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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

RUNDĀLES NOVADA DOME UZSĀK CEĻA PILSRUNDĀLE –
SVITENE PĀRŅEMŠANAS UN REKONSTRUKCIJAS PROCESU
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, saglabātu Svitenes ciema apdzīvotību, kā arī sekmētu Svitenes
muižas kā potenciālā tūrisma
galamērķa attīstību, Rundāles
novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē 15.jūnijā,
kurā piedalījās novada uzņēmēji un lauksaimnieki Māris
Leitlants, Aivars Upenieks,
Iveta Borkovska un Vēsma Veģere, kā arī domes vadība, tika
atbalstīta iecere novirzīt no
Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam valsts un
Eiropas Savienības investīciju
pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” paredzētos līdzekļus
1,17 miljonu eiro apmērā Pilsrundāle – Svitene – Klieņi ceļa
posma rekonstrukcijai.
Saskaņā ar programmas nosacījumiem, minētos līdzekļus
nedrīkst ieguldīt pašvaldības valdījumā neesošā īpašumā. Programmas ietvaros tiek atbalstīta
grants ceļa būvniecība vai pārbūve, melnā seguma (asfaltbetona) vai cementbetona seguma
ieklāšanas izmaksas ir neattiecināmās. Katra pašvaldība pēc
diskusijām ar vietējiem uzņēmējiem, ievērojot vietējo uzņēmēju
intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju, apstiprina savus kritērijus un nosaka
konkrētam novadam piemērotāko
ietvaru rekonstruējamo ceļu sarindošanai prioritāra secībā. Rundāles novada izvirzītie kritēji ceļu
atlasei ir skolēnu pārvadājumi,
sabiedriskā transporta kustība,
uzņēmumos nodarbināto skaits,
ceļam pieguļoša teritorijā deklarēto darbspējīga vecuma cilvēku
skaits, lauksaimniecības tehnikas
braukšanas intensitāte.
Autoceļš Pilsrundāle-Svitene-

Attēlā no kreisās puses – padomes locekles Iveta Borkovska
un Vēsma Veģere, uzņēmējdarbības speciāliste Ludmila Knoka, izpilddirektors Aigars Sietiņš
un domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis apspriež iespējamos
risinājumus.
Attēlā pa labi – Pilsrundāle
– Svitene ceļš rudens-ziemas un
ziemas-pavasara periodos kļūst
praktiski neizbraucams.
Klieņi jau vairākus gadus ir nepieļaujami kritiskā tehniskā stāvoklī
- esošais ceļa grants segums rudens-ziemas un ziemas-pavasara
periodos, kad nav iespējama ceļa
klātnes planēšana, ir praktiski neizbraucams, jo ir dziļi ceļa klātnes
iesēdumi, pamatkārtas atsegumi,
no kuriem virspusē nāk melnzeme
un māls.
„Autoceļš ir stratēģiski svarīgs
ne tikai novada attīstībai kopumā,
bet arī apdzīvotības saglabāšanai
Svitenes pagastā. Esam veikuši
ilglaicīgas pārrunas ar Satiksmes
ministriju, valsts akciju sabiedrību
„Latvijas Valsts ceļi”, vietējiem
uzņēmējiem, iedzīvotājiem, un

šobrīd kā optimālāko risinājumu
saskatām ceļa posma pārņemšanu pašvaldības īpašumā no Satiksmes ministrijas,” stāsta domes
priekšsēdētājs Aivars Okmanis.
Jautājums par ceļa posma
pārņemšanu skatīts 16.jūnija
Rundāles novada domes Finanšu
komitejas sēdē, kur visi klātesošie
deputāti balsoja par.
„Rundāles novada dome vēlas pārņemt pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības Pilsrundāle – Svitene – Klieņi ceļa grants posmu no
Rundāles pils muzeja līdz Svitenes
ciemam, tas ir, no 1.42 kilometra, kur beidzas asfaltētā daļa aiz
Rundāles pils, līdz 9,17 kilometram, tas ir, līdz Svitenes ciemam.
Piešķirtās kvotas ietvaros 1,17
miljonu apmērā varētu tikt veikta
ceļa grants posma rekonstrukcija,

bet par pašvaldības līdzekļiem –
asfaltbetona ieklāšana. Šobrīd
provizoriskās aplēses, ko veikusi
Satiksmes ministrija, liecina, ka
ceļa pamatkārtas rekonstrukcija
varētu izmaksāt no 930 līdz 990
tūkstošiem eiro, bet ceļa asfaltēšana, paredzot dilumkārtu un
asfaltbetonu, varētu izmaksāt ap
770 tūkstošiem eiro,” atklāj domes priekšsēdētājs.
Šādam risinājumam piekritusi
arī Satiksmes ministrija, norādot,
ka, ja Rundāles novada dome pārņems minēto ceļa grants posmu,
VAS „Latvijas Valsts ceļi” varētu
veikt asfaltbetona seguma atjaunošanu gar Rundāles pili un Svitenes ciemā.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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MAIJĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI
IESNIEDZ ČETRUS PROJEKTU
PIETEIKUMUS 400 TŪKSTOŠU EIRO
VĒRTĪBĀ
26.maija domes sēdē tika apstiprināti četri
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmai sagatavotie projektu pieteikumi. Tika pieņemts
lēmums sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Atklātas daudzfunkcionālas sporta
arēnas būvniecība Svitenē” ar kopējo projekta īstenošanas summu EUR 121 498.56, ko
sastāda EUR 45 000.00 ELFLA finansējums
un EUR 76 498.56 Rundāles novada domes
budžeta finansējums. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā pašvaldība
uzņemsies visas saistības, kas attiecas uz
projekta īstenošanu un nodrošinās projekta īstenošanas priekšfinansējumu, ņemot
aizņēmumu Valsts kasē. Projekta ietvaros
Svitenē plānots izbūvēt daudzfunkcionālu
sporta arēnu 15 metru platumā un 30 metru
garumā ar mākslīgo segumu. Laukums būs
piemērots basketbola, tenisa, mini-futbola,
florbola, badmintona, ziemā – hokeja un citu
komandu sporta spēlēm.
Tika pieņemts lēmums sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu arī par āra trenažieru uzstādīšanu Rundāles novada ciemos ar kopējo projekta īstenošanas summu
EUR 32 120.66, ko sastāda EUR 28 908.59
ELFLA finansējums un EUR 3212.07 Rundāles novada domes budžeta finansējums.
Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējums tiks nodrošināts no
Rundāles novada domes budžeta. Projekta
ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt āra
trenažierus dažādu muskuļa grupu vingrināšanai Pilsrundālē, Saulainē, Svitenē, Bērstelē
un Viesturos.
Tika pieņemts lēmums sagatavot un iesniegt
projekta pieteikumu „Daudzfunkcionāla sabiedriskā centra attīstīšana Vecrundālē” ar
kopējo projekta īstenošanas summu EUR
49 995.93 EUR, ko sastāda EUR 44 996.34
ELFLA finansējums un EUR 4 999.59 Rundāles novada domes budžeta finansējums.
Projekta īstenošanas priekšfinansējumu plānots nodrošināt no Rundāles novada domes
budžeta. Projekta atbalsta gadījumā, plānots veikt “Rundāles pasta” ēkas Vecrundālē
siltināšanu no iekšpuses, nomainīt grīdas,
izbūvēt apkures krāsnis, veikt telpu apdari,
pielāgojot ēku dažādām sabiedriskajām aktivitātēm.
Ceturtais sagatavotais projekta pieteikums
paredz apgaismota gājēju celiņa būvniecību
Pilsrundāles ciemā līdz Rundāles pilij. Kopējā projekta īstenošanas summa ir EUR 181
323.95, ko sastāda EUR 45 000.00 ELFLA
finansējums un EUR 136 323.95 Rundāles
novada domes budžeta finansējums. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā
projekta īstenošanas priekšfinansējums tiks
nodrošināts, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

AKTUALIZĒ INVESTĪCIJU PLĀNU
Domes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas
Rundāles novada Investīciju plāna 2016.2018.gadam ietverto aktivitāšu numerācijai,
kā arī veikti grozījumi, papildinot ar punktiem;
- Nr.1.45. „Rundāles novada pašvaldības
ēkas energoefektivitātes pasākumu ieviešana”;
- Nr.1.46. „Daudzfunkcionāla sabiedriskā
centra attīstīšana Vecrundālē”.
Plāns aktualizēts, ņemot vērā projektus, ko
Rundāles novada dome plāno iesniegt Bauskas rajona lauku partnerības izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kā arī Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa II projektu
iesniegumu atlases kārtā „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās
nozīmes attīstības centru pašvaldībām”. Ar
aktualizēto investīciju plānu 2016.-2018.gadam var iepazīties www.rundale.lv Pašvaldība/ Plānošanas dokumenti.
JAUNIEŠI PLĀNO ORGANIZĒT SPORTISKAS AKTIVITĀTES, SENIORI – GŪT
PIEREDZI
Tika apstiprināts jauniešu biedrības „Mums
pieder pasaule” projekta pieteikums „Biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu organizēšana”. Rundāles novada domes līdzfinansējums 2016.gada projekta ietvaros
tiek paredzēts četrām aktivitātēm – Līgo
jautrajām sporta spēlēm, kur kopā ar sporta programmu, biedrība piedāvās trīs dažādas aktivitātes sabiedrības saliedēšanai
un biedrības popularizēšanai, Velo sacensībām Svitenes parkā bērniem un jauniešiem
no 6 līdz 16 gadu vecumam, Ziemassvētku
darbnīcai ar piparkūku namiņu cepšanu un
rotāšanu un gatavošanos izstādei „Svitene
toreiz un tagad”, kur biedrība plāno iepirkt
dažāda izmēra rāmjus fotogrāfiju izvietošanai Svitenes saieta namā. Rundāles novada
domes finansējums sastāda 500,00 EUR lielu summu.
Tāpat tika apstiprināts Viesturu pagasta
senioru biedrības „Vakarvējš” projekta pieteikums „Dzīves priekam un veselībai”. Seniori
šogad ar domes atbalstu plāno organizēt
dažādus labas pieredzes braucienus, kā arī
tradicionālos pasākumus. Rundāles novada
domes atbalsts veido 245,93 EUR.
IZNOMĀ ZEMES UN IZĪRĒ DZĪVOKLI
Tika iznomātas sekojošas pašvaldībai piekritīgas zemes –
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Saulaines mazdārziņš 3.8”, kadastra numurs 4076 008 0145, zemes vienība 0,05
ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma

„Saulaines mazdārziņš 3.2”, kadastra numurs 4076 008 0212, zemes vienība 0,05
ha platībā;
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Mazdārziņš 23”, kadastra numurs 4088 004
0289, zemes vienība 0,06 ha platībā;
- Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, kadastra numurs 4088
004 0282, zemes vienība 0,06 ha platībā.
Ar domes lēmumu tika izīrēts dzīvoklis
daudzdzīvokļu mājā „Mazbērstele 3”, Mazbērstele, Rundāles pagastā un apstiprināta īres maksa EUR 0,31 par kvadrātmetru.
Ņemot vērā Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvoklis izīrēts kādai personai dzīves apstākļus
uzlabošanai.
APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS
PROJEKTU UN LIETOŠANAS MĒRĶI
Domes sēdē tika apstiprināts Zemes ierīcības projekts Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunvarenie” zemes vienībai.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
23,90 ha platībā piešķirts jauns nosaukums
„Atvari” un apstiprināts zemes lietošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts zemes lietošanas mērķis
nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs 40760010048, zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 40760070079,
3,4 ha platībā un 40760070078, 5,8 ha
platībā – zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
ORGANIZĒ IZSOLES
Tika pieņemts lēmums organizēt pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Spuļģi”, kadastra numurs
40760030577, ar kopējo platību 0,3476 ha,
atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli,
kā arī apstiprināti izsoles noteikumi. Izsole
notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā
plkst.14:00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.rundale.lv Pašvaldība/ Izsoles.
Pieņemts lēmums organizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs
4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 001 0077 daļas, 0,74 ha
platībā, zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Tika apstiprināti arī zemes nomas tiesību izsoles noteikumi.
Pieņemts lēmums organizēt pašvaldībai
piekritīga Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma “Viesturu lauki” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4096 004 0143 daļas 0,225 ha platībā zemes nomas tiesību
atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sēdē tika apstiprināti zemes nomas tiesību
izsoles noteikumi.
APSTIPRINA BUDŽETA GROZĪJUMUS
Ieņēmumu daļa grozīta par 4499 eiro, kur
3499 eiro ir Jaunatnes starptautisko ->
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PIEŅEMTIE LĒMUMI
<- programmu aģentūras piešķirtais finansējums projekta
“Mēs esam TE.LV” realizācijai,
1000 eiro - ieņēmumi par tiesu izdevumiem komunālajiem
pakalpojumiem. Izdevumu daļa
precizēta atbildoši projekta
“Mēs esam TE.LV” aktivitātēm,
1000 eiro nogrozīti kā izdevumi
juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 2705 eiro no projektu
līdzfinansējuma nogrozīti pozīcijā Mežotnes baznīcas rekonstrukcija, 373 eiro no neparedzētājiem izdevumiem piešķirti
muzikālās darbnīcas organizēšanai Svitenē, par 230 eiro iegādāts jauns āra baneris „Sveicam svētkos!”, kas novietots
pie Pilsrundāles vidusskolas.
Veikti arī grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Ar saistošajiem noteikumiem
Nr.7 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada
saistošajos noteikumos Nr.15
„Par Rundāles novada domes
budžetu 2016.gadam” var iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Saistošie noteikumi.
ATCEĻ LĒMUMU
Saskaņā ar Rundāles novada
domes 2011.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.
1 „Par Rundāles novada paš-

valdībai piekrītošu un piederošu neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanu un nomas maksas
noteikšanu”, nomniekam viena
mēneša laikā no līguma sagatavošanas ir jāparaksta (jānoslēdz) zemes nomas līgums. Ja
minētajā termiņā zemes nomas līgums netiek parakstīts,
persona zaudē nomas tiesības
uz zemesgabalu un Domei ir
tiesības atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par
zemesgabala piešķiršanu nomā
citai personai.
Domes sēdē tika atcelts Rundāles novada domes 2015.
gada 26.novembra lēmums
Nr.15 „Par Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0046 iznomāšanu”.
NĀKAMĀ DOMES SĒDE
– 30.JŪNIJĀ PLKST.09.00
DOMES SĒŽU ZĀLĒ
Ar publicētajiem domes lēmumiem, sēžu audio ierakstiem ikviens var iepazīties pašvaldības
mājas www.rundale.lv sadaļā
Pašvaldība/ Domes lēmumi.

ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ PĀRDOD
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „SPUĻĢI”
ZEMES VIENĪBU
Rundāles novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Spuļģi”,
kadastra numurs 4076 003
0577, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030574
Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, ar kopējo platību 0.35
ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.
rundale.lv un Rundāles novada
domes kancelejā (Pilsrundālē
1, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā) darba laikā (darba die-

nās: no 8.00 -12.00 un 13.00
-17.00, pirmdienās līdz 18.30,
piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971,
jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr.
28609107.
Pieteikties izsolei līdz 2016.
gada 15.augustam plkst.12:00.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā,
domes sēžu zālē 2016.gada
15.augustā plkst.14:00.
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PAZIŅOJUMS PAR GAUJAS, LIELUPES UN VENTAS UPJU
BASEINU APGABALU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNU
2016.-2021.GADAM UN GAUJAS, LIELUPES UN VENTAS
UPJU BASEINU APGABALU PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS
PLĀNU 2016.-2021.GADAM IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA VIDES PĀRSKATU NODOŠANU
SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(turpmāk - VARAM) saskaņā
ar Ministru kabineta 2004.
gada 23.marta noteikumiem
Nr.157 “Kārtība, kādā veicams
ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma
ietvaros izstrādāto Vides pārskatu (turpmāk – Vides pārskati) projektus Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu
apgabalu apsaimniekošanas
plāniem 2016.-2021.gadam
(turpmāk – apsaimniekošanas
plāni) un Gaujas, Lielupes un
Ventas upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības
plāniem 2016.-2021.gadam
(turpmāk – plūdu riska plāni).
Apsaimniekošanas plānus un
plūdu riska plānus ir izstrādājis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs,
bet Vides pārskata projektus
– VARAM (adrese: Peldu iela
25, LV-1494, Rīga; tālrunis:
67026515; e-pasts: pasts@
varam.gov.lv; tīmekļa vietne
www.varam.gov.lv).
Vides pārskata projekti attiecas uz vides politikas jomu.
Vides pārskata projektu izstrāde tika uzsākta 2015.
gada novembrī. Apsaimniekošanas plānus un plūdu riska plānus atbilstoši Ūdens
apsaimniekošanas
likuma
9.panta ceturtajai daļai sagatavoja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
(turpmāk – LVĢMC). Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu
apgabalu apsaimniekošanas
plānus un plūdu riska plānus
apstiprināja ar 2015.gada
22.decembra rīkojumu Nr.
378. Lai arī apsaimniekošanas plāni un plūdu riska plāni
2016.-2021.gadam ir apstiprināti, tajos var tikt izdarīti
grozījumi, ja Vides pārskatu
apspriešanas laikā šāda nepieciešamība tiks konstatēta.
Apsaimniekošanas plāni un
plūdu riska plāni tiek realizēti
laikā no 2016.gada sākuma

līdz 2021.gada beigām.
Apsaimniekošanas plānu un
plūdu riska plānu īstenošana
ietekmēs Gaujas, Lielupes un
Ventas upju baseinu apgabalu
teritoriju.
Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2016.gada 9.jūnija
līdz 2016.gada 8.jūlijam. Ar
apsaimniekošanas plāniem,
plūdu riska plāniem un Vides
pārskatu projektiem ir iespējams iepazīties VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494,
Rīga), iepriekš saskaņojot pa
tālruni: 67026574. VARAM
darba laiks: no pirmdienas
līdz ceturtdienai no plkst. 8:30
līdz plkst. 17:00, piektdienās
no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00
ar pusdienas pārtraukumu no
plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00;
brīvdienas - sestdiena un
svētdiena.
Vides pārskatu projekti pieejami VARAM tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/
lat/lidzd/sab_aps.
Apsaimniekošanas plāni un plūdu
riska plāni pieejami LVĢMC
tīmekļa vietnē: http://www.
meteo.lv/lapas/vide/udens/
udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani?id=1107&nid=424.
Rakstiskus priekšlikumus ar
norādi „Priekšlikumi Gaujas,
Lielupes un Ventas baseinu
apsaimniekošanas un plūdu
riska pārvaldības plāniem un
vides pārskatu projektiem” līdz
2016.gada 8.jūlijam sūtīt pa
pastu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@
varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt
institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu
sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām
personām – vārdu, uzvārdu,
adresi un datumu. Anonīmi
iesniegumi netiks ņemti vērā.
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RUNDĀLES NOVADA SVĒTKI FOTOMIRKĻOS

4.jūnijā tika atzīmēti Rundāles novada svētki, kam
šogad tika dots nosaukums
“Visas upes tek uz jūru”, izceļot ūdens nozīmi daudzu
tautu kultūrā. Atbilstoši tematikai, norisinājās arī svētku gājiens, kas šogad sākās
pie Pilsrundāles vidusskolas.
Pirmo vietu gājienā ieguva
Viesturu mazie dejotāji no deju
kolektīviem “Sprīdītis” un “Annele”, otro vietu – senioru apvienība „Sudrabupe”, trešo vietu
– pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” kolektīvs. Par
krāšņu dalību novada svētku
gājienā tika uzteikts Svitenes
amatierteātris „Šurumburums”,
par izdomas bagātu dalību –
Pilsrundāles vidusskola, par atraktīvu dalību – Rundāles novada domes kolektīvs.
Svētku koncertā uzstājās
mākslinieki no Rundāles novada sadarbības pašvaldības
Baltkrievijā Svisločas rajona –
folkloras ansamblis “Pušanskije
napevi”, sadraudzības pašvaldības – Udžiates-Trevano (Itālija)
– arfisti, kā arī draugi no Pakrojas rajona Lietuvā – Linkuvas
vidusskolas dejotāji. Svētku
programmu kuplināja kolektīvi
no Rundāles, Bauskas un citiem
Latvijas novadiem.

Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Svētku dienā Rundāles pils dārzu piepildīja simtiem cilvēku. Svētku foto mirkļi BM studio RUNDĀLE.
Vairāk foto meklē www.rundale.lv

Attēlā augšā – senioru biedrība „Sudrabupe” šogad gājienā ieguva otro vietu
Attēlā pa labi – sadraudzības pašvaldības
no Itālijas arfu spēlētāji

Atraktīvās dziedātājas no folkloras ansambļa “Pušanskije napevi” no
Baltkrievijas
/Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”/

Gājiena pirmās vietas ieguvēji – „Annele” un „Sprīdītis”
mazie dejotāji
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SVITENES SKOLA GATAVOJAS 180 GADU
JUBILEJAS SVINĪBĀM!

Foto no Amaldas Arājas 1918.-1920.gadi
16. jūlijā Svitenes skola
atzīmēs savu 180. gadadienu.
No diviem novadiem - Svitenes muižas un Lielbērsteles
muižas 1819. gadā izveidojās
Svitenes un Lielbērsteles pagasti ar 1866 iedzīvotājiem, Svitenē
- 915, Lielbērstelē -734. Abiem
šiem pagastiem laika gaitā bijušas atsevišķas skolas, Svitenē
- Svitenes, Lielbērsteles pagastam – Lielbērsteles baznīcas
skola. Vēsturiski Svitenes skolas
pirmsākumi kādā vācu laikrakstā minēti 1834.gadā. 1891 gadā
pagasti apvienoti vienā – Svitenes pagastā, un 1893.gadā
Lielbērsteles skola pievienota
Svitenes skolai.
GRĀFIENE FON ELMPT
ZIEDO NAMU UN ZEMI
Par skolas atklāšanu 1836.
gadā “Latviešu avīzē” bija lasāms “Cienījamā lielmāte fon
Elmpt uzbūvēja skolu un deva
zemi skolmeistaram Jēkabam
Rozenbergam”. Vācu žurnālā
“Inland” 1837.gadā lasāms sekojošais: “Svitenes īpašniece
grāfiene fon Elmpt ziedojusi par
labu skolai namu, zemi, kā arī
visu skolas ierīci. Skola svinīgi
iesvētīta. Ļaudis ziedojuši skolas
kopgaldam rudzus, aizdaru, putraimus, zirņus, kartupeļus, siļķes,
taukus, gaļu. Iejūsma bija liela”.
Pirmais skolotājs Jēkabs Rozenbergs pēc nodarbošanās bi-

jis amatnieks, bet izraudzīts par
skolotāju, ātri apmācījies šim
darbam vajadzīgos paņēmienus.
Savu bijušo skolēnu atmiņās
palicis kā stingrs un labs skolmeistars, kurš ar skolēniem labi
ticis galā.
Kāds nostāsts par tautā cienīto baronesi. „Reiz zemnieki
uzzinājuši, ka lielmāte pārbrauc
no ārzemēm. Skolotājs savam
korim samācījis dažas apsveikuma dziesmas un zināmā dienā,
apmēram, piecdesmit cilvēku
liels bars ar skolotāju priekšgalā nostājies pie kroga lielmāti
sagaidīt un apsveikt. Bet tas
notiek, tā saucamā poļu dumpja
laikā, un lielmāte no citas puses
uzzina, ka arī svitenieki taisoties
dumpoties un nodomājuši uz
viņu atentātu izdarīt. Redzēdama jau pa gabalu lielo ļaužu pūli,
lielmāte nobīstas. Liek griezt
zirgus apkārt un vēlu vakarā pa
kādiem sāņu ceļiem iebrauc Svitenes muižā. Kad grāfiene te uzzina lietas īstenību, ir uz sevi noskaitusies un gudro, kā lietu par
labu vērst. Otrā dienā tiek skolotājam paziņots, ka patiesībā
lielmāte tikai tagad pārbrauks.
Visi sagaidītāji atkal nostājas
pie baznīcas kroga, bet grāfiene no otras puses piebrauc pie
apsveicējiem. Pēc tam sagaidītājiem pilī tiek sarīkota maltīte,
kur pasniedz septiņus ēdienus.”
Vēlāk skolotājs Ģederts Ro-

