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2010.GADU AIZVADOT
Ar ļoti dziļiem sniegiem, bet ar jaunām cerībām un lielām
iecerēm, ir sācies 2011. gads. Visi mēs ceram, ka šajā
gadā Latvijā beidzot sāksies ekonomikas atjaunošanās,
kas dos darba vietas un ienākumus iedzīvotājiem.
Rundāles novada ļaudīm novēlu šajā gadā labu
veselību, nezaudēt dzīvesprieku un darba prieku, dzīvojot
un strādājot savas ģimenes un sava novada, kā arī
Latvijas labā.
Rundāles novada pašvaldībai 2011. gads plānots
tikpat piesātināts ar iesāktiem un jauniem darbiem kā
iepriekšējais gads. Novada domes budžets šim gadam
pieņemts jau pagājušā gada 30. decembrī – viss ir
saplānots, līdzekļi sadalīti visām iedzīvotāju vajadzībām
– tagad jāķeras pie šī plāna realizācijas.
2011. gadā plānots pabeigt vairākus nozīmīgus
projektus, kuru realizācija tika aizsākta pērn: jāpabeidz
uzsāktie darbi Saulaines sociālā centra rekonstrukcijā,
Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma izveidē un
teritorijas labiekārtošanas darbi, Svitenes tautas nama
rekonstrukcija, bērnu rotaļu laukumu izveide Saulainē,
Bērstelē un Viesturos, apgaismojuma rekonstrukcijas
darbi Pilsrundāles vidusskolā.
Šogad plānojam arī uzsākt vairākus nozīmīgus jaunos
projektus:
• ielas apgaismojuma ierīkošana Bērstelē;
• apgaismota gājēju celiņa izveidošana Svitenē;
• apgaismotas ietves izveidošana Saulainē uz jauno
bērnudārza ēku;
• Lielupes upes gultnes daļēja tīrīšana un labiekārtošanas darbi pie Mežotnes pilskalna;
• uzņēmējdarbības centra izveidošana Bērstelē;
• radošo nodarbību telpu izveidošana Svitenes muižā;
• energoefektivitātes uzlabošanas projekti daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

Saulaines
profesionālās
vidusskolas jaunieši
ar Rundāles
novada domes
Sociālā dienesta
darbiniecēm sveic
novada vientuļos
pensionārus
pirmsziemassvētku
laikā (plašāk 6.lpp)

Šajā gadā Rundāles novada dome plāno iesniegt
arī daudzus jaunus projektu pieteikumus, tādās jomās
kā ūdenssaimniecības uzlabošana, ielu apgaismojuma
rekonstrukcija, siltumapgādes efektivitātes uzlabošana,
alternatīvās sociālās aprūpes sistēmas uzlabošana, kā arī
dažādi projekti kultūras jomā.
2011. gada pirmajā mēnesī paiet 20 gadi kopš tā laika,
kad Rundāles novada drosmīgākie iedzīvotāji kopā ar
citiem Latvijas lauku ļaudīm devās uz barikādēm Rīgā, lai
aizstāvētu Latvijas neatkarības ideju.

Šajos 20 gados ļoti daudz kas ir mainījies – gan
ekonomiskajā, gan sociālajā ziņā. Ne vienmēr šīs
izmaiņas ir uzlabojušas lauku iedzīvotāju dzīvi,
devušas darbu. Tomēr, ceru, ka katrā no mums, kurš
pirms divdesmit gadiem ar savu klātbūtni apliecināja
gatavību aizstāvēt tautas neatkarību, šī doma dzīvo
vēl joprojām.
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010. gada 30. decembrī
nolēma:
- veikt grozījumus Rundāles novada domes 2009. gada
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus””;
- uzsākt Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienestam
ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu Rundāles novada
Rundāles pagasta Vecrundāles ciemā ar 2011. gada
1.februāri;
noteikt ūdensapgādes pakalpojuma tarifu ūdens lietotājiem
Rundāles pagasta Vecrundāles ciematā Ls 0,632 par 1 m3
bez pievienotās vērtības nodokļa;
piemērot daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdens apgādi
aukstā ūdens patēriņu 2 m3 mēnesī par vienu personu, ja
nav ūdens skaitītāja;
- piemērot individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu
ūdens apgādi aukstā ūdens patēriņu 9 m3 mēnesī par vienu
personu, ja nav ūdens skaitītāja;
- noteikt, ka ar Rundāles novada domes lēmumu Nr. 5
(prot. Nr. 7) „Par apsaimniekošanas maksu pašvaldības
apsaimniekotajās dzīvojamās mājās” noteiktie samazinātie
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
tarifi pašvaldības apsaimniekotajās dzīvojamās mājās
piemērojami līdz 2011.gada 31.decembrim;
- izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Piena savākšanas punkts” Rundāles pagastā, par
pirkuma maksu LVL 2500, jo tas nepieciešams likumā
noteikto pašvaldību funkciju pildīšanai: pašvaldības tūrisma
informācijas centra izveidošanai;
- izbeigt Daigas Straņķes darbību Rundāles novada vēlēšanu
komisijā;
- atbrīvot Daigu Straņķi no Rundāles novada domes
iepirkumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas;
ievēlēt finanšu nodaļas ekonomisti Andru Jāņkalni par
Rundāles novada domes iepirkumu komisijas locekli;
- piešķirt jaunu nosaukumu uz Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Vecsaules” esošajām ēkām: dzīvojamajai ēkai
un lauku saimniecības nedzīvojamajai ēkai „Vecsaules” un
adresi „Vecsaules”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3901;
- piešķirt uz Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ķildas”
zemes vienības esošajām ēkām, mehāniskajām darbnīcām
un ar to funkcionāli saistītām ēkām, jaunu nosaukumu

