rezultātus;

- apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Trizuļi”, Rundāles
pagastā nosacīto cenu LVL 623,40;
- apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Sprigulīši”, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, nosacīto cenu LVL 512,40;
- pagarināt zemes nomas līgumu D.M uz pašvaldībai
piekrītošiem nekustamiem īpašumiem: Viesturu pagasta
„Bērsteles mazdārziņi” zemes vienību 0,22 ha platībā,
zemes vienību 0,27 ha platībā un nekustamā īpašuma
„Mazdārziņi” daļām platībā 0,03 ha un 0,02 ha platībā;
- iznomāt L.D. Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma Viesturu pagastā „Bērsteles
mazdārziņi” zemes vienību 0,27 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām no 2012.gada 1.janvāra; noteikt nomas maksu
gadā 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības;
- pagarināt zemnieku saimniecībai „Līdakas” zemes nomas
līguma termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašumā „Pie Švirkales 1” zemes vienības daļu 4,67 ha
platībā, lauksaimniecības vajadzībām, izsakot līgumu jaunā
redakcijā;
- lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts
kasē apmērā līdz LVL 15 000 autotransporta iegādei
Rundāles novada pašvaldības policijas vajadzībām ar
Valsts kases noteikto aizņēmuma procenta likmi 2,039
apmērā, ar aizdevuma atmaksas termiņu 5 gadi, paredzot,

- organizēt Rundāles novada domei piederošā dzīvokļa Nr.15
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulgrieži” Pilsrundālē,
Rundāles pagastā īres maksas izsoli;
- apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
– labiekārtota četristabu dzīvokļa Nr. 15 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā,
īres maksas mutiskās izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu;
- atļaut dzīvokļu maiņu un ar 2011.gada 1.novembri izīrēt B.D.
Rundāles novadā pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās
telpas – dzīvokli Nr. 32 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
„Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, ar kopējo platību
33,2 m²;
- atļaut dzīvokļu maiņu – mainīt I.L. izīrētās pašvaldības
tiesiskajā valdījumā esošās dzīvojamās telpas – dzīvokli
„Saulaine 23” dz. 27, Saulainē, Rundāles pagastā pret
pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām telpām –
dzīvokli Nr.7 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā „Saulaine 9”,
Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo
platību 34,5 m²;
- izīrēt T.D. dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā
„Āboliņi”, Rundāles pagastā ar kopējo platību 30,5 m²;
- iznomāt J.Z. nedzīvojamo telpu – garāžu 22,4 m² platībā,
kas atrodas nekustamā īpašuma „Saulaines katlu māja”,
Rundāles pagastā sastāvā esošajā garāžas ēkā, garāžas
vajadzībām; noteikt nomas maksu 0,21 Ls/m² bez PVN
mēnesī un telpu nomas līguma termiņu līdz 2016. gada
1.novembrim;
- noteikt, ka G.G. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā ir izbeigušās
tiesības lietot viņai pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
0,6 ha platībā.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
24.novembrī plkst. 09.00.
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RUNDĀLES NOVADS - 3.VIETĀ SAŅEMTĀS ES NAUDAS APJOMĀ UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU
SAŅEMTĀ
ES NAUDA*
► Ls uz vienu iedzīvotāju

Laikraksts “Dienas Bizness” veicis analīzi, apkopojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrētos maksājumus
(izņemot valsts subsīdijas) – Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) tiešie un pārējie maksājumi, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) maksājumi.
Saskaņā ar apkopotajiem datiem - Rundāles novads Eiropas Savienības naudas saņēmēju sarakstā uz vienu
iedzīvotāju ir augstajā trešajā vietā.
Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, līderos izvirzās novadi, kur
lauku bizness ir aktīvs, bet iedzīvotāju skaits nav pārāk liels.
Topa līderos ir Alsungas novads, kur ES finansējums uz
katru iedzīvotāju sastāda 1074,6 Ls. Otrajā vietā ierindojas
Jaunpils novads ar 808,4 Ls uz vienu iedzīvotāju. Savukārt
Rundāles novadā ES nauda uz katru iedzīvotāju sastāda
609,9 lati.
Vismazāk uz iedzīvotāju saņem pilsētās un biezi
apdzīvotajos Pierīgas novados, piemēram, vismazākā
summa uz iedzīvotāju – 0,3 Ls – saņemta Garkalnē, kam
seko Daugavpils ar 3,6 Latiem uz iedzīvotāju un Babītes
novads ar 8,6 latiem uz iedzīvotāju.
Aplēšot ES maksājumu apmēru uz hektāru, līderos izvirzās
pilsētas – tiesa, šis fakts nav ļoti pārsteidzošs – nelielā
teritorijā reģistrēti daudzi uzņēmumi, kas pieteikušies atbalsta
saņemšanai. Attiecīgi šajā kategorijā līderos izvirzās Liepājas
pilsēta ar 880,74 Ls uz ha, kam seko Valmiera ar 608,36 Ls
un Ventspils ar 337,69 Ls (Rundāles novadā apgūti 112,74 Ls
par hektāru).
Starp Latvijas novadiem skaidri iezīmējas galvenie
lauksaimniecības reģioni, kā arī atsevišķi novadi, kur
realizēti ievērojami projekti ar ES fondu atbalstu. Vērtējot
pastarīšus šajā sarakstā arī iezīmējas divas tendences –
maz uz ha saņēmuši Pierīgas novadi, kur acīmredzot ir
neliela lauksaimniecības vai ražošanas aktivitāte, un attālāki
Latvijas novadi, kur acīmredzot infrastruktūras problēmas
kavē biznesa attīstību.
Avots: http://www.db.lv/finanses/es-naudas-piesaisteslideros-lepnie-kurzemnieki-247596

„Man ir prieks un lepnums par mūsu novada
uzņēmīgajiem cilvēkiem, kuri ar savu aktivitāti
veicina mūsu novada attīstību”

RUNDĀLES NOVADA DOMES ĪSTENOTĀS
AKTIVITĀTES*
* Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansētas
2009.gadā:
• rekonstruēta Upmales iela Pilsrundālē, Rundāles pagastā
(0,9 km);
• veikta ceļu posmu rekonstrukcija Svitenes pagastā: Krustuļi
- Cielavas 0.79 km un Kukāri - Laimdotas 0,72 km;
• veikta autoceļa “Širvji-Viesturi” rekonstrukcija 2,1 km
Viesturu pagastā;
2010.gadā:
• veikta autoceļa “Širvji-Viesturi” rekonstrukcija 3,3 km
Viesturu pagastā;
• veikta Dārza, Centra un Ezeru ielu rekonstrukcija Svitenes
pagastā;
• veikta ceļu posmu „Saulaine – Sējēji” (0,64 km), Saulītes –
Mazmežotne – Senči (0,739 km) rekonstrukcija, tilta rekonstrukcija ceļa posmā „Mazrundāle – Vecrundāle” (0,3 km), kā
arī veikta ceļa posma „Mazrundāle – Vecrundāle” 0 -1.9 km
projektēšana un rekonstrukcija Rundāles pagastā;
• īstenota Lejnieku ielas rekonstrukcija Pilsrundālē (0,533 km),
iekārtots bērnu rotaļu laukums un izbūvēts pastaigu celiņš
uz Vīna kalnu Rundāles pagastā;
2011.gadā:
• izbūvēti bērnu laukumi Viesturu pagasta Bērstelē un
Viesturos, Rundāles pagasta Saulainē, veikta Pilsrundāles
vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija;
• turpinās Svitenes saieta nama rekonstrukcijas darbi.

Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Informāciju apkopoja:
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

SAŅEMTĀ ES NAUDA
UZ VIENU HEKTĀRU*
► Ls par hektāru
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*Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldības

S U M I N Ā T I K O N K U R S A „ S A K O P T Ā K Ā S Ē TA ” L A U R E Ā T I
18.novembrī, svinot Latvijas Republikas Proklamēšanas
gadadienu, tika godināti 2011.gada Rundāles novada
sakoptāko sētu īpašnieki.
1. Lauku saimniecību grupa
(uzņēmumi, kas nodrošina lauksaimniecisko produkciju
ražošanu):
1.vieta –

Aivars un Iveta Borkovski,
z/s „Sintijas”

2. Lauku sētas
(viensētas, kas atrodas ārpus apdzīvotām vietām):
1.vieta –

Ivonna Baufalo,
Viesturu pagasta „Vāverītes”

Atzinība –

Mintauts Buzēns
Rundāles pagasta „Avotiņi”

Atzinība –

Antra Zelmene
Rundāles pagasta „Stari”

Atzinība –

Edīte un Boriss Muravjovi
Rundāles pagasta „Līdumnieki”

Vērtēšanas komisija: Ludmila Knoka, Nauris Brūvelis,
Jānis Šulcs, Silva Mežkaucka

3. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās
1.-3.vieta:
Nominācija: „Neizmērāms ieguldījums sētas sakopšanā
un labiekārtošanā”
Bobrovu ģimene,
Rundāles pagasta Pilsrundālē „Enitēni”
Nominācija: „Pārsteidzoša atklāsme”
Šulcu ģimene,
Rundāles pagasta Saulainē „Šulci”
Nominācija: „Dzīve kā košums”
Matulēviču ģimene,
Svitenes pagasta „Krasti”
Vērtēšanas komisija: Inta Klīve, Jānis Liepa, Gunta Šurna
4. Tirdzniecības un servisu uzņēmumu teritorijas
(veikalu, autoservisu un citu pakalpojumu sniegšanas
vietas un teritorijas):
1.vieta –

kafejnīca, viesu māja „Baltā māja”
Rundāles pagastā

5. Daudzdzīvokļu mājas
(mājas ar vairāk nekā trīs dzīvokļiem):
Atzinība –

Viesturu pagasta Bērsteles iela 15

Atzinība –

Viesturu pagasta „Vairogi”

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu, galvenā balva
šajā grupā netika piešķirta
6. Mazdārziņi
Atzinība –

Zina Ziemele, Rundāles pagasta
Pilsrundālē

Atzinība –

Anna Vasiļevska, Rundāles pagasta
Pilsrundālē

Atzinība –

Dace Ziemele, Rundāles pagasta Saulainē

Asā slota –

Gundars Kaulenis, Svitenes pagastā

Asā slota –

Ieva Pluce, Rundāles pagasta Saulainē

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu, galvenā balva
šajā grupā netika piešķirta
Vērtēšanas komisija: Arvīds Pēkalis, Aivars Okmanis, Vija Ripa
Inta Klīve
Konkursa „Rundāles novada domes Sakoptākā sēta 2011”
vērtēšanas komisijas vadītāja