zenbergs, Jēkaba Rozenberga
dēls, bijis rosīgs kora diriģents,
kurš ar savu kori piedalījies
1873., 1880. un 1888.gadu Vispārējos dziesmu svētkos Rīgā un
apgabala svētkos Dobelē.
Ar 1893.gadu sākuši strādāt
skolotāji ar “solīdāku” izglītību,
kuri strādājuši “pāri programmai”- K. Pulciņš. J.Kleinberģis,
J.Spriņģis,
H.Krausurbs,
J.Dreimanis. Svitenē aktīvi darbojusies dziedāšanas biedrība
“Zemgalieši”, nodibināta ugunsdzēsības biedrība un 1902.gadā
Svitenes saimnieku – īpašnieku
biedrība.
SKOLĀ MĀCĀS PIRMAIS
VALSTS PREZIDENTS
Pasaules karš pārtrauc arī
skolas darbu. Skolas ēka tika
izpostīta, vācu armija izmantoja
telpas gūstekņu novietošanai.
Iedzīvotāju bērni bija jāsūta uz
vācu karavīru – skolotāju vadītām skolām. Neilgu laiku tika
noorganizēta mājmācība ar kontroles punktiem Igauņu, Grābēnu
un Bencēnu- Gludiņu mājās.
Vietējo saimnieku jaunkundzes
izpildīja skolotāju pienākumus.
Ar pārtraukumiem tika atsākta
skolas darbība.
Svitenes skolā mācījies Miķelis Klusiņš no “Kukāriem”,
studējis Tērbatā matemātiku
un astronomiju, vēlāk Pēterpilī
(ķeizara galmā) bijis skolotājs.

SVITENES SKOLA
ŠODIEN
Izveidojoties Rundāles novadam no 2009.gada 30.jūlija skola turpina darboties kā
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Svitenes skola ar 1.
– 6.klases skolēnu apmācību.
2011.gada vasarā skola
vērienīgi svin 175.gadu jubileju. 2011./2012.mācību gadā
ēkā tiek atvērta Mūzikas un
mākslas skola.
2014.gada 6.janvārī sākumskola un pirmsskolas grupas tiek pārceltas uz renovēto
ēku - bijušo pagastmāju, kas
celta kā bērnudārzs. Pašlaik
Svitenes muižas ēkā darbojas
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Mākslas skola.
Svitenē no “Maleniekiem” mācījies Juris Lazdiņš, kurš Latvijas
laikā palīdzējis izstrādāt Latvijas
baznīcas Satversmi. No Svitenes
pagasta “Igauņiem” Reinhardu
dēli: Gustavs Reinhards satversmes sapulces un SAEIMAS
loceklis, populārs acu ārsts, strādājis ārzemēs, Jānis Reinhards
– teologs, Nikolaja (Meža) kapu
dibinātājs. Dzimis Sodu- Sesavas “Čakstēs”, Svitenes skolu apmeklējis arī mūsu pirmais valsts
prezidents Jānis Čakste. No Svitenes skolas vēlāk aizgājis uz
Jelgavas ģimnāziju.
SKOLA PĀRIET UZ
SVITENES MUIŽAS TELPĀM
Ar 1920./21.mācību gadu
skola tiek ievietota Svitenes
muižas pilī. Pils līdz ar muižas
centru tika piešķirta pagasta
sabiedrībai. Bermonta armijai
atkāpjoties, tā tiek aizdedzināta, taču vietējiem iedzīvotājiem
izdodas to ātri izglābt. Ēkā tiek
veikti nepieciešamie remonti.
Mācību apstākļi jūtami uzlabojās. Savu atbalstu sniedza arī
Izglītības Ministrija - 1000 latus
mūzikas instrumentu iegādei.
Tiek iepirktas šujmašīnas, galdniecības rīki zēniem, kinematogrāfa iekārta ar benzīna motoru
un dinamo. Lauksaimniecības
centrālbiedrība izsniedza 105
ābelītes paraugdārza iekārtošanai. ->
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UZ SVINĪGO SARĪKOJUMU AICINA BIJUŠOS SKOLĒNUS, PEDAGOGUS
UN DARBINIEKUS

<- Vienai personai kopgaldam tika ieskaitīti ap 8 latiem,
neieskaitot maizi. 1923./24.mācību gadā skolā mācās 174 skolēni. Rīkoti publiski sarīkojumi.
Latvijas valsts piecu gadu
pastāvēšanas svētki skolā tiek
atzīmēti ar svinīgu aktu, dziesmām, deklamācijām un izrādi
“Kur radās Latvijas spēki”.
1930./31.mācību gadā skolā
vakaros sāk darboties papildskola. Tajā pasniedza sekojošas
mācības - zemkopību, lopkopību,
putnkopību, dārzkopību, mājturību, biškopību, pilsoņu mācību,
higiēnu, saimniecisko rēķināšanu, zemes mērīšanu, latvju valodu u.t.t. Tika nodibināts skolēnu
mandolīnu orķestris.
Skolu beidzot, spējīgākiem
skolēniem izsniedza dokumentu
ar tiesībām iestāties vidusskolā,
pārējiem skolēniem - bez tiesībām iestāties vidusskolā.
VEIC VĒRIENĪGU SKOLAS
REMONTU

1938.gadā,
pateicoties
pagasta darbinieku, it sevišķi ilggadīgā pagasta vecākā
J.Sirmbārža lietpratīgai rīcībai,
skolā notiek ēkas plašāks remonts. Ar šo pārbūvi skola kļūst
par vienu no ērtākajām tuvākā
apkārtnē. Liela pateicība par
ierosinājumiem un pamudinājumiem šinī ziņā pašvaldību
departamenta direktoram svitenietim J.Zankevicam. Vērienīgi
tika atzīmēta skolas 100.gadu
jubileja.
1949.gadā Svitenes skolā
atvērta augošā vidusskola. Slikto ceļu un satiksmes dēļ 1963.
gadā pēdējo gadu tiek uzņemti
skolēni vidusskolas klasēs.
Svitenes skolā mācījušies:
Jānis Polis- ZA Organiskās sintēzes vecākais zinātniskais
līdzstrādnieks, zāļu “Remantadīns” izgudrotājs, Valda Ozola
– ķīmijas doktore, Daugavpils PI
vecākā pasniedzēja, Jānis Miodle- virsnieks raķešu izmēģinātājiem Baikonuras kosmodromā,

Svitenes skolas 150.jubilejā - no labās Kārlis Hammers,
Jānis Miodle. Kārlis Bukovskis.
Oskars Gerts- laikraksta “ „Lat- gleznotāja.
1989.gada 18. novembrī virs
vijas Vēstnesis” galvenais redaktors, Kārlis Hammers- dziedāša- Svitenes skolas tiek uzvilkts sarnas skolotājs un koru diriģents, kanbaltsarkanais karogs.
Svitenes skolas 180 gadu paUģis Mežavilks – gleznotājs,
grafiķis, karikatūrists, Zigurds stāvēšanas laikā skolu vadījuši
Mežavilks - fotogrāfs, žurnālists, 18 direktori.
Gunta Novika,
reportieris, Harijs Purviņš – glezPilsrundāles vidusskolas
notājs, grafiķis, mākslinieciskais
struktūrvienības Svitenes skola
redaktors, Anna Seile - bijusī SAvadītāja
EIMAS deputāte, Īra Rozentāle –

RUNDĀLES PILĪ ATZĪMĒS DĀRZA SVĒTKU DESMITGADI
Pašā vasaras karstumā un
skaistākajā rožu ziedēšanas
laikā – 2. jūlijā – Rundāles pilī
notiks desmitie Dārza svētki.
Katru gadu tie aktualizē kādu
Rundāles pils dārzam nozīmīgu tēmu.
Pirmajos svētkos 2007. gadā
godinājām talciniekus, izsakot
pateicību visiem, kas palīdzējuši
kopt un veidot dārzu. Turpmākie
Dārza svētki bija veltīti strūklakas atklāšanai, tulpēm un citām
sīpolpuķēm, rozēm, kokaugu kolekcijām, dažādiem ziediem, vēsturiskajām oranžērijām, vēsturiskajiem parteriem un rožu dārza
desmitgadei. Šā gada jubilejas
uzvedums “Dārza svētku desmit
mirkļi” ļaus kopīgi atskatīties uz
paveikto un piedzīvoto, lai labāk
novērtētu šķietami nemanāmo
ikdienas darbu, kas vajadzīgs
dārza pastāvēšanai un attīstībai.
Šogad uzmanības centrā būs
Zaļā teātra atklāšana pēc rekonstrukcijas, kuras laikā veikta
amfiteātra atbalsta sienas pārbūve, atjaunota skatuves nogāze,
uzcelti un nokrāsoti divi paviljoni,
ieklāts paklājzāliens. Ir paveikts
viss nepieciešamais, lai te atkal
varētu notikt izrādes un koncerti.

Jāatzīst, ka Rundāles pils Zaļais
teātris ir viens no nedaudzajiem
šāda veida vēsturiskajiem teātriem Eiropā, turklāt izceļas ar
labu akustiku. Svinīgo atklāšanu
bagātinās uzvedums “Pasaka par
zilo rozi”.
DĀRZA SVĒTKU
PROGRAMMA:
12:30 – bērnu programma
kopā ar Čučumuižas rūķiem;
14:00 – uzvedums “Dārza
svētku desmit mirkļi”;
16:00 – Zaļā teātra atklāšana;
17:30 – grupas “Autobuss
debesīs” koncerts – svētku noslēgums.
VISAS DIENAS GARUMĀ:
• radošās darbnīcas un tirdziņš;
• iespēja iejusties rokoko laikmetā, vērojot vēsturisko rekonstrukciju “Galantas izklaides dārzā
18. gadsimta gaisotnē”;
• dārza tehnikas paraugdemonstrējumi;
• izjādes ar zirgiem un vizināšanās ponija pajūgā;
• aktivitātes kopā ar ielu vingrotāju šova komandu Street
Warriors – dažādi konkursi, ie-

spēja apgūt vienkāršus trikus un
kopā nofotografēties;
• orientēšanās spēle “Iepazīsti
Rundāles pils parku”, kurā veiksmi varēs izmēģināt katrs svētku
apmeklētājs.
Ieejas maksa: pieaugušajiem, studentiem, pensionāriem 4.00 eiro, skolēniem
2.00 eiro.
UZZIŅAI
Par svētkiem
Kopš 2007. gada Rundāles
pils muzejā tiek organizēti Dārza svētki. Tā ir iespēja satikties
dažādiem profesionāļiem dārzu
kopšanas jautājumos, dārzu mīļotājiem, ģimenēm ar bērniem,
ārvalstu tūristiem, talciniekiem,
kas palīdzējuši dārza kopšanas
darbos, muzeja atbalstītājiem un
regulārajiem apmeklētājiem, kā
arī citiem interesentiem. Svētku
koncepcija paredz apmeklētājus
izglītot, piedāvājot seminārus,
lekcijas un izstādes, un izklaidēt
ar priekšnesumiem uz skatuves.
Par Zaļo teātri
Rundāles pils baroka dārza
plānā 1735. gadā slavenais itāļu arhitekts Frančesko Bartolo-

meo Rastrelli iekļāvis Zaļo teātri
amfiteātra formā ar dzīvžogu
kulisēm. Atjaunošanas projektu
1977. gadā izstrādāja institūta
“Giproteatr” arhitekti. Tas pilnībā
atbilst arhitekta Rastrelli iecerei – puslokā veidota amfiteātra
daļa un perspektīvā uz skatuves
dziļumu pakāpeniski sašaurinātas kulises. Amfiteātra aizmuguri
norobežo skābaržu dzīvžogi, skatuves slīpumā akustikas nodrošināšanai iestādītas skābaržu
kulises. 1993. gadā kulisēs iestādītas egles, bet 2003. gadā
izgatavoti amfiteātra pakāpieni
un soli. Zaļais teātris tika atklāts
2004. gadā ar Georga Frīdriha
Hendeļa operas “Rinaldo” izrādi,
kuru finansēja Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība. Izrādi noskatījās vairāk nekā 700
skatītāju. Turpinot Zaļā teātra
izveidi, pēc Pēterhofas dārza paviljonu parauga izbūvēti īpaši paviljoni izrāžu gaismas iekārtām.
No jauna izveidotas amfiteātra atbalsta sienas un skatuves
priekšējā nogāze liektā formā.
Ruta Bemberga
Rundāles pils muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste
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APTURĒT MIRKLI MAGOŅU KOŠUMĀ- NOMETNE
JAŅA ROZENTĀLA 150-GADEI

