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Rundāles novada ziņas

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

SVITENĒ LĪKSMI AIZVADĪTI RAŽAS SVĒTKI
19.septembrī
Svitenē
notika tradicionālais Miķeļdienas ieskaņu pasākums,
kam šogad tika dots nosaukums “Rudens meta zelta
vilni”. Priecājoties par mūsu
sakoptajiem tīrumiem, novākto ražu un gaidāmajiem
rudens saulgriežiem, tika
rīkoti svētki, kopā pulcinot
amatierkolektīvus kā no
mūsu novada, tā arī kaimiņu.
Katrs kolektīvs bija īpaši
gatavojies. Skanēja latviešu
tautas tradicionālās rudens
dziesmas un tika mācītas rotaļas un dažādas prasmes. Pārdomas raisījā amatierteātra
“Šurumburums” uz rudens fona
izspēlētās ainas par cilvēku
savstarpējām attiecībām.
Skatītājus priecēja azartiskas dejas spilgtos, krāsainos
tērpos - čigānu tautas deju
kolektīvs “Rademila” no Elejas,
Gailīšu pagasta eksotisko deju
kolektīvs “Nazira”, Rundāles novada deju kolektīvs “Ir varianti”.
Jautrus brīžus sagādāja Zeltītes
un Viļņa precības Īslīces amatierteātra “Dadži” izpildījumā.
Folkloras kopas “Dreņģeri” no Codes, “Dzedzieda” no
Olaines, “Tīrums” no Bārbeles
un “Svitene” rūpējās, lai ikviens
varētu iesaistīties latviešu tradicionālo deju, dziesmu izzināšanā.
Noslēgumā prieka pilnus
deju soļus raisīja Rīgas danču
kluba talantīgie dalībnieki! Paldies visiem dalībniekiem un apmeklētājiem!
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja

Vairāk fotomirkļu meklē www.rundale.lv sadaļā Fotogalerija

ŠAJĀ NUMMURĀ LASIET:
Ūdens skaitītāju rādījumu neziņotājiem nāksies segt izveidojušās
starpības 3.lpp.
Tuvojas Latvijas Proklamēšanas
svētki - piesaki savus kandidātus
pašvaldības apbalvojumiem – Atzinības raksts, Goda raksts un goda
zīme “Zelta Lauva” 6.lpp.
Noskaidrotas novada sakoptākās
sētas 7.lpp.
Pieredze – mūspuses uzņēmēji
piedalās starptautiskās izstādēs
10-11.lpp.
Nāc dziedāt, dejot, zīmēt, muzicēt,
spēlēt teātri un gleznot novada kolektīvos 12-14.lpp.
Seko līdzi aktualitātēm
www.rundale.lv

2

Nr. 9 (219) 2015.gada Septembris

Rundāles novada ziņas

PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
27.AUGUSTĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas pašvaldībai piekritīgas zemes –
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 129” zemes vienība 0,06 ha
platībā un nekustamā īpašuma „Pilsrundāle
69” zemes vienība 0,04 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„LLT 156” zemes vienība 0,02 ha platībā;
Garāžas uzturēšanai uz desmit gadiem
tika iznomāta pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 57” zemes vienība 0,0063 ha
platībā.
Ēku „Īkužas” uzturēšanai un lauksaimniecības produkcijas ražošanai tika iznomāta
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Īkužas” zemes vienība 0,37 ha platībā.
Lai sakārtotu Kadastra datus, domes
sēdē tika precizētas nekustamā īpašuma
„Uškuri” nomas zemes vienības, veicot grozījumus Rundāles pagasta padomes 2007.
gada 27.septembra lēmumā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta
nekustamo īpašumu „Kalna Vīndedži”, atdalot divas zemes vienības un izstrādājot
zemes ierīcības projektu.
ORGANIZĒ DIVAS ĪRES
TIESĪBU IZSOLES
Sēdē tika pieņemts lēmums izīrēt divus
pašvaldībai piederošus dzīvokļus Pilsrundālē - dzīvokli Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Sēļi” un dzīvokli Nr.2 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Līvi”.
Informācija par aktuālajām pašvaldības
organizētājām izsolēm un izsoļu noteikumi
pieejami www.rundale.lv Pašvaldība/Izsoles.
APSTIPRINA BUDŽETA GROZĪJUMUS
Ieņēmumu daļa palielināta par 693 EUR,
kas ir neplānoti Pilsrundāles vidusskolas
ieņēmumi par telpu nomu vasarā no tenisa nometnes. Šī summa novirzīta autobusa
biļešu iegādei Pilsrundāles vidusskolas skolēnu sadraudzības brauciena īstenošanai uz
Gļiņankas Sv.Jāņa Pāvila II ģimnāziju Polijā.
Sadraudzība ar Polijas skolu tika aizsākta Comenius projekta ietvaros. Šā gada
maijā šīs skolas jaunieši no 8.līdz 9.klasei
viesojās Pilsrundāles vidusskolā, iepazīstot
tradīcijas, svētkus. Pilsrundāles vidusskola
ir saņēmusi Gļiņankas Sv.Jāņa Pāvila II ģimnāzijas uzaicinājumu no 28.septembra līdz
2.oktobrim viesoties Polijā. Pilsrundāles vidusskolas delegācija ir ieplānojusi doties uz
Poliju ar autobusu. Kopumā autobusa biļešu
iegādei nepieciešami 936,70 EUR. Iztrūkstošā summa - 244,00 EUR – novirzīta no
degvielai paredzētiem izdevumiem.
Tāpat Pilsrundāles vidusskolas budžetā tika veikti grozījumi no kurināmajam

paredzētajiem līdzekļiem 2758 EUR novirzot Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skolas aktu zāles
krāsns remontam Svitenes muižā. Līdzekļu
ietaupījums kurināmā pozīcijā radies, jo
pērn tika veikta Pilsrundāles vidusskolas un
Bērsteles skolas ēku siltināšana.
438 EUR no neparedzētajiem līdzekļiem
piešķirti Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centram virtuves trauku, inventāra un galda piederumu iegādei radošajām darbnīcām Bērsteles skolā. Ar Leader
projekta „Veidojam ar prieku” atbalstu, šeit
veikts telpu remonts, par pašvaldības līdzekļiem iegādāts nepieciešamais inventārs, lai
varētu nodrošināt paredzētās apmācības un
meistarklases ēst gatavošanā.
Veikti grozījumi arī Kultūras nodaļas
budžetā – 360 EUR novirzot deju kopas „Ir
varianti” tērpu papildināšanai – jaunu vestu
iegādei.
Aviobiļešu iegādei no neparedzētajiem
līdzekļiem sabiedrisko attiecību budžetā
piešķirti 693,50 EUR. Uggiate-Trevano pašvaldības Itālijā ir uzaicinājusi Rundāles novada pašvaldības delegāciju apmeklēt Uggiate-Trevano atbildes vizītē, lai turpinātu
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta
„Iesaisties un iegūsti” ietvaros uzsāktās sarunas par turpmāko sadarbību starp abām
pašvaldībām.
SLĒDZ LĪGUMU PAR SOCIĀLĀS
APRŪPES SNIEGŠANU
Domes sēdē tika pieņemts lēmums noslēgt līgumu ar Ērgļu novada sociālās aprūpes centru par sociālās aprūpes sniegšanu
Rundāles novada vientuļajai pensionārei,
kura vairs nespēj pati sevi aprūpēt. Izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta.
PAR MEDĪJAMO DZĪVNIEKU
NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM LEMS
MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA
Lai risinātu jautājumus, kas saistās ar
medījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem zemes īpašniekam, Rundāles novada
dome atbalstīja Rundāles novada Medību
koordinācijas komisijas izveidi, tās nolikumu, kā arī sastāvu.
Komisijā darbosies seši locekļi:
- Aigars Sietiņš, Rundāles novada domes izpilddirektors (komisijas priekšsēdētājs)

- Vairis Stūris, Zemgales virsmežniecības Bauskas nodaļas Ceraukstes apgaitas
mežzinis (Valsts meža dienesta pārstāvis);
- Egija Buķele, Lauku atbalsta dienesta
Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore;
- Edvīns Balodis, Rundāles Mednieku
biedrības vadītājs (Mednieku organizāciju
pārstāvis);
- Ludmila Knoka, Rundāles lauksaimnieku biedrības valdes locekle (Lauksaimnieku organizāciju pārstāvis)
- Andris Neimanis, Meža īpašnieku organizāciju pārstāvis.
Ar komisijas sastāvu var iepazīties www.
rundale.lv Pašvaldība/Ziņas par iestādi/ Komisijas.
PRECIZĒ ZEMES PLATĪBAS
Zemes reformas pabeigšanas procesa periodā, domes sēdē tika precizētas 30
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības, kurām Kadastra informācijas sistēmas
teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās
platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās
platību atšķirības.
APSTIPRINA SAISTOŠO
NOTEIKUMU GROZĪJUMUS
Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām””. Ministru kabinets
2015.gada 14.jūlijā ir pieņēmis jaunus Ministra kabineta noteikumus, ar kuriem tiek
mainīts valsts nodevas apmērs, kas iekasējams par izziņu izsniegšanu no Iedzīvotāju
reģistra.
Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas izdevumā „Rundāles Novada Ziņas”.
IZBEIDZ DEPUTĀTA PILNVARAS
Sakarā ar personīgo iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu, domes sēdē tika
pieņemts lēmums izbeigt Jāņa Beķera deputāta pilnvaras pirms laika un ar lēmuma
pieņemšanas brīdi pārtraukt deputāta darbību Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Domes sēde 24.septembrī plkst.09.00
Rundāles novada domes sēžu zālē

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA
Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas četras meitenītes - Alise, Nora,
Emīlija un Marta, un viens zēns Vasilijs.
Laulību noslēgušas trīs
Rundāles pagasta daiļavas Ludmila apprecējusi Aivaru no Bauskas,
Evija apprecējusi Ingusu no Bauskas,
bet Madara - Raiti no Tilžas pagasta.