-

-

-

-

„Dzirnupe” un adresi „Dzirnupe”, Rundāles pag., Rundāles
nov., LV-3921;
iznomāt Lidijai Martinkenai pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Grimmas-Rutki” zemes vienību 0,2 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;
iznomāt Ojāram Baltiņam pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības 0,28 ha platībā
un 0,4 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
iznomāt Raisai Nacjakai pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Bērsteles lauki” zemes vienības 0,22 ha platībā
un 0,53 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
iznomāt Daigai Kirkilai pašvaldībai piekritīgā Rundāles
pagasta nekustamā īpašuma „Eglītes 1” zemes vienību
2,6 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
iznomāt Daigai Kirkilai pašvaldības īpašumā esošā
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta
zemes” zemes vienības daļas 10,26 ha kopplatībā un
2,82 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
pagarināt Valentīnai Cudzanovskai, Mārītei Liepai,
Zenonam Ivutam zemes nomas līgumu termiņus uz
pašvaldības īpašumā esošajām Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” zemes
vienībām, izsakot līgumus jaunā redakcijā;
precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavas 2”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0041
platību no 0,2 ha uz 0,1236 ha;
precizēt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavas 3”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0043
platību no 0,2 ha uz 0,1286 ha;
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr. 19 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2010. gadam”;
apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr.20 „Par Rundāles novada domes budžetu 2011.gadam”;
noteikt Rundāles novada pašvaldības ielām, kuru saraksts
apstiprināts ar 2010.gada 30.septembra Rundāles novada
domes lēmumu Nr. 34 (prot. Nr. 10), aizsargjoslas 11m
attālumā no ielas ass.

Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
27.janvārī plkst. 09.00.

IZMAIŅAS RUNDĀLES NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS SNIEGTAJOS MAKSAS PAKALPOJUMOS
(apstiprin. ar 30.12.2010. domes sēdes lēmumu, prot. Nr.13, 3.p.)

Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju:
ja viens no laulības pieteicējiem vismaz 6
mēnešus pirms laulības reģistrācijas iesnieguma
iesniegšanas ir Rundāles novadā deklarēts
iedzīvotājs, dzimtsarakstu nodaļas telpās –

Ls
(t.sk. PVN)
6,- Ls

(No minētās maksas atbrīvotas trūcīgās personas,
kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas
par trūcīgām, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu)
ja viens no laulības pieteicējiem vismaz sešus
mēnešus pirms laulības reģistrācijas iesnieguma
iesniegšanas ir Rundāles novadā deklarēts
iedzīvotājs vai v/a „Rundāles pils muzejs”
darbinieks, ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām:
•
•
•
•

bez muzikālā pavadījuma, bez daiļlasītāja
ar muzikālo pavadījumu
ar daiļlasītāju
ar muzikālo pavadījumu un daiļlasītāju

25,35,35,45,-

Ls
Ls
Ls
Ls

citu pašvaldību iedzīvotājiem, dzimtsarakstu
nodaļas telpās

25,- Ls

citu pašvaldību iedzīvotājiem, v/a Rundāles pils
muzeja Kafijas zālē, mūzikas pavadījumā ar
daiļlasītāju

85,- Ls

citu pašvaldību iedzīvotājiem, ārpus dzimtsarakstu
nodaļas telpām, mūzikas pavadījumā ar
daiļlasītāju

135,- Ls

Augstāk minētajām summām jābūt iemaksātām novada domes
kontā vai kasē ne vēlāk kā 10 dienas pirms laulības ceremonijas.
Par iesnieguma sagatavošanu un nosūtīšanu (pēc
personas lūguma) uz citām dzimtsarakstu nodaļām

2,50 Ls

Par dokumentu vākšanu, to izprasīšanu no citām
dzimtsarakstu nodaļām Latvijā un ārzemēs uzvārda,
tautība ieraksta maiņai, reģistru atjaunošanai,
anulēšanai, papildinājumiem, labojumiem

2,50 Ls

2.

Rundāles novada ziņas

SVITENES PAGASTA
PĀRVALDĒ
Klāt sniegiem bagātais janvāra mēnesis un šoreiz –
par padarītajiem darbiem Svitenes pagasta pārvaldē.
Turpinājušies Saieta nama rekonstrukcijas darbi apmetuma veidošana, elektroinstilācijas, ventilācijas
sistēmu ierīkošana. Rit telpu apdares darbi, starpsienu
ierīkošana. Pabeigti darbi pie grīdu betonēšanas.
Svitenes centrā, realizētā projekta „Ceļu posmu 2. kārtas
rekonstrukcija cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajā teritorijā Svitenes pagastā” ietvaros ierīkotais
ielu apgaismojums ir pieslēgts. Iespēju robežās tiek
tīrītas pagasta ielas un ceļi no sniega sanesumiem.
Pagasta iedzīvotāji, kuri iesaistīti Nodarbinātības
valsts aģentūras realizētā Eiropas Sociālā fonda projektā
t.s. stipendiāti, veic darbus, kas saistīti ar teritorijas
sakopšanu, atkritumu savākšanu, krūmu ciršanu pagasta
ceļu sāngrāvjos, sniega tīrīšanu no gājēju celiņiem. Tiek
strādāts pie remontdarbiem ūdensvadu un kanalizācijas
sistēmu bojājumu novēršanā. Projektā nodarbināti 6
mūsu pagasta iedzīvotāji.
Jānis Liepa
Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs

VIESTURU PAGASTA
PĀRVALDĒ
Decembra mēnesī Viesturu pagasta pārvaldē
veikta ceļu attīrīšana no sniega. Apkures sezonas
nodrošināšanai piegādātas ogles Viesturu kultūras
centrā, sakārtota Bērsteles skolas apkures sistēma. Ar
zemnieku saimniecības „Sējas” palīdzību tika sagādātas
Ziemassvētku eglītes.
Kā jau ierasts, turpinās darbs ar bezdarbniekiem (t.s.
stipendiātiem) NVA projekta „Apmācība darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”
ietvaros. Kopumā nodarbināti 10 cilvēki, no kuriem
7 strādā Bērsteles ciematā, savukārt 3 – Viesturu
ciematā, veicot ciematu teritorijas labiekārtošanu,
Bērsteles skolas teritorijas uzkopšanu, sniega tīrīšanu,
telpu remontdarbus, kultūras pasākumu sagatavošanas
darbus, ietvju kaisīšanu ar pretslīdes materiālu.
Viesturu pagastā notikuši vairāki kultūras pasākumi –
11. decembrī tika iedegtas Ziemassvētku eglītes
Bērsteles kultūras namā un Viesturu kultūras centrā,
18.decembrī Bērsteles kultūras namā notika pasākums
veltīts Bērsteles pašdarbības kolektīvu darbības 10 gadu
jubilejai (plašāk par šo pasākumu 6. lpp). 22. decembrī
Viesturu kultūras centrā tikās Viesturu pagasta
pensionāru apvienības „Vakarvējš” dalībnieki sarīkotajā
Ziemassvētku pasākumā, savukārt 23. decembrī bērniem
tika organizēts Ziemassvētku pasākums. 24. decembrī
Ziemassvētku rītā Viesturu kultūras centrā notika
Mežotnes evaņģēliski luteriskās draudzes Ziemassvētku
dievkalpojums.
Visu decembra mēnesi ir notikušas kalanētikas
nodarbības gan Viesturu kultūras centrā, gan Bērsteles
kultūras namā.
Nauris Brūvelis
Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs

TURPMĀK BRĪVDABAS
PASĀKUMOS RUNDĀLES
NOVADĀ BŪS IESPĒJA
IZMANTOT MOBILO SKATUVI
10. janvārī Rundāles novada
domei tika piegādāta mobilā
(saliekamā) skatuve (80 m²,
aprīkota ar skatuves margām,
kāpnēm un podesta drapēriju),
kas iegādāta, noslēdzot LEADER
programmas projekta „Drošs
atbalsts brīva laika pavadīšanas
aktivitāšu dažādošanai Rundāles novadā” realizāciju.
Minētais aprīkojums iegādāts ar mērķi dažādot mūsu
novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas,
nodrošināt dažādu publisko brīvdabas kultūras un sporta
pasākumu organizēšanu tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
Mobilās (saliekamās) skatuves piegādi veica SIA
„Ananta Stage ‘n Deco”, saskaņā ar veikto iepirkuma
procedūru, par kopējo summu Ls 15 510,97 t. sk.
pievienotās vērtības nodoklis.
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības atbalsta lauku
attīstība pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta realizācija tika uzsākta 2010. gada 17. augustā.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PIEŅEMTS 2011.GADA BUDŽETS
Pēdējā 2010. gada domes sēdē - 30. decembrī tika
apstiprināts 2011. gada budžets. Sastādot 2011. gada
budžetu, struktūrvienības bija ņēmušas vērā pašreizējo
ekonomisko situāciju valstī. Sastādot budžetu, tika ņemtas
vērā prioritātes - jārealizē visi 2010.gadā uzsāktie projekti,
t.sk. Svitenes tautas nama rekonstrukcija un iekārtošana,
Saulaines sociālā centra rekonstrukcija, kā arī jāparedz
finansējums jauniem projektiem. Netika samazināts Sociālā
dienesta budžets, nepieciešamais finansējums nodrošināts
izglītības jomai, kas 2011. gadā salīdzinoši ar iepriekšējo
gadu prasa vairāk līdzekļu, jo tiek apgūta pirmsskolas
izglītības iestādes „Mārpuķīte” jaunuzceltā ēka, kuru
apmeklē vairāk bērnu (116 bērni) nekā bērnudārza
iepriekšējās telpās Kaucmindes pilī (46 bērni).
Kopējie 2011.gadā budžeta ieņēmumi plānoti 2 364 203
latu apmērā, no kuriem pamatbudžeta ieņēmumi
Ls 2 320 023 apmērā tiek plānoti par 22,61% mazāk kā
iepriekšējā gadā.
2011. gadā plānotie nodokļu ieņēmumi, salīdzinot
ar 2010. gadu, samazinājušies par 11,6 %. Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis samazinājies par 15,2 %, savukārt,
nekustamā īpašuma nodoklis palielinājies par 13,62 %,
sakarā ar mājokļa nodokļa ieviešanu, ko sāka rēķināt ar
iepriekšējā gada augusta mēnesi.
Paredzētie nenodokļu ieņēmumi, ko veido valsts un
pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie
nenodokļu ieņēmumi, salīdzinot ar 2010.gadu, samazināti
par 9,26 %, jo netiek plānoti ieņēmumi no īpašumu
pārdošanas, maksa par izsolēm.
Kopējie budžeta izdevumi 2011.gadā plānoti Ls 2 683 626
apmēra, no tiem būtiskākie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izglītība		 Ls 1 031 712 jeb 38,44%
			