Mācību ekskursija uz Nacionālo muzeju
2016. gada 15. janvārī oficiāli tika atklāts Jaņa Rozentāla jubilejas gads. Latviešu
glezniecības
pamatlicēja
Jaņa Rozentāla 150. gadadiena tiek svinēta ar plašu
un daudzveidīgu programmu
visā Latvijā un mēs- Mākslas
skolas audzēkņi un skolotāji- pievienojamies plašajam
svinētāju pulkam.
Jubilejas gada mērķis ir valstiskā un starptautiskā mērogā
aktualizēt un popularizēt Jaņa
Rozentāla radošo mantojumu
un izglītot sabiedrību, rosinot
plašāku interesi par nacionālās
mākslas vērtībām un paverot iespēju tās iepazīt.
Janis Rozentāls (1866–1916)
ir viens no nacionālās glezniecības skolas pamatlicējiem un
Baltijas mākslas modernizētājiem, kas 19. un 20. gadsimtu mijā latviešu profesionālo
mākslu pietuvināja Eiropas līmenim. Mākslinieks, kura radošais veikums ir ietverts arī Latvijas kultūras kanona sarakstā,
pieder pie sava laikmeta ietekmīgākajām personībām Latvijas
kultūrā, sabiedriskajā un mākslas dzīvē.
Tāpēc arī mēs trīs nometnes
dienas veltījām dažādu jomu
radošām izpausmēm, kurām iedvesmas avots ir Jaņa Rozentāla daiļrade.
Mūsu nometne šogad bija
magoņu krāsu, ziedu un noskaņu apvīta, jo tās bija gan gleznās, gan zīdā, gan akmeņos,
cepurēs un magoņu ceļā, kurā
plūcām magoņu klēpjus nometnes noslēgumam.

Gleznošanas nodarbībās pie
skolotājas Īras Rozentāles audzēkņi iedvesmojās no impresionistu darbiem un Jaņa Rozentāla ainavām, lai radītu savus,
saules un gaismas piepildītus
gleznojumus.
Radošās darbnīcas pedagoģe Gunta Novika rosināja atveidot Jaņa Rozentāla gleznās
redzamos lauku ziedus un fantāzijas tēlus. Tā tapa koši gleznojumi uz zīda un rakstaini oļi.
Skolotāja Gunta Šurna palīdzēja iejusties mākslinieka tēlā,
radot krāšņas un sarežģītas
papīra cepures ar rotājumiem.
Darbs bija sarežģīts un prasīja
lielu precizitāti un koncentrēšanos, bet rezultāts bija iespaidīgs.
Mākslas valodas pamatos
veidojām atklātnītes ar ģeometrisku dabas formu atveidojumu
zelta un sudraba krāsās.
Visneparastākā bija Tēlniecības diena, kurā visi jaunie mākslinieki izskatījās noputējuši, bet
laimīgi par neparasto darbu- iespēju veidot maza formāta tēlniecības darbu kopā ar Latvijā
populāro performanču autoru,
Latvijas Mākslas akadēmijas
Tēlniecības katedras vadītāju un
pasniedzēju Kirilu Panteļejevu.
Māls, ģipsis, java ieguva pilnīgi
citu nozīmi, jo pārvērtās pirmajos tēlniecības darbos.
Kad 14.jūnija pēcpusdienā
atklājām no Izraēlas muzeja
“Jad vašem” atceļojušo izstādi
par bērnu pārciestām sāpēm
un skumjām, iezīmējot 14.jūnija
mirkļus arī Latvijas vēsturē, tad
pārdomas visiem bija vienas- ir

Magoņu laukā / Foto no
L.Lauskinieces personīgā arhīva/
labi, ka skumji mirkļi var beigties
un pārtapt tikai par atmiņām, lai
turpinātos šodienā ar gaišu noskaņu.
Tāpēc nometnes noslēgums
bija kā apturētu mirkļu sērija- molberti ar mirkļu gleznojumiem, zīda plīvošana vējā,
krāsaini akmentiņi strūklakas
ūdens varavīksnē, skaisti ģeometriski zīmējumi ievijušies
koku zaros, meitenes un zēni
atraktīvi demonstrēja lielas un
mazas cepures, mazi tēlniecības
darbiņi sarkanās magonēs…
Vecāki patiesi ieinteresēti
aplūkoja un novērtēja intensīvā
darba rezultātu un izteica izbrīnu, cik daudz izdevies paveikt.
Tad vēl tradicionālā zemeņu
torte visiem kopā un vēlējumi
jaunajam mācību gadam.
Nākamā diena bija piedzīvojumu un sajūtu pilna, jo devāmies mācību ekskursijā uz
Bauskas pili, lai iedvesmotos
no vecmeistares Edītes Vīgneres izfantazētajiem vainagiem
un kroņiem. Izstāde visiem ļoti
patika un deva jaunas ierosmes.
Bet vislielākais pārsteigums
bija atjaunotais Nacionālais
Mākslas muzejs, kurā ir tik
daudz neparasta- stikla grīdas,
baltas sienas, interesanti izvietotas gleznas, jumts, no kura
aplūkot Rīgu. Tiešām ļoti eiropeisks un interaktīvs muzejs!
Aplūkojām Miervalda Poļa retrospektīvo izstādi, kurai bija radīta
izzinoša uzdevumu grāmatiņa,
kurā atbildes centāmies atrast.
Aplūkojām arī vecmeistara Borisa Bērziņa izstādi “Zelts.Sudrabs.” un, pats galvenais, Jaņa

Rozentāla gleznu oriģinālus, lai
sajustu, ka Rozentāla gads tiešām ir sācies.
Iespaidu bija ļoti daudz, kājas
sāpēja no lielās staigāšanas,
jaunieši teica, ka gleznu mirkļi
ņirb acu priekšā un gaida laiku,
lai tā kārtīgi paliktu atmiņu stūrīšos.
Par visinteresantāko vienbalsīgi atzinām Miervalda Poļa izstādi un iesakām visiem atrast
savus sajūtu mirkļus šajā neparastajā muzejā!
Vēl tikai izbaudījām ūdens
valdnieka statusu, “diriģējot”
strūklaku pie Kongresu pils un
– ceļš mājup. Dienas bija ļoti
piepildītas- ar darbu, sajūtām,
atklājumiem un kopā būšanas
prieku.
Svitenes pils, kurā atrodas
Mākslas skola, ir gan kultūrvēsturiska ēka, kurā notiek kultūras
pasākumi (esam no 2015.gada
decembra iestājušies Piļu un
muižu asociācijā), gan izglītības
iestāde, tāpēc Rozentāla gadā
aicināsim visus interesentus būt
kopā Rozentālam veltītā dienā
9.septembrī , kuru rīkos Kultūras
nodaļa kopā ar Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienību Mūzikas un mākslas skola.
Lai mums visiem vasaras
smaržu, garšu, skaņu piepildīts
laiks!
Lilita Lauskiniece,
Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienības Mūzikas un
mākslas skola
Mākslas skolas vadītāja
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16.JŪLIJĀ VISI SPORTOT GRIBĒTĀJI TIEK GAIDĪTI
PIE PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS
Individuālās sacensības, ielu basketbols un pludmales volejbols.
Pašiem mazākajiem – bezmaksas piepūšamā atrakcija

16.jūlijā pulksten 10.00
ikviens sportot gribētājs tiek
aicināts uz Vasaras sporta
spēlēm Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā, kur
līdzās individuālajām sacensībām notiks arī 2.posms
ielu basketbolā un Rundāles
čempionāts Pludmales volejbolā.
Individuāli spēki tiks pārbaudīti sekojošās disciplīnās:
- 60metru skrējienā. Sacensības noritēs divu līdz 10 gadu
vecuma grupā, kur dalībniekiem
būs jānoskrien puse no distances - 30 metri, 10 līdz 18 gadu
vecumam būs jau jāmēro visa
distance, 19 līdz 40 gadu vecumam, un 40 + grupā;
- Lodes grūšanā - 10-18.g.v,
19-40.g.v, 40 +;
- Tāllēkšanā - 2-10g.v,1018.g.v, 19-40.g.v, 40 +;
- Futbola soda sitienos
vārtos iezīmētos laukumos 6-14.g.v, 15+;
- Vīriešiem atspiešanās uz

skaitu - 10-18.g.v, 19+.
- Sievietēm uz ātrumu lēcieni ar lecamauklu vienas minūtes ietvaros - 10-18.g.v, 19 +.;
- Šaušana ar pneimatisko
pistoli - 18+ grupā vīriešiem un
sievietēm.
„Sacensības tiks apvienotas
ar maijā nenotikušo ģimenes
dienu. Tiks vērtētas aktīvākās
ģimenes, kuras piedalīsies vairākās disciplīnās. Aktīvākie saņems piemiņas kausus,” stāsta
sporta nodaļas vadītāja Ieva
Kirkila.
Mazākajiem spēļu dalībniekiem visas dienas garumā būs pieejama bezmaksas
piepūšamā atrakcija „Kaķis.”
IELU BASKETBOLA
2.POSMS
Ielu basketbola čempionāta
mērķis - noskaidrot labāko ielu
basketbola komandu un labākos ielu basketbola spēlētājus
Rundāles novadā. Sacensību
sākums pulksten 10.00.

Dalībnieki - Rundāles novada
iedzīvotāju izveidotas komandas. Komandas sastāvā no trim
līdz četriem spēlētājiem, laukumā trīs spēlētāji. Sacensības
notiek pēc izmainītiem basketbola noteikumiem. Sportisti sacensībām piesakās sacensību
dienā. Iepriekšēja pieteikšanās
pie sacensību tiesneša Raita
Jutusa pa tālruni 26535219,
vai pie sporta nodaļas vadītājas Ievas Kirkilas pa tālruni
26553747 vai sūtot pieteikumu
uz e-pasta adresi: ieva.kirkila@
rundale.lv.
Trešais posms paredzēts
Saulaines stadionā 23.jūlijā,
sākums pulksten 11:00.
RUNDĀLES NOVADA
ČEMPIONĀTS PLUDMALES
VOLEJBOLĀ
Pilsrundāles vidusskolas Volejbola laukumā pulksten 10.00
sāksies arī Rundāles novada
čempionāts pludmales volejbolā. Sacensību galvenais tiesnesis - Vilnis Zariņš. Sacensībās
aicinātas piedalīties novada
iedzīvotāju izveidotas komandas. Komandas sastāvā – divi
spēlētāji. Spēle tiks tiesāta pēc
spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola
noteikumiem. Spēļu garumi var
tikt mainīti, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita.
Ar sporta spēļu nolikumiem
iespējas iepazīties www.rundale.lv.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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AICINA UZ MINIFUTBOLA
SACENSĪBĀM
2.jūlijā Svitenes parka
sporta laukumā notiks minifutbola sacensības. Sākums
pulksten. 11:00.
Sacensībās aicinātas piedalīties novada iedzīvotāju izveidotas komandas, komandas sastāvā no pieciem līdz septiņiem
spēlētājiem, laukumā atrodas
četri spēlētāji un vārtsargs.
Sacensību kartību nosaka
tiesnesis, ņemot vērā sacensībām pieteikušos komandu skaitu.
Sacensības notiek pēc Latvijas futbola federācijas pieņemtiem FIFA futbola noteikumiem
(5x5). Spēles laiks 2x20 minūtes.
Sacensību galvenais tiesnesis Raitis Jutus. Sacensību nolikums www.rundale.lv.