Rundāles novada ziņas
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IZSTRĀDĀTA 1.REDAKCIJA ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻA
„RUNDĀLES PILS APBŪVES ANSAMBLIS” INDIVIDUĀLĀS AIZSARGJOSLAS PROJEKTAM
2010. gadā tika uzsākta Valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļa „Rundāles pils apbūves ansamblis” individuālās
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekta izstrāde. Tika
noslēgts līgums ar SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, par
individuālās aizsardzības zonas izstrādi.
Rundāles pils apbūves ansamblis ir Zemgales lauku ainavā
izcilākais baroka arhitektūras, mākslas un dārzu piemineklis,
kas ieņem nozīmīgu vietu ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas
mērogā un kam ir sevišķa vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska
un ainaviska vērtība.
Rundāles novada teritorijā atrodas arī daudz citu
kultūrvēsturisku objektu, kā piemēram Rundāles pils tiešā
tuvumā atrodas:
• Rundāles muižas dienestnieku mājas - „Sarkanā māja” un
„Upes māja”,
• Rundāles muižas moderniecības māja („Pienotava”),
• Kalpu māja („Baltā māja”),
• Mazrundāles muižas dzīvojamā ēka,
• brūzis („Āboliņi”),
• Rundāles muižas iebraucamā ceļa un Īslīces upes tilta vieta,
• Rundāles ūdensdzirnavas un vējdzirnavu drupas,
• aleja gar ceļu no Rundāles pils līdz tiltam pie Dzirnavu
dīķa u.c.
Arī pārējā novada teritorijā attālāk no Rundāles pils atrodas
nozīmīgi kultūras pieminekļi:
• Mežotnes pilskalns,
• Vīnakalns-pilskalns,
• Bornsmindes pils un parks,
• Kaucmindes pils un parks,
• Svitenes muižas ēka un parks, kā arī kapliča parka teritorijā;
• Bērsteles evaņģēliski luteriskā baznīca;
• Bērsteles muižas parks
• Daudzas kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas, kas būvētas
pārsvarā no sarkanajiem ķieģeļiem un šis būvniecības
materiāls ir raksturīgs laika periodā no 1890-tajiem līdz
1930-tajiem gadiem mūsu novada teritorijā (Vīstiķi, Āžeļi,
Kukšu krogs, Vecbullēni, Bullēni, Brēdiķu klēts, Baznīckrogs,
Šķībais krogs u.c.)
Šie daudzie kultūrvēsturiskie pieminekļi liecina par Zemgales
lauku vēsturisko un ainavisko attīstību ilgstošā laika periodā
sākot jau no viduslaikiem (10.gs.) līdz pat 20.gadsimta 30-tajiem
gadiem. Izstrādājot aizsardzības zonu, iecerēts saglabāt un
aizsargāt esošo raksturīgo Zemgales kultūrvēsturisko ainavu,
kas aptver Rundāles pils tuvāko un tālāko apkārtni.
Mēs, Rundāles novada, ļaudis varam būt lepni, ka dzīvojam
īpašā Zemgales līdzenuma teritorijā, kas raksturīga ar plašiem
iekoptiem laukiem, mazo upju tīklojumu un skaistām to krastu
apaugumu līnijām, viensētām un zemnieku sētām, kas ieskautas
lapu koku stādījumos un izvietotas atklātajā lauku ainavā. Lai
saglabātu un neizpostītu mūsu lielāko dārgumu, tika uzsākta
aizsardzības zonas projekta izstrāde, kontekstā ar Rundāles
novada Attīstības programmas un Rundāles novada teritorijas
plānojuma izstrādi. Izstrādājot šos trīs dokumentus, papildus
citiem jautājumiem, tiek risināti arī jautājumi par kultūras
pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību, par lauku ainavas
saglabāšanu un izkopšanu, par vēsturisko ēku un būvju
saglabāšanu, par vēsturisko koku stādījumu (aleju) saglabāšanu
un atjaunošanu, par jaunu stādījumu veidošanu. Projekta
ietvaros ir izvērtēta esošā apbūve un izvērtēti nesakoptie, jeb

degradējoši objekti, kas atrodas aizsardzības zonas teritorijā
un ārpus aizsardzības zonas robežas, tiek doti priekšlikumi to
sakopšanai, izmantošanai un apsaimniekošanai.
Jāatzīmē, ka šī ir pirmā tāda veida kultūrainava Zemgalē,
ko plānots saglabāt. Ainavas lauku un mežu struktūras, ceļu
tīkla un zemnieku sētu sākotnējās kompozīcijas un celtniecības
tradīciju un materiālu saglabāšana, kā arī veiktie pieminekļu
teritoriju sakopšanas darbi ir ieguldījums ne tikai kultūrvēstures
saglabāšanā, bet arī novada dzīves vides kvalitātes uzlabošanā
un pašapziņas celšanā.

Aizsardzības zonas iedalījums

Izstrādājot Rundāles pils apbūves ansambļa aizsardzības
zonu ir atrasts kompromisa variants, kā, nedaudz ierobežojot
saimniecisko darbību, saglabātu esošo kultūrainavu.
Aizsardzības zonā tika izdalītas trīs teritorijas daļas, kur katrai
no tām atšķirīgi noteikumi:
1. Rundāles pils apbūves ansambļa tuvās ietekmes zona (A);
2. Rundāles pils apbūves ansambļa ainavas vidējās ietekmes
zona (B);
3. Pilsrundāles ciemata apbūves zona jeb neitrālā zona (C).
Rundāles pils apbūves ansambļa tuvās ietekmes zonas
teritorijas centrā ir Rundāles pils apbūves ansambļa ainavas
daļa ar atklātu ainavas telpu un vēsturiskiem elementiem
Rundāles pils tuvākā apkārtnē starp Īslīces un Bērsteles upēm,
pašvaldības autoceļu Mazrundāle – Vecrundāle līdz mājām
„Spricēni” un pāri laukiem līdz mājām „Radziņi”. Šīs zonas
uzdevums ir saglabāt ainavu un kvalitatīvus, kultūrvēsturiski
atbilstošus skatus uz Rundāles pili un skatus no Rundāles pils.
Rundāles pils apbūves ansambļa ainavas vidējās
ietekmes zona ir teritorija starp autoceļu Dobele – Bauska un
Īslīces upi, kā arī lauki autoceļa Pilsrundāle – Dzirnieki malā
aiz Pilsrundāles ciemata apbūves teritorijas, un tās uzdevums
ir saglabāt baroka arhitektūras un dārzu mākslas piemineklim
raksturīgo plašo, atklāto ainavu ar skatu līnijām līdz mežiem un
upju krastu koku apaugumam.
Pilsrundāles ciemata apbūves zona (neitrālā zona) ir
Pilsrundāles ciemata attīstības teritorija, kuras uzdevums ir
nodrošināt Pilsrundāles ciemata attīstību harmoniskā saskaņā
ar Rundāles pils apbūves ansambļa kultūrvēsturisko nozīmību.

Aizsardzības zonas ierobežojumi

Rundāles pils apbūves ansambļa Vispārīgā uzturēšanas
režīma noteikumos paredzēts, ka:
• nav atļautas tādas saimnieciskās darbības veikšana, kas
apdraud kultūras pieminekļu u.c. kultūrvēsturiski nozīmīgu
objektu saglabāšanu,
• aizliegta vēja elektrostaciju, sakaru komunikāciju mastu un
citu liela apjoma un ainavā objektu izvietošana;
• aizliegta jaunu gaisvadu elektroapgādes un sakaru līniju
būvniecība (jāiegulda kabelī);
• aizliegts ierīkot atkritumu izgāztuves, uzglabāt atkritumus
tiem neparedzētās vietās un piesārņot un piegružot vidi ar
atkritumiem;
• aizliegts atklāti uzkrāt un uzglabāt metāllūžņus, lietotos
transportlīdzekļus, sadzīves tehniku u.tml.;
• aizliegts uzsākt būvniecību vai rekonstrukciju vidi degradējošu
objektu teritorijās, pirms nav veikta to teritoriju sakārtošana vai
nojaukšana;
• nav pieļaujama nezāļu joslu, mazvērtīgu kokaugu apauguma
(alkšņu, krūmu) veidošanās lauksaimniecībā izmantojamajās

VA „RUNDĀLES PILS MUZEJS” VIEDOKLIS
Jau ceturto gadu rit mēģinājums ap Rundāles pili radīt
aizsardzības zonu, kas dotu cerības, ka nākotnē šis kultūras
piemineklis kaut daļēji spēs saglabāt apkārtējo vidi, kas
veidojusies pēdējo gadsimtu gaitā un ir saglabājusi līdzsvaru
starp pļavām, tīrumiem, koku puduriem un tajos ietvertajām
zemnieku mājām. Tagad apspriešanai tiek piedāvāts Rundāles
pils apbūves ansambļa individuālās aizsargjoslas projekts.
Aizsargjosla ir ievērojami sarukusi salīdzinājumā ar pirms
trim gadiem projektēto rezervāta aizsardzības teritoriju, kas
bija iecerēta pēc Turaidas muzejrezervāta parauga, taču tas,
kas iespējams Vidzemē, visa veida pretdarbības rezultātā
izrādījās neiespējams Zemgalē. Tagadējā aizsargjosla ir neliels
turpinājums jau esošajai pieminekļa aizsardzības zonai, kāda
pastāv ap visiem kultūras pieminekļiem.
Pasaulē notiek straujš industrializācijas process, pilsētas
izplešas un aprij laukus, bet tajos savukārt notiek attālināšanās
no pierastās lauksaimniecības kultūras. Senā un cildenā lauku
misija ražot pārtiku savai zemei aizvien vairāk sarūk, zeme
kļūst par spekulācijas objektu, meži tiek izcirsti, tīrumi un pļavas
aizaug. Taču tas ir pašreizējais attīstības posms, līdz brīdim, kad
var notikt pretējais – lauksaimniecības zemes daļēji zaudē savu
nozīmi un tiek izmantotas apbūvei, rodas industriāli objekti,
pastiprinās individuālā apbūve. Tas it īpaši var notikt Rundāles
pils apkārtnē, kas cilvēkus pievelk ar savu klātbūtni un piedod
pievienoto vērtību katrai šeit topošai ēkai.
Eiropā un pasaulē aizvien biežāk senais kultūras mantojums
un dabīgā, gadsimtos izveidojusies ainava tiek apdraudēta.
No pēdējiem liela mēroga skandāliem var minēt šī gada
16. augustā notikušo izsoli Krievijā, kur Maskavas apkaimē
blakus Arhangeļskoje pilij Aizsardzības ministrija pārdeva zemes
gabalu, daļu no kādreizējā parka teritorijas, kur būs atļauts celt
gan industriālas ēkas, gan dzīvojamos kvartālus. Tas līdzīgi jau
notiek Vācijā blakus Ludvigsburgas pili, daudziem skaistiem
Eiropas arhitektūras pieminekļiem jaunā apbūve pievirzījusies