no pamatbudžeta izdevumiem
(t.sk. sporta laukuma būvniecības projekts, Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekti)
Vides aizsardzība
Ls 622 317 (23,19%)
(t.sk. Komunālo pakalpojuma darbības nodrošināšana,
labiekārtošanas darbi, kapsētu uzturēšana, vides
projektu realizācija)
Atpūta, kultūra un reliģija
Ls 347 107 (12,93%)
(t.sk. Svitenes Saieta nama būvniecības projekts,
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekts)
Sociālā aizsardzība
Ls 333 110 (12,42%)
Vispārējie valdības dienesti Ls 198 325 (7,39%)
Transports
Ls 69 528 (2,59%)
(t.sk. autobusa Mercedes Benz Sprinter iegāde skolēnu
pārvadājumu veikšanai (19 +1 vieta))
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ls 7 938 (0,30%)
Veselības aprūpe
Ls 5 233 (0,19%)
Speciālais budžets
Ls 68 356 (2,55%)

2011. gadā plānoti neparedzētie izdevumi 50 000 latu
apmērā. Savukārt ceļu uzturēšanai līdzekļi š. g. budžetā
plānoti 2010.gada līmenī.
Neskatoties uz ekonomisko situāciju valstī, pašvaldība
budžeta izdevumos ir iekļāvusi realizācijas izdevumus un
līdzfinansējumu 23 projektu realizācijai.
Marija Teišerska
Finanšu nodaļas vadītāja

T I K S U Z L A B O TA SATIKSMES DROŠĪBA

Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
3.2.1.3.1. apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” tika izstrādāti un iesniegti
Satiksmes ministrijā četri projekti, kuros paredzēts uzlabot
satiksmes drošību Rundāles novada apdzīvotās vietās,
likvidējot satiksmes drošībai bīstamās vai potenciāli
bīstamās vietas Saulainē, Pilsrundālē, Bērstelē un Svitenē.
2010.gada nogalē tika saņemti atzinumi no Satiksmes
ministrijas par trīs satiksmes drošības uzlabošanas
projektu atbalstīšanu: Saulainē, Bērstelē un Svitenē. Visus
trīs projektus plānots realizēt 2011.gadā.
Projekta „Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana
Saulainē” ietvaros tiks izbūvēta apgaismota ietve 1,5 m
platumā ar bruģakmens segumu no autoceļa „DobeleBauska” malā esošās autobusa pieturas līdz bērnudārzam
„Mārpuķīte” un tālāk līdz nobrauktuvei uz stāvlaukumu
pie Saulaines profesionālās vidusskolas. Tiks ierīkots
apgaismojums, uzstādot 22 apgaismes balstus ar 26
apgaismes ķermeņiem. Projekta ietvaros tiks izbūvēta
gājēju pāreja 8,4 m2 un uzstādīti speciālie gājēju pārejas

apgaismes balsti. Tiks uzstādītas 16 ceļa zīmes. Projekta
budžets sastāda 43 470 , 91 Ls, t. sk. ERAF finansējums
36 515,56 Ls, valsts finansējums 1 304,11 Ls un pašvaldī
bas līdzfinansējums 5 651,24 Ls.
Projekta „Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē” ietvaros Bērsteles
ciemā gar autoceļu „Jačūni – Bērstele” tiks izbūvēts ielas
apgaismojums 1 200 m garumā, uzstādīti 34 apgaismes
balsti un lampas, kā arī izbūvēta ietve ar bruģakmens
segumu Parka ielā 423 m2 garumā, izveidota gājēju pāreja
ar horizontāliem apzīmējumiem un uzstādītas 6 ceļa
zīmes. Projekta budžets sastāda 67 871,32 Ls, t.sk. ERAF
finansējums 57 011,92 Ls, valsts finansējums 2 036,13 Ls
un pašvaldības līdzfinansējums 8 823,27 Ls.
Projekta „Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi
Svitenē” ietvaros ciemā plānota gājēju ietves izbūve no
Svitenes autobusu pieturas līdz Svitenes tautas namam un
līdz Dārza ielai ar bruģakmens segumu un apgaismojuma
ierīkošana 447,25 m garumā, uzstādot 26 apgaismes
balstus. Plānots izbūvēt apgaismotu gājēju pāreju uz
autoceļa „Pilsrundāle-Svitene-Klieņi”, uzstādot speciālos
gājēju pārejas apgaismes balstus, pārcelt autobusu pieturas
platformu Svitenes tautas nama virzienā un uzstādīt norobe
žojošo barjeru un 6 ceļa zīmes. Projekta budžets sastāda
54 472,57 Ls, t.sk. ERAF finansējums 45 756,96 Ls, valsts
finansējums 1 634,16 Ls un pašvaldības līdzfinansējums
7 081,45 Ls.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

