Rundāles novada domes informatīvs izdevums

Nr. 5 (195) 2012. gada MAIJS
Domes priekšsēdētāja sleja

TREŠIE RUNDĀLES
NOVADA SVĒTKI
Jau trešo gadu Rundāles novadā norisināsies
Rundāles novada svētki, kur aicināts piedalīties
ikviens - vai liels, vai mazs, vai jauns vai sirms, dzīvojošs
viensētās vai ikvienā Rundāles novada ciemā.
Turpinot iesākto tradīciju, arī šī gada pirmajā jūnija
sestdienā ikviens novada iedzīvotājs un viesis aicināts
piedalīties Rundāles novada svētkos, kas šogad tiks
organizēti ar devīzi „Ierodies braucot vai ejot, lidojot vai
skrejot – gaidīts esi svētkos!”.
1.jūnijā plkst.18.00 Rundāles novada svētku ieskaņas
sportiskās aktivitātēs Pilsrundāles vidusskolas sporta
laukumā. Sacensību disciplīnas saistītas ar braucamun stumjamrīkiem – stafetes ar velosipēdiem un skrituļ
slidām, veiklības brauciens ar ķerru un riepu ripināšana.
Kā katru gadu, arī šogad svētkus 2.jūnijā sāksim ar
atraktīvu gājienu, kurā aicināti piedalīties visu mūsu
iestāžu, uzņēmumu, zemnieku saimniecību kolektīvi,
amatierk olektīvi un sporta komandas, iedzīvotāju
interešu grupas, domubiedri, daudzdzīvokļu namu
iedzīvotāji un biedrības, kā arī ikviens interesents. Arī
šogad aicinu padomāt par sava kolektīva noformējumu,
atbilstoši šī gada devīzei!
Pulcēšanās un stāšanās svētku gājienam sāksies
plkst. 14.45 pie Rundāles novada domes ēkas.
Plkst. 15.00, skanot svētku maršu ritmiem Skaistkalnes
pūtēju orķestra izpildījumā, sāksies svētku gājiens uz
Rundāles pils pusi.
(turpinājums 7.lpp.)

10.maijā Rundāles pilī notika tradicionālais Rundāles un Bauskas novadu zinošāko, talantīgāko un radošāko skolēnu
godināšanas pasākums „Gada skolēns 2012” . 8-9.klašu grupā nomināciju „Par vispusīgām zināšanām” ieguva
Pilsrundāles vidusskolas skolniece Annija Krikščūne (attēlā – no kreisās puses). 10-12.klašu grupā Pilsrundāles
vidusskolu pārstāvēja skolniece Ilva Semičenkova (attēlā – no labās puses).
/Foto: Zinaida Sparāne/

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēde notika 2012.gada 26.aprīlī,
kur nolēma:
- Apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada konsolidēto
finanšu gada pārskatu.
- Atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Klintis” zemes vienības 4,4 ha platībā vienu zemes gabalu
aptuveni 3,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu,
- Iznomāt N. L. pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Pašvaldībai piekritīgā zeme” zemes
vienību 0,3 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- Iznomāt Dz.D. pašvaldībai piekritīgu nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 2.7.” zemes vienību 0,05 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
- Iznomāt O.Z. pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 53” 0.03 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām;
- Pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007. gada 9. martā
noslēgtā Zemes nomas līguma termiņu R. Ķ. uz
pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Viesturu mazdārziņi” zemes vienības daļu 0,03 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
- Pagarināt zemes nomas termiņu R.Ķ. uz pašvaldībai
piekritīga Viesturu pagasta apbūvēta nekustamā īpašuma
zemes vienību 0,0082 ha platībā garāžas uzturēšanai;
- Iznomāt V. E. pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta ne
kustamā īpašuma „Pilsrundāle 87” zemes vienību 0,03 ha
platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- Apstiprināt nekustamā īpašuma „Īcēni” Rundāles pagastā
Rundāles novadā zemes ierīcības projektu;
- Noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2, 15,0 ha platībā
un atdalāmajai zemes vienībai Nr.3, 10,0 ha platībā zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
- Piešķirt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai Nr. 2,
15,0 ha platībā, nosaukumu „Kurpnieki”,
- Piešķirt projektētajai neapbūvētajai zemes vienībai Nr. 3,
10,0 ha platībā, nosaukumu „Mērnieki”.
- Piešķirt Ls 300,00 Sabiedriskās organizācijas biedrības
Rundāles novada Viesturu pagasta apvienības „Vakarvējš”
projekta „Aktīvo senioru gads Rundāles novadā” realizācijai;
- Apstiprināt Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu
ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas;
- Noteikt, ka papildus apsaimniekotāja izdevumi mājas
Ezeri remonta darbu veikšanai ir Ls 10698,38, kas,
aprēķinot atmaksāšanas laiku 5 (piecus) gadus un veicot
aprēķinu uz mājas „Ezeri” apsaimniekojamās platības
vienu kvadrātmetru, ir Ls 0,12 uz vienu apsaimniekojamās
platības kvadrātmetru mēnesī, ņemot vērā to, ka mājas

„Ezeri” līdzekļu atlikums uz 2012. gada 1. janvāri ir
Ls 3675,10;
- Noteikt, ka lēmums par papildus samaksas noteikšanu
mājai „Ezeri” stājas spēkā ar 2012.gada 1.jūliju un ir spēkā
līdz 2017.gada 30.jūnijam;
- Noteikt, ka mājai „Ezeri” paaugstinātā apsaimniekošanas
maksa Ls 0,12 uz pieciem gadiem tiek summēta kopā ar
Rundāles novada domes fiksēto maksu, kas uz lēmuma
pieņemšanas brīdi ir noteikta 0,16 Ls par kvadrātmetru
mēnesī;
- Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu J.M.;
- Izīrēt K. K. dzīvojamo telpu – dzīvokli Saulaines sociālā
centrā ar kopējo platību 36,8 m2 un noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu uz vienu gadu no 2012.gada 1.jūnija;
- Veikt grozījumus Rundāles novada domes 2009. gada
1. jūlija lēmuma Nr. 13 „Normatīvajos aktos paredzēto
komisiju izveide” (prot. Nr.1., 13.p.) 2. punktā, izsakot to
šādā redakcijā:
„2. Izveidot administratīvo komisiju sešu locekļu sastāvā un
par šīs komisijas locekļiem apstiprināt:
Guntu Šurnu; Nauri Brūveli; Jāni Ercenu;
Kristīni Brūveli; Jāni Liepu; Aigaru Sietiņu.
2.1. Par administratīvās komisijas priekšsēdētāju apstiprināt
Guntu Šurnu.
2.2. Par administratīvās komisijas vadītāja vietnieku
apstiprināt Nauri Brūveli.
2.3. Par administratīvās komisijas sekretāru apstiprināt Uldi
Dzidrumu.”
- Veikt grozījumus Rundāles novada domes 2012. gada
23.februāra lēmuma Nr.27 „Par Rundāles novada domes
nekustamā īpašuma „Mazalūksti” pārdošanu, organizējot
izsoli” pielikuma „Rundāles novada domes nekustamā
īpašuma „Mazalūksti” izsoles noteikumi”;
- Veikt grozījumus Rundāles novada domes 2012. gada
23.februāra lēmumā Nr.26 „Par Rundāles novada domes
nekustamā īpašuma „Lauči” pārdošanu, organizējot izsoli”
pielikuma „Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
„Lauči” izsoles noteikumi”;
- Precizēt aizņēmuma summu transportlīdzekļa iegādei
pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, nosakot, ka
aizņēmuma summa Valsts kasē autotransporta iegādei
Rundāles novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
ir LVL 18 762 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit
divi lati un 00 santīmi) saskaņā ar veiktā iepirkuma
rezultātiem;
- Mainīt adreses telpu grupām dzīvojamajā mājā „Punslavas *”,
Punslavas, Rundāles pag., Rundāles nov.
Nākamo novada domes sēdi plānots sasaukt 2012.gada
29.maijā plkst.16.00

2012.gada 2.jūnijā

RUNDĀLES NOVADA
SVĒTKI
“Ierodies braucot vai ejot, lidojot vai
skrejot – gaidīts esi svētkos!”

1.jūnijā plkst. 18.00 Pilsrundāles

vidusskolas sporta laukumā būsiet gaidīts
viesis Rundāles novada svētku ieskaņas
sportiskajās aktivitātēs (vairāk 8.lpp.);

2.jūnijā plkst. 14.40 Pulcēšanās svētku

gājienam pie Rundāles novada domes.
Lūdzam līdz 25.maijam informēt par Jūsu
dalību Rundāles novada svētku gājienā,
zvanot pa tālruni 25622180 (Sporta
nodaļas vadītāja Lūcija Volodina) vai sūtot
informāciju uz e-pastu dome@rundale.lv;
Plkst. 15.00 Svētku gājiens no Rundāles
novada domes uz Rundāles pili;
Plkst. 15.45 Svinīga svētku atklāšana;
Viesu delegāciju pārstāvju uzrunas;
Plkst. 16.00 Svētku koncerts Rundāles pils
dārzā;
Plkst. 21.00 Zaļumballe pie Pilsrundāles
vidusskolas;
Spēlēs grupa „Tālbraucēji”.
Svētkus organizē Rundāles novada dome
sadarbībā ar VA „Rundāles pils muzejs” un
AS „SEB banka” finansiālu atbalstu
Uz tikšanos novada svētkos!!!
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Rundāles novada ziņas Nr. 5 (195) 2012. gada MAIJS

VAIRĀK NEKĀ 2500 PIEPILDĪTU MAISU AR ATKRITUMIEM LIELĀS TALKAS LAIKĀ
Kopš Lielās talkas 21.aprīlī ir aizritējis mēnesis. Tomēr
realizētie darbi ir redzami joprojām. Talkas mērķis šogad ir
sasniegts un pienācis laiks pateikties visiem entuziastiem,
talciniekiem, kurus nebiedēja nedz Lielās Talkas rīta drēgnie
laika apstākļi, nedz migla.
Kopā Rundāles novadā talkoja vairāk nekā 130 iedzīvotāju,
piepildot ap 2500 maisiem ar atkritumiem. Talkots tika gan
Mežotnes pilskalnā, gan Pilsrundāles, Saulaines, Svitenes,
Viesturu un Bērsteles ciemos, gan arī Mazbērstelē,
Vecrundālē, Kalnanzēnos, Kapūnās un Punslavās.
Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs, lēš, ka
Lielajā Talkā Svitenes ciemā piedalījās ap 50 iedzīvotāju
un savākti vairāk nekā 300 maisu ar atkritumiem. Talkotāji
piedalījās Virsītes upes krastu, ražošanas objektu, parka
teritorijas, privātmāju pagalmu un apkārtnes sakopšanā.

„Liels paldies visiem, kas piedalījās. Patiess prieks par
jauniešu biedrības MPP aktivitātēm plastmasas korķīšu
vākšanas akcijas norisēs Pasaules kartes veidošanā un
aktīvā līdzdalība talkas darbā,” teic J.Liepa.
Arī jauniešu biedrība “INICIO” aktīvi piedalījās Lielajā
talkā. „Kopā jautrā kompānijā un lielu pozitīvisma devu bijām
17 jauni censoņi, kuriem sava novada vide nav vienaldzīga,”
stāsta Skaidrīte Jutus, „INICIO” valdes locekle, „mēs tīrījām
ceļmalas no Rundāles novada domes līdz Vairoga ceļam,
un tad mežu, kas sagādāja visvairāk pārsteigumu par to,
kā cilvēki atbrīvojas no saviem sadzīves atkritumiem un
būvgružiem.
Kopā mēs sakopām teritoriju trīs kilometru garumā.
Pēc labi padarīta darba devāmies un Vangaļu ģimenes
“Mežmaļu” māju, kur gatavojām zupu un jauki atpūtāmies
pēc padarītā darba.”

darbi uzsākās gan Bērstelē, gan Viesturos. Viesturos
tika savākti atkritumi ceļmalās, sakopta ciemata teritorija.
Bērsteles iedzīvotāji uzkopa Lielbērsteles dabas parku un
ciemata centru. Darba cēliena noslēgumā visi pulcējās pie
ugunskura un dalījās iespaidos par paveikto,” par paveikto
atceras Nauris Brūvelis.
„Viesturu pagasta pārvalde pateicas visiem iedzīvotājiem,
kas piedalījās Lielajā talkā. Paldies pensionāru apvienībai
„Vakarvējš” par darbu Bērsteles parkā un zemnieku saimnie
cībai „Lauras” par meža sakopšanu.
Paldies arī visiem, kuri ikdienā atkritumus met tiem pare
dzētajās vietās – konteineros,” tā N.Brūvelis.
Šogad Mežotnes pilskalnā jau tradicionāli pulcējās
talcinieki no Rundāles novada domes. Tika satīrīta teritorija
ap Mežotnes pilskalna avotiņu.

