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AR ATBILDĪBU
IZVĒLĒTIES
Līdz 2.oktobrim – dienai, kad mums būs jāizvēlas
nākošais Latvijas parlaments, ir palicis pavisam
nedaudz laika.
Publiskā telpa ir pārsātināta ar nemitīgiem deputātu
kandidātu solījumiem, kuriem bieži vien vairs nav
ticības. Un tomēr, pirms izdarāt izvēli neiet balsot
vispār, jāatceras, ka arī nebalsošana tomēr ir
balsošana – katra neizmantotā balss ir pasīva balss,
ar ko mēs nododam izvēli citu rokās.
Aicinu būt atbildīgiem pret sevi, savu ģimeni un
valsti, piedaloties vēlēšanās. Būtiski ir savu izvēli
izdarīt nevis pamatojoties uz skaistajiem vēlēšanu
solījumiem, kas tiek izteikti publiskajā telpā, bet
rūpīgi izvērtējot Saeimā jau pārstāvēto partiju pēdējo
gadu politikas rezultātus, darba stilu, atsaucību, kā
arī pašiem pārdomāt, ko mēs vēlamies, lai mūsu
izraudzītais deputāta kandidāts, partija panāk.
Mums kā lauku iedzīvotājiem ir arī svarīgi izvērtēt
katras partijas vīzijas par Latvijas laukiem – vai ir
reāls piedāvājums lauku dzīves attīstībai, vai laukos
nolemta tikai pensionāru, zemnieku un vasarnieku
vajadzībām piemērota vide... Meklēsim tos politiķus,
kuri spēj nodrošināt valsts ekonomisko, izglītības,
veselības un sociālo politiku laukos tādā pašā līmenī
kā pilsētās.
Kādu mēs valdību izvēlēsimies, ar tādu mēs nākotnē
dzīvosim. Un atcerēsimies, ka mūsu valsti veidojam
mēs paši.
Novēlot izturību un cerot, ka mēs visi kopā ievēlēsim
tādus tautas pārstāvjus, kas arī turpmāk garantēs
mūsu nacionālās valsts politisko un ekonomisko
neatkarību.
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

20.augustā tika svinīgi atklāta mūsu novada bērnudārza „Mārpuķīte” jaunuzceltā ēka. Simbolisko atklāšanas lentu
pārgrieza bērnudārza „Mārpuķīte” pirmā vadītāja – Ārija Lepses kundze ar savu mazdēlu.
Plašāk par pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” jaunās ēkas atklāšanu lasiet 4.lpp

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010. gada 26. augustā
nolēma:
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos
noteikumus Nr.13 „Par grozījumiem Rundāles novada
domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.12
„Par Rundāles novada domes budžetu 2010.gadam”;
- atbalstīt pārvietojamā gājēju tiltiņa pār Lielupi pie Mežotnes
pils uzstādīšanu un iedalīt Ls 5000 līdzfinansējuma
segšanai no novada pašvaldības budžetā plānotajiem
līdzekļiem projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai;
- iegādāties vienu autobusu skolēnu pārvadājumiem
„Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana”
programmas ietvaros, nodrošinot līdzfinansējumu
autobusa iegādei ne mazāk kā 10% apmērā no autobusa
iegādes cenas, kas tiks noteikta iepirkumu regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- sagatavot un iesniegt Vides ministrijā projekta
„Energoefektivitātes paaugstināšana Viesturu kultūras
centra ēkā” pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā; projekta
iesnieguma apstiprināšanas gadījumā realizēt projektu
par kopējo summu Ls 79108,77 un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu Ls 11866,32 apmērā;
- sagatavot un iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijā projekta „Rundāles novada pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
pieteikumu atklātajā konkursā; projekta iesnieguma
apstiprināšanas gadījumā realizēt par kopējo summu
līdz Ls 50 000;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem
īpašumiem „Mazstrautnieki”, „Ražas” un „Meldriņi”
Viesturu pagastā, „Mežagas-1” Rundāles pagastā,
„Mazstrauši” un „Bērzi” Svitenes pagastā;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Bērzi” neapbūvētu
zemes vienību 1,58 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. No nekustamā īpašuma „Bērzi”
atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Jaunbērzi”;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Smiltiņi”,
neapbūvētu zemes vienību 0,49 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu. No nekustamā īpašuma

„Smiltiņi” atdalītajai neapbūvētajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Džūkstes”;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Trikmaņi” zemes
vienības vienu zemes gabalu aptuveni 12 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Nadeždu Čolno  
termiņu uz pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu
„Bērsteles mazdārziņi”, Ozola lauks”, „Zeme pie upes”
zemes vienībām Viesturu pagastā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Nadeždu Čolno,
Jevgēniju Sivačovu, Maryti Synychku, Vēsmu Babuku,
Intu Zelmeni, Janīnu Jermakoviču, Nikolaju Udalovu,
Loniju Ševcovu termiņus uz pašvaldībai piekritīga
nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienībām
Viesturu pagastā lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- atstāt spēkā zemes nomas līgumu ar Dimitriju Ungurjanu
par pašvaldībai piekritīgu nekustamo īpašumu „Pie
Eglītēm-1”, „Pie Mežmalēm” un „Pie kūtiņām” Viesturu
pagastā nomu;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Annu Maļinovsku
termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Vairogu mazdārziņi” zemes vienību Viesturu pagastā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Jāni Vasko termiņu uz
pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Jaunā māja-2”
zemes vienību, nekustamā īpašuma „Jaunā māja-5”
zemes vienību un nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem”
zemes vienību Viesturu pagastā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Svetlanu Nakaļužnaju
termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Bērsteles pļavas” zemes vienību, nekustamā īpašuma
„Bērsteles lauki” zemes vienību un nekustamā īpašuma
„Klāvi” zemes vienību Viesturu pagastā lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Ivaru Čerļenoku
termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Svitenes mazdārziņi” zemes vienību Svitenes pagastā

lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma termiņu Vēsmai
Veģerei, pārslēdzot līgumu ar Vēsmas Veģeres zemnieku
saimniecību „Urštēni” uz valstij piekritīga nekustamā
īpašuma „Valstij piekritīgā zeme” zemes vienību un
pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem ”Lūki”
zemes vienību, „Mazkapūnas” zemes vienību un nekustamā
īpašuma „Apšenieki” zemes vienību Svitenes pagastā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Annu Grebežu
termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Viesturu mazdārziņi” zemes vienības daļu Viesturu
pagastā lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot
līgumu jaunā redakcijā;
- iznomāt Vijai Pudņikai pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Svitenes mazdārziņi”, zemes vienību Svitenes
pagastā lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- iznomāt Jānim Kalniņam pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.39” zemes
vienību Rundāles pagastā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Lidijai Osipovai pašvaldībai piekritīga nekustamā
īpašuma „Bērsteles šķūnīši” zemes vienības Viesturu
pagastā malkas glabāšanai;
- iznomāt Ingrīdai Grigucēvičai, pašvaldībai piekritīga
Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes
vienības lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- iznomāt Irēnai Ābolai, pašvaldībai piekritīga Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines personīgās
palīgsaimniecības”, zemes vienības daļu lauksaimniecības
produkcijas ražošanai;
- piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē
reģistrētajam pašvaldībai piekritīgam nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 4088 004 0149 Svitenes
pagastā nosaukumu „Mazkapūnas”;
- piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē
reģistrētajam pašvaldībai piekritīgam Viesturu pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
4096 007 0189, 0,2 ha kopplatībā, nosaukumu „Bērsteles
šķūnīši”;
(turpinājums 2.lpp)

2.
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(turpinājums no 1.lpp)
- piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē
reģistrētajam pašvaldībai piekritīgam nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 4076 005 0070 Rundāles
pagastā, nosaukumu „Mazveides”;
- piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē
reģistrētajam pašvaldībai piekritīgam Viesturu pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
4096 004 0184, 0,55 ha kopplatībā, nosaukumu „Viesturu
mazdārziņi”;
- komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju
Aivaru Okmani piedalīties Austrijas Pašvaldību dienās
un Austrijas Pašvaldību asociācijas un Stīrijas apgabala
pašvaldību asociācijas rīkotajā 57.Austrijas pašvaldību
kongresā „Enerģija un ilgtspēja”, kas norisināsies no š.g.
8.-12. septembrim Grācā, Austrijā, izmaksājot dienas
naudu atbilstoši LR Ministru kabineta 28.05.2002.
noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie
izdevumi” paredzētajai dienas naudas normai Austrijā;
- sagatavot un iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā
projekta „Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība un speciālistu apmācība Rundāles
novadā” pieteikumu Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
reģionos” atklātajā projektu iesniegumu atlases otrajā
kārtā; projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā
realizēt projektu par kopējo summu Ls 79 603,61,
nepieciešamības gadījumā nodrošinot priekšfinansējumu;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Beinerti” zemes
vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu; atdalītajai
zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Mazbeinerti”.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2010.gada
30.septembrī plkst. 09.00.

MEŽOTNES PILSKALNĀ
TOP PASTAIGU CELIŅŠ
Projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Rundāles pagastā” ietvaros uzsākta pastaigu celiņa
no   Mežotnes baznīcas līdz Vīna kalnam   būvniecība
– rekonstrukcija: koka laipas un koka kāpņu izbūve, ko
veic SIA „Manass”, savukārt arheoloģisko uzraudzību
nodrošina Jānis Grūbe. Rekonstrukcijas darbus, saskaņā
ar noslēgto līgumu ar SIA „Manass”, plānots veikt līdz
22.septembrim.
Šī projekta ietvaros Pilsrundālē ir veikta Lejnieku
ielas rekonstrukcija, kā arī uzstādīts bērnu pilsētiņas
daudzfunkcionāls modulis pie daudzdzīvokļu mājas
„Saulgrieži” Pilsrundālē,   soliņi un atkritumu urnas pie
daudzdzīvokļu mājas „Zemzari”, kur atrodas Pilsrundāles
bibliotēka un doktorāts.
Projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Rundāles pagastā” kopējais finansējums ir LVL 140 000,
kur attiecināmais finansējums ir LVL 115 702,47: LVL
86 776,84 ir ELFLA finansējums, LVL 21 694,21 valsts
budžeta finansējums, savukārt LVL 28 925,63 Rundāles
novada domes finansējums.

