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Rundāles novada domes informatīvs izdevums
Domes priekšsēdētāja sleja

RUNDĀLES NOVADA ZIŅAS – JAUNĀ FORMĀTĀ
Ir pagājis gads, kopš izveidots Rundāles novads,
apvienojot Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastus.
Laikam ejot esam konstatējuši, ka līdzšinējais Rundāles
novada ziņu formāts pēdējā laikā arvien biežāk neietilpina
visu nepieciešamo informāciju, ko mēs vēlētos sniegt Jums
- Rundāles novada iedzīvotājiem.
Lai turpmāk Jūsu rīcībā būtu arvien vairāk noderīgas un
izsmeļošas informācijas par aktualitātēm mūsu novadā,
esam nolēmuši ietērpt novada informatīvo izdevumu jaunā
– krietni plašākā formātā.
Fotogrāfija mūsu jaunā izdevuma pirmajā lapā nav izvēlēta
nejauši – sadarbībā ar radošo apvienību „Pūces māja”
esam uzsākuši darbu pie grāmatas par Rundāles novadu
izdošanas. Līdz ar to Jums ieskatam ir sena fotogrāfija no
Rundāles pagasta dzīves, ko iesūtījusi Aelita Ramane.
Grāmatas tapšanai šobrīd autori ievāc sākotnējo materiālu
– tiek veikta iedzīvotāju intervēšana, izskatīti bibliotēkās un
skolās esošie arhīvi par pagastu vēsturi, fotogrāfijas. Būsim
gandarīti, ja arī Jūs būsiet atsaucīgi un padalīsieties ar Jums
zināmiem interesantiem vēstures faktiem, foto par mūsu
novadu un pagastiem¹.
Jau pirmajiem Rundāles novada svētkiem gatavojoties
mēs izteicām aicinājumu iedzīvotājiem iesūtīt savus foto,
kurā būtu atainots Rundāles novads (daba, iedzīvotāji,
pasākumi utt.). Liels paldies visiem par atsaucību – mums
pamazām veidojas foto arhīvs ar dažādām mūsu novada
norisēm. Arī turpmāk aicinām iedzīvotājus iesūtīt foto darbus
elektroniskā formātā – labākie Jūsu darbi tiks publicēti
Rundāles novada ziņās.
Iedzīvotāji aicināti arī piedalīties mūsu novada ziņu
veidošanā, iesūtot fotoreportāžas, atsauksmes un pārdomas
par novadā notikušiem pasākumiem un citām norisēm. Lai
spētu savlaicīgi plānot Rundāles novada ziņās ievietojamo
materiālu, aicinām Jūs iesniegt sagatavoto informāciju līdz
katra mēneša pēdējai piektdienai elektroniskā formātā uz
e-pastu laura.arente@rundale.lv vai personīgi iesniedzot
domes Kancelejā vai pagastu pārvaldēs.
Esmu pārliecināts, ka arī turpmākajos Rundāles novada
pastāvēšanas gados deputāti un domes darbinieki darīs

visu iespējamo, lai kopā ar novada iedzīvotājiem turpinātu
attīstīt mūsu novadu visās jomās, tāpēc novēlu – lai turpinās
iesāktā labā sadarbība starp mums visiem un visi mūsu
kopējie darbi atspoguļojas Rundāles novada ziņās!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
_____________________
1. jautājumos par Rundāles novada grāmatas tapšanu
aicinu sazināties ar Lauru Ārenti, Sabiedrisko attiecību un
projektu speciālisti: tālr. 639 62 236, mob.t. 299 06 233,
e-pasts: laura.arente@rundale.lv

Fotoattēlā:
Ieskats Rundāles pagastā ap 19.gs. beigām
Foto no Imanta Grundes foto arhīviem.
Iesūtījusi Aelita Ramane
Attēlos (no kreisās puses) redzami:
R.Ronis - pagasta tiesas priekšsēdētājs,
M.Mengots - pagasta vecākais,
V.Zanders pagasta sekretārs,
J.Lediņš pagasta revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
Pagasta valdes nams,
Pagasta amatpersonas, Rundāles pils vārti,
Pienotava, Rundāles pils, Rundāles pamatskola

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 30.jūnijā nolēma:
- ievēlēt Andu Liškausku Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā;
- atbrīvot deputātu Uldi Kreigeru no Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas
un ievēlēt Attīstības komitejā; atbrīvot deputāti Intu Klīvi no
Attīstības komitejas locekļa pienākumu pildīšanas un ievēlēt
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā;
- apstiprināt Rundāles novada pašvaldības interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas
nolikumu;
- izīrēt Aināram Vilkam nekustamā īpašuma „Ugunsdzēsēji”,
Rundāles pagastā, dzīvojamās telpas 71,3 m2 platībā un
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 2 (diviem) gadiem,
nosakot dzīvojamo telpu īres maksu par 1(vienu) dzīvokļa
kvadrātmetru Ls 0,14 (četrpadsmit santīmi) mēnesī;
- iznomāt Santas Gulbes ģimenes ārsta prakses vietai
nekustamā īpašuma „Mārpuķītes” Saulainē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, LV – 3901, nedzīvojamās
telpas 34,5 m2 platībā un noslēgt nedzīvojamo telpu nomas
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot nedzīvojamo telpu
nomas maksu par 1 (vienu) kvadrātmetru Ls 0,22 (divdesmit
divi santīmi) mēnesī un samaksu par siltumenerģiju pēc
siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem, proporcionāli iznomāto
nedzīvojamo telpu platībai;

- apstiprināt Rundāles novada pašvaldības 2009. gada
publisko pārskatu;
- izdarīt grozījumus Rundāles novada domes 2010. gada
25. februāra lēmumā Nr. 7 (prot. Nr. 2) „Par izmaiņām
Iepirkumu komisijas sastāvā”:
iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Aldis Smilga, Rundāles
novada izpilddirektors;
iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece – Inta Klīve,
Attīstības nodaļas vadītāja, deputāte;
komisijas locekļi: Ivars Čerļenoks, Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs; Jānis Ercens, Komunālo pakalpojumu
dienesta nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālists;
Daiga Straņķe, Finanšu nodaļas ekonomiste; Nauris Brūvelis,
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs;
komisijas sekretāre uz Juridiskās nodaļas vadītājas Līgas
Vasiļauskas prombūtnes laiku - Juridiskās nodaļas vadītāja
Ineta Ruhocka;
- apstiprināt Rundāles   novada pašvaldības pirmsskolas  
izglītības iestādes „Mārpuķīte” nolikumu;
- iecelt par Administratīvās komisijas sekretāri uz Juridiskās
nodaļas vadītājas Līgas Vasiļauskas prombūtnes laiku
Juridiskās nodaļas vadītāju Inetu Ruhocku;
- sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Drošs atbalsts
brīva laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai Rundāles

novadā” ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) „Latvijas Lauku attīstības programmas
2007. – 2013.” LEADER pieejas īstenošanai pasākuma 413
(„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”) atklāta projektu iesniegumu konkursā uz kopēju
projekta īstenošanas summu Ls 16 940,00, kas sastāv no
Ls 10 500,00 ES ELFLA finansējuma un Ls 6 400,00, no
Rundāles novada domes budžeta;
- iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu neapbūvēta
nekustamā īpašuma Rundāles pagastā „Mazrundāle 3”,
zemes vienību 12,3 ha platībā, rīkojot nomas tiesību izsoli
(nomas tiesību izsoles noteikumi ir pieejami novada domes
Kancelejā, kā arī www.rundale.lv sadaļā „Pasākumu plāns”
26.07.2010.);
izveidot nomas tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Aivars Okmanis, Rundāles novada
domes priekšsēdētājs;
komisijas priekšsēdētāja vietniece – Marija Teišerska,
Rundāles novada domes Finanšu nodaļas vadītāja;
komisijas locekļi – Inta Klīve, Rundāles novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja; Ineta Ruhocka, Rundāles novada
domes Juridiskās nodaļas vadītāja;
(turpinājums 2.lpp)

2.
(turpinājums no 1.lpp)
- pievienot Rundāles pagasta zemes īpašumam
„Pilsrundāle 2”, zemes vienības 0,95 ha platībā
(kadastra apzīm. 4076 003 0538) un 1,3 ha platībā
(kadastra apzīm. 4076 003 0561);

piešķirt zemes vienībai (kadastra apzīm. 4076 003 0431)
adresi Pilsrundāle 2, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles
nov., LV-3921;
nekustamajam īpašumam „Pilsrundāle 2” noteikt zemes
lietošanas mērķi - pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve;
- noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, kuras galvenā
darbība ir lauksaimniecība, šādām kadastra informācijas
sistēmā reģistrētajām zemes vienībām ar statusu zeme
zemes reformas pabeigšanai ar kadastra apzīmējumiem
Rundāles pagastā 4076 005 0032 4,4 ha platībā,
4076 003 0172 3,6 ha platībā, 4076 003 0173 3,4 ha
platībā, 40760050058 1,4 ha platībā, Viesturu pagastā
4096 004 0060 15,2 ha platībā, 4096 007 0049 5,8 ha
platībā, 4096 007 0232 3,6 ha platībā, 4096 004 0171
3,46 ha platībā un 4096 007 0158 3,0 ha platībā;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Inetu Švabi, Ligitu
Degoli, Aļu Jegorovu, Inu Udalovu, Danutu Kuruļenko,
Sergeju Noskovu, Ludmilu Priščepovu, Sergeju Poļaku,
Viktoru Jegorovu, Alfonu Abaci, Venerandu Romaņenkovu,
Vladislavu Vasiļjevu, Moniku Rimševicu, Ņinu Cauni, Jāni
Jokstu, Viktoru Ivanovu, Aiju Haritonovu termiņus uz
pašvaldībai piekrītošu nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienībām Viesturu pagastā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumus jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Zentu Jakubeloviču
termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Zeme pie Birzēm”, zemes vienību Viesturu pagastā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Danutu Kuruļenko,
Viktoru Jegorovu, Aiju Haritonovu termiņu uz pašvaldībai
piekrītoša nekustamā īpašuma   „Bērsteles lauki” zemes
vienībām Viesturu pagastā lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Sergeju Noskovu,
Ludmilu Priščepovu, Sergeju Poļaku, Alfonu Abaci,
Venerandu Romaņenkovu, Vladislavu Vasiļjevu, Viktoru
Ivanovu termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Bērsteles mazdārziņi” zemes vienībām Viesturu
pagastā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot
līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Viktoru Jegorovu,
Marinu Žukauskieni, Viktoru Ivanovu    termiņu uz
pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Ozola lauks”
zemes vienībām Viesturu pagastā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;

