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Rundāles novada domes
priekšsēdētāja sleja
Ar skaidras naudas izņemšanas problēmām mēs saskārāmies jau pērn, kad tika
likvidēts vienīgais bankomāts
Rundāles novada Pilsrundālē.
Toreiz gana plaši plašsaziņas
līzdekļos tika cilāts šis jautājums, runāts par nepieciešamību valdībai iesaistīties
bankomātu tīkla regulācijā.
Tomēr iznākums joprojām ir
tāds, ka neviena banka nesaskata ekonomisko izdevīgumu bankomāta uzstādīšanai
mūsu nelielajā novadā.
Šobrīd izņemt skaidru
naudu ir iespējams novada
veikalos, izmantojot veikalos
pieejamo pakalpojumu “Naudas izmaksa”. Tomēr arī šeit
ir vairāki priekšnosacījumi –
nepieciešams veikt pirkumu
par noteiktu summu, veikali
neapkalpo Swedbankas karšu
īpašniekus.
Rundāles novada dome ir
noslēgusi vienošanos ar SEB
banku par skaidras naudas
izniegšanas pakalpojuma nodrošināšanu visās četrās novada kasēs. Turpmāk novada iedzīvotāji skaidru naudu
varēs izņemt arī pašvaldības
iestādēs.
Protams, arī tas nav optimālākais risinājums bankomāta
neesamībai, tomēr tas ir solis
uz priekšu. Arī šajā gadījumā
iedzīvotājiem tomēr jārēķinās, ka naudu varēs izņemt
tikai domes darba laikos un
pakalpojums nebūs pieejams
Swedbank bankas karšu īpašniekiem.
Ceram, ka jaunais pašvaldības piedāvātais pakalpojums atvieglos mūsu iedzīvotāju ikdienas gaitas!
Aivars Okmanis,
Rundāles novada
domes priekšsēdētājs

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

Novada seniori tiekas
tradicionālajā vasaras ballē

Ar vieglumu un staltu stāju pasākumu izdejoja Magnoliju dāmas /Foto: K.Kociņa/

18.jūlijā pie Pilsrundāles
vidusskolas notika tradicionālā Rundāles novada pensionāru balle „Virši zili, virši
sārti”, pulcējot vairāk nekā
180 novada seniorus.
Atklājot pasākumu, Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis
neslēpa prieku un gandarījumu par aktīvajiem novada
senioriem, kuri iesaistās gan
nevalstisko organizāciju darbībā, gan dažādos amatierkolektīvos. „Tieši mūsu novada
aktīvajiem senioriem mēs
lielā mērā varam būt pateicīgi par sekmīgu mūsu novada
attīstību,” pauda priekšsēdētājs.
Koncertprogrammā uzstājās dziedātāja Indra Lintiņa,
izpildot Eduarda Rozenštrauha dziesmas. Pasākuma
režisore Lilita Lauskieniece

papildināja dziedājumu ar
spilgtākajiem Eduarda Rozenštrauha biogrāfijas fragmentu lasījumiem. Indras
Lintiņas izpildījumā tika izdziedātas tādas latviešu kultūrā labi zināmās dziesmas
kā „Zilais lakatiņš”, „Vecās
Likteņdzirnas” un „Vecpiebalgas Ūdensrozes”. Klātesošos priecēja allaž možās Magnoliju dāmas. Ballē uzstājās
mūziķis Ēriks Gruzniņš.
„Pasākums un laiks bija
tiešām jauki, galdi bagāti klāti. Rozenštrauha dziesmas
ir manas paaudzes mūzika.
Mazliet mulsināja Indras
Lintiņas operas dziedājums
un augstā balss, jo esam pieraduši šīs dziesmas dzirdēt
„tautas izpildījumā”. Mēs,
Magnolijas, bijām priecīgas
izrādīt savus jaunos tērpus,”
ar iespaidiem dalās senio-

re, Magnoliju dejotāja Tekla
Pinta.
„Tradicionāli vasarā Rundāles novada Sociālais dienests organizē pensionāru
ekskursiju. Pērn mēs devāmies uz Vecpiebalgu. Šogad
12.augustā pēc mūsu senioru ieteikumiem plānojam
izzināt Latgales pusi un
apmeklēt Aglonu. Aicinu
novada seniorus pieteikties
līdz 6.augustam ekskursijai, zvanot pa tālruņiem
sociālajām darbiniecēm –
Kristīnei t.26674834, Laimai t.26577309, Sandrai
t.28664763,” stāsta Sociālā
dienesta vadītāja Kristīne
Brūvele.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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26.jūnijā pieņemtie domes lēmumi
Iznomā zemes
Domes sēdē tika nolemts iznomāt divas
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības –
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 99” zemes vienību 0,03
ha platībā lauksaimnieciskajai ražošanai;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 13” zemes vienību
0,006 ha platībā garāžas uzturēšanai.

Atļauj sadalīt īpašumus
Domes sēdē tika nolemts:
- atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Lediņi”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, atdalot zemes gabalu 20 ha platībā
un izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Cielavas”, atdalot
zemes vienību 2,2 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt
nosaukumu „Jaunlielupes” un noteikt
zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- atļaut sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Līdumi”, atdalot zemes vienību 17,9 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt
nosaukumu „Liellīdumi” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Druvas”, atdalot zemes
vienību 13,99 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt
nosaukumu „Jaundruvas” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- atļaut sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Eiduki”, atdalot no
zemes vienības divus zemes gabalus aptuveni 1 ha platībā un 3,6 ha platībā un
izstrādājot zemes ierīcības projektu.

Par zemes gabalu
piekritību pašvaldībai
Domes sēdē tika nolemts, ka sekojoši
zemes gabali piekrīt pašvaldībai un ir
ierakstāmi zemesgrāmatā uz Rundāles
novada domes vārda –
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Selgas” zemes vienība 9.54 ha platībā;
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Upīši” zemes vienība 3,4 ha kopplatībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašu-

ma „Pilsrundāle 82” zemes vienība 0,03
ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 27” zemes vienība 0,0056 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4.2” zemes
vienība kopplatībā 0.05 ha.

Piešķir nosaukumu
Sēdē tika piešķirts nosaukums „Kurzemnieki” pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam
0,4 ha platībā.

Jaunieši iegūst atbalstu
projekta pieteikumam

Sēdē atbalstu guva jauniešu biedrības „Mums pieder pasaule” projekta
pieteikums „Biedrības „Mums pieder
pasaule” pasākumu kvalitātes paaugstināšana”. Deputāti lēma par 500 EUR
lielu finansējuma piešķiršanu projekta
ietvaros paredzētajām aktivitātēm. Ar
domes atbalstu biedrība plāno līdzfinansēt jautrās ūdens spēles Jūrmalā, trako
zinātnieku nakti Svitenē, kur paredzēti
dažādi izzinoši eksperimenti, un tradicionālās hokeja sacensības Svitenē. Jauniešu centram Svitenē plānots iepirkt
dažādas galda spēles, kas ļaus jauniešiem lietderīgāk un saturīgāk pavadīt
savu brīvo laiku centrā.

Pagarina īres līgumu
Ar domes lēmumu tika pagarināts
dzīvojamās telpas – daļēji labiekārtota
dzīvokļa nekustamajā īpašumā „Ugunsdzēsēji”, ugunsdzēsēju depo ēkā Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā – īres līgums līdz 2016.gada
30.jūnijam.

Apstiprina izsoles
rezultātus

Domes sēdē apstiprināja Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Vižņi”, kadastra Nr. 4076 005
0042, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 6,92 ha, zemes nomas tiesību izsoles rezultātus ar izsolē
piedāvāto augstāko cenu – nomas maksu
3,1% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.

Veic grozījumus
pašvaldības budžetā
Sēdē tika apstiprināti Rundāles novada domes 2014.gada saistošie noteikumi
Nr.3 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada saistošajos noteikumos Nr.23 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2014.gadam”.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa pre-

cizēta saskaņā ar pašvaldības budžetā
saņemtajām dotācijām no pašvaldību finanšu un izlīdzināšanas fonda, kas veido
43 995 EUR lielu summu.
Projekta „Sporta inventāra iegāde
Rundāles novada vispārējās izglītības
iestādēs” realizācijai no Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt 5 500
EUR lielu līdzfinansējumu sporta inventāra iegādei (IZM sedz 50% no kopējām
projekta izmaksām, 50% Rundāles novada domes finansējums).
Projekta „Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum
nepieciešamo kompetenču attīstībai”
Jaunatnes politikas valsts programmas
2014.gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros tiks saņemts 4 400 EUR apmācību organizēšanai – 100 % valsts budžeta finansējums.
Realizējot projektu „Skolēnu vasaras
darbs”, Rundāles novada dome no Nodarbinātības valsts aģentūras saņēmusi
1 920 EUR lielu līdzfinansējumu skolēnu darba samaksai.
Budžeta izdevumu daļā no neparedzētiem līdzekļiem piešķirti 2 036 EUR
ventilācijas sistēmas ierīkošanai Pilsrundāles vidusskolas aktu zālē, 15 518
EUR Bērsteles skolas lietus ūdens noteku sistēmas nomaiņai, cokola apdarei un
apmaļu renovācijai.
Ieplānoti līdzekļi 500 EUR apmērā
biedrības „Mums pieder pasaule” projekta realizācijai. Par 150 EUR plānots
veikt kāpņu telpas remontu pie Rundāles novada domes Jaunās zāles. Skolēnu
nodarbināšanai vasarā – darba algu samaksai - plānots izlietot 4 746 EUR lielu
finansējumu.
Projektu „Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum
nepieciešamo kompetenču attīstībai”
un „Sporta inventāra iegāde Rundāles
novada vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanai no pašvaldības budžeta kopā
paredzēts 15 400 EUR liels finansējums.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi.

Maina zemes
lietošanas mērķi
Pamatojoties uz nekustamā īpašuma
īpašnieka iesniegumu, domes sēdē tika
pieņemts lēmums mainīt Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Tīrumi” zemes lietošanas mērķi no - zeme,
kuras galvenā saimnieciskās darbība ir
lauksaimniecība, uz - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.

Nākamo domes sēdi plānots
sasaukt 31.jūlijā plkst. 09.00
domes sēžu zālē.
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17.jūlijā pieņemtie
domes lēmumi

Ievēl bāriņtiesu

Domes sēdē par Rundāles novada bāriņtiesas priekšsēdētāju
uz pieciem gadiem ievēlēts Uldis Dzidrums. Par Rundāles novada
bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem ievēlētas Agrita Jeršova,
Sandra Upīte un Lūcija Volodina.

Apstiprina dzimtsarakstu nodaļas vadītāju

Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā sēdē
tika apstiprināts Uldis Dzidrums.

Izbeidz deputāta pilnvaras pirms termiņa

Pamatojoties ar personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu, domes sēdē tika nolemts izbeigt Sandras Kerēvicas deputāta pilnvaras pirms termiņa. Tāpat tika nolemts,
ka Sandras Kerēvicas deputāta pilnvaras Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejā tiek izbeigtas ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi.