JAUNS TILTS PĀR
BĒRSTELES UPI
Š.g. 25.augustā ekspluatācijā nodots tilts pār Bērsteles upi
Pilsrundālē ceļa posmā Mazrundāle – Vecrundāle no 1,9.km
līdz 2,2.km. Rekonstrukcijas darbus projekta “Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumi Rundāles pagastā 2”
ietvaros veica SIA „Tilts”, savukārt būvuzraudzību nodrošināja sertificēts būvuzraugs Juris Krupinskis.
Šī projekta ietvaros jau realizēta ceļa posma Saulītes –
Mazmežotne - Senči rekonstrukcija (0,739 km), ko veica
SIA „Zauers”, kā arī ceļa Saulaine - Sējēji rekonstrukcijas
darbi, ko veica SIA „Abrasiv”. Projekta ietvaros tiek veikta
arī ceļa posma Mazrundāle - Vecrundāle   rekonstrukcija
1,9 km garumā, ko realizē SIA „VIONA”. Būvuzraudzību
šim objektam nodrošina sertificēts būvuzraugs
Laimonis Andreika. Saskaņā ar noslēgto līgumu ar ceļa
rekonstrukcijas veicējiem SIA „VIONA”, ceļa posma
Mazrundāle – Vecrundāle rekonstrukcijas 1.kārtu plānots
veikt līdz š.g. 30.septembrim.
Projekts “Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumi Rundāles pagastā 2” tiek realizēts Eiropas
Lauksaimniecības fonda Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākuma “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsts cukura rūpniecības skartajam reģionam” ietvaros
ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
piešķirto finansējumu LVL 168 260 apmērā. Rundāles
novada domes finansējums sastāda LVL 35 334,60.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PAR PAVEIKTO AUGUSTĀ
Neskatoties uz šīs vasaras neparasto un dažkārt
nogurdinošo tveici, Rundāles novada darba kolektīvam
augusts ir padevies gana ražīgs.
Kā jau katru gadu, augusts ir tas mēnesis, kad īpaša
uzmanība tiek pievērsta mācību iestāžu sakārtošanai
jaunajam mācību gadam. Šis gads mums ir īpašs, jo jaunas
un modernas telpas ir ieguvusi pirmsskolas izglītības iestāde
„Mārpuķīte”, kuru svinīgā atklāšana notika 20. augustā.
Visiem bija iespēja ne tikai piedalīties pirmsskolas izglītības
iestādes jaunās ēkas atklāšanā, bet arī apskatīt jaunās
telpas. Ir pilnībā nokomplektēts „Mārpuķītes” pedagoģiskais
un atbalsta personāls. Visās grupiņās ir nepieciešamais
bērniņu skaits un atliek tikai novēlēt daudz prieka un
patīkamu emociju mazajiem, vecākiem un darbiniekiem,
apgūstot jaunās iespējas. Šajā sakarā augusta pirmajā
pusē vēl tika veikti pēdējie iepirkumi par mīkstā inventāra,
žalūziju, aizkaru un saimniecības preču iegādi un piegādi,
kas līdz 20.augustam – bērnudārza jaunās ēkas atklāšanai,
tika sekmīgi pabeigti. SIA „Baltijas biroja tehnoloģijas”
un SIA „SOLAVI” „Mārpuķīti” ir aprīkojuši ar modernu
interaktīvo tāfeli un uzstādījuši konferenču aprīkojumu. SIA
„Rantzows Sports” ir piegādājuši visu nepieciešamo sporta
inventāru un baseina aprīkojumu nodarbību norisei.
Ražīgi augustā ir pastrādājis Pilsrundāles vidusskolas
un tās struktūrvienību Svitenē un Bērstelē kolektīvs.
Pilsrundāles vidusskolā ir pilnīgi izmainīta galvenās
ieejas pieguļošā teritorija, līdz ar to uzlabojot iestādes
kopējo vizuālo tēlu. Ir sakārtots skolas foajē un sporta
zāles vestibils, kā arī sporta zāles apgaismojums. Visas
minētās darbības veica SIA „INOVA” projekta „Pilsrundāles
vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem” ietvaros. Savukārt, realizējot
projektu „Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Pilsrundāles vidusskolā”,
ir iegādāti jauni un moderni mācību līdzekļi ķīmijas, fizikas,
bioloģijas un matemātikas kabinetiem.
Svitenes un Bērsteles struktūrvienību telpas ir ieguvušas
jaunus toņus, kas atspoguļojas telpu krāsojumā. Uz
1. septembri skolas visā savā krāšņumā bija atvērtas un
gaidīja savus mazos un lielos zinības apgūt izsalkušos
bērnus. Lai veicas!
Augustā ir uzsākta virkne novada attīstībai svarīgu
objektu būvniecība. Projekta „Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Rundāles pagastā”  ietvaros uzsākta
pastaigu celiņa no Mežotnes baznīcas līdz Vīna kalnam

VIESTURU PAGASTA
PĀRVALDĒ
Viesturu pagasta pārvaldē augusta mēnesī ir pabeigti
ceļa posma „Širvji – Viesturi” otrās kārtas rekonstrukcijas
darbi 3,3 km garumā.

UZZIŅAI
• Ceļa posma „Širvji – Viesturi” rekonstrukcijas darbi
tika veikti projekta “Viesturu pagasta autoceļu
rekonstrukcija” ietvaros
• Projekts īstenots ar   Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda (ELGF) piešķirto finansējumu
• 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”
Beķeru un Cielavu kapos ir uzstādītas tualetes un
ziņojumu stendi, kā arī atvestas smiltis. Notikuši kapu
svētki.
Viesturu pagasta pārvaldē turpina darbu Nodarbinātības
valsts aģentūras projekta realizācija – Bērstelē nodarbināti
10 stipendiāti, Viesturu ciematā – 1. Būtiskākie darbi
noris pie Bērsteles ciemata teritorijas labiekārtošanas,
kā arī Bērsteles skolas teritorijas sakopšanas un Beķeru
kapu uzkopšanas – pļaušanas darbi, atkritumu šķirošana.
Viesturu ciematā tika sakopta kultūras centru teritorija,  
veikta grāvju attīrīšana no krūmiem un ietvju slaucīšana.
Nauris Brūvelis
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

Sporta svētki bērniem
Pēdējā vasaras mēnesī – 20. augustā neilgi pirms
skolas sākuma Bērsteles parkā tika organizēti sporta
svētki bērniem „Veikls un vesels”. Ikkatram dalībniekam
bija iespēja iesaistīties komandu sportiskās aktivitātēs
– spēlējot netradicionālo volejbolu, piedaloties stafetē,
riepu ripināšanā, tāllēkšanā, bumbu mešanā grozā un
olu karos. Kopumā komandu sacensībās piedalījās 4
komandas, katrā pieci dalībnieki.
Savukārt individuālajās sacensībās bija iespēja sevi
pierādīt šautriņu mešanā, lēkšanā ar lecamauklu, olu
karos un lēkšanā ar maisiem.
Labākie tika apbalvoti ar medaļām un saldumiem!
Svetlana Poča
Bērsteles kultūras nama vadītāja

būvniecība, ko veic SIA „Manass”. Cukura rūpniecības
restrukturizācijas pasākumu projekta ietvaros uzsākta
Dārza ielas rekonstrukcijas darbi Svitenes pagastā un
autoceļa Vecrundāle – Mazrundāle rekonstrukcijas 1.kārta
Rundāles pagastā 1,9 km garumā.
Ir sagatavoti un iesniegti izvērtēšanai projekti par
satiksmes drošības uzlabojumiem (gājēju celiņu izbūvi)
Pilsrundālē, Svitenē, Saulainē un Bērstelē. Darbs pie
projektu izstrādes un pieteikumu sagatavošanas ir ieguldīts
liels un atbildīgs. Turēsim īkšķus, lai šo projektu īstenošanai
tiktu piešķirts finansējums.
Ir noslēgusies Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma
1. un 2.kārtas būvniecības iepirkuma procedūra, uzsākts
darbs pie Ezera un Centra ielas Svitenē rekonstrukcijas
iepirkuma procedūras. Ir izvēlēts būvuzņēmējs SIA  
„Neoprojekts” bērnu laukumu izbūvei Saulainē, Bērstelē
un Viesturos projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Rundāles novadā”.
Augusts ir kapu svētku laiks un pagastu pārvaldes, kā
arī Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienests ir
nopietni darbojies pie kapsētu sakārtošanas – savestas
smiltis, pļauta zāle, atjaunoti celiņi, izvesti atkritumi,
uzstādītas tualetes un veikti daudzi citi darbi. Ir uzsākta
potenciālo uzņēmēju apzināšana, kas veiktu Sudmalu kapu
kapličas jumta remontu.
Komunālo pakalpojumu dienests veic intensīvu
gatavošanos apkures sezonai – izvērtē tarifu pamatotību,
veic aprēķinus, kā arī praktiskas darbības apkures sistēmu
uzlabošanai un atjaunošanai.
Vēl joprojām cīnāmies ar regulārajiem ūdens vada
plīsumiem Svitenes ciematā – Komunālo pakalpojumu
dienests sadarbībā ar Attīstības nodaļu ir uzsācis tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi jauna ūdensvada izbūvei
Svitenes ciematā, kas būs par pamatu Eiropas Savienības
fonda finanšu līdzekļu piesaistei.
Augusta mēnesī ir notikusi Rundāles novada pašvaldības
autoceļu iesēdumu labošana un ceļu greiderēšana – darbs
faktiski ir pabeigts un ir rezervēti līdzekļi rudens periodam,
gadījumā, ja parādīsies jauni iesēdumi rudens lauku darbu
rezultātā.
Gaidāms, ka septembris būs tik pat darbīgs un varēsim
lepoties atkal ar kāda jauna objekta nodošanu ekspluatācijā.
Aldis Smilga
Rundāles novada domes izpilddirektors