PALIELINĀS INTERESE PAR ERAF LĪDZFINANSĒJUMU
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU RENOVĀCIJAI
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ERAF aktivi
tātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” līdz 2010. gada Ziemassvētkiem kopumā ir
iesniegts 271 projektu iesniegums par kopējo ERAF
līdzfinansējuma apjomu 13,85 milj. lati.
Visaktīvākie projektu iesniedzēji ir no Kurzemes (85
projekti) un Vidzemes (69). Attiecīgi no Rīgas reģiona ir
saņemti 42, Zemgales reģiona - 34, Rīgas pilsētas - 30,
bet no Latgales - 11 projektu iesniegumi. Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra ir noslēgusi 108 līgumus par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju.
„Esam gandarīti, ka programmā iesaistās gan pašvaldību
uzņēmumi, kas atbildīgi par māju apsaimniekošanu, gan
dzīvokļu īpašnieku biedrības, kurās iniciatīva par mājas
siltināšanu nāk no pašiem mājas iedzīvotājiem. Īstenotie
projekti kļūst par kaimiņa pozitīvo piemēru un domāju,
ka sakopta un nosiltināta māja ir katra kārtīga saimnieka
prestiža jautājums. Taču būtiskākais mājokļu siltināšanas
programmas efekts atspoguļojas katra iedzīvotāja maciņā
– renovēto māju apkures rēķini ir par 30-50% mazāki kā
iepriekš,” uzskata ekonomikas ministrs A.Kampars.
Kā liecina Ekonomikas ministrijas rīcībā esošā informā-
cija, tad renovācija šobrīd ir noslēgusies 51 daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā. Šo ēku tehniskā stāvokļa un energoe
fektivitātes uzlabošanas pasākumos tika ieguldīts 4,33 milj.
latu, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 2,12 milj. latu apjomā.
Savukārt vēl 57 daudzdzīvokļu namu renovācijas projektu
īstenošana ir uzsākta un tiks pabeigta 2011.gadā.
Kurzemē līdz šī gada beigām renovācija tika pabeigta 16
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Rīgas reģionā renovācijas
process ir noslēdzies 12 namos, Vidzemē - veikta 10
daudzdzīvokļu māju renovācija. Savukārt Rīgā ar ERAF

līdzfinansējumu renovētas 8 ēkas.
Zemgalē renovācija noslēgusies 4 namos - Jēkabpilī (2),
Aizkrauklē (1), Dobelē (1), turpretī Latgalē siltināšanas darbi
ir veikti tikai vienā mājā, Rēzeknē.
Kā jau iepriekš informējām, tad 2011.gada martā stāsies
spēkā grozījumi 2009. gada 10. februāra Ministru kabineta
noteikumos Nr.138, kuri regulē Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) aktivitāti „Dzīvojamo māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”.
Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā ERAF līdzfinansējumu
varēs pretendēt arī pirmskara laikā būvētās ēkas, kā arī tiks
atcelts iepriekš noteiktais minimālais 20 punktu slieksnis.
Attiecīgi, arī mājām ar nelielu dzīvokļu skaitu, kuras atrodas
teritorijās ar augstiem attīstības indeksiem, būs iespējams
pretendēt uz atbalstu sava mājokļa renovācijai.

Par aktivitāti:
Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” aktivitātes mērķis ir
paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti,
lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu
efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais
finansējums ir 44,37 milj. lati.
Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas
www.liaa.gov.lv sadaļā „ES fondi”. Klienti par neskaidrajiem
jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas
nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā
(1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.
Informāciju iesūtīja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
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„ENTUZIASTI” SAŅEM BALVU PAR SAVU ĪSTENOTO PROJEKTU

Solveiga Ikerte un Arvīds Pēkalis KNHM finansēto labāko
projektu godināšanas pasākumā Lielvārdē

15. janvārī Lielvārdes kultūras namā, Nīderlandes
fonda KNHM 2010. gadā finansēto projektu noslē
guma pasākuma laikā, tikās visi pērnajā gadā labākie
realizētie projekti no visas Latvijas.
Pasākumā tika sveikts arī mūsu novadā realizētais
projekts „Entuziasti”, kura „sirds un dvēsele”, projektu
konkursa izvērtēšanas komisijas dalībnieka Arvīda Pēkaļa
vārdiem, visa projekta idejas tapšanas un realizācijas laikā
ir bijusi Solveiga Ikerte. A. Pēkalis, uzrunājot pasākuma
dalībniekus, atzīmēja, ka Solveiga un viņas „entuziastu
komanda” vasaras garumā ieguldījuši lielu darbu, lai
apzinātu mūsu novada iedzīvotāju vaļaspriekus un amatu
prasmes. Pagājušajā vasarā projekta darba grupas
apkopotajā izstādē bija redzams viss, sākot ar tamborētiem
un izšūtiem mākslas darbiem, adījumiem, pērļu rotām,
ādas, koka un metāla darbiem, līdz pat mūsu iedzīvotāju
radītām gleznām un dažādu priekšmetu kolekcijām.
Solveiga Ikerte pasākumā bija ieradusies kopā ar
projekta darba grupas pārstāvēm - rundālietēm Valeriju
Liepu un Līgu Žukausku. Solveiga pauda pārliecību, ka
arī šogad mūsu novada iedzīvotāju hobiju un vaļasprieku
izstāde tiks organizēta. Savukārt Valerijas kundze atklāja,
ka daži Rundāles novada iedzīvotāji jau pieteikuši dalību
un gatavojas šī gada izstādei.
Labāko projektu apbalvošanas pasākuma laikā
Nīderlandes fonda KNHM direktors Franks van Bussels
projektam „Entuziasti” pasniedza naudas balvu - 500 eiro.
Jautājot par balvas izmantošanu, Solveiga pastāstīja, ka
visa projekta darba grupa plāno iegūto naudu izmantot,
dodoties pieredzes apmaiņas braucienā iepazīt kāda
Latvijas novada amatnieku pieredzi.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