PAZIŅOJUMS PAR ILGTSPĒJĪGĀS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
2014.–2030.GADAM
PUBLISKO APSPRIEŠANU
Rundāles novada dome informē, ka saskaņā ar Rundāles novada domes 2014.
gada 26.jūnija lēmumu Nr.4.
(prot. Nr.6) ir nodota publiskajai apspriešanai Rundāles
novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2030.
gadam 1.redakcija. Rundāles
novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 1.redakcijas
publiskās apspriešanas periods tiek noteikts no 2014.
gada 30.jūnija līdz 2014.
gada 28.jūlijam.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts
vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums,
attīstības prioritātes, mērķi
un telpiskās attīstības perspektīva.
Ar Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2014.-2030.gadam 1.redakciju var iepazīties un iesniegt
rakstiskus priekšlikumus:
- Rundāle novada domē,
Pilsrundāle 1, Rundāles pag.,
Rundāles nov., domes ēkā 2.stāvā
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30 un
piektdienās no plkst. 8.00 – 15.30,
- Svitenes pagasta pārvaldē, Gaismas, Svitene,
Svitenes pag., Rundāles nov.,
pārvaldes telpās 2.stāvā, otr-

dienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00,
pirmdienās no plkst. 8.00
– 18.30 un piektdienās no
plkst. 8.00 – 15.30,
- Viesturu pagasta pārvaldē, Bērstele, Viesturu
pag., Rundāles nov., pārvaldes telpās 2.stāvā, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30
un piektdienās no plkst. 8.00
– 15.30,
- Rundāles novada domes
mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā „Pašvaldība/ Plānošanas dokumenti/ Sabiedriskās apspriešanas”.
Elektroniski priekšlikumus ir iespējams iesniegt,
rakstot uz e-pastu dome@
rundale.lv ar norādi „Priekšlikumi Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 1.redakcijai”.
Priekšlikumu iesniedzējs norāda vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju.
Par Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas
izstrādi atbildīga Rundāles
novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve, tālrunis: 26620205, 63962236,
e-pasta adrese: inta.klive@
rundale.lv
Inta Klīve,
priekšsēdētāja vietniece
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Skaidru naudu var izņemt arī

Rundāles novada kasēs

No
15.jūlija
skaidru
naudu var izņemt visās
četrās
Rundāles
novada
kasēs – Rundāles novada
domē, Svitenes un Viesturu pagasta pārvaldēs un
Saulaines
pakalpojumu
sniegšanas punktā. Pakalpojums pieejams tiem novada
iedzīvotājiem, kuri izmanto
SEB banka, Nordea Bank
Finland Plc Latvijas filiāle,
Citadele banka un Dnb banka kartes. Skaidru naudu
nav iespējams izņemt ar
Swedbank bankas kartēm.
„Visos četros iedzīvotāju
apkalpošanas punktos jau
bija uzstādīti POS termināli,
kas nodrošināja visu banku
izdoto maksājumu karšu
pieņemšanu, lai norēķinātos
par
domes
sniegtajiem
pakalpojumiem.
Tagad
Rundāles novada dome ir

noslēgusi
vienošanos
ar
SEB banku par pakalpojuma „Naudas izmaksas”
izmantošanu,” stāsta Marija Teišerska, Finanšu un
investīciju nodaļas vadītāja.
Lai izņemtu kasēs skaidru
naudu, iedzīvotājiem ir jāveic
darījums vismaz 1 EUR
apmērā – piem., norēķinoties
par
domes
sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem, apmaksājot nekustamā
īpašuma nodokli, iemaksājot
ziedojumus Ozoliņu fondā
vai veicot citu pašvaldības
sniegto pakalpojumu apmaksu. Maksimālais limits
skaidras naudas izņemšanai
viena darījuma ietvaros – 100
EUR.
Skaidras
naudas
izņemšanas pakalpojums ir
bez maksas.

SKAIDRAS NAUDAS IZŅEMŠANAS VIETAS
NOVADĀ
KASE RUNDĀLES NOVADA DOMĒ
Adrese: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads
Telefons: 63962147
E-pasts: lena.kampane@rundale.lv
KASE VIESTURU PAGASTA PĀRVALDĒ
Adrese:
Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads
Telefons:
63962126
E-pasts:
viesturi@rundale.lv
KASE SVITENES PAGASTA PĀRVALDĒ
Adrese: “Gaismas”, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads
Telefons: 63926332
E-pasts: sandra.smilga@rundale.lv
DARBA LAIKS NOVADA DOMES UN PAGASTA PĀRVALŽU KASĒS
Pirmdiena		
08:00 - 12:00
		
13:00 - 18:30
Otrdiena			
08:00 - 12:00
		
13:00 - 17:00
Trešdiena			
08:00 - 12:00
		
13:00 - 17:00
Ceturtdiena		
08:00 - 12:00
		
13:00 - 17:00
Piektdiena		
08:00 - 12:00
		
13:00 - 15:30
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PUNKTS SAULAINĒ
Adrese: PII “Mārpuķīte”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads
Telefons: 63921813
E-pasts: rita.laiskone@rundale.lv
DARBA LAIKS
Pirmdiena
08:30 - 15:00
Trešdiena		
08:30 - 14:30
16:00 - 19:00
Piektdiena
08:30 - 15:30

Elektroniskajos maksājumos obligāti
jānorāda maksājuma mērķis un adrese
Veicot elektroniskos maksājumus Rundāles novada domei
obligāti ir nepieciešams norādīt maksājuma mērķi un konkrētā
nekustamā īpašuma, par kuru tiek veikts maksājums, adrese
un īpašnieks. Piemēram, Rēķins Nr.123. Nekustamā īpašuma
nodoklis par 2014.gadu/vai komunālie maksājumi par 2014.
gada jūliju. Nekustamais īpašums „Ezeri - 18”, Pilsrundāle,
īpašnieks Jānis Bērziņš.
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AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
Saulainē 12.jūlijā notika konference
lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”

Tiešie maksājumi no 2015.
līdz 2020. gadam.
Ar 2015.gadu sagaidāmas lielas pārmaiņas tiešo maksājumu
saņēmējiem.
Lauksaimniekiem, kuri vēlas
saņemt atbalsta maksājumus
par apstrādājamo zemi, rūpīgi jāizpēta jaunie nosacījumi,
savlaicīgi pievēršot uzmanību
visām izmaiņām, kas ir attiecināmas tieši uz šo saimniecību,
un izvēloties piemērotāko maksāšanas shēmu.
Daži piemēri, kam jāpievērš
uzmanība:
- būs iespēja izvēlēties saņemt
gadā vienu pastāvīgu summu un
neapgrūtināt sevi ar vairāku nosacījumu izpildi;
- visām saimniecībām, kas piesāka uz platību maksājumiem
10 un vairāk hektārus, tas obligāti jādara caur Elektronisko
pieteikšanas sistēmu (EPS).
- tiks ieviests jauns jēdziens
“Zaļināšanas pasākums”.
Provizoriski 2015. gadā vienotais platību maksājums par hektāru būs 58 eiro, bet zaļināšanas
– 34.
Bet 2020. gadā attiecīgi – 93
un 57. Taču šī summa var mainīties, ja palielinās vai samazinās pašreizējais valstī kopā
apsaimniekoto platību skaits.
Viens no jauninājumiem ir tas,
ka no 2014. gada atbalstam var
pieteikt visu labā stāvoklī esošo
lauksaimniecības zemi, jo ir atcelti iepriekšējie ierobežojumi.

Zaļināšanas maksājums
Zaļināšanas maksājums ir
cieši saistīts ar vienotā platību
maksājuma saņemšanas iespējām. Faktiski lauksaimnieks var
saņemt vai nu abus, vai nevienu.
Tāpēc rūpīgi jāiepazīstas ar
jaunajām prasībām, jau gatavojoties rudens sējai, lai nerastos
nevajadzīgi pārpratumi - par
prasību nepildīšanu paredzētas
sankcijas līdz pat 125% apmērā no zaļināšanas maksājuma.
Šīs prasības paredz ievērot videi labvēlīgu lauksaimniecības
praksi, dažādojot kultūraugu sējumus un stādījumus, neuzarot
ekoloģiski jutīgos zālājus u. c.
Noteikts, ka aramzemēs jāaudzē vismaz divas vai trīs kultūras, un galvenā kultūra nedrīkst aizņemt vairāk par 75%
u. c. Taču bioloģiskās un mazās
saimniecības automātiski tiek
uzskatītas par tādām, kas jau
ievēro zaļināšanas prasības, tā-

pēc kopējais saimniecību skaits,
uz ko jaunās prasības attieksies,
kļūst mazāks.
Latvijas Lauku attīstības
programma 2014.–2020. gadam
ZM Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore Liene
Jansone informēja par Latvijas
Lauku attīstības programmu
2014.–2020. gadam. Ja projektu
pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” (kopā
501 miljons latu) apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās” un „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
plānots sākt šāgada septembrī,
tad programmas investīcijām un
pārstrādei nepieciešamo saskaņojumu dēļ ar ES sāksies tikai
2015. gadā.
Turklāt galvenie kritēriji būs
Valsts vides dienesta prasību
ievērošana, tostarp atbilstošu
mēslu krātuvju esamība. Būtiski arī būs rezultatīvie rādītāji
– prasme pierādīt, ko ar konkrēto investīciju saimniecībā iespējams panākt. Turklāt Lauku
atbalsta dienests ieceru īstenošanu regulāri kontrolēs un pēc
pārejas perioda beigām ar 2018.
gadu var tikt samazināts atbalsta kopējais apjoms. Priekšroka
tiks dota būvniecībai laukos,
taču kūts rekonstrukcijai vai
būvniecībai noteikts paredzēto
dzīvnieku stāvvietu skaits. Piemēram, 2014. gadā – attiecīgi 15
un 50 govis, un šis skaits 2017.
gadā jau sasniegs attiecīgi 45 un
100 govis.

Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem
Paredzēts arī atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, kur pēc
ilgām diskusijām par kritērijiem atzīti: fiziska persona līdz
40 gadu vecumam uzņēmuma
dibināšanas brīdi, dibina uzņēmumu pirmo reizi un ieguvusi
speciālo izglītību. Iespējams saņemt atbalstu līdz pat 70 000
eiro visā periodā. Savukārt mazajām saimniecībām, kuras var
saņemt atbalstu līdz 500 eiro
gadā, iespējams kļūt par ražojošām saimniecībām un pieteikties investīciju projektiem, ja to
apgrozījums ir 2 līdz 5 tūkstoši
eiro un īpašumā vai valdījumā ir
zeme no 1 līdz 50 ha.
Dace Millere,
LLKC sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Septembrī skolēnus
Pilsrundāles vidusskola
un Bērsteles skola sagaidīs
jaunā veidolā

2013.gada decembrī Rundāles novadā uzsāka Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēta projekta realizāciju, kā ietvaros bija paredzēts uzlabot Pilsrundāles
vidusskolas un Bērsteles skolas ēku energoefektivitāti,
veicot abu ēku vienkāršotu renovāciju.
Šā gada februāra beigās tika noslēgti līgumi ar būvniekiem Pilsrundāles vidusskolas un Bērsteles skolas renovācijas veikšanai.
Pilsrundāles vidusskolas fasādes, jumta, cokola siltināšanu, durvju nomaiņu, loga izbūvi, pagraba pārseguma
siltināšanu, apkures cauruļu siltumizolācijas renovāciju
pagraba telpās veica SIA „Alvima”.
Savukārt Bērsteles skolas vienkāršotās renovācijas
darbus – fasādes, jumta un pagraba pārsegumu siltināšanu veica SIA „Kvintets M”.
Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Pilsrundāles vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības ēkā”
(Nr. KPFI-15.2/33) ietvaros veiktie uzlabojumi paredz
CO2 emisijas samazinājuma efektivitātes rādītāju 0,605
kgCO2/Ls gadā.
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

Projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Pilsrundāles vidusskolas un Pilsrundāles
vidusskolas Bērsteles struktūrvienības ēkā”
realizācijas izmaksas
Energoaudita un projekta izmaksas

7 914,02 EUR
(t.sk. PVN)

SIA Kvintets M - Bērsteles skolas
vienkāršotā renovācija

177 707,03 EUR
(t.sk. PVN)

SIA Alvima - Pilsrundāles vidusskolas
vienkāršotā renovācija
Kopā projekta attiecināmās
izmaksas

467 376,22 EUR
(t.sk. PVN)
652 997,27 EUR
(t.sk. PVN)

KPFI finansējums

341 083,04 EUR
(t.sk. PVN)

Domes finansējums

311 914,23 EUR
(t.sk. PVN)
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Plāno finansējuma apguvi jaunās
pārrobežu sadarbības programmās
Gatavojoties jaunajam
plānošanas
periodam,
Rundāles novada dome
meklē jaunas sadarbības
iespējas pārrobežu programmu ietvaros.
„Pateicoties Zemgales plānošanas reģiona un pašvaldību iniciatīvai, Zemgales pašvaldībām jaunajā plānošanas
periodā no 2014.līdz 2020.
gadam iespējams iesaistīties
arī
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmās, īstenojot projektus ar minētajām kaimiņvalstīm. Iepriekšējā plānošanas periodā būtībā mums bija
pieejama viena pārrobežu
sadarbības programma – t.i.,
Latvijas-Lietuvas, kas diezgan stipri ierobežoja mūsu
iespējas iegūt tik ļoti nepieciešamo finansējumu novada
attīstībai,” skaidro Rundāles
novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis.
Šobrīd Rundāles novada
dome jau ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Grodņas
apgabala Svisločas rajona izpildkomiteju Baltkrievijā un
Ļeņingradas apgabala Ropšas
pašvaldību Krievijā.
„Pateicoties savlaicīgām iestrādēm un veiksmīgi nodibinātiem kontaktiem, uz jauno
plānošanas periodu pārrobežu sadarbības programmu
kontekstā skatāmies daudz
maz cerīgi,” stāsta domes
priekšsēdētājs.
Latvijas – Lietuvas programmā apgūts pusmiljons
eiro
Iepriekšējā plānošanas periodā no 2007.līdz 2013.gadam Rundāles novada dome
kopumā īstenojusi desmit
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projektus par vairāk nekā pusmiljonu eiro (precīzāk - 568
632 EUR). Līdzekļi ieguldīti
gan infrastruktūras uzlabošanai, vides labiekārtošanai,
gan vietējās kopienas stiprināšanā – organizētas dažādas
apmācības, labas pieredzes
braucieni, semināri, diskusijas.
Nozīmīgi līdzekļi iegūti
uzņēmējdarbības sekmēša-

Federālais zivju ģenētikas un selekcijas centrs Ropšā nodarbojas ar zivju mazuļu selekciju. Pirmais no
kreisās puses Fjodors Jegorovs, Ropšas pašvaldības vadītājs, un Ludmila Knoka, Uzņēmējdarbības un
kompetenču centra vadītāja /Foto: Aivars Okmanis/

nai – uz projekta ietvaros
iepirktās materiāltehniskās
bāzes Bērstelē izveidots Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs, Svitenē
ierīkota biznesa bibliotēka.
Ar pārrobežu programmas
finansējumu pērn atklāts
Rundāles mājtirgus – ierīkotas tirdzniecības vietas un
rekonstruēts
stāvlaukums
Pilsrundālē.
Labiekārtota
Mežotnes pilskalna teritorija.
Paredz plašas sadarbības
iespējas
No 18.līdz 21.jūlijam Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila Knoka devās
labas pieredzes braucienā uz
Ropšas pašvaldību Ļeņingradas apgabala Krievijā.
„Mūsu vizītes mērķis bija
iepazīties ar Ropšas pašvaldību, tās darbību un iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī meklēt
kopsaucējus starp abām pašvaldībām, jomām, kuru attīstība būtu saistoša un nepieciešama abām pašvaldībām,”
par brauciena mērķi stāsta
Ludmila Knoka.
Ropšas vidusskolā Rundāles novada domes delegācija
tika iepazīstināta ar skolas
darbību, vēsturi un panākumiem.
„Par vienu no skolas stip-

rajām pusēm noteikti var
nosaukt novadpētniecību un
skolas muzeju, kur apkopotas
nozīmīgas vēstures liecības.
Sadarbība iespējama gan kā
pieredzes apmaiņas braucieni, kā to šobrīd jau realizē
Pilsrundāles vidusskola ar
Svisloču Baltkrievijā. Ropšas
skolai saistoša būtu mūsu
pieredze metodiskajā darbā,”
atklāj L.Knoka.
Ropšas kultūras un sporta
centrā iedzīvotājiem pieejamas plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas - sporta nodarbības, bokss, bibliotēka,
mākslas un mūzikas studijas,
stikla mozaīkas studija. Darbojas arī folkloras kopa „Rodniki” (Avotiņi).
„Kultūras un sporta jomā
interesanta būtu pieredzes
apmaiņa un abpusēja līdzdalība pasākumos un festivālos,
teiksim folkloras kopas „Rodniki” piedalīšanās nozīmīgos
novada svētkos,” ar sadarbības iecerēm dalās L.Knoka.
Vizītes laikā tika apmeklēts
arī Federālais zivju ģenētikas
un selekcijas centrs. „Zivju
centrs Ropšā izveidots jau
18.gadsimtā. Tā pamatuzdevumi šobrīd ir jaunu zivju
sugu radīšana un attīstība,
vērtīgo sugu genofonda saglabāšana, kvalitatīvu zivju mazuļu audzēšana ražojošajiem
uzņēmumiem. Tikšanās laikā
ieskicējās dažas idejas turpmākai sadarbībai. Tās varētu

būt abpusējas konsultācijas
zivju resursu attīstībā, attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
un piemērošana zivsaimniecības attīstībai.”
„Ropšā darbojas arī zirgaudzētava, kurā kopskaitā tiek
audzēti 180 dažādu šķirņu
selekcijas zirgi. Tas ir uzņēmums ar attīstības potenciālu un pieredzi lielu publisko
pasākumu
organizēšanā,”
stāsta L.Knoka.
Interesanta bijusi arī iepazīšanās ar Ropšas pašvaldības administrāciju. „Ropšas
pašvaldība pārstāv izpildvaru
un tās pārziņā atrodas komunālie un saimnieciskie jautājumi – teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana, zemes
uzmērīšana. Izglītības jomu
pārvalda Lomonosova rajona
administrācija, jo Krievijas
Federācijā joprojām pastāv
arī rajona līmeņa pašvaldības. Runājot par projektu
koncepcijām, lietderīga būtu
administratīvās kapacitātes
celšana, teritorijas pārvaldes
organizēšana,
iedzīvotāju
informēšana, atsevišķu iedzīvotāju grupu iesaistīšana
teritorijas pārvaldē un kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana – tai skaitā, muižas parku sakārtošana,” pauž
L.Knoka.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Seminārā Tērvetē Rundāles jaunieši mācās
strādāt komandā, sadarboties un ieklausīties
12.un 13.jūlijā Tērvetē
notika seminārs Rundāles jauniešiem „Komandas darbs. Motivācija.Līderība”.
Divu dienu izbraukuma
seminārā atzīta pasniedzēja
un trenera Arnolda Brūdera
vadībā mūsu novada jaunieši
ar netradicionālām metodēm
apguva nepieciešamās zināšanas savstarpējai sadarbībai, darbam komandā, prasmes darbībai vienota mērķa
sasniegšanai.
„Rundāles novads var būt
lepns par tik aktīviem un
domājošiem jauniešiem, kuri
vēlas kaut ko darīt. Seminārā vienkopus piedalījās gan
jaunieši no nevalstiskajām
organizācijām, gan ar biedrībām nesaistītie jaunieši. Visi
jaunieši bija ārkārtīgi jauki,
domājoši, ar atvērtu prātu
jaunai informācijai un zināšanām. Kā liels plus jāmin,
ka jūsu jaunieši nepadodas,
ja kaut kas neizdodas ar pirmo reizi, mēģina vēlreiz. Ir
arī pacietīgāki atšķirībā no
vairākuma mūsdienu jauniešu, kuriem vajag visu uzreiz
un tagad. Prot pagaidīt un
mēģināt atkal, kamēr mērķis
ir sasniegts,” par semināra
norisi stāsta treneris Arnolds
Brūders.
„Priecē arī tas, ka novada dome ir ieinteresēta un
atbalstoša šādu pasākumu
īstenošanā, jo tomēr tas ir
milzīgs darbs – gan projekta
sagatavošana, gan pati organizatoriskā puse. Tas liecina
par sekmīgu abpusēju sadarbību starp, tā saucamo, varas struktūru un nevalstisko
sektoru. Šī sadarbība arī bīda
kopējo novada attīstību,”
pārliecināts A.Brūders.
Dita Liepiņa no jauniešu
biedrība INICIO atklāj, ka
viens no seminārā gūtajiem
labumiem bija tas, ka iepriekš jau zināmos cilvēkus
iepazina labāk. „Informācija,
ko mums sniedza semināra
vadītājs, noteikti mums noderēs, turpinot darbu jauniešu biedrībā ‘’INICIO’’ un
veidojot labāku sadarbību
gan ar mūsu biedriem, gan
ar citiem cilvēkiem. Ļoti in-

Rundāles novada jaunieši izceļas ar asu prātu, azartu un atvērtību visam jaunajam, teic treneris
Arnolds Brūders.

teresanti bija izmēģināt ko
jaunu, piemēram, staigāt pa
virvēm. Tas bija kaut kas
tāds, ko iepriekš nekad nebiju darījusi. Visas spēles,
kuras mēs spēlējām, mācīja
mums sastrādāties komandā
un ieklausīties citos.
Biedrības „INICIO” vārdā varu apgalvot, ka šis bija
lieliski pavadīts laiks. Uzkrājām gan pieredzi, gan arī labas emocijas,” teic Dita.
„Seminārā mēs iemācījāmies ieklausīties, darboties
komandā, veikt darbu ar
precizitāti un atbildību. Man
visvairāk patika uzdevumi,
kuros bija jāizdomā, kā lai
visa komanda šo uzdevumu
paveic pēc iespējas ātrāk un
precīzāk, iepriekš zinot tikai
to, kas jādara, bez rīcības
plāna. Nodarbības palīdzēja
attīstīt vairākas vadīšanas
un līderības iemaņas. Es
priecājos, ka piedalījos šajās
apmācībās. Ceru arī nākotnē
piedalīties līdzīgās un papildināt savas zināšanas,” pauž
Arnolds Auza no jauniešu
biedrības „Mums pieder pasaule”.
Savukārt Edijs Bubinskis
no „Mums pieder pasaule”
atzīmē, ka, lai veiktu daļu
uzdevumu, bija nepieciešams

Liela daļa uzdevumu semināra ietvaros veidoja jauniešiem
priekšstatu par komunikācijas nozīmi komandā, jo uzdevumi
bija veicami ar aizsietām acīm un nesarunājoties

gan fizisks spēks, gan atjautība un loģiskā domāšana: „Lai
izpildītu uzdevumu veiksmīgi, komandai bija jāsadarbojas, jākomunicē savā starpā
un viens otram jāpalīdz. Sapratām, ka jāuzklausa visi
komandas biedri, jo, iespējams, kādam būs tas labākais
risinājums. Stratēģija obligāti ir jāizrunā savā komandā
un visiem tā ir jāizprot, lai
veiksmīgi varētu izpildīt uzdevumu.”