SVITENES PAGASTA
PĀRVALDĒ
Klāt ir septembra mēnesis. Augusta mēnesī daļa
Svitenes pagasta pārvaldes darbinieki izmantoja ikgadējos
atvaļinājumus, tādēļ atvainojamies, ja tika sagādātas
neērtības.
Ir turpinājušies Svitenes saieta nama rekonstrukcijas
darbi projekta „Svitenes pagasta saieta nama rekonstrukcija” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu. Ir sagatavotas
konstrukcijas jumta ieklāšanai, ierīkota drenāža, kā
arī lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Notikusi pamatu
siltināšana un apmetuma veidošana trešajā stāvā. Notikuši
elektroinstalācijas ierīkošanas darbi.
Pagasta iedzīvotāji, kuri iesaistīti Nodarbinātības valsts
aģentūras realizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā t.s.
stipendiāti, veic darbus, kas saistīti ar teritorijas sakopšanu,
appļaušanu, atkritumu savākšanu. Tika strādāts pie skolas
sagatavošanas  darbiem jaunajam mācību gadam.
Aizvadītajā mēnesī Svitenes parkā notikušas ielu
basketbola un pludmales volejbola sacensības, kurās
piedalījās komandas no visa Rundāles novada. Pagasta
kapos notikuši kapu svētki.
Septembra mēnesī ir sākušies būtiski darbi pie pagasta infrastruktūras uzlabošanas – ir uzsākta Dārza
ielas rekonstrukcija. Jāatzīmē, ka darbu laikā būs nelieli
transporta kustības ierobežojumi un izmaiņas.

UZZIŅAI
• Dārza ielas rekonstrukcijas darbi tiek veikti projekta  
„Ceļu posmu 2. kārtas rekonstrukcija cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā
Svitenes pagastā” ietvaros
• Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda (ELGF) piešķirto finansējumu
• Dārza ielas rekonstrukciju veic SIA „VIONA”,
būvuzraudzību nodrošina sertificēts būvuzraugs  
Laimonis Andreika
• Projektam piešķirts ELGF finansējums LVL106 784,43
apmērā pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsts reģionam, ko skārusi cukura rūpniecības
restrukturizācija” ietvaros. Rundāles novada domes
finansējums sastāda LVL 22 424,73.
• Projektu plānots realizēt līdz š.g. 31.oktobrim.
Jānis Liepa
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
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PIRMĀ PEDAGOGU KONFERENCE RUNDĀLES NOVADĀ
Konferencē
piedalījās visu
novada izglītības
iestāžu pedagogi
– no Pilsrundāles
vidusskolas un tās
struktūrvienībām
Bērstelē un
Svitenē, no
pirmsskolas
izglītības iestādes
“Mārpuķīte”
un Saulaines
profesionālās
vidusskolas

Atzinības raksti par mūža ieguldījumu tika pasniegti
vairākiem   Saulaines profesionālās vidusskolas
pedagogiem:
Jurim Jumburgam, kurš skolēniem ne tikai devis
zināšanas, bet modinājis bērnos interesi par zināšanām un
vēlmi tās gūt patstāvīgi,
Kārlim Ārentam, kurš audzēkņiem sporta nodarbībās
ir palīdzējis izaugt par līdzsvarotiem, daudzpusīgiem un
sabiedrībā aktīviem cilvēkiem,
Aldim Klemmem, kurš rosinājis paļāvību uz saviem
spēkiem, optimismu un atbalstu,
Regīnai Kazancevai, kura devusi pārliecību, ka uz
pasauli raudzīties nepieciešams ar pašpaļāvību, ar
pašcieņu, ar pozitīvu attieksmi pret savām spējām un
savām iespējām,
Mārai Driķei, kura ir orientēta uz ikviena skolēna iespēju
attīstīšanu, pieredzes bagātināšanu, attieksmju veidošanu
un jaunu zināšanu apgūšanu,

Šī gada 30.augustā Pilsrundāles vidusskolā notika pirmā
Rundāles novada skolotāju augusta konference, kuru
ieskandināja mūsu novada skolotāja Līga Bajāre.  
Konferences dalībniekus uzrunāja Rundāles novada
domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, kurš atzinīgi
novērtēja skolu un skolotāju darbu.
Prioritāros izglītības uzdevumus 2010. / 2011. mācību  
gadam akcentēja LR Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos
Kristīne Vāgnere.
Par to, kas ir paveikts pagājušajā gadā pirmsskolas
izglītībā un kādas jaunas vēsmas mūs sagaida šajā gadā
pastāstīja Bauskas un Rundāles novada metodiskās
apvienības vadītāja Ieva Jaunzeme. Pirmsskolas izglītības
iestādes „Mārpuķīte” vadītāja Indra Konstantinova stāstīja
par to, kā ir veicies pirmsskolas izglītības iestādei
„Mārpuķīte”. Viņa pateicās savām audzinātājām par
ieguldīto darbu jaunās ēkas sagatavošanā. Savukārt,
Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškauska un
vietniece Daiga Saka   deva ieskatu skolas attīstībā,
sasniegumos iepriekšējā mācību gadā un kādi jaunumi
sagaidāmi šinī mācību gadā. Saulaines profesionālās
vidusskolas direktors Jānis Beķeris pastāstīja, kā klājas
profesionālās izglītības iestādei šajā pārmaiņu laikā.

kura pastāstīja par arodbiedrības darbību izglītības jomā,
savukārt par iespējām tālākizglītoties dažādās programmās
– RPIVA Zemgales reģiona projekta administratore Mudīte
Strazdiņa.
Konferencē īpaši ceļa vārdi tika novēlēti jaunajiem
pedagogiem, kuri mūsu skolās uzsāks savas darba gaitas
šajā rudenī. Novēlam viņiem veiksmīgu un radošu šo
mācību gadu!
Saulaines profesionālajā vidusskolā darbu uzsāks Evita
Zviedre, Dace Vicinska un Sniedzīte Garā.
Caur rotaļu pasauli palīdzēs bērniem izzināt pasauli un
attīstīt dažādas intereses pirmsskolas izglītības skolotājas:
Jeļena Jonase, kura strādās Pilsrundāles vidusskolas
Svitenes struktūrvienībā; Ina Jegorova, Antra Čerļenoka,
Jekaterina Nosuļa, Laila Anusāne, Juta Skude, Gita
Šļumba, Agnese Belrusa, Māra Zvirgzda, Judīte Zeltiņa,
kuras strādās pirmsskolas izglītības iestādē “Mārpuķītē”.
Skolotājs ir kā pavards, kurš izstaro siltumu un mīlestību.
Ir labi, ja var paust mīlestību, it kā nemanot, it kā starp citu,
bet piepildot tik daudzas sirdis. Konferencē tika pateikts
paldies mūsu novada skolotājiem!
Saulaines profesionālās vidusskolas skolotājām Ievai
Plucei un Kristīnei Latvei tika pasniegts atzinības raksts par
skolēnu sagatavošanu konkursam „Jaunais profesionālis”.
Pilsrundāles vidusskolas skolotājas Aija Jurgelāne, Gunta
Štube un Evrika Udalova saņēma atzinības rakstus par
teicamu skolēnu sagatavošanu valsts pārbaudes darbiem.
Tika pasniegti atzinības raksti Ilgvaram Ūdrim un
Valentīnai Žuravļovai par teicamu skolēnu sagatavošanu
sporta sacensībām.

Konferencē ar uzrunu piedalījās arī LIZDA starpnovadu
arodorganizācijas priekšsēdētāja Māra Graudiņa (attēlā),

Jānim Šulcam, kurš savu pašvērtību nodot tālāk saviem
audzēkņiem, lai arī viņi saprastu, ka katrs vien no viņiem ir
neatsverama vērtība – cienījams un godināms.
Liels paldies tika pateikts Pilsrundāles vidusskolas
kolektīva vadītājai Aigai Vangalei, kura piecus gadus
nopietni strādājusi un gatavojusies skolēnus dziesmu
svētkiem. Konferences laikā pasniegtas Latvijas valsts
prezidenta Valda Zatlera pateicības Pilsrundāles vidusskolas
deju kolektīva 5.- 6. un 7.- 9. klašu grupu dalībniekiem un
vadītājai par dalību X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos.
Konferences ietvaros tika pasniegti arī LR Izglītības un
zinātnes ministrijas atzinības raksti:
- Pilsrundāles vidusskolas skolotājai Silvijai Pavlovai
par   ilggadīgu, radošu pedagoģiskā darba ieguldījumu
– viņa blakus ikdienas mācību darbam ir veikusi arī
sākumskolas metodiskās komisijas vadītājas pienākumus,
vada   līnijdeju grupas gan skolēniem, gan pieaugušajiem,
brīvajā laikā darbojas amatierteātrī “Stella”, savukārt
2008.gadā ir ieguvusi Rundāles pagasta Gada skolotājas
titulu pirmsskolas un sākumskolas skolotāju grupā.
- Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības
vadītājai Guntai Novikai par ilggadīgu radošu pedagoģisko
darbību – Gunta ir no tiem cilvēkiem, kuri izceļas ar radošu
ideju ieviešanu un atbildības sajūtu, viņa nežēlo savu brīvo
laiku, bet pēc savas iniciatīvas vāc un apkopo vēstures
materiālus un aprakstus   par savu skolu un sava pagasta
vēsturi, apkārtni, kultūras dzīvi, iekārto skolas muzeju.  
Aktīvi ir iesaistījusies profesora Luda Bērziņa piemiņas
atjaunošanā, Latvijas kultūrvēstures folkloras apzināšanā
un ir profesora Luda Bērziņa prēmijas laureāte. Folkloras
kopas  „SVITENE ” vecākā, novadā vada floristikas pulciņu.