Foto no Rundāles novada domes foto arhīvā
Foto no „Mums pieder pasaule” personīgā arhīva

Foto no „INICIO” personīgā arhīva

Vita Reinfelde, jauniešu biedrības „Mums pieder pasaule”
(MPP) valdes locekle, kura „Lielās talkas” dienā kopā ar MPP
un citiem jauniešiem, kā arī Svitenes pagasta pārvaldnieku
Jāni Liepu satīrīja Virsītes upes krastus, stāsta, ka strādājuši
visi čakli: „Jānis Liepa zāģēja krūmus, jaunieši cirta, nesa
krūmus uz ugunskura vietu un iztīrīja upes krastus no
sakritušajiem zariem un drazām. Līdz plkst. 13.00 visi bija
noguruši un devās uz Svitenes tautas namu ēst saimnieču
pagatavoto zupu.”

„Mēs aicinām novada iedzīvotājus aktīvāk iesaistīsies
Lielajās talkās,” atzīmē Skaidrīte, „jo tā ir iespēja reizi gadā
pateikties savam novadam par piedāvātajām iespējām
izglītībā, kultūrā, sportā. Mēs varam lepoties ar to, kāds ir
mūsu novads. Varbūt, pirms mēs ejam pēc tā, kas mums
pienākas, būtu jāpadomā par to, vai mēs esam to pelnījuši!
Šo dienu reizi gadā var padarīt ļoti jauku, ejot sakopt kādu
teritoriju kopā ar savu ģimeni, tādējādi arī jaunajai paaudzei
mācot vērtības. Dzīvosim sakoptā un tīrā vidē! Paldies,
jaunieši, es ar jums ļoti lepojos! Izsakām pateicību Vangaļu
ģimenei par jauko uzņemšanu!”.

„Nākamās talkas uzdevums ir skaidrs – jāturpina darbi
pie upes sakopšanas, lai iebraucot Svitenē pavērtos skaists
skats uz Virsītes upi un simtgadīgajiem ozoliem pie vecās pils
pirtiņas,” vērtējot padarīto, atzīmē Vita, „pēc talkas sapulcē
tika nolemts piedalīties Lauku atbalsta dienesta projektu
konkursā ar mērķi iepirkt inventāru MPP pasākumiem.”
Pēc labi padarītā darba talciniekus cienāja ar gardu zupu.

Nauris Brūvelis, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs,
atceras, ka, lai gan sinoptiķi 21. aprīli solīja pirmo karsto
pavasara dienu, talciniekus tā sagaidīja miglā tīta.
„Tomēr tas neaizbiedēja talciniekus un deviņos no rīta
visi pulcējās Viesturu pagastā. Bez liekas kavēšanās talkas

TALKAS LAIKĀ ATROD MĪNMETĒJA LĀDIŅU
Neparasts atradums 21. aprīļa rītā gaidīja pilsrundāl
nieces Aelitu Ramani un Ināru Smagari, kuras, kā daudzi
citi novadnieki, piedalījās Lielajā Talkā. Šogad Lielās
Talkas organizatori galveno akcentu lika uz ūdenstilpņu
sakopšanu.

Sākotnēji māja iekļāvusies „Lejnieku” saimniecībā. Lejnieku
saimnieks Zariņš bijis turīgs, bez daudzajām ēkām, tostarp arī
kokmateriālu kaltes, Zariņam piederējusi apkārtējā zeme.

Viena no talkas vietām Pilsrundālē bija Īslīces upes krasts
posmā no garāžām uz attīrīšanas iekārtām. Ap plkst. 10.00
A.Ramane un I.Smagare arī uzgāja neparasto atradumu.
„No sākuma nesapratu, kas tas ir. Netālu no taciņas lapu
virspusē gulēja tā kā konservu bundža ar spožu galiņu. Mazliet
pavilku un ieraudzīju tādus kā spārniņus. Tad arī sapratu, ka
tas varētu būt lādiņš vai mīna,” atceras A.Ramane.

Kareivja mirstīgās atliekas
Miervaldis Salenieks, māju „Gravas” īpašnieks un Pilsrun
dāles ciema pirmiedzīvotājs, zina stāstīt, ka Īslīces upītes
krastos varot atrast ne to vien: „Otrā pasaules kara laikā uz
neilgu laiku gar Īslīces upīti tika ierīkota otrā frontes līnija
(pirmā gājusi gar Lielupes krastu). Mūsu mājā tika izveidots
padomju armijas štābs.”
Toreiz Pilsrundāles ciematu veidojušas vien trīs mājas –
„Gravas”, tagadējās „Drupas” un „Lejnieki”. Pirmie ieraksti
dokumentos par „Gravu” mājām parādās ap 1870.gadu.
Mājai „Drupas” nosaukums ticis tieši pēc Otrā pasaules kara,
kad māju sabumboja un vietējie to nokristījuši par drupām.

Saulainē tika sakopti Kaucmindes upītes krasti, poligons
pie Važītes kapiem, kā arī ceļa Saulaine - Sējēji grāvmales.
Jānis Ercens, Lielās Talkas koordinators Saulainē, teic, ka
talkojuši ap 40 cilvēku, piepildot 80 maisus ar atkritumiem.
Aktīvi bija strādājuši Vecrundāles un Mazbēsrteles iedzīvo
tāji, savācot neskaitāmus maisus ar atkritumiem!
Pateicoties Lielajai Talkai mūsu novads ir kļuvis sakoptāks.
Viena diena darba ir nesusi gan izmērāmus rādītājus –
piepildītus 2500 atkritumu maisu, gan cilvēcīgu gandarījumu
par labi padarītu darbu un prieku par kopā būšanu.
Uz tikšanos Lielajā talkā 2013!
Informāciju apkopoja:
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

„MUMS PIEDER PASAULE”
ZIŅAS
Aprīlis – darbīgs mēnesis jauniešu organizācijai „Mums
pieder pasaule” (MPP). 7. aprīlis. Jau plkst. 8.00 Zane
Alksne, Arnolds Auza, Kaspars Forsts un Laura Rauda
sēž mašīnā un dodas uz Vecumnieku pusi – tur jauniešu
biedrība „Jaunatne Smaidam” rīko piedzīvojumu sacensības
„visVARIS”. Vēl sacensībās piedalījās komandas no
Ventspils, Rīgas un Aizkraukles. Deviņos kontrolpunktos
sacensību dalībnieki pārvarēja zemo virvju šķēršļu joslu, ar
komandas spēju piepildīja burku ar ūdeni, pārvarēja bīstamo
“purvu”, lika puzzli un veica vēl virkni radošu uzdevumu.
MPP komanda ieguva godpilno trešo vietu.
8. aprīlis. Sasnidzis sniegs un MPP veļ sniegavīrus un
sniega zaķus Svitenes parkā un gatavo Lieldienu stafeti.
Kamēr folkloras kopa „Svitene” tautas namā izklaidēja
ar rotaļām bērnus, tikmēr MPP jauniešiem ārā rīkoja olu
ripināšanu ar hokeja nūju, olu meklēšanu sniegā, Lieldienu
tautasdziesmu sacerēšanu un citas radošas nodarbes.

Uldis Dzidrums, Rundāles novada pašvaldības policijas
inspektors, informē, ka, saņemot informāciju par sprādzien
bīstamo priekšmetu, tika ziņots Valsts policijas reģionālās
dežūrdaļas Bauskas iecirknim.
Atbraukušie sapieri no Zemessardzes 54.Inženiertehniskā
bataljonā konstatēja, ka atradums ir nešauts Padomju armijas
82 milimetra mīnmetēja lādiņš. Atrastais lādiņš tika aizgādāts
neitralizēšanai.

Pēc labi padarītā darba, talciniekus gaidīja Marijas
Teišerskas un Kristīnes Brūveles turpat Mežotnes pilskalnā
pagatavotā soļanka.

Attēlā: Miervaldis Salenieks rāda vietu, kur pie Īslīces
upītes apglabāts vācu kareivis /Foto: Kristīne Kociņa/
Salenieka kungs zina stāstīt, ka Īslīces upītes nogāzē
ir apglabāts arī kāds vācu kareivis. Miervalda māte
dēlam stāstījusi, ka pati savām redzējusi, kā braukuši rati
garām. Piebraukuši pie Īslīces upītes gravas. Kādu laiku
pastāvējuši, tad braukuši prom. Vēlāk māte gājusi govis
pārsiet un uzkāpusi kaut kam mīkstam. Paskatījusies lejā,
bet tur svaigi uzrakta zeme. Ieraudzījusi vācu karavīra
mundiera pogas.
Arī pašam Miervaldim gadījies atrast cilvēka roku kaulus:
„70.gados pļaviņā pie Īslīces upītes mēs svinējām dažādus
svētkus. Vienā no šādiem pasākumiem atradu cilvēku roku
kaulus.”
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

13-15.aprīlis. Piektdienas pēcpusdienā Zane un Arnolds
dodas uz jauniešu apmācībām „Ar uzņēmību pret bezdarbību”
viesu namā „Bērzkalni”, tepat Bauskas novada Īslīces
pagastā. Tas ir 6 dienu jauniešu apmācību cikls – 3 dienas
mācības aprīlī un 3 dienas – maijā. „No sākuma bija bail
– kā mēs divi starp svešiem divdesmit? Bet tik interesantas
nodarbības nebijām gaidījuši – dažādas jaunas komandu
un „čakarēšanas” spēles, interesanti uzdevumi, piemēram,
visus sadalīja komandās un bija jāiet uz Bausku darīt labie
darbi – Arnolda komanda saskaldīja malku kādā pensionāra
sētā, bet Zanes komanda savāca lielu atkritumu kaudzi
Bauskas pilskalnā; ēst deva piecas reizes dienā, tā kā visi
bijām pārēdušies. Trešajā dienā visi bijām tā sapazinušies
un sadraudzējušies, ka nemaz negribējās šķirties... „, - tā
Zane un Arnolds atstāstīja nodarbību procesu, un nākošajā
MPP sapulcē arī novadīja dažas iemācītās spēles.
Informāciju apkopoja:
Vita Reinfelde, MPP valdes locekle
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Z E LTA P Ā R I M Z E LTA K Ā Z A S

2012.gada 29.aprīlī Rundāles pils Zelta
zālē Vangaļu pāris Andris un Ņina
svinēja savas kopdzīves 50.gadadienu.
Diena bija silta un saulaina, gluži
kā 1962.gada 29.aprīlī, tikai toreiz
bijuši tādi dubļi, kādi mūsdienās vairs
negadoties. Arī ciemi pirms piecdesmit
gadiem nebijuši, vien Ņina ar vīru,
Bērsteles ciemata sekretāre Lonija un
priekšsēdētājs.
Attēlā: Zelta pāris, atklājot svētku
mielastu /Foto: Ilze Vangale/
29. aprīļa rītā Ņina ar Andreju gaidīja viesus, šī bija
viņu kopdzīves 50. gadadiena. Bērni piedāvāja aizvest
ciemus līdz Rundāles pils muzejam ekskursijā. „Viss tika
noorganizēts pa kluso. Es varbūt arī nojautu, ka kaut kas
briest, bet vīrs tā arī domāja, ka brauc ekskursijā,” stāsta
Ņinas kundze. Zelta zālē zelta pāri gaidījis pārsteigums.
Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
Kristīne Brūvele gaidīja pāri, lai novadītu ceremoniju, pēc
kuras tika pasniegta arī atjaunota laulības apliecība.
„Viss bija ļoti skaisti un jauki, bija gan vedēji - dēls Māris
ar sievu Aigu -, gan ap piecdesmit viesiem,” par saviļņojošo
notikumu atceras Ņinas kundze. Pēc ceremonijas viesi
izstaigājuši pili, tad devušies uz Pilsrundāles vidusskolu, kur
gaidīja saklāts mielasta galds. Pirms ieiešanas aktu zālē bija
jātiek cauri trim vārtiem, kur divus bija sarūpējuši mazbērni,
bet vienus – virtuves saimnieces. Īpašu pārsteigumu
bija sagādājušas Ņinas kundzes deju biedrenes no
„Magnolijām”. Arī sadāvināto ziedu bijis daudz.
Pirms piecdesmit gadiem gan kāzas nebijušas tik lielas:
„Abi ar motociklu aizbraucām uz Bērsteles ciema padomi.
Kā tagad atceros, tā bija sestdienas diena, pēc tam sekoja
maija svētki. Viesu nebija. Vīrs runāja ar priekšsēdētāju par
lauku darbiem (Andris tai laikā strādājis par lauku brigadieri).
Sarakstījāmies un braucām mājās,” atceras Ņinas kundze.
Andris bildinājis Ņinu pavasarī, iepazinušies iepriekšējā
gada rudenī: „Andri gan atcerējos jau no skolas laikiem,
jo viņš mācījās vienā klasē ar manu brāli. Viņš – septītajā,
bet es pirmajā klasītē,” tā Ņinas kundze. Bildinājis Andris
ar zināmu racionalitāti – „drīz sāksies lauku darbi, jāspēj