Mūžībā aizgājuši –
VALENTĪNA OZOLIŅA 09.02.1927. 11.09.2015. no Rundāles pagasta
AUGUSTĪNS PANTALONS 31.03.1940. 14.09.2015. no Viesturu pagasta
JĒKABS SPALIS 23.07.1954. - 01.10.2014.
no Rundāles pagasta

Nr. 9 (219) 2015.gada Septembris

Rundāles novada ziņas

3

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NEZIŅOTĀJIEM NĀKSIES SEGT IZVEIDOJUŠĀS STARPĪBAS
1.augustā ir stājušies spēkā jaunie
Rundāles novada domes noteikumi par
Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanu
un aizsardzību, kas regulē ūdensapgādes un kanalizācijas uzskaites un norēķinu kārtību.
(Ar
noteikumiem
var
iepazīties
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Pašvaldības noteikumi.)
Saskaitot dzīvokļos esošo skaitītāju rādījumus, to summai būtu jāsakrīt ar mājas
kopējā skaitītāja rādījumu. Diemžēl, prakse
rāda, ka tā nenotiek. Noteikumos ir noteikta kārtība (4.sadaļa 17., 20. un 21. punkts),
kāda piemērojama mājās, kurās uzstādīti
kopējie ūdens patēriņa skaitītāji. Šī kārtība
nosaka, ja mājā veidojas starpība starp pakalpojuma lietotāju noziņotajiem rādījumiem un mājas kopējā ūdens skaitītāja
rādījumu, tad, saskaņā ar noteikumiem, šī
starpība ir sadalāma atbilstoši pakalpojumu
lietotāju skaitam.
Jāatzīmē, ka starpība netiks dalīta
atbilstoši pakalpojumu lietotāju skaitam un to sadalīs starp sekojošiem lietotājiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):
- kuri nav ziņojuši ūdens skaitītāja
rādījumus noteiktajos termiņos vismaz trīs
mēnešus pēc kārtas;
- kuru dzīvokļos nav uzstādīti ūdens
patēriņa skaitītāji;
- kuri nav atkārtoti ļāvuši veikt uzstādīto
ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par
to vismaz vienu nedēļu iepriekš nosūtīts paziņojums uz dzīvokli, kurā plānota skaitītāju
pārbaude;
- kuru dzīvokļos esošo ūdens patēriņu
skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens
patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai
tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc
verificēšanas termiņa beigām.
Par kanalizāciju lietotāji norēķinās proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.
Līdz ar to, ja tiks aprēķināta starpība, būs
jāmaksā arī par kanalizāciju.

Atgādinām, ka ūdens patēriņa
skaitītājiem jāatbilst sekojošām
prasībām:

- tiem ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa
skaitītājiem un mērīšanas līdzekļiem un to
metroloģiskās kontroles kārtību;
- tie ir verificēti atbilstoši normatīvajiem
aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to
verificēšanas periodiskumu un mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas
sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

Ik pēc četriem gadiem ir jāveic
skaitītāju verificēšana
Skaitītāju verificēšana nozīmē pārbaudi, vai skaitītājs atbilst normatīvajos aktos

Novadā ieviesta uz mūsdienu tehnoloģijām balstīta komunālo pakalpojumu uzskaites un vadības
sistēma – uzstādītas ūdens un siltuma skaitītāju mērījumu datu nolasīšanas un pārraidīšanas ierīces 74
objektos – daudzdzīvokļu mājās un pašvaldības iestādēs. Sistēma veic ne tikai patērētā ūdens uzskaiti,
bet ļauj arī sekot līdzi izmaiņām. Diagramma Teliko.com

noteiktajām prasībām. Ūdens skaitītāju
verificēšanu saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.40 ir jāveic ik pēc četriem
gadiem.
Pēc četriem gadiem skaitītāji atkārtoti
jānomaina vai jānodod verificēšanai. Personai, kura ir uzstādījusi vai nomainījusi ūdens
patēriņa skaitītāju, tas jāsaskaņo ar Rundāles novada domes Komunālo dienestu
ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms darbu
veikšanas, lai nofiksētu skaitītāja rādījumus.
Vienas dienas laikā pēc ūdens skaitītāju uzstādīšanas vai nomaiņas, saskaņo ar Komunālo dienestu skaitītāju noplombēšanu.
Par iespēju verificēt skaitītājus interesēties pie Komunālā dienesta vadītāja Ivara
Čerļenoka – 29442954.

Ūdens skaitītāju rādījumi jāpaziņo līdz nākamā mēneša pirmajai
darba dienai

Komunālo pakalpojumu dienesta ekonomistam pa tālruni 28650308 vai elektroniski uz e-pastu: ilva.paica@rundale.lv
Rundāles novada domes kasierei pa tālruni 63962147 vai personīgi kasē, vai elektroniski uz e-pastu: lena.kampane@rundale.lv
Saulaines pakalpojumu punktā kasierei
pa tālruni 63921813 vai personīgi kasē, vai
uz e-pastu: rita.laiskone@rundale.lv;
Svitenes pagasta pārvaldes lietvedei –
kasierei pa tālruni 63926332 vai personīgi
kasē, vai elektroniski uz e-pastu: sandra.
smilga@rundale.lv;
Viesturu pagasta pārvaldes lietvedei –
kasierei pa tālruni 63926126 vai personīgi
kasē, vai elektroniski uz e-pastu: zaiga.arente@rundale.lv;
Rundāles novada mājas lapā www.
rundale.lv sadaļā E-pakalpojumi “Rēķini un
skaitītāji” vai www.epakalpojumi.lv sadaļā
“Rēķini un skaitītāji”. Ūdens skaitītāju rādītājus elektroniski var iesniegt no katra mēneša 27.līdz 31.datumam.
Ja vēlaties saņemt rēķinus pa pastu, tad
saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” noteiktajiem tarifiem, pasta izdevumi tiks iekļauti
rēķinā.
Rēķinus var saņemt bez maksas:

- personīgi Rundāles novada domes
kasē, Saulaines pakalpojumu punktā,
Viesturu pagasta pārvaldē un Svitenes pagasta pārvaldē;
- elektroniski uz Pakalpojuma lietotāja
norādīto e-pasta adresi.

Elektroniskā rēķinu apmaksa un
skaitītāju rādījumu iesniegšana

Elektroniski iesniegt skaitītāju rādījumus
un apskatīt līgumus un rēķinus par komunālajiem maksājumiem, kā arī apmaksāt neapmaksātos rēķinus iespējams arī portālā
www.epakalpojumi.lv, izmantojot kādu no
sekojošām internetbankām: Swedbankas,
Nordea, Norvik, SEB, DnB, MTB vai Citadeles banku.
Portāls www.epakalpojumi.lv sniedz
iespēju apmaksāt piestādītos Rundāles novada domes rēķinus, kas izrakstīti sākot ar
2014.gada 1.janvāri. Vairs nav jāmeklē rēķins un jāpārraksta rēķina informācija – to
visu izdara portāls. Rēķinu apmaksa pieejama sadaļā “Rēķini un skaitītāji”. Jums ir tikai
jāapstiprina maksājums internetbankā.
Vēlamies atzīmēt, ka rēķina saņēmējs
var būt arī cita persona – faktiskais maksātājs, ne tikai rēķina nekustamā īpašuma
īpašnieks. Šajā gadījumā, aicinām sazināties ar pašvaldību pa tālr. 28650308, e-pastu: ilva.paica@rundale.lv.
Aicinām izmantot piedāvātās ērtības un
veikt visus maksājumus pašvaldību portālā
www.epakalpojumi.lv.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotajiem jāapzinās, ka savlaicīga skaitītāju verifikācija,
rādījumu nolasīšana un nodošana (uzrādot
visus ciparus arī aiz komata), godprātīga
attieksme pret pārējiem kopīpašuma lietotajiem, būs noteicošais ūdens korekcijas
lielumam.
Ja Jums radušies jautājumi, lūdzu
zvanīt vai sūtīt e-pastu:
Komunālā dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks – 29442954, ivars.cerlenoks@rundale.lv
Komunālā dienesta ekonomiste Ilva Paiča – 28650308, ilva.paica@rundale.lv
Ilva Paiča,
Komunālā dienesta ekonomiste
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ĒNU DIENĀ JAUNIEŠI IZZINA VIETĒJO UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBU

Sarkofāgu restaurācija nav vienkāršs process – viena no panākumu
atslēgām – precīza mērīšana un tāmes sagatavošana
/Foto: Arvis Druviņš/
4.septembrī
Rundāles
novadā notika Ēnu diena,
kurā 29 jaunieši varēja iepazīt vietējo uzņēmēju un iestāžu darbu.
Roberts Romanovs bija
viens no ēnotājiem Rundāles
pils muzejā un iepazinās ar pils
apsardzes darbu. „Ieraudzīju pili
no cita skatījuma,” atklāj jaunietis. Iekšējā drošības dienesta darbinieks - apsargs Ingus
Grišulis ēnotājiem atklāja savus ikdienas darba pienākumus.
No rīta līdz pulksten desmitiem
tiek veikta pirmā apgaita pa
pili, vakarā, slēdzot pili ciet, arī
tiek pārbaudīti visi eksponāti.
Tūristu plūsmas laikā drošībai
līdzi tiek sekots cauri monitoriem.
Koka restaurācijas darbnīcā vecmeistars Vilnis Līdaka

iepazīstināja ar kokapstrādes
smalkumiem. Ēnas Justīni Ķerpi
un Alisi Ivanovu satiekam darba
procesā – virpojot un grebjot
koku. Alise šeit ēnot izvēlējusies, jo patīk koka restaurēšana. „Izvēlē neesmu vīlusies, ir
interesanti,” teic jauniete.
Linda Krūmiņa un Airita
Švāģere ēno pirmsskolas izglītības iestādē „Mārpuķīte”. Mazie
saģērbti un dotas ar jaunajām
“audzinātajām” pastaigā. „Kad
Linda un Airita ienāca grupā,
bērni sāka smaidīt un aizmirsa
visus kreņķus. Viņas ir kā saulītes,” teic rozā grupiņas audzinātāja Antra Čerļenoka.
Meitenes atklāj, ka redzētais un uzzinātais ļoti paticis –
gan ģērbt mazuļus, gan doties
pastaigā. Abas meitenes labprāt vēlētos vēlreiz ēnot šajā

Ko un cik var dabūt par dažādiem pārkāpumiem noteikti zina pašvaldības policijas inspektors Mārtiņš Brikers

Pils apsardzes moto – vēlreiz un vēlreiz visu kārtīgi pārbaudīt un
pārliecināties par pils dārgumu drošību
/Foto: Diāna Turka un Eva Reinfelde /
bērnudārzā.
Vanesa Štāle un Ilze Kalniņa
ēno uzņēmumā „Novads”. Ilze
doto uzņēmumu izvēlējusies, jo
viņai patīk rokdarbi. Šobrīd tiek
apsvērta iespēja saistīt savu
nākotnes profesiju tieši ar šo
nodarbošanos.
Vanesai ļoti paticis praktiskais uzdevums - aproces veidošana. Viņa uz auduma novilktajām kontūrām veidoja dažādus
latviešu rakstus. Uzņēmuma
vadītāja Solveiga Ikerte visus
iepazīstināja arī ar uzņēmuma
rašanās gaitu un tā darbības
pirmsākumiem ar trikotāžas
izstrādājumiem un tautas tērpu
darināšanu.
Speciālās pirmskolas izglītības iestādē „Saulespuķe” ierodamies pašā karstākajā plānošanas brīdī, kur pedagogi un
vadītāja Līga Valmiera sanāksmē spriež kā racionāli izmantot jaunās telpas, kuras plāno
nomāt. Ēnas - 11.klases skolnieces Jogita Kampine un Evita
Āriņa - atklāj, ka jau paguvušas
izstaigāt visu dārziņu, apskatīt
grupiņas, uzzināt vispārējos vilcienos par Montesori metodi,
kas, kā izrādās, ir alternatīva
pedagoģiskā metode.
Pašvaldības
policistam
Mārtiņam Brikeram kupls
ēnotāju skaits – četri jaunieši
- Dita Liepiņa, Mārtiņš Čerļenoks, Anna Dirvele un Adriāna
Frišmane. Inspektoru ar ēnām
satiekam “slēpnī” Saulainē tiek novēroti potenciālie likuma
pārkāpēji – jaunieši smēķētāji.