Konferences noslēgumā muzikālu svētku apsveikumu
Par teicamu skolēnu sagatavošanu centralizētajiem
eksāmeniem atzinības raksti tika pasniegti Annai sniedza Evija Sloka ar grupu “Eks Diez”.
Vasiļevskai un Ainai Simonovai, bet Vijai Drobiševskai  
Paldies visiem par paveikto iepriekšējā mācību gadā,
par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā.
lai jaunajā mācību gadā uzsāktais darba cēliens nes
Māra Sietiņa saņēma atzinības rakstu par ieguldīto piepildījuma sajūtu! Un lai ir sapratne, izturība, lai netrūkst
darbu Saulaines profesionālās vidusskolas attīstībā un jaunu ideju un nekad nav iemesla apstāties!
estētisko vērtību radīšanā, savukārt pirmsskolas izglītības
Vislabākie novēlējumi visiem jaunā mācību gadā!
iestādes vadītājai Indrai Konstantinovai tika pasniegts
Zinaida Sparāne
atzinības raksts par ieguldījumu pirmsskolas izglītības
Attīstības nodaļas speciāliste izglītības un IT jomā
attīstībā Rundāles novadā.

PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ IEGĀDĀTS JAUNS UN MODERNS APRĪKOJUMS

Pilsrundāles vidusskolā projekta „Atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
Pilsrundāles vidusskolā” ietvaros iegādāts jauns aprīkojums
mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai dabaszinātņu
priekšmetiem: datu kameras matemātikas, fizikas un
bioloģijas kabinetiem, interaktīvās tāfeles matemātikas
un bioloģijas kabinetiem, projektors un ekrāns fizikas
kabinetam, digitālais mikroskops bioloģijas kabinetam, kā
arī mobilā klase, aprīkota ar 20 portatīvajiem datoriem ar
atbilstošu programmatūru.
Projekta ietvaros jau 2009. gadā veikta dabaszinātņu
(ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas kabinetu
aprīkošana un modernizēšana, tādējādi nodrošinot
kvalitatīvu mācību procesu un radot skolēniem iespējas

iegūt zināšanas atbilstoši mūsdienu prasībām un stiprinot
viņu konkurētspēju nākotnē –
1) renovēti 4 mācību kabineti (ķīmijas, fizikas, matemātikas un bioloģijas) un sagatavotavas ķīmijas, fizikas un
bioloģijas kabinetiem;
2) iegādātas mēbeles renovēto telpu aprīkošanai

augstāk minētajiem mācību priekšmetu kabinetiem un
sagatavotavām.   
Jāatzīmē, ka dabaszinātņu apguvē īpaša nozīme
ir atbilstoši aprīkotiem mācību kabinetiem, jo minēto
mācību priekšmetu satura izpratnei ir nepieciešama
praktiska darbošanās un demonstrējumi. Turpmāk
skolēniem tiks nodrošināti priekšnosacījumi mūsdienu
prasībām atbilstošas izglītības ieguvei dabaszinātnēs un
konkurētspējas uzlabošanai ne tikai izglītības pārbaudēs –
olimpiādēs un eksāmenos, bet arī viņu turpmākajā dzīvē.
Projektu pilnībā plānots realizēt līdz 2010. gada
30. novembrim. Projekta kopējās izmaksas sastāda
Ls 98 392, kas tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem:
- ERAF finansējums Ls 83 633 apmērā (85 % no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām);
- valsts budžeta dotācijas pašvaldībām Ls 2 951 apmērā
(3% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām);
- pašvaldības budžeta finansējums Ls 11 808 apmērā
(12% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).
Projekts tiek realizēts aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”
ietvaros.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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ATKLĀTA BĒRNUDĀRZA „MĀRPUĶĪTE” JAUNUZCELTĀ ĒKA

Š.g. 20. augustā tika svinīgi atklāta Rundāles novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” jaunuzceltā
ēka.
Atklāšanas svinībās piedalījās gan bērnudārza
būvnieki – ģenerāluzņēmēja SIA „Moduls Rīga” pārstāvji,
SIA „Modus būve” pārstāvis un darbu vadītājs Ainārs
Butkus, projektētāji SIA „Neoprojekts”, būvuzraugs Aldis
Iesalnieks, kā arī citas bērnudārza tapšanā iesaistītās
personas. Jaunuzcelto bērnudārzu ēku nāca apskatīt un
iepazīt esošie, bijušie un topošie mārpuķēni, pedagogi
un darbinieki, audzēkņu vecāki, kā arī Rundāles novada
iedzīvotāji un citi interesenti.
Atklāšanas laikā sirsnīgus vēlējumus teikt bija ieradušies
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips,
Bauskas novada administrācijas Izglītības pārvaldes
pārstāvji, Bauskas un Iecavas novadu pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāji un pārstāvji, kā arī mūsu
novada iestāžu - VA „Rundāles pils muzejs”, Saulaines
profesionālās vidusskolas, Pilsrundāles vidusskolas un
Bērsteles, Svitenes struktūrvienību pārstāvji. Apsveicēju
vidū bija arī mūsu kopīgi realizētā projekta „Pirmsskolas
izglītība” partneri no Žeimes bērnudārza „Ažouliukas”
(Lietuva) un Pakrojas izglītības pārvaldes.
Bērnudārzs „Mārpuķīte” pirmo reizi savas durvis
mazajiem vēra 1960. gadā Kaucmindes pilī. Šogad,
sagaidot „Mārpuķītes” piecdesmito gadskārtu, tika
sagādāta ilgi gaidīta dāvana gan „Mārpuķītes”
darbiniekiem, gan Rundāles novada mazākajiem
iedzīvotājiem – jaunas, koši krāsotas bērnudārza telpas
ar modernu aprīkojumu.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis
svinīgās atklāšanas laikā sakot uzrunu, atzīmēja:
„Šis ir priecīgs notikums, kad pēc lieliem darbiem un
garām pārrunām, mēs stāvam pie pils mūsu mazajiem
Rundāles novada iedzīvotājiem. Lēmums par to,
ka bērniem nepieciešamas jaunas un piemērotākas
telpas, radās 2005.gadā. Bija lielas cerības uz Eiropas
Savienības fondiem, uz ministriju labvēlību finanšu
līdzekļu piešķiršanā un dažādu valsts programmu
attīstībā, bet diemžēl vai gluži otrādi – par laimi – tas nav
noticis. Mēs šo bērnudārzu esam uzbūvējuši pilnībā par
saviem līdzekļiem un tāpēc par to esam vēl jo vairāk lepni
– šo visu ir paveikuši mūsu darbinieki, mūsu piesaistītie
uzņēmēji un speciālisti! Cerams, ka jaunās un tik ļoti
skaistās bērnudārza telpas iedvesmos bērnus kļūt par
godprātīgiem un aktīviem mūsu novada iedzīvotājiem!”
Bērnudārza būvniecības ģenerāluzņēmēja SIA „Moduls
Rīga” pārstāvis Vitālijs Hrapovs, nododot PII „Mārpuķīte”
vadītājai Indrai Konstantinovai jaunuzceltās bērnudārza
ēkas improvizētu atslēgu, izteica vēlējumu:
„Mēs ļoti ceram, ka šī plašās, jaunās telpas un iekārtotā
apkārtne priecēs ne tikai bērnudārza bērnus, bet arī
visus Rundāles novada iedzīvotājus. Šajā bērnudārzā,
veicot telpu plānojumu un peldbaseina izbūvi, papildus
augstākiem drošības standartiem un citām normām, ir
daudz domāts, lai šeit komfortabli justos arī bērni ar

īpašām vajadzībām – lai viņiem būtu ērti pārvietoties
un visas telpas būtu pieejamas. Tāpēc pārliecinoši
varu teikt, ka „Mārpuķīte” būs viens no modernākajiem
bērnudārziem.”
Indra Konstantinova, bērnudārza vadītāja, izteica
gandarījumu, ka starp atklāšanas svinību ciemiņiem ir
ieradušies tik daudz mārpuķēnu – gan esošo, gan bijušo.
Viņa izteica pateicību visiem, kas nenogurstoši strādājuši,
lai bērnudārzu varētu atvērt.
Svinīgai lentas griešanai bērnudārza jaunās ēkas
atklāšanai tika aicināta „Mārpuķītes” pirmā vadītāja Ārija
Lepses kundze ar savu mazdēlu, kas ielikusi lielu spēku,
lai tas vienmēr ziedētu un plauktu.
Pēc svinīgā atklāšanas pasākuma visiem interesentiem
bija iespēja izstaigāt un apskatīt bērnudārza jaunās
telpas.
Jaunuzceltajā bērnudārzā ar atsevišķu ieeju ir ierīkots
arī pašvaldības pakalpojumu punkts novada iedzīvotājiem,
kā arī ģimenes ārsta prakse.
Bērnudārza „Mārpuķīte” jaunās ēka būvēta pēc
Rundāles novada domes pasūtījuma. Celtniecība tika
uzsākta 2009.gada maijā. Jaunuzceltās ēkas būvniecības
kopējās izmaksas ir 883 916 lati.

