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AKTUĀLI NOVADĀ
Rundāles novada dome kopīgi ar Bauskas novada
domi ir izveidojusi volejbola komandu un pieteikusi
dalību 2010. / 2011. gada sezonas Latvijas čempionāta
Pirmajā līgā. Šis ir pirmais šāda mēroga projekts mūsu
novadā sporta jomā. Volejbola spēles notiks Pilsrundāles
vidusskolas sporta zālē un sporta namā „Mēmele”
Bauskā. Aicinām iedzīvotājus un līdzjutējus atbalstīt
mūsu komandu un lai viņiem izdodas godam pārstāvēt
mūsu novadu.
22. septembrī, atzīmējot Baltu vienības dienu, tika
atklāta projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Rundāles pagastā” ietvaros jaunizbūvētā
koka taka no Mežotnes pilskalna līdz Vīna kalna
pilskalnam ar kopējo garumu vairāk kā 800 metri.
Noslēgumam tuvojas ielu rekonstrukcijas darbi
Svitenē, jau pabeigti ceļu Viesturi-Širvji un SaulaineLepšas asfaltēšanas darbi, kā arī rekonstruēti ceļu posmi
Saulītes-Mazmežotne un tilts pār Bērsteles upi uz
Mazrundāles-Vecrundāles ceļa. Uz visiem minētajiem
ceļiem un ielām, atbilstoši noteikumiem, ir izvietotas
vajadzīgās ceļa zīmes un ceļa apzīmējumi. Ļoti lūdzu
iedzīvotājus neaiztikt ceļa stabiņus un ceļa zīmes,
jo novada domei tās būs nemitīgi jāatjauno, pretējā
gadījumā var tikt samazināts Eiropas fondu līdzfinansējums šo projektu realizācijai. Tāpat lūdzu mūs informēt
par iespējamām vainīgajām personām, lai varētu piedzīt
mums visiem nodarītos zaudējumus.
Kultūras nodaļa kopā ar Sociālo dienestu šī gada
5.novembrī nolēmusi rīkot kopīgu vērienīgu Rudens balli
visiem mūsu novada pensionāriem, saliekot kopā visus
līdzekļus. Ceram uz novada pensionāru kuplu un aktīvu
dalību pasākumā. Pēc iepriekšējas pieteikšanās tiks
nodrošināts transports no visām apdzīvotajām vietām.
Savukārt Saulainē, bērnudārza „Mārpuķīte” jaunajā
ēkā, iedzīvotājiem paredzētajā daļā, kur atrodas
ģimenes ārsta prakse un pašvaldības pakalpojumu

punkts, ir apmēram 40m² liela brīva telpa, kas paredzēta
iedzīvotājiem dažādu aktivitāšu nodrošināšanai. Es aicinu
Saulaines iedzīvotājus līdzdarboties un izteikt idejas šīs
telpas pēc iespējas racionālākai un plašākai izmantošanai.
Vai šajā brīvajā telpā ierīkot trenažieru zāli? Bibliotēkas
filiāli (lasītavu)? Telpas kopīgām tikšanās reizēm, dažādiem

klubiem un pulciņiem? Organizēt amatierkolektīvu
nodarbības? Vai kaut ko citu? Gaidām Jūsu idejas un
priekšlikumus! Priekšroka tiks dota iniciatīvai ar vislielāko
iedzīvotāju līdzdalību!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 30.septembrī
nolēma:
- apstiprināt grozījumus Rundāles novada domes Sociālā
dienesta nolikumā, aizstājot Rundāles novada Sociālā
dienesta nolikuma 1. punktā vārdu „struktūrvienība” ar
„iestāde”;
- izīrēt Julijanai Ševcovai dzīvojamo platību Rundāles
novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Saulgrieži”
labiekārtotā četristabu dzīvokļa Nr.15, daļu un noteikt, ka
īres maksa, atbilstoši 2008. gada 27. novembra Rundāles
pagasta padomes lēmumam (protokols Nr. 12, 5.2. p.), ir
Ls 0,22 (divdesmit divi santīmi) mēnesī par vienu kopējās
platības kvadrātmetru;
- izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Svetlanai
Demidovai un Veronikai Mauriņai uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi „Punslavas 2”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, 0,2 ha platībā; noteikt, ka zeme „Punslavas 2”
piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
Rundāles novada domes vārda;
- piedzīt no Jurija Stupina nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 115,35   un uz 2010.gada 30.septembri
aprēķināto kavējuma naudu Ls 33,41   par nekustamo
īpašumu „Renāri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā;
- piešķirt nekustamā īpašuma „Īcēni” ēkām adresi „Īcēni”,
Svitenes pag., Rundāles nov., LV 3917;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Anitu Dziedātāju,
Antoņinu Bogoviču termiņus uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Viesturu mazdārziņi” zemes vienību
daļām uz vienu gadu lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līgumu ar Aleksandru Krečikovu,
Veru Kuruļenko termiņus uz pašvaldībai piekrītoša
nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienību daļām  
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Inesi Vasiļjevu termiņu
uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Bērsteles
lauki” zemes vienībām lauksaimniecības produkcijas
ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- pagarināt Zemes nomas līguma ar Juri Šuvenieku termiņu
uz pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi” zemes vienību lauksaimniecības produkcijas

ražošanai, izsakot līgumu jaunā redakcijā;
- iznomāt Tatjanai Larionovai, Svetlanai Vaitkevičus,
Nadeždai Zaicevai, Nikolajam Udalovam, Allai Titovičai, Zojai
Pūnei pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Bērsteles
šķūnīši” zemes vienības daļas šķūnīša uzturēšanai;
- atļaut atdalīt no Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunikužas” zemes vienību 0,64 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu;
- atļaut atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma
„Ankeļi” zemes vienību 1,3803 ha platībā, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu; atdalītajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Jaunankeļi”;
- atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Mežāres” zemes vienību 2,2 ha platībā neizstrādājot
zemes ierīcības projektu; atdalītajai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Mazbirzes”;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Strauši” Svitenes pagastā, „Mazbeinerti”, „Birzes”,
„Mežāres” un „Trikmaņi” Rundāles pagastā, jo minētie
nekustamie īpašumi nav nepieciešami pašvaldību funkciju
veikšanai;
- apstiprināt platību – 0,2 ha Rundāles novada domei
piekritīgajam nekustamajam īpašumam Parka iela ar
kadastra numuru 4096 007 0178;
- noteikt ēdināšanas maksu Rundāles novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Mārpuķīte” darbiniekiem katrai
ēdienreizei:
brokastis
–
0.35 Ls / par ēdienreizi,
pusdienas
–
0.75 Ls / par ēdienreizi,
launags
–
0.50 Ls / par ēdienreizi;
- noteikt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi
2010./2011.mācību gadā:
Pilsrundāles vsk. direktorei Andai Liškauskai 600 Ls;
Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” vadītājai Indrai
Konstantinovai 457 Ls;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr. 14 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.
gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rundāles novada
domes budžetu 2010.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada domei piekritīgajam nekustamajam īpašumam „Pie Grāvīšiem” platību 1,8 ha;

- apstiprināt Rundāles novada domei piekritīgajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 003 0559
platību 1,4 ha;
- piešķirt adreses un nosaukumus AS „Latvenergo” piederošajām transformatoru apakšstaciju ēkām;
- apstiprināt Rundāles novada Rundāles pagasta, Svitenes
pagasta un Viesturu pagasta autoceļu un ielu nosaukumus
un autoceļu un ielu sarakstu. Ar minētajiem sarakstiem
iespējams iepazīties Rundāles novada domes Kancelejā,
Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs, kā arī Rundāles
novada domes mājas lapā www.rundale.lv.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2010.gada
28.oktobrī plkst. 09.00.

RUNDĀLES NOVADĀ
NOBALSOJUŠI 49%
BALSSTIESĪGO VĒLĒTĀJU
Šogad 10. Saeimas vēlēšanās vēlēt devušies 1415
balsstiesīgie Rundāles novada vēlētāji, t.i. 49 %. Par
derīgām atzītas 1414 vēlētāju aploksnes: vēlēšanu iecirknī
Pilsrundālē 499, Saulainē 309, Svitenē 318, savukārt
Viesturu vēlēšanu iecirknī 288 derīgas vēlētāju aploksnes.
Vēlēšanas visos četros vēlēšanu iecirkņos kopumā noritējušas labi un saskaņā ar visām vēlēšanu procedūrām.
Vēlēšanu komisijas darbību bija ieradušies vērot Zviedrijas
starptautiskā liberālā centra jaunieši. Rezultāti ir līdzīgi kā
visā Latvijā: lielākais balsu skaits ir „Vienotībai” (35,5 %),
„Zaļo zemnieku savienība” (31,9 %) un politisko partiju
apvienībai „Saskaņas centrs” (10,18%),” atzīmēja Kristīne
Brūvele.
Jāatzīmē, ka trijos mūsu novada vēlēšanu iecirkņos komisiju
priekšsēdētājas šajā amatā bija pirmo reizi, bet ar saviem
pienākumiem tika lieliski galā – īpaši Viesturos, kur iecirkņa
priekšsēdētājai Ingai Artimovičai līdz šīm vēlēšanām nebija
bijusi saskarsme ar vēlēšanu organizēšanu. Paldies visu
četru Rundāles novada vēlēšanu iecirkņu priekšsēdētājiem,
sekretāriem un komisijas locekļiem!
Kristīne Brūvele
Rundāles novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

2.

Rundāles novada ziņas

PARAKSTĪTI LĪGUMI
PAR SPORTA LAUKUMA
BŪVNIECĪBU PIE
PILSRUNDĀLES
VIDUSSKOLAS
Š. g. 8. oktobrī tika parakstīti līgumi ar SIA „Šons” par
sporta laukuma pie Pilsrundāles vidusskolas būvniecības
1. un 2. kārtu, saskaņā ar Rundāles novada domes
iepirkuma atklāto konkursu (RND, 2010/13, ELFLA).
Topošajā sporta laukumā paredzēts izvietot 3 celiņu
skrejceļu ar sintētisko segumu, futbola laukumu, sektorus
augstlēkšanas, tāllēkšanas un mešanas disciplīnām.
Tiks izbūvēti arī divi multifunkcionāli iežogoti sporta
spēļu laukumi ar sintētisko segumu, kas paredzēti
basketbolam, volejbolam un tenisam. Projektā paredzēts
atsevišķs sektors dažādu sporta aktivitāšu īstenošanai.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, tiks veikta automašīnu
piebraucamā ceļa un auto stāvlaukuma izbūve pie
Pilsrundāles vidusskolas, teritorijas apgaismojuma
ierīkošana, celiņu bruģēšanas darbi, kā arī sporta zāles
vestibila ieejas sakārtošana.
Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsē
dētājs, atzīmē, ka šis būs nozīmīgs objekts, kas jau
nākošajā gadā tiks atvērts izmantošanai gan Pilsrundāles
vidusskolas skolēniem, gan arī Rundāles   novada
iedzīvotājiem. „Paredzētā sporta laukuma būvniecība
ievērojami uzlabos Pilsrundāles vidusskolas teritoriju un
ārējo infrastruktūru. Tas būs turpinājums jau īstenotajiem
projektiem vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un
attīstīšanā. Cerams, ka tas mudinās arī mūsu novada
iedzīvotājus pievērsties vairāk sportiskām aktivitātēm.”
Kopējā līguma summa par Pilsrundāles vidusskolas
sporta laukuma būvniecības I un II kārtu sastāda
313 392, 83 lati. Sporta laukuma būvniecībai tiks izman
tots Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda piešķirtais
finansējums, Rundāles novada domes finansējums, kā
arī līdzekļi no piešķirtajām valsts dotācijām pašvaldības
infrastruktūras attīstībai, saskaņā ar Rundāles novada
domes š. g. 25. marta sēdē pieņemto lēmumu.
Objekta pirmā būvsapulce notikusi š. g. 14. oktobrī,
kur būvdarbu veicējiem tika izsniegta būvatļauja, nodota
būvdarbu zona, kā arī veiktas citas nepieciešamās
organizatoriskās darbības būvdarbu tūlītējai uzsākšanai.
Sporta laukuma būvniecības tehnisko projektu izstrādājis
SIA „Neoprojekts”. Minētais uzņēmums būvdarbu laikā
nodrošinās autoruzraudzību. Savukārt būvuzraudzību
veiks Aldis Iesalnieks, Rundāles novada domes
būvinženieris.
Saskaņā ar noslēgto līgumu, būvdarbus plānots
pabeigt līdz nākošā gada 27. augustam.

