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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA
Šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
izstrādājusi un piedāvā vērtēšanai divus administratīvi teritoriālo reformu
variantus, kas paredz vēl mazāk novadu vai sadarbības teritoriju izveidi.
Pašvaldībām ir nepieciešami dažādi reģionālās attīstības instrumenti,
kurus pēc savām funkcijām ir jāsniedz VARAM. Pagaidām gan kopš
reformas īstenošanas 2009.gadā tie
īsti nav sagatavoti. Diemžēl šobrīd
VARAM kā vienīgo attīstības instrumentu saredz jaunu teritoriālo reformu, neizvērtējot jau iepriekš veiktās
reformas gūtās mācības un nepiedāvājot izsvērtu un reālu valsts reģionālās attīstības politiku. Šādi pārāk paļaujoties uz to, ka, izveidojot lielākas
pašvaldības, tās pašas automātiski
atrisinās visas valsts reģionālās attīstības bremzējošās problēmas.
Neskaidrs jautājums - kā lielāka
varas centralizācija palīdzēs visas
Latvijas, tostarp – nomaļu attīstībai.
Vai tas, ka uz papīra pašvaldības budžets būs lielāks, nozīmēs, ka labāk
un ar pieejamākiem kvalitatīviem pakalpojumiem dzīvos cilvēki kaut kur
Latvijas pierobežā? Nez vai. Šobrīd
esošajā modelī mēs vismaz redzam
visus Rundāles novada cilvēkus. Varbūt mēs ne vienmēr varam jums
nodrošināt 100% vajadzību apmierināšanu pēc valsts pakalpojumiem,
tostarp – ceļu asfaltēšanu uz Latvijas Valsts ceļu īpašumā esošiem
ceļiem, bet – pamatvajadzības un
sociālā palīdzība tiek sniegta, komunālie pakalpojumi un pašvaldības
funkciju izpilde tiek nodrošināta. Vēl
vairāk – spējam realizēt arī pašvaldībām atļautās brīvprātīgās iniciatīvas
– tieši tās, kas vajadzīgas tieši mūsu
cilvēkiem. Vai visi novada cilvēki tiks
saredzēti lielā pašvaldībā. Diezin vai…
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

PALDIES, SKOLOTĀJ!

Katru gadu Latvijā oktobrī tiek atzīmēta skolotāju diena.
Par īpašu tradīciju Rundāles novadā kļuvusi pensionēto skolotāju godināšana.
Mums katram dzīvē ir
savs īpašais skolotājs. Cilvēks, kurš licis pamatus zināšanām, ietekmējis mūsu
skatījumu uz lietām, notikumiem, dzīvi, varbūt laikus pateicis – kas ir balts,
bet kas - melns.
Oktobra sākumā daudzviet pasaulē un arī Latvijā
tiek atzīmēta skolotāju diena.
8.oktobrī uz kopā sanākšanu tika aicināti novada
pensionētie pedagogi, lai
sirsnīgā gaisotnē atkal satiktos un atcerētos aizgājušos
darba gadus.
Pensionēto skolotāju godināšana novadā ir sena
tradīcija, iedibināta jau Rundāles pagasta laikos, un ar
katru gadu dalībnieku skaits
kļūst arvien kuplāks.

Šoreiz skolotāju godināšanas pasākums notika Svitenes muižā.
„Katru gadu mēs izvēlamies citu vietu, esam tikušies
Rundāles pilī, novada domes
zālē, šoreiz - tā ir Svitenes
muiža,” atklāja pasākuma organizatore un kultūras darba
speciāliste Lilita Lauskiniece.
Kur pasākums tiks rīkots nākamgad, atkarīgs arī no senioru vēlmēm.
Īpašu interesi raisīja muižā
izveidotais seno lietu muzejs,
kur var iepazīties ne vien ar
toreizējās muižas un pagasta
dzīvi, dažādiem fotoattēliem,
bet arī - veclaiku gludekļiem,
kafijas dzirnaviņām, rakstāmmašīnām un citiem eksponātiem.

Pedagogi pēc oficiālās
apsveikuma daļas ļāvās sarunām un kavējās atmiņās.
Par muzikālo noformējumu
ģitārspēles pavadībā rūpējās
Vladimirs Berezins.
Pēc sirsnīgām sarunām
sekoja Lielvārdes senioru biedrības senioru teātra
„Paši” izrāde „Paši pūta, paši
dega”.
Lielvārdes novads var lepoties ar Latvijā, iespējams,
vienīgo teātri, kur visu dara
tikai seniori – paši spēlē,
zīmē, uzstāda un nomaina
dekorācijas, gādā tērpus un
rekvizītus, turklāt teātra režisore arī ir seniore.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
Pagarina īres līgumu
Tika pieņemts lēmums pagarināt īres līgumu līdz 2016.gada 20.janvārim personai par dzīvojamo telpu Saulaines sociālā centrā.
Apstiprina mēneša darba algas likmes
Normatīvie akti paredz, ka izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba
algas, atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam, katru gadu nosaka attiecīgā novada pašvaldība.
Domes sēdē tika nolemts sākot ar 2015.gada 1.septembri apstiprināt šādas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes
- Pilsrundāles vidusskolas direktorei - 1030,00 EUR;
- Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājai - 805,00 EUR;
- Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājai - 811,00
EUR.
Iznomā zemi
Lauksaimnieciskajai ražošanai tika iznomātas pašvaldībai piekritīgas Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 36” zemes vienības 0,04 ha platībā un “Pilsrundāle 37” zemes vienības 0,04 ha platībā.
Dala īpašumus
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Vīstiķi”, atdalot daļu no zemes vienības un izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Vidzemnieki”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Cālīši” un noteikts zemes
lietošanas mērķis - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta;
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Rundāles pils muzejs”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu, un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums “Rundāles Avoti” un noteikti zemes lietošanas mērķi:
- apbūves zeme - Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
0.31 ha platībā;
- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme - Dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorija 1.07 ha
platībā. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platības
var tikt precizēta;
- Tika pieņemts lēmums sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Rundāles pagasta zemes”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu, un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums “Rundāles
pils stādaudzētava” un noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta;
- Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Atvari”,
atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Oliņas” un noteikts zemes lietošanas mērķis
- zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Apstiprina zemes ierīcības projektu
Domes sēdē tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības projekts
Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Bullēni”. Jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Zalkši” un apstiprināts
zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Piedzen nokavētos nekustamā īpašuma maksājumus
Par savlaicīgi neveiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumiem, domes sēdē tika pieņemts lēmums bezstrīdus kārtībā piedzīt izveidojušās parāda summas no divām personām.
Kopējā parāda summa 3500 EUR.

Nr. 10 (220) 2015.gada Oktobris

Atļauj nomāt telpas
Domes sēdē tika atļauts speciālajai pirmskolas izglītības iestādei
“Saulespuķe”, iestādes darba nodrošināšanai, nomāt nedzīvojamās
telpas nekustamajā īpašumā “Imantas b1”, Īslīces pagastā, Bauskas
novadā 104,3 m² platībā un slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar
biedrību “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” uz sešiem gadiem
sākot no 2015.gada 1.oktobra. Nomas maksa – 1,20 EUR/m² mēnesī
bez PVN.
Apstiprina pašvaldības nolikumus un noteikumus
Domes sēdē tika apstiprināts Rundāles novada domes 2015.gada
nolikums „Rundāles novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”. Nolikums nosaka Rundāles novada domes autoceļu fonda līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
Tāpat tika apstiprināts Rundāles novada domes nolikums „Par Rundāles novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības politiku”.
Tika apstiprināti arī sekojoši pašvaldības noteikumi –
- “Par Rundāles novada pašvaldības komandēto personu komandējumiem”;
- “Par Reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
Rundāles novada pašvaldībā un tās pakļautībā esošās iestādēs”;
- “Par inventarizācijas kārtību Rundāles novada pašvaldībā un tās
pakļautībā esošajās iestādēs”;
- „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas metodika Rundāles novadā”.
Apstiprina budžeta grozījumus
Ieņēmumu daļa palielināta saskaņā ar piešķirtajām mērķdotācijām
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. Kopā grozījumi veikti par
130 tūkstošiem eiro. Atbilstoši ieņēmumiem palielināta arī izdevumu
daļa. Izdevumu daļā pedagogu darba samaksai vispārējai vidējai izglītībai Pilsrundāles vidusskolā veikti grozījumi par 86 648 EUR, Valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSOAI) grozītas par 20
440 EUR, pedagogu darba samaksa 5-6 gadīgo apmācībai Pilsrundāles
vidusskolā palielināta par 5703 EUR, VSOAI 5-6 gadīgo apmācībai palielinātas par 1 346 EUR. Pedagogu darba samaksa interešu izglītībai
palielināta par 3 785 EUR (VSOAI pieaudzis par 893 EUR).
PII Mārpuķīte - pedagogu darba samaksa 5-6 gadīgo apmācībai
palielināta par 9 201 EUR (VSOAI par 2170 EUR).
Reģistrē ielu pašvaldības bilancē
Tika pieņemts lēmums reģistrēt esošo ceļu, kurš atrodas nekustamo
īpašumu zemes vienībās - „Skujas”, „Vidzemnieki”, „Cielavas”, „Mētras”,
„Grodi”, „Ceļmalas”, „Šulci”, pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā un piešķirt nosaukumu - „Līvānu iela, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles
novads”. Tāpat tika pieņemts lēmums veikt minētā objekta novērtēšanu un uzņemšanu pašvaldības bilancē.
Apstiprina izsoles rezultātus
Domes sēdē tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Sēļi”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, ar kopējo platību 71,6 m2, īres tiesību
izsoles rezultāti. Izsolē nosolītā cena - EUR 1,19 par vienu dzīvojamās
platības kvadrātmetru mēnesī.
Nosaka pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu
Saskaņā ar Rundāles novada domes Komunālā dienesta veiktajiem
aprēķiniem un pamatojoties uz to, ka dzīvokļu īpašnieki bez apsaimniekotāja starpniecības pašu spēkiem veic funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitāro kopšanu, kā arī, lai nodrošinātu Rundāles novada domes apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju
pienācīgu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, domes sēdē tika pieņemts
lēmums noteikt Rundāles novada domes apsaimniekojamām mājām
„Skujukrogs”, „Punslavas-5”, „Punslavas-6”, „Punslavas-7”, „Rundāles
pienotava”, „Strautiņi”, „Zvejnieki”, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
maksu EUR 0,15 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības kvadrātmetru mēnesī. Lēmums stāsies spēkā no 2016.gada 1.janvāra.
Tāpat tika pieņemts lēmums noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Druviņas” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu EUR 0,20 par
vienu dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru mēnesī. Maksa
tiek aprēķināta no 2015.gada 1.oktobra.
Nākamā domes sēde – 29.oktobrī plkst.09.00 Rundāles novada domes sēžu zālē
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AICINA APMEKLĒT
SPORTA NODARBĪBAS NOVADĀ

5.oktobrī Saulainē ir atsākušās vingrošanas nodarbības. Apmeklēt tās aicināts
ikviens novada iedzīvotājs,
neatkarīgi no fiziskās un
sportiskās sagatavotības.
Tāpat iedzīvotājiem bez
maksas tiek piedāvāts sportot volejbola un galda tenisa
treneru vadībā, kā arī apmeklēt novadā esošās sporta zāles un izmantot novada
sporta inventāru.
NODARBĪBU LAIKI
Pilsrundāles vidusskolas
sporta zālē sporta nodarbības
- otrdienās plkst. 19:00 - 21:00
- sestdienās plkst. 14:00 - 16:00
Nodarbības galda tenisā
- pirmdienās plkst. 15:30 - 17:30
- trešdienās plkst. 15:30 - 17:30
Treneris: Aivars Kamols
(Kontakttālrunis: 29206294)
Nodarbības volejbolā
- otrdienās plkst.19:00 - 21:00
- sestdienās plkst.14:00 - 16:00
(sieviešu un vīriešu komandas)

Treneris: Vilnis Zariņš
(Kontakttālrunis: 26559415)
Svitenes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā
sporta nodarbības
- pirmdienās plkst.18:00 - 20:00
- ceturtdienās plkst.18:00 - 20:00
Bērsteles kultūras nama
zālē sporta nodarbības
- pirmdienās plkst.18:30 - 21:00
- ceturtdienās plkst.18:30 - 21:00
Viesturu kultūras centra
zālē sporta nodarbības
- trešdienās plkst. 18:00 - 19:00
(bērniem) un
19:00-20:00 (pieaugušajiem)
- piektdienās plkst.18:00 19:00 (bērniem) un
19:00-20:00 (pieaugušajiem)
Nodarbības vingrošanā
PII „Mārpuķīte” zālē
- pirmdienās plkst.18:30 - 19:30
Trenere: Baiba Gudaņeca
(Kontakttālrunis: 26538109)
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