Vitālijs Hrapovs (SIA „Moduls Rīga”) pasniedz Indrai
Konstantinovai bērnudārza atslēgu

Krumelīras zvēresta došana – lai bērnudārzā nekad
netrūktu bērnu

Interesanti fakti par jaunuzcelto bērnudārza ēku:
Ēkā izvietoti
• 154 sienas kontakti
• 350 dažādi gaismekļi, t.sk.avārijas izejas gaismekļi
• 147 elektro slēdži
• 59 ugunsgrēka balss izziņošanas skaļruņi telpās
• 14 ugunsdzēsības trauksmes pogas
• izbūvēti 117 dūmu detektori
• iebūvēti 94 logi un 150,5 metri iekšējās palodzes
• iebūvētas 128 durvis
• nokrāsoti 5538,69m² sienu
• interneta/telefona tīklos ir samontēti 1400m kabeļu

Peldbaseins nodarbībām ūdenī

PII „Mārpuķīte” kontakttālruņi:
Iestādes vadītāja

I.Konstantinova 639 25 257
mob.tālr.
220 34 100

Vadītājas vietniece

J.Zeltiņa

Skolotāju istaba
Logopēde

639 21 810
639 21 811

I.Bērziņa

Saimniecības vadītāja B.Seškēna

639 21 812
639 21 815

Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
Foto: L. Ārente un SIA „Moduls Rīga”

Dzeltenā grupiņa

CEĻO DROŠI! - EIROPAS VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAS KARTE!

LR Veselības ministrijas Veselības norēķinu centra informācija
personai tiks nosūtīta pa pastu trīs darba dienu laikā no
apdrošināšanas karte jeb EVAK  EVAK izsniedz personas likumiskajam (vecākiem

Eiropas veselības
(angļu valodā - European Health Insurance Card)
ir dokuments, kas apliecina, ka persona ir Eiropas
Savienības dalībvalsts, vai Norvēģijas, Lihtenšteinas,
Īslandes, vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs un
savā valstī ir sociāli apdrošināta.
EVAK karte, uzturoties citā Eiropas valstī, apliecina
tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko
veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta
attiecīgās valsts iedzīvotājiem.
EVAK izsniedz bezmaksas uz trīs gadiem. Par atkārtotas EVAK izgatavošanu, ja persona vēlas saņemt karti
pirms esošās kartes derīguma termiņa beigām, jāmaksā
Ls 2,20.
EVAK izsniedz personai personīgi, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu (pase vai auto vadītāja
apliecība).




par saviem nepilngadīgajiem bērniem, aizbildņiem,
aizgādņiem) vai pilnvarotajam pārstāvim, uzrādot
personu apliecinošus dokumentu un dokumentu,
kas pierāda tiesības pārstāvēt personu (piemēram,
nepilngadīgas personas dzimšanas apliecība; pase,
kurā norādīti nepilngadīgi bērni; notariāli apliecināta
pilnvara, u.tml. dokumenti).

 Veselības norēķinu centrs izsniedz personai apdrošinā-

šanas karti iesnieguma iesniegšanas dienā, ja tiek
iesniegts aizpildīts un parakstīts EVAK pieteikums.  EVAK
pieteikuma veidlapu persona var  iesniegt, nosūtot to pa
pastu vai arī personīgi iesniedzot Veselības norēķinu
centrā. Ar veidlapu var iepazīties Veselības norēķinu
centra mājas lapā www.vnc.gov.lv.

 Lai saņemtu EVAK karti pa pastu, pieteikuma veidlapā

ir jānorāda personas dzīves vietas adrese. EVAK

pieteikuma veidlapas saņemšanas dienas.
EVAK bez maksas izsniedz Veselības norēķinu centra
centrālajā birojā vai teritoriālajā nodaļā, iesniedzot aizpildītu
un parakstītu EVAK pieteikuma veidlapu (ar EVAK
pieteikuma veidlapu varat iepazīties www.vnc.gov.lv).
EVAK kartes var saņemt Veselības norēķinu centra
centrālajā birojā Rīgā, Cēsu ielā 31 (6.ieeja), 3.stāvā,
301. kab. (tel. 80001234), kā arī Zemgales nodaļā
Jelgavā, Zemgales prospektā 3 (tel.63027249):
Pirmdien:
Otrdien, Trešdien, Ceturtdien:
Piektdien:
Pirmssvētku dienās:

8.30
8.30
8.30
8.30

Papildus informācija - www.vnc.gov.lv

–
–
–
–

18.00
17.00
15.30
15.00

Rundāles novada ziņas
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RUNDĀLES NOVADA VASARAS SPORTA SPĒLES
FOTOMIRKĻI

Labākie no
labākajiem
Rundāles
novada
vasaras
sporta spēļu
dalībniekiem

Šā gada saulainajā 14.augusta dienā notika Rundāles
novada Vasaras sporta spēles, kurās varēja piedalīties
un sportiski pavadīt brīvdienu ikviens Rundāles novada
iedzīvotājs. Sporta spēļu dalībniekiem no Saulaines,
Svitenes, Bērsteles un Viesturiem tika nodrošināts
transports nokļūšanai uz sacensībām un mājās.
Uzvarētājiem bija sagādātas medaļas, diplomi, kā arī
pārsteiguma balvas. Kopumā godalgas tika izcīnītas 10
sporta veidos.
Sacensību dalībniekiem bija iespēja pierādīt savus
spēkus individuālajos sporta veidos – šautriņu mešanā,
basketbola soda metienos, graudu maisa nešanā; kā arī
komandu sporta spēlēs – futbolā, pludmales volejbolā un
virves vilkšanā.

Vienas minūtes laika noteikšanai „Dižliepas” titula
pretendentēm ļāva izmantot arī palīgus – tikai
pašus mazākos

Atraktīva bija ģimeņu jautrības stafete. Skatītāji
uzmundrināja un ar aplausiem atbalstīja Brahmaņu un
Ilgavižu ģimenes.
Uzteicami ir Saulaines jaunieši, kuri noorganizēja divas
futbola komandas, Ilgavižu un Anspoku ģimenes, kuras
piedalījās vairākos sporta veidos, izcīnot godalgotas
vietas.
Vasaras sporta spēļu kopsavilkums:
Šautriņu mešana:
1.v. – Emīls Dičpeteris
2.v. – Ivars Štelmahers
3.v. – Māris Ilgavižs
Basketbola soda metieni:
1.v. – Māris Ilgavižs
2.v. – Ivars Štelmahers
3.v. – Gatis Artimovičs
Graudu maisa nešana:
1.v. – Kārlis Volodins
2.v. – Raivis Jaudzems
3.v. – Vadims Dučenko
„Dižliepa-2010”
1.v. – Ruta Priedava
2.v. – Ieva Ilgaviža
3.v. – Sanita Anspoka
„Dižozols-2010”

Sporta spēļu ietvaros tika noskaidrota Rundāles
novada „Dižliepa” un „Dižozols”. Spēkiem mēroties varēja
ģimenes jautrības stafetē un sievu - draudzeņu nešanas
sacensībās.

1.v. – Raitis Jutuss
2.v. – Artūrs Augstkalns
3.v. – Raitis Anspoks
Ģimeņu jautrības stafete:

Vai viegli panest 50 kg graudu maisu?

Vasaras sporta spēles tika atklātas ar dalībnieku
parādi marša pavadībā. Uzrunu un sportiskus vēlējumus
klātesošajiem sacensību dalībniekiem teica Rundāles
novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

1.v. – Brahmaņu ģimene

Vasaras sporta spēles noritēja azartiskā un sportiskā
gaisotnē. Vislielākā atsaucība un konkurence bija šautriņu
mešanā, basketbola soda metienos un graudu maisa
nešanā. Sīvas cīņas risinājās arī futbola, pludmales
volejbola laukumos un virves vilkšanā.

2.v. – Ieva Ilgaviža, Māris Ilgavižs

„Dižliepas” sacensības sastāvēja no trijiem atsevišķiem
uzdevumiem – virves pīšanas, vienas minūtes laika
noteikšanas un sēklu atpazīšanas. Vislielākās grūtības
dalībniecēm sagādāja sēklu atpazīšana. Vislabāk to
atpazīšanā veicās Rutai Priedavai, savukārt ar vienas
sekundes novirzi vienu minūti visprecīzāk noteica Sanita
Anspoka.
Arī par Rundāles novada „Dižozola” titulu sacensību
dalībniekiem bija jāizpilda trīs uzdevumi – jānozāģē
izlozētais garums koka dēlītim, kannu nešana un slaloms
ar ķerru, kurā atradās graudu maiss. Visprecīzāk izlozēto
garumu, proti 23 cm, bez soda sekundēm, nozāģēja
Raitis Anspoks.