UZSĀKTI VECRUNDĀLES
BIBLIOTĒKAS ĒKAS
RENOVĀCIJAS DARBI

Septembra nogalē uzsākti bijušās Rundāles
pagastmājas renovācijas darbi. Šo ēku Rundāles novada
pašvaldība nākotnē iecerējusi attīstīt kā daudzfunkcionālu
centru, kur telpas saglabātu Vecrundāles bibliotēkai,
dažādām iedzīvotāju interešu nodarbībām un kultūras
pasākumiem, kā arī sanāksmju telpas.
Saskaņā ar Rundāles novada domes realizēto
iepirkuma procedūru, līgums par ēkas renovācijas
darbiem noslēgts ar   SIA „PRO DEV” par summu
18 960 Ls, t.sk. PVN 21 %. Minētie darbi tiek veikti no
piešķirtajām valsts dotācijām pašvaldības infrastruktūras
attīstībai, saskaņā ar Rundāles novada domes š.g.
25.marta sēdē pieņemto lēmumu. Iecerēto ēkas
renovāciju plānots veikt jau līdz oktobra beigām.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PROJEKTS PAR DABAS RESURSU SAGLABĀŠANU
ZEMGALĒ TUVOJAS NOSLĒGUMAM
Projekta „Ilgtspējīga dabas resursu saglabāšana
Zemgalē” realizācija tuvojas noslēgumam - šobrīd
projekta ietvaros tiek veikta ceļa „Saulītes – Mazmežotne
– Senči” posma pie Mežotnes pilskalna remontdarbi.
Pēc remontdarbu pabeigšanas piekļūšana Mežotnes
pilskalnam un Lielupei būs iespējama arī no Viesturu ceļa
puses.
Savukārt Mežotnes pilskalnā projekta ietvaros ir
iegādāts īpašs aprīkojums apmeklētāju uzskaitei. Šādi dati
nepieciešami, lai noteiktu, cik liela slodze ir konkrētajai
vietai, kas savukārt palīdz sekmīgāk plānot teritorijas
attīstību un finansējuma piesaistīšanu. Apmeklētāju
skaitītājs tika uzstādīts š.g. jūlija vidū un, saskaņā
ar radītājiem, uz š.g. 1.oktobri   Mežotnes pilskalnu ir
apmeklējuši vairāk kā 3500 apmeklētāju.
1.oktobrī, Bauskas novada domē tikās projektā iesaistītie  
partneri, lai noslēgtu diskusiju par dabas parka „Bauska”
iespējamiem apsaimniekošanas modeļiem. Pašvaldības,
kas atrodas dabas parka „Bauska” teritorijā (Rundāle
novads, Bauskas novada Mežotnes un   Codes pagasti,
Bauskas pilsēta), neatbalstīja mākslīga administratīva
veidojuma ieviešanu, kas būtu jāfinansē no pašvaldību
budžetiem.   Jāatzīmē, ka, diemžēl, minētajā teritorijā
nav pietiekoši aktīvas sabiedriskas organizācijas, kas
labprāt uzņemtos dabas parka apsaimniekošanu, tāpēc
tikšanās ietvaros tika pieņemts lēmums iesniegt Ministru
Kabinetam ierosinājumu par dabas parka „Bauska”
konsultatīvās padomes izveidošanu, kuras funkcijās
ietilptu dabas parka aizsardzības plāna ieviešana un
aktualizēšana, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas
veicināšana starp valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī
juridiskām un privātpersonām, biedrībām, nodibinājumiem
u.c. institūcijām, lai īstenotu dabas parka izveidošanas
mērķus.
Šobrīd projekta ietvaros tapšanas stadijā ir grāmata
par Zemgales dabas parku brīnumiem. Projektu plānots
realizēt līdz 2011.gada aprīlim.
Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste

LAUKSAIMNIEKIEM UN
LAUKU UZŅĒMĒJIEM
SIA „Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un
izglītības centrs” struktūrvienība „Bauskas konsultāciju
birojs” (adrese: Bauskā Uzvaras ielā 1) piedāvā pakal
pojumus lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem:
I augkopībā • lauku mēslošanas plānu izstrāde;
• augu maiņas plānu izstrāde;
• augkopības dokumentācijas sakārtošana atbilstoši
savstarpējās atbilstības prasībām;
• konsultācijas par visu veidu ES un valsts atbalsta
maksājumu saņemšanu;
• veidlapu aizpildīšana un precizēšana (VPM, agrovides
maksājumi, erozijas ierobežošana, atbalsts lopkopības
nozarei u.c.) iesniegšanai LAD;
• dabas un citu faktoru radīto zaudējumu apsekošana,
novērtēšana un dokumentācijas sagatavošana;
• lauku apskate, ieteikumi augu aizsardzības un mēslošanas
līdzekļu lietošanā;
• platību uzmērīšana ar GPS.
Kontaktpersona:
Ieva Litiņa: bauska@llkc.lv,  t.63927211, 26180900
II ekonomikā • projektu izstrāde ES finansējuma saņemšanai LAP pa
sākumos „Lauku saimniecību modernizācija”, „Lauk
saimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”,
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, „Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai (iesaistot ar lauk
saimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”, „Tūrisma
aktivitāšu veicināšana”, LEADER projekti u.c.;
• konsultācijas par ES projektu nosacījumiem;
• visa veida atskaišu sagatavošana ES finansējuma
saņemšanai;
• kredītpieteikumu izstrāde atbilstoši banku prasībām;
• ekonomiskie aprēķini.
Kontaktpersonas:
Dace Medne: dace.anuza@llkc.lv,  t.63927212, 26669063
Ieva Litiņa: bauska@llkc.lv,  t.63927211, 26180900
III grāmatvedībā
• grāmatvedības dokumentācijas kārtošana un atskaišu
sagatavošana dažāda veida uzņēmumiem;
• konsultācijas par grāmatvedības uzskaiti, nodokļu
likumdošanu un aktuālajām izmaiņām.
Kontaktpersonas:
Velta Puža: velta.puzza@llkc.lv,  t.63927213, 29196468
Aija Daģe: aija.dage@llkc.lv,  t.63927214, 2919646
Dace Medne: dace.anuza@llkc.lv,  t.63927212, 26669063
Ludmila Knoka
Lauku attīstības speciāliste

UZZIŅAI

• Kopējais projekta ilgums – 22 mēneši. Projektu
plānots  realizēt līdz 2011.gada aprīlim.
• Projektā iesaistīti 7 partneri: Zemgales plānošanas
reģions (vadošais partneris), Bauskas novads
(Bauskas dabas parks), Rundāles novads (Bauskas
dabas parks), Jelgavas novads (Vilces dabas parks),
Aizkraukles novads (Daugavas ielejas dabas parks),
Krustpils novads (Laukezera dabas parks), Viesītes
novads (Saukas dabas parks).
• Projekta ietvaros realizējamās aktivitātes:
1) dabas aizsardzības plānu izstrāde;
2) dabas parku apsaimniekošanas un administrē
šanas sistēmas uzlabošana (labās prakses piemēru
apskats un rekomendāciju; dabas parku institucionālā
vadības modeļa ieviešana (t.sk. dabas parkam
„Bauska”); vides monitoringa sistēmas ieviešanu
Zemgales reģiona 2 dabas parkos, t.sk. apmeklētāju
skaitītāja iegāde Bauskas dabas parkam;
3) infrastruktūras uzlabošana dabas parkos - norādes
un servisa zīmes, koka infrastruktūra, dabas taku
un autostāvvietu sakārtošana (t.sk. dabas parkam
„Bauska”);
4) aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā un
administrēšanā iesaistīto cilvēkresursu attīstība;
5) ceļojošā izstāde „Daba Zemgales reģionā”,
grāmata „Dabas vērtības Zemgales reģionā” u.c.
• Projekta kopējais budžets: 383 798.00 EUR, no
kuriem 85% ir EEZ un Norvēģijas finanšu mehānisma
finansējums, bet 15% partneru līdzfinansējums.

SVITENES PAGASTA
PĀRVALDĒ
Septembra mēnesī turpinājušies Svitenes Saieta nama
rekonstrukcijas darbi – ir sagatavota jumta konstrukcija
un sākušies jumta ieklāšanas darbi. Pabeigti darbi pie
drenāžas, lietus ūdeņu savākšanas sistēmu ierīkošanas,
kā arī veikta kanalizācijas, ūdensvada, elektroinstalācijas
ierīkošana.
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. Septembrī šajā projektā
tika iesaistīti desmit pagasta iedzīvotāji
Septembra mēnesī turpinājās Dārza, Ezera un
Centra ielu rekonstrukcijas darbi cukura rūpniecības
restrukturizācijas pasākuma projekta ietvaros.
Svitenes muižas parkā notikusi Lielā Miķeļdienas
andele, kā arī noslēdzies ielu basketbola turnīrs (skatīt  
vairāk 6.lpp).                                                    
Jānis Liepa
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

VIESTURU PAGASTA
PĀRVALDĒ
Viesturu pagasta pārvaldē š.g. septembra mēnesī veikta
pagasta ceļu appļaušana, kā arī Viesturu kultūras centra
jumta labošanas darbi
Turpinās darbs ar bezdarbniekiem NVA īstenotajā
Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros – septembrī šajā
pasākumā Viesturu pagastā tika nodarbināti 13 cilvēki   -  
desmit no tiem Bērsteles ciematā, savukārt trīs Viesturu
ciematā. Bērstelē ir veikti ciemata teritorijas labiekārtošanas
darbi, Bērsteles skolas teritorijas uzkopšana un Beķeru
kapu sakopšana (pļaušanas darbi, atkritumu šķirošana).
Viesturu ciematā ir notikuši kultūras centra teritorijas
sakopšanas darbi, kā arī grāvju attīrīšanai no krūmiem.
Ir notikuši trīs kultūras pasākumi – 10. septembrī
Bērsteles kultūras namā tika rīkota Ziedu balle, kur
bērniem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās – zīmēt
ziedus, apgleznot stiklu, nodarboties ar locīšanu. Bija
iespēja noskatīties Svitenes amatierteātra „Šurumburums”
uzvedumu „Pasakas par ziediem”. Viesturu kultūras centrā
notika „Ražas svētki”, kur bija iespēja iepirkties rudens
tirdziņā, piedalīties dažādās atrakcijās un konkursos.
Nauris Brūvelis
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
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No 16. oktobra lauksaimnieki saņems
vienotā platības maksājuma avansu
Eiropas Komisijas (EK) lēmums paredz, ka no šī gada
16.oktobra lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienests (LAD)
var sākt izmaksāt vienotā platības maksājuma (VPM)
avansu līdz 50 % par kopējo summu līdz 33 miljoniem
latu. Avanss izmaksājams par 2010. gada iesniegumiem
vienotajam platības maksājumam, ja pabeigta atbilstības
nosacījumu pārbaude.
Komisija pieņēma lēmumu,  pamatojoties uz Zemkopības
ministrijas (ZM) lūgumu, rast iespēju izmaksāt VPM no šā
gada 16.oktobra, nevis no 1.decembra, kā noteikts regulā.
Lūgums pamatots ar finanšu grūtībām lauksaimniekiem šajā
gadā. ZM vēstulē EK norādīja, ka joprojām lauksaimnieki
izjūt finanšu krīzes negatīvo ietekmi un apgrozāmo līdzekļu
aizdevumu pieejamības ierobežojumus, kas kavē viņu
ekonomisko un lauksaimniecisko darbību. Savukārt augstās
ražošanas resursu izmaksas ierobežo lauksaimnieku tīro
ienākumu pieaugumu un iespējas segt pēdējo divu gadu
laikā radušos zaudējumus. Tāpat arī iepriekšējā ziemā
siltais decembris, dziļais sniegs un straujais atkusnis
pavasarī pastiprināja kaitēkļu un slimību izplatību un radīja
papildu izdevumus. Tādējādi VPM ātrāka izmaksa mazinātu
lauksaimnieku finanšu grūtības.
Eiropas Komisija atļāvusi izmaksāt ātrāk VPM, jo šā
gada 21.septembrī Eiropas Savienības Tiešo maksājumu
pārvaldības komitejā vienbalsīgi tika atbalstīti EK lēmumu
projekti par atļauju 10 dalībvalstīm izmaksāt tiešo
maksājumu avansu. Vienotā platības maksājuma kopējā
atbalsta aploksne ir 67 miljoni latu.
Solveiga Lazovska
LR Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas vietniece