IEPIRKTS JAUNS INVENTĀRS
ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI

30.septembrī
noslēdzies
„Valsts atbalsta zivsaimniecības attīstībai” no Zivju fonda
līdzekļiem finansētais projekts
“Materiāli
tehnisko līdzekļu iegāde zivju
resursu aizsardzības uzlabošanai Rundāles novada ūdenstilpēs”.
Projekts realizēts sadarbībā
ar Bauskas mednieku un makšķernieku biedrību, ko Rundāles
novada dome pilnvarojusi organizēt vimbu licencēto makšķerēšanu.
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Projekta ietvaros nodrošināta trūkstošā materiāli tehniskā
bāze, iegādājoties jaunu un modernu inventāru un aprīkojumu
malu zvejniecības apkarošanai, nelikumīgas zivju resursu
ieguves pārkāpumu fiksēšanai
un novēršanai. Kopējā projekta summa sastāda 8515 eiro,
biedrības nodrošinātais līdzfinansējums 976 eiro apmērā.
Projekta ietvaros iegādāta
piepūšamā laiva ar piekabi pārvadāšanai, divi motori, ūdensizturīga fotokamera, termokamera, divi binokļi un baterijas
uzlādēšanas ierīce.
Paredzēts, ka iegādātais inventārs tiks nodots Bauskas
mednieku un makšķernieku
biedrības rīcībā.
Ludmila Knoka,
Uzņēmējdarbības un
konferenču centra vadītāja

UZŅĒMĒJUS AICINA UZ
SEMINĀRU PAR PAMATKAPITĀLA
PĀRREĢISTRĀCIJU UZ EIRO
3.novembrī
pulksten
10:00 Svitenes konferenču
zālē notiks seminārs „Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro: kādi dokumenti
nepieciešami un kā tos sagatavot?”. Semināru organizē Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrs akcijas
„Uzņēmēj, sakārto papīrus!”
ietvaros. Laipni aicināti SIA
vadītāji un grāmatveži, kuri
līdz šim vēl nav sakārtojuši
dokumentus atbilstoši prasībām.
Seminārā tiks apskatītas tēmas – Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – dokumenti, kas jāiesniedz Uzņēmumu
reģistram, dokumentu paraugu
aizpildīšana (dalībnieku sa-

pulces protokols, dalībnieka
lēmums, statūtu grozījumi, dalībnieku reģistrs, pieteikums),
pamatkapitāla izteikšana eiro,
jauna dalībnieka pievienošana,
dalībnieku izmaiņas, kapitāldaļu pārdošana, līguma paraugs,
dalībnieku sapulce, izsludināšana, dalībnieku sapulces norise,
pamatkapitāla palielināšana,
pamatkapitāla samazināšana;
Lektore: JADVIGA NEILANDE, sertificēta nodokļu
konsultante, Latvijas nodokļu
konsultantu asociācijas biedre,
grāmatas “Komersanta ABC”
autore.
Ludmila Knoka,
Uzņēmējdarbības un
konferenču centra vadītāja

NOVEMBRIS – MAKARONU MĒNESIS
RADOŠAJĀS DARBNĪCĀS
Katru ceturtdienu plkst.17.00
Bērsteles skolas radošajās
darbnīcās notiek kulinārijas
nodarbības. Novembrī mācīsimies gatavot ēdienus no makaroniem: 5.novembrī – lazanja,
12.novembrī – makaroni bakar,
19.novembrī – paštaisītie makaroni, 26.novembrī – canelones. Un katru reizi pamatēdienam un grupas noskaņojumam
atbilstošs deserts.
26.novembrī gatavosim arī
piparkūku mīklu. Jā kādai personai ir īpaša recepte šo ēdienu

pagatavošanā un ir arī vēlme ar
to padalīties – gaidām! Būsim
priecīgi redzēt visus cilvēkus,
kuriem interesē kulinārija un
jaunie ēst gatavošanas paņēmieni.
Darbnīcas virtuvē saimnieko
Zaiga Ārente, Ludmila Knoka,
Žanna Ivanova.
Kontaktpersona par radošo
darbnīcu nodarbībām Ludmila Knoka,
tālrunis: 63962126,
mob.tālr.: 28343312,
ludmila.knoka@rundale.lv.

AKTUĀLĀS APMĀCĪBAS
6.novembrī no 09.00 līdz
16.00 seminārs par gida
darba metodiku Bauskas TIC
kursā “Bauska – pilsēta, kur
satiekas…”.
Uz semināru tiek aicināti arī
visi tūrisma jomā strādājošie,
kuri ikdienā vada ekskursijas
vai stāsta par savu saimniecību, vai tikai plāno to darīt perspektīvā. Lekciju par gida dar-

ba metodiku apmaksā Bauskas
novada pašvaldība, pilnam kursam var pieteikties līdz 31.oktobrim.
6.novembrī plkst. 14.00,
Bērstelē, Uzņēmējdarbības
un kompetenču attīstības
centrā diskusija “Apzināta
sevis un uzņēmuma vadība.”
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KATRA SATIKŠANĀS IR ATKLĀJUMS UN PRIEKS…
Divas dienas – 25.un 26.septembris – Rundālē tika aizvadītas zem zirga zīmes

Šogad K.Baronam, latviešu folkloras tēvam, aprit 180-tā dzimšanas diena,
kura zem Aspazijas un Raiņa
jubileju zīmes tika mazliet
piemirsta, tāpēc man liels
prieks, ka Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF) iesniegtais projekts “Bērīt’s, mans
kumeliņš” tika atbalstīts un
divu dienu lielpasākums varēja notikt.
Zirgu tēma, manuprāt, ļoti
labi iederas Rundālē, jo mums ir
augsta līmeņa zirgaudzētāja un
trenere Mārīte Škapare, kuras
ikdienas darbu, trenējot bērnus,
jauniešus un pieaugušos, var redzēt katrs iedzīvotājs.
Ļoti jauki, ka šajā reizē pasākumam piebiedrojās UNESCO Stāstu bibliotēku dalībnieki
no visas Latvijas. Projekts NOTEIKTI ieguva no šīs sadarbības, jo stāstnieki bija ļoti atraktīvi, interesanti, ieinteresēti un
darbīgi.
GLEZNO SAPŅUS
Pasākums iesākās ar “Stāstu
bibliotēku” pasākuma atklāšanu
Svitenes pilī, kuru laipni sagatavoja Rundāles Mākslas skola.
Notika vēsturiska pils iepazīšana Guntas Novikas vadībā, gleznošanas nodarbība gleznotājas
Īras Rozentāles vadībā, kurā
stāstnieki mēģināja uzgleznot
Zirga sapņus, un tas izdevās radoši un interesanti.
Stāstniekiem uzstājās Svitenes sākumskolas audzēkņi ar
latvju Dainu par zirgiem uzvedumu un vēlāk arī paši bērni pie
pils zīmēja zirgu sapņus.
Jauks piedzīvojums tiem,
kuri nekad vai ļoti sen pabijuši pie vecās plīts, bija pankūku
pašcepšana pils “Ķēķī”.
UZZINA PAR SAVVAĻAS
ZIRGU DZĪVI
Nākamais solītis - pārcelšanās uz novada domes Jauno
zāli, kur visi varēja iepazīties ar
brīnišķīgu cilvēku- savvaļas zirgu pētnieku un pazinēju Eināru
Nordmani, iepazīt viņa un līdzbiedru fotoskatījumu uz zirgu
ikdienu, iepazīt to Eināra Nordmaņa stāstījumā.
Stāstījums ieinteresēja skatītājus, tika uzdoti daudzi jautājumi par savvaļas zirgu dzīvi.

Zirgaudzētāja Mārīte Škapare pasākumam bija sagatavojusi plašu programmu ar paraugdemonstrējumiem /Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”/
Visu brīnišķīgi papildināja zirgu krāsu pētnieces Ineses Tones lekcija par zirgu krāsu īpatnībām, stāstījumu atraktīvi un
organiski papildināja folkloras
kopa “Savieši”, kura izdziedāja
dziesmas no jaunā CD “Zirga
pase”.
RAISĀS STĀSTI PIE
PIEGUĻNIEKU UGUNSKURA
Vakars pienāca ar sirsnīgu
un draudzīgu pasēdēšanu pie
“Pieguļnieku ugunskura”, kuru
komunālā dienesta puiši bija
salikuši Mārītes Škapares pļavā,
netālu no zirgiem, kuri turpat
ganījās, radot vajadzīgo noskaņu. Ugunskuru simboliski iededza pati saimniece- Mārīte.
Ar “Zirga Dominika mīlestības stāstu” gribējās iesākt pasākumu, jo Dominiks, kurš aprakstīts V.Landsberģa grāmatā,
ir īsts savvaļas zirgs.
Stāsti turpinājās organiski,
sirsnīgi un jautri, pa vidu tiem
ar aizrautību notika jau Baltu
vienības dienā apgūtā maizītes
cepšana uz ugunskura, kas daudziem viesiem bija atklājums un
izraisīja lielu azartu.
Interesanta bija arī Aelitas
sagādātā vārīto pupu bļodiņa,
kurā katra sakrātā pupa bija
kāds stāsts…
Vakars turpinājās ar Evijas
Maļkevičas ierosinātu kopīgu
mūzikas ritmu radīšanu un kopīgais, draudzīgais ritms, daba,
nakts, zirgu bubināšana, ugunskurs radīja to, īsto kopības no-

skaņu, kuras dēļ sajūti- viss notiek, mēs kopā esam spēks.
VIENOTI DEJĀS, DZIESMĀS
UN STĀSTOS
Nākamā projekta diena sākās ar Mājtirgus raibumu, kopkoncertu, kuru ļoti interesanti
papildināja stāstnieku jautrie
un interesantie stāsti. Ciemos
bija seni draugi no Biržu rajona
Vabaļņinkiem, Rundāles pašdarbības kolektīvi, jautrie un
asprātīgie Iecavas Impro teātra
jaunieši Valdas Karnītes vadībā, brīnišķīgā Tērvetes dabas
parka komanda ar neparastām
spēlēm un informāciju, ļoti īpaša koklētāja Dace Bleikša, kura
ir daudzu konkursu laureāte un
ļoti jūtīgi un skaisti noslēdza
Mājtirgus programmu.
Pēc Mājtirgus programmas

visi tika aicināti uz Mārītes Škapares īpašumu, kurā saimniece
bija rūpīgi sagatavojusi plašu
programmu – gan stāstījumu
par zirgu vēsturi Latvijā, gan
reitterapeites stāstījumu un
paraugdemonstrējumus, gan
vizināšanu droškā, jāšanas paraugdemonstrējumus, sevi zirga
mugurā parādīja gan jaunāki,
gan vecāki jāšanas pratēji.
Ļoti smieklīgs bija brīdis,
kad visi zirgi saskrēja kopā un
noraudzījās, kā droškā vizina
ļaudis. Tas bija neparasti, zirgi
neko tādu nebija redzējuši, un
nevarēja saprast- viņi apsmej
vai jūt līdzi..:)
DARINA KRĀŠŅUS KROŅUS
Nākamais lielais notikums,
ar kuru tika noslēgts viss projekts, bija kreatīvās Austrālijas

Savvaļas zirgu pētnieks un pazinējs Einārs Nordmanis un
Lilita Lauskiniece /Foto: Vilhelmīne Jakimova/
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latvietes Brigitas Strodas “Kroņu darbnīca” novada domes
Jaunajā zālē.
Brigitai izdevās jau divu dienu garumā darbojušos stāstniekus un interesentus patiesi
ieinteresēt un aizraut, jo Brigitas “pozitīvais trakums” un
atraktivitāte ir Latvijā plaši
pazīstama. Aicinot Brigitu, jau
to zināju, jo abas vairākus gadus esam piedalījušās “Latvijas
kultūras vēstnieku” programmā,
bet tiem, kuri viņu nepazina, bija
īstens kultūršoks un tūdaļ pat
tika izteikti daudzi aicinājumi
vadīt darbnīcas vēl citur.
MAZA IEDZĪVOTĀJU
ATSAUCĪBA
Noslēdzoties projektam, man
ir liels gandarījums, ka esmu
varējusi šajā projektā būt kopā
ar paralēli esošā “Stāstu bibliotēku” projekta dalībniekiem,
iepazinusi neparastas, spilgtas
personības, varējusi realizēt
savas idejas un izcelt novada
interesanto cilvēku darbošanos,
jo projekta rakstīšana un realizācija prasa lielu darbu, bet,
protams, radās arī pārdomas
par to, cik neatsaucīgi tik lielam,
daudzu cilvēku ieguldītajam
darbam ir novada ļaudis.
Stāstījumi par zirgu krāsām
noteikti bija vesela mācību
stunda latviešu valodas stilistikā.
Tā tas, diemžēl, ir daudzās
novada vietās. Grūti pateiktvai tā ir lielāka pārticība, kura
sniedz iespēju apmeklēt tikai
lielpilsētas pasākumus, vai vienaldzība? Tas rada skumjas pārdomas, jo visi bija ļoti centušies,
lai viesiem pēc iespējas labāk
parādītu mūsu novada vērtības.
Sadarbība un iepazīšanās
vienmēr ir prieks, bet īpašs
prieks ir, kad pasākumā līdzās ir
savējie, tāpēc – paldies Mārītei
par pārdomāto programmu un
atsaucību manām idejām, Aelitai par “pleca sajūtu” un mūsu
kopdarbību zupas vārīšanā, studijas jauniešiem par atbalstu un
Mākslas skolas kolektīvam un
darbiniekiem par paveikto un
vēlmi atbalstīt šo projektu!
Lai mums visiem skaists rudens un gaišas domas! Būsim
viens otram vairāk!
Lilita Lauskiniece,
Kultūras darba speciāliste
Rundāles pagastā
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FESTIVĀLS, KAS MĀCA KLAUSĪTIES UN SADZIRDĒT
Aizritējis 4.Zemgales stāstnieku festivāls “Gāž podus Rundālē!”