Rundāles novada ziņas

AIZVADĪTS DARBĪGS JŪNIJA MĒNESIS
Ir noslēdzies jūnija mēnesis – piepildīts ar padarītajiem
darbiem un kultūras aktivitātēm. Aizvadītajā darba cēlienā
Rundāles novada domes struktūrvienības ir daudz strādājušas
pie projektu realizācijas.
Projekta „Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumi
Rundāles pagastā 2”) ietvaros ir noslēgusies autoceļa posma
„Saulītes – Mazmežotne – Senči” (0,739 km) rekonstrukcija.
Rundāles novada dome ir parakstījusi apliecinājumu par būves
gatavību ekspluatācijai. Ir sagatavoti dokumenti iesniegšanai
Bauskas būvvaldē akta par pieņemšanu ekspluatācijā
saņemšanai.
Projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Rundāles pagastā” ietvaros noslēgusies Lejnieku ielas
rekonstrukcija Pilsrundāles ciemā - ielai uzklāts jauns
asfaltbetona segums.
Ir notikušas plānošanas sapulces sporta laukuma izveidei pie
Pilsrundāles vidusskolas, kā arī bērnu laukumu iekārtošanai
Saulaines, Bērsteles un Viesturu ciemos, kas tiks realizēti
apstiprinātā projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Rundāles novadā” ietvaros.
Esam saņēmuši pozitīvu ziņu no Latvijas - Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas par apstiprinātiem 3
projektiem, ko sagatavojusi Attīstības nodaļa. Šajos projektos
Rundāles novada dome piedalās kā partneris (vadošais
partneris Zemgales Plānošanas reģions). Projektu ietvaros
• tiks veikta Lielupes baseina tīrīšana Rundāles novada
teritorijā 2 km garumā, kā arī sakārtota avotiņa apkārtne pie
Mežotnes pilskalna;
• tiks veikti ieguldījumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanā,
izveidojot Viesturu pagasta pārvaldes ēkā uzņēmējdarbības
atbalsta centru un organizējot apmācības uzņēmējiem;
• liksim pamatakmeni iecerei par mākslas skolas izveidi
Svitenes muižas ēkā, veicot 2 telpu remontu mākslas
nodarbību norisei un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.
Jau šobrīd norit projektu precizēšana un papildus informācijas
sniegšana atbildīgajām iestādēm.
Tiek domāts arī par Mežotnes evaņģēliski luteriskās
baznīcas ēkas stāvokļa izvērtēšanu – Valsts Kultūrkapitāla
fonds ir apstiprinājis Attīstības nodaļas sagatavoto   projektu
par ēkas arhitektonisko izpēti.
Vides ministrija līdz 4. augustam pieņems projektu
pieteikumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā
atklātā konkursā “Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz
atjaunojamajiem energoresursiem”. Konkursā tiks atbalstītas

jaunas un inovatīvas tehnoloģijas ar plašu ieviešanas
potenciālu Latvijā. Rundāles novada dome ir nolēmusi
piedalīties šajā projektā un ir izveidota darba grupa projekta
pieteikuma sagatavošanai. Pašlaik tiek izvērtēta Bērsteles
pamatskolas un Viesturu pagasta pārvaldes apkures sistēmu
rekonstrukcijas iespējas šī projekta ietvaros
Tiek strādāts pie projekta „Pašvaldību objektu
energoefektivitātes celšana” II kārtas, kas ietver ēku
energoauditu, tehniskās apsekošanas atzinumu un
vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi, projekta
pieteikuma sagatavošanu energoefektivitātes paaugstināšanai
pašvaldības mājās un iestādēs. Tiek plānots arī uzsākt
novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus.
Jūnija mēnesī ir notikusi novada ielu un pašvaldības ceļu
greiderēšana, kā arī veikti ceļmalu pļaušanas darbi. Paldies
visiem tiem zemju īpašniekiem un lietotājiem, kuri ar cieņu
izturas pret savu īpašumu un vidi, kur tie dzīvo. Prieks redzēt
sakoptus īpašumus, nopļautas ceļmalas un grāvmalas, skaisti
iekoptas mājas.
Ar Ministru kabineta 2010. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 226
„Par valsts nekustamā īpašuma ,,Ugunsdzēsēji” Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada
pašvaldības īpašumā”, Rundāles novada dome ir sākusi
apsaimniekot šo īpašumu. Pagaidām to plānots izmantot
kā pašvaldības autotransporta remontbāzi, kā arī iekārtot
noliktavas telpas.
Jāpiemin arī izmaiņas Rundāles novada domes
personālsastāvā: ar š.g. 8. jūniju sporta organizatora
pienākumus Svitenē veic Raitis Jutus. Jūnija sākumā mūs
visus satrieca arī kāda traģiska ziņa - mūsu kolēģa bojāeja
Lielupes ūdeņos, kas viennozīmīgi iespaidoja ierasto novada
domes kolektīva darba   ritmu. Skumstam par Oļegu un jūtam
līdz viņa ģimenei.
Šajā sakarā jūnija mēneša beigās tika izsludināts konkurss
uz kancelejas vadītāja amatu, kuram atsaucās 27 pretendenti.  
Konkursa izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi šos pretendentus
un veikusi pārrunas ar diviem pretendentiem.
Ir vasaras vidus un skolēnu brīvdienas ir pašā pilnbriedā.
Cienījamie vecāki, esiet modri un neaizmirstiet katru rītu
pabrīdināt savas atvases par ūdens un uguns bīstamību, ceļu
satiksmes noteikumiem un citiem traumatisma riskiem.
Aldis Smilga,
Rundāles novada domes izpilddirektors

NOSLĒGUSIES BĒRNUDĀRZA „MĀRPUĶĪTE”
JAUNĀS ĒKAS CELTNIECĪBA

- pagarināt Zemes nomas līguma ar Jadvigu Vitkovsku  
termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Vitkovska” zemes vienību Viesturu pagastā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Viktoru Ivanovu  
termiņu uz nekustamā īpašuma „Ausmas” vienību Viesturu
pagastā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot
līgumu jaunā redakcijā;

Bērnudārza „Mārpuķīte”
ēkas būvniecību veica
ģenerāluzņēmējs
SIA „Moduls Rīga” viens no vadošajiem
būvniecības
uzņēmumiem Latvijā.

- pagarināt Zemes nomas līguma ar Sandru Smilgu, Inesi
Žukausku termiņu uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību Svitenes
pagastā   lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- iznomāt Jeļenai Alksnei pašvaldībai piekrītoša nekustamā
īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības Viesturu pagastā,
Artim Jurševicam pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi” zemes vienību Svitenes
pagastā lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- iznomāt Armandam Buividam pašvaldībai piekrītoša
zemes īpašuma „Pilsrundāles garāža 34”, zemes vienību
garāžas uzturēšanai uz 10 (desmit) gadiem;
- iznomāt Aigai Vangalei pašvaldībai piekrītoša zemes
īpašuma „Pilsrundāles garāža 34” zemes vienību garāžas
uzturēšanai uz 10 (desmit) gadiem;
- iznomāt Pēterim Grabovskim pašvaldībai piekritīga
apbūvēta nekustamā īpašuma „Indras”, neapbūvēto daļu
tūrisma attīstīšanai;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Rundāles pagasta
nekustamajiem īpašumiem „Zuši”, „Merči”, „Jūlijas”;
- apstiprināt īres tiesību mutiskās izsoles rezultātus
Rundāles novada domes nekustamajiem īpašumiem:
dzīvoklim Nr.4 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Jāņukrogs -1”,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā; dzīvokļiem Nr.2 un Nr.5
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kamenes”, Svitenē,
Svitenes pagastā.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2010.gada
29.jūlijā plkst.10.00.

/Foto: L.Ārente/
Š. g. 1. jūlijā noslēgusies Rundāles novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Mārpuķīte” jaunās ēkas būvniecība.
Šogad mārpuķēni ieskandinās bērnudārza 50. pirmo
septembri jaunuzceltajās telpās.
„Bērnudārza „Mārpuķīte” jaunā ēka ir pirmā šāda
mēroga pašvaldības realizētā jaunbūve Rundāles novada
teritorijā kopš valsts neatkarības atgūšanas,” atzīst Aivars
Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs. „Tā ir
arī pierādījums tam, ka tieši krīzes laikā veikt investīciju
projektus ir visizdevīgāk izmaksu ziņā un vislietderīgāk, jo
pašvaldību pasūtījumi nodrošina darba vietas laikā, kad
uzņēmējiem  jādomā tikai par izdzīvošanu”.
Jaunajās bērnudārza telpās būs iespēja uzņemt 116
bērnus. Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” vadītāja
Indra Konstantinova informē, ka šobrīd visas grupas ir
gandrīz pilnībā nokomplektētas ar Rundāles novada bērniem
un vislielākais vietu pieprasījums ir 3-gadīgo un 4-gadīgo
grupiņās.
I. Konstantinova atzīmē: „Protams, ir nedaudz skumji
atvadīties no jau ierastajām telpām Kaucmindes muižā, kur
mārpuķēni diezgan lielā šaurībā mitinājušies 50 gadu un kuras
darbinieki ir sargājuši kā savas mājas. Šeit bija īpaša aura,
ko sajutuši daudzi. Tomēr mēs visi apzināmies, cik brīnišķīga
mums iespēja ir sagādāta, iegūstot jaunu mājvietu mūsu
„Mārpuķītei” - te būs pieejama plaša un gaiša sarīkojumu

zāle dažādiem pasākumiem un mūzikas nodarbībām,
mūsdienīgi aprīkota sporta zāle un bērnu baseins aktivitātēm
ūdenī. Domāju, ka vecāki būs ļoti pateicīgi par piedāvātajām
plašajām iespējām bērnu attīstībai. Ļoti ceru, ka mums
izdosies uz jauno bērnudārza ēku līdzi paņemt visu mūsu
labestību un radošo garu.”
Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja uzsver, ka
bērnudārzs ļoti daudz ieguvis realizējot Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas projektu, kura ietvaros
tiek iegādāti gan tautas mūzikas instrumenti un tautas tērpi,
kā arī mūsdienīgs sporta aprīkojums.
„Esam gandarīti, ka jaunais bērnudārzs, kurš būs
viens no modernākajiem, Rundāles novadā vērs durvis
jaunajiem iemītniekiem jau 1. septembrī. Mēs ļoti ceram,
ka šī plašās, jaunās telpas un iekārtotā apkārtne priecēs
ne tikai bērnudārza bērnus, bet arī visus Rundāles novada
iedzīvotājus” uzskata Vitālijs Hrapovs, SIA „Moduls Rīga”
būvniecības – montāžas departamenta direktors.
Jāatzīmē, ka jaunuzceltais bērnudārzs būs būtisks
ieguvums ne tikai mazākajiem Rundāles novada
iedzīvotājiem – ēkā tiks izvietots pašvaldības pakalpojumu
punkts iedzīvotājiem ar atsevišķu ieeju, kā arī ģimenes ārsta
prakses vieta.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Rundāles novada ziņas

3.

SVITENES PAGASTA PĀRVALDĒ
Līgo saule, līgo bite,
Pa lielo tīrumiņu.
Saule sienu kaltēdama ,
Bite ziedus lasīdama.
/Latviešu tautas dziesma/

Ir aizvadīts vasaras pirmais „Zāļu un ziedu” mēnesis –
jūnijs.