Apstiprināti ar novada Domes 2010.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.2 (prot.Nr.3)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12

KONSOLIDĒTIE
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2010.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7
„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 10.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu
1. Nodeva nosakāma par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem.
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Rundāles novada administratīvajā
teritorijā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Bauskas novada Būvvaldes (tālāk tekstā – Būvvalde) pozitīvu
atzinumu projektēšanai vai būvatļauju.
3. Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk tekstā – Nodeva) likmē ietvertas izmaksas, kas rodas
būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana,
būvprojektu izmaiņu saskaņošana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības).
4. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu
4.1. individuālo dzīvojamo ēku, „dvīņu” māju, dārza māju (vasarnīcu), dzīvokļu, saimniecības ēku, garāžu, kiosku,
paviljonu u.c. palīgceltņu būvniecība, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana:
Ls 50.00 (piecdesmit lati un 00 santīmi);
4.2. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo, rindu māju un ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija, renovācija,
restaurācija vai nojaukšana:
Ls 150.00 (simts piecdesmit lati un 00 santīmi);
4.3. inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai nojaukšana:
Ls 30.00 (trīsdesmit lati un 00 santīmi)

PAR INDIVIDUĀLĀS
AIZSARGJOSLAS PROJEKTA
IZSTRĀDI KULTŪRAS
PIEMINEKLIM „RUNDĀLES
PILS APBŪVES ANSAMBLIS”
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” Jūs informē par to, ka
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansēta
projekta ietvaros 2010.gada oktobrī tiek uzsākta valsts
kultūras pieminekļa “Rundāles pils apbūves ansamblis”
(valsts aizsardzības Nr.6178) individuālās aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) izstrāde.
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus,
iesniedzot tos rakstiski, iesniedzot tos Rundāles novada
domē domes ēkā 2.stāvā Kancelejā pirmdienās no plkst.
8.00 līdz 18.30, otrdienās trešdienās, ceturtdienās no plkst.
8.00-17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 - 15.30 vai izsūtot
pa pastu uz adresi Pilsrundāle 1, Rundāles pag., Rundāles
nov., LV-3921, vai e-pastu dome@rundale.lv.
Jautājumus varat uzdot Rundāles novada domes
Attīstības nodaļas vadītājai Intai Klīvei (t. 63962236,
m.t. 26620205, e-pasts: inta.klive@rundale.lv) un projekta
izstrādātāja pārstāvei Mārai Urtānei (t.29478293, e-pasts
mara.urtane@llu.lv).
Māra Urtāne
SIA “Vides Konsultāciju Birojs”

4.4. inženierbūvju (ceļi, ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai
nojaukšana:
Ls 30.00 (trīsdesmit lati un 00 santīmi);
4.5. teritorijas labiekārtošana, t.sk. žoga izbūve vai rekonstrukcija:
Ls 15.00 (piecpadsmit lati un 00 santīmi).
5. (Svītrots ar 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī).
6. 40 % no nodevas likmes par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot Būvvaldes plānošanas un arhitektūras
uzdevumu būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% no nodevas likmes maksājami, saņemot būvatļauju.
7. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā nodevas daļa netiek atmaksāta.
8. (Svītrots ar 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī).
9. Būvatļaujas atjaunošanas (ja izsniegtā būvatļauja anulēta utml.) gadījumā nodeva maksājama 4.punktā noteiktā kārtībā.
10. Nodeva iemaksājama Rundāles novada domes kasēs vai arī Rundāles novada domes norēķinu kontā bankā.
11. Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāuzrāda maksājuma dokumenti par nodevas nomaksu pilnā apjomā.
12. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldības budžeta
līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
13. (Svītrots ar 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12, kas stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī).
14. Nodevu aprēķina un kontroli pār nodevas nomaksu pilnā apmērā veic Rundāles novada domes Finanšu nodaļa.
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Rundāles pagasta padomes 2008. gada 17. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3 „Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”, Viesturu pagasta padomes 2008.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” un Svitenes pagasta padomes 2008.gada 23.aprīļa saistošos
noteikumus Nr.6 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”.
16. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.jūniju.
Domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

VUGD ATGĀDINA – SAGATAVOSIMIES APKURES SEZONAI!
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
atgādina, ka rudenī, iestājoties vēsākam laikam, strauji
pieaug ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaits. Pirms
aktīvi sākt apkurināt savu mājokli, obligāti ir jāpārliecinās par
jūsu rīcībā esošās siltuma ieguves ierīces ugunsdrošību.
Apkures sezonas laikā visizplatītākie ugunsgrēku iemesli
ir nepiemērota kurināmā lietošana, krāšņu pārkurināšana,
neuzmanība ekspluatējot malkas plītis un krāsnis, šķidrā
kurināmā ierīces, kā arī kurtuvju un dūmvadu nepareiza
izbūve un bojājumi, siltumierīču atstāšana bez uzraudzības,
kā arī bojātu vai nolietotu elektrisko apsildāmo ierīču
izmantošana. Šo iemeslu dēļ 2010. gadā ir izcēlušies 598
ugunsgrēki, kuros bojā gāja 19 cilvēki, bet 14 cilvēki ir cietuši.
Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem, apkures iekārtas
un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja ekspluatācijas
noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra
no sodrējiem. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu
dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma un
apkures sezonā ne retāk kā reizi mēnesī - ilgdedzes apkures
krāsnīm, bet divas reizes - citām apkures ierīcēm.
Netīrīts skurstenis - tātad ugunsbīstams. Sadegot jebkuram
cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaikus nenotīrīti,
labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības
efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo
produktu degšanu. Aizdegšanās ātri izplatās pa visu dūmeņa
iekšējo virsmu, vienlaikus ievērojami paaugstinot temperatūru
tajā aptuveni līdz pat 1000°C. Tas var radīt plaisas visa

mūrētā dūmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot,
tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz
degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām.
Ja skurstenis aizdegas, lai arī cik tas nebūtu grūti, svarīgi
ir saglabāt pašsavaldīšanos un apjukumā censties nepieļaut
aplamu rīcību. Nekavējoties blīvi aizveriet apkures krāsns vai
plīts gaisa pieplūdes durtiņas un maksimāli samaziniet šībera
atvērumu. Tas samazinās temperatūru skursteņa iekšienē.
Jāzina, ka skursteņa dzēšanas un ātrākas temperatūras
pazemināšanas nolūkā nedrīkst izmantot ūdeni - straujo
temperatūras svārstību dēļ tas var izraisīt krāsns, plīts un
dūmeņa korpusa sagraušanu, kas situāciju var padarīt vēl
dramatiskāku.
Īpašu uzmanību jāpievērš ilgdedzes apkures krāsnīm, jo
degšanas intensitāte tiek regulēta ar gaisa padevi kurtuvē.
Pie nepietiekamas gaisa padeves kurināmais sadeg nepilnīgi,
tātad lielāks ir nesadegušo produktu apjoms, kas nosēžas apkures ierīce ātrāk „aizaug”, tātad jātīra biežāk.
Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi,
pārliecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no vietējās
apkures ierīces dūmkanāla (dūmeņa) iekšējās virsmas līdz
jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas,
griestu vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos,
ja ierīces darbības laiks ir līdz trim stundām, nav mazāks
par 380mm, bet, ja ierīces darbības laiks ir ilgāks par trim
stundām, tad tas nav mazāks par 510mm.
Ja jums ir malkas plīts, tad ir jāatceras, ka plītis laika gaitā
nolietojas - var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums, plīts

virsmā parādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes.
Lai šādas plītis padarītu ikdienas lietošanā drošas, tām
periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot
radušās plaisas, savlaikus nomainot izdegušo cepeškrāsni,
nostiprinot durtiņas.
Bieži izplatīta kļūda, kas tiek pieļauta plīts kurināšanā, ir tā,
ka plīts durtiņu priekšā uz nedegoša materiāla loksnes vai
flīzējuma tiek salikta kurināšanai ienestā malka. Tas ir nepareizi! Šai nedegošai plāksnei plīts priekšā ir pavisam cits
uzdevums. Tā uztver un neļauj aizdedzināt apkārtējos degtspējīgos priekšmetus un grīdu no plīts durtiņām izkritušajām
sprakšķošajām dzirkstelēm un degošām malkas daļiņām.
Ikdienā kurinot cietā kurināmā plītis un krāsnis, jābūt
uzmanīgam ar šībera lietošanu. Bez uzraudzības atstāta
iekurta plīts vai krāsns ar aizvērtu šīberi pirms tā izkūrusies
izraisīs tvana gāzes ieplūšanu telpās kas neveiksmīgajam
kurinātājam draud ar smagu saindēšanos vai pat letālu
iznākumu. Tvana gāzei nepiemīt raksturīga smarža vai
krāsa dēļ kā tās klātbūtne telpā grūtāk pamanāma. Ja bez
redzama iemesla sāk reibt galva strauji pasliktinās pašsajūta
tā varētu būt tvana gāzes iedarbība - nekavējoties atveriet
logu vai durvis, lai pēc iespējas ātrāk izvēdinātu telpas, pēc
tam pārbaudiet apkures ierīci.
Jebkurā mājoklī ir jābūt ugunsdzēšanas līdzekļiem pēkšņas
aizdegšanās likvidēšanai un dūmu detektoriem, kas laikus
brīdinās par dūmu koncentrācijas palielināšanos.
Inga Vetere
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece
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IZVĒRTĒTI 11 IEDZĪVOTĀJU REALIZĒTIE PROJEKTI
Ir noslēdzies otrais gads Nīderlandes fonda KNHM
projektu realizācijā Rundāles novadā. Šogad projektu
konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010” atlasei tika
iesniegti 17 projekti. Aprīlī projektu izvērtēšanas komisija 4
cilvēku sastāvā viesojās pie katra no projektu autoriem un
izvērtēja projektu idejas, izvirzot 11 projektus finansējuma
saņemšanai.
Visi vienpadsmit projekti šīs vasaras laikā tika realizēti un
š.g. 5.oktobrī projektu izvērtēšanas komisija – N.Brūvelis
(Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs), L.Knoka (Attīstības
nodaļas speciāliste), A. Pēkalis (Pensionāru padomes
pārstāvis) un E.Zvirgzds (KNHM fonda pilnvarotais pārstāvis
Latvijā) vēlreiz apmeklēja katru atbalstīto projektu, lai
izvērtētu sasniegtos rezultātus un to atbilstību iecerētajam.
Jāatzīst, ka mūs ļoti priecēja lielais iedzīvotāju veikums
ar projektu dažādību, kas ietver visdažādākās aktivitātes.
Rundāles pagastā tika realizēti četri projekti:
„BŽ lasonīši” projektu realizējot tika domāts par
visjaunāko paaudzi – ieaudzināt mīlestību pret grāmatu,
organizējot lasīšanas aktivitātes visas vasaras garumā.
Savu iztēli par izlasīto bērni varēja atveidot zīmējumos un
dažādās citās radošajās aktivitātēs, darbojoties plastikas
veidošanas, filcēšanas, piespraudīšu gatavošanas
darbnīcās. Šī projekta ietvaros tika iegādāti divi „Bērnu
žūrijas” grāmatu komplekti, kas sevī ietver jaunizdotas
bērnu grāmatas. Šobrīd grāmatas ir nodotas Pilsrundāles
vidusskolas skolotājas Līgas Feldmanes rīcībā, kura
turpinās ar bērniem iepazīt jaunāko bērnu literatūru.