Radīs biedrību
kopējo attīstības
stratēģiju

Projekta „Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai”
ietvaros paredzēts arī stratēģiskais seminārs Svitenē
„Jauniešu sabiedrisko organizāciju loma un tālākās darbības attīstība”. è
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Pieredzes apmaiņas brauciens
JAUNIEŠIEM
Viesošanās IDEJU MĀJĀ Aizputē
2014.GADA 14. AUGUSTĀ
PIESAKIES!
ZVANI – 25622180
(Laura Ārente, projekta vadītāja)
*tikšanās ar Aizputes jauniešiem * diskusijas par
jauniešu projektiem * dažādu aktivitāšu organizēšanas pieredze
Atbalsta: Rundāles novada dome

Lūdz palīdzēt mazajam

Mārtiņam

Mārtiņš ir 2 gadus un 4
mēnešus vecs puisēns no
Rundāles novada Svitenes
pagasta. Mārtiņam patīk komunicēt ar citiem bērniem,
viņš ir aktīvs, muzikāls, patīk ūdens aktivitātes.
Mārtiņam kopš dzimšanas
uzstādīta diagnoze - spina bifida. Sākumā ārsti prognozēja, ka Mārtiņš nestaigās bez
palīglīdzekļiem vai pārvietosies ratiņkrēslā. Mārtiņš
staigā, bet viņam ir nopietni
līdzsvara traucējumi.
Zēns saņēmis vairākus rehabilitācijas kursus
NRC
„Vaivari” un slimnīcā „Gaiļezers”. Ir apmeklēti vairāki
speciālisti, Mārtiņš atrodas
neirologa uzraudzībā. Zēns
saņēma konsultāciju pie
Minhenes ortopēdiskās klīnikas speciālista bērnu neiroortopēda dr. P. Bernius.
Tika norādīts, ka Mārtiņam
nepieciešamas speciālas ortozes, lai zēns varētu normāli
pārvietoties. Tās nepieciešamas, lai veicinātu kustību attīstību un nākotnē novērstu
iespējamās kontraktūras un
deformācijas.
Latvijā šādas ortozes neiz-

gatavo, tāpēc ģimene devās
uz Igauniju, kur balstoties uz
Tallinas bērnu slimnīcas medicīniskā konsīlija lēmumu,
noteica vajadzību Mārtiņam
iegādāties „CS” ortozes un
apavus ortozēm, lai nākotnē
nodrošinātu viņam normālas
fiziskās aktivitātes.
Ortožu un speciālo apavu iegādei Ziedot.lv portālā
jau savākti nepieciešamie
4146,74 eiro.
Ģimenei šobrīd ir ļoti nepieciešama finansiāla palīdzība ceļa izdevumu segšanai.
Ģimene lūdz palīdzēt un
iespēju robežās atbalstīt, pārskaitot līdzekļus uz Konta Nr.
LV26UNLA0091022114310,
banka AS “SEB Banka”,
Aiva Endrule, ar norādi „Palīdzība mazajam Mārtiņam”.
Kontaktinformācijai – Aiva
Endrule, mob.tālr. 22454026.
Par visiem saziedotajiem līdzekļiem un Mārtiņa ārstēšanās panākumiem māmiņa
sola pastāstīt nākamajos
RNZ izdevumos.
_____________________
Rakstā izmantota informācija no portāla ziedot.lv

Augustā ekskursija čaklākajiem
lasītājiem – bērniem
Kopīgs darbošanās process uzdevuma mērķa sasniegšanai
è „Lai sekmētu jauniešu
iniciatīvu un uzlabotu zināšanas par jauniešu organizāciju ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī veidotu skaidrāku
priekšstatu par organizācijas
turpmāko darbības un attīstības plānu kā vienu no
projekta aktivitātēm mēs
ieplānojām šo stratēģisko semināru, kas ļaus jauniešiem
skaidrāk apzināties savu organizāciju lomu kopējā novada attīstībā,” stāsta projekta
vadītāja Laura Ārente.
„Faktiski šajā seminārā
vislielāko ieguldījumu sniedza paši jaunieši. Mans mērķis bija iezīmēt viņiem ceļu
un mērķi, uz kuru jāvirzās.
Jauniešiem pašiem bija jārod skaidrība par saviem
spēkiem, mērķiem un attīstības virzieniem. Semināra

sausais atlikums – jauniešu
nevalstisko organizāciju attīstības stratēģija, kas noteiks, priekš kam, kāpēc un
ar kādu mērķi un jēgu tiek
īstenota biedrības darbība,”
par semināra norisi stāsta
Arnolds Brūders.
Projekts „Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai”
tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas
2014.gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4399,52 eiro, kur 100% ir
valsts budžeta finansējums.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

27.augustā novada labākie
lasītāji – bērni dosies ikgadējā ekskursijā. 16 bērni no
četrām bibliotēkām, apskatīs
četras vietas Vidzemē.
Jau ceturto gadu novada
bibliotēkas aicina bērnus
doties kopējā ekskursijā. Triju gadu laikā tie ir bijuši 60
novada bērni vecumā no 4.8.klasei.
Esam bijuši Sabiles novada
Pasaku mežā un braukuši rodeļos, lidostā „Rīga” izgājām
visu ceļu no biļetes iegādes
līdz aizlidošanai, dzīvnieku
patversmē „Ulubele” staidzinājuši suņus un samīļojuši
pamestos kaķēnus, bet Jūrmalā apciemojuši lelles bērnu
bibliotēkā, baudījuši mākslu
un atrakciju parka piedāvājumu.
Daudzi bērni lasa, bet ekskursijā dosies tikai labākie.
Tie ir tie, kas gada laikā izlasījuši vairāk nekā 10 grāma-

tas vai bijuši aktīvākie pasākumu apmeklētāji. Kuri tie
būs - to katra bibliotekāre izvērtēs un paziņos personīgi.
Šogad dosimies uz Ziemeļvidzemi. Siguldas novadā iepazīsimies ar senajiem
datoriem, Līgatnes Pasaku
mājā darbosimies ar papīru,
Valmierā iziesim Sajūtu taku,
Mazsalacas muzejā aplūkosim vienreizēju Peļu kolekciju un atpakaļceļā dosimies
gar jūru. Rundāles novada
pašvaldība nodrošina ērtu
autobusu un saprotošu šoferi, sarūpēs gardumus piknikam, bet bērnu vecākiem jārēķinās ar izdevumiem 5 eiro
apjomā par radošo darbnīcu
un muzeju apmeklējumu.
Sīkāka informācija jūsu
bibliotēkās!
A.Ramane,
Pilsrundāles bibliotēkas
vadītāja
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Mūzikas un Mākslas skolas nometnē zīmē ar skaņām,
mācās atbrīvot balsi un veido peoniju gleznojumus
Nu jau tradicionāli Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un
mākslas skola Mūzikas un
Mākslas nodaļu audzēkņi
zina, ka laiks pēc mācību
gada noslēguma koncerta ir
dienas nometnes laiks.
Tāpat kā iepriekšējās reizēs, arī šoreiz tā norisinājās
Svitenes muižā un tās apkārtnē no 9.-12.jūnijam.
Dienas nometnes galvenais
uzdevums ir gūt papildus
pieredzi mūzikas un mākslas
apguvē, padziļināti darboties
mūzikas un mākslas apguves
procesā, pieaicinot speciālistus, kuri sniedz iespēju uz
ierasto mākslas/mūzikas uztveri palūkoties neparastāk.
Katru gadu vasaras prakses nometnei ir īpaša tēma.
Mākslai tā šogad bija „Orientālisms”, bet mūzikai - „Karuselis”
Katra no nodaļām ļoti intensīvi darbojās savā izvēlētajā programmā.
Zīmē ar skaņām
Mūzikas nodaļas audzēkņi un pasniedzēji varēja gūt
ieskatu divās improvizācijas tehnikās, kuras piedāvāja vieslektori. Viena no
tiem - Marina Gribinčika,
komponiste, mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoģe,
E.Dārziņa Mūzikas vidusskolas pedagoģe, mācīja ieklausīties dažādos ritmos, prast
tos izmantot kopīgā mūzikas
partitūrā, iepazīstināja ar
savu mūzikas instrumentu
kolekciju, sniedzot iespēju

Vladimirs Berezins prata aizraut un ieinteresēt ģitārspēles klases audzēkņus

izveidot kopīgu muzikālu
pasaku - ritmisku vēstījumu.
Pedagoģes ideja bija parādīt
bērniem un jauniešiem, ka
viņi var muzicēt un pat komponēt jebkurā vecumā.
„Es mēģinu parādīt bērniem, ka var zīmēt ne tikai ar
zīmuļiem, bet arī ar skaņām.
Un tas varbūt pat ir dažreiz
interesantāk, jo ar skaņām
glezna atdzīvojas. Ar skaņām
var parādīt izmaiņas, emocijas, var arī sarunāties ar skaņām,” stāsta Marina.
Apgūst dabisko balss atbrīvošanas metodiku
Dana Indāne - Tallinas
Mūzikas akadēmijas studente, ir Latvijā pazīstama balss

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas dalībnieki vienmēr atvērti
jaunajam – ziedu veidošanai no ģipša

improvizācijas pasniedzēja,
kura iepazīstināja audzēkņus
un pedagogus ar savu dabisko balss atbrīvošanas metodiku. Dana ir absolvējusi Teātra mākslas maģistrantūru
Latvijas Kultūras akadēmijā,
studējusi Performances dizainu Dānijā Roskildes universitātē. Veidojusi un piedalījusies kustību, balss un skaņas
perfromancēs,
koncertos,
teātra izrādēs un kopš 2010.
gada vada balss un ķermeņa
atbrīvošanas darbnīcas, kuras paredzētas visiem, kas
vēlas iemācīties drošāk un
izteiksmīgāk runāt, dziedāt
un radoši izmantot savu balsi! Balss ir enerģijas plūsma,
kas vibrē cauri mūsu ķerme-

nim. Iepazīstot savu dabisko
balsi, mēs iepazīstam paši
sevi. Un otrādi - atklājot sevi
aizvien vairāk, balss kļūst arvien saskanīgāka ar cilvēka
iekšējo pasauli.
Dabiskās balss atbrīvošana
notiek, iepazīstot un atbrīvojot savas emocijas, jūtas,
paralēli sagatavojot balss instrumentu - ķermeni. Nodarbībās tika apvienota skaņu
improvizāciju, dziedāšanu,
ritma un dziesmu spēles,
balss tehnikas, meditāciju,
kustību, teātra principi.
Paralēli meistarklasēm un
darbam pie noslēguma uzveduma, notika arī pedagogu
darbs ar apdāvinātākajiem
audzēkņiem, sniedzot iespē-