līdz tam apprecēties, jo vēlāk laika vairs nebūšot,” smej
Ņinas kundze. Piecdesmit laulībā pavadītie gadi pagājuši
nemanot, bija gan bērni, gan darbs, gan atpūta un balles,
kopīgi draugi. Par trīs gadu laulības krīzi Ņinas kundze nav
dzirdējusi: „Toreiz tik štengri viens otru mīlējām, ka - kāda
tur krīze.”
Šobrīd Ņinas un Andra ikdiena rit dzimtas mājās
„Mežmales” Viesturu ciemā. Ņinas pārziņā ir mājas solis,
dārzs, vistiņas un mājdzīvnieki. Vaļasprieks esot ēst
gatavošana: „Visiem maniem bērniem patīk garšīgi paēst,
ir pat tāds joks, ka manis ceptās pankūkas esot ar pankūku
garšu.” Vīrs Andris apsaimnieko zemi, bet tur Ņinas kundze
nejaucoties, jo tā esot vīru darīšana.
Vaicāta par laimīgas kopdzīves noslēpumu, Ņinas kundze
atklāj, ka piecdesmit gadi aizvadīti bez lieliem kašķiem:
„Mēs cienām viens otru, domstarpības cenšamies risināt
pārrunu ceļā.” Arī meita Ilze atzīst, ka daudzajos gados nav
gadījies dzirdēt mātes un tēva strīdus.
PAR ZELTA PĀRI
Zigrīda Bobrovska, ilggadējā Ņinas draudzene,
„Manuprāt, Ņinas un Andra ilgās kopdzīves noslēpums
slēpjas abu saskaņā un darba mīlestībā. Ņina kopš 17
gadiem strādājusi pastā, un šādu darbu tik ilgi var veikt
tikai ārkārtīgi precīzs un patiess cilvēks. Vislabāk zelta pāra
kopdzīvi raksturo šādi vārdi: „Cik patiess pret sevi un citiem
tu biji, tik sev un citiem tu laba devi”.”
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

S T R Ā D Ā J A M N O VA D Ā
Galvenās komercnozares, kur tiek nodarbināti iedzīvotāji
Rundāles novadā, ir lauksaimniecība, tūrisms un citi
pakalpojumi. Šogad Rundāles novadā tiek plānotas virkne
aktivitāšu, kas vērstas uz uzņēmējdarbības veicināšanu un
attīstību. Jau 25. maijā uzņēmējdarbības atbalsta punktā
Bērstelē projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība
caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību” ietvaros
notiks apaļā galda diskusija ar autopakalpojumu un
autoservisa nozarē strādājošajiem un tiem, kas plāno
savu darbību dotajā sfērā.
„Diskusijas ietvaros ir paredzēts apzināt galvenās
problēmas un attīstības iespējas dotajā nozarē,” stāsta
projekta vadītāja Rundāles novadā Ludmila Knoka.
Viens no šādiem uzņēmējiem, kurš stabili un ilgstoši
darbojas autopakalpojumu un autoservisa nozarē ir Agris
Lazdiņš.

Attēlā: „Aiva auto” dibinātājs un īpašnieks Agris Lazdiņš
pie „vecmeitu ballīšu” limuzīna /Foto: Kristīne Kociņa/
„Aiva auto” dibināts 1993.gada 23.jūlijā. Nākamgad
uzņēmums svinēs savu 20 pastāvēšanas gada dienu.
Šobrīd uzņēmumā „Aiva auto” un „Rundāles auto”
(uzņēmums izveidots 2009.gadā ar mērķi nošķirt regulāros
reisus un neregulārajiem) nodarbina ap 10 darbiniekiem.
Piedāvājumu klāstā ir gan transporta pakalpojumi dažādām
dzīves situācijām – izbraukumi, kāzas, vecmeitu ballītes,
gan mašīnu remonts un braucamrīku sagatavošana
tehniskajām apskatēm.

„Varam piedāvāt dažāda lieluma un ietilpības busiņus,
no 19 līdz 53 vietām. Palīdzam sastādīt arī maršrutus
ekskursijām pa Baltiju. Tāpat ir balts limuzīns, ko vecmeitu
ballītēm iecienījušas dāmas. Šobrīd remontā stāv arī melns
limuzīns, līgavainim ko „ķegu paraut”,” smej uzņēmuma
„Aiva auto” īpašnieks Agris Lazdiņš.
Uzņēmums piedāvā veikt arī riepu balansēšanu – gan
vieglajiem, gan smagajiem automobiļiem. Lauciniekiem
īpaši interesants piedāvājums varētu būt traktoru riepu
montēšana.
„Remontējam motociklus un cenšamies attīstīt to
servisu. Pie mums var pasūtīt motociklu detaļas un
aksesuārus pēc “Louis” kataloga. Palīdzēsim arī vieglo
auto īpašniekiem sameklēt detaļas, kā arī sagatavot
vieglās automašīnas uz tehnisko apskati, noregulēt
gaismas un atgāzes dīzeļdegvielas mašīnām,” stāsta
Agris. Šobrīd uzņēmuma īpašumā uzskaitāmi 15 dažāda
lieluma busi un autobusi, nepieciešamais aprīkojums visa
veida sauszemes braucamrīku remontam.
„Uzņēmums ir audzis un attīstījies pakāpeniski. 1993.
gadā ieguvu piekto daļu Rundāles mehānisko darbnīcu.
Tā kā pabeidzu skolu Kandavā un ieguvu automehāniķa
izglītību, jautājums, ko iesākt ar darbnīcu pat īsti neradās,”
atceras Agris, „no sākuma es sāku ar sisto autiņu remontu.
Pēc tam nāca iespēja iemainīt savu vieglo automašīnu
Audi pret LAZ autobusu, ko arī steidzu izmantot. Toreiz
benzīns arī neko nemaksāja, detaļas autobusam varēja
dabūt no „ziliņa” (smagās automašīnas),” atceras Agris.
Nākotnes plāni uzņēmējam ir tālejoši. Esot doma
pievērsties kravu pārvadājumiem. Šobrīd tiek remontēts
viens smagais automobilis. Uzņēmums nesen ir iegādājies
arī ekskavatoru, kas ļautu piedāvāt grants, smilšu u.c.
Iekraušanas un pārvadāšanas pakalpojumus.
Nesen izsolē Agris ir iegādājies arī jaunu īpašumu
„Kņadas” (kādreizējo Dzirnupes ēdnīcu). Agris neslēpj, ka
nākotnē tiek plānots dotajā vietā uztaisīt tādu kā kantri
stila/motociklistu krogu.
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Projekta „Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība caur mūžizglītības
un uzņēmēju sadarbību” Nr. LLIII 175

TULPES, PEONIJAS,
ROZES RUNDĀLES PILĪ
Maijā ir sākusies aktīvā tūrisma sezona un siltais laiks atnācis
ar krāšņu tulpju ziedēšanu. Lielu darbu tulpju dobju tapšanā
ieguldījušas mūsu rosīgās dārznieces. Siltais un mitrais laiks
darījis savu - viss aug un zaļo, tāpēc nepieciešama ļoti liela
darba roku mobilizācija, lai sakoptu apjomīgo pils teritoriju un
dārzu. Kā katru gadu, pils pirmā stāva vestibilā apmeklētājus
priecēja bezmaksas tulpju izstāde, kurā selekcionārs J.Salens
atrādīja savu krāšņāko tulpju kolekciju.
Katru gadu 24. maijā Rundāles pils atzīmē īpašu dienu –
pils pamatakmens likšanas jeb dzimšanas dienu. Šogad 276.
jubileja tika atzīmēta ar izstādes atklāšanu „No gotikas līdz
jūgendstilam” Tā tika iecerēta jau 20.gadsimta 60.gados, lai
daļēji aizpildītu Eiropas dekoratīvās mākslas muzeja iztrūkumu
Latvijas muzeju vidū. Kolekcija tapa no nulles. 18. gadsimta
mākslas priekšmetiem, kas tika iegādāti Rundāles pils
interjeru iekārtošanai, pakāpeniski pievienojās arī senāki un
jaunāki dekoratīvās mākslas izstrādājumi, galvenokārt no
privātkolekcijām Krievijā.
2012. gada 24. maijā atklātā ekspozīcijas daļa ietver piecas
telpas un stilistisko laika posmu no vēlās gotikas līdz vēlajam
barokam (15.gs.b. – apm. 1740.g.). Turpmāk katru gadu pare
dzēts to papildināt, lai līdz 2016.gadam ekspozīcija būtu pabeigta.
Šogad jūnijā pilī notiks trīs nozīmīgi pasākumi.
Mēneša sākums 2.jūnijs ieskanēs ar Novada svētkiem un
to krāšņo programmu, kuras ietvaros visi novada iedzīvotāji ir
gaidīti viesi Rundāles pils dārzā, lai atpūstos un izbaudītu šo
svētku dienu.
Jūnija vidū, pirmsjāņu laikā, īpaša uzmanība tiks veltīta
cilvēkiem, kas nesavtīgi ziedo asinis un citiem dāvā iespēju
izveseļoties. 16.jūnijā, sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centru,
Rundāles pilī tiks atzīmēta Pasaules asins donoru diena. Kopš
2004.gada šo dienu atzīmē vairāk nekā 70 pasaules valstīs
un arvien vairāk valstu īsteno ideju par pilnīgi brīvprātīgu
bezmaksas asins ziedošanu, uzsverot to, ka asins ziedošana
ir cilvēka labas gribas izpausme, lai palīdzētu un glābtu citu
līdzcilvēku dzīvību vai veselību. Šajā dienā notiks dažādas
aktivitātes pilī un parkā, pastāvīgiem donoriem būs iespēja ziedot
asinis, kā arī interesentiem būs iespēja kļūt par asinsdonoriem
un asinis nodot pirmo reizi, tiks organizētas radošās darbnīcas,
baroka deju apmācība, fotostūrītis un ekskursijas donoriem.
Pasākumu paredzēts noslēgt ar Ingus Pētersona koncertu.
Detalizēta informācija būs pieejama internetā www.rundale.net,
www.vadc.lv, kā arī reģionālajā presē un citur. Rundāles pils
muzejs arī ir iesaistījies akcijā „Donoru privilēģiju karte” un šīs
kartes īpašniekiem piedāvā 30% atlaidi muzeja apmeklējumam.
Mēnesis noslēgsies ar tikpat nozīmīgu pasākumu –
tradicionālajiem Dārza svētkiem, kas notiks 30. jūnijā. Šis
gads veltīts puķu tēmai. Svētku ietvaros paredzēts atklāt izstādi
„Puķes hercoga dārzos un Rundāles pils dārzā”. Pasākuma
laikā notiks dažādas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem,
seminārs, radošās darbnīcas, dārzam noderīgu lietu tirdziņš, kā
arī citas aktivitātes.
Jūnija sākumā parkā pie Dārznieka mājas, savus pumpurus
krāšņi raisīs peonijas un ar vēsturisko rožu ziedēšanas brīdi,
pār dārzu velsies rožu aromāts. Atgādinām, ka vēsturiskās
rozes zied tikai vienu reizi sezonā, nenokavējiet krāšņo ziedu
apbrīnošanu! Angļu un modernās rozes uzzied un nozied
vairākas reizes. Par situāciju dārzā sekojiet līdzi www.rundale.net
un sociālajos tīklos.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un apmeklēt
pasākumus!
Informāciju sagatavoja:
Apmeklētāju apkalpošanas
un sabiedrisko attiecību nodaļa

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATTĪSTĪBA NOVADĀ
KOMENTĀRS
Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs:
„Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis projektu iesniegumu
pieņemšanu pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu)”. Projekta mērķis ir veicināt lauksaimniecību
nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā
un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītās aktivitātes, lai attīstītu
alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni
lauku reģionos. Iesniegšanas termiņš ir šā gada 7. augusts.
Kopējais finansējums ir 20 000 000 lati.
Šobrīd interesi par ražotņu izveidi Rundāles novadā ir izrādījuši
vien uzņēmēji no ārpuses, bet Rundāles uzņēmēji klusē. Aicinu
būt aktīvākiem un izmantot piedāvātās iespējas!”
Rodas jautājumi, idejas, papildinformācija pie Rundāles novada
lauku attīstības speciālistes Ludmilas Knokas (tālr. 29293446) vai
LLKC Bauskas birojā.