2.v. – Ilgavižu ģimene
Sievu-draudzeņu nešanas sacensības:
1.v. – Elīna Aizbalte, Kārlis Volodins
3.v. – Sanita Anspoka, Raivis Anspoks
Futbols:
1.v. – Edgars Bubinskis, Ingars Šitka, Valērijs
Supraņonaks, Jānis Pancerko, Jānis Rozalinskis
2.v. – Mārtiņš Poriņš, Renārs Ļevko, Artūrs Bergmanis,
Dāvis Gāže, Dāvis Šūpulnieks
3.v. – Rūdolfs Vilcāns, Andris Makačka, Artūrs Barkovs,
Artis Barkovs, Juris Bojārs.
Pludmales volejbols:
1.v. – Kaspars Mičs, Kārlis Volodins
2.v. – Matīss Augstkalns, Edvards Zimka

Slaloms ar ķerru cīņā par „Dižozola” titulu

3.v. – Artūrs Augstkalns, Dāvis Indrikovs
Virves vilkšana:
1.v. – Artūrs Augstkalns, Dāvis Indrikovs, Māris
Ilgavižs, Andris Rikmanis, Edvards Skujiņš
2.v. – Emīls Dičpeteris, Gintauts Dičpeteris, Ingars
Šitka, Valērijs Supraņonaks,  Jānis Pancerko
3.v. – Raitis Jutuss, Jānis Rozalinskis, Gatis Artimovičs,
Arnis Plucis,  Edgars Bubinskis
Paldies visiem sportistiem, kuri piedalījās sacensībās
un tiesnešiem, kuri ziedoja savu brīvo laiku un palīdzēja
sekmīgi noorganizēt Rundāles novada Vasaras sporta
spēles – S. Pavlovai, M. Teišerskai, J. Jaudzemai,
I. Skujiņai, A. Kamolam, V. Zariņam, R. Jutusam,
A. Barkovam un J. Volodinam, kā arī L. Geidānam, kurš
rūpējās par pasākuma apskaņošanu.
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

Veiklākie futbola spēlētāji
Fotomirkļus vasaras sporta spēļu laikā fiksēja
L.Ārente un L.Volodina

6.
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ZEMGALIEŠI ABPUS LATVIJAS UN LIETUVAS ROBEŽAS VIENOTĀ PROJEKTĀ

Svitenes
deju kopas
„Šurpu-turpu”
dalībnieki
priecēja
svētku
apmeklētājus
Pakrojā
(Lietuva)

Š.g. 28.augustā Rundāles novads piedalījās Pakrojas
rajona pašvaldības (Lietuva) rīkotajā tautas dziesmu un
deju festivālā „Pulcēšanas Zemgaļu sētā”, kas tika rīkots
Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Zemgales tradīcijas” ietvaros. Svitenes dejotāji
„Šurpu – turpu” pārstāvēja novadu svētku koncertā.
Mūsu novada tradicionālos amatniekus pārstāvēja
Laura Ikerte ar melnās keramikas izstrādājumiem, kā arī
Vitolds Ārmanis ar koka izstrādājumiem.
Savukārt tradicionālajā svētku gājienā mūsu novadu
krāšņi prezentēja Jeļenas Forstes radošā grupa
„Ceremonija.lv” baroka
laikmeta tērpos un
demonstrējot skatītājiem
menuetu. Jāatzīmē, ka
Jeļena un viņas kolēģi
saņēma Pakrojas mēra
īpašo balvu par dalību
svētku gājienā!
Savu novadu pārstāvējām arī kulinārā
mantojuma degustācijā,
kur kaimiņus lietuviešus pārsteidza Anitas
Leitlantes uzņēmuma
SIA „Kommats” sarūpētie
tradicionālie zemgaļu
tumšie pīrāgi un ogu
drupačmaize, kā arī vārīti
pelēkie zirņi.

Projekta ietvaros tiek
organizēti pasākumi,
aktivitātēs
iesaistot
cilvēkus no Latvijas un
Lietuvas pierobežas
reģiona, tādējādi veicinot
starpkultūru dialogu: š. g.
aprīlī Īslīcē Bauskas
novadā notika Lieldienu
pasākums, jūnijā Ciematu svētki. Savukārt
Iecavā jūlijā tika rīkoti
Ziedu svētki, augustā
Skaistkalnē Vecumnieku
novadā – Kanepenes
pasākums.
Visos
pasākumos mūsu novadu
pārstāvēja amatieru
kolektīvi, par ko viņiem
visiem īpaša pateicība!

Lielā Miķeļdienas Andele Svitenē
Senie latvieši Miķeļdienu jeb Apjumības (Appļāvības)
svinējuši kā pēdējo labības pļaujas dienu.
25. septembrī (sestdiena) jau no plkst. 12.00 Saules
dārzā Svitenē godināsim Jumi – Miķeļdienas aizgādni –
ar bagātīgu koncertu, kurā piedalīsies gan mūsu pašu
amatieru kolektīvi, gan arī amatieru kopas no kaimiņu
novadiem un Lietuvas: tradicionālos latviešu un lietuviešu
deju soļus ierādīs Pakrojas kultūras centra deju kolektīvs
„Reketys” (Lietuva), Īslīces vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Līdums”, Svitenes dejotāji „Šurpu – turpu”,
Viesturu deju kopa „Ir
varianti” un Rundāles
dejotājas „Magnolijas”.

Īpaši
interesantu
priekšnesumu Miķeļdienā mums sniegs
Egidijus Impolis un
Gintautas Gvazdauskas
no Lietuvas, spēlējot
lietuviešu tradicionālo
instrumentu skrabalai.
Savukārt folkloras
kopas „Svitene”, „Tarkšķi”
no Iecavas novada,
„Dreņģeri”, „Vecsaule”
un „Trejupe” no Bauskas, „Dzedzieda” (Olaine), iepazīstinās Miķeļdienas svētku apmeklētājus ar tradīcijām
Zemgalē.
Visa pasākuma laikā Svitenes tautas namā varēs
apskatīt mūsu novada
iedzīvotāju
hobiju
un kolekciju izstādi
„BRĪNUMDARBI”, ko
apkopojusi Solveiga
Ikerte Nīderlandes fonda
KNHM atbalstītā projekta
„Entuziasti” ietvaros.
Darbosies maiņas placis,
kur ikviens aicināts ņemt
līdzi kādu nevajadzīgu
mantu, lai to varētu
iemainīt pret vajadzīgāku. Notiks loterija,
kurā visas biļetes pilnas,
kā arī vizināšanās zirga
pajūgā.
Visi, kuri sirdī jauni
varēs izmēģināt spēkus
un veiklību, rāpjoties
umurkumurā (veiksmes stabā). Izveicīgākajiem – balvas.
Būs iespēja piedalīties gaiļu ķeršanas sacensībās un
Lielajā Miķeļdienas izsolē.

Tradicionālie zemgaļu tumšie pīrāgi un ogu drupačmaize
pārstāvēja kulināro mantojumu no Latvijas

Pasākumu ciklu projekta ietvaros noslēgs Rundāles
novada domes organizētais   Miķeļdienas pasākums
Svitenē. Jāatzīmē, ka pašlaik projekta ietvaros top
reprezentatīva grāmata par Zemgales tradīcijām un
Zemgales kulināro mantojumu, kur būs apkopota
informācija un foto materiāls arī par Rundāles novadu.
Projekta ietvaros Rundāles novada domei ir bijusi
iespēja iegādāties jaunu un modernu skaņas un
prezentācijas tehniku, krēslus Svitenes tautas namam.

Deju kopa „Ir varianti” Kanepenes svētkos
Skaistkalnē š.g. augustā

Nenogurstošu dzīvesprieku varēsim gūt,
klausoties pūtēju orķestra
„Skaistkalne” sniegumu.

Svētku gājienā Pakrojā Rundāli pārstāvēja Rundāles pils
ceremonijmeistars un kambarkungs ar galma dāmu

Projekts „Zemgales tradīcijas” tiek realizēts ar mērķi
veicināt pierobežas reģiona latviešu un lietuviešu
kopienu tuvināšanu, attīstot izpratni par Zemgales
reģiona kultūru un tradīcijām.

Teātra studija „Savējie” ar muzikālo izrādi „De ja vu”
Ziedu svētkos Iecavā š.g. jūlijā

Turpat Saules dārzā darbosies arī Amatnieku tirdziņš,
kur varēs iegādāties šķirnes trusīšus, koka un lina
izstrādājumus, rokdarbus, sierus, maizi un konditorejas
izstrādājumus gan no Lietuvas, gan no Latvijas un ne tikai.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Pakrojieši Egidijus un Gintautas nespēj atstāt
vienaldzīgu ar virtuozo lietuviešu tradicionālā
instrumenta ‘skrabalai’ virtuozo spēli

UZZIŅAI

• Projekta nosaukums „Starptautiskā sadarbība un
tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā” (īsais
nosaukums „Zemgales tradīcijas”)
• Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros ar 85%
ERAF finansējumu
• Projekta partneri: Pakrojas rajona pašvaldība Lietuvā
(projekta vadošais partneris), Bauskas novada dome,
Vecumnieku novada dome, Iecavas novada dome,
Šauļu reģiona attīstības aģentūra (Lietuva)
• Projekts īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) piešķirto finansējumu
• Rundāles novada domei piešķirtais finansējums
projekta aktivitāšu īstenošanai EUR 23 140,00,
pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 471,00
• Projektu plānots realizēt līdz 2011.gada aprīlim

Rundāles novada ziņas – Intervija

7.