Policista ēnas atklāj, ka bijis
interesanti, esot saslēgti roku
dzelžos, apskatīts cits policista
ekipējums, apsekots viss Rundāles novads.
Izpilddirektora Aigara Sietiņa ēna Dāvis Brūvelis atzīst, ka
pavadot dienu kopā, nācis pie
secinājuma, ka „izpilddirektors
pašvaldībā ir viss, atbild par
ļoti daudzām lietām”. Uzņēmēju
konsultatīvās padomes sēdes
laikā Dāvis uzzinājis, kā notiek
pašvaldības ceļu rekonstrukcijas plānošana.
Jaunieši Linards Nākmanis, Oskars Mihailovs, Artuss
Simsons, Renārs Odziņš, Niks
Tarvāns, Nauris Lapiņš, Endijs
Freimanis un Valts Smilga sarkofāgu restaurācijas pamatus
uzzināja pie Rundāles pils muzeja mehānikas nodaļas vadītāja Arvja Druviņa, kurš jauniešus
bija aizvedis uz Jelgavas pils
pagraba hercoga kapenēm.
Jauniešiem tika uzticēta sarkofāga mērīšana. Uzzinājuši arī,
ka sarkofāgi darināti no alvas.
Ēnu diena tika organizēta
projekta “AIZIET” ietvaros, kas
tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Sabiedrisko attiecību ēnas Diāna Turka, Eva Reinfelde,
Kristīne Ārente
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APKURES SEZONAI GATAVI

“Pašvaldība ir gatava uzsākt jauno apkures sezonu,”
apstiprina Rundāles novada
komunālā dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks.
Saulaines katlu mājā veikta siltummaiņa skalošana un daudzdzīvokļu mājās notiek siltummezglu
apkopes un remonti. Kā kurināmo
Saulainē izmanto salmu briketes,
kuras 2015./2016.gada sezonai
tiks iepirktas no igauņu uzņēmuma OÚ The Base, kas izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā par
brikešu piegādātāju.
Pilsrundālē kā kurināmo izmanto dabasgāzi, kuru iepērk no
AS “Latvijas Gāze”, līdz ar to siltumenerģijas tarifs atkarīgs no
dabasgāzes tirdzniecības cenas.
AS “Latvijas Gāze” prognozē,
ka septembrī tarifs samazināsies
par 2,0% - 2,7% un šādi tarifi saglabāsies līdz šī gada novembrim.
Tarifa samazināšanās saistīta ar
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naftas cenas samazināšanos.
2015.gadā Rundāles novada
daudzdzīvokļu māja “Sēļi” realizējusi siltumnoturības uzlabošanas
projektu, kura ietvaros uzstādīti
alokatori un katra radiatora termoregulātori, kas ļauj patērētājam
noregulēt katrā telpa sev vēlamu
siltuma režīmu un atbilstoši patērētajam siltumam, veikt samaksu.
Vēlos atzīmēt, ka iedzīvotāju
parādsaistības par apkuri ir samazinājušās, tekošo rēķinu apmaksa ir uzlabojusies, arī iepriekšējo
gadu parādi tiek dzēsti. Aktīvi tiek
sūtīti brīdinājumi, kā rezultātā apzinīgākie parādnieki noslēguši vienošanās ar pašvaldību par parāda
atmaksu. No tiem parādniekiem,
ar kuriem vienošānās nav panākta, nesamaksātās summas tiek
piedzītas tiesas ceļā.
Ilva Paiča,
Komunālā dienesta ekonomiste

SODA PAR ĪPAŠUMA NEKOPŠANU
19.augustā notika Administratīvās komisijas
sēde, kurā tika pieņemti
lēmumi četrās administratīvo pārkāpumu lietas.
Kādam vīrietim protokols tika sastādīts par nepamatotu policijas izsaukšanu.
Tā kā bija iestājies noilgums
administratīvā pārkāpuma
lietā, tad Administratīvā
komisija nolēma lietvedību
izbeigt.
Personai par emocionālu
vardarbību pret bērnu Administratīvā komisija piemēroja naudas sodu 20 EUR
apmērā.
Par zaļumapstādījumos
esošā zāliena nepļaušanu
un par nepadzīvotas ēkas
durvju un logu nenoslēgšanu
tā, lai tajā nevarētu iekļūt

nepiederošas personas, Administratīvā komisija īpašnieku sodīja ar 75 EUR lielu
naudas sodu. Par šādu pašu
pārkāpumu juridiskai personai tika piemērots naudas
sods 150 EUR apmērā.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas
inspektors

STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ ATKLĀJ TEKSTILA KRĀSAS LAIKA PERSPEKTĪVĀ
Šovasar Žeimē (Lietuva)
pēc Pakrojas rajona mākslinieku kluba „Bitula” iniciatīvas tika
īstenots projekts „Tekstila krāsas laikā”.
Projektā kā partneris piedalījās arī Rundāles novada dome.
Projekta ietvaros tā dalībnieki
viesojās arī viesu mājā „Baltā
mājā” , iepazīstot krāsu attīstību latviešu tautas tērpos no

10.gadsimta līdz mūsdienām.
“Baltās mājas” gleznošanas studijas dalībnieki savukārt
piedalījās plenēra nodarbībās
Žeimē. Plenēra ietvaros tā dalībniekiem bija iespēja iepazīt
krāsu rotaļas no vienkāršām
kompozīcijām, līdz gatavām
gleznām.
Kā atzīmēja projekta iniciatore Izolda Žagarkalniene,

Lauras Ikertes gleznošanas studijas pārstāviji kopā ar projekta
organizatoriem

Pakrojas mākslinieku kluba „Bitula” prezidente” – “tāds arī bija
projekta galvenais uzdevums –
saskatīt un savienot krāsas tekstila horizontālēs un vertikālēs”.
Kopumā projekta ietvaros
piedalījās turpat vai 50 dalībnieki no Žeimes (Lietuva) un
Rundāles vecumā no 5-75 gadiem. Plenēra ietvaros tapušos
darbus varēja aplūkot arī izstā-

dē Mazajā Baltajā mājā tepat
Rundālē.
Šis kopprojekts ir noslēdzies, tomēr interesentu vidū
jau virmo idejas un ieceres jaunam projektam.
Solveiga Ikerte,
“Baltā māja”
Laura Ārente,
projektu speciāliste

Projekta noslēguma pasākumā “Baltajā mājā” 18.septembrī pulcējās projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas, lai novērtētu veikumu un pateiktos projekta partneriem
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PIEŠĶIRTI PIRMIE NOVADA ATZINĪBAS RAKSTI
28.augustā Pilsrundāles vidusskolā
notika tradicionālā pedagogu augusta
konference, kur tika pārrunātas aktualitātes izglītības jomā un teikts paldies pedagogiem par ieguldīto darbu.
Pirmo reizi tika pasniegti arī Rundāles
novada domes apbalvojumi – atzinības
raksti.

Rundāles novada domes Atzinības
rakstu saņēmēji
Rundāles novada domes apbalvojums
„Atzinības raksts” tika pasniegts pirmsskolas izglītības skolotājai Agnesei Belrusai par atbildīgu un sekmīgu darbu PII
“Mārpuķīte”. „Agnesei būt par audzinātāju
ir sirdslieta un aicinājums. Agnese ļauj bērniem iepazīt pasauli caur sajūtām, kustību,
skaņām un smaržām,” teikts pieteikumā.
Mazuļiem runas prasmju apgūšana ir
ļoti svarīgs process, un vecāki ļoti uztraucas, ja runas prasmes sāk kavēties un
atpaliek no līdzīga vecuma bērnu spējām
runāt. Logopēde Sarmīte Rutka palīdz
bērniem apgūt spēju runāt skaidri un pareizi, sadarbojas ar vecākiem un kolēģiem, ir
radoša un aktīva. Logopēdei tika pasniegts
atzinības raksts par sekmīgu, uz izaugsmi
orientētu darbu PII “Mārpuķīte”.
”Saulespuķe” ir vieta, kur katrs ir gaidīts un samīļots, te tiek katrs uzklausīts un
atbalstīts. Atzinības raksts SPII „Saulespuķe” Atbalsta komandai par sekmīgu
pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās
palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu
izglītojamiem.
Paldies tika teikts arī Annai Vasiļevskai par teicamiem Pilsrundāles vidusskolas 12.klases izglītojamo rezultātiem
centralizētajā matemātikas eksāmenā.
A.Vasiļevska ir izcila matemātikas skolotāja, ieguvusi mentora sertifikātu, VISC
ārštata metodiķa statusu, „Gada skolotāja”
titulu.
Ainai Simonovai atzinības raksts tika
pasniegts par izciliem Pilsrundāles vidusskolas 12.klases izglītojamo rezultātiem
centralizētajā angļu valodas eksāmenā.Talantīga skolotāja, metodiskās apvienības
vadītāja, VISC ārštata metodiķis, Comeniuss projekta koordinatore, vada kursus
pieaugušajiem. Ieguvusi „Gada skolotāja”
titulu.
Par labiem un teicamiem Pilsrundāles
vidusskolas 9.klases izglītojamo rezultātiem valsts pārbaudes darbos vēsturē tika
apbalvota skolotāja Agrita Jeršova. Sociālo zinību un vēstures skolotāja, vada vēstures un sociālo zinību metodisko komisiju.
Par radošu, aktīvu darbu Pilsrundāles vidusskolā un izglītojamo iesaistīšanu
eTwinning starptautiskajos projektos – at-

Aicinām iedzīvotājus pieteikt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem – Atzinības rakstam,
Goda rakstam un goda zīmei “Zelta Lauva”. Pieteikuma anketa pieejama www.rundale.lv
Novads/ Pašvaldības apbalvojumi.
Kopā ar goda zīmi tiek pasniegta naudas balva 1000 EUR pēc nodokļu nomaksas. Ar goda
rakstu – naudas balva 100 EUR pēc nodokļu nomaksas
zinības raksts Līgai Bajārei. Līga sevi ir
parādījusi kā radošu pedagogu. Piedalās
dažādos projektos, radošo darbu skatēs,
konkursos, iegūtas godalgotas vietas, atzinības. Aktīvi darbojas arodbiedrībā. Apbalvota ar „Gada skolotāja” titulu.

Par sekmīgu Pilsrundāles vidusskolas
skolēnu iesaistīšanu vides izglītošanā - atzinības raksts Vitai Rozēnai. Vita ir bioloģijas, veselības, dabas zinību un ķīmijas
skolotāja. Sekmīgi iesaista skolēnus vides
izglītībā. Panākumi gūti ne tikai novadā,
bet arī valsts līmenī.
Par apzinīgu un ieguldīto darbu Pilsrundāles vidusskolas mācību un audzināšanas
darbā atzinības raksts tika pasniegts Baibai Strautniecei. Baiba ir mērķtiecīga,
radoša un atbildīga, dalās pieredzē ar kolēģiem.
19 gadus Saulaines Profesionālās vidusskolas direktors bija Jānis Beķeris. Jānis Beķeris ir sevi pierādījis kā profesionālu,
enerģisku, apzinīgu, un mērķtiecīgu cilvēku.

Atzinības raksts piešķirts par profesionālu,
sabiedriski aktīvu, ilglaicīgu un apzinīgu
darbu izglītības jomā.