AICINĀJUMS RUNDĀLES NOVADA
UZŅĒMĒJIEM!
Pastāstiet par sava uzņēmuma vēsturi, darbību,
izaicinājumiem un panākumiem!
Zvaniet vai rakstiet:
kristine.kocina@rundale.lv; Tālr. 63962236
(Kristīne Kociņa, SA speciāliste)
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PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS
SKOLĒNU SASNIEGUMI
MĀCĪBU PRIEKŠMETU
OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS

45. SKOLU SADRAUDZĪBAS FESTIVĀLS IGAUNIJĀ
23. un 24.aprīlī
Igaunijā notika jau
45. sadraudzības
festivāls, kurā tikās
Pjarnu – Jaagupi
ģimnāzijas, Soločai
vidusskolas un
Pilsrundāles
vidusskolas skolēni
un skolotāji.

Iegūtās godalgotās vietas mācību
priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.m.g.:
• vēstures olimpiāde 12. klašu izglītojamajiem. 12. klases
skolniece Lukrēcija Vaļko ieguva atzinību. Skolotāja
Rudīte Gustiņa.

Pilsrundāles
vidusskolas
delegācijas sastāvā
bija arī skolotāja
Aija Jurgelāne, kura
kā skolniece pirms
45 gadiem piedalījās
pirmajā sadraudzības
festivālā Igaunijā.

• fizikas olimpiāde 9.- 12. klašu izglītojamajiem, kurā
11.klases skolnieks Ivo Blaudums ieguva atzinību.
Skolotājs Romualds Vasiļevskis.
• krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.klašu
izglītojamajiem. 12. klases skolniece Solvita Ņikiforova
ieguva 1.vietu. Skolotāja Daina Bergmane.
• angļu valodas olimpiāde 11.- 12. klašu izglītojamajiem.
11. klases skolnieces Elīna Grebeža ieguva 3. vietu un
Diāna Ģirupniece – atzinību. Skolotāja Aina Simonova.
• latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.- 9. klašu
izglītojamajiem. 8.a klases skolnieces Annija Krikščūne
ieguva 1.vietu, bet Kristiāna Āriņa – atzinību. Skolotāja
Daiga Saka.
A. Krikščūne tika uzaicināta 30. martā piedalīties valsts
latviešu valodas un literatūras olimpiādē, kurā ieguva
atzinību un 11. maijā kopā ar skolotāju devās uz
apbalvošanas pasākumu Rīgā.
• matemātikas olimpiāde 9.- 12. klašu izglītojamajiem.
Melānija Ivulāne (10. klase) ieguva 3. vietu. Skolotāja
Anna Vasiļevska.
• matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu izglītojamajiem. Diāna
Šulce (5.klase) ieguva 2.vietu, Jānis Saltais (6.klase) –
1.vietu, Mārtiņš Čerļenoks (6.klase) – atzinību. Skolotāja
Anna Vasiļevska.
• 7. a klases skolnieces Dace Degole ieguva 2. vietu,
Renāte Gedmina – 3.vietu. Skolotāja Žanna Matulēviča.
• vizuālās mākslas olimpiāde 5.- 9. klašu izglītojamajiem.
9.klašu grupā Anna Marija Knoka (9.a klase) - 2.vieta.
Skolotāja Maija Bērziņa.

Sasniegumi mācību priekšmetu
konkursos
12. martā jaunie zinātnieki no 7.- 8. klasēm pulcējās uz
erudīcijas konkursu dabaszinībās “Gribu visu zināt!”. Tika
pārbaudītas komandas dalībnieku zināšanas matemātikā,
ķīmijā, bioloģijā un fizikā. Titulu “Labākā ķīmiķu skola”
ieguva Pilsrundāles vidusskolas komanda.
22.februārī Bauskas pilsētas pamatskolā notika lasīšanas
veicināšanas pasākums 3.- 4. klasēm „Niķi un stiķi skolas
bibliotēkā”. Savu lasīt prieku apliecināt bija ieradušās
komandas no 14 Bauskas un Rundāles novadu skolām.
Bērni minēja krustvārdu mīklas, veidoja ilustrāciju grāmatas
lapaspusei, piedalījās ātrlasīšanas konkursā, lika puzles,
pabeidza nepabeigtos dzejoļus, kārtoja bibliotēkas plauktu
alfabēta secībā. Arī skolotāji piedalījās ātrlasīšanas
konkursā. Par piedalīšanos komandas saņēma pateicības
un kārumus. Ilustrācijas veidošanā vislabāk veicās mūsu
skolas komandai.

23.aprīlī mūsu skolas delegācija, kura sastāvēja no 19
cilvēkiem – četriem skolotājiem un piecpadsmit 11.klases
skolēniem – devās uz Igaunijas Pjarnu – Jaagupi ģimnāziju
uz sadraudzības festivālu, kam šogad apritēja 45 gadi.
Izbraucām no Pilsrundāles astoņos no rīta un ceļā
pavadījām četras ar pusi stundas. Kad nonācām galā, mūs
ļoti jauki sagaidīja un izrādīja lielo skolu.
Pēc skolas apskates paēdām pusdienas un devāmies
gatavoties nelielam pasākumam, kurā katra skola rādīja
kādu priekšnesumu. Mēs dziedājām un dejojām čigānu
deju. Visiem mūsu priekšnesums ļoti patika.
Pēc pasākuma devāmies ekskursijā pa pilsētu.
Apskatījām kādu senu baznīcu, muzeju un citas tūrisma
apskates vietas.
Vēlāk, sešos vakarā, desmit skolēniem no mūsu
delegācijas bija jāgatavojas vakara skrējienam, kas šajā
vietā norisinās katru gadu un pulcē daudz cilvēkus.
Skrējiens sākās septiņos, un, neskatoties uz vēsajiem un
mitrajiem laika apstākļiem, mūsu komanda ieguva 2.vietu,
tas mūs ļoti iepriecināja.
Deviņos vakarā, kad skrējiens jau bija aiz muguras un
spēki atgūti, devāmies iekārtot guļvietas skolas lielajā sporta
zālē. Notika diskotēka, bet mūsu klase to neapmeklēja
kuplā skaitā, jo lielākā daļa labprāt spēlēja bumbu un labi
pavadīja laiku sporta zālē. Kā jau visiem zināms, esam
sportiska klase, un Igaunijā to ļoti labi varēja redzēt. Vienos
naktī gājām gulēt. Diemžēl ciešs miegs neizdevās, jo
lietuviešu skolēni skaļi uzvedās un ilgi negāja gulēt.
Otrā rītā celties nācās jau astoņos, sakārtot mantas
un deviņos doties brokastīs. Kad paēdām, pulcējāmies
skolas zālē, kur sadalījāmies darba grupās un devāmies

Liels paldies mācību priekšmetu skolotājiem, kuri gatavoja
skolēnus olimpiādēm un konkursiem, paldies, par papildus
ieguldīto darbu! Paldies, skolēniem par vēlmi strādāt
papildus obligātajām mācību stundām!
Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību
uzvarētājus un skolotājus sveiksim mācību gada noslēguma
svinīgā pasākumā.
Par skolēnu sasniegumiem sportā, interešu izglītībā
pastāstīšu nākamajā reizē.
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā

Katrā grupā kopā darbojās lietuviešu, igauņu un mūsu
skolas skolēni. Tautas deju darba grupā seši mūsu skolēni
mācījās igauņu tautas dejas, mūzikas grupā četri skolēni
apguva dažādus mūzikas instrumentus un dziedāja, bet
mākslas grupā 5 no mums veidoja kompozīciju no dažādiem
akmeņiem ar vēstījumu sadraudzības festivālam.
Kad visi darbu pabeidzām, pulcējāmies zālē noslēguma
pasākumam, kurā parādījām to, ko esam iemācījušies,
izveidojuši, ēdām kūku un atvadījāmies no lietuviešu un
igauņu delegācijām, lai tiktos atkal nākošgad.
Jauks bija brīdis, kad no mūsu puses uzrunu teica
skolotāja Aija Jurgelāne un no Igaunijas angļu valodas
skolotāja, kuras, vēl kā skolnieces, pirms 45 gadiem. Tad
devāmies ekskursijā uz Pērnavu, kur gide mums izrādīja
pilsētu un pastāstīja daudz interesanta.
Sekoja mājupceļš, zinājām, ka atkal priekšā ilgs laiks
autobusā, bet par to noteikti neskumām, jo bijām priecīgi
par iegūtajām jaukajām emocijām, iepazītajiem cilvēkiem,
iegūtajiem draugiem, uzlabotām valodas prasmēm un
vēl, un vēl. Atpakaļceļš likās diezgan īss, jo kopā jautri
pavadījām laiku. Tās bija divas brīnišķīgi pavadītas dienas,
pilnas ar patīkamām emocijām.
Nākošgad festivāls notiks mūsu skolā, un mēs ar
nepacietību gaidām Saločai un Pjarnu- Jaagupi skolēnus
pie mums, Pilsrundālē!
Sabīne Matulēviča
Pilsrundāles vidusskolas Skolēnu domes prezidente

MĀRPUĶĒNI RUNĀ ANGĻU VALODĀ
notiek divas reizes nedēļā, kam tiek nodrošināta telpa ar
interaktīvo tāfeli.
Atvērto durvju dienas pasākumā bija dota iespēja visiem
vecākiem piedalīties un vērot bērnu aktivitātes nodarbības
laikā. Redzējām, ka valodu mācās ar dziesmu, rotaļu
palīdzību, kā arī lietā tiek likta interaktīvā tāfele. Interaktīvā
tāfele bērniem pastiprina interesi un tādā veidā nodarbība
ir aizraujoša. Tā bērniem ir vieglāk apgūt jaunos vārdus un
viņi to dara ar prieku. Sapratām, ka izstrādātā programma
dod zināšanas bērniem brīvi izteikties angļu valodā par
dažādām tēmām. Jau tagad bērni prot angļu valodā krāsu
nosaukumus, kā katru sauc, pavaicāt, kāds draugam
noskaņojums, un vēl daudz ko citu.

25.janvārī uz “Izteiksmīgās runas konkursu” krievu valodā
bija pulcējušies 52 6.-9.klašu konkursanti. 8.-9.klašu grupā
8.a klases skolnieces Annija Krikščūne ieguva 1.vietu un
Marija Iļiuca – atzinību. Skolotāja Daina Bergmane.
Bauskas un Rundāles novada jaunajiem vēsturniekiem,
lai dotu iespēju parādīt savas zināšanas Latvijas vēsturē,
katru gadu tiek organizēts konkurss “Mana Latvija”. Šāds
konkurss, kurā piedalās 8. klašu skolēnu komandas,
ir kļuvis par tradīciju, jo notiek jau septīto reizi. Mūsu
skolas komanda, kurā startēja 8.a klases skolēni - Annija
Krikščūne, Marija Iļiuca, Kristiāna Āriņa, Rihards Saks,
Dāvis Tarvāns - ieguva 3.vietu. Skolotāja Agrita Jeršova.

uz radošajām darbnīcām. Kopā tās bija četras. Viena bija
skolotājiem, viņi pagatavoja ļoti skaistu un garšīgu kūku.
Parējās bija skolēniem - tautas dejas, mūzika, māksla.