Notikušas dzīvokļu īres tiesību izsole dzīvojamajā   mājā
„Kamenes”, izsolot dzīvokļus Nr. 2 un Nr. 5.
Piedalījāmies Rundāles novada svētkos un pārstāvējām
Svitenes pagasta pārvaldi, svētku gājienā. Svitenes muižas
parkā notikušas tradicionālās Līgo sporta spēles, kā arī Līgo
svētku svinēšana.

Svitenē turpinājušies Saieta nama rekonstrukcijas darbi –
aktīvi norit demontāžas darbi, kā arī komunikāciju plānošana,
tiek risināti pamatu un virspamatu siltināšanas darbi.

• Svitenes Saieta nama rekonstrukcijas darbi tiek veikti

projekta „Svitenes pagasta saieta nama rekonstrukcija”
ietvaros
• Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu
• Saieta nama rekonstrukciju veic celtniecības firma SIA
„RIVETA”
• Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 140 000 Ls,
ELFLA finansējums 75% apmērā sastāda 105 000 Ls.
Rundāles novada domes finansējums projekta realizācijai
sastāda 64 400 Ls, kas tiks segti no valsts dotācijām
pašvaldības infrastruktūras attīstībai – t.s. „apvienošanās
naudas”
• Projektu plānots pabeigt š.g. novembrī

3) 2010. gada 30. jūnija Domes sēdē tika izskatīti 28
iesniegumi par zemes iznomāšanu un zemes nomas
līgumu pagarināšanu, un pieņemti lēmumi   par nomas
līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

Līgo skečs Svitenes amatierteātra „Šurumburums”
izpildījumā 23.06.2010. /Foto: L.Ārente/
Pateicamies iedzīvotājiem par atsaucību svētkos.
Iedzīvotāji laipni gaidīti pagasta pārvaldē ar ierosinājumiem,
vēlmēm mūsu pagasta dzīves uzlabošanai.
Jānis Liepa
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

VIESTURU PAGASTA PĀRVALDĒ
Viesturu pagastā jūnijā uzsākusies ceļa posma „Širvji
– Viesturi” rekonstrukcijas darbi 3,3 km garumā. Ceļam ir
uzbērta šķembu izlīdzinošā kārta, kā arī asfalta segums.
Satiksme šajā ceļa posmā nav traucēta.

UZZIŅAI
• Ceļa posma „Širvji – Viesturi” rekonstrukcijas darbi tiek
veikti projekta “Viesturu pagasta autoceļu rekonstrukcija”
ietvaros

• Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda (ELGF) piešķirto finansējumu

• Ceļa rekonstrukcijas darbus veic SIA „VIONA”
• Projekta kopējais finansējums ir 181 500 Ls, kur ELGF
finansējums sastāda 150 000 Ls. Rundāles novada
domes finansējums projekta realizācijai sastāda
31 500 Ls, kas tiks segti no valsts dotācijām pašvaldības
infrastruktūras attīstībai – t.s. „apvienošanās naudas”

• Projektu plānots pabeigt š.g. augustā
Pagājušajā mēnesī veikta zāles pļaušana Bērsteles un
Viesturu ciematu centra daļās, kā arī Beķeru, Brāļu un
Cielavu kapu teritorijās. Notikusi pagasta ceļu greiderēšana.
Jūlija mēnesī paredzēta ceļa iesēdumu piebēršana un asfalta
seguma bedrīšu labošana Viesturu pagasta pašvaldības
ceļiem.

1) 2010. gada 2. jūlijā ir noslēgusies piedāvājumu
iesniegšana šādiem publiskajiem iepirkumiem: „Video,
audio, gaismas un prezentācijas tehnikas iegāde
Svitenes tautas namam” Latvijas Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas (LAT-LIT) projekta „Zemgales
tradīcijas” ietvaros, „Konferenču aprīkojuma iegāde
pirmsskolas izglītības iestādei „Mārpuķīte”” un „Sporta
un baseina inventāra iegāde pirmsskolas izglītības
iestādei „Mārpuķīte”” LAT-LIT projekta „Pirmsskolas
izglītība” ietvaros.
2) Jūlija mēnesī tiek plānots un pašlaik Iepirkumu
komisija gatavo tehniskās specifikācijas un prasības
pretendentiem publiskajiem iepirkumiem par krēslu
iegādi Svitenes tautas namam LAT-LIT projekta
„Zemgales tradīcijas” ietvaros, ūdens un atdzelžošanas
iekārtu iegādei un uzstādīšanai Pilsrundāles vidusskolā
kā arī virtuves aprīkojuma, mīksto rotaļlietu, aizskaru,
žalūziju un cita nepieciešamā inventāra iegādei
pirmsskolas izglītības iestādei „Mārpuķīte”.

UZZIŅAI

Jūnijā tika veikta Svitenes pagasta ceļu un ielu   greiderēšana, ceļmalu apļaušana. Liels paldies zemniekiem, kuri
apļāva ceļmalas pie saviem īpašumiem.
Pagasta teritorijas labiekārtošanā, malkas sagatavošanā
skolai, dažādos remonta darbos tika iesaistīti Nodarbinātības
valsts aģentūras realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta  
t.s. stipendiāti.

JURIDISKĀ NODAĻA INFORMĒ

Autoceļš „Širvji-Viesturi” /Foto: A.Smilga/
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta ietvaros
jūnijā Viesturu pagastā tika nodarbināti 11 bezdarbnieki –
9 Bērsteles ciemā, 2 stipendiāti Viesturu ciemā. Ir veikti
darbi Bērsteles un Viesturu ciema labiekārtošanai – dobju
ravēšana, zāles pļaušana un savākšana, krūmu izciršana
(ceļam uz Pārupes skolu), Viesturu kultūras centra teritorijas
sakopšana.
Aizvadītajā mēnesī esam pārstāvējuši Viesturu pagasta
pārvaldi pirmajos novada svētkos un svētku gājienā. Ir
notikuši Līgo svētku ielīgošanas pasākumi gan Bērsteles,
gan Viesturu ciemos, kur uzstājās mūsu novada pašdarbības
kolektīvi.
Nauris Brūvelis
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

Pēc Domes lēmuma par zemes iznomāšanu un   nomas
līguma noslēgšanu, Juridiskajā nodaļa sadarbībā
ar Attīstības nodaļas speciālistu zemes un nodokļu
jautājumos divu nedēļu laikā tiek sagatavoti zemes
nomas līgumi. Juridiskā nodaļa vērš uzmanību tam,
ka par nomas līguma noslēgšanu atbildīgs ir arī
zemes nomnieks un aicina zemes nomniekus
laicīgi noslēgt un saņemt zemes nomas līgumus.
Informāciju par sagatavotajiem nomas līgumiem zemes
nomnieki var saņemt:

• Rundāles novada domes Kancelejā:

tālr. 639 62 298, mob.tālr. 263 49 298
Svitenes
pagasta pārvaldē: tālr. 639 26 332
•
• Viesturu pagasta pārvaldē: tālr. 639 62 126
• Juridiskajā nodaļā: tālr. 639 62 531
4) Ar 2010.gada 30.jūnija Domes lēmumu Nr.12 (protokols
Nr.7) nolemts iznomāt Rundāles novada pašvaldībai
piekritīgu neapbūvētu zemes gabalu 12,3 hektāru
platībā „Mazrundāle 3” Rundāles pagastā ar kadastra
apzīmējumu 4076 003 0607, rīkojot zemes nomas
tiesību izsoli. Zemes nomas tiesību izsole notiks
2010.gada 26.jūlijā plkst. 17.00 Rundāles novada domes
telpās, 2. stāvā, domes sēžu zālē. Ar iepriekšminēto
Domes lēmumu ir apstiprināti zemes nomas tiesību
izsoles noteikumi, kuri ir publicēti Rundāles novada
domes mājas lapā www.rundale.lv, ar noteikumiem var
iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā.
5) 2010.gada 21.jūnijā notika dzīvokļu īres tiesību izsole,
kurā tika izsolītas īres tiesības uz dzīvojamās mājas
„Kamenes” Svitenē, Svitenes pagastā dzīvokli Nr.2 un
Nr.5, un dzīvojamās mājas „Jāņukrogs - 1” Pilsrundālē,
Rundāles pagastā dzīvokli Nr.4. Ar 2010.gada 30.jūnija
Domes lēmumu ir apstiprināti īres tiesību izsoles
rezultāti: īres tiesības dzīvojamās mājas „Kamenes”
dzīvoklim Nr.2 ieguvusi Mudīte Pīrāga, mājas „Kamenes”
dzīvoklim Nr. 5 - Ligita Kļaviņa, dzīvojamās mājas
„Jāņukrogs - 1” dzīvoklim Nr.4 – Svetlana Fedotova.
Ineta Ruhocka,
Juridiskās nodaļas vadītāja

SĀCIES KONKURSS „SAKOPTĀKĀ SĒTA”
Cienījamie Rundāles novada iedzīvotāji!
Ir sākušās konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta”
aktivitātes. Šogad pirmo gadu konkursa dalībnieki tiks vērtēti
visa novada griezumā.
Saskaņā ar 2010. gada 29. aprīļa Rundāles novada domes
sēdē apstiprināto konkursa „Rundāles novada sakoptākā
sēta” nolikumu, tiks vērtētas:
• lauku saimniecības – uzņēmumi, kas nodrošina
lauksaimniecisko ražošanu;
• lauku sētas – viensētas, kas atrodas ārpus apdzīvotām
vietām;
• ģimenes mājas apdzīvotās vietās;
• daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;
• tirdzniecības un servisa uzņēmumu teritorijas;
• mazdārziņi.
Š.g. 5.jūlijā sanāca kopā konkursa komisija, kuras  sastāvā
ir 11 cilvēki. Komisijas priekšsēdētāja ir Attīstības nodaļas

vadītāja Inta Klīve. Tika izveidotas 3 darba grupas, kuras
veic izvērtēšanu laika periodā no 2010. gada 14. jūlija līdz
23. jūlijam:
1. Lauku saimniecības un lauku sētas vērtēs Ludmila Knoka,
Silva Mežkaucka, Nauris Brūvelis un Jānis Šulcs;
2. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās, kā arī tirdzniecības
un servisa uzņēmumu teritorijas vērtēs Inta Klīve, Jānis
Liepa, Gunta Šurna un Arvīds Kraņevskis;
3. Daudzdzīvokļu mājas un mazdārziņus vērtēs Aivars
Okmanis, Arvīds Pēkalis un Vija Ripa.
Visās vērtēšanas grupās tiks noteikti konkursa uzvarētāji,
kuru apbalvošana notiks svinīgā pasākumā š. g. 18. novembrī,
godinot neatkarīgās Latvijas gadadienu, kā arī tiks organizēts
pieredzes apmaiņas brauciens uz novadiem, kuros jau ir
ilgstošas tradīcijas košumdārzu iekārtošanā.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