Projekta „Galantā gadsimta šarms” rezultātus varēja
novērtēt ikviens Rundāles novada iedzīvotājs, jo projekta
ietvaros sagatavotais teatralizētais uzvedums „Grāfienes
buduāra noslēpumi” tika rādīts Rundāles novada svētkos
š. g. 5. jūnijā. Par projektam atvēlēto finansējumi tika
darināti trīs 18.gadsimta vēsturiskie tērpi, kā arī iegādāti
dažādi aksesuāri, lai teātra izrādi padarītu spilgtāku.
Gandrīz stundu garajā priekšnesumā projekta entuziasti un
mākslinieki  atveidoja galma sadzīves ainiņas.

Ļoti lielu darbu veica projekta „Entuziasti” dalībnieki,
apzinot un izzinot novada iedzīvotāju vaļaspriekus un amatu
prasmes. Viņu apkopotajā mūsu novadnieku brīnumdarbu
izstādē bija redzams viss, sākot ar   tamborētiem un
izšūtiem mākslas darbiem, adītiem izstrādājumiem, pērļu

rotām, keramikas, ādas, koka un metāla darbiem, līdz
pat mūsu   iedzīvotāju pašrocīgi gleznotām gleznām un
veidotām dažādu priekšmetu kolekcijām. Izstādes laikā
š.g. augustā ikkatram iedzīvotājam bija iespēja piedalīties
dažādās amatu meistardarbnīcās un iepazīt amatu,
kolekcionēšanas noslēpumus, dalīties pieredzē.

Šo izstādi bija iespēja apskatīt arī Svitenes Tautas
namā 25.septembrī Lielās Miķeļdienas andeles pasākuma
ietvaros.
Savukārt projekts „Lielupes atpūtnieki” realizēts ar
vislielāko projekta dalībnieku līdzfinansējumu – ir uzlabota
Lielupes krasta pieejamība, ierīkots skatu laukums no kura
var raudzīties uz gleznaino Lielupes ainavu, sakārtota
peldvieta un izbūvētas kāpnes, lai piekļūtu peldvietai pa
stāvo Lielupes krastu. Padomāts par peldēt gribētāju
ērtībām – ierīkojot ģērbtuves. Savukārt laivotājus priecēs
vasarā pieejamā pontonu laipiņa, kas atvieglos piestāšanu
krastā.

Vairoga ciematā realizēts projekts „Spēkavots”.
Demontēts ūdenstornis, kas savu mūžu jau bija nokalpojis
un apdraudēja apkārtējo dzīvības. Īstenojot projektu,
ir ierīkots ūdenssūknis ar automātisko režīmu, kas
stabili nodrošina ciemata iedzīvotājus ar ūdens padevi,
uzlabojusies ūdens kvalitāte, jo no urbuma ūdens tieši
nonāk pie patērētāja, kā arī veikta sūkņu mājas siltināšana.
Rundāles novada domes organizētajā 18. novembra
svinīgajā pasākumā par godu Latvijas neatkarības gada
dienai, ikvienam realizētajam projektam tiks pasniegts
sertifikāts „Sabiedrība ar dvēseli”, savukārt labākajam
realizētajam projektam – naudas balva 500 EUR apmērā.
Projektu izvērtēšanas komisija jau ir pieņēmusi lēmumu,
kuram projektam piešķirt galveno balvu, bet tas lai paliek
noslēpumā līdz 18.novembrim.
Projektu izvērtēšanas komisija izsaka lielu pateicību
visiem projektu dalībniekiem un atbalstītājiem par paveikto
darbu projektu realizēšanā dzīvē un uzaicina arī nākamgad
aktīvi iesaistīties projektos „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011”
ar Nīderlandes fonda atbalstu.
Projektu izvērtēšanas komisijas vārdā
Arvīds Pēkalis

UZZIŅAI

Šogad Svitenes pagastā realizēti divi projekti:
„Šurumburums” – projekts realizēts, iesaistoties tajā
cilvēkiem, kuriem teātris ir otra dzīve. Projekta ietvaros
iegādāti rekvizīti teātra uzvedumu iestudēšanai – 7
sieviešu parūkas, bārdas un ūsu komplekts, kā arī grims
un tā piederumi.
Projekta „Svitenes aktīvisti” ietvaros ir ierīkota dabas
taka Svitenes muižas parkā un uzbūvēts tiltiņš „Raganas
laipa” pāri Svitenes upītei, saīsinot ceļu  nokļūšanai muižas
parkā. Zīmīgi tas, ka projekta realizācijas laikā atrasts
dokuments, kas apliecina, ka 20.gadsimta   divdesmitajos
gados tiltiņš pāri upei atradies gandrīz tajā pašā vietā.
Viesturu pagasta iedzīvotāji realizējuši projektus, vairāk
domājot par sadzīves apstākļu uzlabošanu daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem. Kopumā realizēti četri projekti – „Par
veselīgu vidi”, „Meistari”, „Cerība” un „Saules stariņš”,
kuros veikti kāpņu telpu remontdarbi, logu, ārdurvju
nomaiņa, jumtu renovācija, mājas nojumes renovācija,
kanalizācijas sistēmas sakārtošana. Ļoti patīkami
iegriezties divās kāpņu telpās, kur kosmētiskais remonts
veikts ar māksliniecisku pieskaņu – kāpņu telpas izrotātas
ar ziedu ornamentiem.

• Projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”
organizē Rundāles novada dome sadarbībā ar
Nīderlandes fondu KNHM.
• Projektu konkursa mērķis ir: uzlabot dzīves kvalitāti
Rundāles novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar
novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt
atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes
uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā
darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību,
pašvaldību un uzņēmējiem
• Projekta ilgums 3 gadi. Projekta realizācija tika
uzsākta 2009.gadā.
• KNHM fonda finansējums iedzīvotāju iniciētu projektu
realizācijai 1.gadā sastāda 1000 EUR (100% projekta
finansējums), 2.gadā 600 EUR (t.i. 60% no kopējā
projekta budžeta, 40% iedzīvotāju līdzfinansējums),
savukārt 3.gadā 400 EUR (40% no kopējā projekta
budžeta, 60% iedzīvotāju līdzfinansējums.
• 1.partnerības gadā (2009.) ar KNHM fonda atbalstu
tika realizēti 13 Viesturu pagasta iedzīvotāju iniciēti
projekti, katram projektam.
• Trešais un pēdējais projektu konkursa „Iedzīvotāji
veido savu vidi” uzsaukums tiks organizēts 2011.
gada janvārī.

R A G A N A S L A I P I Ņ A S V I TENĒ
„Raganas laipiņa” – šādu nosaukumu pēc senas
Svitenes teikas ir ieguvis jaunais gājēju tiltiņš, kas atrodas
Svitenes centrā un ved pāri Virsītes upei no Saules dārza
uz Svitenes muižas parku.
Tiltiņu ir iecienījuši gan jaunieši, kas no ciemata dodas
uz sportiskām aktivitātēm parkā, gan skolas bērni un citi
ciemata iedzīvotāji, jo tiltiņš ir saīsinājis ceļa garumu no
ciemata uz skolu un parku.
Sākot pētīt Svitenes vēsturi*, projekta autori sev par
pārsteigumu atklājuši, ka jau 1920. gadā gājēju tiltiņš
gandrīz šajā pašā vietā atradies. Pie Raganas laipiņas var
izlasīt arī teiku par netālās vietas Virsītes upē nosaukuma
„Raganiņa” rašanos, kas vēstī:
Viduslaikos (Latvijā no 12. - 16. gs.) visā Eiropā un arī
Svitenē notika raganu medības. Dzīvoja te skaista
meitene Līna. Viņai gan labība laukos auga kuplāka, gan
govis deva vairāk piena, nekā pārējiem sviteniešiem, un

vietējie aiz skaudības nolēma, ka Līna ir ragana. Vieni
gribēja viņu sārtā dedzināt, citi slīcināt. Beidzot pārmeta
pār šo upi kārti, aizsēja acis un nolēma – ja pāriešot pār
kārti, tad apžēlošoties un piedošot ķecerības, ja iekritīs
upē, tad gan sodīšot pēc visiem tā laika likumiem kā
raganu. Kā nu bijis, kā ne – kārts sašūpojusies, meitene
iekritusi upē un noslīkusi. Kopš tā laika to vietu upē sauc
par „Raganiņu”.
Projekta autori – Pēteris Grabovskis, Vita Reinfelde,
Gunta un Vladislavs Noviki, Jeļena Jonase. Projekta
realizēšanu līdzfinansēja Nīderlandes fonds Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij, projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2010” ietvaros.
Vita Reinfelde
_____________________
* materiāli ņemti no I.Lancmaņa grāmatas „Svitenes muiža.
Bērsteles muiža.”

Rundāles novada ziņas

5.

SKOLAS ZIŅAS
Septembris Pilsrundāles vidusskolā

Jau oktobris klāt ar kļavu lapu krāšņumu un retu, bet
gardu ābolu ražu. Kāda septembra raža skolā? Pagaidām
varu runāt tikai par tiem darbiem, ko darījām ārpus
stundām.
Septembra mēnesī mūs lutināja laika apstākļi, jau 1.septembra tradicionālais pasākums notika jaukā, saulainā
dienā. Pat celtnieku brigāde rāvās līdz vēlai naktij, lai
sagaidītu skolas saimi jaunizveidotā laukumā. Mazliet
nobijušies pirmklasnieki pie rokas neierasti klusam skolas
“ziedam” – divpadsmitajiem, čalojoša skolas saime, smaidi
draugiem un skolotājiem, ziedi, labi nodomi, tas viss jau
garām, sākusies ikdiena.
Drošības nedēļas ietvaros skolā viesojās Bauskas policija
pārstāvji,1. - 7. klašu skolēniem bija iespēja kārtīgi izpētīt
policijas mašīnu, izmēģināt, kā tad īsti skan sirēna, pabikstīt
bruņu vestē ietērpušos draugu ar steku. Tomēr policisti
nebija ieradušies tikai izklaidēt skolēnus, tika atgādināti
drošības noteikumi, īpaši   uz ceļa un autobusu pieturās.
Savukārt pie 8. - 12. klašu skolēniem ar pašaizsardzības
demonstrējumiem un stāstījumu   viesojās “Tēvijas sargu”
apvienības puiši. (Personīga piebilde: puisis, kurš bija
mums kā uzskates līdzeklis, ir 18 gadu jauns. Pavēroju
mūsu zēnu stāju...)
Un kur tad 10-to uzņemšana! Katra nedēļas diena
desmitajam kā eksāmens ar noteiktu vizuālu mājas
darbu. Vēl joprojām veicās ar laiku, piektdiena tik silta,
tā ka 11-to bažas, ko darīt, ja līst, pazuda vienā rāvienā.
Trasīte   upmalā bija pārvērsta par briesmīgo eksāmenu
lauku, nācās gan gleznot uz klases biedra sejas, gan līst,
gan rāpot, gan dziļi elpot utt. Pazaudēto enerģiju varēja
atgūt veselīgā dārzeņu kokteilī ar zaļbarības piedevu.
Tradicionālais zvērests, kolektīva saliedēšana burtiskā un
pārnestā nozīmē un darbs padarīts!
Mēneša beigas tradicionāli ir 12-to sarosīšanās laiks
– klāt Skolotāju diena. Novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis ar saulainiem sveicieniem mūs sagaidīja
darbā jau agrā rītā, 12-tie bija pierunājuši skolotāju
Lauru ļaut mums pamīcīties pa māliem. Arī mēs tādi pat
bērni vien esam, ar sajūsmu mīcījām mālus un veidojām
traukus, izgaršojām dažādu šķirņu “zaptsmaizes” ar piena
piedzeršanu. Pat tas, ka nākošā stundā atkal bijām tie
paši prasīgie skolotāji, skolēnos neizdzēsa mirdzumu

acīs – rīt skolotāji dodas ekskursijā! Nu jau otro gadu visa
Pilsrundāles vidusskola (arī struktūrvienību skolotāji) dodas
kopīgā ekskursijā. Šogad – Lietuva, Rokišķu muiža, saule,
siera degustācija, saule, senlaiku bišu drava, lietuviešu
tradicionālās kūkas šakotis kopīga cepšana, atkal saule,
daudz smieklu, dziesmu un atkal esam mājās. Paldies
gribam teikt šoferītim Jurim par ideāli vadīto šosejas kuģi!
Paldies novada domei par saulaino dāvinājumu!
Tradicionāli mūsu skolā par katru pasākumu ir atbildīgā
klase. Šomēnes ar atzinību gribu uzteikt 11. klasi un
audzinātāju I.Poču par izdomu 10-to uzņemšanā, paldies
vārdi 12-iem un audzinātājai I.Saltajai, kā arī sk. Laurai,
par māla stundu, sportisks paldies vidusskolas sportistu
grupai un sk. V.Zariņam par līdzdalību Lāpu skrējienā.
Sparīgu darbu oktobrī!
Daina Bergmane
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas darbā