IEDZĪVOTĀJI ARĪ ŠOGAD AICINĀTI REALIZĒT SAVAS IDEJAS
Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu, sākot ar
š.g. 1. februāri, ir iespējams saņemt Rundāles novada
domes Kancelejā, kā arī Svitenes un Viesturu pagastu
pārvaldēs darba laikā. Minētos dokumentus iespējams
lejupielādēt Rundāles novada domes mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā PROJEKTI.
Šogad trešo gadu un pēdējo reizi Rundāles novada
iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja uzlabot savu
apkārtējo vidi pašiem, piedaloties un realizējot savu
projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011”
un idejas īstenošanai Nīderlandes fonda KNHM
finansējumu.
Pagājušajā gadā, Rundāles novada domes un
Nīderlandes fonda Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM) rīkotajā projektu konkursā
finansiāli tika atbalstītas un realizētas 11 iedzīvotāju
ieceres.
Jebkura Rundāles novada iedzīvotāju grupa vismaz
5 cilvēku sastāvā var iesniegt projektu, kas saistīts ar
dzīves kvalitātes uzlabošanu, ar nosacījumu – projekts ir
jāspēj pašiem īstenot.
Projekta finansējums:
10 labākajiem projektiem tiks piešķirts KNHM fonda
finansējums 600 eiro apmērā (421 Ls). Projekta darba
grupai jānodrošina projekta līdzfinansējums vismaz 400
eiro apmērā (281 Ls).
Ar ko sākt?

•
•
•

Pārrunājiet savu ideju ar domu biedriem!
Aprakstiet to, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu!
Līdz 31. martam iesniedziet Rundāles novada domē!

500 eiro balva
Pēc projektu realizācijas š. g. septembrī žūrijas komisija
rūpīgi novērtēs visus projektus un izvēlēsies labāko – to,
kas visvairāk un vispozitīvāk ietekmē vietējo labklājību.
Grupa, kura būs īstenojusi vislabāko projektu, saņems
500 eiro naudas prēmiju!!!
Informatīvie semināri par pieteikumu sagatavošanu:
Saulainē 14.febr. plkst.17.00 Saulaines Profesionālajā vsk.
Viesturos 15.febr. plkst.13.00 Viesturu kultūras centrā
Bērstelē 15.febr. plkst.15.00 Bērsteles Informācijas centrā
Svitenē 16.febr. plkst.15.00 Svitenes pagasta pārvaldē
Rundālē 16. febr. plkst. 17.00 Rundāles novada domes
sēžu zālē
Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu
un prieku! Izvēlieties paši savu projektu,
izplānojiet to un īstenojiet to kopā ar
saviem draugiem!
Tas prasīs daudz darba, bet sniegs lielu gandarījumu!
Par jebkuru jautājumu saistībā ar projektu konkursu
aicinām sazināties ar projekta koordinatori Lauru Ārenti
(e-pasts: laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236,
mob. tālr. 299 06 233).
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

PAR NODOKĻU
UN INFORMATĪVĀS
DEKLARĀCIJAS
IESNIEGŠANU
ELEKTRONISKI
Sākot ar 2011.gada 1.janvāri nodokļu un informa
tīvās deklarācijas jāsniedz elektroniskā veidā,
izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu
(Likuma „Par nodokļiem un nodevām” pārejas
noteikumu 98. un 99.punkts).
Papīra veidā nodokļu un informatīvās deklarācijas līdz
2011.gada 31.decembrim var sniegt:
- fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko
darbību;
- nodokļu maksātāji, kuru juridiskā adrese vai
deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā
teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras
teritoriālā seguma;
Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāaizpilda līgums „Par
elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko
parakstu, izmantojot ”Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”
divos eksemplāros vai
- jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS, izmantojot
e-paraksta viedkarti,
- jāaizpilda iesnieguma forma,
- jāiesniedz jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā.
Līgums un iesnieguma forma ir pieejama VID mājas
lapā www.vid.gov.lv sadaļā Elektroniskā deklarēšanas
sistēma apakšsadaļā Kā kļūt par EDS lietotāju? Vai VID
nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
Piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas
VID reģistrēs Jūs kā EDS lietotāju un uz iesniegumā
norādīto elektroniskā pasta adresi nosūtīs lietotāja
identifikatoru un sākotnējo paroli. Ja Jums rodas
jautājumi par EDS līguma aizpildīšanu, slēgšanu un
sistēmas lietošanu, informāciju varat saņemt jebkurā
VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai
zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898.
Ar 2011. gada 1. janvāri tiek atcelts 5 dienu
pagarinājums atskaišu iesniegšanai elektroniskā
veidā. Turpmāk nodokļu un informatīvās deklarācijas,
izmantojot EDS, ir jāsniedz LR normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos.
Katram deklarācijas iesniedzējām jābūt
elektroniskā pasta adresei vienā no Latvijas publiskiem
pasta serveriem. Pēdējos gados Latvijā ir pieejami
vairāki bezmaksas e-pasta pakalpojumu sniedzēji:
- Apollo (http://www.apollo.lv);
- DELFI (http://mail.navigators.lv);
- Inbox (http://www.inbox.lv);
- Mail (http://www.mail.lv);
- TVNet (http://www.tvnet.lv).
Nepieciešamības gadījumā izveidot e-pasta adresi
palīdzēs Rundāles novada lauku attīstības speciāliste
Ludmila Knoka.
Ludmila Knoka
Lauku attīstības speciāliste