Izglītības un zinātnes ministrijas
Atzinības rakstu saņēmēji
Pedagogu konferencē Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti tika
pasniegti Dainai Bergmanei un Aigai
Vangalei.
Daina Bergmane pedagoģiskam darbam veltījusi 33 gadus, kurā sevi ir parādījusi kā talantīgu, zinošu, prasīgu, mērķtiecīgu, radošu pedagogu ar augstu atbildības
sajūtu. Ir piedalījusies centralizēto eksāmenu vērtēšanā, ieguvusi skolotāja- mentora kvalifikāciju. Skolotāja aktīvi iesaista
izglītojamos ārpusskolas aktivitātēs, gūstot atzīstamus rezultātus.
Aiga Vangale ir apzinīga un radoša
Pilsrundāles vidusskolas tautisko deju kolektīvu skolotāja, kuras darba stāžs skolā ir
15 gadi. Pilsrundāles vidusskolā dejo bērni,
sākot no 1.klases līdz 12.klasei. Aiga vada
deju kolektīvus arī novadā, aptverot dejotājus no pirmsskolas vecuma līdz senioriem.
Pedagoģes vadītie kolektīvi aktīvi piedalās
dažādos novada un ārpus novada pasākumos, skatēs, konkursos, piedalījušies Skolēnu dziesmu un deju svētkos. Darbā sevi ir
pierādījusi kā zinošu, komunikablu, radošu
pedagogu ar atbildības sajūtu.
Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības un IT jomā
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NOSKAIDROTAS NOVADA SAKOPTĀKĀS SĒTAS

Rundāles pagasta Mintauta Buzēna “Avotiņi” /Foto: K.Kociņa/
Konkursa “Sakoptākā sēta”
vēsture mūspusē mērāma
jau vairāk nekā desmit gadu
garumā, meklējot un izceļot
novada sakoptākās vietas.
Vērtēšana notiek divās kārtās
– katrā pagastā tiek izvērtētas
ģimenes mājas apdzīvotās vietās un lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām. Līdz septiņām
mājām katrā grupā tiek virzītas
nākamajai – otrajai kārtai.
Rundāles pagastā pirmās
kārtas vērtēšanu veic Aigars
Sietiņš, novada domes izpilddirektors un vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājs, komisijas locekļi
- Jānis Šulcs, Marita Jaungaile
un Inese Skujiņa.
Svitenes pagasta vērtēšanas
komisijas priekšsēdētājs ir Jānis
Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs. Komisijas locekļi
- Silva Mežkaucka un Vija Ripa.
Savukārt Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir Vitālijs Bļinkovs, Viesturu
pagasta pārvaldes vadītājs. Komisijas locekļi - Arvīds Pēkalis un
Laima Artimoviča.
Augustā notika konkursa vērtēšanas otrā kārta, nosakot vienu “Galvenās balvas” ieguvēju un
trīs nomināciju ieguvējus katrā
vērtēšanas grupā.
Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām vērtēja - Inta Klīve,
komisijas priekšsēdētāja Rundāles novada domes un priekšsēdētāja vietniece. Komisijas
locekļi - Nauris Brūvelis, Vita
Rozēna, Kristīne Kociņa un pagājušā gada uzvarētaja Gunta

Piķele. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās vērtēja Ludmila
Knoka, komisijas priekšsēdētāja
un deputāte. Komisijas locekļi
-Aigars Sietiņš, Jānis Liepa, Janīna Bobrova un pagājušā gada
uzvarētāja Irēna Purvišķe.
Lauku sētu ārpus apdzīvotām
vietām komisijas priekšsēdētāja Inta Klīve stāsta, ka šogad,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, otrajai vērtēšanas kārtai
izvirzītas daudzas mājas, kuras
“iespējams nevar konkurēt ar
vissakoptākajām novada vietām, tomēr izceļams saimnieku
veikums pēdējā gada laikā. “Izvērtējot konkursa norisi, vērtēšanas komisija ierosināja mainīt
vērtēšanas norises laiku, uzsākot to ar jūlija sākumu un vērtēšanu pabeigt līdz jūlija beigām.
Daudzi saimnieki uztraucās, ka
augusta beigās viss krāšņums
jau noziedējis. Tomēr jāteic, ka
tas nav svarīgākais, jo būtisks ir
viss sētas kopskats, plānojums,”
atzīmē I.Klīve.
Ir izteikti priekšlikumi arī par
vērtēšanas kritērijiem. Priekšlikumi par grozījumiem nolikumā
“Sakoptākā sēta” tiks sagatavoti un iesniegti domē apstiprināšanai. “Ja kādam ir kādi vērtīgi
priekšlikumi vai idejas, kā uzlabot konkursa norisi, droši vērsieties pie mums,” aicina I.Klīve.
Komisijas priekšsēdētāja grupā “Ģimenes mājas apdzīvotās
vietās” Ludmila Knoka stāsta, ka
komisija savā darbā pievērsusi
uzmanību sētas kopējai organizācijai, saimniekošanai, vizuālajai pievilcībai.

Savas lauku mājas “Lapiņas” saimnieciskajā zonā Dzidra Tetere
nodarbojas ar dažādu koku potēšanu un pavairošanu. Tūjas tiek
audzētas no sēklām. Tas saimniecei ir vaļasprieks.
Attēlā no kreisās puses Dzidra Tetere, komisijas priekšsēdētāja Inta
Klīve un komisijas locekle Vita Rozēna novērtē šīs sezonas veikumu.

OTRAJAI KĀRTAI IZVIRZĪTĀS ĢIMENES MĀJAS APDZĪVOTĀS VIETĀS:
Rundāles pagastā Sanitas Šmites mājas “Mileikas”, Daces
Liepas “Gundegas”, Māra Šteina “Upītes”, Jolantas Lindes –
Martinsones “Aivari”, Aināra Šnitkus “Skujas”, Tālivalža Leitlanta
“Pīlādžlejas”, Daces Spuras “Saulaine 11B”
Viesturu pagastā Jurija Vasiļjeva “Dārza iela 1”, Aivara Garanča
“Liepu iela 1”, Dainas Kaspardenas “Liepu iela 10”, Andra Krūmiņa “Putniņi”, Arņa Grīna “Bērziņi”, Zinaīdas Kevličas “Dārza iela
3”, Guntas Strelēvicas “Dārza iela 6”.
Svitenes pagastā Dzintara Geršebeka ģimenes mājas “Ezerkrasti”, Tatjanas Liepas “Tālavas”, Viļņa Pureniņa “Baloži”, Jura
Liepas “Līdakas”, Rima Seiniņa “Kraujas”, Augusta Bubinska
“Mālkalni”.

OTRAJAI KĀRTAI IZVIRZĪTĀS LAUKU SĒTAS ĀRPUS APDZĪVOTĀM VIETĀM:
Rundāles pagastā Antras Zelmenes “Stari”, Igna Savicka “Lielupnieki”, Mintauta Buzēna “Avotiņi”, Ineses Ceplītes “Līdakas”,
Dzidras Teteres “Lapiņas”, Janīnas Ezītes “Lakstīgalas”, Kristīnes
Jambergas “Eiduki”.
Viesturu pagastā Jāņa Odziņa “Ausmiņas”, Sandra Lazdiņa
“Lielķirveļi”, Gunta Sīmaņa “Stirnas” un “Alūksti”, Alfrēda Graudiņa “Īslīči”, Modras Laukmanes “Soduandreikas”, Marikas Baufales un Elvja Čopa “Vāverītes”
Svitenes pagastā Aināra Āriņa “Ludzenieki”, Ojāra Baltiņa “Tiltiņu krējotava”, Valijas Maslovas “Pērles”, Vitālija Kukuta “Jaunaudzes”, Valijas Pičuginas “Dzimteņi”, Ulda Ogrēna “Strauši”, Vēsmas Veģeres “Urštēni”.
“Manuprāt, ir apsveicami
saimnieku centieni rādīt sev
apkārt skaistumu, individualizēt savu sētu, nežēlojot tam
ne laiku, ne līdzekļus. Vislabākie
rezultāti ir tad, kad šo aizraušanos atbalsta visa ģimene,”
uzsver komisijas priekšsēdētāja
L.Knoka.

Uzvarētāji tiks paziņoti Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltītajā pasākumā novembrī.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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BĒRSTELĒ ATKLĀJ TELPAS RADOŠAJĀM NODARBĪBĀM
Rundāles novada Viesturu pagasta
Bērsteles skolā izremontētajās telpās 3.
septembrī ar laba vēlējumiem un muzikālu
folkloras kopas “Svitene” sveicienu atklāja
radošās darbnīcas “Veidojam ar prieku” telpas. Tās paredzētas ēst gatavošanai, šūšanas un adīšanas nodarbībām.
“Liels paldies visiem sveicējiem, kas
piedalījās darbnīcas atklāšanas pasākumā.
Paldies par līdzdalību, par dāvanām un labajiem vārdiem. Ļoti ceru, ka kopā mums viss
izdosies un pielāgotās telpas nepaliks tukšas un tās piepildīs rosība un dzīvība. Septembris jau tuvojas noslēgumam un ir pagājis sagatavošanās darbos - vajadzību un
interešu apzināšanai, piemērotāko darba
formu izvēlei un savstarpējo laiku saskaņošanai. Ar remonta darbu pabeigšanu un aprīkojuma iegādi ir sagatavota tikai pamata
bāze. Īsto piepildījumu radīs cilvēki, kas būs
gatavi darboties darbnīcā,” atzīmē Ludmila Knoka, Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja.
PIRMDIENĀS MĀCĀMIES ŠŪT
Gunta Šurna, kura Bērsteles skolā vada
šūšanas nodarbības jau no 1993. gada,
piedāvās tekstilmozaīkas nodarbības, kas
lieliski noderēs šūšanas iemaņu apgūšanai.
“Pat ja sākumā liekas, ka tas nav tik
aizraujoši kā, piemēram, sašūt ekskluzīvus
svārkus vai kleitu, tomēr, kā ikvienā darbā,
labāk sākt ar mazumiņu. Un pakāpeniski
pāriet uz lielākām un sarežģītākām lietām,”
atzīmē L.Knoka.
Pēc tekstilmozaīkas nodarbībām sekos
nākamās, kad no modes žurnālu piegrieztnēm tiks šūti garderobei nepieciešamie tērpi.
Pašlaik nodarbības notiek pirmdienās no
plkst.17.00 līdz plkst. 19.00.
Pieteikt savu līdzdalību šūšanas darbnīcām Jūs varat pie Guntas Šurnas pa tālruni
27234219.
TREŠDIENĀS VEIDOSIM MUSTURDEĶUS
Trešdienu vakaros radošajās darbnīcās
varēs apgūt musturdeķu veidošanas mākslu
rokdarbnieces Anitas Švedas vadībā.
Uz pirmo nodarbību 7.oktobrī līdzi jāņem
divas adāmadatas un tām piemērota dzija.
“Darbnīcas atklāšanas pasākumā 3.septembrī Vita Reinfelde demonstrēja savu izcilo šajā tehnikā noadīto deķi. Izrādās, ka tas
nav tikai lielisks dekorējums jebkurai mājai,
bet arī labs piemērs domubiedru komandas
darbam, jo deķis tiek saikts kopā no vairāku
rokdarbnieču radītiem gabaliņiem.”
Musturdeķu darbnīcas plāni un attīstības virzieni ir atkarīgi no dalībnieku izteiktajām interesēm un izmantoto adāmadatu
veida un skaita. Savu līdzdalību darbnīcai
iespējams pieteikt pie Anitas Švedas pa tālruni 29141837.