Pateicoties Eiropas Savienības finansētajiem projekta
„Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” kursiem angļu valodas apmācībai
pirmskolā, Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādē
„Mārpuķīte” tika sagatavota skolotāja un uzrakstīta pro
gramma angļu valodas pamatu apgūšanai 5-6 gadīgiem
bērniem.
Savukārt Rundāles novads nodrošināja finanšu līdzekļus
pedagoga atalgojumam no interešu izglītības programmas.
Līdz ar to tiek realizēta vecāku jau agrāk izteiktā vēlme
rast iespēju apgūt angļu valodas pirmsākumus bērnudārzā.
Kad Latvijas skolās angļu valodu sāks mācīt no 1.klases,
mazie „mārpuķēni” nebūs nekādi iesācēji, jo visiem
bērniem no piecu gadu vecuma ir sniegta lieliska iespēja
bez maksas apgūt angļu valodu. Angļu valodas nodarbības

Pētījumi liecina, ka bērni, kuri agri sāk apgūt svešvalodu,
labāk attīsta pareizu izrunu un nekautrējas to lietot, kas
mums pieaugušajiem nereti sagādā grūtības.
Pirmsskolas programmā nav iekļauta angļu valodas
apmācība, tādēļ mums ir prieks, ka piepildījušās vecāku
un bērnu vēlmes. Paldies, PII „Mārpuķīte” administrācijai,
angļu valodas skolotājai Sintijai Šležai un Rundāles novada
domei, kā arī speciālistei izglītības un IT jomā Zinaidai
Sparānei par rūpēm mūsu bērnu izglītošanā.
Ar cerību, ka labi iesāktais turpināsies nākošajā un citos
mācību gados,
Anita Kuķalka
PII „Mārpuķīte” iestādes padomes priekšsēdētāja

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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BIBLIOTEKĀRU STĀSTI UN JOKI
„Sen nebiju tā izrunājusies par savu pirmo profesiju,
paldies!”. Tā pēc 27. aprīļa stāstu vakara Pilsrundāles
bibliotēkā teica Valentīna Potapova, kuru daudzi pazīst
kā ģeogrāfijas skolotāju, bet ne visi zina, ka viņas pirmā
apgūtā profesija bija bibliotekāre.
Pilsrundāles bibliotēkā nav materiālu par bibliotēkas
vēsturi, bet ir tikai dažas fotogrāfijas, kas liecina, ka 2000.
gadā tā pārcelta uz „Zemzaru” māju un cilvēku stāsti. Tā
es uzzināju, ka Dzirnupes un vēlāk Pilsrundāles bibliotēkā
strādājuši - Emīls Alnis, kurš spēlējis kinofilmā „Zvejnieka
dēls” un dziedājis dziesmu par laša kundzi. Rasma Zeijere,
kas sevi neuzskata par „īstu bibliotekāri, jo pie viņas nenāca
lasītāji, bet plauktos bija Ļeņina, Staļina, Marksa un daži
V.Lāča un A.Upīša darbi”. Inta Kamola, Zina Ziemele, Aina
Smagare (tagad Palabinska), Marianna (jeb Mārīte) Tuča
un Lilita Lauskiniece.

Divstāvu ēka lauka vidū
No stāstu vakarā klātesošajiem desmit cilvēkiem, četri
bija strādājuši bibliotēkās. Tā, jau pieminētā Valentīna
Potapova, pēc Rīgas Kultūrizglītības tehnikuma Bibliotēku
specialitātes nodaļas beigšanas, sāka strādāt Kārsavas
pagasta Ranču ciemā. Tā bija balta divstāvu ēka lauka
vidū ar bibliotēku otrajā stāvā. Valentīnas k-dze teic, ka
bibliotēkas darbā nekā interesanta nav bijis. Plauktos trešā
daļa bija PSRS tautu literatūra, kataloga kartītes rakstīja
ar roku bibliogrāfiskā rokrakstā, ievērojot visus apraksta
noteikumus un katrai grāmatai bija jāraksta anotācija. Tolaik
aktuālas bijušas pārvietojamās bibliotēkas, kad bija jādodas
uz fermu, kur slaucēju istabā mainītas grāmatas, kuras pēc
mēneša tā pieņēmušas kūts smaku, ka nezinājusi kur likt.
Taču bibliotekāres prata atrast sev aizraujošākas nodarbes
par rutinēto darbu. Viņas rīkoja balles, gatavojot biļetes,
afišas un iekasējot naudu, bet tas viss ilga īsu brīdi, jo
pēc aktīvas darbošanās ar skolas bērniem, Valentīnas k-dzi
uzaicināja strādāt par pionieru vadītāju. Tas tad arī noteica
viņas otro izvēli – studēt LU Ģeogrāfijas fakultātē, ko pati
sauc par mūža lielāko ieguvumu.
Elga Lazovska divdesmit gadu vecumā aizgājusi uz
lauku bibliotēku Sesavā - pieteikties darbā, jo zinājusi, ka
drīz atbrīvosies vieta. Nekāda kārdinošā vieta tā nav bijusi
– viena māja lauka vidū, kur tuvākā māja vairāku kilometru
attālumā. Par darbu nekādas jēgas nav bijis, darbs nav
veicies, visi rājuši, jo tolaik regulāri brauca metodiķe, kas
pārbaudīja papīrus un pieprasīja atskaites, bet paticis tikai
jauno grāmatu apstrādes process. Elgas k-dze atceras, ka
bibliotēkā bijuši kādi pieci gruntīgi lasītāji, bet pie citiem
gājusi uz mājām ar mugursomu plecos. Tā izturējusi sešus
gadus.
Taču visjaukākās atmiņas Elgas k-dzei saistās ar grāmatu
lasīšanu skolas laikā, kad pati gājusi uz bibliotēku, kurā
par bibliotekāru strādājis Galviņa k-gs. Tolaik viņa lasījusi
„dullas” grāmatas un viena tāda bijusi A.Upīša „Pirmā
nakts”, par ko Galviņa k-gs amzierīgi prasījis: „Nu, bērniņ,
ko tad tu tā par pirmo nakti lasīsi, ko?”
Solveiga Ikerte stāstīja par laiku, kad viņas mamma
strādājusi Smiltenes MRS un viņai palūguši tur pastrādāt
bibliotēkā. Tas esot bijis ļoti jauks laiks, jo uz bibliotēku
nākuši puiši, kas tur bijuši mācību praksē. Solveiga pati
sevi uzskata par tādu kārtīgu lasītāju, jo neaizrāvās ar
lubu literatūru, bet lasīja atbilstoši savam vecumam, proti,
Buratīno piedzīvojumus, Hotabiču, Pirmklasnieci un Z.Ērgles
grāmatas, bet tagad pārlasa sērijas „Ievērojamu cilvēku
dzīve” grāmatas par mūzikas klasiķiem, jo iedvesmojušas
mūzikas vēstures lekcijas.
Ieva Brašmane man atļāva savu stāstu izstāstīt citiem.
Viņa 1969.gadā strādājusi Rīgas Porcelāna rūpnīcas
bibliotēkā, izsniegusi strādniekiem grāmatas un ļoti nepaticis
pārrakstīt inventāra grāmatas. Šo laiku pati Ievas k-dze
nosauca par „hipiju laika afēru”.

ATBALSTĪTS PROJEKTS
„AKTĪVO SENIORU GADS
RUNDĀLES NOVADĀ”
26.aprīļa domes sēdē tika atbalstīts Viesturu senioru apvie
nības „Vakarvējš” iesniegtais projekts „Aktīvo senioru gads
Rundāles novadā.” Projekta pieteikumā seniori norādījuši
virkni aktivitāšu, kam paredzēts iztērēt Rundāles novada
domes piešķirto 300 latu finansējumu. Jāatgādina, ka finan
sējums tiek piešķirts projekta „Finansiāla atbalsta iespējas
sabiedrisko organizāciju darbībai” Rundāles novadā.
Projekta mērķis ir veicināt Rundāles novada pensionāru
apvienības „Vakarvējš” un citu interesentu izglītošanas un
integrācijas pasākumus, realizējot tematiskos pasākumus
ar dažādu jomu speciālistiem, kā arī sekmēt pensionāru
lietderīgā laika pavadīšanas iespējas, piedaloties dažādās
novada un Latvijas mēroga pasākumos. Starp daudzajiem
projekta uzskaitītajiem pasākumiem tiek minēti gan pasākums
pirms Jāņiem „Nerātnās dienas pie Līgas un Jāņa”, kā arī
pasākums oktobrī „Rudens veltes burciņās”, kura ietvaros
paredzēts dalīšanās ar receptēm, kopējās recepšu grāmatas
izgatavošana.

Attēlā: Bibliotekāru stāstu dalībnieki dalās atmiņās par bibliotēkās piedzīvoto
/Foto un kolāža – Aelita Ramane/

Bibliotēka - informācijas centrs

Es pati Pilsrundāles bibliotēkā strādāju jau piekto gadu
un saņēmu to no Lilitas Lauskinieces, kura bibliotēkas
darbam atdevusi divdesmit gadus, un vēl tagad daudzi
lasītāji atceras viņas ieteiktās grāmatas. Lilitas laikā tajā
bija rosīga un ģimeniska atmosfēra, jo tās telpās notika
mēģinājumi un pašas bērni bieži bija vislabākie bibliotekāri.
Tagad bibliotēka pārtapusi par informācijas centru, ar stabilu
darba laiku un tradīcijām un pieaugošu apmeklētāju skaitu.
Aina Alksne strādājusi skolas bibliotēkā, izveidojot
jauno bibliotekāru pulciņu, un tas devis gandarījumu. Ainas
k-dze jau no mazotnes bijusi liela lasītāja. Sākusi četru
gadu vecumā, ar avīžu lasīšanu tēva klēpī sēdēdama, bet
turpinājusi ar Lipa Tuliāna piedzīvojumiem, ko izvilkusi no
slēgta grāmatu skapja, kad tēvs ar māti aizgājuši uz lauka
strādāt. Viņa atcerējās arī gadījumu, kad pati mācījusies
7.klasē, skola saņēmusi rīkojumu dedzināt bibliotēkas
grāmatas, bet skolas direktore, zinādama, ka viņa ir liela
lasītāja, atļāvusi dažas paņemt sev.
Antons Undzenko bibliotēkā nav strādājis, bet apmeklējis
Dzirnupes bibliotēku. Viņš atcerējās, ka viņa lasītāja
formulārs jau bijis pilns ar ierakstiem par paņemtajām
grāmatām, bet tēva – tikai viens ieraksts, tad arī bibliotekāre
nolēmusi, ka rakstīs tēva formulārā, jo viņš jau tāpat maz
lasa. Kad nu arī tas pierakstīts, par pārsteigumu abiem,
iekļuvuši Bauskas rajona avīzē kā Dzirnupes lielākie lasītāji.
Savukārt, par lasīšanu, Antona k-gs atcerējās, ka viens
zēns visiem rādījis bibliotēkā paņemtu grāmatu „Solis uz
priekšu - divi atpakaļ” un arī viņam gribējies palielīties.
Izdomājis paskatīties uz skapjaugšas tēva istabā, jo tur
turētas grāmatas pieaugušajiem. Atradis – „Latvijas karš ar
Krieviju” un aiznesis uz skolu, bet Berga k-dze atņēmusi un
nav atdevusi atpakaļ un vēl pamācījusi, ka tādas grāmatas
nedrīkst turēt mājās.

Bibliotekāru joku stāsti
Vakars pagāja nemanot, jo stāsti raisījās brīvi,
mijoties ar jokiem no Latvijas bibliotekāru joku arhīva
http://jokustasti.wordpress.com/. Lūk, daži:
☺ „Šodien bibliotēkā ienāk vīrietis ar 8.marta svinību
paliekām sejā, visu laiku atkārtodams savu vārdu un

uzvārdu – lai neaizmirstos, un prasa, lai es savos
datoros paskatoties viņa personas kodu, jo bez tā viņam
pastā naudu nedodot, bet pēc pases slinkums iet! Saku,
ka viņš nav mans lasītājs, ka jāmeklē tomēr pase! Viņš
paliek neapmierināts, jo arī sociālais dienests viņam
neesot pateicis viņa koda beigas, jo sākumu apmēram
viņš atceroties! Es esot bijusi viņa pēdējā cerība, jo
man tas kods datorā bija sen jau jāievada, lai tad, kad
viņš, nolemtu garām ejot, sākt lasīt bibliotēkā, viņa
dokumenti te jau būtu nokārtoti! Tā es šodien zaudēju
savu potenciālo lasītāju!” /iesūtīja Ingrīda/
☺„Lasa divas sirmas kundzes, abas māsas. Grāmatas
tiek izlasītas ļoti ātri, pašas stāsta, ka viena lasa tikai
tās lappuses, kur ir pa mīlestību, bet otra mīlestību
“izlaiž” un tikai par grāmatas varoņu lauku darbiem,
lopu kopšanu un labības laukiem…” /iesūtīja Lutriņu
pagasta bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča/
☺„8.marta pēcpusdienā bibliotēkā ieveļas vīrelis sasārtu
šiem vaigiem un sniegpulkstenīšiem rokā.
„Bibliotekārīt, es jūs mīļi sveicu svētkos!” – vīrelis
izsaucas, pastiepj roku ar ziediņiem un…. nokrīt! Prieks
par to, ka paspējusi satvert pirmos pavasara ziediņus
jaucas ar izbailēm par notiekošo, tāpēc pārliekusies
pāri galda malai skatos, kur sveicējs palicis. Vīrelis guļ
uz grīdas un laimīgā balsī saka: „8. marts, tie ir tādi
svētki vīriešiem!!! Visur, kur eju, mani pacienā, un te
nu beidzot es esmu!” /iesūtīja Gāliņciema bibliotekāre/
☺Uz šo joku Elgas k-dzei bija ko pastāstīt no mūsu biblio
tēkas dzīves. Reiz kāds „piedzērājies” ienācis bibliotēkā
un aizmidzis klusā kaktā, ko bibliotekāre nav pamanījusi
un aizslēgusi bibliotēku, lai dotos brīvdienās. Tā
pagājušas trīs jaukas brīvas dienas, bet dzērājs pa to
laiku bibliotēkā atžirdzis, logus nav izsitis un neko citu
sliktu nav darījis. Vai tas bija Z.Ziemeles vai M.Tučas
laikā, to zinās tikai viņas, bet jums novēlam stāstīt
pašiem savus stāstus.