PIEDALĀS PASAULES
GALDA TENISA VETERĀNU
ČEMPIONĀTĀ
No 23. līdz 29.maijam Spānijas pilsētā Alikantē Aivars
Kamols piedalījās Pasaules
galda tenisa veterānu čempionātā.
80+ grupas apakšgrupā, uzvarot spēlētājus no Vācija un
Turcijas, bet zaudējot šveicietim,
A.Kamols izcīnīja 2.vietu un iekļuva izslēgšanas turnīrā
Izslēgšanas turnīra pirmo
spēli sīvā cīņā piektajā setā zaudēja čeham, iegūstot 64.vietu
starp 136 dalībniekiem.
Dubultspēlēs, spēlējot pārī
ar amerikāni Deanu Johnsonu,
tika uzvarēta vāciešu komanda,
bet zaudēts frančiem, iekļūstot
izslēgšanas turnīrā. Pirmajā kārtā komanda zaudēja citam vācu
pārim, iegūstot 16.vietu starp 70
pāriem.

SPORTA DIENAS VIESTUROS UN BĒRSTELĒ
Milzu kedas, govs slaukšana, šaušana mērķī un citas disciplīnas
2.jūlijā novada ģimenes
tiek aicinātas uz sporta dienu Viesturos, bet 3.jūlijāBērstelē, kur dažādās disciplīnās tiks pārbaudīta ģimenes
vienotība un spars. 2.jūlijā
sacensības notiks Viesturu
volejbola laukumā, sākums
pulksten 11.00. 3.jūlijā - Bēr-

teles volejbola laukumā, sākums pulksten 11.00.
Paredzētas volejbola sacensības, šaušana mērķī, govs
slaukšanas sacensības, futbola soda sitieni vārtos ar milzu
kedām, 20 metru distance ar
„šlipsi”, 30 metru skrējiens tribiksēs un šķēršļu joslas pārva-

rēšana ar milzu slēpēm.
Dalībnieki aktivitātēm varēs
pieteikties sacensību dienās
pie galvenā tiesneša Valentīnas
Žuravļovas.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Aktuāli –gatavojamies
tenisa turnīram!
Sacensības notiks augustā.
Informācija sekos
www.rundale.lv
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SIRDS TEOLOGS – MŪSU NOVADNIEKS, MĀCĪTĀJS EDGARS BERGMANIS
„Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, Es tevi iecelšu pār lielumu.” (Mateja ev.
25., 23.) Šos vārdus prāvests
Ringolds Mužiks veltīja mūsu
novadniekam,
mācītājam
Edgaram Bergmanim 1979.
gada 18. maijā – viņa 75.
dzimšanas dienā Ziemeļanglijā.
Mācītājs E. Bergmanis bija
zemgalietis un, patiešām, mūsu
novadnieks, jo dzimis 1904. gada
18. maijā Rundāles pagastā,
rakstveža ģimenē. Ģimenē un
vēlāk draugu pulkā viņu saukuši
par “Ezīti”.
Pirmā pasaules kara laikā
Bergmaņu ģimene bija bēgļi
Krievijā. Tur Edgars apmeklējis
Pleskavas ģimnāziju, bet Latvijas
neatkarības laikā beidzis Hercoga Pētera ģimnāziju Jelgavā. Jau
no agras bērnības viņš sapņoja kļūt par mācītāju un apzināti
gāja uz savu mērķi. Teoloģijas
studijas Latvijas universitātē beidzis 1934. gada 18. maijā un par
Bauskas prāvesta iecirkņa vikāru
ordinēts tā paša gada 24. jūnijā, Sv. Pāvila baznīcā Rīgā. Tad
jaunā teologa gaitas vedušas
uz Jelgavu un Mežotni. Laikā no
1934.—37. gadam viņš strādājis
par ticības mācības skolotāju Jelgavā, Hercoga Pētera ģimnāzijā,
mājturības skolā un Jāņa Bisenieka lauksaimniecības vidusskolā
Jelgavā un Mežotnē. 1937. gada
20. martā E. Bergmani ievēl par
Mežotnes-Bērsteles
draudzes
mācītāju un amatā viņu ieved tā
paša gada Pļaujas svētkos. Tas
ir bijis ļoti ievērojams notikums
un to 1937.gada 11.oktobrī visai
plaši aprakstīja laikrakstā Zemgales balss.
“Liels bija tas ļaužu pulks, kas
vakar pulcējās Mežotnē, lai piedalītos Mežotnes - Bērsteles draudzes
jaunā mācītāja Edgara Bergmaņa
introdukcijas svinībās Mežotnes
baznīcā. Patiesībā te jārunā par
divējām svinībām, jo vakar taču
visas luteriskās draudzes svinēja
arī pļaujas svētkus un tādi tika atzīmēti arī Mežotnes baznīcā. Sakarā ar to dievnams skaisti rotāts
zaļumiem un ziediem, bet starp
baznīcu un mācītāja māju uzstādīti lieli goda vārti ar uzrakstu «Cēli
kā dzimtenes dievnami, lai tev ir
darbi un mērķi.». Pirms dievkalpo-

juma mācītāja māja viesu pilna.
Tur ieradies ar arhibīskaps prof. Dr.
T. Grīnbergs, Jelgavas-Bauskas iecirkņa prāvests J. Reinchards, Cēsu
iecirkņa prāvests K. Avots, Jelgavas
lauku draudzes virsmācītājs J. Ķullītis, mācītāji R. Slokenbergs, V. Rozenieks, J. Romānis, H. Ulmanis, G.
Turss, E. Ekerts un J. Rubenis, jaunā
Mežotnes-Bērsteles draudzes mācītāja E.Bergmaņa piederīgie radi,
draugi, labvēļi, baznīcu amatpersonas, dāmu komiteju darbinieces
no apkārtējām draudzēm un arī
no Jelgavas, daudzi aicināti viesi
no tālienes, apkārtējo pašvaldību
amatpersonas, sabiedriski darbinieki u.c., bet no mācītāja mājas
lieveņa līdz pat goda vārtiem goda
ierindā sastājušies 18. Bauskas
aizsargu pulka Mežotnes nodaļas aizsargi, mazpulcēni un skolu
jaunatne. Kad garais gājiens ar
arhibīskapu Dr. T. Grīnbergu un
pārējiem garīdzniekiem priekšgalā
sāk virzīties uz dievnamu, no baltā
torņa zvanu telpas sāk dunēt zvanu skaņas, bet no gaišā dievnama
velvēm pretī plūst ērģeļu mūzika.
Pēc skaistā motīva „To mīlestības
spēku sveicu”, draudze, kājās piecēlusies dzied — Lai daudz pie
svētā vīna koka caur tevi nāk un
svēti top. Arhibīskaps Dr. T. Grīnbergs uzstāda mācītājam Bergmanim paredzētos jautājumus, uz
kuriem vaicātais atbild ar drošu un
noteiktu „jā”. Pamatojoties uz šo
atbildi arhibīskaps svinīgi paziņo,
ka baznīcas virsvaldes vārdā viņš
uzņem mācītāju Edgaru Bergmani
par Mežotnes- Bērsteles draudzes
ganu. Seko lūgšana, pēc kam visi
garīdznieki pēc kārtas svētī jauno
amata brāli. Kanceles aizlūgšanā
virsmācītājs J. Ķullītis pieminēja
arī mācītāja Bergmaņa māti, kas
šai pašā baznīcā noslēgusi mūža
derību ar savu laulāto draugu, bet
tagad jau atdusas mūžīgā mierā.
Svētsvinīgo brīdi noslēdz BachaGuno Ave Maria, brīvmākslinieku
A. Burkāna (fagots) un V. Kvieša
(ērģeles) izpildījumā. Tad uz draudzi runā mācītājs Bergmanis. Viņš
manāmi aizkustināts, bet viņa sirsnīgie vārdi skan mierīgi un droši.
Viņš solās veltīt savu dzīvi Kristum
un draudzei, lūdzot savā darbā tās
atbalstu. Viņa pateicības vārdus
priekšniecībai un amata brāļiem
noslēdz draudzes dziesma, beigu
liturģija un izvada dziesma. Torņa
zvaniem dobji skanot un ērģelēm

dūcot, pārpilnā baznīca pamazām
sāk tukšoties. Skaisti ievadīts jauns posms draudzes dzīvē, kas solās
būt lielu darbu un bagātīgu augļu
pilns. Pēc svinīgā dievkalpojuma
lūgtie viesi vēl ilgi kavējās mācītāja mājā pie kopīgiem pusdienas
galdiem, pēc kam pamazām atkal
aizklīda katrs savās ikdienas gaitās. Lai svētīgs būtu MežotnesBērsteles draudzes mācītāja jaunsāktais darbs!”.
Mācītājs drīz iedzīvojas savā
draudzē, un viņa straujā ķēvīte
Mērija ved viņu no saimniecības
uz saimniecību, lai apciemotu
savus draudzes locekļus. Viņam
kā zemgalietim nav sveša savas
draudzes locekļu mentalitāte.
Mācītājs strādā arī Mežotnes
lauksaimniecības vidusskolā par
ticības mācības skolotāju. Izveidojies dzīvs draudzes darbs, bet
to pārtrauc Baigais gads, kas
sevišķi smagi skāra visu Zemgali. Pēc vācu okupācijas sākas
trimdas gaitas, kurās mācītājs
Bergmanis dodas kopā ar savu
dzīvesbiedri Almu. Tas viņiem
abiem ir sevišķi grūts, bet par to
zina tika viņu tuvinieki. Tieši šai
laikā mācītājs ar vēl lielāku dedzību kalpo savai draudzei. 1944.
gada vasarā, kad daudzus zemgaliešus pārsteidza ienaidnieka
piepešais iebrukums, mācītājam
Bergmanim ar dzīvesbiedri izdodas atstāt Mežotni. Sākas bēgļu
gaitas.
Tās sākuma gadus viņš vadījis Vācijā, strādājot par ticības mācības skolotāju latviešu
ģimnāzijā Grēvenē. 1947. gadā,
ieceļojot Anglijā, viņš stājies pie
Līdsas evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes noorganizēšanas.
Līdztekus draudzes organizēšanas darbam, nācies strādāt arī
smagu fizisku darbu kādā fabrikā.
Pārnācis no darba, viņš līdz vēlai
nakts stundai kārtojis kancelejas lietas, gatavojis svētrunas un
mācījies angļu valodu.
Viņš dzīvoja ļoti pieticīgi, nekad nav bijis “baznīcas kungs,”
bet ar savu pieticību, atklātību un
pazemību veicis darbus, kas paliek Dieva priekšā. Anglijā pateicību mācītājam Bergmanim izteica ar to, ka viņam kā pirmajam
Lielbritānijā Baznīcas virsvalde
par kalpošanu piešķīra Nopelnu
krustu.
Liels palīgs darbā viņam visu