Gaidot Miķeļdienu Svitenes skolā

Laiku no 27. līdz 29. septembrim pavadījām rudens
iestāšanās noskaņās – skola rotājās košā fizāļu vainagā
krāsainās kļavu lapās.
Daudzi 1. – 5. / 6. klašu skolēni un pirmsskolas grupu
bērni piedalījās izstādē ar kompozīcijām, veidotām no
dažādām rudens veltēm. Atsaucība un izdoma bija liela un
interesanta, kopā bērni sagatavoja 41 kompozīciju.
Šajos svētkos skolēni tika aicināti piedalīties izstādē
ar maizes etiķešu kolekcijām. Tās, visvairāk –   46, bija
sakrājusi Līga Katrīne Dičpetere (2. kl.) un Jēkabs
Dičpeteris (5. kl.) – 36 etiķetes. Miķeļdienas noslēguma
pasākumā   skolēni saņēma pateicības par aktīvu dalību
šajās  aktivitātēs.
Miķelis dalībniekiem bija sarūpējis jautras spēles
un atrakcijas. Piedaloties seno laiku Miķeļdienu spēlē
„Pļāvējs” bija jābūt ļoti izveicīgiem, lai „netiktu nopļauts” un
kļūtu par uzvarētāju. Ne visiem izdevās, ar aizsietām acīm
degustējot, pareizi noteikt  -  baltās, graudu, saldskābās un
rupjās maizes šķirnes.
Ar 5-6 gadīgo bērnu grupas   priekšnesumiem, 1.klases
skolēnu apsveikuma   A.Žilinska dziesmu „Sēņotāji”, 5./6.
klases teatralizētu latviešu tautas dziesmas „Div’ pļaviņas

es nopļāvu” atainojumu un kopīgām latviešu tautas dejām
„Plaukstiņpolka”, „Tūdaliņ, tāgadiņ” un „Kur tu teci, gailīti
manu” sadancošanu, godinājām un pavadījām Miķeli.
Dzejas  dienu  mēneša ietvaros  mūsu skolā  uz  tikšanos
bija uzaicināta Bauskas literārās apvienības dzejniece
Ināra Zeile. Romantiskā sveču gaisotnē skolēni ar interesi
klausījās un centās  iemācīties  autores - bērniem  domātās  
dzejoļa rindas ”Viens divi - tas nav daudz, trīs četri - kopā
sauc ...”, par to dāvanā saņemot dzejnieces veidoto kļavu
lapu pušķi. Tikšanās aizritēja nemanot. Sarunas atraisīja
skolēnu iztēli un noslēgumā klausījāmies mūsu 3. kl.
skolnieces Daces Antonovas sacerētās dzejas rindas. Par
piemiņu kā dāvanu no dzejnieces saņēmām rokrakstā
rakstīto dzejoļu krājuma mapi.
Pateicībā par tikšanos skolas zēni dāvāja dzejniecei  
rudenīgo mārtiņrožu  klēpi.
„ Ieskaties acīs un sirdī
Kaut reizi mūžā, bet savā
Un tu jutīsi, cik daudz vēl jāmācās ir...”
/I.Zeile/
Gunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas
Svitenes struktūrvienības vadītāja

Sporta aktivitātes Bērsteles skolā

Tūlīt ar mācību gada iestāšanos ir sākušās arī sporta
dzīves aktivitātes. 10.septembrī 1997./98.g. dzimušie zēni
Bauskā mērojās spēkiem futbolā, 24. septembrī skolas
komanda piedalījās Rudens krosā.
17.septembrī starts tika dots Bauskas novada atklātajai
olimpiādei dambretē „Bauska-2010”. Jau ir aizvadītas
četras spēles. Skolēnu sasniegumi šajās individuālajās
sacensībās ir šādi: Valentins Puntuzis (2.klase) – 1.vieta,
Georgijs Lavrentjevs (3. klase) – 3. vieta, Dace Degole
(6.klase) 1.vieta, Linda Krūmiņa (5.klase) – 2.vieta, Dairis
Jurago (6. klase) – 3. vieta. Dambretistiem olimpiādē
priekšā vēl 6 spēles.
Novēlēsim Pilsrundāles vidusskolas dambretistiem un
šahistiem un skolotājam Ilgvaram Ūdrim veiksmi arī turpmāk!
Gunta Šurna
Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles struktūrvienības vadītāja

ROTAĻAS „MĀRPUĶĪTĒ” KOPĀ AR ILGU REIZNIECI UN RŪTU MUKTUPĀVELU
Š.g. 27.septembrī Rundāles novada bērnudārzā
„Mārpuķīte” notika seminārs “Latviešu un lietuviešu tautas
rotaļas un dziesmas”, kuru vadīja Latvijā pazīstamā
folkloristes Ilga Reizniece un kultūrantropoloģe Rūta
Muktupāvela.
Šo iespēju mūsu novada un kaimiņu novadu pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem nodrošināja Rundāles novada
domes un Pakrojas rajona pašvaldības īstenotais  Latvijas
Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts „Pirmsskolas
izglītība”, kura realizācija uzsākta š.g. sākumā.
No Latvijas seminārā tika pārstāvētas pirmsskolas
izglītības iestādes „Mārpuķīte” (Rundāles novads), „Zīlīte”
un „Pasaulīte” (Bauskas novads), piedalījās arī pedagogi
no Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles un Svitenes
struktūrvienībām, kā arī Vecsaules pamatskolas. Lietuvas
dalībnieces bija ceļu mērojušas no Žeimes, Šauļiem un
Pakrojas.
Semināra vadītājas nodrošināja semināra vienlaicīgu
vadīšanu gan latviešu, gan lietuviešu valodās.
Rotaļas ir būtiska ikdienas nodarbību sastāvdaļa
bērnudārzā, kas ļauj bērniem apgūt dažādas dzīves
situācija, kur bērni spēlējoties modelē dažādas situācijas.
Spēle bērnam ir drošības sajūta, kontaktu nodrošinājums,
draudzīga, droša teritorija. Piedaloties spēlē bērnam ne
tikai attīstās redze, dzirde, koordinācija un reakcija, rotaļas
dod arī prieku un pozitīvas emocijas.
Semināra laikā Rūta Muktupāvela atzina, ka „spēles
cilvēkam notiek visu mūžu. Labs līderis spēlē iesaista
vairāk „spēlētājus”. Pieaugušo spēles tiek spēlētas arī
politikā – kurš kuru uzveiks sacensībās”.
Ilga Reizniece izrādīja savus mūzikas instrumentus –
izkaltušus dekoratīvos ķirbīšus, magoņu pogaļas, mazu
groziņu, kurā ir iepītas pupas, kā arī citus pašdarinātus
instrumentus.
„Esmu redzējusi, ka daudzos bērnudārzos muzikālās
audzinātājas spēlē tikai klavieres. Tomēr jāatceras, ka
bērniem nepieciešama dažādība un iztēle – vajag likt
lietā izdomu. Un šo var panākt caur rotaļām”, stāstīja Ilga
Reizniece, folkloras kopas „Iļģi” vadītāja.
Semināra otrajā daļā visām semināra dalībniecēm bija
iespēja izmēģināt dažādas latviešu un lietuviešu rotaļas –
„Kur tad tu nu biji”, „Grapa kundze”, „Mažas mūsu ratelis”
(lietuviešu) u.c. Semināra vadītājas vērsa uzmanību - jo
senāka rotaļa, jo līdzīgāki tulkojumi.
Noslēgumā Ingrīda Kulbe, PII „Zīlīte” mūzikas skolotāja
atzina: „ Projekta ietvaros seminārā piedalos otro reizi.
Katru reizi ir interesanti. Liels prieks, ka tik daudz kopīga
ar lietuviešiem. Novēlu vecākiem un vecvecākiem vairāk
dziedāt kopā ar bērniņiem”

„Diena ir izdevusies. Sapratām, ka daudz kas ir līdzīgs
arī folklorā. Lai latvieši mūs māca, mums ir ko iemācīties.
Mēs arī jums parādījām savas rotaļas,” savos iespaidos
dalījās Lietuvas projektu koordinatore Laima Karpavičiūte.

Rudentiņš bagāts vīrs

Savukārt   7.oktobrī mazie mārpuķēni un viņu vecāki,
kā arī pedagogi tika laipni aicināti uz veselības dienas
pasākumu „Rudens nāk” Žeimes bērnudārzā  „Ažuoliukas”,
Lietuvā.  
Viesus no Latvijas sagaidīja Rudens vīrs – bērnudārza
„Ažuoliukas” (Ozolītis) audzinātāja. Mūsu bērnudārza
bērniem bija iespēja sacensties ar Žeimes bērniem mīklu
minēšanā par rudeni, kas tika uzdotas gan latviešu, gan
lietuviešu valodās, un, jāatzīmē, ka bērniem veicās ļoti
labi. Rudens vīrs bija īpaši pacenties atrast mīklas, kas
ir ļoti līdzīgas tām, ko mēs minām Latvijā – piemēram,
„Mazs, mazs vīriņš, kas to kustinās, tas rūgti raudās”. Kas
tas ir? Pareizā atbilde – sīpols. Ikviens bērns, kurš pareizi
atminēja mīklu, tika pie dāvanām.
Bet tas bija tikai sākums vairāk kā stundu garajam
ceļojumam pa bērnudārza „Ažuoliukas” karalistēm –
mēs paviesojāmies Augļu dārza, Sakņu dārza, Pļavu un
lauku, kā arī Meža karalistēs, kas bija izvietotas katrā
no grupiņām. Bija padomāts par atbilstošām tematiskām
aktivitātēm – tika dota iespēja atminēt, kādi dārzeņi vai
augļi ir „paslēpušies” groziņā. Visiem ļoti patika iespēja
nogaršot ogu ievārījumus un atminēt, no kādām ogām tie
pagatavoti.

kaimiņzemes bērniem, iemācījušies rūpīgāk ieklausīties
jautājumos. Arī Žeimes bērnudārza pedagogi atzina, ka
tagad, kad b/d „Mārpuķīte” audzēkņi jau vairākas reizes
ir viesojušies, mazie ozolīši kļuvuši daudz tolerantāki
un iecietīgāki pret visu atšķirīgo – vairs nenāk smiekli
par atšķirīgo valodu, ir iemācījušies vērot un ieklausīties
citādākā valodas skanējumā, meklē kopīgo un atšķirīgo.
„Es domāju, ka bērniem bija interesanti. Staigāt pa
grupiņām, apskatīties, kādi darbiņi izgatavoti, salīdzināt ar
„Mārpuķītes” bērnudārzu” atzina mazā Daniela Subotina
mamma Kristīne Pluce.
„Braucu jau otro reizi uz Žeimes bērnudārzu. Tiešām, ļoti
interesanti bija izdomāts par grupiņu noformējumu.   Tas
bērniem bija burvīgs piedzīvojums. Ļoti viesmīlīgi tikām
uzņemti”, savās pārdomās dalās Veronikas mamma Marika
Čikovaja. Arī mazā Veronika atzina, ka pasākums patika.