AGRITA UN VIŅAS VAIRĀK KĀ SIMTS EŅĢELĪŠI
Intervija ar Agritu Jeršovu, Rundāles novada domes deputāti

Agrita ir dzimusi, augusi un visu mūžu nodzīvojusi
mūsu pusē – kā viņa pati stāsta – tā nu ir sanācis, ka
pusi mūžu esmu nodzīvojusi savās dzimtajās mājās
Viesturu pagasta „Rudzīšos”, bet otru pusi mūža
Pilsrundālē.
Vēl viena zīmīga detaļa mūsu intervijas norisei – mēs
tiekamies septembrī, kas ir nozīmīgs mēnesis ikvienam
skolotājam, jo uzsācies ir jauns darba cēliens skolā.
Bet Agritai septembris nav tikai jauna mācību gada
sākums, šomēnes viņa svin gan dzimšanas dienu, gan
vārdadienu un vēl jo vairāk – arī savu kāzu jubileju!
Agritai ir brīnišķīga
eņģelīšu kolekcija
Dzimusi:
– vairāk nekā simts
„Rudzīšos” Viesturu
mazo spārnoto sarpagastā
gātāju, kas pie viņas
Nodarbošanās:
atceļojuši visdažāSkolotāja Pilsrundāles
dākajos veidos. Un
vidusskolā
tas ir tikai viens no
Vaļasprieki:
viņas daudzajiem
hobijiem.
Ceļošana, grāmatu
lasīšana, sēņošana, ēst
Agrita, pastāsti kādu
gatavošana, puķu kopšana,
no savas bērnības
aktīvs dzīvesveids
atmiņām!
Citiem iesaka:
Visu savu bērnību
Nekad nedari citiem to, ko
esmu pavadījusi savās
dzimtajās mājās –
negribētu, lai nodara Tev!
„Rudzīšos” Viesturu
Mācēt ieklausīties citos
pagastā. Protams,
cilvēkos! Dievs nav mazais
ar kaimiņu bērniem
bērns, viņš visu redz!
visādas blēņas pastrādājām. Viena no
tām – bijām slepus sakurinājuši ugunskuru dārzā un
eksperimentējām – mēģinājām izcept olu metāla krūzē uz
ugunskura.
Tā kā man ir brālis un manai draudzenei tāpat, bieži
spēlējām puiku spēles – slēpojām, spēlējām hokeju – man
lika stāvēt vārtos.
Vai mācījies Pilsrundāles vidusskolā?
Jā, visu pamatskolu esmu mācījusies Pilsrundāles
8-gadīgajā skolā, kas tolaik atradās pils telpās. Katru rītu
cēlāmies agri, jo septiņos jau gāja satiksmes autobuss uz
skolu.
Mūsu klase bija pēdējais izlaidums pilī. No tā laika atceros,
cik pils toreiz likās liela un plaša. Man patika mūsu
sadraudzības festivāli ar lietuviešu un igauņu skolēniem,
lāpu gājieni. Pili esmu apguvusi no pagrabiem līdz pat
bēniņiem.
Vidusskolā svinīgi pārgājām uz jaunajām un modernajām
skolas telpām. Šeit mūsu klase bija pirmais vidusskolas
izlaidums.
Skolas laikā biju aktīva, dziedāju, dejoju, iesaistījos
dažādos pulciņos, kultorgs biju.
Cik ilgi strādā par skolotāju?
Ilgi. Es atnācu strādāt uz Pilsrundāles vidusskolu jau 1983.
gadā un kopš tā laika arī strādāju kā skolotāja – tātad nu
jau 27 gadi. Bērnībā gan bija dažādi sapņi par  ko vēlētos
kļūt – sākot ar bērnudārza audzinātāju, dakteri un beidzot
ar policisti un juristi.
Sākumā Pilsrundāles vidusskolā strādāju bibliotēkā, tad
mazajās klasītēs. Tagad pamatskolā mācu vēsturi un
sociālās zinības, bet vidusskolā politiku un tiesības. Esmu
mācījusi vairākus savu klasesbiedru bērnus.
Vai vari nedaudz salīdzināt, kādi bērni bija agrāk un
kādi ir tagad?
Varu teikt, ka agrāk bērni bija vienkāršāki. Ar pašreizējo
straujo dzīves ritmu arī bērni kļuvuši sarežģītāki.

Agritas pirmās audzināmās 9.klases pārsteigums
skolas Pēdējā zvanā. Paraksts fotogrāfijai – „Jautra, labi
skaidro vielu, interesanta, saprotoša, laba,
labsirdīga, visforšākā, mīļa, smaidīga”
Vai vēsture ir Tava sirdslieta?
Laikam tā var teikt. Es kopš mazām dienām esmu liela
lasītāja. Mana mamma stāsta, ka lasīt esmu iemācījusies
jau četru gadu vecumā. Un kopš tā laika visu mūžu daudz
lasu – dažādu literatūru, arī vēsturisko. Pamatskolā mana
vēstures skolotāja bija Rudīte Gustiņa. Tagad ir sanācis, ka
esam kolēģes.
Kas skolotāja darbā ir viegli un kas grūti?
Man šis darbs ir sirdslieta. Laikam jau citā darbā es sevi
vairs nevaru iedomāties. Ikdienā gadās, ka ir grūti, bet

gandarījums ir tad, kad redzi sava darba rezultātus – savus
sasniegumus, skolēnu sasniegumus.
Vislabāk to var redzēt savās audzināmajās klasēs.
Mana pirmā audzināmā klase vidusskolu beidza piecus
gadus atpakaļ, bet viņos atceroties ir prieks, ka visus trīs
vidusskolas gadus ieguvām titulu „Gada klase” – vērtēja
gan sekmes, gan ārpusstundas aktivitātes. Mana tagadējā
audzināmā klase šogad beigs 9.klasi. Pagājušā gadā mēs
ieguvām titulu „Labākā klase mācībās”. Ceru, ka tā arī
noturēsimies līdz galam.
Grūtākais skolotāja darbā ir ne jau paši bērni, bet vairāk
gan valsts attieksme, izglītības sistēmas nesakārtotība.
Kādi ir Tavi hobiji?
Man ir daudz hobiji – pēdējā mana aizraušanās ir ceļošana.
Mums ar draugu ģimenēm ir izveidojusies laba tradīcija –
katru gadu četras piecas dienas apceļojam Latviju.

Agrita ar ģimeni – vīru Aleksandru un dēlu Gati
Mēs smalki izstrādājam maršrutus, iekļaujam visus apskates
objektus, lai izbaudītu visu, ko varam redzēt Latvijā. Esam
apguvuši visu Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Ar novadu
vēstures skolotāju metodisko apvienību katru gadu kaut
kur ceļojam – esam bijuši Polijā, Somijā, Igaunijā. Mans
sapnis pabūt Norvēģijā – mani fascinē un ļoti interesē, kas
tur varētu būt.
Mana lielā aizraušanās kopš bērnības ir grāmatu lasīšana.
Šeit mājās ir daudz grāmatu, bet „Rudzīšos” ir vesela
bibliotēka. Abi ar tēvu esam lieli lasītāji.
Lielu daļu brīvā laika pavadu savās dzimtajās mājās, kur
man patīk puķes kopt. Patīk aktīvs dzīves veids – uzskatu
sevi par sabiedrisku sievieti, cenšos iesaistīties dažādās
sabiedriskās aktivitātēs.
Patīk sēņot. Sēņoju gan es tikai kopā ar vīru, jo mežā
esmu vienkārši nedroša. Arī šogad ļoti daudz baraviku
esmu jau iekonservējusi, sasaldējusi.
Labprāt gatavoju ēst – īpaši gaļas un zivju ēdienus. Ir
gadījies savus kolēģus pārsteigt ar savu gatavošanas
māku.
Vai vari padalīties ar kādu no savām slavenākajām
receptēm?
Iecienītāka mana recepte ir buka gaļas šašliks:
katliņā novāra buka cisku (ar visu kaulu), klāt saliek
garšvielas – piparus, lauru lapas, var pat pievienot
veikalā nopērkamās gurķu marinēšanai domātās gatavās
garšvielas.
Kad gaļa gatava, to sagriež šašlika gabaliņos, pievieno
ķiploku un citas garšvielas – kādas nu kuram gaumē
(šašlikam vai medījumam), pievieno eļļu un etiķi. Tad tas
viss pastāv un vēlāk ir gatavs – atliek tikai uzsildīt uz grila
vai ugunskura, arī mājās var cepeškrāsnī – ļoti labi sanāk
uz koka iesmiņiem.
Šo parasti gatavoju arī uz Ziemassvētkiem.
Vai ir kādas īpašas tradīcijas, kā pavadāt
Ziemassvētkus?
Jā. Mana bagātība ir mana ģimene un mani draugi. Tāpēc
Ziemassvētkos – 24. decembra vakaru pavadu ģimenes
lokā, savukārt 25. decembri jau vairāk kā 15 gadus
tradicionāli svinam kopā ar draugiem mežā, neskatoties
uz to vai ir auksts, vai snieg vai līst lietus. Sākumā mēs
pulcējāmies trīs ģimenes. Nu jau bērni izauguši un svinam
līdz pat desmit ģimeņu lielā pulkā – mēs dziedam dziesmas,
iededzam svecītes, rīkojam svētku loteriju, ejam rotaļās. Šī
mums ir zināmā mērā arī unikāla tradīcija.
Kādas ir Tavas galvenās dzīves prioritātes?
Tā ir mana ģimene, vecāki, mani draugi. Esmu divu dēlu
mamma. Vecākajam dēlam jau 21 gads, jaunākajam
astoņpadsmit. Varu teikt, ka starp maniem vīriešiem ir ļoti
jauki dzīvot. Tieku lutināta.
Esmu bagāta krustmāmiņa – man ir četri krustbērni,
vecākam ir jau 26 gadi. Vēl trīs bērni sauc mani par
krustmāmiņu, lai gan viņiem neesmu oficiāli krustmāte. Būt
krustvecākam tas ir gan pienākums, gan arī atbildība.
Nesen kā ir aizvadīts 1.septembris. Vai ir kādas
īpašas tradīcijas ģimenē šajā dienā?
Ģimenē nav, bet ar savām tuvākajām kolēģēm gan mēs
katru gadu cenšamies kā īpaši atzīmēt šo dienu. Šogad arī
bijām Uzvaras motormuzejā, bijām kapiņos pie bijušajiem
kolēģiem.