Svinīgā lentas griešana /Foto: Zinaida Sparāne/
KULINĀRIJAS NODARBĪBĀS MĀCĪSIES
NO VIENKĀRŠIEM PRODUKTIEM PAGATAVOT INTERESANTUS ĒDIENUS
“Projekta ietvaros un ar pašvaldības
atbalstu vispilnīgāk mums izdevās aprīkot
telpas kulinārijas nodarbībām. Kad sākām
apspriest nodarbību tematisko aizpildījumu, sapratām, ka mums noteikti būs par ko
runāt un mācīties. Sākotnējais uzdevums ir
parādīt un iemācīties, kā no visvienkāršākajiem produktiem var pagatavot kaut ko
interesantu, veselīgu, bez šaubām - ļoti garšīgu un, vēlams, ar minimāliem finansiāliem
izdevumiem. Kulinārijas mācību piedāvājumu sadalījām pa mēniešiem - oktobrī mācīsimies gatavot interesantus un neparastus ēdienus no kartupeļiem, novembrī – no
makaroniem, decembrī – dažādas putras,”
atklāj L.Knoka.
“Katru mēnesī vienu sestdienas rītu
veltīsim meistarklases demonstrējumiem,
iepriekš paziņojot konkrēta ēdiena gatavošanas tēmu. Piemērām, 7.novembrī gatavosim rupjmaizes kūku, bet 5.decembrī
piparkūku mīklu. Ja zināt izcilu recepti par
iepriekšnosauktajām tēmām vai tieši otrādi
- tas ir tas, ko Jūs gribētu apgūt – laipni lūgti
uz ceturtdienas nodarbībām un sestdienas
demonstrējumiem. Pašlaik darbnīcas virtuvē saimniekos Zaiga Ārente, Ludmila Knoka, Žanna Ivanova, bet mēs būsim priecīgi
redzēt visus novada gardēžus!”
Pieteikties un interesēties pie Ludmilas
Knokas pa tālruni 28343312.
“Kas zina, varbūt ar laiku mums izdosies
izveidot īpašu gastronomisko piedāvājumu
Rundāles novadā, ko lepni varēs iekļaut
ēdienkartē jebkurš no novada ēdinātājiem,
un kas būs tik unikāls un neatkārtojams, ka
cilvēki no visas pasaules brauks pie mums
ne tikai apskatīt mūsu unikālo Rundāles

AICINA UZ FOKUSDISKUSIJU
“23.oktobrī plkst. 14.00 aicinu uz fokusdiskusiju uzņēmējus, kā arī cilvēkus, kuri
ir gatavi uzņemties atbildību par sava uzņēmuma un sevis (savas dzīves) apzinātu
vadību. Ja Jums arvien vairāk nāk prātā
domas par nepieciešamību kaut ko mainīt, bet īsti nav pārliecības ar ko sākt, tad
šī būs tā reize, kad varēsiet iegūt nepieciešamo informāciju un saņemt jaunas
idejas, kā to izdarīt.
Atgādinu, ka Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstību centrs
savu mācību piedāvājumu balsta uz novada iedzīvotāju pieprasījuma. Tāpēc
nepacietīgi gaidu izteiktās vēlmes apgūt
kādu no jaunām prasmēm vai kompetencēm, jo pēc pēdējiem mūsdienu zinātnieku atzinumiem visienesīgais ieguldījums
ir ieguldījums sevis pilnveidošanā! Un šis
process ilgst visas dzīves garumā, nevis
izbeidzas ar formālās izglītības apgūšanu un atestāta/diploma/ apliecības saņemšanu.”
pili ar parku, bet arī pagaršot, piemērām,
“Svitenes rudens brīnumus”. Varbūt izdosim kulinārijas grāmatas vairākās valodās,
un atstāsim pēc sevis nemateriālo kultūras
mantojumu... Bet tam visam sakumā ir nepieciešama ieinteresētība un gatavība dalīties!” uz sadarbību aicina Ludmila Knoka.
Kontaktpersona par radošo darbnīcu
nodarbībām - Ludmila Knoka,
tālrunis: 63962126, mob.tālr.: 28343312,
e-pasts: ludmila.knoka@rundale.lv.
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SVISLOČAS “KIRMAŠS” PĀRSTEIDZ AR IZDOMU UN HUMORU
No 28.līdz 30.augustam Rundāles novada delegācija, kuras
sastāvā bija domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila
Knoka, Juridiskās nodaļas vadītājs Edgars Paičs un projektu
speciāliste Laura Ārente, kā arī
dejotājas no deju kopas “Ir varinati” – atradās sadraudzības
pilsētā Svisločā Baltkrievijā.
29.augustā Svisločā notika
tradicionālais gadatirgus jeb
“kirmašs”. 1783. gadā poļu grāfa Vinsenta Tiškeviča iedibināto
Svisločas bazāra (baltkrievu valodā – kirmašs, latviski – gadatirgus) tradīciju atjaunoja 2013.
gadā. Toreiz ar priekšnesumiem
baltkrievus priecēja folkloras
kopa “Svitene”.
“Tā bija ļoti liela atbildība,
gods un pieredze pārstāvēt
Latviju un mūsu Rundāles novadu. Tāpēc intensīvi un nopietni
gatavojāmies šim pasākumam.
Patiess prieks bija pēc tam dzirdēt labās atsauksmes par mūsu
kolektīva sniegumu, kā arī - par
skaistajiem tērpiem, kas tika uzšūti pirms brauciena,” stāsta “Ir
variantu” dejotājas.
Pasākuma atklāšanas laikā
domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis pauda gandarījumu
par izveidojušos veiksmīgo sadarbību, kā rezultātā savstarpēji
bagātināties un iepazīt vienam
otru izdevies abu pašvaldību
amatierkolektīviem, skolēniem,
skolotājiem, lauksaimniekiem.
“Gadatirgus programma tika
veidota kā pieņemšana pie grāfa Vinsenta Tiškeviča. Galma
lomā attiecīgi iejutās vietējie
amatierkolektīvu dalībnieki,” par
svētku programmu stāsta projektu speciāliste Laura Ārente.
Spilgtākā koncerta programmas daļa – gadatirgus karalienes kronēšana. Vairāk nekā
desmit vietējo daiļavu no dažādiem Svisločas uzņēmumiem
un iestādēm kāpa uz skatuves,
demonstrējot savas prasmes un
apliecinot tiesības saukties par
karalienēm.
“Dalībnieces bija ļoti nopietni gatavojušās šim konkursam.
Tas sastāvēja no trim daļām
– vizītkartes demonstrēšanas,
talanta atrādīšanas un pašu da-

“Ir variantu” dejotājas
lībnieču šūto 18.gadsimta tērpu
prezentēšanas,” stāsta Laura
Ārente.
Vizītkartes bija ļoti atšķirīgas,
ar izdomu. Talantu konkurss
pārsteidza ar asprātību, nereti
pārvēršot un apspēlējot mīnusus par plusiem. Žūrijas lomā
iejutās uzaicināto delegāciju
pārstāvji.
“Uzdevums noteikti nebija no
vieglajiem, jo katra dalībniece
izcēlās ar savu odziņu, šarmu.
Arī skatītāju atbalsts bija fantastisks,” stāsta viena no konkursa žūrijas loceklēm Ludmila
Knoka.
Līdz ar vietējiem aktieriem
un dejotājiem uz skatuves kāpa
arī uzaicinātie kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Polijas.
Visas dienas garumā bija
iespēja iegādāties vietējo uzņēmēju un amatnieku izstrā-

dājumus. Ielas garumā ikviens
varēja iepazīties ar Svisločas
bērnu mūzikas un mākslas skolas zīmētājiem darbiem.
“Pārliecinājāmies, ka baltkrievi ir ļoti viesmīlīgi, atvērti,
sirsnīgi un draudzīgi. Interesanti
bija baudīt bērnības un agras
jaunības gaisotni, kas mūsos
radīja zināmu nostaļģiju. Baltkrievijā zināmā mērā jūtama
80 – 90 gadu gaisotne. Mums
bija iespēja pabūt arī Belovežas
gāršā, kas ir populārs tūrisma
objekts gan Baltkrievijā, gan
Polijā,” stāsta “Ir variantu” dejotājas.
Sadarbības līgums ar Svisloču tika noslēgts 2012. gada
martā un tas paredz sadarbību
kultūras, izglītības, sociālajā un
uzņēmējdarbības jomā.
Šogad līguma ietvaros ar saviem priekšnesumiem Rundāles

Domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis svinīgajā gadatirgus
atklāšanas pasākumā
novada svētkos jūnijā priecēja
vokālais ansamblis “Anima”.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SVITENES PAGASTA SACENSĪBAS GALDA SPĒLĒS 2015
Sacensību mērķis –popularizēt galda spēles –
galda hokeju, šautriņas, šahu, dambreti.
Sacensības notiks 31.oktobrī plkst. 11.00. Svitenes tautas namā.
Sacensību organizators - Rundāles novada
sporta nodaļa. Sacensību vadītājs un galvenais
tiesnesis Raitis Jutus, tel. 26535219
Pieteikšanās notiek sacensību dienā līdz sacensību sākumam.
Sacensībās piedalās Rundāles novada iedzīvotāji.
Sporta nodaļas informācija
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PIEREDZE – MŪSPUSES ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS MEDUS
STARPTAUTISKAJĀ IZSTĀDĒ RĪGA FOOD 2015
No 2. līdz 5. septembrim
Ķīpsalas izstāžu kompleksā organizētajā gadskārtējā
starptautiskajā izstādē Rīga
Food 2015, kas ir gada galvenais notikums Baltijas valstu pārtikas nozarē, Latvijas
ekspozīcijā līdzās Eiropas un
pasaules tirgū jau atzītu lielražotāju produkcijai, pamanāms bija arī mazo, tostarp
Zemgales, uzņēmumu daudzveidīgais piedāvājums.
„No Rundāles novada izstādē piedalījās biškopji Edgars un
Ilva Paiči, kas pārstāvēja Gunta
Sīmaņa zemnieku saimniecību
„Alūksti””, informē Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja Ludmila Knoka,
„bija plānots, ka uz Ķīpsalu dosies
arī mājražotāja Jeļena Stepančenko, kas piedāvātu dažādus
dārzeņu salātus, tomēr pēdējā
mēneša izteiktais sausums ietekmēja dārzeņu un līdz ar to arī
pašu ražoto produktu kvalitāti.”
„Vienoto Zemgales stendu izstādē atbalstīja visas Zemgales
pašvaldības un mazajām saimniecībām par līdzdalību izstādē
nebija jāmaksā,” atklāj speciāliste.