Sadziedāšanās Brigitas Strodes kroņu darbnīcā. Pirmā no kreisās - Inta Tuza, Dobeles centrālās bibliotēkas bibliotekāre, Agita Lapsa, Valmieras pilsētas integrētās bibliotēkas bibliotekāre, Inese Bērziņa,
logopēde no Bauskas, Aelita Ramane, Zemgales stāstnieku festivāla organizētāja, Ina Celitāne, Kuldīgas
festivāla „Ziv’ zup” vadītāja /Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”
4. Zemgales stāstnieku festivāls “Gāž po- MĒRĶIS – VIENOT VISUS
dus Rundālē!” pulcēja dalībniekus no visas ZEMGALES STĀSTNIEKUS
Latvijas, kopumā 25 cilvēkus.
Arī katram dalībniekam vajadzēja izteikt savas
Divu dienu garumā viņi iepazina mūsu novada domas par to, kas Zemgales festivālos bijis labs,
skaistās vietas un cilvēkus, piedaloties novada kas jāuzlabo. Visi bija vienisprātis, ka festivālam
pasākumā “Bērīts mans kumeliņis”.
jāturpinās un tieši šeit – Rundāles novadā, bet saVisi dalībnieki bija ļoti gandarīti, ka varēja ie- darbojoties ar Zemgales kolēģiem, lai sasniegtu
pazīt vietējo uzņēmēju M.Škapari un viņas zirgus. vienu no festivāla mērķiem – vienot visas ZemĪpaši pateicīga bija Kuldīgas stāstniece I.Celitāne, gales stāstniekus, izceļot tikai šim reģionam rakjo nākamgad zirga tēma ieskanēsies bērnu fol- sturīgo.
kloras kustībā “Pulkā eimu, pulkā teku”, un šeit
Noteikti jāstrādā ar bērnu un jauniešu auditoriviņa sasmēlās idejas saviem pasākumiem.
ju, jāveido starppaaudžu dialogs, jāmeklē vietējās
PASAULĒ STĀSTNIECĪBA VAIRĀK NOVĒRTĒTA pērles – stāstnieki, kuri var uzstāties publiski un
doties uz citiem festivāliem pēc pieredzes.
Viens no pasākumiem – diskusija par stāstnieNākamgad festivālam apritēs jau pieci gadi
cības attīstību Zemgalē. Šogad festivālā piedaun tas noteikti būs viens jauks pasākums mums
lījās pārstāvji no Bauskas, Jelgavas un Dobeles.
visiem.
Diskusiju vadīja UNESCO LNK Komunikācijas
Zemgales stāstnieku festivāls „Gāž podus Runun informācijas sektora vadītāja E.Maļkeviča,
dālē!” ir radies UNESCO Latvijas Nacionālās Kobet ieskatu stāstnieku festivālu kustībā Latvijā
misijas (turpmāk LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas”
un ārzemēs sniedza Latviešu folkloras krātuves
ietvaros. Pilsrundāles bibliotēka ir viena no UNEpētnieks un stāstnieks G.Pakalns. Viņš teica, ka
SCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm.
Latvijā šādi festivāli ir retums: Kuldīgā “Ziv zup”
Festivāla mērķis ir veicināt izpratni par nemaun Zemgalē “Gāž podus Rundālē”, kuri pēc formas
teriālo kultūras mantojumu un aktualizēt stāstnieir līdzīgi.
cību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma
Pasaules pieredze ir pavisam citāda, jo tur
daļu, izcelt stāstu glabātājus, stiprināt starppaaustāstniecība ir vairāk novērtēta un sabiedrībā
džu saites un vietējās kopienas saliedētību, kā arī
populāra. Piemēram, Skotijā un Īrijā jebkurā krosekmēt stāstniecības tradīcijas saglabāšanu un
dziņā sanāk ļaudis, atnāk stāstnieks un līdztekus
tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm.
dziesmām stāsta teikas, mītus, anekdotes. LatviStāstīt savus stāstus un dzirdēt citu, jūs varat
jā tas būtu kas neparasts.
arī Pilsrundāles bibliotēkā stāstu vakaros. Katru
Zinātāji teica, ka Grieķijā veselu nedēļu jūras
mēnesi bibliotēka aicina pagasta iedzīvotājus tikkrastā stāstnieki stāsta savus mītus par dieviem
ties, runāt un atcerēties lietas un notikumus, ko
un tas ir vizuāli baudāms priekšnesums. Ir valstis,
ikdienas skrējienā arī varam aizmirst.
kurās stāstnieks ir profesija un viņu gaida skolās,
Aelita Ramane,
uzņēmumos un daudzos svētkos.
Zemgales stāstnieku festivāla organizatore
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ITĀLIJAS STĀSTS PAR BRĪVPRĀTĪBU UN IESAISTĪŠANOS

Sadarbības nodomu protokola parakstīšanas mirklis. Pirmais no
kreisās Udžiate – Trevano pašvaldības priekšsēdētājs Fortunato
Turcato, Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un
vietējās skolēnu domes prezidents
No 1.līdz 4.oktobrim Rundāles novada domes delegācija, atsaucoties
sadraudzības pašvaldības Udžiate Trevano Itālijā uzaicinājumam, devās
iepazīt „vecās Eiropas” pieredzi. Līdzās
ar Latvijas delegāciju, uz Itāliju devās
arī mūsu draugi un sadraudzības pašvaldības no Halingas Igaunijā un Pakrojas Lietuvā.
Draudzība ar Udžiate – Trevano pašvaldību tika aizsākta šogad jūnijā, kad viņu
delegācija viesojās Rundālē. Kopā ar oficiālo delegāciju toreiz bija ieradušies arī
trīs brīnišķīgi arfu spēlētāji – jaunieši, kuru
sniegumu ikviens varēja novērtēt Rundāles
novada svētkos.
Draudzības pirmsākums un arī finansējums 12 tūkstošu eiro apmērā, ko šogad
ieguva Rundāles novada dome, meklējams
programmā „Eiropa Pilsoņiem”. Tā ir programma, kuras mērķis ir ļaut dažādu Eiropas
Savienības valstu iedzīvotājiem tikties, dalīties pieredzē, savstarpēji bagātināties, apmainīties viedokļiem un skatījumiem.
No Rundāles novada domes braucienā
uz Itāliju devās pieci cilvēki - Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs, Edgars Paičs, juridiskās nodaļas vadītājs, Zinaida Sparāne, speciāliste izglītības
un IT jautājumos, Laura Ārente, projektu
speciāliste un Kristīne Kociņa, sabiedrisko
attiecību speciāliste.
Brauciena uzdevumi un mērķi – parakstīt
sadarbības nodomu protokolu, iepazīties kā
dzīvo un strādā cilvēki Udžiate – Trevano,
atrast tālākās sadarbības punktus, kas arī
sekmīgi izdarīts. Jaunajā projektu sasaukumā „Eiropa pilsoņiem” martā projektu pieteikumu apņēmusies rakstīt Udžiate – Trevano pašvaldība. Tēma – brīvprātīgo darbs
un iesaistīšanās vietējās kopienas dzīvē.

Rundāles novada delegācija Udžiate – Trevano pašvaldībā

PIRMĀ DIENA. IEPAZĪSIMIES - MANA
LIELĀ ITĀĻU ĢIMENE
Pašvaldības Udžiate – Trevano priekšsēdētājs jeb, itāļu valodā „sindaco”, Fortunato
Turcato mūs sagaida jau lidostā. Ierodamies kopā ar Halingas delegāciju ar Rainer
aviokompānijas lidaparātu Bergamo lidostā nedaudz pāri pusdienlaikam.
Udžiate – Trevano atrodas stundas
braucienā no lidostas. Neliela pašvaldība
ar 4000 iedzīvotājiem pašā pierobežā ar
Šveici. Daudzi pašvaldības iedzīvotāji strādā Šveicē, jo tur algas krietni lielākas, atklāj vietējie. Savukārt šveicieši iecienījuši
Udžiate – Trevano restorānus, klubus, veikalus. Viesnīcā, kurā mūs izmitina, kā reiz
notiek šveiciešu kāzas.
Mūsu šoferīte Kristīne – smaidīga, atvērta itāliete – drosmīgi vada busiņu caur
šaurajām, kalnainajām ciematiņa ieliņām.
Braucamo latviešu delegācijai piešķīrusi
vietējā nevalstiskā organizācija - sieviešu
klubiņš 50+. „Kopumā pašvaldībā darbojas vairāk nekā 30 dažādas nevalstiskās
asociācijas,” zina stāstīt Kristīne. Arī pati
Kristīne, kura pavada ar mums kopā visas
četras dienas no agra rīta līdz vēlam vakaram – nebūt nestrādā pašvaldībā. Ar vīru
nodibinājusi nelielu šūšanas uzņēmumu,
kārto grāmatvedību. Kāpēc viņai jāziedo tik
daudz sava laika mūsu uzņemšanai? „Tāpēc, ka tas ir gods”, tā vienkārši mums vēlāk to atklās mūsu tulks Marko, jauns itāļu
puisis, „gods iesaistīties”.
Iepriekšminētais sieviešu klubiņš busiņu
iepircis par biedrības līdzekļiem un izmanto,
lai reizi nedēļā palīdzētu Udžiate – Trevano
ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, vedot tos dažādos izbraucienos.
Pavisam drīz nonākam pašvaldības ēkā,
Udžiate – Trevano sirdī. Rātsnams atrodas

Udžiate – Trevano augstākajā punktā - 414
metrus virs jūras līmeņa. Apdzīvotība blīva
- 773 cilvēki uz kvadrātkilometru, kamēr salīdzinājumam pie mums Rundālē tie ir vien
17. Māja pie mājas izkārtojušās kalnu ieskautā ieplakā.
Pašvaldībā mūs sagaida ar vietējo iedzīvotāju sarūpēto cienastu – dažādām uzkodām itāļu gaumē. Kā uzzinām un saprotam
vēlāk – pilnīgi viss, ar ko tiekam cienāti vizītes laikā, nāk no pašvaldības iedzīvotāju
virtuvēm.
Arī kultūras joma ir atdota pašiniciatīvai
– organizēt atpūtu ir pašu iedzīvotāju rūpe.
Pašvaldība finanses iegulda tikai infrastruktūrā - ēkās, ceļos, aprīkojumā. Kas un kā
notiks kādā no konkrētajām vietām atkarīgs jau no pašiem iedzīvotājiem. Obligāts
nosacījums katrā no šādām atpūtas vietām
– brīvi pieejama virtuve. Ierastais atpūtas/
kultūras modelis – kāda no vietējām biedrībām gatavo ēdienu, meklē muzikantus. Ar
ēdienu cienā vai pārdod, lai iekasēto varētu
ieguldīt nākamā pasākuma organizēšanā.
Lielākā no šādām atpūtas vietām atrodas
Eiropas laukumā pašā Udžiate ciematiņa
centrā. Laukuma galvenais lepnums – mastos plīvojošie visu Eiropas valstu karogi.
Vasarās pasākumi šeit notiek katrās
brīvdienās. Stāsts pārsteidz savā vienkāršībā. Gribi lustēties, taisi pats.
OTRĀ DIENA – BĒRNU DĀRZI, SKOLAS,
EXPO 2015
Personīgā atklāsme – mēs, salīdzinot ar
itāļiem, noteikti esam ārišķīgāki – lietās, attieksmē pret dzīvi un līdzcilvēkiem.
Apmeklējam pašvaldības bērnudārzu.
Ēka - būtībā „angārs”, kas dalīts ar nelielām
starpsieniņām, bez mums ierastajām grupiņām. –>
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PAR IEDZĪVOTĀJU „PARASTO” UN INICIATĪVU
<– Bērnudārzs pievērsies „zaļajai audzināšanai” un stāsta mazajiem Udžiate –
Trevano pilsoņiem kā var otrreiz izmantot
dažādus materiālus.
Piemēram, ārā ierīkota tāda kā trasīte
no plastmasas kanniņām, transportēšanas
paliktņi izmantoti puķu podiem, telpās atrodami simtiem dažādu nieku, kas stāsta,
cik forši ir kaut ko pārveidot un izmantot no
jauna, tostarp mazi, daudz dzīvē pieredzējuši pabružāti galdiņi.
Kopumā pašvaldības bērnudārzā mācās
ap 140 bērniem. Tad mācības tiek turpinātas sākumskolā, kas ilgst piecus gadus,
pamatskola –trīs.
Pēc pamatskolas beigšanas jaunietis var
stāties vidusskolā/ licejā kādā no lielajām
kaimiņu pašvaldībām, piemēram – Komo.
Pašā Udžiate – Trevano šādu skolu nav.
Jautājam, kā risina problēmas ar skolēniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes.
Mūs nesaprot. Šeit šādi jautājumi nav aktuāli. Tāpat kā bērnunami. Ukrainiete Jeļena, kura jau vairāk nekā desmit gadus dzīvo Udžiate – Trevano, zina stāstīt, ka visa
noslēpums meklējams saliedētajā kopienā.
Ja problēmas piemeklē māti, ir vecāsmātes,
tantes, kaimiņi, kuri vienmēr var pieņemt
bērnu pie sevis. Ārkārtas situācijām izveidoti krīzes centri.
Dienas noslēgumā - starptautiskā izstāde Expo 2015 Milānā. Tēma – cilvēces pabarošana un no tās izrietošais pāridarījumu
planētai. Mūsu iespaidi – protams, grandiozi, interesanti apmeklēt tik daudzu un dažādu valstu paviljonus, bet ieguvumus, ko tieši
šī izstāde sniedz katras konkrētās valsts
attīstībai vai planētai, diemžēl neuztveram.
TREŠĀ DIENA – SADARBĪBAS NODOMU
PROTOKOLA PARAKSTĪŠANA
Draugu pulkam Rundāles novadam nu
piepulcējusies vēl viena pašvaldība - Udžiate - Trevano Itālijā. Līdz šim sadarbības
līgumi parakstīti un draudzība sekmīgi ritējusi ar Pakroju Lietuvā, Halingu Igaunijā,
Svisloču Baltkrievijā.
Ko tas dos novada iedzīvotājiem? Iespējas satikties, dalīties pieredzē, bagātināties.
Jau šobrīd iedibinātās draudzības ar Lietuvu, Igauniju un Baltkrieviju krietni vien pāraugušas pašvaldību administrāciju līmeni.
Mūsu kultūras kolektīvi, skolēni, uzņēmēji,
zemnieki ir iepazinuši šīs valstis, atraduši
sev domubiedrus un draugus.
Definējot potenciālās sadarbības jomas
ar Udžiate – Trevano, kā viens no sadarbības punktiem – brīvprātīgo un nevalstisko
organizāciju pieredzes apmaiņa. Brīvprātīgo sistēma, kas tagad darbojas Udžiate – Trevano, tiešām pārsteidz un to būtu
vērts iepazīt arī mūsu novada aktīvistiem.
Kā uzsvēra pašvaldības mērs Fortunato