Agrita ar savām kolēģēm – Antru (labajā pusē)
un Baibu (kreisajā pusē)
Agrita, Tu tiki ievēlēta ar 556 balsīm no saraksta „Mēs
savam novadam”. Kāpēc nolēmi startēt vēlēšanās?
Šis bija jauns izaicinājums un nenoliedzami arī pieredze.
Teorija, ko es mācu skolēniem ir viens, tomēr praktiskā
darbošanās tomēr ir daudz komplicētāka un sarežģītāka.
Šajā laikā, kopš pildu deputāta pienākumus, esmu daudz
ko uzzinājusi, izpratusi darbu nozīmīgumu un būtību, kā
arī satikusi daudz jaunus un interesantus cilvēkus. Man
patīk, ka mūsu novada deputāti aktīvi diskutē un iedziļinās
izskatāmajos jautājumos, nav vienaldzīgi pret savu veicamo
darbu.
Kuri ir tie virzieni, kuri būtu jāattīsta mūsu novadā?
Uzskatu, ka ir jādomā par jauniešiem. Pārskatot mūsu
vēlēšanu saraksta programmu, man patīk ideja par
stipendiju jauniešiem, lai viņi vēlāk pēc studijas atgrieztos
strādāt mūsu novadā. Tādējādi mēs varētu piesaistīt
sava novada speciālistus. Protams, noderētu arī dažādu
aktivitāšu organizēšana jauniešiem, sadarbības veicināšana
ar ārvalstu jauniešu organizācijām.
Vēl būtu jāstrādā pie darba vietu radīšanas, sadarbībā ar
uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām. Kā arī domāt par
tūrisma attīstību. Mēs esam mazs novads un tā ir arī mūsu
lielā priekšrocība.
Kāds pēc Tavām domām ir novada patriots?
Es domāju, ka nevajag iedomāties, ka patriots ir tas, kurš
rokās tur sarkanbaltsarkano karogu, dzied himnu un sauc
„Lai dzīvo Latvija”. Patriots ir cilvēks, kurš dzīvo savā novadā,
sakopis savu māju, tās apkārtni, neburkšķ, ka nekas nav
izdarīts, ka nekas nav labi, bet pats aktīvi iesaistās novada
dzīvē, palīdz to padarīt krāšņāku un jaukāku.
Kāds būtu Tavs novēlējums mūsu novada iedzīvotājiem?
Es gribētu novēlēt būt labestīgiem, sirsnīgiem, ar smaidu
priecāties par katru pavadīto dienu un gaidīt katru nākamo!
Darboties, rosīties, pilnveidoties, jo tikai katrs  pats ir savas
laimes kalējs. Katra lepnuma avots būs paveiktais darbs
un prieks par rītdienu.
Par Agritu...
Rudīte Gustiņa, Agritas kolēģe –
Es esmu priecīga, ka man ir tāda skolniece un tagad
arī kolēģe kā Agrita. Viņa no sākta gala ir ļoti aktīva. Kā
kolēģe Agrita prot mācīties no vecākajiem biedriem, viņa
ir koleģiāla un ļoti izpalīdzīga.
Kā skolotāja Agrita ir labi sagatavota – viņa māca viegli
un viņa iemāca, nenodarot pāri vēstures priekšmetam.
Agrita ļoti labi izprot mūsdienu jaunieti.
Mani pārsteidz tas, cik daudz viņa paveic: Agrita ir
māmiņa saviem dēliem, skolotāja un klases audzinātāja,
viņa ir zemniece, deputāte un ļoti laba draudzene - un tas
nozīmē, ka viņa ir ļoti labi organizēta!
Antra Zelmene, Agritas ilggadēja draudzene un kolēģe –
Agrita ir ne tikai mana kolēģe, bet arī ģimenes draudzene.
Pa šiem gadiem daudz laika ir pavadīts kopā – gan bērnus
audzinot, gan kopā ceļojot, gan kopā svētkus svinot. Agritu
varu raksturot kā saimniecisku, izpalīdzīgu, interesantu
sarunu biedreni un azartisku. Viņa nekad neliedz padomu,
jo ir zinoša ļoti daudzos jautājumos. Agrita augstu vērtē
ģimeni un ir neaizstājams palīgs saviem vecākiem, kur
lauku sētā ir uzsākusi veidot savu sakņu dārzu!
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā intervija ar
Rundāles novada domes deputātu Jāni Kļaviņu!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem foto arhīviem
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Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sirdssilti sveicieni
Rundāles novada
septembra jubilāriem!
To spēku, kas zaļajos stiebros
Un līganos zaros stīdz,
Tās ilgas un dzīvības prieks
Ik dienā, lai ir Jums līdz.
/S. Kaldupe/

95

Jānis Gulbis

80

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.
/I.Ziedonis/

Ričards Daniels Amoliņš

Jadviga Bakanauska
Jozs Bernots
Valentina Laurinoviča
Vera Poļivikova
Lidija Salmiņa
Marija Sēnala

dzimis 26.jūlijā, 2010
Vecāki: Ieva Amoliņa un Jēkabs Šņoriņš

75

dzimis 4.septembrī, 2010
Vecāki: Diāna Gumenko un Renatas Vaškevičs

Ivars Grīnvalds
Aleksejs Kabanovs
Rihards Pureniņš
Valentina Simonaite
Ilgonis Šlauters
Jadviga Vanna

70

Mirdza Gilberte
Mihails Jakubovskis
Velta Mainiece
Zita Umbrasa

65

Gunta Bāre
Elizabete Bernate
Marta Brūvele
Inta Liepa

GAIDĀMIE PASĀKUMI

Sveicam Rundāles novada
jaundzimušos un viņu vecākus!

55

Marita Jaungaile
Sergejs Mamontovs
Guntis Sīmanis
Anita Šapkova

50

Vladimirs Golovčenkovs
Valentīna Gorkunova
Vasilina Gotiča
Rimants Jurgaitis
Ingrīda Trošina
Aleksandrs Voroņickis

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:
1 zemes gabals Pilsrundāles
ciematā – 0,45ha
1 zemes gabals Bornsmindes
parks – 0,13ha
2 zemes gabali mazdārziņi
Pilsrundālē – 0,06ha
2 zemes gabali pie Rundāles
pils parka – 3,7ha
1 zemes gabals pie „Ilgām” – 4,5ha
1 zemes gabals Mazbērstelē – 0,12ha
2 zemes gabali Bērtstelē – 1,12ha
Rundāles novada dome

Līdz 30.septembrim Bērsteles kultūras namā
Radošo izpausmju pulciņa darbu izstāde

Rudens veltes
No 24.septembra līdz 2.oktobrim Vecrundāles
bibliotēkā Miķeļdienai veltīts konkurss

Lasītāju kluba tikšanās
24.septembrī plkst. 17.00 Pilsrundāles bibliotēkā
Dzejas vakars tiem, kuri raksta dzeju

Klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās

Adrians Januško

24.septembrī plkst. 19.00 Bērsteles kultūras namā
Tikšanās tēma: Rudens smarža

dzimis 12.augustā, 2010
Māmiņa Svetlana Januško

Lielā Miķeļdienas Andele

Dominiks Gumenko

25.septembrī plkst. 12.00 Saules dārzā, Svitenē

Mana mīļākā rotaļlieta
9.oktobrī plkst. 11.00 Bērsteles kultūras namā
pasākums bērniem

Klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās
15.oktobrī plkst. 19.00 Bērsteles kultūras namā

M.Zīverts „Zaļā krūze”

Skolas sirdspuksti ir
skolēni,
Bet skolas stiprums –
skolotāja.

15.oktobrī plkst. 19.00 Svitenes tautas namā
Bērvircavas amatierteātra viesizrāde

„Ko es protu!” – pasākums bērniem

Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele –
skolotāja

16.oktobrī plkst. 12.00 Viesturu kultūras centrā

Koncerts „Rudens kanape”
22.oktobrī Bērsteles kultūras namā

/L.Krolis/

Retro-Disko balle „Maskarāde”
23.oktobrī plkst. 21.00 Svitenes tautas namā
Saldie 70-tie un 80-tie

60

Modris Grīnvalds
Silvija Pavlova

Miķelīša rudens veltes

Lasītāju kluba tikšanās
29.oktobrī plkst. 17.00 Pilsrundāles bibliotēkā

Radošā fantāzijas studija
„Riekstulītis” aicina:

Teātra studijas „Savējie” 15 gadu jubilejas
svinības

Mīlēt, just, pētīt, izzināt, brīnīties, atklāt,
priecāties un darboties –

30.oktobrī Pilsrundāles vidusskolā

To darīsim katru trešdienu plkst. 11.00
visi kopā Rundāles novada domes jaunajā zālē!

KALANĒTIKAS NODARBĪBAS

Tāpēc,
ja esi smaidīgs Rundāles novada mazulis
(3 mēn.- 4 g.)
ar visforšākajiem vecākiem pasaulē,
tad droši pievienojies mums!

katru pirmdienu
Rundāles novada domes
Jaunajā zālē plkst. 19.00

Nodarbībās mēs attīstāmies, augam, dziedam,
lecam, rāpojam, atklājam, vingrojam, dalāmies
pieredzē, veidojam, aplicējam, zīmējam, svinam
svētkus - esam kopā savā mazajā
bērnības un mīlestības pasaulē!
Visi kopā mēs dodamies pārgājienos, braucam
ekskursijās, izbaudām brīžus, atvēlētus tikai
vecākiem un bērnam.

Papildus informācija pa tālruni
29332367 (Lūcija Volodina)

Laipni aicināti visi
interesenti!

PATEICĪBA
Vislielākais paldies I.Steberei, L.Žukauskai, A.Plucim,
J.Povlovskim, J.Spalim
par atbalstu un pareizas informācijas sniegšanu
nozagtā telefona atgūšanai
Anna Pilinoviča

Esat
sirsnīgi gaidīti
mūsu pulkā!

☺

Pieteikšanās
pa tālr.
29850818
Kristīna

Mūžībā aizgājuši
Tā jau katra gaita –
Vienmēr kaut kur stājas,
Zaļas, lekna velēnas pāri klājas…
Arī tās ir mājas – mūža mājas.
/M. Čaklais/

Lūcija Platā
Aina Bloka

(07.08.1916 – 23.08.2010)
(21.07.1937 – 24.08.2010)

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