laiku ir bijusi dzīvesbiedre, ar kuri
viņi kopā izaudzinājuši meitu un
dēlu. Ar savu 75. dzimšanas dienu
mācītājs Bergmanis aiziet pelnītā atpūtā, nenogurstoši kalpojis
45 gadus dzimtenē un trimdā.
Trīs gadus pēc šīs jubilejas,
mācītājs sasirga, zaudējot runas
spējas un palika paralizēts. Taču
tas nemazināja viņa prieku par
katru apmeklētāju, kurā viņš ļoti
uzmanīgi klausījies. Viņa dzīvesbiedre aizgāja priekšlaicīgā pensijā, lai varētu būt viņa tuvumā.
Adventa laikā viņš vēl bija saņēmis arhibīskapa A. Lūša vēstuli
un pateicības balvu par ilggadīgo
kalpošanu, kas viņam un viņa dzīvesbiedrei bija liels gandarījums.
Tuvojoties Ziemsvētkiem, sekoja ziņa par viņa aiziešanu mūžībā. Izvadīšana notika 1982.gada
30. decembrī no Līdsas universitātes kapellas. Uz izvadīšanu bija
ieradušies vairāki godājami arhibīskapi, mācītāji, kā arī sērojošā
draudze, pat no bijušajiem mežotniešiem. Plaši bija pārstāvēta
Bergmaņu dzimta un radu saime.
“Tie, kas viņu pazina pavirši, tiem
viņš varētu izlikties naivs, bet īstenībā viņa rakstura pamatā bija
godīgums, patiesīgums un sirds
siltums, no kura neviens nebija
izslēgts. Edgars bija taisna ceļa
gājējs. “Uz Dieva kalpa Edgara
Bergmaņa aiziešanu mūžībā var
pilnā mērā attiecināt Simeona
vārdus: «Kungs, Tu esi piepildījis
savu apsolījumu! Tagad es varu
mirt mierā, jo es pats savām
acīm esmu redzējis, ka Tu esi iesācis savu pestīšanas darbu visā
pasaulē.”
Nākamajā numurā iepazīsim vēl vienu Rundālē dzimušu
ievērojamu cilvēku - mācītāja
brāli Oskaru Bergmani.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka
Izmantotie informācijas avoti no Latvijas nacionālās bibliotēkas digitālās kolekcijas
www.periodika.lv:
Laiks, nr. 39.15.05.1974
Latvija Amerikā nr.6,
1982.g. 06.02.
Londonas Avīze, 1979.05.18
Londonas avīze, 19.02.1982
Londonas Avīze, 1964.05.08
Zemgales balss, nr. 230,
11.10.1937
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SVECES AR SILTU GAISMU

Saruna ar jauno novada uzņēmēju - SIA Kristell vadītāju Kristīni Baltu
„Tiem, kuri kaut ko dara
un prot - pieredze ir vislielākais ieguvums, pat ja tā neatnes miljonus, tomēr to atņemt nevar nekad un neviens.
Reizēm lielākais zaudējums
var būt arī vērtīgākā balva, jo
esi ieguvis jaunas zināšanas
un drosmi,” atklāj Kristīne
Balta, SIA Kristell īpašniece,
Pilsrundāles ciema iedzīvotāja, kura šobrīd sevi veiksmīgi
pieteikusi kā jauno uzņēmēju
– sveču ražotāju.
Uzņēmums SIA Kristell ir
jauns, dibināts šā gada 1.aprīlī:
„Biju domājusi sākt visu lēnām
un pamazām. Tomēr cilvēki, kuri
ieraudzīja un uzzināja par manu
jauno nodarbošanos, sāka pasūtīt sveces. Un tā nu tagad viss
rit pilnā sparā. Apkārtne iedvesmo. Rundālē ir tas skaistums, no
kura gribas paņemt daļu un paslēpt kabatā… Tā, domājot par
Rundāles pils dārzu, piemēram,
radās Rožu sveču kolekcija.”
Kristīnei ir ekonomistes izglītība, ko ieguvusi Latvijā. Tā
papildināta ar uzņēmējdarbības vadības apmācībām Anglijā. „Jau no studiju laikiem manī
vienmēr palika iekšējā pārliecība, ka gribu ražot. Vienmēr esmu
interesējusies gan par biznesu,
gan ražošanu. Es noteikti esmu
racionāla un tas, ka varu radīt
kaut ko skaistu ar savām rokām,
ir liels izaicinājums un reizē pārsteigums man pašai,” neslēpj
Kristīne.
Ideja par sveču veidošanu
virmojusi gaisā jau vairākus
gadus, kamēr tika atrasts piemērotais materiāls: „Pavisam
nejauši atradu palmu vasku. Tas
ir pilnīgi dabīgs produkts, turklāt
ar to strādāt ir izaicinājums, jo
tikai pie pareiziem apstākļiem,
pareizas temperatūras, tas parāda savus kristālus. Eiropā tas
nav plaši pārstāvēts un lietots
produkts, iespējams savas sarežģītības dēļ, taču tas vēl vairāk
pamudina strādāt.”
ATBALSTS – VISA ĢIMENE
UN KAIMIŅI
Sveču ražošanas darbnīca
ir iekārtota vienā no četristabu
dzīvokļa istabām daudzdzīvokļu
mājā Pilsrundāles ciemā. „Tas,
ka šobrīd ražoju mājās, ir visizdevīgākais sākums. Tas ir ļoti
ērti, jo kamēr, piemēram, karst
vasks, es varu apdarīt mājas
darbus vai veikt savus pienāku-

mus citos darbos, kuros vēl joprojām arī strādāju. Un, protams,
klāt nāk samazinātās telpas
nomas, elektrības izmaksas, kas
sākuma periodā noteikti ir ļoti
būtiski jebkuram iesācējam.”
Šobrīd Kristīnes biznesā ir iesaistīti visi ģimenes locekļi un arī
kaimiņi: „Man palīdz visi savējie.
Kaimiņiene Sanita, piemēram, ir
rīta kafijas kolēģe, novērtē, ko
pa nakti esmu sadarījusi, izsaka
priekšlikumus un arī kritiku. Aelita noorganizēja sveču izstādi
bibliotēkā. Un, protams, ģimene.
Gribējām kastēm, kurās sveces
ievietotas, dabīgu un krāšņu pamatu jeb pildījumu, un tad tētis
izēvelēja garās koka lokas jeb
skaidas, sanāca ļoti oriģināli. Tas
reizēm pat pārsteidz, ka arī dabīgs produkts var būt skaists un
grezns, ne tikai pelēks un brūns.

Sveču radīšanas mirklis /Foto: no K.Baltas personīgā arhīva/

„Reiz tikos ar kādu ārzemju
miljonāru, kurš savu veiksmi
definēja kā iepriekšējo 19 biznesu neveiksmes rezultātu”
Mamma sniedz daudz ideju par
stilu un noformējumu. Viņai arī
ir sava uzņēmējas pieredze ārzemēs, viņa mums ir šokolādes
meistare, tāpēc ar viņu ir ļoti interesanti diskutēt par eksporta
iespējām. Bērni ir īpašie palīgi.
Hugo ar Juri loka kastītes un sagatavo vārītos kokvilnas diegus
daktīm, taču vislielākais atbalsts
no viņiem ir lielā ticība, ka mums
izdosies.”
SAREDZ NĀKOTNI
EKSPORTĀ
Šobrīd mēneša laikā Kristīne
rada ap 600 līdz 800 dažādām
svecēm. Tuvākais pasākums,
kur tiks prezentēta produkcija,
būs Rundāles pils dārza svētki
2.jūlijā. Gatavojoties šim pasākumam, piedomāts arī pie iepakojuma. Uzņēmums griezies
Rundāles novada domē ar lūgumu izmantot preču zīmi „Kronēts
Rundālē”: „„Kronēts Rundālē” ir
pagodinājums un reizē arī atbildība, ko gribu uzņemties. Ar šo
logotipu vēlos pateikt, ka esmu
daļa no Rundāles, ka Rundālē
ražo skaistas sveces. Rundālē
skaistumu var realizēt tik dažādos veidos. Man patīk uz svecēm
redzēt šo zelta lauvu, kas man
asociējas ar cēlumu, stipru gribu,
pamatīgumu…”
Priekšā vēl esot daudz darba: „Šis vēl nebūt nav tas gala

Galvenie palīgi un atbalstītāji – dēli Hugo un Juris iepako
gatavo produkciju
produkts, ko redzu kā gala piedāvājumu eksportam, uz kuru arī
orientēju sveču nākotni. Neesmu
atradusi īsto dizainu iepakojumam. Tas viss prasa laiku.”
Šobrīd Kristell sveces ir
pieejamas amatnieku veikalā
Tukumā, suvenīru veikalā pie
Baltās mājas Rundālē. To, ko
uzņēmums dara ikdienā, kādu
produkciju ražo, var redzēt Facebook sociālajā vietnē: „Pārsteidzošā kārtā ar Facebook palīdzību mūs ir atraduši klienti no
ārzemēm, esam sūtījuši sveces

gan uz Ameriku, gan Īriju. Peldošie ziediņi ir pieprasīti kāzām.
Pateicoties tam, mūs uzaicināja
piedalīties Rīdzenes ielas tirdziņā Galerijā Centrs Rīgā. Esmu no
sirds priecīga, ka Rundāles novada dome manas sveces dāvināja
saviem novada svētku viesiem,
līdz ar to jau tagad maza gaismiņa no Kristell un Rundāles ir
aizceļojusi uz Itāliju, Baltkrieviju
un Lietuvu.”
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

SIA KRISTELL PIEDĀVĀJUMS
•
Stāvsveču kolekcija - 23 centimetrus garās sveces veidotas no dabīga palmu vaska ar kristālisku efektu, aromatizētas
ar zemeņu, lavandas, ābolu vai liepas smaržu;
•
Sveču kolekcijas “Klasika” sastāvā ir dažādu aromātu
sveces – ābolu, lavandas, liepu un zemeņu, svecēm ir pītas trīskārtu daktis;
•
Rožu kolekcija – sveces ar rožu elementiem. Ir izstrādātas arī peldošo ziedu sveces.
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RUNDĀLES NOVADA AMATIERKOLEKTĪVU SASNIEGUMI

Senioru deju kolektīvs “Šurpu turpu”/ Foto: Andris Štāls
Pavasaris ir laiks, kad
amatierkolektīvi visā Latvijā
piedaloties skatēs, parāda
savu varēšanu un izaugsmi.
Arī mūsu novada amatierkolektīvi var lepoties ar labiem
rezultātiem.
AR LABIEM REZULTĀTIEM
SEVI APLIECINA „RUNDA”
Rundāles novada sieviešu
koris „Runda”, kuru vada diriģente Ingrīda Zemļinska kopā
ar kormeistari Irēnu Salto, 3.
aprīlī Bauskas koru apriņķa skatē ieguva II pakāpi, kas bija labs
vērtējums un iegūtie punkti ir
augstāki nekā iepriekšējā gadā.
Korus vērtēja Nacionālā
kultūras centra koru un vokālo
ansambļa eksperts Lauris Goss,
Limbažu koru apriņķa virsdiriģents Kaspars Ādamsons un
komponists Rihards Dubra.
Kopumā Bauskas koru apriņķa skatē piedalījās seši jauktie
kori, divi sieviešu kori un viens
senioru koris.
4.jūnijā, Cēsīs notika Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojums. Tajā piedalījās arī mūsu
sieviešu koris “Runda”. Cēsu
Pils parka estrādē notika Latvijas sieviešu un vīru koru lielkoncerts. Salidojumā izskanēja gan
latviešu koru mūzikas klasiskie
darbi, tostarp Valtera Kaminska
“Mūžu mūžos būs dziesma” un
Emīla Dārziņa “Mūžam zili”, gan
mūsdienu komponistu Valta Pūces, Jura Vaivoda, Ilonas Rupaines un citu dziesmas. Raimonds
Tiguls un Rasa Bugavičute īpaši
šim koncertam radījuši jaundarbu “Rīta un vakara dziesma”.