pavisam klāt un tos vizuāli un garīgi nospiež ar savu masu.
Ļoti gribētos cerēt, ka Latvijā tas tik agresīvā veidā nenotiks.
Patriotisms, lepnums par savas zemes skaistumu gan bieži
izzūd, tiklīdz iet runa par savām personīgajām interesēm.
Piekrastes kāpu zona tam ir kļuvusi par labāko piemēru. No
vienas puses, visi ir sašutuši par to, ka visa Latvijas piekraste
pārvērtīsies par turīgu cilvēku vasarnīcu koloniju, bet tam pretī
stāv tūkstoši, kam tas ir dzīves sapnis.
Ir grūti apvienot vispārējās sabiedrības intereses, savas
zemes kopšanas ilglaicīgos mērķus ar vēlēšanos gūt tūlītēju
peļņu, domājot tikai par tagadni. Taču plānotā aizsargjosla, kuras
pamatideja ir esošā stāvokļa saglabāšana un jaunās apbūves
samērošana ar noteiktiem izmēriem, materiāliem, krāsu gammu,
patiesībā nerada šķēršļus attīstībai, bet vienīgi tiecas samazināt
iespēju nepārdomātiem apkārtējās vides pārveides pasākumiem,
kas ne tikai apdraudētu Rundāles pils apkārtni, bet būtu arī
zaudējums Rundāles novada izskatam kopumā.
Rundāles pils kā izcils tūrisma objekts rada nepieciešamību
tūrisma infrastruktūras attīstīšanai, taču tūristu apkalpošanas
bizness nedrīkstētu izvērsties par tik pamanāmu fonu, ka
tas lēnām sāktu aizēnot pašu apskates objektu un mazinātu
Rundāles pils īpatnību, kas ielikta sauklī – „baroka mākslas
brīnums neskartā lauku ainavā”. Tāpat lauksaimnieciskā
ražošana nedrīkstu aiziet industrializācijas virzienā un ienest
lauku vidē pamanāmus mūsdienu rūpnieciskās apbūves
akcentus.
Pats labākais, kas ar Rundāles pils apkārtni varētu notikt, ir tas,
ka zemnieki joprojām koptu savu zemi, ka šī teritorija saglabātu
savu harmonisko, zemgalisko skaistumu un ka jaunā apbūve
prastu saskaņot lietderību ar tradicionālajiem priekšstatiem par
latviešu lauku sētas izskatu.
Imants Lancmanis
Rundāles pils muzejs direktors

teritorijās, kā arī teritorijās gar valsts un pašvaldības ceļiem;
• aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā var tikt izmainīta
dabiskā vide.
Rundāles pils apbūves ansambļa tuvās ietekmes zonas
teritorijā (A) paredzēts, ka:
• nav atļauta esošo zemes vienību sadalīšana,
• nav atļauta jaunu blīvas apbūves teritoriju veidošana,
• nav atļauta jaunu lauksaimniecisko ražošanas objektu (kaltes,
angāri, fermas utml.) un citu ražošanas objektu būvniecība,
• nav atļauta teritorijas apmežošana:
• nav atļauta jaunas apbūves veidošana valsts vietējā autoceļa
Pilsrundāles – Ādžūni pieguļošajā teritorijā (A1), izņemot
palīgēkas pie esošām viensētām,
• nav atļauta jaunas apbūves veidošana teritorijās (A2) izņemot
esošo būvju rekonstrukcija un remonts,
• nav atļauts izcirst kultūrvēsturiski nozīmīgus Rundāles pils
muzeja teritorijā esošos stādījumus un aleju no Rundāles
pils līdz Dzirnavu ūdenskrātuvei,
Rundāles pils apbūves ansambļa ainavas vidējās
ietekmes zonas teritorija (B)
• nav atļauta jaunu blīvas apbūves teritoriju veidošana,
• nav atļauta teritorijas apmežošana,
• nav atļauta ēku un būvju būvniecība tuvāk par 200 m no
valsts reģionālā autoceļa Dobele - Bauska,
• aizliegts izcirst kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumus: Dobeles
– Bauskas autoceļam abās pusēs liepu un bērzu aleju no
Īslīces upes tilta virzienā uz Bausku.
Pilsrundāles ciemata apbūves zona (neitrālā zona) (C)
• teritorijas izmantošanu un būvniecību regulē Rundāles
novada teritorijas plānojums un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi, papildus ievērojot apakšzonas (C1)
uzturēšanas režīma noteikumus,
• C-1 teritorijā maksimālais atļautais jaunas apbūves augstums
līdz jumta korei – 8 m,
• ap ražošanas teritorijām, tehnikas novietnē šajā zonā
ierīkojami un uzturami aizsargstādījumi vai ainaviski
izteiksmīgi dabīgi veidoti norobežojoši teritorijas apaugumi
no lapu kokiem un krūmiem;
• nekustamos īpašumos, kas piekļaujas virszemes ūdens
noteces objektiem – Īslīces un Bērsteles upei, veicami
regulāri krastu un krastos augošo koku kopšanas darbi un
nav pieļaujama pārpurvošanās procesu veicināšana;
• vēsturiskā ceļa posma Pilsrundāle – Dzirnieki līdz Kukšu
krogam ainava veidojama ar norobežojošiem stādījumiem,
aizsedzot mūsdienu būves ar lapu koku stādījumiem;
• ražošanai izmantotajās teritorijās uzturams augsts ražošanas
kultūras līmenis (izvērtējot vibrāciju, trokšņu, smaržu un
putekļu ietekmes uz Rundāles pils apbūves ansambļa
kvalitatīvu saglabāšanu un izmantošanu).
Piebilde: tekstā parādīti tikai ierobežojumi. Visi
uzturēšanas noteikumi un saskaņošana ir iekļauta projektā
„Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Rundāles pils
apbūves ansamblis individuālās aizsardzības zonas
(aizsargjoslas) izstrāde”.
Rundāles pils apbūves ansambļa individuālās aizsargjoslas
izstrādes projekta 1.redakcija izstrādāta ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansiālu atbalstu.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

PAZIŅOJUMS
Par projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
„Rundāles pils apbūves ansamblis” individuālās aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) projekts” sabiedriskās apspriešanas
uzsākšanu
Rundāles novada dome informē par to, ka Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansētā projekta ietvaros
SIA „Vides Konsultāciju birojs” ir pabeidzis valsts kultūras
pieminekļa „Rundāles pils apbūves ansamblis” individuālās
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekta 1.redakcijas izstrādi.

Projekta sabiedriskā apspriešana tiks
organizēta no 2011.gada 7.novembra līdz
2011.gada 30.novembrim.
Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem (projektu „Valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļa „Rundāles pils apbūves
ansamblis” individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
projekts”) iespējams iepazīties:
-	 Rundāles novada domes ēkā 2.stāvā Kancelejā darba dienās
no plkst. 9.00 līdz 16.00.
-	 Rundāles novada domes mājas lapā internetā www.rundale.lv
sadaļā “Pašvaldība”/”Sabiedriskā apspriešana”
Ierosinājumus un papildinājumus par projekta 1. redakciju
lūdzam iesniegt rakstiski un adresēt Rundāles novada domei,
Pilsrundāle, Pilsrundāle 1, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921.
Uz Jūsu jautājumiem atbildēs Attīstības nodaļas vadītāja
Inta Klīve pa tālruni 63962236, 26620205.
Rundāles novada dome

4.

Rundāles novada ziņas

AT J A U N O TA P I E K Ļ U V E S V I E TA
M E Ž O T N E S P I L S K A L N A AV O T I Ņ A M
Ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas finansiālu atbalstu ir pabeigti vēsturiskā
avota „Esi skaidrs kā šis avots” rekonstrukcijas darbi
pie Mežotnes pilskalna.

Saskaņā ar veikto iepirkumu, rekonstrukciju veica SIA
„Manass” (līguma kopsumma Ls 1 668,45, t.sk. PVN 22%).
Vēsturisko piekļuves vietu avotiņam „Esi skaidrs kā šis
avots” Mežotnes pilskalna pakājē izveidoja 1926. gadā.
Avotiņš vēl šodien sniedz ūdens veldzi izslāpušajiem
vasaras karstumā un neapsīkst pat ziemas spelgonī.
Šobrīd, zemā gruntsūdens līmeņa dēļ, avotiņa ūdens
tecējums gan ir visai lēns, ļaujot pilskalna apmeklētājiem
izbaudīt apkārtnes mieru un rāmumu, atpūsties no ikdienas
ritma un steigas. Tuvākās apkārtnes iedzīvotāji apgalvo, ka
arī Lielupē sen nav redzēts tik zems ūdens līmenis. Situācija
sola uzlaboties līdz ar palu ūdeņiem pavasarī, kad, kā gadu
gaitā ievērots, avotiņa tecējums kļūst straujāks.
Avotiņa piekļuves vietas rekonstrukcija veikta Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta
„GrandeRio” ietvaros. Šī projekta ietvaros veikta arī
Lielupes divu posmu tīrīšana, kā arī Mežotnes pilskalna
labiekārtošanas darbi.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PROJEKTA IETVAROS PIEDALĀS RADOŠAJĀS DARBNĪCĀS
„Radošās industrijas” ietvaros. Radošajās darbnīcās
piedalījās bērni un jaunieši no projekta sadarbības partneru
pašvaldībām - Aizkraukles, Ozolnieku, Rundāles un
Jelgavas, kā arī no BJC „Junda”.
Šeit jauniešiem bija iespēja iegūt ieskatu dizaina
prasmēs, veidojot dažādus lietišķās mākslas priekšmetus.
Eva un Ieva iemēģināja roku tekstilpriekšmetu apdrukā
ar termopresi, papildinot tos ar citam rokdarbu tehnikām.
Radošās darbnīcas ietvaros tapa plecu soma, linu dvielis,
kā arī T-krekli.
Eva atzīmē, ka ideja piedalīties radošajās darbnīcās
nāca nejauši: „Ieraudzījām iespēju un nolēmām pamēģināt
– varbūt būs interesanti. Tā mēs devāmies uz „Lediņiem”,
kur iepazināmies ar jauniem cilvēkiem, apguvām rokdarbu
prasmes, ko ikdienā nemaz neizmantojām. Mums pašām
bija pārsteigums, ka mēs to varam! Kopumā šīs bija divas
diezgan interesanti pavadītas dienas ar ļoti krāsainiem
iespaidiem!”
Eva (fotoattēlā) izpelnījās radošās darbnīcas vadītājas
atzinību par oriģinālu idejas īstenošanu.