Noslēgumā Vilma Janaite, Pakrojas rajona pašvaldības
Pirmsskolas izglītības nodaļas vadītāja, atzina, ka šādi
pasākumi satuvina latviešus un lietuviešus. „Bērni viens
otram dod draudzību, viņi kļūst pastāvīgāki, draudzīgāki,
atraktīvāki”.
Seminārs un Veselības dienas
pasākums tika rīkots Latvijas
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013 projekta
“Pirmsskolas izglītība” (LLII-093)
ietvaros

Tikšanās ar lietuviešu bērniem nav pirmo reizi. Šī
projekta ietvaros mūsu mārpuķēni jau ir paviesojušies
Lietuvā četras reizes, apraduši ar valodas atšķirībām un

Monika Ozoliņa
RPIVA Sabiedrisko attiecību kursa studente
Par šīs publikācijas saturu atbild Rundāles novada dome un tas
nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Rundāles novada ziņas

LIELĀ MIĶEĻDIENAS ANDELE SVITENĒ
Atzīmējot rudens saulgriežu svētkus, sestdien,
25. septembrī Saules dārzā Svitenē notika nu jau par
tradīciju kļuvusī Lielā Miķeļdienas Andele. Kā katru gadu
tajā sava vieta bija atvēlēta gan dažādu izstrādājumu
un preču tirgotājiem, gan kultūras programmai, gan  
jautrām izdarībām.
Šoreiz Miķeļdienas pasākums izdevās īpaši krāšņs, jo
tika organizēts Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekta „Zemgales tradīcijas” ietvaros, pateicoties
kuram, bija iespēja iegādāties jaunu un modernu skaņu
un prezentāciju tehniku, kā arī krēslus Svitenes tautas
namam.  
Miķeļdiena četru latvisko saulgriežu svētku vidū dabā
noslēdz aktīvo augšanas laiku, tādēļ īpaši svarīgi veikt
rituālus latvisko tradīciju garā, lai nodrošinātu bagātu ražu
nākamajā gadā.

Kādām dziesmām, dejām un izdarībām veicināma
auglība un pārticība, Miķeļa un Miķelienes vadībā jau no
plkst. 12.00 rādīja folkloras kopas, kuras kuplā skaitā bija
ieradušās Svitenē – „Dzedzieda” no Olaines, „Tarkšķi”
no Iecavas, „Dreņģeri” no Codes, „Trejupe” no Bauskas,
„Dimzēns”no Jelgavas, kā arī Vecsaules folkloras kopa un
mūsu pašu folkloras kopa „Svitene”.

Neizpalika jautras dejas – dančus grieza vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Līdums”, ciemiņi no Lietuvas,
Pakrojas kultūras centra deju kopa „Reketys”, kā arī
mūsu novada dejotāji – elegantās „Magnolijas”, azartiskās
„Ir varianti” dejotājas un vienmēr dzīvespriecīgie
„Šurpu turpu” dalībnieki.
Visas dienas garumā pasākuma apmeklētāji varēja
iegādāties dažādas preces, kuras piedāvāja gan vietējie
amatnieki, gan tirgotāji no citiem novadiem, kā arī Lietuvas
siera, maizes un konditorejas ražotāji.
Veiklākie savu spēku varēja parādīt rāpjoties umurkumurā,
kur staba galā gaidīja balvas.

Tie, kas savus ietaupījumus neiztērēja iepērkoties
tirdziņā, varēja nodoties vairāksolīšanas azartam paša
Miķeļa un Miķelienes vadītajā Miķeļdienas izsolē, kur
bija iespēja iegādāties dažādas noderīgas lietas – trīs
litru medus un piena burku , sīpolus, burkānus, ābolu,
kartupeļu un graudu maisu, gaili, tītargaili, skaistu zosi un
pat sivēnu!
Ja izsolē bija jāver vaļā maciņš, tad pie gaiļa varēja tikt
pat bez naudas, nepieciešamas bija tikai veiklas kājas,
lai noķertu kādu no trim gaiļiem, kurus sacensībām laipni
bija ziedojuši – Daina un Jānis Burcevi, Ligita Kļaviņa un
Liesma Puntūze.

Vīlušies nebija loterijas dalībnieki – īpaši triju galveno
balvu ieguvēji, pati galvenā balva – dārza ķerra noteikti
noderēs lauku darbus veicot.
Koncerts turpinājās visas dienas garumā, tika pārstāvēta
arī akadēmiskā koru māksla – tās bija dziedātājas ar
skanīgām balsīm, viešņas no Rozalimo kultūras nama –
sieviešu koris (Lietuva).
Nevienu vienaldzīgu neatstāja Egidijus Impolis un
Gintautas Gvazdauskas no Lietuvas, spēlējot lietuviešu
tradicionālo instrumentu skrabalai, kuru ir izgatavojis pats
muzikants – Egidijus. Apbrīnas vērta ir viņu izturība, jo tikai
uz rīta pusi viņi bija atgriezušies kā kāzu muzikanti no
Kauņas, lai atkal dotos koncertēt uz Sviteni.
Kā kulminācija pasākumam izvērtās uz noslēgumu
ieradušies pūtēju orķestris „Skaistkalne”, kuru atraktīvais
diriģents Jānis Kalniņš ar savu degsmi un atraktivitāti
aizrāva visus klātesošos pasākuma dalībniekus.
Līdztekus pasākumam Saules dārzā, Svitenes tautas
namā pateicoties Solvegas Ikertes uzņēmībai bija skatāma
mūsu novada iedzīvotāju hobiju un kolekciju izstāde
„Brīnumdarbi” Nīderlandes fonda KNHM atbalstītā projekta
„Entuziasti” ietvaros, kā arī uz jaunā ekrāna skatāmi foto
mirkļi mūsu novada kultūras dzīvē.
Diena pagāja nemanot, un liekas, ka svētki sagādāja
prieku to apmeklētājiem. Lai arī nedēļas sākums likās
bezcerīgi lietains un drēgns, 25. septembra diena bija
brīnišķīgi silta un saulaina – kā radīta svētkiem, lai cilvēki
izvēlētos pavadīt šo dienu izejot laukā.
Lai svētki izdotos, protams, nepietiek tikai ar to, ka spo-
ži spīd saule, pasākuma sagatavošanā tika ieguldīts liels
darbs, tādēļ gribu pateikt paldies Svitenes amatierteātra
dalībniekiem un pārējiem organizatoru komandas
dalībniekiem par kopīgi realizēto projektu un atbalstu
pasākuma norisē. Paldies par atsaucību Mārai Cimmermanei,
Guntai Novika, kā arī jaunajām māksliniecēm!
Paldies visiem dalībniekiem, mūsu novada amatierkolektīvu vadītājiem, paldies visiem apmeklētājiem, kuri
bija ieradušies un gaidīsim Jūs atkal nākamgad!
Sandra Paegle
Kultūras nodaļas vadītāja

S P O RTA A K T U A L I T Ā TES
Atsākas sporta nodarbības

Ar š.g. 1.oktobri Rundāles novada iedzīvotājiem ir iespēja
atsākt nodarboties ar sporta aktivitātēm novadā esošajās
sporta zālēs, informē Lūcija Volodina, Rundāles novada
domes Sporta nodaļas vadītāja:
Bērsteles kultūras nama zālē
katru pirmdienu no 18.30 - 21.00 un
katru ceturtdienu no 18.30 - 21.00
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
katru trešdienu no 19.00 - 21.00 un
katru sestdienu no 14.00 - 16.00
Saulaines profesionālās vidusskolas sporta zālē
katru trešdienu no 19.30 - 21.00 un
katru piektdienu no 19.30 - 21.00
Svitenes pagasta pārvaldes administrācijas ēkā
katru pirmdienu no 18.00 - 20.00 un
katru piektdienu no 18.00 - 21.00
Viesturu kultūras centra zālē
katru trešdienu no18.00 - 19.00 (bērniem) un
no 19.00 - 20.00 (pieaugušajiem)
katru piektdienu 18.00-19.00 (bērniem) un
no 19.00 - 20.00 (pieaugušajiem)

Pilsrundāles vidusskolas
jaunieši piedalās
Pasaules sadraudzības skrējienā

24 000 kilometru un 27.septembrī finišēja Maskavā. Šajā
pašā dienā Maskavā finišēja arī skrējiena Āzijas atzars,
kas savu ceļojumu sāka Japānā.
Pilsrundāles vidusskolas jaunieši izvija skrējienu arī cauri
Rundāles pils parkam un pavadīja līdz Jelgavas - Bauskas
šosejai. Vēlāk pie Bauskas pilsētas robežas sadraudzības
skrējējus sagaidīja  Bauskas novada sportisti.
Izsakām pateicību Pilsrundāles vidusskolas Sporta
skolotājam Vilnim Zariņam par jauniešu iesaistīšanu
skrējienā, kā arī VA „Rundāles pils muzejs” administrācijai
par atbalstu skrējiena norisē!

Izveidota volejbola komanda
„Rundāle – Bauska”

Šā gada rudenī izveidota apvienotā volejbola komanda,
kurā spēlēs volejbolisti no Rundāles novada - Matīss
Augstkalns, Rinalds Zariņš, Nauris Artimovičs, Kaspars
Mičs, Eduards Skujiņš, Egīls Tošins un Vilnis Zariņš, kā arī
Bauskas novada volejbolisti – Agris Šults, Rinalds Nerets,
Artūrs Zaķis,   Arnis Mucenieks, Valērijs Makārovs, Gatis
Bulāns, Guntis Mašinskis.
Jaunizveidotā volejbola komanda “Rundāle-Bauska” spēlēs
Latvijas čempionāta pirmajā līgā, šo komandu trenēs
Vilnis Zariņš un Guntis Mašinskis. Kopā līgā sacentīsies
desmit   komandu no Rīgas, Ventspils, Balviem, Talsiem,
Aizkraukles, Kuldīgas un Valgundes.
Apvienotā komanda trenējas Codes pamatskolas sporta
zālē, savukārt pirmās līgas sacensības notiks gan
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē, gan sporta centrā
“Mēmele”
Novēlam komandai “Rundāle-Bauska” augstus
sasniegumus, savukārt iedzīvotājus aicinām apmeklēt
spēles un just līdzi volejbolistiem!

Aicina piedalīties Tautas skrējienā!

Visi interesenti aicināti piedalīties Tautas   skrējienā, kas
tradicionāli tiek rīkots vairākos posmos, rudens mēnešos
un ir veltīts Latvijas 100.gadu jubilejai.
Bauskas posms  Mežotne - Bauska norisināsies 23.oktobrī.
Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija   pie Mežotnes pils.
Skrējiena sākums plkst. 10:00. Labākie skrējēji vairākās
vecuma grupās saņems piemiņas diplomus. Finišā
skrējiena dalībnieki tiks sagaidīti ar karstu tēju.
Šā gada 13. septembrī Pilsrundāles vidusskolnieku
skrējēju grupiņai bija iespēja piedalīties Pasaules
sadraudzības skrējienā, kuri šogad skrien cauri 49 Eiropas
valstīm. Pasaules sadraudzības skrējiens šogad startēja
25. februārī Īrijas galvaspilsētā Dublinā. Apmēram desmit
skrējēju grupa septiņu mēnešu laikā pārvarēja vairāk nekā

Sporta spēles 18.novembrī

Rundāles novada iedzīvotāji neatkarīgās Latvijas
proklamēšanas gadadienā   plkst. 11.00 Pilsrundāles
vidusskolas zālē aicināti uz 18. novembra individuālajām
sacensībām.

Sacensības notiks sekojošos individuālajos sporta veidos:
1. Veiklības skrējiens
2. Tāllēkšana no vietas
3. Basketbola metienu sērija
4. Futbola sitienu sērija
5. Volejbola serves uz precizitāti
6. Netradicionālais galda teniss
Aicināti visus novada iedzīvotājus sportiski pavadīt laiku!
Ar cieņu Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

Ielu basketbola sacensību rezultāti

Š.g. 11. septembrī noslēdzās Rundāles novada ielu
basketbola turnīrs. Laika apstākļi nelutināja, tādēļ
turnīrā piedalījās tikai 4 komandas, bet, neskatoties uz
to – konkurence bija sīva, jo dalību izvirzīja spēcīgākie
spēlētāji, kuri savā starpā nodrošināja interesantu spēli
skatītājiem.
1. vietu ieguva komanda „Big-3” (Artūrs Taškāns, Elvis
Narvids, Jānis Smilga, Vladimirs Milināvičs)
2. vietu ieguva komanda „Iespēja” (Mareks Dundavs,
Kārlis Pakārklis, Jānis Razalinskis )
3. vietu komanda „Lauku piekūni” (Mārtiņš Poriņš, Artūrs
Bergmanis, Renārs Ļevko, Ēriks Razalinskis).
Jāpievērš uzmanība, ka komanda Big-3 ieguva 1.vietu
visos posmos – izvirzījās par stabiliem līderiem.
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un sportisku
gaisotnes radīšanu Svitenē un – tiekamies nākamajā
gadā!
Ar cieņu,
Raitis Jutus
Sporta darba organizators Svitenē

Rundāles novada ziņas – Intervija

7.