AR ES FINANSIĀLU ATBALSTU IZSTRĀDĀS
RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTUS
2010. gada 22. decembrī ir noslēgta vienošanās ar
Valsts reģionālas attīstības aģentūru projekta „Rundāles
novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” īstenošanu.
Projektu plānots īstenot no 2010.gada 22.decembra līdz
2012.gada 31.martam.
Projekta mērķis ir paaugstināt Rundāles novada
publiskās pārvaldes kapacitāti attīstības plānošanas jomā,
izstrādājot divus attīstības plānošanas dokumentus:
Attīstības programmu no 2012. līdz 2018.gadam
un
Teritorijas plānojumu no 2012. līdz 2025.gadam.
Plānošanas dokumentu izstrādē plānots iesaistīt novada
pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītājus un nozares
speciālistus, piesaistīto ekspertu vadībā. Pēc atsevišķi
izstrādāta darba uzdevuma tiks organizēta izstrādājamo
plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana.
Īstenoto aktivitāšu rezultātā Rundāles pašvaldības rīcībā
būs jauni, saskaņā ar pastāvošu likumdošanu, izstrādāti
plānošanas dokumenti, viegli integrējami hierarhiski
augstākajos plānošanas dokumentos.

Tiks nodrošināta grafiskā materiāla, dokumentu
paskaidrojuma rakstu un pārskatu, kā arī apstiprinātās
Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas redakcijas
pieejamība sabiedrībai.
Projekta ietvaros izstrādātais uzraudzības mehānisms un
rezultatīvie attīstības radītāji nodrošinās abu dokumentu
sistemātisku atjaunošanu un pilnveidošanu, kas sekmēs
Rundāles novada attīstības procesa nepārtrauktību, kas,
savukārt, uzlabos pašvaldības pakalpojumus un veicinās
novada ekonomisko stabilitāti.
Attīstības programmas, Teritorijas plānojuma un
sabiedriskas apspriedes organizēšanai projekta ietvaros
tiks piesaistīti eksperti.
Papildu informāciju visi interesenti var saņemt:
• klātienē Rundāles novada domes attīstības nodaļā,
• zvanot pa tālruņiem 63962236, 26620205, 29293446,
• rakstot jautājumus e-pastiem:
		 inta.klive@rundale.lv vai ludmila.knoka@rundale.lv
Pašlaik tiek precizēti darba uzdevumi plānošanas
dokumentu izstrādāšanai un gatavota specifikācija
iepirkumu veikšanai.

UZZIŅAI

•
•

•
•

Projekta nosaukums: Rundāles novada pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Projekts realizēts Eiropas Savienības fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papil
dinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes
stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu
un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes
„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros
Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 20 110 (ESF
100%)
Projekta realizācija: no 2010.gada 22.decembra līdz
2012.gada 31.martam
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ZIEMASSVeTKU ROSiBA RUNDaLES PILi

Rundāles pils
Ziemassvētku
egles rotājums, ko
gatavojuši Rīgas
nedzirdīgo skolas
un Strazdumuižas
internātskolas
vājredzīgie un
neredzīgie bērni

Decembrī Rundāles pilī valdīja Ziemassvētku rosība.
Mehānikas nodaļas vīri un pils sētnieces gādāja, lai no
iekšpagalma tiktu izvests saputinātais sniegs, teritorija atbrīvota no sniega, kas nodrošinātu apmeklētāju ērtāku
piekļuvi pilij. Savukārt parka nodaļas speciālisti un
strādnieki rūpējās par pils Ziemassvētku noformējumu –
vītņu un egļu sagādāšanu.

Koncertuzvedums “Kas brīnumu rada” 16. decembrī
Rundāles pilī paveica brīnumus – siltas Ziemassvētku
sajūtas ieplūda katrā sirdī, kas bija ar mums! Koncerts
bija apliecinājums tam, ka radošajā sadarbībā vairs nav
robežu starp ratiņkrēslā sēdošo, vājredzīgo, vājdzirdīgo
vai citādi savādāko cilvēkbērnu un mākslinieku. Jo
visus vieno mūzika, deja – māksla un vēlme saprasties,

atbalstīt. Šajā koncertā bērni ar īpašām vajadzībām
uzstājās vienotā priekšnesumā ar Latvijas pašiem
labākajiem, tautā mīlētākajiem skatuves māksliniekiem un
kopīgi izbaudīja patiesu Ziemassvētku brīnumu. Koncertā
piedalījās LNO solisti Ilona Bagele, Kristīne Zadovska,
Evita Zālīte, Armands Siliņš, kontrtenors Sergejs Jēgers,
Ieva Akuratere, Ieva Sutugova, Andris Ērglis, Marts
Kristians Kalniņš, Dainis Skutelis, Kaspars Zlidnis,
Gustavo, grupa Musiqq un citi.
Antūžu speciālās internātskolas audzēkņi skolotājas
Solvitas Ivaņukas vadībā, arī Rīgas nedzirdīgo skolas un
Strazdumuižas internātskolas vājredzīgie un neredzīgie
bērni pils Ziemassvētku eglei bija sagatavojuši īpaši
skaistus rotājumus - 200 mazas princesītes, tādēļ šī gada
egle Rundāles pilī ir ļoti skaista un īpaša. Pasākumu
ikviens varēja vērot arī TV ekrānos 26.decembrī.
Savukārt 23. decembrī pili svētku skaņās piepildīja
Bauskas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts,
kas iepriecināja pils darbiniekus un novada iedzīvotājus.
26. decembrī par gada gaišākajiem svētkiem atgādināja
Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu
koncerts. Tikai pavisam nedaudz iedzīvotāju izmantoja šo
iespēju apmeklēt bezmaksas koncertus pilī. Taču ar skatu
nākotnē ceram, ka vietējo iedzīvotāju skaits bezmaksas
pasākumos Rundāles pilī tikai augs!
Ir sācies jauns gads, un Rundāles pils darbinieki
ir apņēmības pilni pabeigt iesāktos un uzsākt jaunus
darbus. Šobrīd aktīvi notiek izstādes sagatavošana, kas
tiks atklāta 3.februārī, Hercogienes apartamentos. Izstāde
veltīta hercogienei Dorotejai, atzīmējot viņas 250 gadu
jubileju. Par to plašāk varēsiet lasīt nākošajā Rundāles
Novada Ziņu izdevumā.
Informāciju sagatavoja:
Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas
un sabiedrisko attiecību nodaļa