Cēsīs tikās 79 Latvijas sieviešu un 24 vīru kori, kopskaitā
ap 2600 dziedātāju. Koncertā
piedalījās Pūces Etnogrāfiskais
orķestris, kā arī solisti Kristīne
Zadovska, Ivars Cinkuss, Andris
Ērglis, Elizabete Lukaševiča un
Aleksandra Špicberga. Šis bija
pasākums, kuram mūsu koris
īpaši gatavojās un ar prieku
piedalījās.
DEJOTĀJI IEGŪST AUGSTĀKĀS PAKĀPES
5.martā Auces novada Kultūras centrā notika vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls
- konkurss “Auces vārda dienas
kauss 2016”. Tajā piedalījās
kolektīvi no Tērvetes, Penkules,
Jelgavas, Slampes, Mežotnes,
Pūres, Līvbērzes, Stelpes, Vecumniekiem, Vītiņiem, kā arī
mūsu vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Rundāle”, kuri saņēma žūrijas simpātiju balvu.
Gatavojoties nākamajiem
Dziesmu un deju svētkiem, šajā
pavasarī Latvijā norisinās deju
kolektīvu repertuāra pārbaudes skates. 20. martā Īslīces
kultūras namā norisinājās Iecavas, Bauskas, Vecumnieku un
Rundāles novadu tautisko deju
kolektīvu skate. Kolektīvi žūrijai
atrādīja divas dejas – vienu izlozes un otru izvēles deju. Kolektīvus vērtēja žūrijas komisija
- Bauskas deju apriņķa virsvadītāja Guna Trukšāne, Pierīgas
apriņķa deju kolektīvu virsvadītājs, Tautas deju ansambļa „Rotaļa” mākslinieciskais vadītājs
Gints Baumanis un horeogrāfe,
Latvijas Eiropiādes komitejas
vadītāja un Skolēnu dziesmu un

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rundāle” skatē izpildīja deju „Kur
tu iesi ciema puisi” / Foto: Andris Štāls

„Savējie” vidējā grupa ar izrādi- maoru leģendas ”AOTEAROA” /
Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”
deju svētku virsvadītāja Indra
Filipsone.
Rundāles novada Kultūras
nodaļu skatē pārstāvēja vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rundāle” un senioru deju
kolektīvs “Šurpu turpu”, kurus
vada Aiga Vangale. „Rundāle” skatē ieguva augstāko, bet
“Šurpu turpu” - I pakāpi.
18.jūnijā mūsu novada kolektīvi kopā ar 1400 visu paaudžu dejotājiem no Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas,
Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadiem, Rīgas un Latviešu diasporas deju kolektīviem
no Vācijas piedalījās vērienīgā
pasākumā DANČU LUSTES
Dobelē.
TEĀTRI SKATĪTĀJU
VĒRTĒJUMAM NODOD
JAUNAS IZRĀDES
28.maijā Pilsrundāles vidusskolā notika Rundāles novada

amatierteātru skate, kur skatītāju un žūrijas vērtējumam
tika nodotas piecas dažādas
izrādes.
Skati iesāka Rundāles drāmas terapijas grupa ar izrādi
”Melnas pasaciņas baltiem
bērniem”. Režisore Lilita Lauskiniece bija sagatavojusi vairākus iestudējumus - teātra
studijas “Savējie vidējā grupa
izrādīja spilgtu muzikālu kustību izrādi- maoru leģendas
”AOTEAROA”, savukārt īsts pārsteigums bija teātra studijas
“Savējie“ jauniešu grupas monoizrāde - “Natašas sapnis”
/J.Pulinoviča/, kurā sevi, kā talantīgu, jaunu, potenciālu aktrisi
pieteica Dace Degola. Teātra
studijas “Savējie” jauniešu grupas izrādē – pēc L. Stumbres
darba motīviem “Ezers”, uzmirdzēja Viktorija Kozlova un Ivo
Vizulis. ->
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UZMIRDZ LOMĀ
<- Savukārt amatierteātra
“Stella” izrādē “Burvīgie blēži”
/L.Stumbre/ - sevi kā profesionālu aktrisi pieteica pati režisore Lilita Lauskiniece.
Bērsteles amatierteātra ”Ursula” izrādē, A.Grīnieces lugas
iestudējumā “Raganiņu klapatas” režisores Sarmītes Rutkas
vadībā, bija iesaistīti bērni un
jaunieši, kuru vizuālais tēls pārdomāti saskanēja ar dramaturģisko materiālu. Protams, darbs
ar bērniem uzliek arī lielāku atbildību, mācot jauniešiem iejusties tēlos.
Rundāles novada teātra skati vērtēja kompetenta žūrija
- žūrijas priekšsēdētāja, aktrise, režisore, aktiermeistarības
pasniedzēja Latvijas kultūras
akadēmijā – Anita Sproģe, režisore, aktiermeistarības, improvizācijas un runas prasmes
pasniedzēja Biznesa augstskolā Turība - Zigrīda Ezeriņa un
diplomēta baletdejotāja, profesionāla horeogrāfe un daudzu
dejas, teātra un senās mūzikas
uzvedumu veidotāja un konsultante – Guna Ezermale.
Teātra skate noslēdzās ar
rezultātu paziņošanu - Teātra
studijas “Savējie “vidējās grupas izrāde” AOTEAROA”- maoru leģendas un teātra studijas
“Savējie” jauniešu grupa- monoizrāde J.Pulinoviča “Natašas
sapnis”- saņēma I pakāpi, teātra
studijas “Savējie” jauniešu grupas izrāde - L. Stumbre “Ezers”
un amatierteātra “Stella” izrāde
L.Stumbre “Burvīgie blēži”- ieguva II pakāpes diplomus, bet
Bērsteles amatierteātra “Ursula” izrāde A.Grīniece “Raganiņu
klapatas” - III pakāpi.
Šoreiz minēju tikai tos kolektīvus, kuri piedalījās skatēs.
Taču daudz strādā un aktīvi
piedalās novada pasākumos
arī visi pārējie amatierkolektīvi
un studijas. Mūsu kolektīvi ļoti
daudz un aktīvi koncertē ārpus
novada robežām. Paldies visiem
kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem, viņu ģimenes locekļiem
par ieguldīto darbu un dāvāto
prieku.
Lai visiem jauka vasara –
pilna ar pozitīvām emocijām un
jauniem iespaidiem!
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja
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MAZMEŽOTNES MUIŽĀ ATKLĀS GLEZNOTĀJAS
IEVAS BONDARES IZSTĀDI

Mazmežotnes muižā šovasar ziedēs ziedi gleznās.
Vasaras viducī, pašā karstumā, kad saule mūs lutina visvairāk – māksliniece Ieva Bondare
dāvā neaizmirstamus mirkļus ielūkoties bagātajā un krāsainajā
ziedu pasaulē!
Mēs visi mīlam saules siltumu un gaišumu, kā arī ziedi alkst
vairāk un vairāk saņemt nezūdošo dzīvības gaismu. Mūsu māksliniece Ieva, arī saules iedvesmota un mīļota, sevi atradusi un
piepildījusi savā mīlestībā par
katru ziedu, kuru redzējusi gan

dabā, gan savās mājās – ziedot,
smaržojot un saņemot kā īpašas
dāvanas no tuviem draugiem.
Katrs zieds gleznā ir kā dāvinātāja un redzētā spogulis, kuru
Ieva ir atvērusi savās krāsās un
uzbūrusi ar savu talantu.
Ziedi mums stāsta par katra
zieda ienākšanu dabā savā laikā
un vietā. Ziedi ir visdažādākie,
bet katrs ir ļoti gaidīts, apbrīnots
un izauklēts kā mazs bērns – ar
mīlestību, jūtām un uzmanību.
Sajūtiet ziedu vēstījumu, Ievas krāsu izjūtas par katru ilgi
apjūsmoto ziedu un domām,

VIII STARPTAUTISKAIS TAUTAS
DEJU FESTIVĀLS “SUDMALIŅAS”
RUNDĀLĒ

Šogad
starptautiskais
tautas deju festivāls “Sudmaliņas” ievirpuļos vairākos
Latvijas novados, pilsētās un
pagastos, tostarp arī Rundālē.
Šā gada 6. jūlijā krāšņajā
Rundāles pils parkā, vienā no
festivāla koncertiem “Deju soļi
pasauli iegriež” sadejos trīspadsmit tautas deju kolektīvi
no Ķīnas, Polijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Armēnijas, Turcijas, kā
arī labākie vietējie Latvijas deju
ansambļi. Festivāla dalībnieki ir
šo tik dažādo valstu dejotāji, kuri
izzina, kopj un iedzīvina savas
tautas dejas tradīcijas brīvā un
radošā veidā.
Koncerta sākums plkst.
18:00. Lai apmeklētu koncertu,
jāiegādājas parka ieejas biļete.
Informācija no LNKC
mājaslapas

UZZIŅAI:
Starptautiskais tautas deju
festivāls “Sudmaliņas” ir vērienīgākais festivāls skatuviskās dejas jomā Latvijā, kura mērķis ir
pulcēt kopā Latvijas un dažādu
pasaules valstu dejotājus, kas
radoši pēta, iepazīst un pārmanto tautas dejas tradīcijas.
Latvijas Nacionālais kultūras
centrs festivālu “Sudmaliņas”
organizē no 1992. gada. Festivāla idejas autore ir Deju svētku
Goda virsvadītāja, horeogrāfe
Ingrīda Edīte Saulīte. Savā pastāvēšanas laikā (1992., 1995.,
1997., 1999., 2002., 2005.,
2009.) festivāls kļuvis par stabilu tradīciju, kas guvis ārvalstu
viesu, Latvijas dejotāju, skatītāju un kritiķu augstu vērtējumu.
Iepriekšējos septiņos festivālos
piedalījušās 114 Latvijas deju
grupas un 93 deju grupas no 43
pasaules valstīm.

kuras mums pastāsta savu vienreizējo ienākšanu izstādes telpā!
Laipni gaidīti!
Izstādes atklāšana: 22.jūlijā
pulksten 18:00. Ieeja bez maksas.
Izstāde būs apskatāma līdz
š.g. septembra beigām. Iepriekšēja pieteikšanās muižas administrācijā.
info@mazmezotne.lv
+371 25772269
www.mazmezotne.lv
Iveta Burkāne,
Mazmežotnes muižas vadītāja

AICINA UZ SONORAS
VAICES UN JĀŅA
APEIŅA KONCERTU
22.jūlijā Latvijas Nacionālās
operas solisti Sonora Vaice un
Jānis Apeinis Mazmežotnes muižas pasākumu šķūnī - koncertzālē piedāvās vasaras vakarā
ļauties skanīgām un populārām
operas melodijām gan ārijās,
gan duetos, kurās jautrība un
smiekli vīsies arī ar nopietnību
un skumjām un radīs nakts gaisotni.
Sonora Vaice (soprāns) un
Jānis Apeinis (baritons) sevi vairākkārtīgi pierādījuši un guvuši lielu atzinību un popularitāti
daudzās slavenās operās un citos muzikālos projektos.
Koncertmeistars Mārtiņš Zilberts.
Koncerts paredzēts 2 daļās
ar starpbrīdi.
Koncerta sākums pl.20:00,
ierašanās no pl.19:00, lai pastaigātos pa muižas teritoriju un
izjustu vasaras atmosfēru lauku
muižas vidē.
Biļetes: www.bilesuparadize.lv
vai Biļešu Paradīzes kasēs
info: www.mazmezotne.lv
info@mazmezotne.lv
+371 25772269
Iveta Burkāne,
Mazmežotnes muižas vadītāja
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Rundāles novada ziņas

RUNDĀLES NOVADA DEJOTĀJI
DOSIES UZ ITĀLIJU

Jūlija sākumā Rundāles novada deju kolektīvs „Rundāle” un domes oficiālā delegācija dosies uz Udžiate
Trevano pašvaldību Itālijā,
lai kopīgi ar citām septiņām
Eiropas pašvaldībām no
Itālijas, Lietuvas, Igaunijas,
Francijas, Polijas, Maltas
un Vācijas iesaistītos „Eiropa pilsoņiem” programmas
projektā, daloties pieredzē
par starpkultūru dialogu,
stereotipu laušanu imigrācijas jautājumos, integrāciju un solidaritāti krīzes
laikā. Plānota arī oficiālā
sadraudzības līguma parakstīšana starp Rundāles
novada domi un Udžiate
Trevano pašvaldību.