Skolēnu brīvdienu laikā š.g. 25. un 26. oktobrī divas
Pilsrundāles vidusskolas skolnieces – Eva Pakalne un Ieva
Dumbrovska izmantoja iespēju piedalīties radošajā darbnīcā
„Apdrukas cehs”, ko organizēja Jelgavas pilsētas dome
sadarbībā ar bērnu un jauniešu centru JUNDA Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta

Rundāles novada dome projektā „Radošās industrijas”
ir viens no 16 partneriem. Šī projekta ietvaros Rundāles
novada dome vasarā realizēja mākslas plenēru „Rundāles
vasara”. Pašlaik novada iedzīvotāji projekta ietvaros
turpina apgūt foto prasmes profesionāla fotogrāfa Inta Lūša
vadībā un piedalīties gleznotājas Īras Rozentāles vadītajās
mākslas nodarbībās.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

KĀ INICIO JOKOJĀS UN SPOKOJĀS SVITENĒ
28. oktobrī Rundāles novada jauniešu biedrība „INICIO”
organizēja Helovīnu dienai veltītu pasākumu, aicinot
piedalīties dažādās aktivitātēs novada gan novada
bērnus, gan jauniešus.

UZMANĪBU!!!
Laika posmā no 21. līdz 25. oktobrim Mežotnes
pilskalnā jaunizveidotajā ziemeļaustrumu atpūtas vietā
tika izdarīti postījumi – ar automašīnu izbraukts strautiņš,
salauzts tiltiņš un projekta „GrandeRio” ietvaros uzstādītā
atkritumu tvertne.
Aicinām iedzīvotājus būt saudzīgiem pret veiktajiem
labiekārtošanas darbiem un lūdzam informēt pašvaldības
policijas inspektoru, redzot, ka tiek postīts pašvaldības
īpašums, lai vainīgās personas sauktu pie likumā
paredzētās atbildības!
Atgādinām, ka apmeklējot Mežotnes pilskalnu,
automašīnas jānovieto pie Mežotnes baznīcas vai
Lielupes krastā; pilskalnā izveidotās takas domātas
gājējiem.
Rundāles novada dome

SĀCIES PIRMĀS LĪGAS
VOLEJBOLA ČEMPIONĀTS
Ar 1.novembri sākusies Latvijas Pirmās līgas volejbola čempionāta vīriešu komandām 2011. / 2012. gada
sezona. Čempionātā jau otro gadu startē arī Rundāles
un Bauskas novadu volejbolisti apvienotajā komandā
„Rundāle/Bauska”.
Pirmās spēles mūsu novada volejbolistiem jau ir
notikušas: Pilsrundāles vidusskolas zālē 2. novembrī viņi
stājās pretim LU komandai un guva uzvaru 3 - 0 (27; 25; 21).
Arī 9.novembra spēlē pret VK „Ozolnieki” mūsu puiši sīvā
piecu cīņā izcīnīja pārspēku ar rezultātu 3 - 2 (-22; 17;
-25; 16; 12). 13. novembrī spēle ar Ziemeļkurzemes
komandu nesa zaudējumu 1- 3 (20; -23; -23; -16)
Kopumā Latvijas Pirmās līgas čempionātā šajā sezonā,
tāpat kā Nacionālajā līgā, startē 9 komandas – jau
zināmās – Ziemeļkurzeme, SK RTU-UPS, VK Ozolnieki
(SCHENKER līgas kluba Poliurs/Ozolnieki fārmklubs),
Valgunde / Jelgavas novads, VK Balvi, Rīgas Volejbola
skolas komanda – RVS / Lāse-Juniors, Rundāle - Bauska.
Pirmo gadu šajā čempionātā startēs Latvijas Sporta
Pedagoģijas Akadēmija (LSPA) un Latvijas Universitāte
(LU).

„Rundāle/Bauska” spēļu grafiks decembrī
Laiks

Pretinieku
komanda

Norises vieta

1.decembrī
plkst. 20:30

SK RTU-UPS

Rīgas 60.vsk.

11.decembrī
plkst. 12:00

VK Balvi

SC Mēmele

18.decembrī
plkst.13:00

Valgunde/
Jelgavas nov.

Jelgavas NSC

21.decembrī
plkst. 20:00

VK LSPA

Pilsrundāles vsk.

Informācija: www.volejbols.lv

Aicinām līdzjutējus atbalstīt mūsējos!!!

Šajā vakarā bija iespēja noskatīties šausmu filmas,
katrai auditorijai piemērotas. Bērni vecumā līdz 13 gadiem
kopīgi zīmēja tēlus, kuri viņiem asociējas ar biedējošām
lietām, piedalījās dažādās atrakcijās un viena no tām bija
došanās pa Svitenes dzīvojamajām mājām un saldumu
„diedelēšana”. Protams, katrs bija tērpies kādā maskā un
jāatzīmē, ka šī atrakcija viņiem patika ļoti.
Savukārt jaunieši kopīgi izgreba katrs savu ķirbi, lai pēc
tam tos izvietotu pie Svitenes kultūras nama. Pasākums
noslēdzās ar diskotēku.
Paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā
un tiem, kuri to apmeklēja!
P.S. Tie kuri pamanīja izvietotos ķirbjus novada teritorijā
– to paveica ”INICIO” čaklīši
Uz tikšanos nākamajā pasākumā –
Skaidrīte Jutus
”INICIO” valdes locekle
Atsauksme
„Pēc manām domām, ir ļoti atzinīgi vērtējams tas,
ka INICIO ne tikai jokojās un spokojās kopā ar novada
jauniešiem un bērniem, bet bija arī nopietni padomājuši
pie apkārtnes noformējuma. Ne tikai Svitenē, bet arī citur
novadā, bija manāmi smaidoši ķirbji, izgaismoti ar svecītēm.
No iedzīvotājiem saņemtas atzinīgas atsauksmes par
noformējumu, jo tie, kuri gāja garām Tautas namam
Svitenē, nevarēja nepamanīt izgaismotos ķirbīšu smaidiņus.
Jāatzīst, ka tas viss kopā radīja noslēpumainu, Helovīnam
atbilstošu gaisotni...”
Sandra Kerēvica
Kultūras nodaļas vadītāja

Foto: Romualds Vasiļevskis
Informāciju apkopoja:
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Rundāles novada ziņas
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SKOLAS ZIŅAS
ŠĶIET NUPAT BIJA SEPTEMBRIS – MĀCĪBU GADA SĀKUMS
Jau ir pagājušas skolēnu rudens brīvdienas un
izsniegtas 1.semestra starpliecības, kurās vecāki varēja
redzēt savu bērnu mācību sasniegumus – 1. semestra
starpvērtējumus visos mācību priekšmetos.
Starpliecības mūsu skolā šogad ir jaunums. Līdz šim
mūsu skolēni saņēma liecības tikai pirmā semestra un
mācību gada beigās, turpmāk būs arī starpliecības, aizejot
rudens un pavasara brīvdienās. Tā kā mūsu skola šogad
ir pārgājusi uz skolvadības sistēmas e-klases žurnāla
lietošanu, tad ir radusies iespēja izmantot šo piedāvāto
pakalpojumu. Domāju, ka starpvērtējumi liecībā ir laba
motivācija skolēniem, jo mobilizē vairāk darbam, neļaujot
atstāt parādus līdz semestra beigām, kad dažkārt rodas
situācijas, ka oktobrī neuzrakstītos kontroldarbus vai
ieskaites skolēns sadomājis vēl kārtot decembrī, kas nav
pieļaujams. Par neizdarītiem darbiem skolēni saņem n/v (nav
vērtējuma), un semestra vērtējums ir sabojāts. Arī vecākiem
e-klases pakalpojumi dod iespēju redzēt sava bērna mācību
sasniegumus un sekot tiem līdzi katru dienu. Pieslēgties
e-klasei var interneta vietnē www.e-klase.lv, šeit iespējams
iegūt visu informāciju par lietošanu un pakalpojumiem.
Protams, pēc informācijas var vērsties arī skolā, pie klases
audzinātājiem vai direktores vietnieces izglītības jomā.
Otrs jaunums skolā – ar šo mācību gadu vidusskolēniem
tiek maksātas stipendijas atbilstoši viņu mācību
sasniegumiem. Stipendijas tiek piešķirtas diferencēti, t.i.

skolēnam vidējais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 6
ballēm un nevienā mācību priekšmetā nav vērtējumu, kas
būtu zemāki par 4 ballēm.
Nosakot stipendijas apmēru, tiek ņemti vērā vidējie
izglītojamo vērtējumi pa mācību gada posmiem. Septembrī
un oktobrī stipendijas maksā pēc iegūtā vidējā vērtējuma
beidzot mācību gadu maijā. Savukārt novembrī un decembrī
stipendija tiek maksāta pēc iegūtajiem starpvērtējumiem
starpliecībā. Jāsaka, ka daudzi vidusskolēni diezgan
vieglprātīgi attiecas pret to, jo 12.klasē stipendijas novembrī
un decembrī saņems tikai 5 skolēni no 19. 10.klases skolēni
izrāda centību – no 8 skolēniem stipendiju saņems 5,
bet 11. klase šķiet pati mērķtiecīgākā, jo no 18 skolēniem
stipendiju saņems 13.
Stipendijai vajadzētu būt pietiekami labai motivācijai
skolēniem paaugstināt savus mācību sasniegumus, bet
izrādās, ka ne visiem. Žēl, ka daudzi skolēni negrib izmantot
iespēju ar savām zināšanām pelnīt. Nākamais stipendiju
noteikšanas atskaites punkts būs 1. semestra vērtējumi.
Cerams, rezultāts būs daudz labāks.
23.novembrī no plkst.1400 – 1600 Pilsrundāles vidusskolā
būs Vecāku diena. Visi vecāki laipni gaidīti!
Ar cieņu,
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā

SVITENES SKOLĀ
Svitenes skolā šoruden notikušas interesantas tikšanās
ar dažādiem speciālistiem un arodu pārstāvjiem. Policijas
pārstāve Linda Zubāne prezentācijā „Par drošu vidi”
stāstīja par vardarbību ikdienā vienaudžu vidū un citām
aktualitātēm. Mācījāmies būt draudzīgi, iejūtīgi un mūžam
atcerēties – nedari otram to, ko nevēlies piedzīvot pats!
Mācījāmies ievērot satiksmes noteikumus gājējiem,
šķērsojot ceļu pie skolas pa jaunizveidoto gājēju pāreju
un pārrunājām, cik svarīgi ir būt redzamam, nēsājot
atstarotājus, jo ziemā uz skolu jānāk pa tumsu.
Savkārt stikla pūtēji no Ventspils demonstrēja pārsteidzošu veiklību, darbojoties ar sakarsētu stikla masu.
Bērnu acu priekšā tapa stikla zvēriņi un krāsainas puķītes.
Drosmīgākajiem bērniem ļāva pašiem pūst stikla burbuli.
Šis darbs bija ļoti atbildīgs, kas prasīja lielu centību,
uzmanību un pacietību.