Mākslinieces Īras Rozentāles vadībā tapa brīnišķīgi peoniju
gleznojumi
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ju papildus darboties. Tāpat
tika dota iespēja nokārtot
„parādiņus”, kuri radušies
mācību procesā.
Darba bija tiešām daudz, jo
katrā stūrītī kāds muzicēja,
dziedāja, ritmiski plaukšķināja...
Ģitārspēle skanēja pedagoga Vladimira Berezina vadītajā grupā, vokālisti dziedāja
kopā ar pedagoģi Inesi Lavrinoviču, klavierspēles nodarbībās intensīvs darbs norisinājās pie skolotājas Solveigas
Selgas, kura uz šīm nometnes dienām bija aicinājusi arī
E.Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņus, kuri rādīja savas prasmes un talantu gan
meistarklašu mirkļos, gan
noslēguma koncertā.
Veido peoniju gleznojumus un atveidus ģipsī
Mākslas nodaļas tēma
„Orientālisms”
brīnišķīgi
tika atveidota gan apgleznotos vēdekļos ar Gendzi
galma sarunām, gan peoniju
gleznojumiem, gan dekoratīvajos peoniju atveidos ģipsī,
ikebanas un zīdpapīra ziedu
kompozīcijās, origami tehnikās un brīnišķīgā krāsainu
smilšu mandalā.
Mākslas nodarbības mūsu
skolas talantīgo pedagogugleznotājas Īras Rozentāles,
pedagoģu - Guntas Novikas
un Guntas Šurnas vadībā
-aizrāva ne tikai audzēkņus,
bet arī nometnes viesus no
E.Dārziņa Mūzikas vidusskolas.
Arī teātra prasmes bija nepieciešamas, apgūstot vēdekļu šovu, un tur nu biju priecīga palīdzēt.
Dienas ritēja intensīvā darbā un nelielos atpūtas brīžos,
jo šī ir mācību nometne, un
jaunu zināšanu un prasmju
apguve tajā ir prioritāte.
Iesaistās vecāki
Vakari šogad tika piepildīti
ar audzēkņu vecāku vadītām
aktivitātēm.
Tā bija novitāte, par kuru
esmu ļoti pateicīga to bērnu
vecākiem, kuri atrada laiku
pabūt kopā, dalīties savos talantos un izdomā! Liels paldies par šo sadarbību!
Ļoti garšīgi, izdabājot katra audzēkņa vēlmēm gan
porcijas lielumā, gan ēdiena
izvēlē, gatavoja mūsu pavārītes- Līga un Ligita.
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“Allaž smaidīgie un pozitīvi uzlādētie Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi /Foto: Lilita Lauskiniece/”

Intensīvais darbs noslēdzās ar audzēkņu un viesu
koncertu un darbu izstādi
Svitenes muižas zālē.
Koncertu apmeklēja arī
vecāki, lai redzētu, ko tad ir
iespējams paveikt četrās piepildīta darba dienas.
Jāteic, ka mēs noteikti varam būt lepni gan par mūsu
izturīgajiem,
mērķtiecīgajiem audzēkņiem, gan brīnišķīgajiem pedagogiem.
Noslēguma pasākumā
prezentē izdarīto
To, cik rezultatīvs var būt
koncentrēts darbs, varēja
redzēt bagātīgajā mūsu audzēkņu un viesu darbu prezentācijā- gan vēdekļu dejas,
gan muzikāli interesanti
sniegumi kopā vokālajai klasei un ģitāristiem, gan peoniju gleznojumi, gan mandalas
un ģipša ziedi...
Arī vecāki pauda pārsteigumu, ka tik īsā laika periodā iespējams sasniegt šādu
rezultātu. Darbs nometnē
nav viegls mums, pedagogiem, bet tas atnes gandarījumu, kad viss iecerētais izdodas! Lai mums visiem kopā
tas izdodas atkal un atkal! Jo
atbalsts no pašvaldības puses
skolai ir milzīgs - gan transports, gan nepieciešamo materiālu iegāde, gan mācību
maksas atlaides daudzbērnu
ģimenēm un ģimenēm, no
kurām vismaz divi bērni apmeklē Mūzikas un mākslas
skolu un pats galvenais - apmaksāta ēdināšana nometnes laikā.
Nezinu nekur tuvākajā apkaimē Mūzikas un mākslas

skolu, kuras darbība tiktu tā
atbalstīta, tāpēc varu priecīgi
paziņot, ka visi mūsu jaukie
pedagogi turpinās strādāt arī
nākamajā mācību gadā!
2014./2015.m.g. piedāvājam apgūt šādas mācību programmas:
„VIZUĀLI PLASTISKĀ
MĀKSLA”
/profesionālās ievirzes
izglītības programma/
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti:
Zīmēšana. Gleznošana.
Kompozīcija. Mākslas valodas pamati. Darbs materiālā.
Veidošana. Prakse
Mācību ilgums 5 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 5.
klasei.
“VOKĀLĀ MŪZIKA”
/profesionālās ievirzes
izglītības programma/
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti:
Dziedāšana. Kolektīvā
muzicēšana. Mūzikas
mācība. Vispārējās klavieres.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.-6.
klasei.
“TAUSTIŅINSTRUMENTU
SPĒLE (KLAVIERES)”
/profesionālās ievirzes
izglītības programma/
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti:
Specialitāte. Kolektīvā
muzicēšana. Mūzikas

mācība.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6.
klasei.
“STĪGU INSTRUMENTU
SPĒLE (ĢITĀRA)” /
profesionālās ievirzes
izglītības programma/
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti:
Specialitāte. Kolektīvā
muzicēšana. Mūzikas
mācība.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6.
klasei.
Iestājpārbaudījumi mūzikas
novirzienos: ritma pārbaude,
jādzied dziesma.
Vecāku
līdzfinansējums:
5 EUR
Audzēkņi, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu
un prasmju novērtējumu,
visos mācību priekšmetos
kārto ieskaites ar atzīmi un
kārto noslēguma pārbaudījumu, saņem Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.
Pieteikties Mūzikas un
mākslas skolā var no 15.augusta Pilsrundāles vidusskolas kancelejā!
Sīkāka informācija par dokumentu iesniegšanu un iestājeksāmeniem pa tālruni
– 26516711 (Lilita Lauskiniece, Mūzikas un mākslas
skolas vadītāja).
Lilita Lauskiniece,
Mūzikas un mākslas
skolas vadītāja
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Bērsteles bibliotēkā pieejama
“Bērnu un jauniešu žūrija”
grāmatu kolekcija

Lasīšanas
veicināšana
programma “Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas
Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada
Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma,
ko finansiāli atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds. Šobrīd
šo programmu realizē Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs.
Programmas mērķis ir dažādot un pilnveidot publisko
bibliotēku iespējas darbā ar
bērniem un jauniešiem un
veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus
un bibliotēku rīcībpolitiku
valstī.
Katru gadu grāmatu vērtēšanā piedalās vairāki tūkstoši lasītāju Latvijā un ārpus
tās.
Arī Bērsteles bibliotēka šogad ir iesaistīta šajā projektā.
Maijā tika pieņemts bibliotēkas pieteikums iesaistīties
Bērnu un jauniešu žūrijā, kā
arī tika apstiprināts lūgums
daļu no kolekcijas grāmatām saņemt kā dāvinājumu
no Nacionālās bibliotēkas
par Valts Kultūrkapitālfonda līdzekļiem. Iztrūkstošās
kolekcijas grāmatas tiek gā-

dātas par bibliotēkai iedalītajiem līdzekļiem no Rundāles novada domes. Kolekcijā
ietilpst 24 grāmatas, kas ir
sadalītas atbilstoši lasītāju
vecumiem. Sev interesantu
un aizraujošu lasāmvielu atradīs, gan piecgadnieks, kas
tikko sāk apgūt burtu un lasīšanas prieku, gan jaunākā
un vidējā skolas vecuma bērni. Savs grāmatu komplekts
ir atvēlēts arī vecākiem. Atcerieties - ja lasa vecāki, lasīs
arī bērni!
Šobrīd bibliotēka ir pieejama jau gandrīz pilna grāmatu
kolekcija un aktīvākie lasītāji
jau ir nodevušies lasītpriekam. Aicinu arī Tevi nākt
uz bibliotēku un pievienoties
lasītāju pulkam- grāmatas
varam lasīt līdz decembrim,
bet tad aizpildīsim anketas
un gaidīsim Lielos Lasīšanas svētkus, kas Rīgā notiks
2015. gada martā. Pirms
tam programmas „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta
2014” ietvaros 8.septembrī ir
paredzēts 2000 bērnu karnevāla gājiens no Rātslaukuma
pāri Akmens tiltam uz jauno
Nacionālo bibliotēku. Karnevāla tērpu tematika - „Manas
mīļākās grāmatas varonis”.
Karnevālā aicināti piedalīties
lasīšanās veicināšanas programmas „Bērnu un jauniešu
žūrija” dalībnieki, viņu draugi un ģimenes locekļi.
Par jaunumiem un aktualitātēm Bērsteles bibliotēkā
vari uzzināt bibliotēkas emuārā: www.berstelesbibliteka.
blogspot.com. Tiekamies bibliotēkā!
Anita Šveda,
Bērsteles bibliotēkas
vadītāja

SVITENĒ UZSTĀDĪTS JAUNS STENDS
Projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros pie Svitenes saieta nama uzstādīts stends ar uzņēmējdarbības
karti. Kartē iekļauti lielākie tūrisma apskates objekti novadā, ar piktogrammām atainota uzņēmējdarbības vide
un pašvaldības iestādes.
Stenda izstrādi un piepildījumu veica SIA “Reklāmas dizaina darbnīca” un tā kopējās izmaksas sastāda
1427,80 EUR.
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Prezentē jauno
biznesa literatūru
Svitenes bibliotēkā

Svitenes bibliotēkā pieejama plaša biznesa grāmatu kolekcija.
Bibliotekāre Ārija Geidāne prezentē Seta Godina „Veiksmes
stratēģiju” /Foto: Zinaida Sparāne/

19.jūnijā notika biznesa literatūras plaukta atvēršanas
svētki Svitenes bibliotēkā. Pasākuma mērķauditorija bija
esošie un topošie uzņēmēji, NVO pārstāvji, studenti, vecāko
klašu skolēni un citi interesenti.
Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” Nr. LLIV 253
ietvaros Svitenes biznesa bibliotēkai tika iegādāts 191 eksemplārs iespieddarbu.
Bibliotēkas apmeklētājiem turpmāk pieejama plaša biznesa grāmatu kolekcija - vadībzinātne, mārketings, psiholoģija,
ražošanas organizācija, reklāma, grāmatvedība, socioloģija,
mājturība, praktiskas rokasgrāmatas, enciklopēdijas u.c.
Pasākuma laikā apmeklētāji tika iepazīstināti ar nelielu
biznesa literatūras pārskatu, izceļot atsevišķus kolekcijas
izdevumus. Pēc iepazīšanās ar jaunajām grāmatām, tika apmeklētas vēl divas telpas- vienas pieturas aģentūra „pilsētbirojs” un konferenču zāle, kuras šī projekta ietvaros aprīkotas
ar piemērotu un modernu IT tehniku (interaktīvā tāfele, dokumentu kamera-konferenču zālē, multifunkcionālā iekārta
- vienas pieturas aģentūrā) un nepieciešamajām mēbelēm.
Neformālās sarunās tika apspriesti turpmākās sadarbības
virzieni.
„Pilsētbirojs” - neliela telpa- vieta tikšanās reizēm ar biznesa partneriem, var tikt izmantota arī kā individuāla darbavieta, piemēram, studiju darba veikšanai. Lielāku pasākumusemināru un apmācību rīkošanai piemērotāka konferenču
zāle.
Bez šiem iepriekš minētajiem pakalpojumiem bibliotēka
sniedz uzziņas par bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību, individuālas konsultācijas un apmācības informācijas
meklēšanā elektroniskajā katalogā, datubāzēs- Letonika.lv
un laikrakstu bibliotēkā news.lv, e-resursu apgūšanā.
Informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem un bibliotēkā
notiekošajiem pasākumiem var uzzināt Rundāles bibliotēku
blogā – www.rundalesbiblio.blogspot.com, kā arī Rundāles novada mājas lapā – www.rundale.lv Sadaļā Kultūra/Bibliotēkas
un Biznesa bibliotēka.
Ārija Geidāne,
Svitenes bibliotēkas vadītāja
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„Sudrabupes” senioriem vasara notikumu virpulī
dzīves veidošanā Svitenes pagastā” ietvaros.