Edgars un Ilva Paiči starptautiskajā izstādē Rīga Food 2015
Maiga Sīmane, kura ieguva biškopības izglītību un strādāja kolhozā par biškopi. Kopjot gandrīz
pirms 100 gadiem iedibinātās
ģimenes tradīcijas, ar biškopību
tagad nodarbojamies mēs - Maigas Sīmanes mazmeita Ilva un
es,” stāsta biškopis Edgars Paičs.
Šobrīd saimniecība piedāvā
iegādāties dažādu ziedu medu -

Medus jaunais dizains un iepakojums. Medum dots nosaukums
“Barocco”, kas saista to ar izcelsmes vietu Rundāli
„Mūsu medus ražošanas pirmsākumi zemnieku saimniecībā
„Alūksti” meklējami jau 1922.
gadā, kad ar to nodarbojās ģimenes galva Jānis Ezītis. Sākotnēji
bišu stropi tika veidoti no speciāli izgrebtiem koku dobumiem.
Vēlāk šo nodarbi pārņēma meita

ābeļziedu, pieneņu, rapša, pupu,
aveņu, liepu, pļavu ziedu, āboliņa,
speciāli sētu nektārziedu – facēliju medu. Piedāvājumā arī dažādi maisījumi - medus ar riekstiem
(lazdu rieksti, mandeles, valrieksti) un sēklām (ķirbju sēklas,
saulespuķu sēklas), kā arī asāku

sajūtu cienītājiem - veselīgie
maisījumi ar ingveru un citronu.
“Apzinot citus biškopjus, kuri
bija piedalījušies izstādēs jau iepriekšējos gados, tikām brīdināti,
ka izstādē vairāk tiek reklamēta un prezentēta katra ražotāja
piedāvātā produkcija. Atšķirībā
no 2014.gada, kad izstādei bija
pieteikušies 12 biškopji no Zemgales vien, šogad, mūs ieskaitot,
bijām tikai pieci,” atzīmē E.Paičs.
Speciāli izstādei tika sagatavoti jauni bukleti, iepriekš izstrādāts medus produkcijas līnijas
nosaukums un dizains “Barocco”.
“Mūsu dizains cilvēkiem patika. Neko daudz gan nepārdevām,
jo izstādē piedalījās diezgan
daudz uzņēmēju ar biškopības
produkciju. Tomēr mērķis iepazīstināt ar mūsu produkciju tika sasniegts. Pēc izstādes jau ir bijuši
zvani un pasūtījumi no cilvēkiem,
kas vēlas iegādāties mūsu medu.
Tāpat izstādē tika saņemti arī
vairāki piedāvājumi no dažādiem
mājtirgus un cita veida tirdziņu
organizatoriem, kuri aicina mūs
piedalīties tajos ar mūsu produkciju,” atklāj E.Paičs.
“Uzskatu, ka izstāde bija laba
pieredze, kas mazajiem ražotājiem sniedz iespēju popularizēt
savu produkciju plašākam cilvēku
lokam, ne tikai lokāli,” teic E.Paičs.
Zemgale, līdzīgi kā pērnajā
gadā, bija viens no visplašāk pār-

stāvētajiem Latvijas reģioniem,
pavisam ar vairāk nekā 60 dalībniekiem.
Šī bija jau divdesmitā – apmeklētāju un dalībnieku skaita
ziņā viskuplākā pārtikas nozares
izstāde „Riga Food 2015”, kas
vienkopus pulcēja nozares ekspertus, speciālistus, valsts un
nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus un gardēžus no
visas pasaules.
Kopumā „Riga Food 2015”
piedalījās 703 uzņēmumi no 37
valstīm. 48 % no dalībniekiem
bija Latvijas ražotāji, 18 % – Latvijas importētāji un vairumtirgotāji, savukārt 34 % uzņēmumu
bija no ārvalstīm. Izstādē varēja
paviesoties 15 valstu nacionālo
kopstendu – Baltkrievijas, Beļģijas, Čehijas, Igaunijas, Itālijas,
Lietuvas, Luksemburgas, Gruzijas, Kanādas, Polijas, Uzbekistānas, Ukrainas un, protams,
Latvijas – ekspozīcijās. Pirmo
reizi izstādē varēja apskatīt Indijas nacionālo kopstendu – „India
Expo”, kurā savus produktus prezentēja 36 uzņēmumi.
Četru dienu laikā izstādi apmeklēja 38 539 interesenti, kas ir
par 2 % vairāk nekā pērn (Avots:
www.bt1.lv Rīga Food 2015)
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Nr. 9 (219) 2015.gada Septembris

Rundāles novada ziņas

11

STARPTAUTISKA PIEREDZE – RUNDĀLĒ RADĪTIE KERAMIKAS TRAUKI
DIZAINA IZSTĀDĒ FRANCIJĀ
No 4. - 8. septembrim Parīzē, Francijā norisinājās starptautiskā interjera izstāde
“Maison&Objet 2015”, kurā
bija apskatāmas Latvijas dizaina pērles, tostarp Rundāles novada keramiķes Laimas
Grigones radītie porcelāna dizaina trauki.
“Maison&Objet” ir viena no
vadošajām un nozīmīgākajām
interjera dizaina priekšmetu (dzīvesstila) izstādēm Eiropā, kur tiek
prezentētas jaunākās interjera
dizaina tendences un kur vienkopus tiekas ražotāji, dizaineri un
tirgotāji. Izstādē ik gadu redzams
viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū plaša patēriņa, tekstila, mēbeļu un interjera dizaina
jomā.
Latvijas dalību un pārstāvniecību izstādē organizēja Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra
(LIAA), sedzot izstādes platības
nomas, stenda konstrukcijas
izgatavošanas,
uzstādīšanas
izmaksas, kā arī daļēji - ceļa izmaksas.
Kopumā no Latvijas izstādē
piedalījās astoņi uzņēmēji, kas
piedāvā dažādus dizaina izstrādājumus – stikla bļodas, ar rokām
darinātus runājošos lāčus, lina izstrādājumus, sveces, koka pakaramos ar magnētiem, keramiku.
“Es domāju, ka šādā izstādē
noteikti ir vērts piedalīties – tie ir
kontakti un jaunas iespējas,” atklāj Laima.
Pēc izstādes Laimas trauki ir
aizceļojuši uz fotosesiju Vācijas
žurnālam “Vogue”, notiek pārrunas ar citiem uzņēmējiem par
iespējamo sadarbību.
“Slavas vārdus jāsaka LIAA.
Viņi nokārtoja pilnīgi visu – aizveda stendu, mantas, visu uzstādīja.
Tika pat nodrošināts franču valodas tulks, kas palīdzēja sazināties
tiem, kam nepieciešams,” stāsta
Laima.
Kopumā izstāde notika astoņās lielās hallēs. Nacionālie
stendi atradās septītajā hallē ar
nosaukumu “Dizains ir dzīvs”. “Iespējams, pēc sava piedāvājuma
un izstrādājumiem, vairāk būtu
iederējusies piektajā hallē, kur
tika izstādīti franču mākslinieki
ar saviem individuālajiem dizaina
darbiem. Jau gatavojot pieteikumu LIAA un ejot uz pārrunām,

Latvijas nacionālais stends dizaina izstādē Parīzē. Laima Grigone otrā no kreisās puses
/Foto no Laimas Grigones personīgā arhīva/
tika vaicāts vai nepieciešamības
gadījumā es spētu nodrošināt
liela apjoma pasūtījumus. Nenodarbojos ar masu produkcijas
ražošanu, bet bija ticība, ka arī
ekskluzīviem, rokām darinātiem
traukiem ir arvien lielāka piekrišana pasaules tirgū.”
Vaicāta, vai gribētu vēl piedalīties šāda veida izstādēs, Laima
teic – noteikti: “Šādas izstādes
tiek rīkotas arī citās valstīs un
kontinentos. Man noteikti gribētos piedalīties izstādē Singapūrā “Maison&Objet ASIA”. Tomēr
Āzijas tirgus ir savādāks nekā
Eiropas.”
Laimas radītās trauku kolekcijas pašlaik atrodamas divās galerijās Rīgā – “Etmo” un “Riija”, kā
arī dizaina un mākslas veikalos
Lielbritānijā. Vēl top trauki jaunajam restorānam “Kolekcionārs”
Rīgā.
Keramiķes darbnīca atrodas
Svitenes pagasta “Urštēnos”.
“Pēc studijām Lielbritānijā, esmu atgriezusies bērnības
mājās Rundāles novada laukos,
lai izveidotu atvērto keramikas
darbnīcu un mākslinieku rezidenci- Mālotavu. Laikā, kad visapkārt
valda masu produkcija, esmu nolēmusi dot savu artavu, lai censtos izdaiļot cilvēku ikdienu ar tik

Laimas tējkannas izceļas ar neparastu dizainu un individualitāti
ierastām mūsu dzīves sastāva- jaunākajiem piedāvājumiem, raļām kā traukiem. Ticu, ka lietām došajām nodarbībām darbnīcā
mums visapkārt jābūt skaistām, “Urštēnos” meklējiet Laimas Griērtām un cilvēka roku taisītām. gones mājas lapā www.laimagriTaisu gan Latvijas māla traukus, gone.com
2014. gadā “Maison&Objet
kurus apdedzinu tradicionālajā svēpētajā malkas ceplī, gan 2015” apmeklēja gandrīz 85 tūkporcelāna traukus. Gandrīz visi stoši profesionāļu – 46 tūkstoši
trauki ir virpoti uz podnieka vir- Francijas un 39 tūkstoši ārvalstu
pas, tādējādi katrs ir unikāls, un apmeklētāju.
Aktuālo piedāvājumu par ieiespējamas visdažādākās formas
un funkcijas- sākot no bļodām spējām piedalīties dažādās izun krūzēm līdz pat vīna traukiem, stādēs meklējiet LIAA mājas lapā
citronspiediedēm un unikālām www.liaa.gov.lv
tējkannām,” savu darba misiju un
Kristīne Kociņa,
specifiku raksturo Laima.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Visu aktuālo informāciju par
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AICINA UZ STĀSTU VAKARIEM PILSRUNDĀLES
BIBLIOTĒKĀ
Pilsrundāles bibliotēka oktobra mēnesī atsāks stāstu vakarus, kur katram
būs iespēja izstāstīt savas atmiņas par
dzīvi, darbu un ikdienu.
Oktobra sākumā ir Skolotāju diena, kad
skolēni sveic savus mīļākos skolotājus. Aicinu ikvienu skolotāju, skolēnu uz stāstu
vakaru “Skolotājs skolo” ar atmiņām un
dzeju, stāstiem un tēju.
Īpaši uz šo stāstu vēlos aicināt tos skolotājus, kuri sen vairs neko nemāca un kuri
var un vēlas pastāstīt, kādi bijuši viņu darba gadi mūsu skolās, kādi bijuši viņu skolēni un kolēģi.
Gaidu Jūs 14.oktobrī plkst. 17:00
Pilsrundāles bibliotēkā. Tāpat aicinu arī
tagadējos skolotājus un skolēnus, kuriem
ir liela vēlme uzzināt, ko par viņiem domā
skolotāji.
Otrs stāstu vakars būs veltīts mūsu
pastniekiem, jo izrādās - oktobrī visā pasaulē atzīmē Pasaules pasta dienu, jo viņu
darbs ir svarīgs gan pasaulē, gan Rundālē.
Aicināti visi pasta darbinieki, kuri agrāk
strādāja un strādā tagad, lai izstāstītu,
kas šajā darbā ir labs, kas interesants, kas
grūts un pat bīstams. Uz stāstu vakaru gaidīšu 21.oktobrī plkst. 17:00.
Šogad lasītāju, stāstītāju, klausītāju
“klubam” aprit jau septītais gads. Tas sā-