Foto no 2008.gada konkursa
„Rundāles pagasta sakoptākā sēta”
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SOCIĀLĀ DIENESTA
INFORMĀCIJA
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko stāvokli un bezdarba
līmeņa augstos rādītājus valstī, šobrīd Rundāles novada
domes Sociālā dienesta uzmanības centrā ir atbalsta
un palīdzības sniegšana krīzes situācijās nonākušām
trūcīgām ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu
pamatvajadzības un veicinātu līdzdarbību situācijas
uzlabošanā.
Uz š. g. 1. jūniju Sociālajā dienestā reģistrētas 492
personas, kas atbilst trūcīgās personas statusam, t.sk.:
• bērni - 173
• strādājošas, darbspējīgas personas - 69
• nestrādājošas, darbnespējīgas personas - 183
• personas bērnu kopšanas atvaļinājumā - 10
• pilngadīgas personas ar invaliditāti - 13
• pensijas vecuma personas - 33
• personas, kuras veic darba praktizēšanu pašvaldībā ar
100 latu stipendiju - 11
Ņemot vērā augstāk minēto, vēlētos atgādināt, ka
šādās situācijās ļoti svarīga ir mūsu katra paša personīgā
atbildības sajūta pret sevi, savu ģimeni
Ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos ‘’Par
sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus’’, kuros noteikts, ka pabalsta
pieprasītāja pienākums ir aktīvi iesaistīties savas problēmas
risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu
„Par sociālo drošību” un 2010. gada 30. marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kā arī:
• aktīvi iesaistīties darba meklēšanā un gadījuma darbu
veikšanā,
• pārtraukt alkohola un atkarību izraisošu vielu lietošanu;
• personām vai ģimenēm, kurām ir nepilngadīgi bērni,
nodrošināt bērna izglītošanu un audzināšanu;
• izmantot sociālo palīdzību tikai pamatvajadzību
nodrošināšanai;
• pēc sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt kases čekus
par sociālās palīdzības izmantošanas veidu;
• piedalīties Sociālā dienesta norīkotajos personas darba
iemaņu iegūšanas un saglabāšanas pasākumos;
• sniegt patiesas ziņas par sevi;
• iesaistīties pasākumos, kas vērsti uz personas (ģimenes)
nodrošināšanu ar pārtiku, mājokļa sakārtošanu un
uzturēšanu.”
Sociālais dienests aicina personas, kuras atbilst trūcīgās
personas (ģimenes) statusam, katru mēnesi ierasties
Sociālajā dienestā, lai saņemtu pārtikas pakas no Eiropas
Komisijas finansētās programmas trūcīgajiem.
Kristīne Brūvele
Sociālā dienesta vadītāja

ŠOGAD JAU 14
JAUNDZIMUŠIE RUNDĀLIEŠI
1.jūlijā ir apritējis gads, kopš darbu uzsākusi Rundāles
novada Dzimtsarakstu nodaļa, kas sniedz pakalpojumus
iedzīvotājiem, pieņemot viņu iesniegumus, izsniedzot
apliecības un citus dokumentus, kā arī reģistrē laulības
un pilda vēl citus Civillikumā, Civilstāvokļa aktu likumā un
likumā „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu”
noteiktos uzdevumus.
Mūsu novada iedzīvotājiem jau ir ierasts, ka svinīga
laulību reģistrācija tiek rīkota Rundāles pilī (Baltajā zālē,
Zelta zālē un pils Kafijas zālē), kas ir par iemeslu tam, ka
diezgan daudzi ne mūsu novada iedzīvotāji izvēlas laulības
saites juridiski nostiprināt tieši pie mums.
Pirmajā pusgadā novadā notikušas divas laulību
reģistrācijas, bet jūlijā vien pieteiktas septiņas svinīgas
ceremonijas, no tām, divas mūsu novada iedzīvotājiem.
Rūgtākais, ar ko nākas saskarties veicot Dzimtsarakstu
nodaļas darbu, ir miršanas gadījumi un to ir vairāk
kā reģistrētie jaundzimušie. Pirmajā pusgadā novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 22 miršanas gadījumi.
Priecīgākie un patīkamākie notikumi Dzimtsarakstu
nodaļā ir jaundzimušie un viņu reģistrēšana. Šī gada
pirmajā pusgadā reģistrēti 13 jaundzimušie: 8 meitenes
un 6 zēni. Vecāki savām jaundzimušajām atvasēm devuši
dažādus vārdiņus: meitenēm -   Dārta, Lauma, Madara,
Adriana, Aleksandra, Evelīna, Megija, Monta, savukārt,
puišiem – Ernests, Aleksandrs, Rainers, Alekss, Daniels
un Renāts.
Zinta Baltiņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Apstiprināti ar novada domes 2010.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr.3 (prot. Nr.5.)

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2010.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9

PAR GROZĪJUMU VEIKŠANU RUNDĀLES NOVADA DOMES
2009.GADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM, IZVĒRTĒJOT PERSONAS
(ĢIMENES) IENĀKUMUS”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Rundāles novada domes 2009.gada saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Par sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot personas ienākumus”
(apstiprināti ar Rundāles novada domes 30.07.2009. lēmumu Nr.32 (prot.Nr.3)
Izdarīt Rundāles novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot
personas ienākumus” šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punktu jaunā redakcijā:
„Pabalsta pieprasītāja pienākums ir aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, saskaņā
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu „Par sociālo drošību” un 2010.gada 30.marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kā arī:
4.1. reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), ja sociālās palīdzības pieprasītājs ir persona darbspējīgā vecumā;
4.2. iesaistīties NVA un pašvaldības realizētajos projektos sociālo iemaņu iegūšanai un uzturēšanai;
4.3. aktīvi iesaistīties darba meklēšanā un gadījuma darbu veikšanā;
4.4. pārtraukt alkohola un atkarību izraisošu vielu lietošanu;
4.5. personām vai ģimenēm, kurām ir nepilngadīgi bērni, nodrošināt bērna izglītošanu un audzināšanu;
4.6. izmantot sociālo palīdzību tikai pamatvajadzību nodrošināšanai;
4.7. pēc sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt kases čekus par sociālās palīdzības izmantošanas veidu;
4.8. piedalīties Sociālā dienesta norīkotajos personas darba iemaņu iegūšanas un saglabāšanas pasākumos;
4.9. sniegt patiesas ziņas par sevi;
4.10. iesaistīties pasākumos, kas vērsti uz personas (ģimenes) nodrošināšanu ar pārtiku, mājokļa sakārtošanu un
uzturēšanu.”
2. izteikt noteikumu 5. punktu jaunā redakcijā:
„Tiesības saņemt pabalstus ir fiziskai personai (ģimenei), kuras faktiskā un reģistrētā pamatdzīvesvieta ir Rundāles novada
administratīvajā teritorijā, izņemot Garantētā minimālā ienākuma pabalstu, kas tiek piešķirts pēc personas (ģimenes)
reģistrētās pamatdzīvesvietas, un tā atbilst:
5.1. trūcīgas personas (ģimenes) statusam, saskaņā ar attiecīgās iestādes pieņemto lēmumu par trūcīgās personas
(ģimenes) statusa piešķiršanu;
5.2. personas (vientuļā pensionāra), kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, ja tai nav laulātā un bērnu, pirmās
grupas invalīda statusam, un ja tās vidējie ienākumi pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros apmērus;
5.3. pensionāra, kura apgādnieki ir sociāli nespējīgi viņu apgādāt, politiski represētās personas, otrās grupas invalīda,
daudzbērnu ģimenes, kurā ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni, Černobiļas avārijas seku likvidatora personas
statusam, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz Ls 160.00.”;
3. papildināt noteikumu 14. punktu ar 14. 4 apakšpunktu ”Ja pabalsta pieprasītājam vai personai, ar kuru viņš mitinās vienā
mājoklī un ir kopēji izdevumi par uzturu, pieder mežs, tad tā nevar saņemt dzīvokļa pabalstu.”
4. noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā
Domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

RUNDĀLES NOVADA BĀRIŅTIESAS DARBS
PIRMAJĀ PUSGADĀ
Rundāles novada bāriņtiesa darbojas četru cilvēku
sastāvā: priekšsēdētāja Zinta Baltiņa, bāriņtiesas locekļi –
Sandra Upīte, Silvija Pavlova, Lūcija Volodina.

• trīs lēmumi par aprūpes tiesību atjaunošanu vai

Lai gan ikdienā ar bāriņtiesas pakalpojumiem nesaskaras
katrs cilvēks, tomēr pakalpojumu saņēmēju loks ir visai plašs.
Protams, galvenais bāriņtiesas uzdevums ir aizstāvēt bērna
un citas rīcībnespējīgas personas tiesības un mantiskās
intereses. Bāriņtiesas pilnvarās ir aprūpes tiesību atņemšana  
vai atjaunošana, aizgādņa iecelšana personai, kuru tiesa
atzinusi par rīcības nespējīgu, kā arī mantisko jautājumu
risināšana un atļauju izsniegšana bērna nodošanai kādas
citas personas aprūpē, ja vecāks dodas uz ārzemēm. Mūsu
pamatauditorija ir vecāki, bērni, rīcībnespējīgi cilvēki (tās
var būt dažāda vecuma pilngadīgas personas, kuras kādu
iemeslu dēļ tiesa atzinusi par rīcības nespējīgām un viņām
ir vajadzīgs aizgādnis – persona, kas rīkojas tās vārdā).
Bērnu un vecāku attiecībās iekļaujas arī bāriņtiesas risinātie
aizbildnības, adopcijas jautājumi un audžuģimeņu kustība.

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Rundāles novada bāriņtiesas sēdes notiek vienu vai divas
reizes mēnesī. 2010. gada pirmajā pusgadā, aizstāvot bērnu
un rīcībnespējīgo personu intereses, ir pieņemti 18 lēmumi:

• pieņemts viens vienpersonisks lēmums;
• viens lēmums par aizgādņa iecelšanu;
• divi lēmumi par valsts sociālo pabalstu izmaksas

pārtraukšanu personai un izmaksāšanu personai, kura
faktiski audzina bērnu;

• divi lēmumi par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu
pildīšanas, jo aizbilstamais sasniedzis 18 gadu vecumu;

• lēmums par aizgādņa mantojumam atlaišanu no
pienākumu pildīšanas;

neatjaunošanu vecākiem;

• pieņemts viens lēmums par bērna ievietošanu ilgstoša
Aizvadītajā pusgadā bāriņtiesā bija jāpieņem vairāki
lēmumi par atzinumu sniegšanu – par bērna nodošanu
citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim
mēnešiem, ja vecāki dodas strādāt uz ārzemēm; kā arī
sniegts atzinums par personas atbilstību aizbildņa pienākumu
veikšanai.
Kā papildus funkcijas Rundāles novada bāriņtiesa veic
arī dažādu dokumentu kopiju apliecināšanu, parakstu
apliecināšanu, pilnvaru sastādīšanu un apliecināšanu,
nostiprinājuma lūgumu sastādīšanu iesniegšanai
zemesgrāmatā, kā arī darījumu apliecināšanu, ja tos slēdz
mūsu novada iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām,
un šo darījumu summa nepārsniedz 6000 latu.
Mūsu novadā notariālās darbības ir iespējams veikt gan
Viesturu pagasta pārvaldē, gan Svitenes pagasta pārvaldē,
kā arī Rundāles novada domē.