UZZIŅAI
Nākamā lasītāju kluba tikšanās notiks 25.maijā plkst.
17.00. tā tēma šoreiz būs „Par mājām”.
Aelita Ramane
Pilsrundāles {stāstu} bibliotēkas vadītāja

IZSTĀDE „SIEVIETES FOTOMIRKLIS”
No 2. līdz 31. maijam Pilsrundāles bibliotēkā apskatāma izstāde
„Sievietes fotomirklis”, kurā apkopotās fotogrāfijas no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas krājuma un vairāku privātpersonu arhīviem
aptver laika posmu no 19.gadsimta beigām līdz 20.gadsimta vidum.
Izstādes „Sievietes fotomirklis” fotogrāfiju izlase attēlo sievieti gan
lauku darbos, gan mākslinieciskās profesijās un atpūtā. Pateicoties
fotogrāfijām, iespējams novērtēt aizgājušo laiku modes untumus tērpos
un frizūrās, kā arī īpašo cepuru eleganci. Tāpat tās atklāj sievietes
ģimeniskumu un draudzību, attiecības ar saviem gadiem un visbeidzot
arī ar pašu fotogrāfu.
Mūsdienās, kad sievietes sociālais statuss, salīdzinot ar pagājušā
gadsimta sākumu, ir ievērojami mainījies, izstādē redzamās fotogrāfijas
sniedz lieliskus pierādījumus sievietes pievilcībai, nozīmei un daudz
pusībai arī pagātnē. Tādējādi izstāde „Sievietes fotomirklis” apliecina
sieviešu spēju būt stiprai un trauslai vienlaikus.
Foto ekspozīciju iespējams arī skatīt Latvijas Nacionālās Digitālās
bibliotēkas projekta „Zudusī Latvija” kontekstā, kas apvieno unikālu
informāciju par reiz dzīvojušiem latviešiem un zudušām vai izmaiņu
skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.
Ieva Laizāne
LNB Izstāžu nodaļa
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„RUNDAS” APLI VIENO DZIEDĀTPRIEKS
Vārds «runda»
tulkojumā no zviedru
valodas nozīmē ‘aplis,
apaļš’, bet «rundalis»
- ‘apkārtne, riņķis vai
apaļa, dziļa dobe’.
Attēlā: Kora Runda
dalībnieces uzstājas
labdarības akcijas
„Dāvā no sirds!”
noslēguma koncertā
„Baltais vakars”
2011.gada 19.decembrī
Rundāles pils Baltajā
zālē.

Kopš pērnā gada rudens Rundāles novadā darbojas
sieviešu koris „Runda”, kas vieno 19 dziedātgribošas
rundālietes. Par „Rundu” kori nokristījusi dalībniece Ruta
Ridere. Iepriekš ieteikti vairāki varianti - «Rundālijas»,
«Rundālīte», «Rundāle», «Noskaņa», arī «Migla», «Doroteja»,
«Rasa», «Saullēkts» un vēl citas, atceras koriste Aelita
Ramane. Par aizvadīto pirmo pusgadu, pārbaudījumiem
un „bumbiņu” iekalšanu stāsta kora diriģente un muzikālā
pedagoģe Sarmīte Zariņa.

No 9 gadu vecuma vienā solī ar kori
Rundāles novada kora vadīšana ir kā noslēdzies vienas
manas dzīves daļas aplis, tās daļas, kas ir saistīta ar kori.
Es nesaku, ka dzīve beidzas, noslēdzies viens, un iesācies
jauns aplis.

Rodot dzīvesprieku caur dziedātprieku
Kora pirmais koncerts bija uz Latvijas valsts proklamēšanas
gadadienu – Svitenē, un jāsaka paldies novada kultūras
dzīves organizētājai Sandrai Kerēvicai, kura bija noorgani
zējusi lielisku pasākumu, kur beigās mēs dziedājām kopā ar
skatītājiem, tas arī deva to tonusu turpināt. Pirmajā koncertā
gan mēs uzstājāmies kā jauktais koris, bet bija jāizlemj kā
turpināt, un turpinājām kā sieviešu koris.
Nākamā uzstāšanās mums bija Ziemassvētku laikā
Rundāles pilī, labdarības koncertā, pēc kura dzirdējām - „cik
var klausīties vienu dziesmu”, bet šī dziesma ir ar vērtību
un to var klausīties mūžam. Mēs bijām lepnas, ka spējām
nodziedāt četrbalsīgu dziesmu, un tad jau sākās repertuāra
apgūšana 2013.gada Dziesmu un deju svētkiem.

Kad es mācījos skolas 3.klasē, es aizgāju iestāties mūzikas
skolā – kora klasē. Kāpēc? Nezinu. Tādas atmiņas man vairs
nav, tikai mani neņēma, jo vajadzēja vecāku piekrišanu, bet
to es izčīkstēju. Un tā mana pirmā sastapšanās ar kori jau
tādā akadēmiskā līmenī norisinājās 9 gadu vecumā. Kā
tagad atceros pirmo uzstāšanos ārpus skolas sienām, kad
dziedājām dziesmu „Par putnu un zvaigzni”, bet dziedājām
kapličā un vēl joprojām varu nodziedāt šīs dziesmas otro
balsi, lūk, kā tas ir iespiedies atmiņā.
Tālāk sekoja daudzi dažādi kori, kuros dziedāju skolas
laikā, bet saviļņojošākais moments bija tad, kad gatavojos
valsts eksāmenam, beidzot Rēzeknes mūzikas vidusskolu
un diriģēju mācību kori. Šī fantastiskā sajūta manī atgriežas
ikreiz, kad dzirdu V.A.Mocarta „Rekviēmu”.
Pēc skolas beigšanas strādāju pārsvarā tikai ar skolēnu
koriem un vienmēr bija sapnis diriģēt, ne mācīt, kādu
pieaugušo kori.
Un lūk, šī izdevība man tika dota, bet ar visu mācīšanu,
kas ir sarežģīts un grūts process, kā arī ļoti laikietilpīgs. Kad
man piedāvāja vadīt kori, es daudz neprātojot, piekritu, lai
arī bijuši mirkļi, kad domāju, varbūt nevajadzēja, bet, kā sāku
strādāt pirmajā mēģinājumā, viss grūtums aizmirsās.

Darbs kā vaļasprieks
Ja man vajadzētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc koris, nevis
folkloras kopa, ansamblis, vai kāds cits kolektīvs, es nevaru
atbildēt uz šo jautājumu, jo „koris ir manējais”. Tas tāpat kā
ar jūtām un prātu - ”žogam, ko uzceļ prāts, jūtas kāpj pāri”
tā man ir ar kori.
Kad pirms kora mēģinājuma es gatavojos darbam,
mācoties partitūru vai balsis, es domāju par darbu, bet, tikko
ienāk pirmās dziedātājas, mans darbs kā uz burvju mājienu
kļūst arī par manu vaļasprieku, kur nevilšus arī es kļūstu par
dziedātāju, mācoties dziesmas kopā ar visām.
Protams, kā jau katrā kolektīvā ir jādomā arī par izaugsmi
un kvalitāti, bet tad ir arī jādomā vai mēs – sabiedrība, gribam
redzēt un dzirdēt nošu nomocītas, stingas, saspringtas sejas,
vai laimīgas, priekā starojošas dziedātājas, kas dzied savam
un citu priekam, nevis tikai sasniegumiem.
Es ceru, ka man kā diriģentei izdodas noturēt to robežu,
kur koris nav tikai pliku „bumbiņu” (notis) iekalšana, bet arī
jauka kopā būšana. Bet vai tas tā ir - jāprasa kora „Runda”
dziedātājām.
Esmu strādājusi ar vairākiem sieviešu ansambļiem un man
jāsaka, ka pirmo reizi ir sanācis tik fantastisks kolektīvs, es
ļoti ceru un mēs visas vēl gaidām dziedātājas, kas papildinās
mūsu rindas, ļoti gaidām dziedātājas altos. Atnākot uz kori,
uzreiz jutīsieties kā savējās, kolektīvs ir vienmēr atsaucīgs,
pretimnākošs, jautrs, lielas smējējas un protams arī lieliskas
dziedātājas.
Katrā ziņā es esmu pateicīga visām kora dziedātājām, kas
nāk, dzied, piedalās kora koncertos, kaut gan dažreiz man
pretojas un saka, ka viss par ātru, dziesma nav sadziedāta.

Attēlā: Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
koru kopkoncerts Bauskas kultūras centrā 21.aprīlī
/Foto: A.Biķerniece/
Kopā jāapgūst 17 jaunas dziesmas, gan trīsbalsīgas, gan
sešbalsīgas un pat astoņbalsīgas, un iet grūti, bet pamazām
uz priekšu ejam - urbjamies cauri grāmatiņām. Nākamā lielā
dziedāšana mums bija kopā ar Vecsaules pagasta sieviešu
kori „Skalve” kopmēģinājumā, kur ar koriem strādāja Bauskas
apriņķa virsdiriģents Uģis Matvejs un pēc kopmēģinājuma
meitenes teica: „kopā dziedāt ir super, skan droši”. Pēc
šī kopmēģinājuma, braucot autobusā mājup, Ruta Ridere
nokristīja kori par „Rundu”, ko visas arī pieņēma, lai arī pirms
tam bija dažādi varianti.
Nākamais koncerts jau bija paredzēts plašākai publikai
Bauskas kultūras centrā, kur notika visu Bauskas apriņķa
koru sadziedāšanās, un, visbeidzot, 1.maijā piedalījāmies
Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novadu koru
skatē Dziesmu svētku virsdiriģentu priekšā.
Es uzskatu, ka mēs esam iemācījušās ļoti daudz, ņemot
vērā pirmo kopējo nepilno gadu, un rezultāti mums ir lieliski.
Tikai pēc koru skates radās jautājums par Dziesmu svētkiem,
vai visām saspringt un perfekti apgūt repertuāru, vai rast
dzīvesprieku caur dziedātprieku?
Sarmīte Zariņa
Rundāles novada sieviešu kora „Runda” diriģente

DALĪBNIEKU VIEDOKĻI
Lana Mangusa: „Sarmītes vadītajā korī vienmēr ir
patīkama, jautra atmosfēra, pēc mēģinājumiem vienmēr
ir garantēts labs noskaņojums. Pat ja koris negūs spožus
panākumus, es nenožēlošu nevienu stundu, ko esmu
pavadījusi Rundā!
Ir kori, kuros notiek saspringts, nogurdinošs darbs, kuros
diriģenti strostē dziedātājus, dažs labs dziedātājs pat nonāk
izmisumā un grib bēgt. Tie kori parasti ir pirmajās vietās.
Mēs savukārt mēģinājumos labi pavadām laiku. Un, lūk,
rezultāts - pēdējā vieta... Bet kā tad īsti mēs gribam pavadīt
dzīvi? Vai pirmā vieta ir visu to negāciju vērta? Droši vien
labākais variants ir kaut kur pa vidu. Katrā ziņā, bez prieka
nekam nav vērtība.”