kās 2008.gada 25.janvārī, kad bibliotēkā
sanāca lasošie cilvēki un nolēma, ka lasītāju klubam jābūt. Jābūt, lai runātu par
literatūru, rakstniekiem un citiem izciliem
cilvēkiem. Kopā septiņu gadu laikā ir notikušas 56 dažādas tikšanās, kurās esam
pētījuši K.Hamsuna, Ā.Alunāna, Fr.Bārdas,
V.Plūdoņa un daudzu citu dzīvi un daiļradi.
Esam tikušies ar Elejas Veroniku, mācītāju Andreju Mediņu un dzejnieku-mūziķi
Gati Zotovu, bet 2011.gadā sākām stāstīt
savus stāstus par to, kā agrāk bijis Rundālē, par savu mīlestību un citām jūtām, par
mātes dotajiem padomiem, ceļojumiem
pasaulē un daudz ko citu.
Kāpēc tas vajadzīgs? Tāpēc, ka dzīvojam laikmetā, kurā skrienam viens otram
garām un neatrodam laiku patiesai sarunai. Sarunai par to, ko jūtam, kas sāp un
nepatīk, ko vēlamies un par ko sapņojam.
Pilsrundāles bibliotēka ir UNESCO LNK
„Stāstu bibliotēka”, kuras uzdevums ir rosināt iedzīvotājus uz sarunu neformālā gaisotnē ar paliekošu vērtību, jo Jūsu atmiņas
mums ir svarīgas un mēs protam klausīties.
Stāstu vakarus var apmeklēt jebkurš,
kurš vēlas stāstīt un klausīties. Uz tikšanos
stāstu vakaros!
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [stāstu] bibliotēka

VECRUNDĀLES BIBLIOTĒKĀ NOTIKS RADOŠĀS
SESTDIENAS

Vecrundāles bibliotēka atsāk savu
iedibināto tradīciju, katra mēneša otrajā sestdienā - radošā sestdiena.
Ir pagājusi steidzīgā vasara, ar skaistu,
vasarīgu laiku pienācis bagātīgais rudens.
Lielie darbi ir padarīti un vakari kļūst garāki, tādēļ varam atsākt sev tīkamo nodarbju
meklēšanu.
Esat mīļi gaidīti 10.oktobrī Vecrundāles
bibliotēkā, lai izteiktu savas idejas un vēlmes pēc kā kāro sirds un rokas.

Lūdzu atnest burciņu ar savu saimnieces meistarojumu ziemai, lai tikšanās būtu
tīkamāka gan acīm, gan prātam, gan vēderam.
Sīkākai informācijai telefona nr.
26022551.
Anita Maldute,
Vecrundāles bibliotēkas vadītāja
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NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT,
MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI UN
GLEZNOT RUNDĀLES
NOVADA KOLEKTĪVOS
Turpinājums 13 lpp ---->

KATRĀ BĒRNĀ SLĒPJAS MĀKSLINIEKS
- RADI UN GLEZNO
Radošo izpausmju pulciņš
(Vadītāja G.Šurna; 27234219)
“Darboties ar rokam vienmēr ir bijis interesanti. Iecere un rezultāts ne vienmēr saskan,
bet beigās Tu tāpat esi priecīgs, jo esi sevī
pārvarējis kūtrumu un izdarījis kaut ko interesantu. Šogad apgūsim prasmes skaisti un
radoši darboties ar papīru.”
Mēģinājumi ceturtdienās 16.30-18.30
Bērsteles skolā. Gaidām jaunus dalībniekus
oktobrī!
Mākslas studija
(Vadītāja Ī.Rozentāle; 29179873)
“Pikaso reiz teica, ka katrā bērnā slēpjas
mākslinieks. Zīmēšana, krāsošana un gleznošana ir kaut kas vairāk kā jauka brīvā laika
pavadīšanas nodarbe. Bērniem vajag zīmēt,
lai attīstītos! Aicinām pievienoties Mākslas
studijai!”
Nodarbības pirmdienās 13.30-14.30; otrdienās 14.00-15.00 Svitenes muižā; trešdienās 14.00-15.00 Svitenes skolā
GŪSTI KĀRTĪGA LATVIEŠA
ENERĢIJAS DEVU
Folkloras kopa “Svitene”
(Vadītājs L. Zarāns; 29323490)
“Ja vēlaties labāk iepazīt senču ieražas,
gadskārtas un tradīcijas, dažkārt arī labāk
iepazīt pašiem sevi, tad aicinām iesaistīties
folkloras kopā „Svitene”! Tā sniedz kopā būšanas prieku un katru nedēļu kārtīga latvieša
enerģijas devu!”
Mēģinājumi trešdienās 18.00-21.00 Svitenes tautas namā
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AMATIERTEĀTRIS „URSULA”

BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS

“Katrs dzīvē spēlē savu lomu. Bet, cik interesanti
iejusties cita lomā! Nāciet! Pamēģiniet!”
Mēģinājumi trešdienās 18.00-20.00
Bērsteles kultūras namā

“Dziedāt ansamblī, tā nav tikai dziedāšana, bet
arī kopā pavadīts laiks rotaļās, savstarpējās
sarunās, izbraukumos. Nāc un pievienojies!”

(Vadītāja S. Rutka; 29725621)

AMATIERTEĀTRIS "ŠURUMBURUMS"
(Vadītāja I.Vaičūne; 26012802)

“Citi dzied korī, citi dejo, mēs - spēlējam teātri. Mums
tas ir kā vaļasprieks. Patiesību sakot, mums šķiet, ka
teātri spēlē savā ziņā traki cilvēki. Ne jau kurš katrs
ies veltīt savu brīvo laiku šai nodarbei, jo
mēģinājumos ir jāpavada diezgan daudz laika. Taču
kopā mums ir ļoti jautri!”
Mēģinājumi ceturtdienās 19.00-21.00
Svitenes tautas namā

DZĪVE IR TEIJĀTERS

LĪNIJDEJU GRUPA „NĀC DEJOT”
(Vadītāja S.Pavlova; 26172675)

“Tiem, kam ļoti patīk dejot - līnijdejas ļauj piepildīt
šo prieku. Ja gribās atslābināties no dienas
saspringuma, arī tad līnijdejas ļoti labi der!
Atsaucieties uz aicinājumu - nāc dejot!”
Mēģinājumi ceturtdienās 19.30-21.00 Rundāles novada
domes Jaunajā zālē

DEJU KOPA "MAGNOLIJAS"

(Vadītāja A.Vangale; 26001208)
“Dejošana “Magnolijās” nozīmē izmantot iespēju
baudīt aktīvu sabiedrisko dzīvi un dzīvesveidu!
Kādas brīnumainas pārvērtības var notikt ar
sievietēm, kuras dejo! It kā gadi, dzīves nastas un
kaites būtu noliktas malā kopā ar darba drēbēm.
Krāšņo tērpu krokas un volāni liek sajusties
pacilāti. Zem košajām cepurēm šķelmīgi zib acis.”
Mēģinājumi otrdienās 16.30-18.30 Pilsrundāles
vidusskolā. Pirmais mēģinājums 29.09.plkst.16.30

DEJU KOPA „IR
VARIANTI”

(Vadītāja A.Vangale;
26001208)
“Mēs zinām, ko nozīmē īsts
dejotprieks, gan
mēģinājumos, koncertos un
pasākumos, gan tuvākos un
tālākos ceļojumos. Tas, kurš
nekad nav dejojis, droši vien
nevarēs atbildēt uz
jautājumu, kāpēc jādejo,
bet tādam, kurš kaut uz
mirkli ļāvies dejas burvībai,
visbiežāk tas šķitīs vārdos
neizsakāms, bet tikai
izdejojams vēstījums.”
Mēģinājumi trešdienās
19.00-21.00
Pilsrundāles vidusskolā

(Vadītājs L.Zarāns; 29323490)

Mēģinājumi trešdienās 16.30-17.30 Bērsteles kultūras namā

KORIS RUNDA

“Koris - tā nav tikai nemitīga dziedāšana - tā ir
vieta, kur gan socializēties, gan labi pavadīt laiku.
Turklāt dziedāšana uzlabo gan emocionālo, gan
fizisko labsajūtu!”
Mēģinājumi otrdienās 18.30- 21.00 Pilsrundāles vidusskolā.
Gaidām jaunus dalībniekus oktobrī!

100%

DZIESMA

DEJA
VIENO
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rundāle”

(Vadītāja A.Vangale; 26001208)
“Deja mums ir kā elpa, bez kuras nevar dzīvot, jo
tā lieliskā noguruma sajūta pēc mēģinājumiem
un smeldzošie muskuļi ir atgādinājums par to, ka
deja ir tas skaistais, pozitīvais, kas cilvēkos raisa
smaidu un izdala laimes hormonus!”
Mēģinājumi pirmdienās un ceturtdienās 19.00- 21.00
Pilsrundāles vidusskolā

Senioru deju kopa "Šurpu-turpu"

(Vadītāja A.Vangale; 26001208)
“Mums patīk gan sevis parādīšana, gan kopā
būšana ar pārējiem. Joprojām daudzi no mums
strādā un, kad atnākam uz mēģinājumu, visas
darba problēmas aizmirstas un rodas garīgs
pacēlums. Šajā saspringtajā dzīves tempā tas
nozīmē daudz!”

Mēģinājumi otrdienās 19.00-21.00 Svitenes tautas namā. Pirmais
mēģinājums 29.09. plkst.19.00

Bērnu deju kolektīvs "Sprīdītis" (2-7 g.) un
Bērnu deju kolektīvs "Annele" (7-14 g.)