BĀRIŅTIESAS PIEŅEMŠANAS LAIKI:
Rundāles novada domē:

domes darba laikā

Svitenes pagasta pārvaldē: pirmdienās

plkst. 08.00 – 12.00
13.00 – 18.30

trešdienās

plkst. 08.00 – 12.00

otrdienās

plkst. 08.00 – 10.00

Viesturu pagasta pārvaldē:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Rundāles novada ziņas - izglītība

5.

EKSĀMENU LAIKS SKOLĒNIEM
IR NOSLĒDZIES
Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/

PEDAGOGI TURPINA PROJEKTA IETVAROS GŪT
KONKURĒTSPĒJĪGAS PRIEKŠROCĪBAS
Kopš pagājušā gada novembra Rundāles novada
dome ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu realizē projektu
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”.
Projekts tiek īstenots ar mērķi veicināt pedagogu
konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos. Projekta mērķa grupa ir
vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri izglītības
sistēmas optimizācijas rezultātā nonāk jaunos darba apstākļos
izglītības iestādē vai izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā
var zaudēt darbu izglītības iestādē.

UZZIŅAI
• Projekta īstenošanas laiks: 09.11.2009. – 31.03.2012.
• Līguma Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
• Projektam piešķirtais Eiropas Sociālā fonda
finansējums: LVL 56940,00

Atbalsts pedagogiem šī projekta ietvaros tiek sniegts trīs
aktivitātēs:
• 1. aktivitāte - atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju
pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti,
tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību
vai pašnodarbinātību.  Atbalsts ietver mācības vispārīgu vai
specifisku prasmju apguvei, kas ir nepieciešamas darbam
citā nozarē vai specialitātē, izņemot mācības pedagoģiskās
kompetences paaugstināšanai;
• 2.aktivitāte - atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē
nepieciešamajai pārkvalifikācijai. Atbalsts ietver pedagoga
tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs, cita mācību
priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai cita
darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē
nepieciešamā skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstoši
normatīvajiem aktiem par prasībām pedagogu izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai;
• 3. aktivitāte - pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālākā attīstība ar mērķi
veicināt izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās
karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides
praksi, kā arī nodrošināt nepieciešamās zināšanas, prasmes
un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības
kvalitātes paaugstināšanai.
Projekts tiek īstenots vairākos posmos. 1. posma ietvaros,
kas ilga no 2009. gada oktobra līdz 2010. gada februāra
beigām, kopumā iesaistījās 18 Rundāles novada pedagogi:
no pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte”,   Saulaines
profesionālās vidusskolas un   Pilsrundāles vidusskolas.
Šajā posmā 2. aktivitātē tika atbalstīti 4 pedagogi, savukārt
3. aktivitātē - 14 pedagogi. Trešās aktivitātes ietvaros
iesaistītajiem 10 pedagogiem, atbilstoši novērtēšanas
rezultātiem, tika izteikts priekšlikums piešķirt 2. kvalifikācijas
pakāpi un 4 pedagogiem -  3. kvalifikācijas pakāpi.
2. posms ilga no 2010. gada marta līdz 2010. gada jūnija
beigām. Dalību projektā bija pieteikuši 5 pedagogi no Saulaines
profesionālās vidusskolas   un 20 no Pilsrundāles vidusskolas.
Uz   2. kvalifikācijas pakāpi pieteicās 17 pedagogi, bet uz
3.kvalifikācijas pakāpi - 8 pedagogi. Š. g. 8. jūnijā  Pilsrundāles
vidusskolas zālē visi 2. posma stipendiāti dalījās pieredzē. Viņi
iepazīstināja ar savām idejām un mācību izstrādnēm, kuras
izmanto ikdienas darbā.

Silvija Pavlova Pilsrundāles vidusskolas sākumskolas
skolotāja stāsta par 6-gadīgo bērnu pāreju uz 1.klasi
/Foto: Z.Sparāne/
Marina Kazanceva, kura piedalījās pedagogu pieredzes
apmaiņas pasākumā, atzīst: „Šis pasākums lika secināt, ka
šādas pieredzes apmaiņas varētu būt arī biežākas un ne
tikai kādu projektu ietvaros un tās noteikti būtu interesantas
ne tikai skolotājiem. Pēc visu šo prezentāciju noskatīšanās,
radās pārliecība, ka vēl interesantākas šādas tikšanās varētu
būt tiem, kas ikdienā ar skolu nav saistīti tiešā veidā, īpaši
potenciālajiem skolēnu vecākiem”.
Kopumā valstī no 2009.gada oktobra līdz 2010.gada jūnijam
iesaistījās 12 372 pedagogi no visas Latvijas.
Ir gandarījums, ka pedagogi izmanto iespējas pašizaugsmei,
izvērtēšanai un pieredzes apmaiņai. Būtu jauki, ka pieredze
neiegultu mapītēs un plauktos, bet dotu ieguldījumu gan
pedagogu, gan skolas, gan visas izglītības sistēmas darbības
uzlabošanai.
Projekta noslēgumā 2012. gada februārī direktora rīkojums
par kādas pakāpes piešķiršanu būs pamats tam, lai pedagogi
saņemtu vienotu IZM dokumentu par iegūto pakāpi, kas
savukārt ļaus diferencēt pedagogu algas.
Projektā  vēl atlikuši 3 t.s. “iesaukumi” - 2010.gada augustā,
decembrī un 2011.gada augustā.
Plašāka informācija par
www.esf-pedagogiem.gov.lv.

šo

projektu

pieejama

Paldies visām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas komisijām par pašaizliedzīgo darbu pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā!
Projekta koordinatore Zinaīda Sparāne
Attīstības nodaļas speciāliste izglītības un IT jomā

Skolā ir izsmaržojušas izlaiduma bērzu meijas,
un vasara rit tālāk savu gaitu visā savā krāšņumā.
Pilsrundāles vidusskolā ir izskanējuši devīto un
divpadsmito klašu izlaidumi un laba vēlējumi
absolventiem. Šogad skolu absolvēja 33 devīto klašu un
15 divpadsmitās klases izglītojamie. Kopā - 48 jaunieši.
Eksāmenu sesija skolā ritēja no 24.maija līdz 7.jūnijam
devīto klašu skolēniem, bet divpadsmitajiem līdz 17.jūnijam.
Devītajiem šie bija pirmie lielie pārbaudījumi. Pirmo gadu
nebija jākārto ieskaite sportā un angļu valodā. Lai iegūtu
apliecību par pamatizglītību skolēniem bija jānokārto 4
eksāmeni – latviešu valoda, izvēlētā svešvaloda, Latvijas
un pasaules vēsture un matemātika. Emociju gamma pa šo
laiku bija dažāda - bija satraukums, bija asaras, bija prieks.
Neskatoties ne uz ko, vislabāk eksāmenos veicās (t.i.
eksāmenus nokārtoja bez „5” ballēm) : 9.a klasē – Elīna
Grebeža, Ieva Pancerko, Ilva Semičenkova, Anete Šulce,
Renāte Voroncova, Edgars Ņikiforovs, Krists Brūvelis, Ivo
Blaudums; 9.b klasē – Sabīne Matulēviča, Eva Pakalne. Ar
vienu „5” eksāmenus 9.a klasē nokārtoja 4 skolēni, bet 9.b
klasē – 1 skolēns.
Apliecību par pamatizglītību neieguva pieci izglītojamie.
Šiem skolēniem ir atkārtoti jāmācās 9.klasē.
Atšķirībā no devīto klašu skolēniem, divpadsmitie
izlaidumā nesaņēma izglītības dokumentu par vidējo
izglītību, bet saņēma dāvanā Rundāles domes dāvātās
grāmatas. Atestātu un sertifikātu ar iegūtajiem vērtējumiem
centralizētajos eksāmenos vidusskolas absolventi saņem
16.jūlijā.
Lai skolēns iegūtu vidusskolas atestātu, viņam gadā
nevar   būt nepietiekams vērtējums vairāk kā 2 mācību
priekšmetos, kā arī jānokārto 4 eksāmeni. Trīs eksāmeni
ir obligāti, t.i., latviešu valoda un literatūra, izvēlētā
svešvaloda un matemātika. Viens ir izvēles eksāmens.
12. klases skolnieces Agnese Skujevska un Jūlija
Rešetņikova saņēma dr.Ozoliņa stipendijas, jo abas
meitenes vidusskolu absolvēja ar labām un teicamām
sekmēm.
Domāju, ka skola un skolotāji absolventiem ir devuši ļoti
labu ceļamaizi dzīvei, tikai tās lielums ir atkarīgs no tā, cik
nu katrs pats ir gribējis sev paņemt līdz.
Par 12.klases eksāmenu rezultātiem būs iespēja uzzināt
Rundāles novada ziņu augusta izdevumā.
Pagaidām vēlmi turpināt iegūt izglītību Pilsrundāles
vidusskolā ir izteikuši 17 devīto klašu jaunieši.
Ja kāds vēl nav paspējis izdarīt savu īsto izvēli, nav
pamata satraukumam, ka uzņemšana vidusskolā ir
beigusies. Mēs jūs gaidām līdz pat septembrim!
Kontakttālruņi: 267 13 590; 639 62 223; 639 62 353.
Visiem labu vasaru vēlot –

Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā

DARBU UZSĀK RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA
Saskaņā ar Rundāles novada domes 2010.gada 27.maija
sēdes lēmumu darbu ir uzsākusi Rundāles novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskā komisija (PMK).
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs:
Sarmīte Zara

– Pilsrundāles vidusskolas skolotāja,
logopēde

Lūcija Volodina

– S.Gulbes ģimenes ārsta prakses ārsta
palīgs

Aira Bille

– Pilsrundāles vidusskolas izglītības
psiholoģe

Irēna Ladusāne

– Pamūšas speciālās internātpamatskolas
speciālā pedagoģe

Zinaida Sparāne – Rundāles novada domes Attīstības
nodaļas speciāliste izglītības un IT
jomā
Saskaņā ar apstiprināto nolikumu, komisijas sēdes tiek
organizētas, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem.
Komisija izskata saņemtos dokumentus un:

• iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir
ievietots audžuģimenē) izglītojamiem piemērotāko izglītības
programmu, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un
medicīniskās izpētes materiāliem;
• sniedz atzinumu par iespēju turpināt izglītību attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem
izglītojamiem atbilstoši:
1) vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
2) jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
3) speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem
ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās
attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,
mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no
1. līdz 4.klasei;
• sniedz atzinumu izglītojamajiem par atbalsta pasākumu
piemērošanu valsts pārbaudes darbos;
• izvērtējot ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un
izglītojamā spējas, sniedz ieteikumu par ilgstoši slimojošo
izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās.

Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna
spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam
Rundāles novada pašvaldības PMK un pilnvaro personu, kura
pārstāvēs bērna intereses.
Dokumentu saraksts, kurus nepieciešams iesniegt
Rundāles novada pedagoģiski medicīniskajai komisijai ir
pieejams Rundāles novada mājas lapā www.rundale.lv sadaļā
IZGLĪTĪBA.
Rundāles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā
komisija notiks 2010. gada 17. augustā plkst. 10.00.
Pieteikt izglītojamos uz komisijas sēdi un iesniegt
dokumentus iespējams Rundāles novada domē līdz
2010.gada 11.augustam.
Informāciju var iegūt sazinoties ar komisijas vadītājas
vietnieci Zinaidu Sparāni (tālr. 639 62 236, mob. tālr. 220 29 011,
e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv).
Zinaīda Sparāne
Attīstības nodaļas speciāliste izglītības un IT jomā

6.

Rundāles novada ziņas – kultūra un sports

RUNDĀLES NOVADĀ JŪNIJĀ AIZVADĪTI KRĀŠŅI SVĒTKI

AKTUALITĀTES SPORTĀ
Līgo sacensību rezultāti

SIA „Aiva Auto”
sevi krāšņi
parādīja pirmajā
Rundāles novada
svētku gājienā un
svētku noslēgumā
saņēma galveno
balvu kā vislabāk
un visatraktīvāk
noformētais
Rundāles novada
svētku gājiena
dalībnieks

Jūnija mēnesis mūsu novadā bijis bagāts ar dažādiem
pasākumiem. Tieši jūnijā notika Rundāles novada pirmie
svētki, kuri parādīja, ka kopā strādājot varam sasniegt
iecerēto – svētki bija izdevušies. Īpaši gribas atzinīgus
vārdus teikt visiem, kuri atsaucās aicinājumam un
piedalījās gājienā, ceram, ka nākamajos novada svētkos
dalībnieku būs vēl vairāk.
Gatavojoties svētkiem sapratām, ka esam bagāti – jo
novadā darbojas 22 amatieru kolektīvi. Koncertu krāsaināku
darīja mūsu draugi no Lietuvas – Pakrojas, Rokišķiem un
Vabaļņinkiem. Fakts, ka svētki notika tik skaistā un sakoptā
vidē kā Rundāles pils dārzs, tiem piešķīra īpašu šarmu. Par
to liels paldies Rundāles pils darbiniekiem un Rundāles pils
direktoram Imantam Lancmaņa kungam. Kultūras nodaļas
darbinieku vārdā gribu pateikties visiem, kuri iesaistījās
svētku sagatavošanas darbos un aktīvi piedalījās svētkos,
paldies arī svētku atbalstītājiem – SEB bankai.
Jūnijā visur, kur ir latvieši, svin Līgo svētkus un Jāņus.
Arī mūsu novadā šiem svētkiem atvēlēta svarīga vieta –
svētku gaidīšana iesākās ar ielīgošanas pasākumiem
20.jūnijā Bērsteles parkā, kur piedalījās Viesturu bērnu
deju kolektīvi „Annele”, „Sprīdītis”, deju kopa „Ir varianti”
un Bērsteles amatierteātris, tālāk pārceļoties uz Viesturiem,
kur pie Viesturu kultūras centra tika vārīta tradicionālā zivju
zupa, skandētas Jāņu dziesmas folkloras kopas „Svitene”

izpildījumā, dejotas dejas Viesturu bērnu deju kolektīvu
priekšnesumā, iets rotaļās un atrakcijās, iegūstot saimniecībā
noderīgas balvas un interesanti pavadīts laiks.
Savukārt 22. jūnija pēcpusdienā uz ielīgošanas pasākumu
visi tika gaidīti Rundālē pie Baltās mājas, kur ar Baltās
mājas saimnieču – Lauras un Solveigas Ikertu atbalstu tika
kopīgi gatavots siers, vārītas klimpas, pīti vainagi, apgūtas
līgodziesmas, iets rotaļās un pēc visām ar Līgo svētkiem
saistītām izdarībām bija iespēja noskatīties režisores Lilitas
Lauskinieces iestudēto R. Blaumaņa lugas ”Skroderdienas
Silmačos” pirmizrādi Rundāles amatierteātra „Stella”
talantīgo aktieru sniegumā.
Līgo svētku pasākumu cikls noslēdzās Svitenes parkā
ar tradicionālajām sporta spēlēm, koncertuzvedumu,
kurā piedalījās Rundāles amatierteātris „Stella”, Svitenes
amatierteātris „Šurumburums”, folkloras kopa „Svitene”
un deju kopa „Šurpu turpu” ar ugunskura aizdegšanu un
zaļumballi līdz rīta gaismai. Paldies par atbalstu z/s „Zemgaļi”,
„Kaži”, „Urštēni”, „Palejas”un „Dučkēni”. Paldies visiem, kuri
apmeklēja pasākumus un uz tikšanos nākamajos!
Lai visiem veiksme darbos un atpūtā!
Jauku vasaru vēlot –
Sandra Paegle
Kultūras nodaļas vadītāja

IR NOSLĒGUSIES DRĀMAS TERAPIJAS GRUPAS
PIRMĀ SEZONA
Kopš pagājušā gada decembra Rundāles novadā ik
pirmdienu 5 jaunieši ar īpašām vajadzībām – Sandijs
Alksnītis, Dace Niedre, Uģis Ģēģermanis, Sandis Degols
un Indra Kronīte pulcējas uz kārtējo drāmas terapijas
nodarbību. 30. jūnijā ar aizkustinošu uzvedumu noslēdzās
drāmas terapijas grupas darbības pirmā sezona.
Pēc definīcijas drāmas terapija ir
sistēmiska un mērķtiecīga drāmas un teātra elementu
izmantošana, lai veicinātu personības izaugsmi, uzlabotu
veselību. Tā ir ietekmējusies no lomu spēlēm, teātra,
psiholoģijas un grupu psihoterapijas. Drāmas terapija pati
par sevi ir darbība, kas vērsta uz cilvēku saliedēšanu, uz
viņu uzvedības izzināšanu un pārveidošanu, izmantojot
cilvēku sociālo pieredzi dažādos dzīves notikumos. *
Studējot maģistrantūrā man no Latvijas Mākslas terapijas
asociācijas nāca piedāvājums piedalīties drāmas terapijas
kursos, ko vadīja lektore no Lielbritānijas. Drāmas terapijā
apvienojas teātris ar medicīnu. Mums ar Kristīni Brūveli,
Sociālā dienesta vadītāju, radās doma izveidot šādu grupu
arī mūsu novadā. Tika apzināti iespējamie dalībnieki, kuriem
šādas nodarbības varētu būt noderīgas.
Astoņu mēnešu laikā, kopš drāmas terapijas grupa ir
uzsākusi savu darbību, mēs kopīgi strādājam – sākotnēji
nodarbības ilga vien 15 minūtes, jo visiem bija jāiepazīstas
savā starpā, jāsarod ar slodzi, jāiemācās pietiekoši ilgi
koncentrēties. Šobrīd varam kopīgi darboties un koncentrēties
veicamajām aktivitātēm jau veselu stundu!
Šajās nodarbībās, apvienojot dažādus teātra elementus,
tiek apgūta prasme komunicēt un kontaktēties savā starpā,
izmantojot dažādus mūzikas instrumentus un ritma avotus
izkopt sevī ritma izjūtu, kā arī trenēt atmiņu un prasmi
paturēt prātā nelielas kompozīcijas.
Drāmas terapija ārstē caur teātri, radot iespēju šiem
cilvēkiem izpausties viņiem pieņemamā veidā. Saskaņā ar
noteikumiem, grupā nedrīkst būt vairāk kā 7 cilvēki uz vienu
pedagogu.
30. jūnijā domes Jaunajā zālē sezonas noslēguma
pasākumā „Ienāc manā pasaulē!” bija iespēja iepazīties ar
Drāmas terapijas grupas astoņu mēnešu laikā apgūto.

Mirdzums jauniešu acīs un azarts, ar kādu viņi rādīja
priekšnesumus, liecina par vēlmi darboties un parādīt
apgūtās prasmes un iemaņas.

Šā gada 23. jūnijā, Līgo dienas noskaņās, Svitenē
notika Rundāles novada Svitenes pagasta tradicionālās
sporta spēles   “Līgo Svitene 2010”. Sacensības risinājās
sportiskā, azartiskā gaisotnē.
Sacensību dalībniekiem bija iespēja parādīt savus
spēkus dažādās sporta aktivitātēs: pludmales volejbolā,
ielu basketbolā, futbola soda sitienos, staigāšanā ar
siena zārdu, olu mešanā un graudu maisa nešanā uz
ātrumu. Klātesošajiem bija iespēja arī iemēģināt spēkus
individuālajās sacensībās – atspiešanās no zemes un svara
bumbas cilāšanā (līdz 16 gadiem 16 kg, virs 16 gadiem
24 kg svara bumba).

„Pakalnu” komanda veiksmīgi startē
staigāšanas ar siena zārdu disciplīnā
/Foto: L.Ārente/
Neskatoties uz Līgo dienas cienīgajiem laika apstākļiem
sporta spēļu norises pirmajās stundās, kopumā visās
disciplīnās piedalījās sešas komandas.
Labākos rezultātus (1. vietas) izcīnīja šādas komandas:
Ielu basketbolā - “Savējie”
Pludmales volejbolā - “Pilsrundāle”
Futbola soda sitienos - “Sirmie Aldarīši”
Staigāšanā ar siena zārdu - “Pakalni”
Graudu maisa nešanā - “Vītoliņi”
Olu mešanā   - “Pilsrundāle”
Komandu kopvērtējumā 1. vietu ieguva “Vītoliņu”
komanda, 2. vietu „Pakalnu” komanda, savukārt 3. vietu
komanda „Sirmie Aldarīši”.
Labākie rādītāji individuālajās sacensībās:
16
1)
2)
3)

kg svara bumbas cilāšanā (15 -18 g.v.)
Zigmārs Bāris
Emīls Dičpeteris
Arnolds Auza

24
1)
2)
3)
4)

kg svara bumbas cilāšanā (virs 18 g.v.)
Aldis Auza
Ivars Laizāns
Aldis Duntavs
Gintauts Dičpeteris

Atspiešanās no zemes (7 - 10 g.v.)
1) Valts Smilga
2) Artis Konarikovs
3) Daniels Šanšura
Atspiešanās no zemes (11 – 14 g.v.)
1) Matīs Noviks
2) Kaspars Ārents
3) Dāvis Pancenko
Pirms priekšnesuma visi dalībnieki iegūst klauna
deguntiņus. Attēlā (no kreisās) Lilita, Indra un Dace
/Foto: L.Ārente/
Vissarežģītākais, kas drāmas terapijas nodarbību laikā
apgūts, ir žonglēšana, kas prasa daudzu spēju pielietojumu
– gan prasmi komunicēt, koordināciju, spēju nepazaudēt
sevi telpā un ritma izjūtu.
10. jūlijā visi kopīgi esam uzaicināti piedalīties Bērnu
un jauniešu starptautiskajā cirka mākslas festivālā „ALLĒ
Jūrmalā”, kur mūsu jauniešiem būs iespēja darboties dažādās
meistarklasēs. Bez tam, katram dalībniekam Rīgas Cirks ir
dāvājis ielūgumu kartes 10 latu vērtībā cirka apmeklējumam.
Noslēgumā gribu vēl atgādināt – ja Jūs pazīstat kādu
cilvēciņu ar īpašām vajadzībām, kurš vēlētos darboties
drāmas terapijas grupā, aicinām par šo iespēju interesēties
Sociālajā dienestā (tālr. 63962148).
Lilita Lauskiniece
Rundāles pagasta kultūras darba organizatore
_________________________________
* Informācija no Latvijas Mākslas terapijas web lapas:   
http://www.arttherapy.lv/index.php?page=dramas-terapija

Pateicamies par dalībnieku izturību un azartu, kā arī
sveicam sporta spēļu „Līgo Svitene 2010” uzvarētājus!
* * *

Ikviens aicināts piedalīties Rundāles
novada sporta spēlēs
Š.g. 14. augustā plkst. 11.00 Pilsrundāles vidusskolas
sporta laukumā notiks šīs vasaras lielākais sporta
notikums – Rundāles novada sporta spēles – kur sportiski
atpūsties būs iespēja visu vecumu novada iedzīvotājiem,
piedaloties komandu sporta spēlēs, individuālajās
sacensībās un ģimeņu stafetēs.
Informējam, ka uz sporta spēlēm no Viesturu un
Svitenes pagastiem spēļu dalībniekus vedīs autobuss.
Sportisku atpūtu vēlot Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

Rundāles novada ziņas - intervija

7.