Uzņem viesus no Kandavas un Ludzas

Divu dienu ekskurija bija piepildīta gan pozitīvām emocijām, gan dažādiem
pārsteigumiem. /Foto Vita Rozēna/

Divu dienu braucienā
atklāj līdz šim nezināmās vietas
15. un 16.jūlijā pensionāru
apvienība „Sudrabupe” un
citi interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Priekuļu novada Liepas pagastu, pa ceļam apskatot un
iepazīstot Vidzemes skaistākās vietas.
Pirmais apskates objekts
– Vienkoču parks. Iepazinām muzeja teritoriju, koka
skulptūras, dzīvnieku un
pasaku tēlus, moku placi, kā
arī klasisko un moderno dārzu. Tad devāmies uz Ieriķu
dzirnavām, kur izstaigājām
apmēram 1km garo taku,
vērojot Melderupītes astoņpadsmit ūdenskritumus un
interesantos floristikas vei-

dojumus.
Iebraucot Cēsīs, patīkami
bija vērot sakopto un tīro
vidi. Apskatījām rožu laukumu, estrādi, melnos gulbjus,
Cēsu pili, jauno koncertzāli
- skaisti, ērti, patīkami. Tad
Priekuļi ar veselības taku un
Saules pulksteni.
Tuvojas vakars. Dodamies
uz Liepu. Pirms tam, protams, jāapskata Ellīte, bet...
Ārprāts! Mūs sagaida velni.
Tas nu gan pārsteigums! Bet
velniem velnu darīšana - velnu dzira, velnu deja, zemenes
utt. Tā kā Liepā arī nakšņojām, tad devāmies iekārtoties. Pēc tam pašu gatavotas
vakariņas Intas mazdārziņā. Un atkal pārsteigums!
Ar dziesmām pašā vakariņu
karstumā mūs sveic biedrības „Brigita” pārstāves. Un

tad jau jautrība, dziesmas,
jautājumi, atbildes. Vakars
pagāja ļoti līksmi. Šķirties
bija grūti. Paldies Intas kundzei un viņas domubiedriem
par sirsnīgo un pārsteigumiem bagāto uzņemšanu.
Otrā dienā apskatījām Sietiņiezi, Valmieru, Skulptūru
labirintu (erotisko), dzejnieka E.Veidenbauma muzeju.
Priecājos un apbrīnoju savu
senioru izturību, mākslu
priecāties, ieinteresētību. Tā
tomēr ir varonība, ja šinī vecumā var to izturēt, it sevišķi,
kāpjot pa Sietiņieža takām,
apskatot tā majestātiskumu.
Pēc šīs ekskursijas daudzi
teica, ka nav nemaz zinājuši,
ka Latvijā ir tik daudz skaistu vietu. Šī ekskursija tika
realizēta projekta „Seniori –
palīgi aktīvas un pilnvērtīgas

Mēs ne tikai braucam, bet
protam uzņemt ciemiņus arī
pie sevis. 3.jūnijā pie mums
viesojās 20 Kandavas, bet
17.jūlijā 33 Ludzas pensionāri, jo viņi vēlējās vairāk uzzināt par mūsu aktivitātēm.
Ciemiem mēs rādām savu
Svitenes muižu, parku, Saules dārzu, Saieta namu, piemiņas akmeni. Bet mūsu raganiņas Sanita un Vita prot
aizdzīt nogurumu un sasmīdināt jebkuru īgņu. Vārām uz
ugunskura zupu, cienājam ar
pašceptiem labumiem.
Sadarbība ar citu pašvaldību senioru biedrībām ir ļoti
noderīga un pamācoša, uzzinām, kā pašvaldības citur
interesējas un atbalsta seniorus. Taču pats patīkamākais gandarījums ir tad, kad
ciemiņi, prom braucot sabučo un saka: „Jūs uzņēmāt
visaugstākajā līmenī.” Par to
paldies maniem biedriem, jūs
tiešām esat vislabākie. Malači!
Mēs esam dzintara meklētāji
Jūras zvirgzdiem nosētā
krastā.
Un ilgojamies un tiecamies
Visu mūžu pēc neatrastā...
/Dzidra Rinkule- Zemzare/

Velta Kočajeva,
NVO „Sudrabupe”

Iespēja laimēt digitālās kameras aprīkojumu
par 1 000 eiro un ceļojumu uz Briseli!
Kā piedalīties konkursā?
Nofotografē projektu, kas realizēts
ar ES fondu atbalstu. Fotoattēlā ir jābūt redzamai liecībai par ES reģionālā
finansējuma ieguldījumu, piemēram,
ziņojumu dēlim, rādītājam, plāksnei
u.tml. ar ES karogu un informāciju
par finansējumu. Vienlaicīgi jāatzīmē,
ka šai zīmei nebūt nav jābūt centrālajam objektam bildē.
Dalies ar bildi EK Facebook vietnē. Viens dalībnieks konkursam var
iesniegt līdz trīs bildēm. Bildes jāiesniedz līdz 25. augusta pusdienlaikam.

Kā tiks noteikti uzvarētāji?
Tālākai vērtēšanai tiks izvirzītas 100
fotogrāfijas ar lielāko savākto balsu
skaitu Facebook vietnē, kā arī papildu
vēl 50 bildes. Foto profesionāļi no šīm
bildēm izvēlēs trīs uzvarētājus. Balsošana par bildēm Facebook lapā sāksies
27. augustā un beigsies 8. septembrī.
Par tavu bildi var balsot jebkurš Facebook lietotājs. Iedrošini savus draugus
balsot! Uzvarētājus paziņos 2014. gada
septembra vidū.
Ko saņems uzvarētāji?
Katrs uzvarētājs saņems digitālās

kameras aprīkojumu par 1 000 eiro un
ceļojumu divām personām uz Briseli
2014. gada 6.- 9. oktobrī, “Open Days”
— Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas
ietvaros. Informācija par konkursu EK Facebook vietnē
Šajā vasarā, ceļojot pa Eiropu vai
tepat Latvijā, neaizmirsti pievērst uzmanību projektiem un turēt fotoaparātu gatavībā!
Informācijas sagatavotājs:
Ieva Raboviča
Komunikācijas nodaļas
vecākā eksperte. Tālr.: 67095880
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Strādāts un dzīvots ir debešķīgi

99 gadu jubileju atzīmējusi Rundāles pagasta mājas „Bangas” saimniece Olga Grīnfelde
Olgas Grīnfeldes kundzi
satiekam virtuvē, saimniece piekārto pusdienu galdu.
Teic, ka drīz jāiet apkopt
saimniecība – trīs vistiņas un
gailis. Savos 99 gados kundze
ir moža un darbīga. Stāsts
par agrākiem laikiem aizsākas viegli un raiti izvijas cauri veselam gadsimtam.
Tēvs audzina piecus
bērnus viens
„Savam tēvam mēs bijām
pulka bērnu – veseli pieci,
četras māsas un brālis. Tagad vairs nav palicis neviena,
esmu visjaunākā no ģimenes
un arī visilgāk dzīvoju. Vecākā māsa arī nodzīvoja ilgi
- līdz 85 gadiem,” savu stāstījumu iesāk kundze.
Mamma nomirusi, kad Olgai bijuši vien trīs gadi, pēc
tam tēvs bērnus audzinājis
viens: „Viņš bija ļoti inteliģents, mācīja garīgā garā.
Bieži braucām uz baznīcu.
Pēc mātes nāves tā arī nesatika nevienu citu.”
Ģimene dzīvojusi Mežotnes
pagastā, kur tēvam bijusi neliela saimniecība. Pēc Pirmā
pasaules kara tā izputējusi.
Tēvs strādājis par pusgraudnieku (vēst. pusgraudnieki
- zemes nomnieki, kas apstrādāja svešu zemi ar savu
inventāru un par lietošanā
saņemto zemi atdeva tās
īpašniekam daļu ražas, visbiežāk pusi).
Darba gadi aizvadīti
Linu fabrikā Jelgavā
Ganos mazā Olga gājusi jau
no sešu gadu vecuma. „Mūsu
saimniecībā bija divas govis,
kaza un āzis, tos tad arī ganīju. Pabeidzu Bērzu skolas
sešgadīgo klasi. Kad man
palika 16 gadi, tēvs palika
slims, saimniecība izputēja,
un mēs izklīdām pa pasauli.”
Kopš tā laika meitene strādājusi pie svešiem: „Tā kā
biju dikti sīka auguma, gāju
ganos. Piecus gadus nostrādāju par kalponi kādā saimniecībā. Un tad man bija liela dūša un es aizgāju dzīvot
uz Jelgavu. Mana otra māsa
jau strādāja Jelgavas Linu

fabrikā. Arī es tur tiku darbā. Linu fabrikā ar nelieliem
pārtraukumiem nostrādāju
līdz pat 1974.gadam, kad devos pensijā.”
„Vīru satiku, kad biju vēl
skuķe. Gāju pa ballēm, tur
viens puisis bija muzikants.
Sasmaidījāmies un pēc kāda
laika apprecējāmies. Tad
viņu iesauca armijā, izgāja
Otro pasaules karu, bija pat
Volhovā. Tad pārnāca mājās... Bet, pēc kāda laika viņam uznāca ziedu laiki. Aizgāja tautiņās...”
Kundze palikusi ar dēlu Induli viena: „Toreiz man bija
spēks un enerģija strādāt, lai
izlaistu Induli skolā.”
Otrais pasaules karš – to
neaizmirst
„Jelgavu nolīdzināja vienā
mirklī. Indulim tad bija viens
gadiņš un astoņi mēneši.
Mums paziņoja, ka jāiet prom
no pilsētas, būs bombardēšana. Kā tagad atceros, kā mazais Indulis gulēja ratos, es
tos stūmu, cilvēki straumē
plūda prom no pilsētas. Mēs
abi devāmies uz Grāvendāli,
kur dzīvoja radi – tēva māsa
ar ģimeni.”
Drīz vien frontes līnija virzījusies tālāk: „Atceros, kā
slēpām zirgus izžuvušā dīķī
pie mājas. Turpat dīķa malā
noliku Induli un uzsedzu kažociņu. Brālis teica, lai apsedzot labi, lai bērnam neķer
lodes. Fronte apstājās, bet
mēs gājām prom. Sešas nedēļas nodzīvojām Vircavā kādā
saimnieka šķūnī. Tur bija
daudz tādu kā mēs – bez mājām. Kad fronte aizgāja tālāk,
devāmies atpakaļ uz mājām
Grāvendālē.”
Labākie tomēr pensijas
gadi
Uz Rundāles „Bangām”
Grīnfeldu ģimene atnākusi
dzīvot 1990.gadā, kur līdz
tam dzīvojusi Olgas māsa ar
vīru: „Kad cēla māju, Indulis
vēl bija mazs zēns. Palīdzēja
māsas vīram darbos. Vēlāk
viņš arī norakstīja māju Indulim.”
Kundze teic, ka dzīve gāju-