BĒRSTELES SKOLĀ
konkurss „Lielākais un smagākais dārzenis, auglis, oga”.
Oktobris ienāca skolā ar puķu pušķi skolotājiem, Pilsrundāles
vidusskolā skatījāmies leļļu teātri „Sprīdītis”, klausījāmies
Mutes veselības centra darbinieku lekciju par zobu
higiēnas noteikumiem, savu veselību stiprinājām „Veselības
skrējienā” pa Lielbērsteles parku. Mēneša noslēgumā kopīgi
skatījāmies skolotājas A.Šapkovas sagatavotos fragmentus no
A.Brigaderes lugas „Sprīdītis”, kurā piedalījās 5. un 6.klases
skolēni.

Bērsteles skolā ir aizvadīts pirmais mācību gada ceturksnis.
Septembrī tikāmies ar policijas darbiniekiem un runājām par
drošības noteikumiem, kā arī piedalījāmies sporta dienā
Pilsrundāles vidusskolā. Mēneša noslēgumā skolā notika

Šajā periodā esam arī piedalījušies dažādās sporta
aktivitātēs. Septembra beigās 30 skolas bērni skolotājas
V. Žuravļovas vadībā kopīgi ar visas valsts skolēniem piedalījās
Olimpiskās dienas pasākumos. Startējām arī dambretes
mačos. Meiteņu komanda ieguva 1. vietu, individuāli: Linda
Krūmiņa – 2. vieta, 3. vieta, Samanta Strautniece 1. vieta,
Anastasija Strautniece – 3.vieta, Valentīns Puntuzis – 1.vieta,
Vladimirs Sujetins – 2. vieta. Skolēnus sagatavoja skolotājs
I.Ūdris.
Gunta Šurna
Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles struktūrvienības vadītāja

Raivis (5 gadi) apgūst stikla pūtēja iemaņas
Tiekoties ar Zemgales mutes veselības centra
pārstāvjiem, bērniem tika atgādināts par zobu kopšanu,
veselīgu uzturu, kas palīdz zobiņiem būt veseliem, jo
graužamie dārzeņi attīsta pareizu sakodienu un trenē
sejas muskulīšus. Katram interesentam ierādīja pareizu
zobu tīrīšanas tehniku, demonstrējot to ar lielu birsti uz
žokļa maketa.
Klausījāmies Valsts robežsardzes pārstāves vecāko
inspektori virsleitnanti Gundegu Kauleni. Skolas bērni
iesniedza savus zīmējumus izsludinātajā bērnu zīmējumu
konkursā „Atjaunotajai Valsts robežsardzei - 20”.

NOVADA PEDAGOGI PAPILDINA SAVAS
PROFESIONĀLĀS ZINĀŠANAS
Semināru vadīja Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore, mag.paed
Ērika Lanka. Viņa stāstīja par skolotāju ētikas principiem,
kategorijām un aktuālajiem jautājumiem.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
24. oktobrī Pilsrundāles vidusskolas zālē Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” ietvaros notika seminārs.
Seminārā piedalījās Pilsrundāles vidusskolas un tās
struktūrvienību Bērsteles un Svitenes pamatskolas pedagogi,
pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” un speciālās
izglītības iestādes “Saulespuķe” pedagogi.

Skolotāju profesionālās ētikas pamatprasības tika
pieņemtas 1998.gada 19.maijā. Skolotāja darbs ietekmē
daudzus cilvēkus, tāpēc tas balstās uz noteiktiem ētikas
principiem. Skolotāja ētikas darbības pamatprincipi ir
profesionalitāte, koleģialitāte, brīvība, atbildība, taisnīgums,
patiesums, cieņa un pašcieņa, smalkjūtība, kas ir ceļvedis
pedagogam ikdienas darbā, kā arī pamats dažādu situāciju
izvērtēšanā.
Sabiedrības viedokli lielā mērā nosaka masu mediji.
Seminārā tika pārrunāts, kā skolotāja tēls tiek atspoguļots
masu medijos. Šobrīd medijos skolotāja vārds visbiežāk tiek
saistīts ar mazo atalgojumu, lielo darba apjomu, zemām
tiesībām un pāri darījumiem gan
skolēniem, gan skolotājiem.
Seminārā noslēgumā projekta lietvede Sandra Griķīte pastāstīja par
uzdevumiem projekta īstenošanā, kas
saistīti ar pedagoga portfolio izveidi un
labās prakses atspoguļojumu. Pedagogi
tika iepazīstināti, uz kādiem jautājumiem
būtu jāatbild, veidojot savu pašvērtējumu.
ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” aktivitātēs
pedagogi vēl varēs iesaistīties tikai
nākošā gada sākumā, kad sāksies
pēdējā šī projekta kārta.
Zinaida Sparāne
Attīstības nodaļas speciāliste izglītības
un IT jomā

Tikšanās ar Valsts robežsardzes darbiniekiem
Aizrautīgi noritēja tikšanās ar Valsts robežsardzes Rīgas
pilsētas speciālās vienības pārstāvjiem un kinologiem.
Visinteresantākais visiem bija redzēt kā robežsargu suņi
demonstrēja prasmi atrast ieročus, patronas un ātri reaģēt
uz komandām. Interesanti bija darboties ar robežsargu
īpašo inventāru – aizsargķiveri, vairogu, steku, rāciju,
pases pārbaudes aprīkojumu smalkdrukas lasīšanai,
speciālo spogulīti automašīnu pārbaudēm un izmēģināt
automašīnas signālierīces.
Gunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas
Svitenes struktūrvienības vadītāja
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P I R M S S V Ē T K U L A I K Ā – D Ā V Ā S IM NO SIRDS!
Ziemassvētki un Jaunais gads ir
īstais laiks, lai atvērtu savas sirdis
labestībai, jo mēs ikviens varam
būt mazliet eņģelis, iepriecinot citus
cilvēkus!

Šogad 19. decembrī plkst. 17.00, īsi pirms
Ziemassvētkiem, Rundāles pils Baltajā zālē ikviens
novada iedzīvotājs aicināts piedalīties labdarības
akcijas „Dāvāsim no sirds!” noslēguma koncertā
„Baltais vakars”.
Pasākuma ietvaros tiks vākti ziedojumi Justīnītei (6 gadi)
no Rundāles novada Saulaines, lai atvieglotu viņas
ikdienas gaitas. Ziedot būs iespējams gan koncerta laikā,
gan arī iepriekš, pārskaitot naudiņu uz Rundāles novada
domes ziedojumu kontu:
Rundāles novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009112819
AS „SEB Banka” Bauskas filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts Nr.LV84UNLA0050014269009
Norāde: Justīnei Plucei
Šogad labdarības pasākumā solās ciemoties Latvijas
spicākais Ziemassvētku vecītis. Savus priekšnesumus
sniegs dienas aprūpes centra „Cerību ligzda” rūpju bērni,
kuri jau pamanīti un piedalījušies daudzos Latvijas mēroga
pasākumos., Lilitas Lauskinieces vadībā, būs sagatavojuši
īpašu, šim pasākumam veltītu priekšnesumu. Savu

veltījumu sniegs arī teātra studijas „Savējie” mazā grupiņa
un Viesturu bērnu deju kolektīvi. Pasākumā ciemosies
bērni no Strazdumuižas internātvidusskolas, piedaloties
ar savu priekšnesumu.
Pasākumā piedalīties aicināti arī tie bērniņi, kuriem
ziedojumi vākti iepriekšējo gadu labdarības pasākumos.
Šiem bērniem mūsu novada iedzīvotāja Inita Lībiņa dāvās
īpašas zāļu tējās.
Akcijai „Dāvā no sirds!” visā Rundāles novadā tiks
uzsākta jau 5. decembrī. Akcijas ietvaros iedzīvotāji
aicināti ziedot dažādus sadzīves priekšmetus, apģērbus
vai vienkāršas lietas, kas vairs nav nepieciešamas, bet
citam varētu ļoti noderēt.
Šogad visu decembri mēnesi čakli strādās izglītības
iestāžu bērni un jaunieši – bērnudārzu „Mārpuķīte” un
„Saulespuķe” bērni gatavos rotājumus novada Saulaines
Sociālā centra iekštelpu ietērpšanai svētku rotā un
Ziemassvētku egles rotājumiem. Savukārt Pilsrundāles
vidusskolas skolēni aicināti ziedot dažādas noderīgas
lietas (apģērbus, sadzīves priekšmetus u.c.). 11.klases
skolēni apņēmušies gatavot apsveikuma kartiņas novada
vientuļajiem pensionāriem.
Arī šogad ar sagatavotiem pirmssvētku pārsteigumiem
un pašceptām piparkūkām pie vientuļajiem pensionāriem
dosies brīvprātīgie jaunieši no Saulaines profesionālās
vidusskolas.
Savukārt Rundāles novada jauniešu biedrība „INICIO”