Turcato, arī pirms desmit gadiem Udžiate –
Trevano viss nebūt nebija tik gludi: „Arī mēs
baidījāmies atvērt savas mājas ciemiņiem.
Baidījāmies, vai būsim pietiekoši labi – remonts, ēdiens un vēl sazin kas. Bet tās visas
bija tikai mūsu iedomas, jo ne jau materiālais stāvoklis spēlē galveno lomu, bet gan
iespēja cilvēkiem savstarpēji komunicēt,
apmainīties pieredzē. Turklāt - kur gan vēl
labāk var iepazīt vietējo kultūru, tradīcijas,
ja ne ģimenē.”
Sadarbības nodomu protokolu parakstīšanas dalībnieki – visu organizāciju pārstāvji – civilās aizsardzības, Sarkanā Krusta,
skolēnu dome, senioru, sieviešu klubiņš 50+
un daudzas citas. Šīs visas organizācijas ir
sniegušas savu artavu – laiku, finanses –
mūsu visu - latviešu, lietuviešu, igauņu un
maltiešu - uzņemšanā.
Pie galda, kur tiek parakstīti sadarbības
nodomu protokoli, tiek aicināts arī skolēnu
domes prezidents. Pa līgumam katrai pašvaldībai, viens - skolēnu domei. Jēga? No
mazotnes tiek mācīta iesaistīšanās, izpratne par pašvaldības darbu un piederību. Kā
teic Udžiate-Trevano pašvaldības mērs –
„galu galā tālāko sadarbību jau attīstīs šī
brīža jaunieši”. Skolēnu domes vajadzībām
katru gadu no pašvaldības budžeta tiek piešķirti 2000 eiro, kuri tiek tērēti pēc domes
ieskatiem.
Pavisam drīz pienāk atvadu vakars vietējā senioru atpūtas namā, kas ierīkots
bijušajā skolā. Šeit seniori rīko dažādus
pasākumus savam un ciema iedzīvotāju
priekam.
Mūsu vakara dalībnieki – visu piecu
dalībvalstu – Itālijas, Maltas, Latvijas, Lie-

tuvas un Igaunijas - delegāciju pārstāvji,
vietējie iedzīvotāji, cilvēki 70. Galdā tiek
celta lazanja, kuru pirms vairākām dienām
tālredzīgi pagatavojusi un sasaldējusi mūsu
šoferīte Kristīne, kukurūzas putraimu putra polenta tiek gatavota tur pat uz vietas.
Katra saimniece sacepusi pa savai „firmas”
kūkai, ko pati arī prezentē un piedāvā baudīt ciemiņiem. Muzikālais pavadījums - vietējais akardeonists no senioru biedrības,
improvizētā kopkora vairakkārt izdziedātas
dziesmas „O’sole mio” un „Bella Ciao”. Sajūtas nebeidzami pozitīvas un siltas. Pateicības vārdi par sadarbību un atvadas.
Pavadītais laiks Itālijā bija piepildīts dažādām aktivitātēm, objektu apskatēm, darba kārtība tik blīva un aizpildīta, ka izpaliek
pat laiks vienkāršai „elpas ievilkšanai”. Tomēr katrs atgriežamies mājās ar savu sajūtu, jauno zināšanu „somu.”
„Man tā ir pilna ar iespaidiem - par saliedēto kopienu, kur līdzcilvēki ir gluži kā musketieri – viens par visiem un visi par vienu.
Kur iedzīvotājs „parastais” māk uzņemties
iniciatīvu, prot ne tikai saņemt un novērtēt,
bet arī dot pats savu artavu kopienas ikdienas dzīves uzlabošanā. Kur „iedzīvotājs”
parastais ir gatavs dalīties visdārgākajā –
atdarīt sava nama durvis un uzņemt tevi kā savējo. Kur „iedzīvotājs” parastais nevis
pieprasa to, kas viņam „pienākas”, bet gan
domā pats, kas ir tas, ko es varu dot sabiedrībai,” pēc vizītes pārdomās dalās Laura Ārente, Rundāles novada domes projektu
speciāliste.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

AICINA PIETEIKTIES LABAS PIEREDZES BRAUCIENAM
UZ HALINGU IGAUNIJĀ
Aicinām pieteikties novada esošo un topošo mazo uzņēmumu īpašniekus un vadītājus labas pieredzes braucienam uz Halingas pašvaldību Igaunijā.
Plānotie datumi - 19.-20.novembris vai 10.-11.decembris (izbraukšanas datums,
laiks un programma tiks papildus precizēti).
Brauciens tiek organizēts Rundāles un Halingas pašvaldības sadarbības projekta
ietvaros. Halingas pašvaldības uzņēmēji ir gatavi padalīties ar savu pieredzi mazā
biznesa attīstībā laukos. Brauciena līdzfinansējums ir atkarīgi no braucēju skaita.
PLĀNOTĀ PROGRAMMĀ:
1.diena OÜ Hellar ja Pojad – salmiņu korsik ražošana; Welmet OÜ - metāliskie izstrādājumi; OÜ Clivia – šūšanas darbnīca; Siidrivabrik - ābolu sidra ražošana; apaļā galda
diskusija par mazā biznesa un sadarbības attīstības iespējām;
2.diena.
Pērnavas piedāvājums no tūrisma pakalpojumu sniedzēju redzējuma.
Pieteikties braucienam iespējams līdz 6.novembrim pie Ludmilas Knokas,
mob.tālr. 28343312 vai pa e-pastu ludmila.knoka@rundale.lv.
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PII “MĀRPUĶĪTE” IEGUVUSI EKOSKOLU ZAĻĀ KAROGA BALVU
Pirmsskolas
izglītības
iestāde “Mārpuķīte” šajā
mācību gadā par īpašiem
panākumiem
ilgtspējīgas
attīstības, vides izglītības
un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmusi starptautisko
Ekoskolas nosaukumu un
Zaļā Karoga balvu.
Zaļais karogs ir Ekoskolu
programmas atpazīstamākais
elements, ko saņem skolas, kas
ilgstošā laika posmā demonstrē
izcilas aktivitātes vides jomā.
Zaļā karoga balva tiek piešķirta
uz vienu mācību gadu, un katru
reizi tā jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņem Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir
valsts institūciju un sabiedrisko
vides aizsardzības un izglītības
organizāciju pārstāvji. Šogad
Zaļā karoga balvu saņēma 117
Latvijas skolas, pirmsskolas un
augstskolas. 44 skolas saņēma
Ekoskolas nosaukumu un diplomu, bet 10 skolas - pateicību.
Kopš 2013./14.mācību gada
arī mēs darbojamies Ekoskolu programmā. Pirmajā gadā
iesaistījāmies Ekoskolu aktivitātēs, strādājām pie tēmas
“Veselīgs dzīvesveids”. Gadu
noslēdzot, ieguvām Zaļo diplomu – apbalvojumu, kas dod
tiesības saukties par Ekoskolu

Svinīgā karoga pacelšana 30.septembrī /Foto: Laura Ārente/
un kas ir pirmais solis uz Zaļo
karogu. Otrajā gadā aktivitātes
plānojām par tēmu “Skolas vide
un apkārtne”.
Bērni mācījās šķirot atkritumus, taupīt ūdeni un elektrisko
enerģiju, piedalījās apkārtnes
izpētē, kopā ar vecākiem darbojās apkārtnes sakopšanā,
bērnudārza teritorijas apzaļumošanā, vāca makulatūru, apjauta veselīga uztura nozīmi,
praktizēja dārzeņu un garšvielu
audzēšanu, izaudzēto nododot
bērnudārza virtuvē, apgūstot iz-

pratni par pārtikas izcelsmi.
Mērķtiecīgi darbojoties un
realizējot izvirzītos uzdevumus,
pēc diviem gadiem arī mēs
esam nopelnījuši Zaļo karogu.
30.septembrī visi kopā pulcējāmies pie iestādes ieejas,
lai, Mārpuķēnu himnas pavadībā, paceltu Zaļo karogu mastā.
Pasākumā bija ieradies arī Rudens rūķis, kurš kopā ar bērniem
atsauca atmiņā padarīto, lika
minēt mīklas un beigās cienāja
ar burkāniem. Tajā piedalījās ne
vien mārpuķēni un bērnudārza

kolektīvs, bet arī Rundāles novada pašvaldības pārstāvji priekšsēdētājs Aivars Okmanis,
projektu vadītāja Laura Ārente
un sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Kociņa.
Nu priecājamies par plīvojošo karogu un plānojam aktivitātes 2015./16.mācību gadam.
Šim gadam esam izvēlējušies
tēmu “Mežs”.
Judīte Zeltiņa,
PII „Mārpuķīte” vadītāja

MEKLĒ ĢIMENI TRĪS GADUS VECAM
PIEŅEM LĒMUMUS SEPTIŅĀS
PUISĪTIM
ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU LIETĀS
23.septembrī notika Administratīvās komisijas sēde, kurā
tika pieņemti lēmumi septiņās
administratīvo pārkāpumu lietas.
Diviem nepilngadīgajiem par
huligāniskām darbībām Administratīvā komisija piemēroja
audzinoša rakstura piespiedu
līdzekli- brīdinājumu
Kādai zemes īpašniecei tika sastādīts protokols par to, ka viņas
īpašumā netiek veikti invazīvās
augu sugas- Sosnovska latvāņa
-ierobežošanas pasākumi. Tā kā
īpašniece līdz lietas izskatīšanai
novērsa pārkāpuma kaitīgās sekas,
tad Administratīvā komisija nolē-

Rundāles novada bāriņtiesa meklē ģimeni,
kura vēlētos un spētu
uzņemties rūpes par trīs
gadus vecu puisīti.

ma izteikt mutvārdu aizrādījumu.
Kādai sievietei par vardarbību
pret bērniem tika sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli.
Par katru pārkāpumu Administratīvā komisija vainīgajai personai piemēroja 70 EUR lielu naudas sodu.
Par dzīvnieku turēšanas prasību
pārkāpšanu, kā rezultātā suns ir
atradies ārpus īpašuma teritorijas
bez saimnieka uzraudzības, Administratīvā komisija nolēma sodīt
divus suņu saimniekus, izsakot brīdinājumu.
Mārtiņš Brikers,
pašvaldības policijas inspektors

Papildus informāciju var
iegūt vēršoties bāriņtiesā
personīgi, zvanot uz mobilā
tālruņa numuru 26597960
vai rakstot e-pastu uz adresi
barintiesa@rundale.lv.