Līdzīgi kā pērn Rundāles novada dome, arī Udžiate Trevano pašvaldība šogad īstenos
projektu programmas „Eiropa
pilsoņiem” ietvaros. Projektam
dots zīmīgs nosaukums „Esse
per. Esse Ad. Esse cum” („Ja tev
pašam ir labi, esi labs pret citiem, esi ar citiem”).
„Mūsdienu sabiedrībā bieži
saskaramies ar ksenofobiju,
rasismu, tolerances trūkumu
un minoritāšu diskrimināciju,”
atzīmē projekta autori. Plānots, ka šī projekta ietvaros
dažādos līmeņos savstarpējā
dialoga rezultātā tiks risinātas
diskusijas, iesaistot projekta
dalībniekus, kas pārsvarā ir
jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, rosinot tos uzņemties
sociālās saistības, brīvprātības
principus, veicinot izpratni par
pašcieņu un cieņu pret līdzcilvēkiem.
Projekta dalībvalstis prezentēs
arī nacionālo kultūru daudzveidību, tādējādi uzskatāmi
demonstrējot Eiropas Savienības multikulturālo vidi. Itālijas
pašvaldība paredz, ka projekta
ietvaros tiks iesaistīti 1085
dalībnieki, bet netieši vairāk
nekā 3000 iedzīvotāji.
Ņemot vērā Udžiate Trevano
pašvaldības izstrādātā projekta koncepciju un uzaicinājumu, uz Itālijas sadraudzības
pašvaldību dosies gan domes
oficiālā delegācija, lai noslēgtu
sadarbības līgumu, gan arī vi-

dējās paaudzes deju kolektīvs
„Rundāle”, lai prezentētu ne
vien Latvijas kultūras dažādību, bet arī iesaistītos diskusijās par iedzīvotāju solidaritāti.
Sadarbība ar Itālijas Pašvaldību
Udžiate Trevano tika uzsākta
2014.gadā, kopīgi izstrādājot
Rundāles novada domes iniciēto iedzīvotāju sadraudzības
projektu “Involving=Gaining”
ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.
Pagājušā gada oktobrī pēc
projekta „Involving=Gaining”
sekmīgas īstenošanas Rundāles novada domes delegācija
viesojās Udžiate Trevano. Vizītes ietvaros tika noslēgts nodomu sadraudzības protokols.
Šogad Rundāles novada svētkos koncerta programmu iekrāsoja arī arfu spēlētāji no
Itālijas. Sadraudzības pašvaldības pārstāvji viesojās Rundālē
piecas dienas, iepazīstot mūsu
kultūru un tradīcijas. Īpašs bija
arī nacionālais kultūras vakars,
kur vidējās paaudzes dejotāji no deju kolektīva „Rundāle”
prezentēja latviešu dejas. Tika
apmeklēts arī Tērvetes dabas
parks, organizēta velo ekskursija pa Rundāles novadu, pavadīta diena Mežotnes pilskalnā.
Deju kolektīvs „Rundāle” uz Itāliju dosies kopā ar sadraudzības pašvaldību kolektīviem no
Pakrojas Lietuvā un Halingas
Igaunijā. Braucienam tiks izmantots viens autobuss, visas
izmaksas tiks segtas starp visām trim pašvaldībām. Ceļā
vienā virzienā plānots pavadīt
divas dienas.
Programmas „Eiropa pilsoņiem” viens no pamatuzdevumiem ir veicināt starpkultūru
dialogu, savedot kopā Eiropas
pilsoņus, kas pārstāv dažādas
valstis un runā dažādās valodās, un nodrošinot viņiem
iespēju piedalīties kopīgos pasākumos.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Brīvās nomas zemes uz 2016.gada 20.jūniju
Kadastra
Nosaukums
Platība (ha)
apzīmējums
Rundāles pagasts
40760010050
Punslavu pers.palīgs
1,0000
40760010077
Punslavu pers.palīgs
0,5000
40760010077
Punslavu pers.palīgs
0,2400
40760010083
Punslavu pers.palīgs
0,1000
40760030200
Duksti
3,3000
40760030213
Pilsrundāle 10
0,0300
40760030272
Pilsrundāle 69
0.0300
40760030286
Pilsrundāle 84
0.0300
40760030335
Pilsrundāle 136
0,0300
40760030436
Pilsrundāle 137
0.2500
40760030372
Jasmīni
1,5500
40760030594
Pilsrundāle 137
0.0100
40760100044
Rundāles pagasta zemes
0.1800
40760030564
Pilsrundāles garāža 66
0,0100
40760030565
Pilsrundāles garāža 67
0.0073
40760080095
Saulaines mazdārziņš 1.6
0.0500
40760080121
Saulaines mazdārziņš 5.4
0.0250
40760080209
Saulaines mazdārziņš 5.4.
0,0500
40760080124
Saulaines mazdārziņš 2.19a
0.0250
40760080126
Saulaines mazdārziņš 2.20
0,0500
40760080139
Saulaines mazdārziņš 2.2
0,0500
40760080141
Saulaines mazdārziņš 3.4
0.0250
40760080147
Saulaines mazdārziņš 3.10
0.0500
40760080173
Salaines mazdārziņš 3.34
0.0500
40760080178
Salaines mazdārziņš 3.39
0.0500
40760080183
Saulaines mazdārziņš 3.43
0,0500
40760080192
Saulaines mazdārziņš 4.8
0.0500
40760080211
Saulaines mazdārziņš 4.11
0.0500
40760080218
LLT 258
0,0800
40760080223
LLT 272
0,0690
40760080224
LLT 149
0,0450
40760080226
LLT 139
0,0450
40760080227
LLT 122
0,0380
40760080236
LLT 270
0,0500
40760080244
LLT 251
0,0370
40760080252
LLT 160
0,0200
40760080249
LLT 285, 185
0.0500
40760080248
LLT 285, 185
0,0900
40760080253
LLT 268
0,0370
40760080256
LLT 134
0,0410
40760080266
LLT 290
0,0880
40760080270
LLT 254
0,2340
40760080271
LLT 173
0,0590
40760080273
LLT 174
0,0400
40760080277
LLT 205
0,0500
40760100029
Rundāles pagasta zemes
0,9200
Svitenes pagasts
40880010095
Pašvaldībai piekritīgā zeme
0.7000
40880040315
Svitenes mazdārziņi
0.1000
40880040327
Svitenes mazdārziņi
0,0600
40880040380
40880040024
0.2000
40880040432
Pašvaldībai piekritīgā zeme
1,3100
Viesturu pagasts
40960040143
Viesturu lauki
0,2250
40960050082
Pie Tauriņiem
0,3700
40960050078
Pie Tauriņiem
1,1700
40960050062
Zeme pie Jaunburtniekiem
1,4000
40960070193
Zeme pie upes
2.8000
40960070302
Bērsteles lauki
0.7200
40960070355
Pie tilta
0.2600
40960070100
Bērsteles pļavas
3,0000
40960070191
Mazdārziņi
0,0900
40960080085
Vairogu mazdārziņš 6
0,1691
40960100013
Kukšu krogs
1,8000
40960020040
Marčenkovs
0,1100
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Rundāles novada ziņas

SILTI SVEICIENI
RUNDĀLES

PIEEJAMS ATBALSTSAR LAUKSAIMNIECĪBU NESAISTĪTU DARBĪBU VEICINĀŠANAI, ARĪ TŪRISMA AKTIVITĀTĒM

JUBILĀRIEM

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11.
jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā”.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku
teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas
aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un
palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm:
-”Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar
lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 5 000 000 EUR apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa;
-aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 5 000 000
EUR apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa. Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo finansējumu katrām reģionam pēc
reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta
saņemšanai, ir pieejama LAD mājas lapā (Klientu apkalpošanas centra tālr. 67095000).

JŪNIJA
101

Antoņina Pavlova
Olga Grīnfelde

80

Jeļena Mateša
Lilija Brūvere
Vladislavs Vasiļjevs

65

Boris Sidorov
Dzintra Ezīte
Lilija Vologdina
Valda Birone
Valentīna Reinfelde

60

Lilita Tamašuna
Ņina Pakārkle
Roze Bruģe
Vēsma Babuka

55

Aivars Mangins
Alberts Laurinovičs
Anna Macpane
Sandra Andersone
Stepans Iļiucs
Valerijs Saka
Valērijs Bistrovs
Valija Maslova

50

Dzintars Mackevičs
Gintauts Vaineikits
Ieva Jaunzeme
Uldis Burcevs
Vents Ročāns

No 16. līdz 19.jūlijam - Teātra studijas grupu
radošā mācību nometne atpūtas bāzē „Pērlīte” Viesītē
23.jūlijā amatierteātris „Stella” piedalās
Krimūnu Brīvdabas amatierteātru festivālā
ar izrādi „Lietusmētelīša ceļojums”

ATGĀDINĀJUMS
Ja nevēlaties tikt sveikts izdevumā „Rundāles Novada Ziņas”, lūdzam par to informēt
līdz katra mēneša 15.datumam, rakstot uz
e-pastu dome@rundale.lv vai zvanot domes
kancelejai pa tālruni 63962298

Sveicam jaundzimušos
novada iedzīvotājus!

ODRIJU un
NIKOLU!
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SĀKUSIES UZŅEMŠANA BEZMAKSAS MĀCĪBĀM JAUNIEŠU
GARANTIJAS PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
Jūnijā ir sākusies uzņemšana Jauniešu
garantijas izglītības programmās, kurās 17 līdz 29 gadus veci jaunieši gada
vai pusotra gada laikā bez maksas var
iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju,
saņemot stipendiju līdz pat 115 eiro
mēnesī. Mācības rudenī aicina uzsākt
37 profesionālās izglītības iestādes
visā Latvijā, piedāvājot apgūt gandrīz
100 dažādas profesijas.
Dokumentus izvēlētajā profesionālās
izglītības iestādē var iesniegt līdz mācību sākumam 1. septembrī. Ar Jauniešu
garantijas priekšrocībām, uzņemšanas
noteikumiem un visām profesijām var
iepazīties VIAA mājaslapā saitē: www.
viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Pirmsskolas izglītības iestāde
“Mārpuķīte” meklē pavāru
Prasības - vidējā profesionālā izglītība
un iegūta pavāra kvalifikācija, praktiskā pieredze ēdināšanas uzņēmumā vai
citā iestādē pavāra amatā.
Darbības joma - darbs komandā ar pavāra palīgu un virtuves darbinieku virtuves vadītāja vadībā.
Vairāk informācijas, pieteikšanās
vakancei - 2204100, 63921810,
63925257.
LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI
JŪLIJĀ IZDEVUMS
„RUNDĀLES NOVADA ZIŅAS” NEIZNĀKS!
GAIDĀM AUGUSTA IZDEVUMU, BAUDĀM VASARU
UN RAŽĪGI GATAVOJAM KRĀJUMUS UN SPĒKUS
ZIEMAI!
Mēs kā allaž priecāsimies saņemt no Jums tēmas un
ieteikumus, kā kuplināt izdevuma saturu.
KRISTĪNE KOCIŅA,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
DZIDRA DICMANE
02.10.1930. – 05.06.2016.
no Svitenes pagasta
AUSMA ROZENBERGA
09.06.1925. – 14.06.2016.
no Viesturu pagasta

„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.