jau ķērušies pie darba ielūgumu gatavošanai labdarības
akcijas noslēguma pasākumam un īpašām piemiņas
veltēm koncerta dalībniekiem.
Cien./God. Rundāles novada iedzīvotāji!
Esam atvērti un gatavi uzklausīt arī Jūsu idejas – kā
Jūs varat pielikt roku, lai kopīgiem spēkiem padarītu
Ziemassvētku gaidīšanas laiku gaišāku un mīļāku ne tikai
sev, bet arī mūsu līdzcilvēkiem!
Dažkārt pietiek tikai ar mazumiņu, lai sasildītu nosalušu
dvēselīti un dotu cilvēkiem cerību!
Atgādinām, ka akcijas laikā ziedojumi tiek pieņemti:
Pilsrundālē un Saulainē
Kristīne Brūvele – tālr. 291 89 584
Laima Artimoviča – tālr. 265 77 309
Bērstelē
Svetlana Poča – tālr. 261 23 242
Laima Artimoviča – tālr. 265 77 309
Svitenē
Sandra Upīte – tālr. 286 64 763
Sandra Kerēvica – tālr. 266 72 682
Viesturos
Guna Lisovska – tālr. 295 74 079
Informāciju apkopoja:
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PA L Ī D Z Ē S I M J U S T Ī N Ī T E I S T I P R I NĀT VESELĪBU
Justīnītei ir 6 gadiņi. Viņa dzīvo Saulainē kopā ar savu
mammu Ievu un tēti Sandri. Ģimenē Justīnīte ir vienīgais
bērniņš. Viņa ir optimistisks un dzīvespriecīgs cilvēciņš.
Savā ikdienā Justīnei ir jārūpējas par saviem draugiem –
mājdzīvniekiem suni un jūrascūciņu.
Kad Justīne ir vesela, viņa dienas pavada speciālajā
pirmsskolas izglītības grupā Pamūšas skolā, kur tagad jau
apgūst burtus un ciparus. Bet par visu visvairāk Justīnītei
patīk dziedāt.
Ārsti Justīnei kopš dzimšanas ir diagnosticējuši iedzimtu
kaulu slimību osteogenesis imperfecta jeb „trauslie kauli”.
Līdz ar to, bērniņš aug lēnāk nekā viņas vienaudži un bieži,
pat pie mazākās slodzes, viņai var rasties lūzumi.
Šī slimība no vecākiem prasa lielu uzmanību un spriedzi,
jo visu laiku ir ļoti jāpiesargās, lai nerastos traumas –
lai Justīne kaut kur nesasitos vai ne tā noliektos, jo tad
visbiežāk viņai rodas kaulu lūzumi. Vecākiem vienmēr ir
jābūt gataviem doties uz slimnīcu pēc mediķu palīdzības.
Grūtības sagādā arī tas, ka Justīnīte nevar pati pārvietoties.
Justīnei papildus jālieto medikamenti, kas stiprina
kauliņus. Tāpat arī regulāri jābrauc uz Bērnu klīnisko
slimnīcu, lai saņemtu īpašas zāles.
Šogad Justīne jau otro reizi piedalīsies novada organizētajā
labdarības akcijā. Iepriekš – 2009. gadā – par saziedoto
naudiņu Justīnīte varēja veikt veselības uzlabošanas
procedūras, apmeklēt speciālistus un iegādāties brilles.
Gaidāmajā labdarības pasākumā saziedotie līdzekļi dos
iespēju bērniņam iziet rehabilitācijas kursu nacionālajā
rehabilitācijas centrā „Vaivari”. Viņas vecāki cer, ka

ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA RUNDĀLĒ
Novembra vidū Pilsrundāles bibliotēkā norisinājās
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Ziemeļu un Baltijas valstīs
šādus pasākumus organizē jau piecpadsmito gadu pēc kārtas,
pie mums Rundālē – ceturto gadu. Šī gada Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas izvēlētā tēma „Humors Ziemeļos”.
Šīs nedēļas ietvaros gan lielie, gan mazie lasītāji varēja
iesaistītes pasākumos: Krēslas stundā paši mazākie lasītāji
klausījās „Midzināšanas stāstus” (attēlā). Katrs mazulis bija
paņēmis līdzi spilventiņu un dalījās savos midzināšanas
stāstos. Bērniem bija iespēja krāsot un līmēt vāverzīmējumus
un vēlāk cienājās ar vāverkūku un riekstiem. Citu vakaru uz
Krēslas stundu bibliotēkā pulcējās pusaudži, pārrunājot, kādi
dzīvē mēdz gadīties pārpratumi. Savukārt lielākie lasītāji

diskutēja par „Parastu cilvēku neparasto dzīvi” – dēkām,
piedzīvojumiem un dīvainībām.
Pilsrundāles bibliotēkā Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas
ietvaros ikvienam interesantam ir iespēja apskatīt Latvijas
nacionālās bibliotēkas ceļojošā komiksu izstāde “FINEST:
latviešu, somu un igauņu komiksi”, kas tapusi sadarbībā ar
Somijas Institūtu Igaunijā.

šogad Justīnītei izoperēs kājiņas, nomainot stienīšus (jau
19. janvārī viņai jādodas vizītē pie ārsta).
Abi vecāki – Ieva un Sandris – atzīmē, ka Saulainē un
novadā ir ļoti jauki cilvēki, kuri grūtā brīdī uzklausa un
morāli atbalsta. Tas dod tik ļoti nepieciešamo drošības
sajūtu, ka viņi nav vieni, ka tepat blakus ir cilvēki, kuriem
nav vienaldzīgs citu cilvēku liktenis.
Justīnītes ģimene pateicas visiem, kuri jau ir palīdzējuši,
kā arī novēl novada iedzīvotājiem vienmēr smaidīt, lai cik
grūti arī dzīvē ietu!

TRĪS ZEMGALES ROZES
Par vienu no 2011.gada izcilāko tūrisma galamērķi Eiropas
Savienības projekta EDEN (European Destinations of Excellence)
ietvaros atzītas Bauskas, Rundāles un Mežotnes pilis.

Par izstādes vienojošo tēmu izvēlēts laiks, proti, „Rīts, diena,
vakars, nakts”, ko dažādi interpretē trīs valstu mākslinieki.
Komiksu nozīme katrā no pārstāvētajām valstīm atšķiras.
Somijā komiksu mākslai ir senas tradīcijas un to kvalitāte
un stils ir plaši pazīstams arī ārpus Somijas robežām. Tur
komiksus lasa visu vecumu cilvēki un
komiksu gadagrāmatas tiek izdotas
katru gadu.
Savukārt Latvijā un Igaunijā komiksu
kultūra tikai pēdējos gados strauji
kļūst par patstāvīgu vērtību mākslas
laukā. Igaunijā 2007. un 2009. gadā
tika izdotas komiksu antoloģijas, tāpat
plašu ievērību šī gada aprīlī guva
pirmā Tallinas komiksu biennāle.
Toties Rīgā kopš 2007. gada iznāk
vienīgais komiksu žurnāls Baltijā
„Kuš!”, veidojot starptautisku sadarbību
un popularizējot latviešu komiksus
pasaulē.

Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu
speciāliste

Šī projekta ietvaros tapusi filma – „Trīs Zemgales rozes”
(Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā
AKTUALITĀTES ir izvietota saite uz tapušo filmu).
Kopumā konkursam šogad tika iesniegti 12 pieteikumi. Par
Eiropas izcilāko tūrisma galamērķi (EDEN) Latvijā 2011. gadā
atzīts Līgatnes papīrfabrikas ciemats. Otro vietu konkursā ieguva
Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja pieteikums ”Karostas
cietuma starptautiskā atraktivitāte – sabiedriskās iniciatīvas
veiksmes stāsts”, trešo - Bauskas novada domes pieteikto piļu
un muižu produkts “Lielupes ielejas dārgumi”, ceturto - Siguldas
novada domes projekts ”Arhitektūras pieminekļu iesaiste un
pilnveidošana tūrisma galamērķa attīstībai Siguldā un Turaidā,
piektā vieta Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” projektam ”Tūkstots vēstures pēdu Cēsīs”.
www.tourism.bauska.lv
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PIECI GADI ŠURPU TURPU DANCĀJOT
Saruna ar Svitenes senioru tautas deju kolektīvu „Šurpu turpu”
Tautas deju kolektīva „Šurpu turpu” dejotāji saka: „Mēs
esam lepni, ka mums ir īsts senioru deju kolektīvs!”
Viņi priecājas par kopā būšanu, ir gatavi jauniem
izaicinājumiem, un nesūrojas, ja atkal pienākušas
brīvdienas, kurās ieplānots kāds koncerts.

„Šurpu turpu” š.g.
6.augustā koncertā
„Vasaras vakarā” pie
Svitenes muižas pils
kopā ar kolektīva
vadītāju Aigu Vangali
(pirmajā rindā pirmā
no kreisās).
Tādi viņi ir –
smaidoši, dzirkstoši,
sirsnīgi un draudzīgi,
koši un atvērti
jaunām idejām,
ar vēlmi sasniegt
labus rezultātus un
lepnumu par sevi.
Bet pāri visam –
vienkāršu un cilvēcīgu
sirsnību.
„Pie viņiem vienmēr
valda jautrība,
dzīvesprieks un
humors,” tā – Sandra
Kerēvica, Svitenes
tautas nama vadītāja

Kā tapa „Šurpu turpu”
Sandra Kerēvica, Svitenes tautas nama vadītāja, stāsta,
ka sākotnēji – 2006. gadā – doma bija veidot vidējās
paaudzes tautas deju kolektīvu. Svitenes tautas namā
darbojusies tikai folkloras kopa “Svitene”. „Šeit vienmēr
bijuši vairāki amatierkolektīvi, un sapratu, ka vienam no
šiem kolektīviem noteikti jābūt deju kopai. Režisore Ilga
Vaičūne jau bija ievadījusi sarunas par iespējamo kolektīva
vadītāju, man atlika kolektīva dalībnieku organizēšana.”
Sandra gājusi no viena pāra, pie otra, pierunādama.
Uz pirmo mēģinājumu ieradušies vien pieci pāri. Ivars
Čerļenoks smejot atceras, ka pirmo mēnesi trešdienās
(mēģinājumu dienās) Sandra pat nākusi uz autobusa
pieturu viņu sagaidīt no darba.
„Viegli tas nenācās,” atzīst Sandra, „bet ar zināmu
uzņēmības devu mums pamazām sanāca nepieciešamais
dejotāju skaits. Tiesa, sākumā doma bija par vidējās
paaudzes kolektīvu, tomēr beigās sapratām, ka tas būs
senioru deju kolektīvs, jo izrādās ka tieši šī vecuma
cilvēkiem vieglāk atrast laiku mēģinājumiem un koncertiem.
Lai gan, kas tie par senioriem! – Liela daļa varētu dejot arī
vidējās paaudzes kolektīvā!”
Aiga Vangale, deju kopas vadītāja, stāsta, ka pirmā deja,
ko svitenieši apguvuši, bijusi „Šurpu turpu”. Deju soļus
mācoties, daudzkārt tika izmantota frāze šurpu turpu. Tā
arī nosaukums radās – visi dancotāji to atzina par labu
esam. „Starp citu – Latvijā mēs esam vienīgais „Šurpu
turpu””, stāsta Aiga.
Sandra Kerēvica apgalvo, ka nosaukums precīzi atspoguļo
to, ko kolektīvs dara, proti, visu laiku atrodas kustībā: „Un,
ja kolektīvam ir tik enerģiska vadītāja kā Aiga, tad ir ko
pasvīst!”