Olgu Grīnfeldi nozīmīgajā dzīves jubilejā sveic Kristīne Brūvele,
Sociālā dienesta vadītāja

si kā pa viļņiem, tomēr strādāts un dzīvots debešķīgi.
Sev atvēlēts maz, jo visu laiku bijis jāstrādā. Lai saņemtu lielāku pensiju, fabrikā
strādātas pa divām maiņām:
„Kā piektdien sāku, tā sestdien tik nācu ārā. Bet kad saņēmu pensiju, biju laimīga –
89 rubļi krievu laikā bija liela
nauda.”
Šobrīd kundze, raugoties
no gadu desmitu perspektīvas, atzīst, ka labākie tomēr

esot pensijas gadi: „Dzīvoju
mājā, šo to padaru sev un
pensiju vēl pienes klāt. Debešķīgi, es Jums teikšu, debešķīgi.”
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Kristīne Brūvele,
Rundāles novada Sociālā
dienesta vadītāja

Sveicam vecākās Rundāles novada iedzīvotājas
Antoņinu Pavlovu, kura 99.gadu jubileju atzīmēja 10.jūnijā;
Olgu Grīnfeldi, kura 99.gadu jubileju atzīmēja 26.jūnijā.

Aicina pievienoties jaunai senioru
biedrībai „Dzīvotprieks”
Mēs – neliela senioru iniciatīvas grupa, ar prieku un lepnumu darām
zināmu, ka mūsu novada Rundāles pagastā arī ir nodibināta un Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta Rundāles
pagasta senioru biedrība „Dzīvotprieks”.
Aicinām mūsu pagastā dzīvojošos pensijas vecuma, kā arī tos, kuriem
šis brīnišķīgais vecums nav „aiz kalniem”, iesaistīties biedrības darbā!
Vēlmi darboties biedrībā dariet zināmu pa telefoniem vai personīgi –
Rundālē:		
Rudītei 22471052
			Martai 29968947
Saulainē:		
Irēnai 29937337
			Teklai 29258476
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Ar izdomu un azartu

Kā radīt prieku ikdienā, piešķirt citu smeķi un skanējumu kopā sanākšanai zina Pilsrundāles māmiņas
Jau kādu laiku atpakaļ
sociālajos tīklos redzami fotoattēli – prāvs bariņš Pilsrundāles māmiņu ar mazuļiem, ģērbušies kā pasaku
un multfilmu varoņi, tās
pašas māmiņas tematiskajā
havajiešu ballītē, kopējs izbrauciens uz Tērvetes dabas
parku, māmiņas ar mazuļiem suši un kruasānu gatavošanas procesā. Droši vien
arī Pilsrundāles ciemata iedzīvotāji šad un tad novēro
„aizdomīgi” saposušās mammas ar bērņukiem.
Līga Helviga, divu bērnu
māmiņa no Pilsrundāles,
atklāj, ka ideja par šādu māmiņu kopā sanākšanu briedusi pakāpeniski: „Pa vasaru
mēs visas mammas satiekamies kopā, jo centrālais laukums bērniem Pilsrundālē
ir viens. Un tā nu mazpamazām sākām gudrot kaut ko
interesantu gan pašām, gan
bērniem. Pirmā ballīte bija
“Kā pareizi sušī taisīt” pie
Sigitas, tad mācījāmies taisīt
pelmeņus un kruasānus pie
manis. Kad jau palika siltāks, braucām ekskursijā uz
Tērveti. Salecam mašīnās,
paķeram līdzi tos, kuriem
nav transporta, un laižam.
Pēc tam sekoja tematiskās
ballītes - ir bijušas pasakas
un Hawaii, nākamo plānojam kukaiņu ballīti.”
„Pilsrundāles
māmiņu
klubs” - tā mūs jau daudzi

Havajiešu ballītē tika piedomāts ne tikai pie apģērba, bet arī pie kopējā noformējuma – banānu
koki, ziedu vītenes, baloni un īpašie tropiskie ēdieni un dzērieni

Mikipele, bitīte un viens no trim sivēntiņiem – tikai daži no pasaku ballītes dalībniekiem /Foto: no Līgas Helvigas arhīva/

Veselu Flinstonu ģimenīti
atainoja Mucenieku ģimene
no Pilsrundāles. Attēlā ar
vāli rokās mazais Bambams
Rihards Mucenieks

sauc. Tas laikam mūsu jauko
un jautro aktivitāšu dēļ. Kāpēc mēs to darām? Viss ir ļoti
vienkārši - mēs izkrāsojam
savu ikdienu,lai tā nav vienmuļa un pelēka. Izklaidējam
savus bērnus un izklaidējamies pašas. Vai nav jauki
- nevis vienkārši atnākt uz
pikniku, bet ar šiku un jautrību?” teic trīs bērnu māmiņa Gita Muceniece.
Saviem bērniem un sev
maskas Gita meistaro pati,
kā arī iesaista to tapšanas
procesā bērnus: „Kāpēc to

vispār daru? Iemesls ļoti
vienkāršs - tā padaru to visu
vēl īpašāku. Tā kā rokdarbi
man nav sveša lieta, tad mājās vienmēr ir kaut kas no kā
var izveidot jebko. Nepieciešama tikai izdoma un brīvs
brīdis. Arī bērni prot novērtēt pašu rokām tapušos brīnumus.”
Ideju un vēlmju māmiņām
esot daudz, „ka tik vasara
nepaskrietu tik ātri...”
„Šobrīd mums jau top idejas par ziemas kopīgajām
izklaidēm. Domāju mūsu

„māmiņu klubiņš” neapstāsies pie nelieliem aukstuma
šķēršļiem. Turpināsim iepriecināt sevi un citus,” pārliecināta Gita Muceniece.
„Kas mēs esam?!? Nu, pamatā vietējās mammas - pēc
būtības visas tik dažādas, ka
pašas dažreiz brīnāmies, kā
mums tik labi saskan, bet
mums visām ir vienojošs faktors – bērni. Aktīvistes esam
- Gita Muceniece, Liene Rīvāne, Sigita Brezina, Sanita
Anspoka, Inga France, Evija
Liškauska un Karīna Agejenkova. Un šad tad mums
pievienojas vēl pa kādai tepat dzīvojošai mammai. Ā, es
arī, protams,” teic Līga.
Lai mazajiem interesantāka dzīvošana un pašām nav
garlaicīgi, māmiņas dodas
arī kopīgos izbraucienos un
ekskursijās. Pavisam nesen
pabūts Mini Zoo Dobuļos.
Aplūkotas un apmīļotas gan
aitas, kazas un citi ragainie.
Pabūts arī Labirintos un sarīkots pikniks svaigā gaisā.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Labi panākumi 10.vasaras sporta svētkos
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Viens no ilggadējiem svētku dalībniekiem un godalgoto vietu
ieguvējiem rundālieties Uģis Ģēģermanis /Foto: Uldis Varnevičs,
vairāk foto meklē www.bauskasdzive.lv/

Jau desmito gadu Bauskas
novada
pašvaldība,
sadarbībā ar invalīdu sporta
un rehabilitācijas biedrību
„Bauska”, rīkoja vasaras
sporta svētkus cilvēkiem ar

Liepājas
simfoniskā
orķestra
koncerts
Rundāles pilī
Turpinot 17.maijā aizsākto koncertciklu Liepājas skaņas Rundāles
pilī 2.augustā plkst.17:00
Baltajā zālē izskanēs kārtējais koncerts. Šoreiz
tajā galvenā loma tiks
uzticēta klavieru solo,
Aurēlijas Šimkus izpildījumā.
Orķestris kopā ar solisti uzstāsies igauņu diriģenta Andresa Mustonena vadībā.
Koncertā tiks atskaņoti
tādu ievērojamu komponistu kā V.A.Mocarta un
L.van Bēthovena darbi.
Biļetes iespējams iegādāties www.bilesuparadize.lv un pašā koncerta
dienā arī pilī.
Sīkāka informācija:
Liena Ozola
Tel. +371 63489267;
+371 22012339

īpašām vajadzībām.
Ik gadu Bauskas novada
sporta bāzē pulcējas vairāk
nekā 100 sporta svētku
dalībnieku no dažādiem Latvijas novadiem. Ir bijuši viesi

no Ludzas, Jelgavas, Tukuma, Dobeles, arī no kaimiņu
republikas Lietuvas.
Starp tām ir pašvaldības,
kuras kopā ar Bauskas novadu droši var svinēt šo
jubileju, jo ir atbalstījušas
un piedalījušās mūsu puses
cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem
aktivitātēs
desmit gadu garumā gan ziemas, gan vasaras posmos.
Uzticamākie partneri ir
Siguldas un Rundāles novada
ļaudis ar īpašām vajadzībām.
Rundāliešu Dičpeteru ģimene
sporto vairāku gadu garumā,
plecu pie pleca startē vecāki
un bērni. Jāatzīmē arī Uģa
Ģēģermaņa lielais sportotprieks. Viens no aktīvākajiem
medaļu kaldinātājiem ir
Sandis Degols. Lielākā vai
mazākā pulkā, bet Rundāles
novada ļaudis allaž ir gaidīti
viesi baušķenieku sporta

pasākumos.
No
Rundāles
novada
10.vasaras sporta svētkos
cilvēkiem
ar
īpašām
vajadzībām piedalījās Raimonda
Dičpetere,
Sandis Degols, Ingus Graviņš,
Jēkabs Dičpeters, Daniels
Raudonis, Mārīte Raudone,
Uģis Ģēģermanis, Ingus
Graviņš un Aivars Kamols.
Rundāles novada sportisti
sekojošās disciplīnās - rokasbumbas metieni, tāllēkšana,
lodes grūšana, 30m skrējiens,
stafete, šaušana, šautriņu
mešana, futbola sitieni un
lidojošā
šķīvīša
mešana
mērķī – kopumā izcīnīja 12
godalgotas vietas.
Inga Ūbele,
Sporta centra „Mēmele”
galvenā speciāliste