Attēlam ilustratīva nozīme /
Foto: suzettesuzette/CC/

Uldis Dzidrums,
Rundāles novada
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
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RUDENS SVITENES SKOLĀ

Laura Ivanova (4.klase) ar televīzijas raidījuma varoņiem
Svitenes skolā gada sākums iesākts
aktīvi. Bērni pabijuši ekskursijā Dabas
muzejā un Televīzijas tornī. Labo darbu
nedēļā kopuši Bērsteles baznīcu.
UZZINA VISU PAR DINOZAURIEM
Par piedalīšanos „Zaļās Jostas” akcijā un
savāktajam nolietotajām elektroprecēs,
mēs saņēmām dāvinājumu - apmaksātas
ekskursijas gida pakalpojumus un ieejas biļetes. Ekskursiju varējām izvēlēties, vadoties
pēc piešķirtajiem punktiem par nodotajām
elektroprecēm un viņu piedāvātajiem ekskursiju maršrutiem.
Šoreiz tas bija Dabas muzejs Rīgā. No
tēmu piedāvājuma skolēni izvēlējās „Miljoniem gadu pirms un pēc dinozauriem”. Ekskursijā devāmies 8. oktobrī. Dabas muzeju
visi skolēni apmeklēja pirmo reizi. Tēma bija
interesanta. Ļoti baudāma bija iespēja daļu
eksponātu aptaustīt ar rokām. Redzējām
gan dinozauru, gan milzīgo mamutu eksponātus. Šajā dienā saņēmām arī „Zaļās jostas” dāvanu – spēli „Domātājs”.
Šobrīd ir izsludināta makulatūras, izlietoto
bateriju un nolietoto elektropreču vākšanas
konkursu jaunā kārta. Domājam iesaistīties
arī kādā no tiem.
8.oktobrī pieteicām ekskursiju arī uz Televīzijas torni Zaķusalā. Interesanti bija redzēt
televīzijas raidījuma „Kas te? Es te” ierakstu
telpas. Skolēni atpazina visu galveno varoņu
bērnu istabas. Visi varēja pasēdēt viņu krēslos pie galda, pieklauvēt pie kaimiņu durvīm.
Dāvim bija iespēja uzkāpt bēniņos, nokāpt
pagrabā, kurš izrādījās pavisam sekls. Grūti bija noslēpties, lai televīzijas ekrānā kļūtu
neredzams.
Liels gods bija mazajam Kārlim, Leilai un
Leonardam - apsēsties pie raidījuma „Panorāma” lielā galda. Interesanti bija aplūkot
citu LTV 1 raidījumu ierakstu telpas un aprīkojumu. Apskatījām veco kameru, radioaparātu izstādi, pirmo televizoru ar ūdeni palielinātāja vietā un iekrāsoto papīru ekrāna
košumam. Ekskursija bija aizraujoša.

LABO DARBU NEDĒĻĀ
KOPJ BĒRSTELES BAZNĪCU
Laikā no 12. – 16.oktobrim iesaistījāmies
„Labo darbu” nedēļā, kura tika izsludināta
visā Latvijā. Gribējām paveikt lietderīgu
darbu. Izvēlējāmies doties uz mūsu Svitenes
pagasta baznīcu un sakopt tās telpas.
Domāts, darīts. Saņēmām atļauju, saskaņojām laiku, kad Bērsteles baznīcas draudzes vadītājs Jānis Ercens mūs varēja ielaist
baznīcā. Noteiktajā dienā skolas autobusa
šoferītis mūs aizveda ar visiem darbarīkiem.
Piedzīvojums bija liels.
Baznīcā līdz šim skolēni nebija bijuši. Ar
pietāti vērām baznīcas milzīgās durvis. Ķērāmies pie darba. Slaucījām baznīcas grīdu,
paklājus, altāri. Noslaucījām putekļus no
soliem, sēdvietām, kanceles. Intensīvi strādājot, laiks pagāja ātri. Vienlaikus pastāstīju
skolēniem par baznīcas celtniecības vēsturi,
vēlāko atjaunošanu, par gadskaitļiem vēja
rādītājos, par baznīcas gaili, tā restaurāciju,
par baznīcas zvaniem. Noskaidrojām, kas
tas ir – altāris, kancele, kroņlukturis. Paveicām svētīgu darbu un ar gandarījumu devāmies mājās. Kā teica skolēni - jaunie gūtie
iespaidi paliks ilgi atmiņā.
Gunta Novika,
Svitenes skolas vadītāja
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GLEZNOJUMU KONKURSS
„GARĀ PUPA” RUNDĀLES
NOVADĀ
“Pupas grauds, ko viņa vēl nebij apēdusi,
tai izkrita no sastingušās rokas. Un tavu brīnumu — tur zars aiz zara sāka stiepties uz
augšu savāds koks: slaiks un mirdzoši zarots
kā pupa ziedos.”
/Kārlis Skalbe “Pasaka par zelta ābeli”/
Rundāles novadā tiek izsludināts
gleznojumu konkurss - “Garā pupa”.
Garā pupa ir simbols tam, kā tautas pasakām raksturīgā fantāzijas izmantošana un kopīgs māksliniecisks radošums
palīdz topošai personībai pakāpties
augstāk un augstāk, tādējādi izkopjot
savu talantu.
Rundāles novada Kultūras nodaļas vadītāja Sandra Kerēvica un Rundāles novada
Mākslas studijas vadītāja Īra Rozentāle aicina bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam aktīvi iesaistīties, iesniedzot savus
darbus. Gleznas darināmas guaša, akrila, pasteļa, akvareļa un jauktajās tehnikās. Vienīgie
nosacījumi - darbiem jābūt krāsainiem un
ne mazākiem par 50x50 cm.
Kā jau konkursa nosaukums norāda, varam gleznot “Garās pupas” vai citas latviešu
tautas pasakas ilustrācijas.
Konkursa I kārtā piedalījās Rundāles novada Mākslas studijas audzēkņi; II kārtā tiek
aicināti arī Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienību Mūzikas un mākslas skolas 1.-5. kursa audzēkņi. III kārtā tiek aicināti piedalīties
arī citi Rundāles novada bērni un jaunieši līdz
18 gadu vecumam.
Lūdzam iesniegt darbus līdz 9.novembrim, iepriekš sazinoties ar Sandru Kerēvicu,
tālrunis 26672682.
Žūrijā piedalīsies pašu bērnu izvēlētie
žūrijas locekļi no viņu vidus. II un III kārtas
uzvarētāji saņems patīkamas pārsteiguma
balvas.
Gaidīsim Jūsu darbus!
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja

LABO DARBU NEDĒĻĀ IESAISTĀS 8 KLASES
„Labo darbu nedēļa”, ko organizē labdarības organizācija Palīdzēsim.lv, jau
septīto gadu ievada gatavošanos Latvijas valsts simtgadei un aicina īpaši
aktīvi darīt labus darbus gan pašiem,
gan mudināt to darīt arī citiem. Šogad
pirmo reizi projektā iesaistījās arī Pilsrundāles vidusskola.
No Pilsrundāles vidusskolas akcijā piedalījās 2. a un b klases, 3.a un b klases., 4.klase,
5.klase. 7.klase un 8.klase.
Skolēni palīdzēja dzīvnieku patversmēm.
Savāca dzīvniekiem nepieciešamo (sauso

barību, vecas segas, dārzeņus) un nogādāja
Bauskas un Jelgavas patversmēs. 5. klases
skolēni sakopa skolas teritoriju. Oktobris ir
veļu mēnesis, kad sakopjam savu radu un
draugu atdusas vietas, tāpēc 4. klase sakopa kapus. 2. a un b klases brauca uz Svitenes muižu palīdzēt sakraut malku. Skolēni
palīdzēja arī dārzu novākšanas darbos. Liels
paldies skolēniem un audzinātājiem par ieguldīto darbu.
Aiga Vangale,
Pilsrundāles vidusskolas direktores
vietnice ārpusstundu darbā
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Jautājumu krustugunīs

TEĀTRA STUDIJAS „SAVĒJIE” REŽISORE LILITA LAUSKINIECE,
STUDIJAS 20 GADU JUBILEJAS SVINĪBU PRIEKŠVAKARĀ

Talantīga un radoša. Divdesmit gadi režijā, ap 500
audzēkņiem un nebeidzamu
darbu, ideju straume. 31.oktobrī plkst.18.00 teātra studijas “Savējie” 20 gadu jubilejas pasākums Pilsrundāles
vidusskolā.
Vai atceries 1995.gada
30.oktobri? Ar ko šī diena palikusi atmiņā?
Lilita Lauskiniece: „Godīgi –
neatceros. Bet es zinu, ka mūsu
vienā no pirmajiem albumiem,
kur mēs savācām materiālus,
ir saglabājusies afišiņa, par to,
ka tiek dibināta teātra studija.
Toreiz par kultūras dzīves organizētāju Rundāles pagastā strādāja Valija Kruļikovska. Viņa bija
ievērojusi, ka mēs ar jauniešiem
veidojam dažādus pasākumus
turpat bibliotēkā, kur strādāju.
Uzrunāja un ieteica veidot pašvaldības teātri. Sākumā mēs
sanācām kopā bibliotēkā, tad
nodarbības bija tur, kur tagad
mums noliktava – 12. dzīvoklī
„Zemzaru” mājā. Ar laiku mēs
izaugām līdz 50 dalībniekiem
un arī Pilsrundāles vidusskolas
zāle mums kļuva par mazu. Tad
es sāku dalīt grupās, jo fiziski
nebija iespējams vairs strādāt
ar tik daudziem.”
Cik pa 20 gadiem jauniešu un bērnu ir „izgājuši” cauri
studijai?
„Es tā provizoriski rēķinu - ap
500. Mēs laikam esam viens no
retajiem teātriem, kurš strādā
ar pēctecību no pavisam mazajiem līdz lielajiem. Šobrīd man
ir trīs grupas – mazie, vidējie,
lielie un vēl ik pa brīdim kādi
“sirdsmīļie” uzrodas studentu
grupā.”
Pirmais studijas uzvedums? Bija bail?
„Jā, bija bail. Ļoti. Tā bija
95.gada ziema, kad mēs pirmo
reizi piedalījāmies teātra skatē
ar izrādi par čigānmeitēnu Ringlu. Skatē mums ļoti, ļoti labi
veicās, jo uzreiz tikām uz Vislatvijas teātru saietu Cēsīs. Liels
prieks bija. Jo pirmā vienmēr
būs pirmā.
Pirms tam es biju ļoti daudz
dzīvojusies pa taboru, no čigā-

niem biju iemācījusies skaitīt
un savākusi dažādas dziesmas.
Interesants bija pats process.
Kopā ar Irīnu Cauni mācījām
čigānu dziesmas un Biruta Hegenbarte brauca mācīt dejas.
Droši vien tieši tad arī izveidojās studijas vecāko grupu stilskustība, mūzika, vārds.”
Bez kuriem cilvēkiem studija un Tu pati nebūtu iedomājama?
Tie noteikti ir mani brīnišķīgie horeogrāfi, bez kuriem
daudzas ieceres nemaz nevarētu īstenot- Ilze Zīriņa, Alda
Skrastiņa, Liene Grava, Agnese
Bordjukova.
Studijas dzīvē vislielāko ietekmi ir atstājusi Irīna Caune.
To posmu, kurā mēs kopīgi radoši strādājām, neviens nevar
atņemt. Tie bija mūzikli, tie bija
uzvedumi, tā bija rokopera, liela
formāta darbi. Irīna, starp citu,
ir arī studijas himnas mūzikas
autore.
Kopīgi radījām dziesmas veseliem koru festivāliem un izrādēm, es- tekstus, Irīna- mūziku.
Žēl, ka nu viss nozudis, vajadzēja apkopot diskā…
Milzīgu paldies gribu pateikt
arī vecākiem- par atbalstu, līdzijušanu, sapratni!”
Nosauc trīs lielākos studijas sasniegumus 20 gadu
laikā
Grūti pateikt… Viens no tādiem lieliem sasniegumiem ir
tas, ka visus šos 20 gadus esam
„Gada izrādes” dalībnieki un
Gada izrāde ir latviešu teātriem
kā Dziesmu svētki. Ar Tagores dzejas izrādi „Tu dari mani
brīvu kā gaismu” „Gada izrādē”
ieguvām nominācijas un naudas balvas, kas ir tiešām rets
gadījums, kad Latvijas mērogā
izdodas tik labi startēt līdzās
slavenajiem teātriem.
Desmit gadu garumā bijām
labākie daiļrunas konkursos,
gan reģionā, gan valstī. Kristīne Krūmiņa, Elīna, Aiva, Taņa,
Guna, Skaidrīte, Līva, Madara …
To jau tu zini, jo noteikti vēl atceries savus runātos dzejoļus?
Mēģinājumi bibliotēkā bija nedēļām gari.