SKOLAS VADĪTĀJA, ŠUVĒJA, AKTRISE, DEPUTĀTE ... UN DZIĻI SIRDĪ BĒRNUDĀRZNIECE
Intervija ar Guntu Šurnu, Rundāles novada domes deputāti
Gunta Šurna dzimusi Vecsaules pagastā. 5 gadu vecumā
kopā ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi Bērstelē, un vienu
gadu paspējusi vēl apmeklēt Bērsteles bērnudārzu.
Viņa ne tikai ir deputāte, Gunta vada Bērsteles skolu, ir arī
aktīvi iesaistījusies pagasta sabiedriskajā dzīvē.
Rundāles novada domē Gunta ievēlēta ar 631 balsi no
saraksta „Mēs savam novadam”.
Gunta,
Jūs
esat
dzimusi Vecsaulē. Vai
uzskatāt sevi par īstenu
zemgalieti?
Lai gan mans tēvs ir
no Latgales, savukārt
mammas
saknes
meklējamas Lietuvā,
sevi apzinos kā īstenu
zemgalieti, jo Zemgales
līdzenumi
ir
mana
dzimtā vieta. Esmu
ceļojusi, bijusi valstīs
ar augstiem kalniem un
esmu sapratusi, ka man
nepieciešams plašums,
un šeit – Zemgales
līdzenumā – tie ir.
Ļoti patīk ūdens, īpaši
Zemgales rēnās upes.

Dzimusi:
Vecsaules pagastā
Nodarbošanās:
Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles  struktūrvienības
vadītāja
Dzīves moto:
Nekad nedarīt citam to, ko
negribi izjust uz savas ādas
Galvenās vērtības:
Mazbērni un ģimene,
piederība vietai, kurā es
dzīvoju
Vaļasprieki:
Darbošanās amatierteātrī,
vēderdejas, sportošana

Cilvēki runā, ka zemgalieši ir skaudīgi un nenovīdīgi. Šīs
īpašības nevaru attiecināt uz sevi.

strādāju, lai sasniegtu, ko esmu iecerējusi. Atceros gadījumu,
kad savulaik, 2. klasē mācoties, mani neizvirzīja daiļrunas
konkursā. Es toreiz ļoti pārdzīvoju un pēc tam apzināti ar sevi
strādāju, trenējoties spoguļa priekšā. Pateicoties savai spītībai
un neatlaidībai esmu daudz ko citu arī iemācījusies. Kā savu
spēju apliecinājumu varu uzskatīt reizi, kad, beidzot 8.klasi,
mums bija jāgatavo t.s. montāža - man bija jāuzstājas ar ļoti
emocionālu dzejoli. Pēc tam pamanīju, ka vairāki klausītāji bija
aizkustināti līdz asarām.

sāpes un vēlmes. Patriotam būtu aktīvi jāiesaistās visa novada
pozitīvā tēla veidošanā. Ja mēs mīlēsim šo vietu, kur paši
dzīvojam, tad arī citi mūsu novadu redzēs līdzīgi.

Jūs vairākus gadus esat bijusi Bērsteles skolas direktore.
Arī tagad, pēc Bērsteles pamatskolas pievienošanas
Pilsrundāles vidusskolai, esat struktūrvienības vadītāja
Par direktori strādāju kopš 2005. gada. Jāsaka, ka papīru
darbs paņem daudz laika, līdz ar to paliek mazāk laika
vaļaspriekiem. Ir daudz jāuzklausa arī savi darbinieki, viņu
problēmas un sāpes... Skolā es gūstu gandarījumu, jo man ir
svarīga saprašanās un savstarpējās attiecības ar darbiniekiem.
Es labi jūtos mūsu kolektīvā.
Zinu, ka Jūsu aizraušanās ir šūšana...
Man šūšana vienmēr ir gājusi pie sirds. Ilgus gadus
esmu mācījusi Bērsteles meitenēm šūt – mēs vairākkārtīgi
piedalījāmies pašdarināto tērpu skatēs un jāatzīmē, ka ar
labiem rezultātiem. Man par gandarījumu vairākas meitenes
ir saistījušas savu nākotnes profesiju ar šūšanu. Viena no
manām audzēknēm ir beigusi augstākās izglītības iestādi
Maskavā šajā jomā. Šobrīd gan man šūšanai vairs neatliek
laika.
Jūs paspējat iesaistīties diezgan daudz sabiedriskajās
aktivitātēs
Jā, es izmantoju piedāvātās iespējas Bērsteles kultūras
namā nodarboties ar vēderdejām, kā arī ziemas – pavasara
periodā nodarbojos mazliet ar kalanētiku, dažreiz piedalos
sporta nodarbībās. Darbojos arī Bērsteles amatierteātrī.
Jāatzīmē, ka ir apritējuši 10 gadi, kā Bērstelē ir atdzimusi
kultūras dzīve un arī amatierteātris. Tolaik – pirms desmit
gadiem – sākām savu darbu ar izrādi „Sūnu ciema zēni”. Tolaik
darījām visu paši – gan dekorācijas izgatavojām, gan tērpus
šuvām. Jāsaka paldies, ka ir tādi cilvēki kā Anita Šapkova – ar
spēju atraisīt cilvēkus un iedrošināt uzstāties skatītāju priekšā.
Teātris prasa diezgan daudz – ir jāziedo savs laiks
mēģinājumiem, jārēķinās ar to, ka jāuzstājas arī brīvdienās.
Arī laiks ir daudz gājis uz priekšu un šobrīd gribētos ikvienā
no mums atrast mazliet vairāk entuziasma.

Vai pedagoģija ir Jūsu sākotnējais aicinājums?
Jāatzīst, ka bērnībā ļoti vēlējos izmācīties par ārstu. Tomēr
laikam dzīve noliek  visu pa plauktiņiem un tā nu ir iznācis, ka
visu mūžu esmu bijusi saistīta ar pedagoģiju. Vien pāris gadus
pēc skolas beigšanas nostrādāju par šuvējas palīdzi toreizējos
Bauskas sadzīves pakalpojumos.
Pedagoģiju sāku mācīties 80-to gadu sākumā, kad
bija piedzimis dēls. Sesavas skolas direktors izteica man
piedāvājumu strādāt Sesavas pamatskolā ar 3.klasi. Starp citu
mana tagadējā kolēģe Evrika Vēvere tolaik bija mana skolniece.
Sesavā es nostrādāju divus gadus un tad pārgāju strādāt
Bērsteles bērnudārzā. Izmācījos Liepājas Pedagoģiskajā
institūtā par pirmsskolas izglītības metodiķi.
Jāatzīst, ka dziļi sirdī esmu „bērnudārznieks” – mēs esam
cita tauta, mums jāvar viss.
Deviņdesmito gadu sākumā bērnudārza grupas likvidējās,
tika uzcelta jaunā Bērsteles bērnudārza – skolas ēka. Kopumā
no 4 bērnudārza grupiņām palika viena. Rezultātā es tiku
novirzīta strādāt skolā. Sākotnēji es pasniedzu mūziku, vēlāk
piedāvāja arī mācīt mājturību meitenēm, vizuālo mākslu
1. - 9. klasēs. Un šis nu ir izrādījies mans lauciņš. Esmu arī
beigusi Latvijas Universitāti, iegūstot mājturības skolotāja
kvalifikāciju.
Pēc būtības es esmu radošs cilvēks un man dzīvē vienmēr
gribējies visu izmēģināt. Es esmu neatlaidīga un ar sevi daudz

Padalāties, lūdzu, ar kādu bērnības blēņu darbu!
Tādu lielu blēņu darbu nevaru atcerēties, bet vienu mācību,
ko guvu uz visu mūžu, atceros gan –
Bija ziema. Tolaik man bija vien kādi 3 gadiņi. Mamma istabā
pēra brāli. Viņš bija paspējis arī man ko pāri nodarīt, un es aiz
loga pie sevis priecājos, ka viņš dabū sukas.

Izmantojot piedāvātās aktivitātes brīvā laika pavadīšanai, ir
mana iespēja tā īsti arī relaksēties un „atslēgties” no ikdienas
darba un dzīvē risināmiem jautājumiem.

Kad pati iegāju istabā, mamma dusmu uzplūdā prasīja, kur
esmu cimdus atstājusi. Es, protams, nevarēju atcerēties, kur
esmu tos likusi. Tā es arī dabūju ar to pašu siksnu, ko brālis.

Cik ilgi esat strādājusi kā deputāte?

No tās reizes es vairs neesmu priecājusies, ja kādam slikti
klājas, jo esmu izbaudījusi, ka agri vai vēlu var to pašu dabūt
atpakaļ.

Esmu bijusi deputāte 4 sasaukumos Viesturu pagastā.
Šis man ir jau piektais sasaukums. Tātad kopumā man kā
deputātei rit septiņpadsmitais gads.