RUNDĀLES PATRIOTS AR CEĻOTPRIEKU

Intervija ar Jāni Kļaviņu, Rundāles novada domes deputātu
Jānis Kļaviņš ir dzimis un audzis Rundāles pagastā.
Izglītību ieguvis Pilsrundāles vidusskolā, kur bijis
kluss, mierīgs un kārtīgs skolēns. Savukārt Saulainē
mācījies lauksaimnieka specialitātē.
Jānis ir ieguvis augstāko izglītību tūrisma un viesmīlības vadībā Biznesa augstskolā „Turība”. Iegūtā
izglītība viņu pamudinājusi arī pirms trīs gadiem uzsākt
uzņēmējdarbību šajā jomā, piedāvājot interesentiem
svinību telpas gleznainā vietā pašā Lielupes krastā.
Rundāles novada domē Jānis Kļaviņš ievēlēts ar 539
balsīm no deputātu kandidātu saraksta „Mēs savam
novadam”.

Tad nu šie svētki ir tās reizes, kad kopā varam par visu
papļāpāt.

Visa Kļaviņu ģimene kopā Jāņa mājās „Krastiņos”.
Jānis – otrais no kreisās puses
Pastāsti par saviem hobijiem
Es labprāt kopā ar ģimeni ceļoju – un nevis grupu tūrisma
braucienos, bet individuāli – tikai mana ģimene un paši ar
savu mašīnu. Pirmais mans nopietnais ceļojums ar sievu
bija vienpadsmit dienu brauciens pa Eiropu līdz pat Romai.

Ar plostu pa Dunajecas upi Polijā pie Slovākijas robežas.
Foto no šīs vasaras ceļojuma pa Poliju
Kā Tu uzsāki savu darbību tūrisma jomā?
Savulaik, kad būvēju ģimenes māju, ar nodomu cēlām to
lielāku – gadījumā, ja nonākam tādā dzīves situācijā, kad
trūkst līdzekļu, brīvās telpas varētu izmantot kā rezerves
variantu ienākumu gūšanai ģimenei. Līdz ar to manu
iesaistīšanos tūrisma uzņēmējdarbībā nevarētu nosaukt
par mērķtiecīgu biznesa projektu.
Nu jau būs pagājuši
kādi trīs gadi, kopš
Dzimis:
pats darbojos ar
Rundāles pagastā
tūrisma pakalpojumu
Nodarbošanās:
sniegšanu, nodrošinot
SIA „AIPS” Pasažieru
viesību telpas „Krasti
ņos” – mājā Lielupes
pārvadājumu daļas vadītājs
krastā. Vislielākais
Galvenās dzīves vērtības:
piepras ījums pēc
Ģimene
atpūtas telpām bija
2008. gadā. Protams,
Vaļasprieki:
2009. gads bija grūts,
Ceļošana, spiningošana
tomēr šīs vasaras
rezultāti jau ir cerīgāki.
Vairākus gadus esmu darbojies arī Bauskas rajona tūrisma
asociācijā.
Šobrīd esmu iecerējis paplašināt mūsu piedāvāto
pakalpojumu klāstu, ierīkojot stāvvietas un pieslēguma
punktus treileriem, atbilstoši visiem normatīviem. Servisa
ēkas pamati jau šoruden ielikti – šeit tūristiem būs pieejama
aprīkota virtuvīte, būs dušas telpas un labierīcības.
Tu esi dzimis un audzis Rundālē. Vai dzīvot šeit ir Tava
apzināta izvēle?
Doma, ka jādzīvo Rundālē man ir bijusi visu laiku. Vienu
laiku ar ģimeni esam dzīvojuši arī Bauskā, tomēr esam
atgriezušies dzīvot šeit pat Rundālē. Ja būtu bijusi iespēja
strādāt kaut ko atbilstoši profesijai šeit, Rundāles novadā,
es noteikti šo iespēju izmantotu.
Domāju, ka katram cilvēkam vismaz vienu reizi ir jāaizbrauc
uz ārzemēm, lai saprastu, vai grib šeit Latvijā palikt un
cīnīties. Studiju gados es pabiju Grieķijā, Krētas salā, kur
vairākus mēnešus strādāju praksē. Jāsaka, ka attieksme
pret mums bija līdzīga kā pret visiem viesstrādniekiem. Tur
paiet vairāki gadi, kamēr izcīni savu vietu un pierādi sevi.
Kā praktikanti mēs visu sākām no nulles un jāsaka, ka
priekš manis tas bija pietiekoši vērtīgi, lai saprastu, ar ko
man būtu jārēķinās, pavadot dzīvi ārzemēs. Pirms izvēlēties
braukt strādāt ārzemēs, ir jārēķinās, ka Latvijā mēs katrs
esam jau kaut kādu līmeni sasnieguši; aizbraucot un vēlāk
atgriežoties šeit, Latvijā, ar zināmu ietaupījumu līmeni, tik
un tā viss ir jāsāk no sākuma.
Pats droši vien nekad neizvēlēšos dzīvot ārzemēs.
Protams, ja būs tādas situācijas, ka šeit tuvumā nespēšu
atrast sev darbu, meklēšu citur, bet drīzāk tā būs Jelgava
vai Rīga, nevis kaut kur ārpus Latvijas.
Jūs esat liela ģimene. Vai Jums ir kādas īpašās
ģimenes tradīcijas?
Mēs ģimenē esam četri brāļi un māsa. Tā kā ar pārējiem
brāļiem man ir lielāka gadu starpība, tad visvairāk esmu
kopā dzīvojies ar Lieni.
Mums Ziemassvētki un Lieldienas ir izveidojušās par
spēcīgām ģimenes tradīcijām – šos svētkus mēs katru
gadu jau savlaicīgi ieplānojam pavadīt visa ģimene kopā
manu vecāku mājās „Ciņos”. Tad arī atbrauc mans brālis
Arnis, kurš jau daudzus gadus ar ģimeni dzīvo Zviedrijā.
Lai gan mani brāļi Dagnis un Andis ar ģimenēm dzīvo šeit
pat Rundālē, un māsas ģimene arī nav tālu – Bauskā,
tomēr ikdienā nesanāk pārāk bieži tikties un izrunāties.

Jānis ar sievu Līgu
Esam izbraukājuši gandrīz visu Zviedriju, pabijuši Norvēģijā
– Bergenā. Pirms diviem gadiem kopā ar brāļa ģimeni
pabijām Nordkapā – Norvēģijas tālākajā ziemeļu punktā.
Neiztrūkstošs ir ikgadējais ģimenes atpūtas brauciens uz
Kuršu kāpu Lietuvā.
Savukārt šovasar sešas dienas pavadījām ceļojumā pa
Poliju, apskatījām Zakopani un Krakovu, izbraucām
Dunajecas upi un izstaigājām kalnus. Citu reizi gribētu
apskatīt Polijas pusi gar jūras krastu, sapnis ir pabūt
Horvātijā.
Ar ģimeni cenšamies ik pēc pāris gadiem ieplānot kādu
tālāku braucienu un ko jaunu apskatīt.
Kāpēc dod priekšroku ceļot individuāli, nevis izmantot
piedāvātos jau gatavos tūrisma pakalpojumus?
Ceļojot pašiem ar savu mašīnu, ir iespēja braukt ne pa
tradicionālajiem un „nopulētajiem” tūrisma maršrutiem.
Mūsu galvenais mērķis ceļojot ir baudīt dabu un iepazīt tās
vietas dzīves stilu un ritmu. Šādi ir lielāka iespēja sastapt
un būt saskarsmē ar cilvēkiem, iepazīt valstī notiekošos
saimnieciskos procesus. Mēs necenšamies izvairīties
braukt par mazākajiem ceļiem. Mani pašu personīgi
autobāņi vairāk nogurdina.
Un vēl, šādi ceļojot pašiem ar savu mašīnu, viss
pasākums sanāk krietni izdevīgāk, nekā izmantojot tūrisma
pakalpojumus
Kā plānojat maršrutus?
Protams, izskatām visus tūrisma ceļvežus, kartes. Braucot
ir ļoti jādomā līdzi – jārēķinās, ka pašiem jāplāno apskates
objekti un savlaicīgi jāsameklē nakšņošanas vietas.
Nepieciešamas arī valodu zināšanas. Šogad, ceļojot pa
Poliju, ļoti noderēja angļu valoda.
Visu jau nekad nevar pilnībā apskatīt un saplānot visas
iespējamās situācijas. Dažkārt, atbraucot mājās, vēl
skatāmies internetā un meklējam papildus informāciju par
jau redzēto, kā arī atrodam vietas, no kurām it kā bijām
netālu, bet apskatīt neizdevās.
Vai ir bijušas arī kādas negaidītas situācijas?
Jā, šādas situācijas neizbēgami gadās. Ja dodies ceļojumā
ar tūrisma grupu, parasti katras dienas plāns un galamērķi
jau ir iepriekš noteikti un zināmi.
Mēs braucam un skatāmies, līdz ar to dažādas neplānotas
situācijas gadās. Šogad pēdējā brauciena laikā pa Poliju
Zakopanes pusē meklējām vietu nakšņošanai ar teltīm –
braucām, braucām, kempingu atrast nevarējām. Mašīnā
palikt pa nakti nevar, jo pašam kārtīgi jāatpūšas, līdzi mazā
meitiņa, viņai arī mašīnā būtu neērti nakšņot.
Braucot iekšā Zakopanē, mums paveicās – ceļa malā
stāvēja tantiņa ar uzrakstu, ka izīrē māju. Tā mums izdevās