„Mans mūžīgais ceļojumu sapnis- autobuss blakus un ne tik tīras
zeķītes no uzstāšanās! Realitātē- no Maskavas atbraucot”
/ Foto: no personīgā arhīva/
Tik daudzos darba gados,
Tad ar „Ezermeitām” mūsu
lieliskie sasniegumi pirmoreiz protams, ir arī daudz veiksmju,
Maskavas festivālā, kur arī ie- talantu, piedzīvojumu, atklāsmju… katrā no grupām un katrā
guvām daudzas balvas.
„Tango” – ļoti laba izrāde, sezonā ir kaut kas spilgts.”
pateicoties kurai mums sākās
Kā radās nosaukums? Kāsadarbība ar Lietuvas Vabaļņiku pēc tieši „Savējie?” Noteikti
kultūras namu. Tā ir izrāde, kuru bija arī citi varianti?
skatoties arī tagad video ierak„Bija visādi varianti – „Mēs”
stā – nav kauns (smej)
un „Kopā”, „Esi radošs”. „Savējie”
No vecākajām noteikti ro- – tas ir kā tāds līdzīgi domājošo
kopera “Eža kažociņš” pēc Mā- pulciņš.”
ras Zālītes darba motīviem.
Ko teātris var dot spēlētāŠajā izrādē bija ielikts milzu
darbs - Irīnas oriģinālmūzika, jam? Par profesionāļiem visi
dziedājumi, Jāņa Bauvara mū- tomēr nekļūst?
„Uzdrīkstēšanos un drosmi
zikas apdare. Tajā gadā bijām
Vislatvijas teātru nometnē Blo- runāt publikas priekšā. Uz teātri
mē, strādāju ar grupām kopā atnāk dažādi cilvēki, daudzi sevi
ar Valmieras teātra aktieri pārvar un attīstīta. Es zinu, ka
Aigaru Vilimu un viņš bija ļoti tad, kad atnāk jauni dalībnieki,
pārsteigts par mūsu rokoperas viņiem uzreiz ir grūti iejusties.
augsto līmeni. Apmainījāmies Saprast, kā viss notiek.
Atceros, kā Didzis Počs atnāar mūzikas ierakstiem, jo viņi arī
tajā gadā bija šo darbiņu iestu- ca un teica - “Jums te savi joki
un atmiņas, savas mīļdziesmas
dējuši.
Ļoti neparasti darbi bija iz- un tikai jums vien saprotamais”.
rādes „Vārti” par Jordānijas mei- Bet tā jau ir visos kolektīvos,
teņu dzīvi un „Rotaļlietas” par kuri ilgi turas kopā.
Kad iepatīkas, cits nāk vienu
čečenu meitenēm teroristēm.
Bija diezgan bailīgi vest „Rotaļ- gadu, cits - trīs, cits- desmit.
lietas” uz festivālu Maskavā, jo Teātris tomēr ir ļoti sarežģīta
tur tikko bija notikuši teroristu māksla, dejās vai korī aiz tevis
uzbrukumi un visur pie sienām ir kolektīvs un tu neesi viens ar
bija uzraksti- „Uzmanies no te- skatītāju.
Teātrī neviens tevi nevar izrorista!”. Mānījos ievadvārdos,
ka tas ir stāsts par meitenes glābt, viss ir atkarīgs no paša.
smago likteni, neminot vārdu->
Čečenija.
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„CILVĒKI NO TEĀTRA ARVIEN VAIRĀK GRIB SAJŪTAS UN EMOCIJAS”
<- Visi tie, kuri ir spēlējuši
teātri, ir ieguvušu prasmi runāt, paust emocijas, drosmi. Šo
gadu laikā daudzi “pamēģināja”
režisora, aktiera, horeogrāfa
studijas, bet- atzina par grūtām
esam! Šobrīd Dāvis ārzemēs uzspicē teātra mākslas zināšanas.
Un man ir liels prieks, ka
to- drosmīgo- straumīte neapsīkst!”
„Savējie” ir kustību teātris.
Kādas priekšrocības un kādi
izaicinājumi, salīdzinot ar
tradicionālo teātri?
„Mazajās grupas, starp citu,
mēs strādājam tradicionālā
teātra manierē, jo ir jāiemācās
“teātra virtuve”, pamati, tikai
lielākā grupa jau ir sasniegusi
to līmeni, lai strādātu ar kustību
teātri.
Šobrīd pasaulē vērojama
tendence, kad liela daļa mēģina aiziet prom no tradicionālās
teātra formas, jo cilvēki arvien
vairāk kļūst par vizuāliķiem un
audiāliķiem, arvien mazāk vēlas iedziļināties tekstā, bet grib
sajūtas un emocijas. Man pašai
kustību teātris ārkārtīgi patīk
modernās horeogrāfijas valodas dēļ. Mēs neesam pulciņš,
bet teātra studija, strādājam
ar vokālu, skatuves kustību,
improvizāciju. Pirmajos gados,
kad man bija tikai viena grupa,
mēs ļoti daudz strādājām ar
tekstiem. Šobrīd man vairs nav
tik daudz laika, lai tā strādātu.
Grupas ir vairākas, nākusi klāt
arī drāmas terapijas grupa, kurā
darbs nav viegls, bet ļoti atbildīgs…
Laikam tieši to esmu zaudējusi pa šiem gadiem. Cik daudz
manis bija pirmajiem, tik vairs
nevaru šobrīd dot.Ļoti gribētos
savu turpinātāju te, Rundālē,
bet kā saka Māra Ķimele - “Režisora darbs ir vīrieša darbsgrūts gan fiziski, gan emocionāli”. Tāpēc to, kuri gatavi atklāt
savu dvēseli publiski, nav daudz.
Tāpēc arī režisori tik sāpīgi uztver kritiku- jo ir ielikuši daļu no
sevis radītajā darbā un noliegums sāp.”
Kur meklē iedvesmu, idejas
jauniem uzvedumiem?
„Pēdējā laikā man trūkst laika iedvesmai. Bet pavisam negaidītos brīžos tā uzrodas un

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās izrādes „Silvera” (pēc Dž.Vintersones romāna “Bākuguns”
motīviem) plakāts, autore- Linda Ratuta, plakātā - Vita Šulce, Elita Ārmane, Līva Dobele, Diāna Popova
tad es uz mirkli atslēdzos. Ma- jiem. Vispār galvenais – lustē- lēt savas lomas - gan iedalītās,
ties un būt kopā.”
gan izvēlētās, smieties, kad grinējie jau pieraduši (smej).
bas raudāt un raudāt par to, par
Teātris ir mana sirdslieta.
Gribēju pajautāt… Visus
ko ir vērts!”
Mana teātra skolotāja Māra Ķišos 20 gadus… Es labi spēlēju
Kristīne Kociņa,
mele, kurai nu jau 72 gadi, mēteātri?
Sabiedrisko attiecību
dza teikt, ka radošumu sevī jau
„(nopūšas) …Tu labi spēlēji
speciāliste
nemaz nevar tik viegli apturēt.
teātri. Tik ne 20 gadus (smej)
Ieraugi kaut ko, iedvesmojies,
Un skumji, ka to neturpini darīt.
AGRĀKO STUDIJNIEKU
un padomā - super, man šo vaJo, ja ir dots talants, tad nav tieZELTA ATZIŅAS
jag. Piemēram, izrādei „Tango”
sību ar to nedalīties… (tas tiek
ideja radās, ieraugot sarkanus
bargi teikts!)”
Elīna Krūmiņa - Saribekjana:
nomestus cimdus. Un tā lēnām
„Man studija iemācīja būt drošai
Ja Tev būtu laika mašīna
apauga… Es, piemēram, varu
publikas priekšā. Joprojām, ja ir
izveidot labu izrādi tikai tad, un Tu varētu aizceļot atpakaļ
nepieciešams, veicu pāris elpoja esmu līdz galam izauklējusi - uz pašu sākumu, vai Tu kaut
šanas trikus, ko Lily iemācīja.
domu. Radošums cilvēkam ne- ko mainītu?
Pašas labākās atmiņas no mē„Nē, es domāju, ka neko neapstājas visu mūžu. Ar gadiem
ģinājumiem, filmu vakariem, notas kļūst tikai izsmalcinātāks. mainītu. Viss jau notiek tā, kā
metnēm un sirsnīgu izrunāšanos
Jaunāks režisors varbūt strādā notiek. Es ļoti labi zinu, ka nekad
bibliotēkā.”
vairāk ar formu, vecāks - meklē nebūšu Alvis Hermanis vai Māra
Madara Jurgelāne: „Lily un
dziļāku iekšēju risinājumu. Man Ķimele, bet tajā, ko varu iedot
studijas laiks man pilnīgi noir prieks, ka arvien ir bērni, ku- citiem, gribu dalīties. Un vēl- tie
teikti iemācīja mīlēt skatuvi un
riem Dievs ir devis talantu un brīži, kad pamani, ka tava ideja
prožektoru gaismas. Vēl tagad
vēlmi, un kuri spēj no skatuves realizējas, kad kādā iemirdzas
jūtu vilkmi, bet aktīvi gan vairs
TAS, īpašais mirklis… Tas ir veskatītājiem aiznest vēstījumu.”
nedarbojos šajā jomā.. Dzīvē vissela mūža vērts!
pār ārkārtīgi noder viss, ko mācīAr ko pārsteigsiet 20 gadu
Kad tikko sāku veidot teātra
jāmies. Tas dod lielāku pārliecību
jubilejas svinībās? 15 gadus
studiju, man bija ļoti mazi mērpar sevi publikas priekšā. Studija
atzīmējāt ar interesantiem
ķīši- sava prieka pēc padarbosibija sava veida mafija, ar iekšējo
uzvedumiem no iepriekšējām
mies… Bet daži mani draugi teikārtību un nekārtību... Bija fanizrādēm…
ca- gan redzēsi, ka iepatiksies
tastiski forši tusiņi un piedzīvoju„Pavaicājot „vecajiem stuun mērķi augs. Tā nu arī bija.
mi. Kad visi bijām uz viena viļņa,
dijniekiem”, viņi teica, ka pārNu jau mūsu- “Savējo” - ir ļoti
varējām taisīt revolūciju. Un tā
steigumiem jābūt gatavai man
daudz.”
kopības sajūta ir kas īpašs, ko
(smej). Bija ierosinājums savākt
Un visbeidzot – novēli kaut nav tik viegli iegūt. Vispār studispēlētājus no vecā grupējuma
ju atceros kā ļoti labu pievienoto
un iestudēt pirmo izrādi – „Či- ko teatrālu!
„Dzīve ir īstais teātris un no vērtību skolai.”
gānmeitēns Ringla”. Lai pašiem
ir jautri. Šī gada grupas gādās tās var daudz ko mācīties... Noapsveikumu visiem atbraukuša- vēlu mums visiem godam spē-
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ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTES ĻAUJ PLAŠĀK UN DAUDZPUSĪGĀK
ATTĪSTĪT BĒRNU PERSONĪBAS
Rudens spraigi ir uzņēmis savu gaitu un var redzēt cik raibs
un notikumiem bagāts ir bijis septembris un oktobris Pilsrundāles vidusskolā. Līdztekus mācībām skolēni aktīvi darbojas
arī ārpusstundu aktivitātēs. Mūsu skolā to netrūkst. Par ko
paldies ārpusstundu pasākumu organizatorei Aigai Vangalei.
Prieks par klašu audzinātājām, kuras arvien vairāk ar savu
radošumu atbalsta visus pasākumus.
IZZINA RUNDĀLES PILS BURVĪBU
Ar prieku tika sagaidīta Zinību diena, kad asteru un gladiolu pušķi
piepildīja skolas telpas. Esam noskatījušies leļļu teātra izrādi „Ķiplociņš”, stikla pūtēju uzstāšanos. Ar pašu gatavotiem apsveikumiem
sveicām tētus Tēvu dienā.
Papildinot zināšanas kopā ar 3a klasi devāmies uz Rundāles pili.
Paldies, Rundāles pils vadībai par atļauju iepazīt Rundāles pils burvību. Izstaigājām visas zāles, istabas, koridorus un pagrabus. Izzinājām, izpētījām pilī dažādos mākslas izpausmes veidus, mēģinājām
ieskicēt Zelta zāles sienas dekorus. Un kur nu bez piknika burvīgajā
pils dārzā! Skolā turpinājām virtuālo ekskursiju Rundāles pils mājas
lapā. Mēģinājām uzzīmēt baronesi. Pēc tam skolā izveidojām savu
zīmējumu izstādi. Sportojām Vislatvijas Olimpiskajā dienā. Piedalījāmies skolas Miķeļdienas pasākumā, un ar rudenīgu izstādi klasē
atzīmējām rudens saulgriežus.
Piedalījāmies Dzejas dienas pasākumā. Paldies, skolotājai Līgai
Feldmanei un Ilgai Vaičūnei par interesanti noorganizēto pasākumu, kurā par godu Raiņa dzimšanas dienai vajadzēja radoši atainot
Raiņa dzeju. Notika arī radošās darbnīcas, kuras organizēja klašu
audzinātājas. Skolotāju dienā jaukus brīžus mums sagādāja skolotāja Daiga Saka ar savu klasi. Izdevās interesanta un neierasta diena.
LABO DARBU NEDĒĻU IESĀK AR APSVEIKUMU
GATAVOŠANU SENIORIEM
Tāpat kā citi novada pedagogi ar saviem skolniekiem arī mēs
- 3.b klase kopā ar 3.a klasi un skolotāju Baibu Strautnieci iesaistījāmies Labo darbu nedēļā, kurā kopīgi iekļāvām piecus labos darbus
– katrai dienai pa vienam. Pirmais mūsu labais darbs bija sveiciens
un mazas dāvaniņas Starptautisko veco ļaužu dienā. Sagādājām
zāļu tēju paciņas un ziedu pušķīšus Viesturu pagasta pensionāru
apvienībai „Vakarvējš”. Datora un dažādu mantu dāvinājums daudzbērnu ģimenei. Vācām un nodevām ziedojumus Jelgavas dzīvnieku
patversmei.
Gatavojām sienas dekorus Saulaines sociālajam centram. Stādījām pavasara ziedus pie Pilsrundāles vidusskolas. Plānojam pilnveidot un attīstīt šo ziedu stādīšanas darbu un izmantot par pamatu
eksperimentam un pētījumiem, ar kuriem varēsim piedalīties Bērnu un jauniešu centra rīkotajā pavasara konkursā „Skolēni eksperimentē”. Paldies, visiem skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu un
aktīvu piedalīšanos Labo darbu nedēļas aktivitātēs. Mēs izdarījām
daudz!
KUR MŪSA AR MĒMELI SATIEKAS
Mūsu aktivitātes turpinājās, braucot mācību ekskursijā uz atpūtas centru „Rožmalas”. Izzinājām grauda ceļu no lauka līdz galdam.
Piedalījāmies klases kolektīva saliedēšanas aktivitātēs. Sameklējām
sastāvdaļas un izcepām garšīgu kliņģeri. Ekskursija pa dzirnavu stāviem atklāja daudz jauna un interesanta. Ceļu turpinājām, meklējot
Lielupes sākumu. Izbaudot Bauskas pilskalna skaistās ainavas, izstaigājām dabas takas un atradām vietu, kur satiekas Mēmele ar
Mūsu un izveidojas Lielupe. Izdomājām, ka jaukais tiltiņš uz Ķirbaksalu ir laba vieta, kur iemest monētu un ievēlēties vēlēšanos. Līdz
rudens brīvlaikam mums priekšā vēl ir Rudens karnevāls un Lottes
Ziemassvētku kartiņu zīmēšana.
Radošās darbības rezultātā ir izveidojusies laba sadarbība Pilsrundāles 3a un 3b klases skolniekiem un skolotājām. Kopā esam
iesaistījušies eTwinnig projektā „Ziemassvētku dziesmas” un ir jau

„Rožmalās” bērni izzināja grauda ceļu no lauka līdz galdam.
Attēlā 3.a un 3.b klase /Foto:Līga Bajāre/

Dzejas dienas pasākums Pilsrundāles vidusskolā. Attēlā 3.a klase.