Gunta Sicīlijā 2008.gadā
(foto no personīgajiem arhīviem)

Gunta (vidū) Bērsteles amatierteātra izrādē
„Pazīstama seja” š.g. 3.maijā Bērsteles Lielajā Bazārā
(foto: L.Ārente)

Pirms kādiem gadiem astoņiem domāju, ka jāmet miers.
Tomēr, tuvojoties vēlēšanām, atkal iesaistījos. Lielākā
motivācija ir tā, ka esi kādam palīdzējis - kāds iedzīvotājs
atsūta vēstuli vai vienkārši pienāk klāt un pasaka paldies.
Dome ir komandas darbs, tas nav tikai viens cilvēks.
Ir jāmāk ieklausīties vienam otrā un jāmeklē kopsaucējs,
vidusceļš. Man vienmēr ir gribējies visā piedalīties, nevis būt
novērotājam no malas.
Vai saskatāt būtiskas atšķirības starp darbu iepriekšējos
sasaukumos un šajā?
Krasas un būtiskas izmaiņas nav. Es kā pedagogs varu
labi pārzināt vienu vai augstākais divas jomas. Un ir reizes,
kad  pilnībā jāuzticas speciālistiem, kuri konkrēto jomu pārzina
labāk.
Uzskatu, ka domes veiksmīga darbība ir atkarīga no tā, cik
spējīgs un varošs ir tās vadītājs.
Kuri Jūsuprāt ir novada būtiskākie attīstības virzieni?
Uzskatu, ka mūsu novadam jāattīsta lauksaimniecība, jo
šeit ir visauglīgākās zemes Latvijā, kā arī uzņēmējdarbība.
Vēlēšanu saraksta „Mēs savam novadam” programmu stādot,
daudz tika runāts par tūrisma attīstību, jo tādējādi būtu iespēja
radīt papildus darba vietas.
Man sāp mūsu jaunieši – šajā jomā gribētos kaut ko vairāk
darīt. Domāju, ka būtu vajadzīgs kāds cilvēks, kas virzītu
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas – varbūt būtu
iespēja ko mainīt pašreizējā situācijā.
Kādam pēc Jūsu domām būtu jābūt novada patriotam?
Pēc manām domām patriots varētu būt cilvēks, kuram  
vienlīdz aktuālas ir visu mūsu novada pagastu iedzīvotāju

Kāds būtu Jūsu novēlējums novada iedzīvotājiem?
Gribētos novēlēt cilvēkiem vairāk ieklausīties sevī, izprast
otra sāpi un censties palīdzēt, jo mēs dzīvojam blakus viens
otram.
Par Guntu...
Laima Artimoviča, deputāte, Rundāles novada domes
sociālā darbiniece –
Gunta ir sirsnīgs, izpalīdzīgs un darbīgs cilvēks. Viņa prot
uzklausīt. Es vienmēr esmu apbrīnojusi Guntas iekšējo
mieru, ko viņa izstaro.
Gunta atbalsta un pati iesaistās dažādās rīkotajās
aktivitātēs. Ļoti patika spēlēt kopā ar Guntu Bērsteles
amatierteātrī. Viņai ļoti labi padodas tādas „ellīgas” lomas!
Danute Kuruļenko, pirmsskolas izglītības skolotāja
Bērstelē –
Es Guntu pazīstu jau vairāk nekā 30 gadus. Iepazināmies,
kad gaidījām savus pirmos bērniņus Iepazinu kā vienkāršu
cilvēku ar plašu sirdi. Gunta ir tas cilvēks, kurš nekad
nevienam neatsaka palīdzību dažādās dzīves situācijās.
Gunta ir ļoti atbildīga, enerģiska ar lielām darba spējām.
Ļoti atsaucīga un padomdevēja darbā. Gunta ļoti daudz
uzņemas darīt arī citu vietā. Ļoti ilgi strādājam kopā, tāpēc
tikai vislabākie vārdi viņai. Novēlējums – nenogurt un cīnīties
vēl ilgus, ilgus gadus, jo šis laiks nav no vieglajiem.
Arī nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā turpināsim
iepazīties ar mūsu novada deputātiem un nākošā intervija
būs ar Laimu Artimoviču, Rundāles novada domes
sociālo darbinieci!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

8.

Rundāles novada ziņas – informācija, sludinājumi, ziņojumi

Vasarīgi sveicieni
Rundāles novada jūlija
jubilāriem!
Tava zvaigzne ir tevī pašā
Un nākamības melodija-ziedos.
Pacel rokas pretī Mīlestībai,
Un tu tapsi aplaimots.
Pacel rokas pretī Saulei,
Un tu tapsi visuvarens.
/J.Anmanis/
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Lai esi tā kā mežezers arvien.
Kas viļņu dziesmai dāvā šūpļa līksti.
Bet sevi ūdensrozes sirdī sien!

Sveicam jaundzimušos rundāliešus un viņu vecākus!
Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība - abas ļauj tam atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte - otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai mīlestības radīts, bērniņš gaismas ceļu iet.
/P. Bārda/

/K. Apšukrūma/

Vissirsnīgākie sveicieni
Rundāles novada jūnija
jubilārei
Olgai Grīnfeldei
95 gadu jubilejā

Dzidra Dubulte
Monika Kampāne
Ona Reine
Maiga Sīmane
Vitauts Šimaitis
Lūcija Zaķe

Daniels Ozoliņš

dzimis 16.jūnijā, 2010
vecāki:  
Andris Ozoliņš un Irma Ozoliņa

Madara Leine

dzimusi 22.jūnijā, 2010
vecāki:
Oskars Leinis un Oksana Mangina

PLUDMALES VOLEJBOLA
SACENSĪBAS

Ina Udalova
Valerija Valevičiene
Broņislava Zvinģele
Ilārija Dolidze
Imants Jukums
Ivans Oņiščenko
Ingrīda Ziediņa
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Jānis Čapļa
Aldis Yansons
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Anita Gaile
Valentīna Kociņa
Jons Kumštis
Lidija Osipova

55

Ludmila Bagdone
Apolinars Biļevičus
Imants Dzenis
Māris Kaktiņš
Andris Kalējs
Gaļina Mamontova
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Vita Cipruse
Sigits Gribs
Dzintars Grīnbergs

PALDIES no mūsu lasītājiem!
Aelita Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundālē:
3 zemes gabali pie „Indrām” –
9,6 ha, 4,4 ha, 1,4 ha.
2 zemes gabali pie Mazrundāles –
12,3 ha un 2,1 ha
1 zemes gabals Pilsrundālē – 0,15 ha
3 mazdārziņi Saulainē – 0,15 ha
3 mazdārziņi Pilsrundālē – 0,11 ha
1 mazdārziņš Svitenē – 0,1 ha
Rundāles novada dome

Svitenes muižas parkā

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM UN
LAUKU IEDZĪVOTĀJIEM
Atgādinu, ka lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju mācības, konsultēšanu un
informēšanu veic SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(turpmāk – LLKC) ar 26 Lauku konsultāciju birojiem – filiālēm rajonos.
Pieaugušo tālākizglītība aptver iedzīvotājus ar dažādu sākotnējo izglītību
(pamata, vidējo, speciālo, augstāko nelauksaimniecisko, kā arī lauksaimniecisko)
piedāvājot viņiem mūžizglītības iespējas ar mērķi paaugstināt produkcijas
konkurētspēju Eiropas savienības tirgū, aktivizētu nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības attīstību.
Ar profesionālās pilnveides programmu palīdzību tiek sniegta iespēja
lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem pārkvalificēties, attīstīt profesionālās
kompetences līmeni.
Lai nodrošinātu informācijas un konsultāciju pieejamību tuvāk dzīves vietai,
2005.gadā tika ieviesta Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēma.
511 pašvaldībās ar pagastu padomju, novadu un pilsētu ar lauku teritoriju
domju starpniecību tika pieņemti darbā lauku attīstības speciālisti, pēc novadu
izveidošanas - novadu lauku attīstības speciālisti.
Šo speciālistu darba koordinēšanu, informatīvo materiālu sagatavošanu un
tālākizglītības pasākumus veic SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”.
Aicinu aktīvi izmantot informatīvus resursus www.llkc.lv un www.laukutikls.lv,
kur atrodama svaigākā informācija par aktuāliem notikumiem, attīstības iespējam
un piedāvājumiem lauku uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Ludmila Knoka
Rundāles novada lauku attīstības speciāliste

UZMANĪBU!
NODERĪGA
INFORMĀCIJA
Ieva Linde Pilsrundāles bibliotēkai ir
uzdāvinājusi daļu savas bibliotēkas.
Tagad bibliotēkas latviešu literatūras
krājums papildināts ar 90 grāmatām,
kuras noderēs skolēniem.
Lindes kundze ir bijusī pilsrundāliete,
tāpēc viņa izvēlējās mūsu bibliotēku.

Monta Kvedare

dzimusi 22.jūnijā, 2010
vecāki:
Guntis Kvedars un Laura Kvedare

Š.g. 31. jūlijā plkst. 10.00

75

70

Renāts Anspoks

dzimis 25.jūnijā, 2010
vecāki:
Raivis Anspoks un Sanita Anspoka

Sākot ar š. g. 1.jūliju neatliekamo medicīnisko
palīdzību var izsaukt,
zvanot bez maksas no mobilajiem un fiksētajiem
telefoniem uz numuru

113
vai no mobilajiem un fiksētajiem telefoniem uz
numuru

112
Arī turpmāk iespējams izsaukt ātro palīdzību no
fiksētajiem tālruņiem uz numuru

03
SVARĪGI!
TURPMĀK NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS
BRIGĒDES VAIRS NEVARĒS IZSAUKT, ZVANOT UZ
IEPRIEKŠ LIETOTIEM ASTOŅZĪMJU TELEFONA
NUMURIEM.

Komandas aicinātas pieteikties
pa tālruni 26535219
Visi laipni aicināti uz sportisku atpūtu

RUNDĀLES NOVADA SPORTA
SVĒTKOS
Š.g.14. augustā plkst. 11.00
Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā
Lūdzam sekot līdzi informācijai afišās un www.rundale.lv

Aizsaulē aizgājuši
Izdziest mūžs kā sveces liesma,
Izdeg tā kā saules stars...
/J.Sirmbārdis/

Dagmāra Kalēja (16.04.1913 - 20.06.2010)
Vitauts Vaļēvičs (11.12.1962 - 22.06.2010)
Anna Arbidāne (20.05.1927 - 28.06.2010)

KAD SAUKT ĀTRO PALĪDZĪBU?
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
brigādes sniedz palīdzību gadījumos, kad ir pēkšņa
veselības stāvokļa pasliktināšanās:
– Pēkšņa saslimšana, trauma, nelaimes gadījums.
– Pēkšņi sirdsdarbības traucējumi, sāpes sirds apvidū,
auksti sviedri, samaņas zudums.
– Pēkšņs elpas trūkums, smakšanas lēkmes vai
aizdusa.
– Pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju
aukstums, bālums.
– Pēkšņas sāpes vēderā, saindēšanās, vemšana,
intensīva caureja.
– Pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas
vai muguras sāpes, jušanas vai kustību traucējumi.
– Pēkšņi psihiskās darbības traucējumi, kuriem
raksturīga agresīva rīcība vai pašnāvības
mēģinājums.
– Pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū vai urinācijas
traucējumi.
– Dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana un
alerģiskas reakcijas.
– Dzemdētājas nogādāšanai uz dzemdību nodaļu.
Detalizētāku informāciju par gadījumiem, kad saukt
ātro palīdzību, var iegūt Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša pagasta sēdi. Izdevums izdevniecībā tiek iesniegts 2 nedēļu laikā no
katra mēneša pirmā datuma. Mēs neatbildam par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem,
notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv.
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