uz vienu nakti dabūt naktsmājas.
Savukārt Itālijā, braucot uz Romu, ar nakšņošanu nebija
nekādu problēmu – tā kā braucām divatā ar sievu, visas
vienpadsmit dienas nakšņojām savā mašīnā.
Braucot pirmo reizi uz Norvēģiju bija daudz pārsteigumi,
jo bija maza pieredze – tur pārsteidza, piemēram, maksas
ceļu organizācija, kur varēja maksāt tikai ar kartēm.
Braucot ceļojumā vienmēr jārēķinās ar dažādām situācijām.
Vai ir vēl kāds Tev iecienīts hobijs?
Es labprāt spiningoju. Lai gan jāatzīstas, šim hobijam
man pēdējā laikā neatliek laika. Un, protams, labākā
spiningošanas vieta ir pie manām mājām.
Kāds ir bijis Tavs lielākais ķēriens?
Viens no lielākajiem, laikam, bija līdaka – kādi kilogrami
trīs, nedaudz pāri.
Tev ir ļoti zīmīga mājas vieta – Lielupes tuvums, tepat
netālu Mežotnes pilskalns
Savu mājas vietu mēs ļoti apzināti izvēlējāmies blakus
ūdenim, jo visu manu bērnību blakus mājai ir bijusi upe.
Mēs ilgi gaidījām, līdz dabūjām zemes gabalu tuvu upei.
Šeit ir nosacīti pilsētas tuvums, bet tajā pat laikā arī
klusums. Viss ir tuvu – arī Bauskas mazā burzma. Tagad
tāds ātrs dzīves ritms un pēc intensīvas darba dienas ir
nepieciešamība pēc klusuma.
Vai pašvaldību vēlēšanās startēji pirmo reizi?
Pagājušā gada pašvaldību vēlēšanas bija otrā reize, kad
startēju. Pirmajā reizē balsis nedaudz pietrūka. Arī šoreiz
nedaudz pietrūka, bet tā kā Aija Udalova pirmajā domes
sēdē nolika deputāta mandātu, tad šobrīd esmu viens no
mūsu novada deputātiem.
Kāda ir Tava motivācija, kāpēc iesaistījies politikā?
Manuprāt, ir būtiski būt tuvāk informācijai un mēģināt
ietekmēt dažādus procesus, tādējādi aizstāvot mūsu pašu
novada iedzīvotāju intereses.
Protams, uzskatu, ka ir būtiski arī virzīt un ietekmēt tūrisma
attīstību novadā, tā kā pats esmu iesaistīts šajā jomā,
domāju, ka šobrīd šīs nozares attīstība Rundāles novadā
ir viens no uzņēmējdarbības virzieniem, kas būtu jāattīsta
saistībā gan ar Rundāles pili, gan Mežotnes pilskalnu, kā
arī ar iecerēto Mežotnes pontonu tiltu. Rundāles novads
atrodas ļoti pateicīgā vietā Zemgalē, lai domātu par tūrisma
attīstību – šeit ir gan dabas objekti, gan ļoti nozīmīgi
kultūrvēsturiskie objekti.
Kuri ir tie jautājumi, kuru virzību Tu atbalsti?
Tie viennozīmīgi ir visi attīstības jautājumi, kas saistās ar
infrastruktūras attīstību un novada attīstību kopumā.
Vai mērķtiecīgi piedomā par sava vēlēšanu saraksta
programmas ievērošanu lēmumu pieņemšanas procesā?
Principā sagatavotās programmas visiem pašvaldības
vēlēšanās kandidējošiem sarakstiem bija līdzīgas.
Arī šobrīd visā lēmumu pieņemšanas procesā mēs neak
centējam sevi kā opozīciju. Nosacītie pozīcijas deputāti ir
tādi paši kolēģi. Mēs nākam risināt lielākoties saimnieciskus
jautājumus un mums visiem ir ieinteresētība kopējā novada
attīstībā.
Vai uzskati sevi par Rundāles novada patriotu?
Es sevi uzskatu par Rundāles novada patriotu.
Pēc manām domām patriots ir tas, kurš dzīvo šeit un
lepojas ar to, rūpējas par savām mājām. Protams,
neatsverams ir Rundāles pils tuvums, kas uzliek sev par
pienākumu sakopt savu tuvāko apkārtni. Un to var redzēt,
jo pabraucot apkārt, apskatot citas valstis, varu teikt, ka
mēs – Rundāles un Bauskas apkārtne – salīdzinoši uz
citu fona esam sakopti un rūpējamies par apkārtējo vidi un
dzīves telpu.
Domāju, ka visi, kuri šeit dzīvo un strādā, nemeklē neko
labāku, iegulda novada attīstībā savu darbu un zināšanas.
Ko Tu novēlētu mūsu novada iedzīvotājiem?
Izturēt pārejas periodu līdz labākiem laikiem. Domāt par
sevi un savu veselību, vairāk darīt pašiem un mazāk
gausties.
Par Jāni...
Uldis Kolužs, SIA „Aips” valdes priekšsēdētājs –
Jānim mans uzņēmums ir pirmā nopietnā darba vieta un
es priecājos, ka Jānis ir mūsu kolektīvā. Viņš ir ieceru un
radošo domu pārpilns. Viņam nav nepaveicamu lietu! Reti
sirsnīgs un jauks kolēģis. Absolūti uzticams darbinieks.
No viņa staro miers un labestība! Viņu ciena kolēģi un
domāju, ka respektē arī padotie. Taisnīgs, iejūtīgs - vārdu
sakot lielisks darbinieks!
Lilija Sondore, SIA „Aips” galvenā grāmatvede –
Neskatoties uz Jāņa jaunību, viņš ir ļoti atbildīgs cilvēks,
uz kuru vienmēr var paļauties. Jānis ir radošs un apveltīts
ar lielu izdomu. Viņš ir ļoti ģimenisks. Darbā izpildīgs –
nav tādas lietas, ko Jānis neizdarītu – cilvēks uz kuru
viennozīmīgi var paļauties.
Jānis ir kompānijas cilvēks - uztur labu gaisotni kolektīvā.
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā intervija ar
Sandru Paegli - Rundāles novada domes deputāti un
Kultūras nodaļas vadītāju!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem foto arhīviem
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Rudenīgi sveicieni
Rundāles novada
oktobra jubilāriem!

Sveicam Rundāles novada
jaundzimušos un viņu vecākus!
Kristofers Balševics
dzimis 1.oktobrī, 2010
Vecāki: Liene Janere
un Jurijs Balševics

Īsie, zibsnīgie mirkļi,
kā lai satveru jūs?
Īsos, zibsnīgos mirkļos
visa mūžība plūst.
/M.Ķempe/

Maksims Dviņaņinovs
dzimis 19.septembrī, 2010
Vecāki: Ludmila Rjabuškina
un Igors Dviņaņinovs
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Arvīds Ieva
Tatjana Larionova

80

Dzidra Dicmane
Angele Eiduka
Lūcija Šarkovska
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Velga Adamaite
Andris Dāboliņš
Juris Ģirupnieks
Jeļena Koļesņikova
Agnese Lause
Valentīna Muhina
Pāvils Šteinbrehts
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RUNDĀLES NOVADA AMATIERU KOLEKTĪVU
NODARBĪBU GRAFIKS 2010 / 2011
Aicinām interesentus iesaistīties!
Bērstelē
• Amatieru teātris
Vadītāja L. Bajāre

Pr 16.00 - 18.00

Bērsteles kultūras
namā

• Vēderdejas
Vadītāja I. Puķīte

T 18.30 - 21.00

Bērsteles kultūras
namā

• Radošo izpausmju
pulciņš
Vadītāja G. Šurna

O 17.00 - 19.00

Bērsteles skolā

Kino vakars – filmas „Mamma mia” fragmenti
22.oktobrī plkst.18.00 Svitenes tautas namā
Informatīvi izklaidējoša Disko – retro balle
22.oktobrī plkst.21.00 Svitenes tautas namā
Saldie 70-tie tiem, kam pāri trīsdesmit
Lasītāju kluba tikšanās
29.oktobrī plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā
Helovīns Vecrundāles bibliotēkā
31.oktobrī
Rudens balle Rundāles novada pensionāriem
5.novembrī plkst.18.00 Pilsrundāles vidusskolā
Svecīšu vakars
6.novembrī plkst.14.00 Cielavu kapos
6.novembrī plkst.15.00 Beķeru kapos
Lāčplēša dienai veltīts pasākums
11.novembrī plkst.17.00 svecīšu aizdegšana pie piemiņas
akmens Svitenes muižas parkā, lāpu gājiens no Svitenes
skolas
Balle meitenēm – „Tikai balts”

Rundālē
• Teātra studija savējie
mazā grupa (3 - 7 g.)
vidējā grupa
jauniešu grupa
Vadītāja L. Lauskiniece

GAIDĀMIE PASĀKUMI

O 17.15 - 18.15
T 14.35 - 16.00
T 18.00 - 19.30

Jaunajā zālē

12.novembrī Rundāles novada domes Jaunajā zālē
Filmas demonstrēšana
13.novembrī plkst.18.00 Bērsteles kultūras namā
Deju kopas „Magnolijas” jubilejas vakars

• Līnijdejas
Vadītāja S. Pavlova

C 19.00 - 21.00

Pilsrundāles vsk.

S 13.00 - 15.00

Jaunajā zālē
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• Breika un hip-hop
deju grupa
Vadītājs D. Čaboņenko

Sv 17.00 - 19.00

„Baltā māja”
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• Gleznošanas un
zīmēšanas nodarbības
Vadītāja L. Ikerte
• Deju kopa “Magnolijas”
(Pilsrundāles vsk.)
Vadītāja A. Vangale

Pr 16.30 - 18.30

Pilsrundāles vsk.

• Amatieru teātris
Vadītāja L. Lauskiniece

O 19.00 - 21.00

Jaunajā zālē

• 17.nov. filma, izstādes, vakars pie galdiņiem Pilsrundāles
vidusskolā
• 18.nov. plkst.16.00 stikla apgleznošana, zīmējumi;
plkst.18.00 svētbrīdis Svitenes tautas namā
• 18.nov. plkst.16.00 Latvijas dzimšanas dienas svinības
Viesturu kultūras centrā
• 19.nov. plkst.19.00 koncerts un balle Svitenes tautas
namā
• 19.nov. plkst.19.00 balle Bērsteles kultūras namā

• Mazuļu skoliņa
Vadītāja M.Rence

T 11.00 - 13.00

Jaunajā zālē

Svecīšu vakars

• Drāmas terapija
Vadītāja L. Lauskiniece

Pr 16.00 - 17.15

Jaunajā zālē

• Balles dejas bērniem
Vadītāja A. Dēklava

C 14.30 - 15.50

Jaunajā zālē

• Deju kopa „Ir varianti”
Vadītāja A. Vangale

T 18.30 - 21.00

Jaunajā zālē

• Bērnu folkloras kopa
Vadītāja V. Makšus

T 17.00 - 18.30

Tautas namā

Š.g. 5.novembrī plkst.18.00 Pilsrundāles vidusskolas zālē
Rundāles novada pensionāri aicināti uz

• Folkloras kopa „Svitene”
Vadītāja V. Makšus

T 18.30 - 21.00

Tautas namā

• Senioru deju kopa
„Surpu-turpu”
Vadītāja A. Vangale

T 19.00 - 21.00

Tautas namā

RUDENS BALLI

• Amatieru teātris
„Surumburums”
Vadītāja I. Vaičūne

C 19.00 - 21.00

Tautas namā

Voldemārs Kočajevs
Inta Liniņa
Kārlis Rencis
Ilze Biškina
Valerija Brezina
Jānis Maldutis
Lūcija Volodina
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Rūta Frolova
Ilmārs Gaižutis
Aivars Garančs
Aldona Grīnvalde
Sergejs Makačka
Dzintars Mežkauckis
Sandra Rimševica

13.novembrī Pilsrundāles vidusskolā
LR Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi

21.novembrī Sudmalu kapos
Klubiņš „Uz tasi tējas”
26.novembrī plkst.19.00 Bērsteles kultūras namā
Pirmssvētku tirdziņš un dāvanu darbnīcas
26.novembrī Pilsrundāles vidusskolā

Svitenē

Viesturos
• Deju kolektīvs
„Annele” (2-7 g.)
Vadītāja A.Vangale

T 15.30-16.30

Viesturu kultūras
centrā

• Deju kolektīvs
„Sprīdītis” (7-14 g.)
Vadītāja A.Vangale

T 16.30-18.00

Viesturu kultūras
centrā

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:
Rundāles pagasts
1 zemes gab. pie Bornsmindes parka – 0,13 ha
3 zemes gab. Pilsrundālē – 0,26 ha
1 zemes gab. Mazbērstelē – 0,12 ha
1 zemes gab. Saulainē – 0,05 ha
1 zemes gab. pie Rītausmām – 0,05 ha
Viesturu pagasts
4 zemes gab. Bērstelē – 1,12 ha 0,63 ha, 0,22 ha, 0,53 ha
Svitenes pagasts
2 zemes gab. Svitenē – 0,2 ha
Rundāles novada dome

Pirmo reizi ir unikāla iespēja VISIEM novada pensionāriem KOPĀ
satikt sen neredzētus draugus un draudzenes,
labus paziņas, kurus varbūt ikdienā nav bijis iespējas satikt!

Koncertā piedalīsies Rundāles novada amatieru kolektīvi
un māsas Legzdiņas.
Ballē būsim kopā ar Viktoru Lapčenoku un Jāni Bauvaru.
Baudīsim koncertu, balli un kopā būšanas prieku!
Aicinām pieteikties līdz š.g. 29. oktobrim:
 K. Brūvele (tālr. 63962148, mob. tālr. 26674834)
 L. Lauskinieces (mob.tālr. 26516711)
 Svitenes pagasta pārvaldē – S. Smilga (tālr. 63926332)
 Svitenes tautas namā – S. Paegle (mob. tālr. 26672682)
 Viesturu pagasta pārvaldē – Z. Ārente (tālr. 63962126)
 Bērstelē – S. Poča (mob.tālr. 26123242)
 Viesturu kultūras centrā – G. Lisovska (mob. tālr. 29574079)

Aizsaulē aizgājuši
... skumjas starp rudens dzeltenām lapām un
pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad, kad saule spīd.
/H.Skuja/

Milda Karabeška (18.01.1924 – 14.09.2010)
Aina Panteļeiko (08.01.1937 – 29.09.2010)

„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.