Rundāles novada vasaras sporta spēles 2.augustā –
dažādas disciplīnas un piepūšamās atrakcijas

Viena no sporta spēlēs piedāvātajām atrakcijām - INKVIZĪCIJA
-garantē pozitīvu izklaidi visiem dalībniekiem

2.augustā plkst. 10:00
Pilsrundāles
vidusskolas
sporta laukumā sportiski
azartiskā gara tiks aizvadītas
tradicionālās Rundāles novada Vasaras Sporta Spēles.
Programma:
No plkst. 10:00 līdz
plkst. 10:30 pieteikšanās;
No plkst. 10:30 līdz
plkst. 11:00 Sporta spēļu atklāšana;
No plkst. 11:00 sacensības vieglatlētikā gan ma-

ziem, gan lieliem -skriešana,
tāllēkšana, lodes grūšana;
Ap plkst. 12:30 stafete –
komandā trīs vīrieši un trīs
sievietes;
Ap plkst. 13:00 –
• volejbols uz smilšu seguma, spēlē 2x2 spēlētāji;
• Basketbols - individuāli, gan maziem, gan lieliem
bumbas mešana grozā;
• Šaušana ar pneimatisko
pistoli;
• Svaru bumbas celšana.
Visas dienas garumā piepūšamās atrakcijas gan ma-

ziem, gan lieliem.
Jauniešu
organizācija
„Mums pieder pasaule” projekta „Cik pasaule interesanta!” ietvaros piedāvās sporta
spēļu apmeklētājiem izmēģināt piepūšamo atrakciju
INKVIZĪCIJA jauniešiem un
pieaugušajiem!
Paredzēta jautrības stafete- dalībniekiem jāpārvar
šķēršļu josla ar pleznām kājās, jāpārvar šķēršļu josla
piepūšamajā atrakcijā INKVIZĪCIJA, un jāizspēlē lielo
dambreti (atrakcija). Aktivitāšu dalībnieki saņems piemiņas POLAROID foto.
Par „Inkvizīciju”
Atrakcija „Inkvizīcija” ir
piepūšamā šķēršļu josla sporta stafetēm 2 - 4 dalībniekiem
vienlaicīgi. Dalībnieki pārvar
dažādus līšanas, rāpšanās un
spraukšanās šķēršļus visas
atrakcijas garumā.
Sīkāka informācija pie
Sporta nodaļas vadītāja p.i.
Ulda Dzidruma, mob.tālr.
26597960
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Tehniskās apskates
grafiks 2014. gada
otrajā pusgadā
Rundāles novadā

Pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas īpašnieks (vadītājs) uzrāda: Traktortehnikas reģistrācijas apliecību, vadītāja apliecību, veic tehniskās apskate apmaksu.
Rundāles pag.

7.augusts

11.30 Rundāles
darbnīcas.

Svitenes pag.

7.augusts

11.00 Svitenes darbnīcas.

Viesturu pag.

7.augusts

10.00 Viesturu darbnīcas,
10.30 Pie pagasta mājas
Bērstelē.

Traktortehnikas īpašnieki, kuri nevarēs tehniku uzrādīt
apskatei savā pagastā, to varēs izdarīt tehniskās uzraudzības
nodaļā Bauskas nov. Codes pag. „Aveņmuiža”
Katru otrdienu			
Pirmdien, trešdien, ceturtdien

no 8.30 – 15.00
no 8.30 – 9.30.

Vai jebkurā citā tehniskās uzraudzības nodaļā, visā Latvijā. Telefons uzziņām 63925013.
G. Gailis,
Tehniskās uzraudzības nodaļa Bauska,
vecākais inspektors

Kapu svētki
Rundāles novadā
Važītes kapos
			
Sarkaņu kapos
			
Rimdžūnu kapos
			
Vidukļu kapos
			
Baznīcas kapos
			
Cielavu kapos
			
Beķeru kapos
			
Sudmalu kapos
			
Cērņu kapos
			

2.augustā, pulksten 10.00
(Mācītājs Radziņš)
9.augustā, pulksten 11.00
(Mācītājs Radziņš)
9.augustā, pulksten 12.00
(Mācītājs Radziņš)
9.augustā, pulksten 13.00
(Mācītājs Radziņš)
9.augustā, pulksten 14.00
(Mācītājs Radziņš)
30.augustā, pulksten 15.00
(Mācītājs Radziņš)
30.augustā, pulksten 16.00
(Mācītājs Radziņš)
31.augustā, pulksten 16.00
(Mācītājs Radziņš)
30.augustā, pulksten 17.00
(Mācītājs Radziņš)

5.augustā Rundālē ieradīsies mobilais mamogrāfs
Sievietes aicinātas pārbaudīt krūtis un pārliecināties par to veselību

5.augustā pie Rundāles
novada domes darbosies mobilais mamogrāfs, kurā ikviena sieviete varēs pārbaudīt
krūtis un pārliecināties par
to veselību.
Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc pēc iepriekšējā pieraksta, kas notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66
55.
Rundāles novada iedzīvotājas, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta
valsts skrīninga programmā
izmeklējums ir bez maksas.
Uzaicinājuma vēstules uz
krūts vēža skrīningu ir derīgas divus gadus. Sievietēm
ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu izmeklējums
maksās 2,85 eiro. Ja ģimenes
vai ārstējošajam ārstam nav
līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu, tad samaksa par pārbaudi ir 39,13
eiro.

Ieteicamais
vecums,
kad veikt mamogrāfiju,
ir pēc 40 gadiem, kad menstruālais cikls ir nostabilizējies
jeb iet uz beigu posmu. Sievietēm līdz 40 gadiem krūšu
pārbaudei tiek izmantota
sonogrāfijas metode, tomēr,
ja ārsts uzskata, ka ir nepieciešams, tad mamogrāfiju var
veikt arī divdesmit gadus vecai sievietei.
Kā tiek veikta
mamogramma?
Mamogrāfija ir krūšu izmeklēšana ar rentgena stariem. Tā ir uzskatāma par
vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi atklātu
krūts vēzi vai kādas citas
krūts problēmas. Mamogrāfija nav kaitīga sievietes veselībai, tomēr mamogrammas
metode var radīt nekomfortablas sajūtas, jūtīgākas sievietes tās var uztvert kā nelielas sāpes.

Kā sagatavoties pirms
došanās uz mamogrāfiju?
Dodoties uz pārbaudi vispiemērotākais ir divdaļīgs
apģērbs, jo, lai veiktu pārbaudi, sievietei ir jāizģērbjas
līdz jostas vietai. Pārbaudes

dienā vajadzētu izvairīties
no ķermeņu losjonu, pūdera,
smaržu, dezodorantu un rotaslietu lietošanas.
Vairāk par mamogrāfiju
www.mamografija.lv
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Vasarīgi sveicieni
Rundāles novada
Jūlija
jubilāriem!
85
Tusnelda Reste

80
Ina Augstkalne
Kārlis Krūmiņš
75
Diana Iesalniece
Ilmārs Broks
Jānis Bērzmārtiņš
Jānis Kalniņš
Marija Ivute
Tamāra Krivenoka
70
Dzintra Jurka
Ināra Šnitka
Kārlis Kozlovskis
Māra Brašmane
Pāvels Klapiņš
Regīna Rauda
Valentīna Safronova
65
Dzintra Simsone
Juris Čepuks
Kārlis Pakārklis
Pjotrs Nacjaks
Ziedonis Buntovskis
60
Agnis Neilands
Anatolijs Guščenko
Ilgonis Dravinskis
Jānis Ozolnieks
Jeļena Laika
Jēkabs Spalis
Juris Janers
Valentīna Ņesterova
Valentīns Haritonovs
55
Aleksandrs Krečikovs
Haralds Lusts
Imants Lusts
Irēna Simsone
Mintauts Buzens
Nataļja Žaždannaja
50
Antra Klinceviča
Gaļina Fišere
Jeļena Čokane
Larisa Bistrova
Valentina Maksimova
Zigurds Bille
Rundāles novada domes
informatīvais laikraksts
«Rundāles Novada Ziņas»
Reģistrācijas Nr. 000740198
Iespiests SIA ”Latgales druka”
Tirāža 1600 eksemplāri
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Sveicam piecus jaundzimušos
Rundāles novada iedzīvotājus
Sindiju, Adeli, Raimondu, Līvu un Kārli
un viņu vecākus!
Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:
			

Rundāles pagasts

40760030272 Pilsrundāle 69 			
40760030304 Pilsrundāle 103 			
40760030334 Pilsrundāle 135			
40760030335 Pilsrundāle 136 			
40760030432 Rundāles ciemats 6 		
40760030432 Rundāles ciemats 6 		
40760030565 Pilsrundāles garāža 67		
40760050054 “Indras” 			
40760080095 Saulaines mazdārziņš 1.6		
40760080121 Saulaines mazdārziņš 5.4 		
40760080141 Saulaines mazdārziņš 3.4		
40760080152 Saulaines mazdārziņš 3.14
40760080192 Saulaines mazdārziņš 4.8		
40760080193 Saulaines mazdārziņš 4.20
40760080211 Saulaines mazdārziņš 4.11
40760080197 Saulaines mazdārziņš 4.14
40760080219 LLT 146				
40760080256 LLT 134				
40760080252 LLT 160				
40760080285 Saulaines pers. palīgsaimniecība
			
			Svitenes pagasts
40880010095 Pie Liksmaņiem			
40880040282 Svitenes mazdārziņi		
40880040315 Svitenes mazdārziņi		
40880040333 Svitenes mazdārziņi		
40880040377 Svitenes mazdārziņi		
40880040380 40880040024			
40880040495 Svitenes mazdārziņi		
40880080025 Lazdas 				
			
		
40960040216
40960070191
40960070193
40960070291
40960070302
40960070355

0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.4700
0.2500
0.0073
0.2600
0.0500
0.0250
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0300
0.0250
0.0200
0.1000

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0.7000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.2000
0.0700
0.2000

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0.0700
0.0200
2.8000
0.1000
0.7200
0.2600

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Viesturu pagasts

Jaunā māja 3 			
Mazdārziņi 			
Zeme pie upes 			
Bērsteles lauki			
Bērsteles lauki			
Pie tilta				

Mūžībā aizgājuši
Zinovijs Sņigurs
Kārlis Grigucevičs
Laura Liepa
Jānis Romanovskis
Brigita Buzena
Lilija Strīķe
Voldemārs Ģipters
Geņa Utaviča
Vitauts Dudčenko
Avīzes veidotāja – Kristīne Kociņa
e-pasts: kristine.kocina@rundale.lv
tālrunis 639 62 236
Avīze pieejama internetā
www.rundale.lv

		
		
		
		
		

(19.05.1953– 14.06.2014)
(18.04.1946– 15.06.2014)
(19.01.1951– 19.06.2014)
(11.11.1935– 01.07.2014)
(01.02.1961– 03.07.2014)
(28.02.1928– 05.07.2014)
(18.11.1938– 08.07.2014)
(14.12.1936– 09.07.2014)
(19.09.1932– 23.07.2014)

«Rundāles Novada Ziņas»
iznāk katra mēneša pēdējā nedēļā.
Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties avīzes
veidošanš, iesniedzot savas pārdomas par aktuālām
tēmām, aprakstus par interesantiem
cilvēkiem un notikumiem.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.