Spēlēju, dancoju visu cauru mūžu
Pārsvarā visiem dalībniekiem ir krietna pieredze dejošanā.
Cits tautas deju soļus izdejo jau kopš agras bērnības. Dažs
saskaitījis – ar lielākiem vai mazākiem pārrāvumiem turpat
jau četrdesmit gadu apritējis dancojot.
Šobrīd kolektīvs dejo pilnā sastāvā un no astoņiem pāriem
seši ir precēti (!) – Kočajevu, Burcevu, Liepu, Čerļenoku,
Upīšu un Zelmeņu ģimenes (kolektīva pirmsākumos dejoja
vēl Šitku ģimene). Un iespējams, ka šis apstāklis padara
kolektīvu īpaši draudzīgu. Paši dejotāji atzīst – nav īsti
skaidrs, kurš kuru stiprina – ģimeniskās saites kolektīvu vai
kolektīvs ģimeniskās saites. „Šurpu turpu” var lepoties kā
ļoti stabils kolektīvs, jo lielākā daļa turpina dejot no pašiem
pirmsākumiem – laika gaitā vien daži pāri ir nomainījušies
un nākuši klāt jauni.
Daina Burceva, kura „Šurpu turpu” dejo no pašiem
pirmsākumiem, saka: „Par mums varētu teikt ar Raiņa
vārdiem – Spēlēju, dancoju visu cauru mūžu...”

Sasniegts ir daudz
Nevarētu teikt, ka dejošana ir vienkārša aizraušanās. Tā
prasa laiku, jo mēģinājumi notiek reizi nedēļā, bet pirms
skatēm un nozīmīgiem koncertiem pat divreiz nedēļā.
Turklāt vēl jārēķinās, ka brīvdienas un svētku dienas bieži
vien nākas pavadīt uzstājoties tepat novadā organizētajos
pasākumos, kā arī citur Latvijā un Lietuvā, jo šo nedaudzo
gadu gaitā Svitenes dejotāji ir kļuvuši pieprasīti. Velta
Kočajeva ir saskaitījusi – pērn dancots divdesmit četros
pasākumos, tātad – vidēji divi koncerti mēnesī! Tik
daudz koncertējot neiztikt arī bez kurioziem! Piemēram,

Vecumniekos dejots pie pilnīgi pretējās mūzikas – kur
jāiznāk vīriem, dejot uzsāka sievas! Bet, gods godam, soļi
un ritms netika sajaukts, vēl jo vairāk – deja tika pabeigta
līdz ar mūzikas pēdējām taktīm, stāsta Jānis Burcevs.
Velta ar lepnumu piebilst, ka šogad Zemgales novada
deju svētkos Dobelē vienīgie pārstāvējuši senioru deju
kolektīvus uz lielās estrādes! „Visu senioru deju repertuāru
nodejojām!” smaidot atceras Velta.
Spilgti atmiņā palikuši arī koncerti Madonā, Barkavā, kā arī
Pakrojā un Vabaļņikos (Lietuva) – tur esot uzņemti ar īpašu
sirsnību un sirdssiltumu.
Ir aizvadītas piecas skates un ikviens „Šurpu turpu” dejotājs
var ar lepnumu teikt – visās skatēs gūts augstākās pakāpes
diploms. Vēl jo vairāk – katru gadu punktu skaits tiek iegūts
aizvien augstāks! Tas ir ne tikai saliedētā un pieredzējušā
kolektīva sniegums, bet arī ļoti liels tā vadītājas Aigas
Vangales ieguldījums.
„Aiga ir mūsu pamats!” saka Sandra Upīte. „Viņa mūs
uzņem ar apbrīnojamu pacietību un, ja vajag, katru vīru
paņems un izdancinās, iegrozīs pareizajos soļos un
rakstos. Viņa vienmēr nāk pie mums labā noskaņojumā un
ar lielu entuziasmu – un tas pielīp arī mums!”
Kolektīvs ar savu vadītāju sadzīvo lieliski, bet, protams,
kā jau dzīvē, gadās visādi – ir arī mēģinājumi, kad asaras
acīs par to, ka neizdodas, ir abiem – gan dejotājiem, gan
vadītājai.
Bet vēl ir kur tiekties. Aiga šogad kolektīvu mērķtiecīgi
virza uz laureāta titulu, kas ir augstākais novērtējums.
Pagājušajā gadā pietrūcis vien trīs ar pusi punktu, ne bez
lepnuma stāsta Aiga.
Voldemārs Kočajevs saka: „Bijušā Bauskas rajona teritorijā
pavisam kopā ir trīs senioru tautas deju kolektīvi –
Vecumniekos, Iecavā un pie mums. Visus gadus esam
noturējušies augstā līmenī. Kante jātur! Zemāk nolaisties
vairs nevaram!” Viņa sieva Velta arī piebilst, ka dejošana
„Šurpu turpu” nav tikai aizraušanās un izklaide, tas ir arī
smags darbs.
Sandra Upīte atzīstas: „Mēs visos koncertos cenšamies
piepalīdzēt viens otram – pasakām priekšā, pavelkam aiz
rokas. Gadās, ka mēģinām ar asarām acīs – nesanāk un
nesanāk. Bet vienu brīdi – aiziet! Citas dejas vieglākas –
apgūstam jau viena mēģinājuma laikā.”
Un ne jau tikai
dancošana aiz
rauj un sniedz
gandarījumu,
bet vairāk kopā
p a v a d ī t a i s
laiks, atzīst
dejot āji. Šī ir
lielisk a atpūta
no ikdienas
darb a gaitām,
pie kam ar
izkustēšanos!
„Mums ir savas
tradīcijas”,
stāsta Velta,
„kopā svinam
d z i m š a n a s
dien as, kāzu
j u b i l e j a s .
O r g a n i z ē j a m
k o p ī g u s
braucienus un
ekskursijas.”

Kopā izdejoti arī Dziesmu un deju svētki
„Vienus Dziesmu un deju svētkus „Šurpu turpu” jau
izdejojuši, ceram arī 2013. gadā pārstāvēt Rundāles
novadu raibajā dejotāju pulkā,” saka Zinta Baltiņa, kura
Svitenes dejotājiem pievienojusies pagājušā gada janvārī
no Viesturu pagasta.
Savās atmiņās par aizvadītajiem svētkiem dalījās Jānis
Burcevs: „Dažs vairāk piekusa, dažs mazāk, bet neviens
nesūdzējās, atšķirībā no jaunāko paaudžu dancotājiem,
kuri žēlojās, ka nevar šo izdarīt un nevar to izdarīt. Bet
paskat’ uz senioriem – tie izrādās visu var!”
Uz deju laukuma tika darīts viss, ko prasīja. Un spriedze
liela – katru rītu celšanās jau pulksten sešos, vakarā pēc
mēģinājumiem un koncertiem atpakaļ uz naktsmītni –
krietni pēc pusnakts.
Sandra Kerēvica saka, ka tas ir liels lepnums, pārstāvēt
novadu Dziesmu un deju svētkos – būt starp Latvijas
labākajiem! Šeit rodas fantastiska tautas vienotības sajūta,
ko grūti aprakstīt – to spēj saprast tikai tie, kuri paši
piedalījušies!

Nu jau dejo arī viesturieši
Šogad kolektīvam pievienojušies trīs kolēģi no Viesturu
pagasta – pavasarī bērstelieši Inta un Andris Zelmeņi, bet
vasarā – Arvīds Pēkalis no Viesturiem.
Inta stāsta: „1.februārī atnācām uz pirmo mēģinājumi,
9.aprīlī jau bija skate. Divu mēnešu laikā bija jāiemācās
trīs dejas! Mēģinājumi bija intensīvi – divi vakari Svitenē,
un vēl papildus mēģinājums Bērstelē mums ar Andri diviem
vien!”
Vasarā dejotājiem pievienoties tika uzaicināts Arvīds – un
viņš piekrita. Arvīds priecājas, ka daļu savus brīvos brīžus
var pavadīt kopā ar tik feiniem kolēģiem. Un Arvīds savus
deju biedrus lutina – pašcepti cepumi un citi gardumi!
Visi jaunpienācēji atzīst – liels ir gandarījums par to, ka
iznāk. Un arī par pozitīvajām atsauksmēm no skatītājiem.
Par to, ka cits brīnās, kā to var izdarīt!

Ar „Šurpu turpu” viss sanāk viegli
„Ar šiem dejotājiem nekad nenogursi,” stāsta Aiga
Vangale, kolektīva vadītāja. „Ar viņiem viss sanāk viegli
– mēs saprotamies no pusvārda. Domāju, ka tas tāpēc,
ka lielākā daļa agrāk ir jau dejojuši tautas deju kolektīvos.
Uz mēģinājumiem viņi nāk sava prieka pēc, un tā ir viņu
galvenā motivācija!”
Aiga atzīst, ka ir liels gandarījums strādāt ar dejotājiem,
kuri paši gūst tik lielu prieku, nekad nav drūmi, vienmēr
priecīgi un entuziasma pilni. Šurpu turpu ir cīnītāji, jau
pirmajā gadā, piedaloties skatē, tika iegūts augstais I
pakāpes novērtējums. „Pat, ja kādreiz mums mēģinājumos
kaut kas nesanāk, es zinu, ka skatē viņi nodejos labi!”.
Piecu gadu jubilejā saviem brašajiem dejotājiem Aiga novēl
būt tikpat draudzīgiem kā lielai un mīļai ģimenei, kā arī
saglabāt savu izturību!
Sandra Kerēvica atzīst – šis kolektīvs ir kā viņas pašas
bērns, izveidots un izauklēts, jo bijusi blakus tam no paša
tapšanas brīža: „Varbūt tādēļ viņi man ir tik mīļi, un katrreiz
man nosāp sirds, kad kāds kolektīvu pamet, dažādu
apstākļu dēļ. Bet prieks savukārt ir par dalībniekiem, kuri
mums pievienojas. Man patīk tas, ka kolektīvs vienmēr
ir humora pilns un nenogurstošs. Ir izveidojušās jaukas
iekšējās tradīcijas, domāju, ka kopā viņi jūtas labi, ir paši
priecīgi un citiem dāvā prieku.” Sandra novēl lai dejot
nekad neapnīk! Veselību, izturību un kopā būšanas prieku!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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Sirdssilti sveicieni
Rundāles novada
novembra jubilāriem!
Koki sākusi pielaikot rudeni.
Debess glazūra lapotnē spīd.
Peļķu pelēkā emaljā, saulrietā,
Lapu krāsainie tauriņi krīt.
Koki sākuši pielaikot rudeni,
Saulei pāri mākoņu krusts.
Un par dzērvi kļuvusī sirds
Vēlas gājputnu kāsī zust.
/K.Apškrūma/