Aelita Ramane: „Man, uzzinot par kora tapšanu, pirmā
doma bija - jāiet, jo man dziedāšana patīk un, tad likās, ka šī
pašdarbība neaizņems tik daudz brīvā laika.
Tad kāda apmeklētāja prasīja: “Vai iešu?” Maz pamazām
un liktenīgajā vakarā aizgāju ar, un sajūta bija laba, jo nu
biju kopā ar ansambļa meitenēm un bijušajām koristēm un,
beidzot arī kādā pašdarbības nodarbē iesaistījos. ĻOTI patīk
jautrība, diriģentes atmiņas, kuras papildina kādu izteiktu
frāzi. Nožēloju, ka patiešām nepierakstu, jo tā būtu ļoti laba
hronika..
Arī pati dziedāšana cilvēkam ir ļoti nepieciešama un
tā es piedalos, lai arī ik pa laikam jūtos ne savā vietā, jo
“bumbiņas” man daudz neko nedod, dziedu pēc dzirdes un
diemžēl nākot uz pirmo mēģinājumu, man nebija doma par
Dziesmu svētkiem! Dīvaini, bet tā bija. Es gribēju tikai ļauties
skaņām, kuras varu izdziedāt un atpūsties no ikdienas
darba ar cilvēkiem un man pat nebija doma ne fotografēt,
ne veidot filmiņas, gribēju no tā abstrahēties, jo darbā tā
visa ir gana. Taču laikam pirmā darba pieredze Rundālē pie
pagasta avīzes veidošanas, pataisījusi mani par notikumu
mednieci un fiksētāju. Un tad man jādomā par savu vietu
korī, pagastā, novadā, un laikam jau tieši tāpēc te arī esmu.”
Jeļena Šteinarte: „Kādu laiku atpakaļ Rundāles pagastā
tika izveidots sieviešu vokālais ansamblis, tajā biju dalībniece
no pirmās dienas. Taču dažādu iemeslu dēļ tas pārtrauca
darboties. Protams, ka biju apbēdināta, likās, ka atkal garie
ziemas vakari būs jāpavada draugos ar televīziju un datoru,
taču skumt nevajadzēja ilgi. Rudenī uzzināju par kora
dibināšanu. Ar lielu prieku aizgāju uz pirmo mēģinājumu.
Esmu priecīga par iespēju izdziedāties, satikties ar dziedāt
gribošām meitenēm, izsmieties un kaut uz laiku nedomāt par
ikdienas raizēm. Mums ir fantastiska vadītāja, kurai izdevās
tik īsā laikā sagatavot mūs pirmajai koru skatei. Zinu, ka
jāmācās daudz, bet tas ir to vērts.
Ļoti gribētu aicināt pievienoties mūsu jaukajam kolektīvam
visus, kam tuva ir dziesma, un tad jau mūsu koris skanēs vēl
skanīgāk!”
Sandra Griķīte: „Korī dziedāju jau tā “iepriekšējā
sasaukuma” laikā, tādēļ vēlme dziedāt manī bija joprojām.
Izlasot aicinājumu pieteikties korī, atcerējos iepriekšējo
Dziesmu svētku sajūtas un izlēmu, ka jāpiedalās. Salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem, repertuārs nav viegls, bet, toties,
gandarījums par to, ka dziesma ieskanas, ir jo lielāks.
Gribētos jau arī padziedāt kādas dziesmas “priekš sirds”, bet
tas nāks laika gaitā. Par mūsu dalību koru skatē – domāju,
ka bija labi, kājas un balss gan trīcēja, kā pirms nopietna
eksāmena, bet - noturējāmies. Paldies mūsu diriģentei
Sarmītei par pacietību!”

Parakstīts līgums par projekta
„Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēka” uzsākšanu
Rundāles novada dome 2012. gada 26. aprīlī parakstīja
līgumu par projekta „Establishment of business support
library cross-border network” („Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēka”) realizāciju 4. atklātā projektu konkursā
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam I prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās
attīstības un konkurētspējas veicināšana” 1.atbalsta virziena
„Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un
tehnoloģiju attīstība” ietvaros.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties aprīkojumu
gan Svitenes bibliotēkai, gan konferenču telpai. Tiks
papildināts bibliotēkas fonds un izveidota “Vienas pieturas
aģentūra” uzņēmējdarbības atbalstam. Tiks uzlabota
mājas lapas funkcionalitāte, pašreizējo sadaļu izkārtojumu
pārstrukturizēšana, jaunu sadaļu un e- pakalpojumu izveide.
Norisināsies semināri, uzņēmēju diena, nometne u.c.
pasākumi.

UZZIŅAI
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 60 483,56 (t.sk.
pašvaldības EUR 9072,53).
Projekta ietvaros, sadarbojoties Bauskas novada domei
(projekta vadošais partneris), Rundāles novada domei,
Pakrojas rajona pašvaldībai, Pasvales pašvaldībai un Biržu
pašvaldībai, plānots izveidot ilgtspējīgu sociālekonomiskās
uzņēmējdarbības resursu centra tīklu, pamatojoties uz esošo
bibliotēku tīklu gan bijušajā Bauskas rajonā, gan Biržu,
Pakrojas, Pasvales pašvaldībās.
Zinaida Sparāne
projekta vadītāja
Projekta „Par biznesa atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”
Nr. LLIV- 253
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TREŠIE RUNDĀLES
NOVADA SVĒTKI

MĀKSLAS DIENAS RUNDĀLES NOVADĀ

(sākums 1.lpp)

Svētku gājiens noslēgsies pie strūklakas Rundāles pils
dārzā (ar īpašajiem gājiena braucamrīkiem varēs pārvietoties
līdz Rundāles pilij).
Gājiena dalībniekus vērtēs īpaši pasākumam izveidotā
žūrijas komisija. Sešus labākos kolektīvus svētku noslēgumā
gaidīs pārsteiguma balvas. Īpaši tiek gaidīta mūsu novada
zemnieku saimniecību piedalīšanās, jo lauksaimniecība taču
ir mūsu galvenā nodarbošanās!
Plkst. 15.45 Rundāles pils dārzā pie pils kāpnēm notiks
svinīga svētku atklāšana. Savukārt plkst. 16.00 ikviens
gaidīts centrālajā alejā - šeit uz novada lielās skatuves mūs
priecēs gan mūsu amatieru kolektīvi, gan viesi. Būs patīkami
pārsteigumi gan bērniem, gan pieaugušajiem!
Rundāles pils dārza teritorijā darbosies tirgotāju ieliņa,
īpašs laukums bērniem, lielās atrakcijas, būs iespēja apskatīt
dažādas izstādes.
Plkst. 21.00 visi aicināti uz zaļumballi pie Pilsrundāles
vidusskolas, spēlēs grupa „Tālbraucēji”.
Rundāles novada svētki ir lielākais kultūras pasākums
novadā, kura ietvaros visiem kopā ir iespēja priecāties par
mūsu novadnieku priekšnesumiem, par pārsteigumiem, ko
sagādā uzaicinātie viesmākslinieki.
Aicinu ikvienu šajā svētku dienā nolikt pie malas ikdienas
rūpes, kā arī mūžam nepadarāmos darbus un, ņemot līdzi
dzīvesprieku un labu garastāvokli, nākt un piedalīties visās
svētku novada programmas piedāvātajās norisēs!
Lai mūsu novada kopīgie svētki ienes saulainu un ražīgu
vasaru!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

MŪSU FUTBOLISTIEM –
PIRMĀ VIETA
15.aprīlī noslēdzās Bauskas novada atklātais čempionāts
futbolā, kurā piedalījās deviņas komandas, tajā skaitā arī
Rundāles komanda. Cīņa par godalgotajām vietām bija
ļoti sīva līdz pat pēdējai kārtai. Pēdējā spēle ar “Bauskas”
komandu izvērtās ļoti interesanta, tikai spēles galotnē
rundālieši panāca pārsvaru 3:2, ko arī nosargāja līdz spēles
beigu signālam.
Rundāles komanda ar 39 punktiem izcīnīja godpilno pirmo
vietu, aiz sevis atstājot spēcīgās “Ceraukstes”un “Brunavas”
komandas.
Šo panākumu V. Žuravļovas pārraudzībā kaldināja novada
labākie futbolisti - Nauris Smaļķis, Viktors Strukovs, Gints
Liškauskis, Juris Mičs, Edvards Zimka, Nikolajs Kočerigins,
Svajunas Fokas, Nauris Artimovičs, Raivis Naumovs, Nikolajs
Udalovs un Edgars Petrauskis.
Apsveicam ar lielo panākumu!
Lūcija Volodina
sporta nodaļas vadītāja

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
ATGĀDINA
Iestājoties siltākam un saulainākam laikam, palielinās
tendence sabiedriskās vietās lietot alkoholiskos dzērienus
un atrasties sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī*.
Atgādinām, ka aizliegta ir alkoholisko dzērienu lietošana
sabiedriskā vietā vai atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena iepakojumu. Par šādu pārkāpumu
izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 100 latiem.
Par sabiedrisko vietu uzskatāma jebkura vieta, kas kalpo
sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un
kas ir pieejama ikvienai fiziskai personai.
Publisko pasākumu laikā alkoholisko dzērienus lietot drīkst
tikai vietās, kur to atļāvusi pašvaldība.
Tāpat – ir aizliegta alkoholisko dzērienu nodošana vai
pārdošana nepilngadīgām personām. Par alkoholiskā
dzēriena nodošanu nepilngadīgajam piemēro naudas sodu
līdz 100 latiem, bet par alkoholiskā dzēriena pārdošanu
nepilngadīgajam, piemēro naudas sodu - pārdevējam no
200 līdz 250 latiem, bet veikala, bāra, kafejnīcas vai citas
tirgotavas īpašniekam no 500 līdz 1000 latiem.
Alkoholiskos dzērienus aizliegts lietot līdz 18 gadu
vecumam. Nepilngadīgajam no 14 gadu vecuma par
alkoholiskā dzēriena lietošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 25 latiem.
Lietosim alkoholu samērīgi, nenodarot kaitējumu nedz
savai veselībai, nedz apkārtējo labsajūtai!
Uldis Dzidrums
Pašvaldības policijas inspektors
__________________________________
* Saskaņā ar „Administratīvā pārkāpumu kodeksu un „Bērnu
tiesību aizsardzības likumu”.

Izstādes „Bez rāmjiem” atklāšana Rundāles novada
Jaunajā zālē 10.maijā
/Foto: Z.Sparāne/

Koncertā pie Svitenes skolas „Dāvana mammītei” 11.maijā
klātesošos priecēja senioru deju grupa „Magnolijas”
/Foto: K.Kociņa/

No 8. līdz 16. maijam Rundāles novads pavadīja
Mākslas dienu noskaņās. Programma bija daudzveidīga
un piesātināta gan ar dažādiem koncertiem, gan
izstādēm.
Atklājot Mākslas dienas 8. maijā Svitenes muižā,
skatītājiem tika piedāvāta krāšņa Dinija Arvīda Deģa
grāmatas „Melnsila pirāti” prezentācija - pirātu šovs.
9.maijā Svitenes muižā tika atklāta Mūzikas un mākslas
skolas pedagoģes Maijas Bērziņas gleznu izstāde. Bet
jau 10. maijā Bērsteles kultūras namā visus vecākus
un pagasta iedzīvotājus aicināja noklausīties Mātes
dienai veltītu koncertu, ko sagatavojuši Bērsteles skolas
audzēkņi, kā arī aplūkot skolēnu radošo darbu izstādi.
Tajā pašā dienā, 10. maijā, Rundāles novada domes
Jaunajā zālē tika atklāta Aleksandra Štelmahera vadītās
Jēkabpils fotostudijas dalībnieku fotoizstāde „Bez rāmjiem”.
Patīkams pārsteigums gaidīja kultūras darba organizatori.
Atklāšanā piedalījās arī senioru deju grupa „Magnolijas”,
tās dalībniecēm Mākslas dienas bija īpaši piepildītas.
Jau 11. maijā senioru grupas dalībnieces priecēja
Rundāles novada iedzīvotājus un viesus koncertā pie
Svitenes skolas „Dāvana mammītei”.

Koncerts izvērtās kā īsta dāvana visām māmiņām,
klātesošos priecēja gan Bauskas vokālās grupas „Miljons”
mazie un lielie dziedātāji, gan Rundāles breika dejotāji,
Vecsaules amatierteātris ar muzikālu izrādi „Mazais
ganiņš”, Rundāles deju kopa „Ir varianti”, Rundāles
teātra studija ”Savējie” ar izrādi „Pasaule ir tik krāsaina”,
Svitenes sākumskolas teātra pulciņš „Atslēdziņa” ar izrādi
„Smejamās zāles”, Svitenes deju kopa „Šurpu- turpu”,
Rundāles līnijdeju kolektīvs ”Nāc dejot ”, kā arī mazie
dejotāji no Viesturu bērnu deju kolektīvem „Annele” un
„Sprīdītis”.

GŪST JAUNU PIEREDZI

PAZIŅOJUMS

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007.-2013.gadam projekta “Radošās industrijas” ietvaros
svētdien, 13.maijā, Rundāles novada domes Jaunajā zālē
notika Fotokursu III līmeņa I daļa.
Kursu mērķis bija iepazīt fotogrāfiju kā izpausmes veidu
- mākslā un dokumentālā kontekstā. Kursus vadītāja
Linda Ratuta - profesionāla fotogrāfe, absolvējusi Dānijas
Tautas augstskolu, profesionālās zināšanas un prasmes
papildinājusi Gunāra Bindes meistarklasē, 2003. gadā
dibinājusi fotostudiju “Linda”.
Kursu ietvaros tika iepazīts attēls caur pasaules
mākslinieku darbiem, tādiem kā Salvadors Dali, Pikaso,
Leonardo da Vinči, kā arī analizēti latviešu mākslinieku
darbi.
Praktiskajā daļā kursu dalībniekiem bija jāuzņem sava
fotogrāfija, no kuras varētu idejiski un kompozicionāli
izveidot trīs dažādus attēlus.