(Vadītāja A.Vangale; 26001208)
“Kādēļ bērniem jādejo? Lai vispusīgi attīstītos.
Deju kolektīvs ir tā vieta, kur bērns socializējas,
iegūst prasmes kontaktēties ar dažādiem
cilvēkiem, iemācas uzstāties publikas priekšā,
apgūst uzvedības normas sabiedriskās vietās,
aktīvi piedalās novada kultūras dzīvē, ikgadējās
ekskursijās redz jaukākās vietas Latvijā.”
Mēģinājumi “Sprīdītim” trešdienās 17.00-18.00
Mēģinājumi “Annelei” trešdienās 18.00-19.00
Pirmā nodarbība abiem kolektīviem 30.septembrī plkst.17.00
Viesturu kultūras centrā
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MĀRPUĶĒNI SPORTO KOPĀ AR TĒTIEM

Jau ceturto gadu PII „Mārpuķīte” visus tēvus, vectēvus
un krusttēvus aicina kopā
ar bērniem piedalīties dažādās aktivitātēs. Šogad Tēvu
dienas ietvaros – ceturtdien,
10.septembrī tika organizētas
Mārpuķēnu Olimpiskās spēles,
kurās kopā sportoja bērni un
tēti.
Kā jau katrās Olimpiskajās
spēlēs notiek svinīga karoga
pacelšana, arī mūsu pasākumā
mastā tika uzvilkts Mārpuķītes
īpašais Sporta spēļu karogs, kuru
pagalmā ienesa pārstāvji no
katras grupiņas. Pie bērniem un
pieaugušajiem šogad ciemos bija
ieradies papagailis, kurš atnesa
vēstules – kartes, pēc kurām labāk orientēties tuvākajā apkārtnē. Katrai no grupām bija jāizvirza savs komandas kapteinis,
kurš bija atbildīgs par kartes nogādāšanu no viena kontrolpunkta
uz otru, par zīmodziņa iespiešanu

Olimpiskā karoga pacelšana /Foto: Judīte Zeltiņa/
rāko mizu (65 cm) nomizoja zaļās „paukš”, vajadzēja mukt kur nu
pēc uzdevumu veikšanas.
kuram. Bet, dzirdot vārdus „zirņi
Katrai grupai bija jāveic uzde- grupas tētis Ivars (Ivo tētis).
Pirmajā kontrolpunktā visus pākstīs”, bija jāatgriežas atpakaļ.
vumi četros kontrolpunktos. PiekCeturtajā kontrolpunktā sportais punkts bija paredzēts tētiem, sagaidīja Ābolu vīriņš, kuram lakurā tie sacentās garākās kartu- sot ābolus bija saplīsušas visas totājus sagaidīja jautrais Rudens
peļu mizas mizošanā. Šogad ga- kastes. Viņš aicināja dalībniekus rūķis, kurš visus aicināja savākt
ikvienai skrūvei atrast pareizo uz- rudens ražu. Šajā stafetē sagriezni un nogādāt tās līdz saplī- centās tētu un bērnu komandas.
sušajām kastēm, lai vēlāk varētu Lai pieaugušajiem būtu nedaudz
salabot.
sarežģītāk, bija jāuzvelk īpašs apOtrajā kontrolpunktā Sīpolu ģērbs un tikai tad varēja doties
sieviņai, lasot lielos sīpolus, bija ceļā.
saplīsis groziņa rokturis. KomanKad visos kontrolpunktos
dām no garajām virvēm nācās uzdevumi tika paveikti, sekoja
sapīt rokturi. Pēc tam, turoties pēdējais pārbaudījums – virves
pie vienas auklas bērniem, pie ot- vilkšana. Šajā aktivitātē sacentās
ras – tētiem, vajadzēja aizskriet grupa pret grupu – kopā gan tēti,
pēc dārzā palikušajiem sīpoliem, gan bērni.
tādējādi sacenšoties, kurš to izNoslēgumā katra grupa sadarīs ātrāk – tēvi vai bērni.
ņēma balvu un pateicības rakstu,
Trešajā kontrolpunktā visus bet bērni saviem tētiem bija sasagaidīja Zirnītis, kurš stāstīja rūpējuši pārsteiguma dāvaniņas.
Mizot kartupeļus - viegli, bet dabūt garāko mizu – lūk īstais tētu
stāstu par pākšu augšanu. Tur
Agnese Grāvīte,
pārbaudījums. 65 centimetri un absolūtais Mārpuķītes rekords zaļās visi iejutās zirņu lomās. Kad klauSporta skolotāja
grupas tētim Ivaram.
soties stāstu izdzirdēja vārdu

JAUNS DARBA CĒLIENS SAULAINĒ
Septembris. Skolas zvans,
vasaras beigas, sākas ceļš
pretī tumsai, cauri tai - uz
gaismu. Šādas noskaņas apņem katru un visus, sākoties
rudenim. Mums ierastā sveiciena vietā atskan neparastais- sveiki, kandavieši!
Arī plāksne pie skolas vēstī
par pārmaiņām un jauno nosaukumu- Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība.
Sirdīs mulsums, neziņa, daudz

nezināmā- kā strādāsim, kā būs?
Dzīvojam Rundālē, vadība- Kandavā, bet tā laikam ir mūslaiku
iezīme - attālums vairs maz ko
nozīmē.
Prieku un gandarījumu sniedz
skolēni, pirmkursnieki, savā simt
astoņdesmit divu izglītojamo saimē esam uzņēmuši 59 jauniešus,
kas ir vairāk kā plānots. Gan jāpiebilst, ka uzņemšana turpinās
visu septembri un tiek gaidīti visi,
kuri vēlas kļūt par automehāniķiem, pavāriem, lauku īpašuma

apsaimniekotājiem, viesmīlības
un datorzinību speciālistiem!
Čakli sadarbojamies ar kolēģiem Kandavā, pārņemot un
daloties labākajā pieredzē, lai
ieguvējs būtu tikai un vienīgi izglītojamais.
Izmaiņas notikušas arī pedagogu sastāvā. Priecājamies par
jaunajiem pedagogiem. Par lauksaimniecības tehnikas skolotāju
strādā novadnieks Ivars Straņkis.
Mašīnmācību
pasniedz
pieredzējis pedagogs Ilgonis

Abramčiks. Konditorejas un miltu
tehnoloģijas izstrādājumu gatavošanu māca Sarmīte Pole.
Sirdī un darbos esam un paliksim piederīgi gan Rundāles, gan
Bauskas novadiem, jo šeit galvenokārt dzīvo un aug mūsu valsts
jaunais, topošais profesionālis!
Veiksmīgu un zinātkāru jauno
mācību gadu lielajiem un mazajiem vēl Saulaines teritoriālās
struktūrvienības kolektīvs!
Laila Jirgensone,
Skolas bibliotekāre
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NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, IESPĒJA PIETEIKTIES UN BRĪVO ZEMES GABALU NOMU
MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI UN
RUNDĀLES NOVADĀ
GLEZNOT RUNDĀLES
NOVADA KOLEKTĪVOS
Kadastra apzīmējums

NĀC UN ESI MŪSĒJAIS! TEATRĀLA
KOPĀBŪŠANA!
Amatierteātris “Stella”
(Vadītāja Lilita Lauskiniece; 26516711)
Mēginājumi pirmdienās un trešdienās
19.00 - 21.00 Rundāles novada domes
Jaunajā zālē

TEĀTRA STUDIJA- TĀ IR NEMAINĪGA
KVALITĀTE 20GADU GARUMĀ!
Teātra studijas “Savējie” lielā grupa
(Vadītāja Lilita Lauskiniece; 26516711)
Mēginājumi otrdienās 16.00 Rundāles novada domes Jaunajā zālē
Teātra studijas “Savējie” mazā grupa
(Vadītāja Lilita Lauskiniece; 26516711)
Mēginājumi otrdienās 18.00 Rundāles novada domes Jaunajā zālē

40760030213
40760030239
40760030240
40760030272
40760030304
40760030335
40760030436
40760030594
40760100044
40760030457
40760030564
40760030565
40460080124
40760080121
40760080141
40760070147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080193
40760080211
40760080197
40760080139
40460080119
40760080095
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080253
40760080249
40760080256
40760080265
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760080382

40880010095
40880040315
40880040377
40880040380
40880040432

Teātra studijas “Savējie” vidējā grupa
(Vadītāja Lilita Lauskiniece; 26516711)
Mēginājumi ceturtdienās 18.00 Rundāles
novada domes Jaunajā zālē
Drāmas terapijas grupa
(Vadītāja Lilita Lauskiniece; 26516711)
Mēginājumi ceturtdienās 16.00 Rundāles
novada domes Jaunajā zālē

40960070193
40960070302
40960070355
40960070100
40960070191
40960070263
40960070276
40960080085
40960040213

Nosaukums

Rundāles pagasts
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 36
Pilsrundāle 37
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 136
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 36
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.10
Salaines mazdārziņš 3.34
Salaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.20
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines mazdārziņš 4.14
Saulaines mazdārziņš 2,2
Saulaines mazdārziņš 2,8
Saulaines mazdārziņš 1.6
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 268
LLT 285, 185
LLT 134
LLT 161
LLT 290
LLT 254
LLT 271
LLT 174
LLT 205
Saulaines pers. palīgsaimniecības
Mazdārziņi
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
40880040377
40880040024
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Viesturu pagasts
Zeme pie upes
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Jaunā māja 1

Platība (ha)

Katrs gabals
0,0300

0.1800
0.0100
0.1800
0.5200
0,0100
0.0073
Katrs gabals
0,0250

Katrs gabals
0.0500

0,0800
0,0690
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0.0300
0,0410
0,0190
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0.1100
0,1300
0.7000
0.1000
0.1000
0.2000
1,3100
2.8000
0.7200
0.2600
3,0000
0,0800
0,1800
0,8900
0,1691
0,8100
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SEPTEMBRA
JUBILĀRIEM!
95

Austra Amoliņa

85

Marija Sēnala
Vera Poļivikova

80

APSKATĀMA IZSTĀDE
“RUDENS BĒRNU ZĪMĒJUMOS
UN RADOŠAJOS DARBOS”
no 5.līdz 16.oktobrim
Bērsteles kultūras namā
PASĀKUMS BĒRNIEM

PASĀKUMS ĢIMENĒM
“MAN IR RUNCIS FRANCIS”
16.oktobrī plkst.16.00
Svitenes tautas namā

Muzikāli dzejisks pasākums ar Svitenes talantīgo
bērnu un dzejnieka, grāmatu izdevēja
Ulda Ausekļa piedalīšanos.
Priekšnesumi, sarunas, konkursi, balvas!!!

“HELOVINI”
I

SAULAINI SVEICIENI
RUNDĀLES NOVADA
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Aleksejs Kabanovs
Valentina Simonaite

75

Mihails Jakubovskis
Mirdza Gilberte
Velta Mainiece
Zita Umbrasa

70

Gunta Bāre
Inta Liepa
Marta Brūvele

Sadarbībā ar Svitenes bibliotēku un Svitenes skolu

30.oktobrī plkst. 16.00

31.oktobrī plkst.14:00
Bērsteles kultūras namā

Nāc baidīties!!! ŪŪŪŪŪŪŪŪ!!!!

Svitenes tautas namā

LATVIEŠU ANIMĀCIJAS FILMU PĒCPUSDIENA BĒRNIEM

„BURVESTĪBAS UN RESGALĪBAS”

65

Modris Grīnvalds
Silvija Pavlova

60

Anita Šapkova
Guntis Sīmanis
Marita Jaungaile
Sergejs Mamontovs

55

Igors Novikovs
Rimants Jurgaitis
Valentīna Gorkunova
Vasilina Gotiča
Vladimirs Golovčenkovs

50

Aleksandrs Harčenko
Dzintars Dūmiņš
Lūcija Kurta
Sandra Ģiptere
Vera Kuruļenko

31.oktobrī plkst.18.00

Teātra studijas
“Savējie”

20 GADU

JUBILEJAS PASĀKUMS
Pilsrundāles vidusskolā
Vakarā – balle!!!

TIEKAMIES!

VIESTURU KULTŪRAS CENTRĀ
28.OKTOBRĪ PLKST. 16.00
RADOŠĀ DARBNĪCA ĢIMENĒM
“VIESTURU NĀKOTNES VĪZIJAS”
VEIDOSIM NĀKOTNES CIEMATA
MODELI NO KARTONA UN
JŪSU IDEJĀM

„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.