90

Vanda Rozentāle

80

Ārija Kraņevska
Olga Ļecko
Velta Bille
Olga Punka

75

Viktors Jegorovs
Ņina Rešetņikova

70

Valentīna Safoņenkova
Aleksandra Šimaitiene
Emma Kučinska
Vita Dicmane
Ērika Katkēviča

65

Alberts Grigonis
Austris Venners
Velta Leijere

60

Edgars Lubiks
Gaļina Seļicka
Staņislavs Gailis
Sdislavs Lukša

55

Gunta Strelēvica
Gunārs Kampinis
Gaļina Kabanova

50

Raimonds Dapšausks
Irina Pumpure
Dace Ziemele

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:
Rundāles pagasts:
1 zemes gab. Pilsrundālē garāžu
teritorijā 0,005 ha
(kadastra Nr. 40760030565)
1 mazdārziņš Pilsrundālē 0,03 ha
(kadastra Nr. 40760030266)
2 mazdārziņi Saulainē 0,04 ha un
0,05 ha (kadastra Nr. 40760080285,
40760080118)
1 mazdārziņš pie Lauktehnikas
0,025 ha (kadastra Nr. 40760080256)
1 zemes gab. Punslavās 0,5 ha
(kadastra Nr. 40760010077)
Svitenes pagasts:
1 zemes gab. pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kadastra Nr. 40880010095)
3 mazdārziņi Svitenē 0,3 ha
(kadastra Nr. 40880040271,
40880040365, 40880040376)
Viesturu pagasts:
1 zemes gab. Bērstelē 2,35 ha
(kadastra Nr. 40960070193)
1 zemes gab. Viesturos 0,11 ha
(kadastra Nr. 40960040178)
Rundāles novada dome

Sveicam jaundzimušos Rundāles novada
iedzīvotājus un viņu vecākus!
Aleksis Fero

dzimis 9.oktobrī, 2011
Vecāki – Tija Žukauska-Fero
un Kristos Fero

Markuss Laurinovičs

dzimis 11.oktobrī, 2011
Vecāki – Ilze un Mārtiņš Laurinoviči

Mīļie vecāki,
gatavojat savu bērniņu bērnudārza gaitām?
Bēbju studija „Riekstulītis” ir kā lielisks
adaptācijas posms pirms iestāšanās
bērnudārzā. Bērniņš lēnām pierod pie
citiem bērniem, pieaugušajiem un
kopīgi veidotām aktivitātēm.

Laipni gaidīsim Jūsu mazuli (3 mēn. līdz 4 gadi)
kopā ar mammu (tēti, omi ...)
uz kopīgām nodarbībām
Rundāles novada domes Jaunajā zālē
katru otrdienu plkst. 11.00
(ieeja no pagalma puses)
Mēs vingrosim, spēlēsimies, klausīsimies, dejosim, krāsosim,
līmēsim, izpaudīsimies radošajos darbiņos utt.
Nodarbības vadīs audzīte Marita
Pieteikšanās un papildus informācija: 29533877 (Līga)

RUNDĀLES NOVADA DOME
PAZIŅO
Ar Rundāles novada domes 2011. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 15
„Par neapbūvēta zemesgabala „Trizuļi”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā ar kadastra numuru 40760030152 privatizācijas noteikumu
apstiprināšanu” ir apstiprināti neapbūvēta zemesgabala „Trizuļi”,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kadastra numuru 40760030152,
platībā 0,2226 ha privatizācijas noteikumi.
Zemesgabala nosacītā cena LVL 623,40 (seši simti divdesmit trīs lati
un 40 santīmi), kas ir izsoles sākumcena. Maksāšanas līdzeklis – 100%
lati.
Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties Rundāles novada
pašvaldības interneta mājas lapā: www.rundale.lv, sadaļā AKTUALITĀTES
un Rundāles novada domes Kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā 2.stāvā, domes darba laikā).
Apliecinājumu par zemesgabala privatizāciju saskaņā ar apstiprinātiem
privatizācijas noteikumiem jāiesniedz Rundāles novada domes
Kancelejā, domes darba laikā (Pilsrundāle1, Rundāles pagasts, Rundāles
novads 2.stāvs) līdz 2011. gada 8.decembra plkst. 17.00.
Apliecinājums iesniedzams atbilstoši privatizācijas noteikumu
nosacījumiem.
Ar Rundāles novada domes 2011. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 16
„Par neapbūvēta zemesgabala „Sprigulīši”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā ar kadastra numuru 40760030148 privatizācijas
noteikumu apstiprināšanu” ir apstiprināti neapbūvēta zemesgabala
„Sprigulīši”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kadastra numuru
40760030148, platībā 0,1808 ha privatizācijas noteikumi.
Zemesgabala nosacītā cena LVL 512,40 (pieci simti divpadsmit lati
un 40 santīmi), kas ir izsoles sākumcena. Maksāšanas līdzeklis – 100%
lati.
Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties Rundāles novada
pašvaldības interneta mājas lapā: www.rundale.lv, sadaļā
AKTUALITĀTES un Rundāles novada domes Kancelejā (Pilsrundāle 1,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā 2.stāvā, domes darba laikā).
Apliecinājumu par zemesgabala privatizāciju saskaņā ar apstiprinātiem
privatizācijas noteikumiem jāiesniedz Rundāles novada domes
Kancelejā, domes darba laikā (Pilsrundāle1, Rundāles pagasts, Rundāles
novads 2.stāvs) līdz 2011. gada 8.decembra plkst. 17.00.
Apliecinājums iesniedzams atbilstoši privatizācijas noteikumu
nosacījumiem.

AICINĀM PIETEIKTIES ZIEMASSVĒTKU
TIRDZIŅAM!
Visus, kuriem ir kāds tirgojams našķis vai manta, rokdarbs vai
kāds cits izmargots darbiņš, kas varētu noderēt Ziemassvētku
dāvanām vai cienastam, noformējumam vai vienkārši priekam,

aicinām piedalīties nu jau otrajā pirmsziemassvētku
gadatirdziņā Pilsrundāles vidusskolā 9. decembrī
no 13.00 - 20.00!
Pieteikšanās pie Lilitas Lauskinieces (26516711)

GAIDĀMIE PASĀKUMI
RUNDĀLĒ:
Nezinīšu skolas pasākums – princesēm par princesēm
2.decembrī Rundāles novada domes Jaunajā zālē
Ziemassvētku tirdziņš, meistarklases un koncerts
9.decembrī plkst. 13.00 – 16.00 un plkst. 17.00 – 20.00
Pilsrundāles vidusskolā
Baltais vakars – labdarības pasākums „Dāvā no sirds”
19.decembrī Rundāles pilī
Ziemassvētku pasākums vientuļajiem pensionāriem
un cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām
22.decembrī pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte”
zālē
Esmu ienācis pasaulē - pasākums 2011.gadā
dzimušajiem bērniem un viņu vecākiem
27.decembrī Rundāles pilī
BĒRSTELĒ:
Sniegpārsliņu salidojums – pasākums bērniem
2.decembrī plkst. 17.00 Bērsteles kultūras namā
Dāvanu darbnīca
8. un 15.decembrī plkst. 17.00 Bērsteles skolā
Nodarbības vadīs Radošā pulciņa vadītāja Gunta Šurna
Konkurss „Ziemassvētku rotājums”
Vērtēšana no 20.-23.decembrim
Ziemassvētku tirdziņš
22.decembrī plkst. 18.00 Bērsteles kultūras namā
Jaungada pasākums un balle
30.decembrī plkst. 20.00 Bērsteles kultūras namā
Pasākuma gaitā: Bērsteles amatieru teātra uzvedums
„Sniega puika” (režisore Sarmīte Rutka)
Ballē muzicēs grupa „Sākums”
Ieeja – bez maksas
SVITENĒ:
Dueta „Sandra” koncerts
3.decembrī plkst. 20.00 Svitenes tautas namā
plkst. 22.00 Balle
Ieeja: Ls 2,00
Ziemassvētku koncerts
20.decembrī Svitenes tautas namā
Ziemassvētku pasākums Svitenes pensionāru
apvienībai „Sudrabupe”
28.decembrī plkst. 15.00 Svitenes tautas namā
Jaungada balle
31.decembrī Svitenes tautas namā. Spēlēs grupa „Nakts
ziņas” (Ventspils). Ieeja Ls 2,50
VIESTUROS:
Ziemassvētku uzvedums
28.decembrī plkst. 13.00 Viesturu kultūras centrā,
piedaloties Viesturu bērnu deju kolektīviem

Š.g. 6. decembrī

ZIEMASSVĒTKU EGLES IEDEGŠANAS
PASĀKUMI
Plkst. 16.00 pie Saulaines Sociālā centra
Plkst. 17.00 pie Rundāles novada domes
Plkst. 18.00 pie Bērsteles kultūras nama
un Viesturu kultūras centra

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES BĒRNIEM
Rundāles pilī 21.decembrī

plkst. 12.00   Rundāles pagasta bērniem
plkst. 14.00   Svitenes un Viesturu pagastu
bērniem

Mūžībā aizgājuši
Aijā debess baltā saime,
vaļā verot zvaigžņu māju,
Lai ceļ viegli zili vēli,
Dvēselīti ceļotāju.
/A. Brigadere/

Base Gūtmane
Juris Rimševics
Antons Verkulevičs
Jānis Staļģevics
Maņa Gorbunova
Zenons Lincevičus
Anatolijs Ļevko
Ausma Statkeviča

(22.03.1937
(19.08.1945
(27.09.1965
(23.06.1935
(21.06.1947
(03.03.1929
(17.07.1958
(04.12.1939

-

15.10.2011)
21.10.2011)
23.10.2011)
04.11.2011)
05.11.2011)
12.11.2011)
13.11.2011)
15.11.2011)

„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.