3a un 3b klase kopā pārrunājot nākamos plānus
ieplānotas nākamās, kopīgās aktivitātes. Mācīsimies, izzināsim,
pētīsim un pilnveidosimies! Kreatīvs klases audzinātājs = kreatīvs
skolnieks!
Līga Bajāre,
Pilsrundāles vidusskolas 3b klases audzinātāja

Nr. 10 (220) 2015.gada Oktobris

13

Rundāles novada ziņas

POLIJĀ JUTĀMIES KĀ ĻOTI GAIDĪTI CIEMIŅI
Pilsrundāles vidusskolas delegācijas viesojas Sv. Jāņa Pāvila ģimnāzijā Polijā
Septembra beigās četrpadsmit Pilsrundāles vidusskolas skolēni no 9.,10. un
11.klases, kā arī skolotājas
Irēna Saltā, Anna Vasiļevska
un Aina Simonova viesojās
Sv. Jāņa Pāvila ģimnāzijā.
Vizītes mērķis- piedalīties
abu skolu kopīgā projekta
praktiskajās nodarbībās un
aktivitātēs, lai turpinātu aizsākto darbu Pilsrundālē.
Mūsu grupas ceļš uz Poliju
aizsākās 27.septembra pēcpusdienā, un pēc aptuveni desmit
autobusā pavadītām stundām
mēs nonācām galamērķī.
28. septembrī - pirmajā
projekta īstenošanas dienā
- tikāmies ar skolas direktori
Maženu Vrubeli, kuras ieinteresētību projekta norisē, laipnību,
viesmīlību un klātbūtni izjutām
visas nedēļas garumā. Šajā dienā iepazināmies ar skolu un tās
apkārtni. Mūsu skolas projekta
dalībniekiem bija interesanti
un nedaudz neparasti vērot, ka
poļu skolēni, uzturoties skolas
telpās, staigā čībās. Apbrīnas
vērta bija mūsu draugu „kustību” pauze starpbrīdī, kuras laikā
poļu skolēni mūzikas pavadījumā izdejoja jauniešu vidū populāro „Beļgijku”.
ZINĀŠANAS PAPILDINA
RADOŠĀS STUNDĀS
Pirms došanās uz Poliju bijām sagatavojuši mājas darbu:
„Viltus draugi latviešu un angļu
valodās”. Par „viltus draugiem”
valodās sauc tos vārdus, kurus
raksta un izrunā vienādi vai līdzīgi, taču to nozīmes ir atšķirīgas.
Mūsu projekta grupas kopdarbu prezentēja Mārtiņš Čerļenoks un Zanda Iesalniece, savukārt poļu skolēni bija izveidojuši
praktiskus uzdevumus par „viltus draugiem” poļu un angļu valodās. Arī Polijā, tāpat kā Latvijā, jaunieši turpināja mācīties
valodas. Tā - latviešu valodas
stundā poļu skolēni iemācījās
pateikt latviski dažus teikumus
par sevi. Latviešu jauniešus sajūsmināja poļu valodas stunda,
kurā viņiem bija iespēja izpaus-

Pilsrundāles vidusskolas un Sv. Jāņa Pāvila ģimnāzijas skolēni un pedagogi Varšavā
/Foto: no Pilsrundāles vidusskolas arhīva/
ties radoši, ilustrējot savas izjūtas par A.Mickeviča dzejoli ar
zīmējumiem un kolāžām.
Ģeogrāfijas stundā projekta dalībnieki salīdzināja Polijas
un Latvijas administratīvos rajonus pēc iedzīvotāju blīvuma
un iztirzāja iedzīvotāju skaita
svārstību iemeslus. Mūzikas un
deju stundas tika veltītas abu
tautu dziesmu un deju apgūšanai.
Noteikti būtu jāpiemin arī
dekupāžas radošā darbnīca, kuras laikā ikviens izveidoja savu
unikālo grāmatzīmi. Pilsrundālieši šīs grāmatzīmes pārveda
mājās kā jaukus suvenīrus.
RADA FOTOIZSTĀDI
Šajā tikšanās reizē tika organizētas arī sporta aktivitātes. Florbola spēlē uzvaru guva
mājinieki, taču mūsu jaunieši
pārspēja poļus basketbolā. Rezultātā- uzvarēja draudzība.
Jautrība un pozitīvs noskaņojums valdīja orientēšanās spēlē, kuras izskaņā projekta dalībnieki atpūtās pie ugunskura,
baudot maizītes un ugunī ceptas desiņas.
Ļoti jauka izvērtās ekskursijas diena Varšavā. Mājinieki
bija sagatavojuši īsu stāstījumu par katru no apskates objektiem. Varšavā izstaigājām
vecpilsētu, apskatījām grezno

Karalisko pili, kas nedaudz atgādināja Rundāles pili, kā arī
noskatījāmies dokumentālu īsfilmu par pils vēsturi.
Restorānā „Zapiecek” nogaršojām poļu nacionālo ēdienu
pirogus jeb pildītus pelmeņus.
Projekta nedēļas pēdējā dienā skolēniem arī pašiem bija
iespēja iemēģināt roku poļu nacionālajā virtuvē, cepot karbonādes un kotletes poļu gaumē,
vārot poļu tradicionālo zupu žureku un biešu zupu, ko sauc par
bigosu.
Taču galvenais noslēdzošās
dienas pasākums bija kopdarba rezultātu prezentācija - fotoizstāde, kas atainoja katras
projektā pavadītās dienas aktivitātes un nodarbības, plakāti
ar pētījumu rezultātiem par „viltus draugiem” poļu un latviešu
valodās. Projekta dalībnieki iepriecināja skatītājus ar īsu, bet
spilgtu koncertu, kas arī bija
abu skolu projekta laikā kopīgi
paveiktā darba rezultāts.
SKOLĒNUS UZŅEM POĻU
ĢIMENES
Pasākumā piedalījās Gļiņankas un Otvockas pašvaldību
pārstāvji, kuri savās runās pauda gandarījumu par jauniešu
veikumu, iegūtajām prasmēm
un zināšanām, un nu - jau nostiprinājušos sadarbību, kā arī

draudzību.
Pēc atvadu vakariņām dienas izskaņā mūsu jaunieši devās uz savu draugu mājām, bet
skolotājas uz viesnīcu, lai gatavotos mājupceļam.
Nobeigumā jāpiebilst, ka
Polijā mēs jutāmies ļoti gaidīti ciemiņi. Īpašs paldies jāteic
poļu skolēnu vecākiem, kuri savās ģimenēs uzņēma mūsu jauniešus, ļoti rūpējās par viņiem
gandrīz nedēļas garumā, kā arī
gādāja par visu pārējo- pusdienām, uzkodām starpbrīžos,
kopā ar skolotājiem par pasākumiem pēcpusdienās, ekskursiju u.c.
Sadarbība ar Sv. Jāņa Pāvila
II ģimnāziju turpināsies, tā ir
abu iesaistīto pušu vēlēšanās.
Nākamā tikšanās ir paredzēta
Pilsrundālē 2016.gada maijā.
Par nākotnes projekta saturu
vēl tiek domāts, taču par galvenajām iecerēm jau pastāv
vienošanās. Nākamā projekta
īstenošanā, protams, piedalīsies citu klašu skolēni, kuriem
būs iespēja turpināt starpkultūru dialogu, pilnveidot savas
komunikācijas prasmes un gūt
zināšanas dažādās jomās.
Aina Simonova,
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja
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„MUMS PIEDER PASAULE” ZIŅAS

Nr. 10 (220) 2015.gada Oktobris
APSTIPRINĀTI ar Rundāles novada domes
2015.gada 27.augusta
Lēmumu Nr. 13. (prot.Nr.11)

Rundāles novada domes 2015.gada 27.augusta saistošie
noteikumi Nr.9 „Grozījumi Rundāles novada domes 2009.
gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada
domes nodevām””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.pantu
1. Izdarīt Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām” šādus grozījumus:
1.1. svītrot noteikumu 7.4.apakšpunktā vārdus “deklarēto dzīvesvietu, ģimenes sastāvu”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Rundāles
novada informatīvajā izdevumā “Rundāles novada ziņas”.

Jaunieši izzina apzeltīšanas un uguņošanas noslēpumus
Jāņa Līdakas vadībā /Foto: Laura Rauda/
AUŽ ZEMGALES TEPIĶI
24.septembrī jauniešu biedrība
„Mums pieder pasaule” piedalījās Zemgales jauniešu centru
kopējā projekta „Jaunatne man
apkārt” noslēguma pasākumā
Jelgavā, kur kopīgiem spēkiem
ar Ogres, Jelgavas, Ozolnieku,
Bauskas, Vecumnieku jauniešiem prezentējām savu organizāciju un noaudām Zemgales
tepiķi, kas rotās gājēju tiltiņu
Jelgavā.
IZZINA UGUŅOŠANAS
NOSLĒPUMUS
25.septembra vakarā Svitenē
ikviens interesents varēja piedalīties „Trako zinātnieku naktī”
– izglītojošā pasākumā par uguņošanas tapšanu, ķīmiskajiem
elementiem, kas maina uguns
krāsu, un vienu no restaurācijas
paņēmieniem – apzeltīšanu.
Teoriju pastāstīja un paraugdemonstrējumus sniedza Jānis Līdaka. Paši dalībnieki pie
ugunskura varēja pārliecināties,
ka varš iekrāso liesmas koši zilas un vietām zaļganas, spilgti
sarkanu liesmu iekrāso stroncija
nitrāts, bet, ieberot dzelzs skaidiņas ugunī, var justies kā burvis,
jo tās rada interesantas dzirkstelītes. Nodarbības noslēgumā
bija īsta uguņošana - meistars
izšāva trīs uguns bumbas.
Jau telpās Jānis visus klātesošos
iepazīstināja ar vienu no apzeltīšanas paņēmieniem, ko lieto
restaurācijā. Izrādās, ka pats
grūtākais ir sagatavot restaurējamo virsmu – tā ir jāslīpē,
jāpulē, un tikai tad, kad virsma
ir ideāla, to var zeltīt. Zeltīšana

notiek līdzīgi kā dekupāža – virsma tiek noklāta ar līmi un tad
virsū ar otiņu liek ļoti plānas zelta plāksnītes. Šoreiz katrs varēja
apzeltīt akmeni un doties mājās
ar „zelta gabaliņu”.
AICINA UZ PIPARKŪKU
MĀJIŅU DARBNĪCU
28.novembrī plkst. 14.00 Svitenes tautas nama virtuvē notiks
PIPARKŪKU MĀJIŅU DARBNĪCA.
Gatavosim piparkūku mājiņas, kas visu adventes laiku no
29.novembra līdz 24.decembrim
izstādē priecēs Svitenes bibliotēkas apmeklētājus, katrs izstādes apmeklētājs varēs nobalsot
par viņaprāt skaistāko mājiņu,
bet Ziemassvētkos visvairāk saņemto balsu mājiņu gatavotāji
saņems pārsteiguma dāvanu no
„Mums pieder pasaule”.
Mājiņas vai ciematiņus varēs
gatavot gan individuāli, gan komandā, organizētāji ar galvenajām izejvielām - piparkūku mīklu,
glazūru, krāsvielām - dalībniekus
nodrošinās, bet katrs droši var
ņemt līdzi kādus interesantus
piparkūku mājiņas greznojumus,
formiņas, jau iepriekš sagatavotus papīra maketus, pēc kā
izgriezt mīklu… Un, lai sanāktu
vesels piparkūku ciemats, var
taču cept arī baznīcu, skolu,
suņa būdu – fantāzijas lidojums
neierobežots.
Tiekamies tieši pirms pirmās
Adventes un radīsim Ziemassvētku noskaņu kopā! Ja ir kāda
neskaidrība, jautājumus par piparkūku mājiņu darbnīcu variet
uzdot, rakstot draugiem.lv/mpp
vai zvanot 29177996.

Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.9„Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums - Saistošie noteikumi
izdoti, ņemot vērā to, ka Ministru kabinets 2015.gada 14.jūlijā ir pieņēmis jaunus Ministra kabineta noteikumus “Noteikumi par valsts
nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, ar kuriem tiek mainīts valsts nodevas apmērs, kas iekasējams par izziņu
izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra. Ievērojot minētos Ministru kabineta noteikumus, ir nepieciešams veikt grozījumus Rundāles novada
domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām”, lai nodrošinātu to atbilstību normatīvo aktu
prasībām.
2. Īss projekta satura izklāsts - Noteikumi nosaka, ka tiek veikti
grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumu
Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām” 7.4.punktā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - Nav
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Rundāles novada administratīvajā teritorijā un attiecas
uz visām personām, kurām ir nepieciešama pašvaldības informācija
no Iedzīvotāju reģistra.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām - Saistošie noteikumi tiks izskatīti Rundāles novada domes sēdē un publicēti Rundāles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rundāles Novada
Ziņas”, kā arī ievietoti Rundāles novada domes mājas lapā internetā:
www.rundale.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Nav

AICINA UZ PAVĀRSKOLAS NODARBĪBĀM
BĒRNIEM KOPĀ AR VECĀKIEM

SIA Ozollāde šogad piedāvā
īpašu pavārskolas ciklu „Es virtuvē”
bērniem kopā ar vecākiem. „Aptuveni reizi mēnesī mēs aicināsim
ģimenes un ikvienu interesentu uz
kulinārijas nodarbībām, kur stāstīsim par dažādu produktu pielietošanu un pagatavošanu mazliet
citādākā, neparastākā veidā,”
stāsta SIA Ozollāde vadītāja Anita
Ozoliņa.
Uzņēmuma kafejnīca atrodas mājīgās Rundāles pils telpās.
Pirmā nodarbība paredzēta jau
31.oktobrī pēcpusdienā. Tai dots

nosaukums „Helovīnu pavārskola”.
Paredzēts, ka bērni kopā ar pieredzējušu pavāru gatavos dažādus
ēdienus no ķirbjiem, klās galdu, apmeklēs sarkofāgu izstādi un beigu
beigās nobaudīs savu veikumu. Par
pieteikšanās iespējām pavārskolas nodarbībām un aktualitātēm
meklējiet SIA Ozollāde mājas lapā
http://ozollade.lv.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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„RUNDĀLE” UZSTĀJAS HALINGAS PAŠVALDĪBAS
SVĒTKOS IGAUNIJĀ
10.oktobrī Halingas pašvaldība
Igaunijā atzīmēja savas pastāvēšanas 24. gadadienu. Sveikt draugus
un sadarbības partnerus devās deju
kolektīvs “Rundāle” ar vadītāju Aigu
Vangali un domes oficiālā delegācija – Aigars Sietiņš, Ludmila Knoka
un Anda Liškauska, Pilsrundāles vidusskolas direktore.
Koncertā vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Rundāle” izpildīja vairākas dejas, prezentējot novada un
Latvijas kultūru un tradīcijas, kā arī
izpelnoties nedalītu uzmanību un
ovācijas par azartisko sniegumu.
Līdzās mūsu dejotājiem uz skatuves
kāpa arī Pakrojas pašvaldības Lietuvā dejotāji no deju kopas „Reketys”
un lietuviešu nacionālā instrumenta

skrabalai spēlētāji.
„Daudzi šī kolektīva dalībnieki
sākuši dejot jau bērnībā un saprot,
cik jābūt atbildīgam pret kolektīvu.
Galvenais ir viņu nopietnā attieksme
pret deju. Kolektīvā allaž dzirkstī joki
un tā arī ir viņu galvenā panākumu
atslēga. Deju koncertos kolektīvs
izceļas ar brašo vīru augumu stāju,
sievu vieglo deju soli un savstarpējo attiecību atspoguļojumu dejā.
Īsts dejas prieks un spēks staro no
šī kolektīva snieguma. Liels paldies
dejotājiem par skaisto dejas sniegumu un Laurai Ārentei par jaukā
brauciena organizāciju,” stāsta Aiga
Vangale, kolektīva vadītāja.
Kristīne Kociņa

GADA LAIKĀ
PAVEIKTAIS NESIS DAUDZ POZITĪVA
Rundāles novada senioru
biedrība „Dzīvotprieks” tika nodibināta pagājušā gada rudenī.
Tuvojas pirmā dzimšanas diena
un gribas paskatīties atpakaļ uz
paveikto.
Mīļas un intīmas bija Ziemassvētku svinības Saulainē, janvārī un
februārī čakli darbojās rokdarbnieču kopa, aprīlī piedalījāmies Lielajā
Talkā Saulainē un pie Kukšu kroga,
sadarbojāmies ar pagasta kultūras
un sociālajām darbiniecēm – tāpēc
ar savām atrakcijām bijām klāt gan
Lieldienās, gan ģimenes dienas pasākumā, gan Annas dienas gadatirgū.
IZZINA KURZEMES SENIORU
PIEREDZI
Ļoti nozīmīgs pasākums bija ekskursija uz Kurzemi 15.jūlijā. Mēs ne
tikai apskatījām interesantus dabas
un kultūras objektus Valtaiķos, Aizputē, Garīkās, Kazdangā un Ēdolē,
bet arī tikāmies ar Aizputes un Kuldīgas senioru biedrību pārstāvjiem.
Aizputieši strādā ļoti praktiski – viņi
juridiski izglīto savus biedrus un labiekārto Tebras upes krastus, kuldīdznieki vairāk aizraujas ar senioru sadzīves organizēšanu un rokdarbiem.
PASĀKUMĀ PULCĒ NOVADA
BIEDRĪBAS
Sapratām, ka arī mums jāmeklē
savs darba virziens. Domājams, ka
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šajos meklējumos palīdzēs arī tikšanās ar Svitenes un Viesturu pagastu
senioru biedrībām, kas notika 2.oktobrī Bērsteles kultūras namā.
Tas bija patīkams atpūtas un
tuvināšanas pasākums, kura iniciators un galvenais organizators bija
„Dzīvotprieka” priekšsēdētājs Jānis
Šulcs. Vakara laikā tika sveikti septiņdesmitgadīgie biedrību dalībnieki,
apbalvoti aktīvākie biedri. Apsveikuma runu novada vadības vārdā teica
priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve,
dziedāja Lielplatones vecļaužu ansamblis un dejoja „Magnolijas”. Par
omulību un jautrību gādāja Viesturu
pagasta kultūras darbinieces Guna
Lisovska un Svetlana Poča. Neformālā gaisotnē notika arī pieredzes
apmaiņa starp trim mūsu novada
senioru biedrībām.
GAIDA JAUNUS BIEDRUS
Tuvākais pasākums, kam gatavojas „Dzīvotprieks” ir pirmā darbības
gada noslēguma saiets. Tas notiks
11.decembrī Saulaines sociālā centra telpās.
Ja vēlies piebiedroties, ja tev ir
vajadzība laiku pa laikam iziet no
mājām, ja tev ir interesantas domas
par to, ko var paveikt mūsu pagasta
vecļaudis un vēlēšanās darboties –
nāc pulkā!
Rudīte Gustiņa,
senioru biedrība „Dzīvotprieks”

IESPĒJA PIETEIKTIES UZ ZEMES NOMU NOVADĀ
Kadastra
Nosaukums
Apzīmējums
Rundāles pagasts
40760030213 Pilsrundāle 10
40760030272 Pilsrundāle 69
40760030286 Pilsrundāle 84
40760030304 Pilsrundāle 103
40760030335 Pilsrundāle 136
40760030436 Pilsrundāle 137
40760030594 Pilsrundāle 137
40760100044 Rundāles pagasta zemes
40760030457 Rundāles pagasta zemes
40760030564 Pilsrundāles garāža 66
40760030565 Pilsrundāles garāža 67
40760080095 Saulaines mazdārziņš 1.6
40760080121 Saulaines mazdārziņš 5.4
40760080141 Saulaines mazdārziņš 3.4
40760070147 Saulaines mazdārziņš 3.10
40760080173 Salaines mazdārziņš 3.34
40760080178 Salaines mazdārziņš 3.39
40760080183 Saulaines mazdārziņš 3.43
40760080192 Saulaines mazdārziņš 4.8
40760080193 Saulaines mazdārziņš 4.20
40760080211 Saulaines mazdārziņš 4.11
40760080197 Saulaines mazdārziņš 4.14
40760080218 LLT 258
40760080223 LLT 272
40760080224 LLT 149
40760080226 LLT 139
40760080227 LLT 122
40760080236 LLT 270
40760080244 LLT 251
40760080252 LLT 160
40760080249 LLT 285, 185
40760080253 LLT 268
40760080256 LLT 134
40760080265 LLT 161
40760080266 LLT 290
40760080269 LLT 106
40760080270 LLT 254
40760080271 LLT 271
40760080273 LLT 174
40760080277 LLT 205
40760080285 Saulaines pers. palīgsaimniecības
Svitenes pagasts
40880010095 Pašvaldībai piekritīgā zeme
40880040315 Svitenes mazdārziņi
40880040377 40880040377
40880040380 40880040024
40880040432 Pašvaldībai piekritīgā zeme
Viesturu pagasts
40960070193 Zeme pie upes
40960070302 Bērsteles lauki
40960070355 Pie tilta
40960070100 Bērsteles pļavas
40960070191 Mazdārziņi
40960070241 Bērsteles mazdārziņi
40960070263 Bērsteles mazdārziņi
40960070276 Bērsteles lauki
40960080085 Vairogu mazdārziņš 6
40960040213 Jaunā māja 1

Platība
(ha)
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0.2500
0.0100
0.1800
0.5200
0,0100
0.0073
0.0500
0.0250
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0200
0.0300
0,0370
0,0410
0,0190
0,0880
0,0410
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0.1100
0.7000
0.1000
0.1000
0.2000
1,3100
2.8000
0.7200
0.2600
3,0000
0,1800
0,4000
0,1800
0,8900
0,1691
0,8100
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RAŽĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES NOVADA

BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ

VIESTURU KULTŪRAS CENTRĀ

JUBILĀRIEM!

27. NOVEMBRĪ PLKST. 14.00
- INTEREŠU KLUBIŅŠ “UZ TASI TĒJAS”
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OKTOBRA
85

Angele Eiduka
Dzidra Dicmane

80

Rita Strautiņa

75

Andris Dāboliņš
Jeļena Koļesņikova
Valentīna Muhina
Velga Adamaite

7. NOVEMBRĪ PLKST. 13.00
- MĀRTIŅDIENAI VELTĪTS PASĀKUMS

27.NOVEMBRĪ PLKST. 19.00
SVITENES TAUTAS NAMĀ UZVARAS
AMATIERTEĀTRIS AR VIESIZRĀDI RITA MISSŪNE “DĀVANA TANTEI”.
REŽISORS UĢIS DONERBLICS

7.novembrī plkst.12.00 radošās darbnīcas bērniem un ģimenēm “Viesturi nākotnes vīzijās” turpinājums – bērnu zīmējumi, kartona māju veidošana,
jaunu ielu un sabiedrisko iestāžu plānošana – nākotnes krāsainu fantāziju attīstīšanai
15.novembrī plkst. 12.00 pasākums ģimenēm
ar erudītu konkursu “Vai pazīsti Latviju?”, radošo darbu izstāde, deju kolektīvu “Annele” un “Sprīdītis” sveiciens Latvijai dzimšanas dienā
29.novembrī plkst. 12.00 piparkūku darbnīca
“Ziemassvētki drīz būs klāt, jāsāk našķi darināt”. Rullēsim, veidosim, cepsim, glazēsim

70

Inta Liniņa
Voldemārs Kočajevs

65

17.novembrī plkst.21.00
Svitenes tautas namā
esiet visi mīļi aicināti uz

Kārlis Rencis

60

Ilze Biškina
Lūcija Volodina
Mirdza Brazovska
Valerija Brezina

55

Aivars Garančs
Aldona Grīnvalde
Rūta Frolova
Sandra Rimševica
Sergejs Makačka

RUNDĀLES NOVADA

LR PROKLAMĒŠANAS DIENAS
PASĀKUMS

„Es Tevi saucu, Latvija!”
/Aspazija/

Rundāles pilī 17.novembrī plkst. 18.00
Novada aktīvo iedzīvotāju un
konkursa „Sakoptākā Sēta 2015”
uzvarētāju godināšana

50

Guntis Krikščuns
Inese Vasiļjeva
Sandra Jakovčika
Svetlana Vaitkevičus

AMATIERTEĀTRA „STELLA”

20 GADU JUBILEJAS SVINĪBAS
28.novembrī plkst.18.00
Pilsrundāles vidusskolā

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS
DIENAI VELTĪTU UZVEDUMU
“MĒS MĪLAM VISUS NOVADUS”

Uzvedumā par Kurzemi, Zemgali, Vidzemi,
Latgali – piedalīsies Rundāles novada amatierkolektīvi:
amatierteātris “Šurumburums”, folkloras kopa
“Svitene”, deju kolektīvi “Ir varianti”, “Rundāle”,
“Magnolijas”, “Šurpu turpu” un “Madaras”
Par vakara muzikālo noskaņu rūpēsies dzīvespriecīgais Andris Priedītis (tautā dēvēts par
bocmani Andžu).
Tuvāka informācija – pa tālruni 26672682
(Sandra).

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Sveicam septembrī jaundzimušos
Deividu, Marselu un Sabīni.
Oktobrī jaundzimušo Egiju.

Lāčplēša dienas galda spēļu turnīrs
Rundāles novadā Pilsrundāles
vidusskolas sporta zālē
7. novembrī plkst. 11.00.
Sacensības notiek novusā, šautriņās, dambretē!

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