Viedoklis
Zinaida Sparāne, kursu dalībniece: „Manuprāt, kursi
bija ļoti izdevušies. Linda Ratuta ir sava darba meistare
un ar savu degsmi un mīlestību pret arodu viņa aizrāva
klātesošos, parādot, ka attēlu var uztvert arī citādos veidos.”

Projekts „Radošās industrijas” LLIII-194
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros

13.maijā auto muzejā Gasūnu ģimenes mājās „Mežmaļi”
tika atklāta projekta “Radošās industrijas” dalībnieku
fotoizstāde „Auto. Retro. Cilvēki”. Pasākumā piedalījās
teātra studija „Savējie” ar „Autostāstu”, kā arī deju kopa
„Magnolijas” ar deju stāstu.
16. maijā Rundāles pils Baltajā zālē norisinājās
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības „Rundāles
mūzikas un mākslas skola” audzēkņu mācību gada
noslēguma koncerts „Pavasara mūzikas skaņās”
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Rundāles novada Teritorijas plānojuma
2012.- 2025.gadiem gala redakcija
Eiropas
Sociālā
fonda
projekta
N r.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/079 „Rundāles novada
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” ietvaros SIA „Reģionālie projekti”
saskaņā ar iedzīvotāju un institūciju iesniegtajiem
priekšlikumiem un papildinājumiem ir izstrādājis
Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.- 2025.
gadiem galīgo redakciju un iesniedzis apstiprināšanai
Rundāles novada domē.
Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012-2025.
gadiem sastāv no Paskaidrojuma raksta, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, Vides
pārskata, Pārskata par Teritorijas plānojuma izstrādi
un grafiskās daļas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 45.punktu tiek nodrošināta iespēja
iepazīties ar Rundāles novada Teritorijas plānojuma
gala redakciju no 2012.gada 4.jūnija līdz 2012.gada
25.jūnijam Rundāles novada domē darba dienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00, kā arī Rundāles novada
domes mājas lapā internetā www.rundale.lv.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Inta Klīve
Attīstības nodaļas
vadītāja

L&T EKODIENĀ SAVĀKTI 1744,9 KILOGRAMI DAŽĀDU IEKĀRTU
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „L&T”
sadarbībā ar Rundāles novada pašvaldību 5. maijā
Rundāles novadā rīkoja akciju L&T Ekodienas. Akcijas
ietvaros no Rundāles novada iedzīvotājiem bez maksas
tika pieņemtas nolietotās elektriskās un elektroniskās
iekārtas.
Kopumā Rundāles novadā tika savākts vairāk kā
pusotra tonna dažādu nolietotu elektronisko un elektrisko
iekārtu.
„Saulainē tika savākts 170 kg iekārtu, Vecrundālē – 225 kg,
Svitenē – 437 kg, Vairogos – 8,9 kg, Viesturos – 9,2 kg,
Punslavās – 23,8 kg, Pilsrundālē – 611 kg, bet Ziedoņos –
260 kg, ” informē Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
Nauris Brūvelis „pārsvarā iedzīvotāji nesa nodot savus
vecos televizorus un datorus, bija arī tādi, kuri nodeva
ledusskapjus.”

Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs,
atzīmē, ka iedzīvotāju atsaucība un ieinteresētība akcijai
bijusi liela: „Tomēr aicinu visus novada iedzīvotājus padomāt
par šīm lietām arī ikdienā. Nereti mēs saņemam sūdzības
no atkritumu apsaimniekotājiem par to, ka konteineros,
kas paredzēti mājsaimniecības sadzīves atkritumiem, tiek
iemesti arī būvgruži, elektroniskās vai elektriskās ierīces,
dažādas automašīnu daļas.
Ja šī tendence saglabāsies, pastāv drauds, ka apsaim
niekotāji paaugstinās atkritumu apsaimniekošanas likmi.
Tāpēc es aicinu novada iedzīvotājus būt godprātīgiem un
mājsaimniecības sadzīves atkritumiem paredzētos kontei
nerus izmantot tikai to tiešajiem mērķiem, kā arī informēt
novada domi par „negodprātīgajiem” atkritumu izmetējiem.”
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

8. Informācija, sludinājumi, ziņojumi

Vissaulainākie sveicieni
Rundāles novada
maija jubilāriem!
Sapņu ziedi katru nakti
no jauna zied
un nekad nepārzied . . .
Tie padzeras no
mūsu ilgām
un vēl košāk zied.
/Dz. Medvedjeva/

90
Jēkabs Lauzējs

75
Andris Vangals
Vija Briede

70
Ārija Nākmane
Irēna Rutka
Ņina Proņina

65
Jānis Joksts
Nikolajs Ivanovs
Ņina Čemirtāne

60
Aivars Griķis
Alfrēds Grundmanis
Ārija Pakārkle
Inta Zelmene
Māris Miezītis
Māris Vīgants

55
Aldis Iesalnieks
Anatolijs Terļuks
Ervīns Gavenis
Jānis Leja
Māra Konrāde
Pēteris Sedi
Viktors Januškevičus

50
Agris Miezis
Dace Kimeiša
Maija Balode
Nikolajs Supraņonoks
Sarmis Macpans
Silva Dobele
Vilnis Pureniņš

Rundāles novada ziņas Nr. 5 (195) 2012. gada MAIJS

Š.g. 1.jūnijā plkst. 18.00
Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā
būsiet gaidīts viesis

RUNDĀLES NOVADA SVĒTKU IESKAŅU
SPORTISKĀJĀS AKTIVITĀTĒS
„Ierodies braucot vai ejot, lidojot vai skrejot
– gaidīts esi svētkos!”
Programmā:
• Ģimeņu stafete ar velosipēdiem (inventārs savs)
• Veiklības brauciens ar velosipēdu (inventārs savs)
• Veiklības brauciens ar skrituļslidām (inventārs savs)
• Veiklības brauciens ar ķerru
• Riepu ripināšana
Vairāk informācijas pie Sporta nodaļas vadītājas
Lūcijas Volodinas, tālr. 25622180
Rundāles novada dome lūdz
laulātos pārus, kuri 2012.gadā atzīmēs
50, 60 un 70 gadu kāzu jubilejas un vēlas
izmantot iespēju atkārtot laulību
ceremoniju Rundāles pilī, pieteikties Rundāles
novada dzimtsarakstu nodaļā vai pa tālruni
639 62 242 (Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieces Kristīnes Brūveles)

LEADER programmas atbalsts
nevalstisko organizāciju, uzņēmumu
un pašvaldības attīstībai
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinājusi atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma “Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 28.maija
līdz 2012.gada 28.jūnijam.
4. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 164 061,83 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” birojā Uzvaras ielā 1, 4. stāvā, saskaņojot projekta
iesniegšanas datumu un laiku pa e-pastu:
egija.stapkevica@bauska.lv, tel. 28377878,
jolanta.lauva@inbox.lv, tel.29781969 vai
lauva.ieva@inbox.lv, tel.26440668.
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar
elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
Papildus informācija:
www.lad.gov.lv un www.bauskaspartneriba.lv.
Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam 4. ass 411.
pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
1. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,
infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai,
kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu
iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana” ietvaros šādai rīcībai:

Cienījamie Rundāles novada
iedzīvotāji!
Atgādinām, ja nevēlaties tikt pieminēti
kā jubilāri Rundāles novada ziņu
apsveikumu slejā, lūdzam iepriekš
sazināties ar novada domes Kanceleju:
63962298, vai rakstot uz e-pastu –
kristine.kocina@rundale.lv

Atcerēsimies izlikt Valsts
karogu!
14.jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena - sēru noformējumā;
17.jūnijs - Latvijas Republikas okupācijas
diena - sēru noformējumā.

4.1. rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmap
strāde, pieejamais finansējums 47770,37 LVL.
Rīcības mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnie
ciskās darbības attīstību un konkurētspēju; veicināt lauksaimniecības
produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauk
saimniecības produktiem.
2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,
infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas
iepakošanai” ietvaros šādai rīcībai:
4.2. rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmap
strāde mājas apstākļos, pieejamais finansējums 44095,73 LVL.
Pilnais atbalstāmo jomu saraksts un projekta pieteikuma
izstrādes un vērtēšanas kritēriji pieejami Lauku Tīkla mājas
lapā www.laukutikls.lv

GAIDĀMIE PASĀKUMI
PILSRUNDĀLĒ:
Rundāles novada svētki „Ierodies braucot vai ejot,
lidojot vai skrejot – gaidīts esi svētkos!”
1.jūnijā plkst.18.00 Pilsrundāles vidusskolas sporta
laukumā Rundāles novada svētku ieskaņas sportiskajās
aktivitātēs.
2.jūnijā plkst.15.00 svētku gājiens no Rundāles novada
domes līdz Rundāles pilij. No plkst.16.00 – svētku
koncerts Rundāles pils parkā.
Izlaidums 9.klasēm
9.jūnijā Pilsrundāles vidusskolā
Izlaidums 12.klasei
22.jūnijā Pilsrundāles vidusskolā
Ielīgošana un Līgo svētki Rundālē
22. un 23.jūnijā. Programmā: meistardarbnīcas,
pirtslietas, teātra izrādes, brīvdabas kino (pie Baltās
mājas);
23.jūnijā plkst.22.00 - balle – spēlēs „Elgars un & CO ”
(pie Pilsrundāles vidusskolas).
(sīkāka informācija afišās)
BĒRSTELĒ:
Sporta diena pieaugušajiem
16.jūnijā plkst.11.00 Bērsteles parkā
Ielīgošana, Līgo svētku balle Bērsteles parkā
23.jūnijā (sīkāka informācija afišās)
SVITENĒ:
Ielu basketbols – II posms
9.jūnijā plkst.11 Svitenē
Līgo svētku sporta spēles, amatierkolektīvu
koncerts un zaļumballe
23.jūnijā plkst.10.00 Svitenes parkā Līgo svētku
sporta spēles. Vakarā – zaļumballe, spēlēs grupa
„Kompromiss” no Valmieras (sīkāka informācija afišās)
VIESTUROS:
„Ielīgošanas” pasākums
15.jūnijā plkst.21.00 Viesturu kultūras centrā
„Ielīgošana”, koncerts, balle.
Piedalās mūsu novada amatierkolektīvi un vieskolektīvi.

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:
Rundāles pagasts
2 zemes gabali Punslavās 0,50 ha (k.nr. 4076 001 0077)
1 zemes gabals Pilsrundālē garāžu teritorijā 0,005 ha
(k.nr. 40760030565);
2 zemes gabali mazdārziņi Pilsrundālē 0,18 ha
(k.nr. 40760030436, 40760030219);
2 zemes gabali Pilsrundālē 0,12 ha un 0,3 ha
(k.nr. 40760020055);
7 mazdārziņi Saulainē 0,35 ha
(k.nr. 40760080285, 40760080192, 40760080126,
40760080207, 40760080208, 40760080143)
2 zemes gabali Mazdārziņi pie Rītausmām
(k.nr. 40760080234, 40760080228)
1 zemes gabals Mazdārziņš pie Eglītēm 0,02 ha
(k.nr. 40760100045)
Svitenes pagasts
1 zemes gabals pie Liksmaņiem 0,7 ha (k.nr. 40880010095)
1 zemes gabals Svitenē 0,2 ha (k. nr. 40880080025)
Viesturu pagasts
3 zemes gabali Viesturos 0,59 ha
(k.nr. 40960040215, 40960040216, 40960040217)

Mūžībā aizgājis
Vairs manis neesot. Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums, ar maigo ziedu dvesmu,
Ik rasas pilienā, kas rīta saulē lās.
Gan jūsu sirdīs,
Domās, atmiņās
/I.Rudene/

Antons Nasuro
Aleksandra Rjabceva
Pranciska Atstupena
Vjačeslavs Golišņikovs
Leons Dravnieks
Konstantīns Jurēvičs

(07.07.1937
(16.04.1940
(15.04.1928
(25.05.1962
(07.01.1932
(15.01.1936

-

17.04.2012)
26.04.2012)
30.04.2012)
02.05.2012)
02.05.2012)
04.05.2012)

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi. Izdevums izdevniecībā tiek sagatavots 2 nedēļu laikā
no katra mēneša pirmā datuma. Rundāles novada dome nenes atbildību par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par
interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. 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.