N O S L Ē G U S I E S D A B A S Z I N Ā T Ņ U P R O JEKTA REALIZĀCIJA
2010.gada 30.novembrī beidzās ERAF projekts
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Pilsrundāles
vidusskolā”. Kāds ir tā ieguvums, varam gūt no šajā
projektā iesaistīto skolotāju secinājumiem.
Fizikas skolotājs Romualds Vasiļevskis:
„Kabinets apgādāts ar IT līdzekļiem – portatīvo datoru,
projektoru, ekrānu un dokumentu kameru. Ir iespēja
pieslēgties internetam un tur iegūto informāciju projicēt
uz ekrāna. Ar dokumentu kameras palīdzību iespējams
jebkuru dokumentu, attēlu, grāmatas ilustrāciju, grafiku
projicēt uz ekrāna vai iegūt elektronisko attēlu un izmantot
vēlāk. Tāpat iespējams ierakstīt demonstrējuma vai kāda
notikuma video fragmentu un pēc tam to izmantot.
Projekta ietvaros ir izveidoti vizuālie materiāli, tekstuālie
materiāli, atbalsta materiāli un mācību filmas. To visu var
ātri un operatīvi izmantot ar datoru un projektoru. Daudzie
tekstuālie materiāli prasa lielus papīra, kopējamā pulvera
un kopētāja resursus.
IT līdzekļu komplektā ietilpst arī mobilā klase, kurā
ir 20 portatīvie datori, serveris, printeris, tīkla ierīce,
kura nodrošina skolēnu un skolotāju datoru bezvadu
savienojumu. Te jāpieskaita arī datu uzkrājēji un ar
tiem saistītie sensori (gaismas vārti, spiediena sensori,
temperatūras sensori, spēka sensori, sprieguma sensori,
strāvas sensori, skaņas sensori, apgaismojuma sensori).
Izglītojamie var strādāt ar sensoru, kura datus reģistrē
datu uzkrājējs, tad pārsūta uz datoru. Tur programma
datus apstrādā, veido grafiku, diagrammas, parāda datu
tabulu. Iegūtos rezultātus var saglabāt serverī, skolotājs
tos var pārbaudīt, projicēt uz ekrāna apskatei.
Ir iegādāts lāzerstaru komplekts optikā. Ar pieciem
lāzerstariem var ātri un kvalitatīvi parādīt staru gaitu
spoguļos un lēcās.
Izglītojamo laboratorijas darbiem ir iegādāti septiņi
komplekti mehānikā, septiņi komplekti elektrībā un
magnētismā, seši komplekti optikā. Tos izmanto mācību
procesa laikā, kad apgūst atbilstošo vielu. Izglītojamiem
tas ir liels ieguvums zināšanu apguvē un patstāvīgā darba
iemaņu nostiprināšanā.”
Matemātikas skolotāja Anna Vasiļevska:
„Kabinetā veikts kvalitatīvs remonts un pilnībā nomainītas
sevi nokalpojušās (30 gadus vecās) mēbeles. Kabinets
apgādāts ar mūsdienīgām tehnoloģijām: interaktīvo tāfeli,
portatīvo datoru, projektoru un dokumentu kameru. Tas
ļauj mācību materiālu vizualizēt, ērti lietot MS Power Point
prezentācijas, izmantot tāfeles rīkus ģeometrijas tēmu
mācīšanā. Kabineta materiāli tehniskā bāze papildināta ar
jaunu un izskatīgu stereometrijas ķermeņu un komplektu.
Liels ieguvums ir 40 individuālie kalkulatori, kurus
izglītojamie izmanto arī fizikas stundās.
Jebkurā gadījuma visiem - gan skolēniem, gan
vecākiem- jāzina, ka neviena tehnoloģija neatbrīvos
skolēnus no mācīšanās. Šobrīd interaktīvās tāfeles
bibliotēkā pieejamais materiālu daudzums matemātikā
nav liels. Ir solījumi, ka tie tiks papildināti.”

Bioloģijas skolotāja Vita Rozēna
„Bioloģijas kabinetā, pateicoties realizētajam projektam,
ir iespēja strādāt mūsdienīgi, atbilstoši laika prasībām.
Tas gan priecē, gan uzliek lielu atbildību. Kabinets ir
izremontēts, apgādāts ar jaunām mēbelēm un tehnisko
aprīkojumu. Tajā, pateicoties interaktīvajai tāfelei,
projektoram, portatīvajam datoram, ir iespēja plaši
izmantot dažādu informāciju, gan projekta materiālos
piedāvāto, gan interneta resursos pieejamo. Skolēniem
ir iespēja strādāt ar astoņiem jauniem mikroskopiem,
mikropreparātu kolekcijām, kā arī pašiem gatavot
mikropreparātus, jo beidzot ir šim mērķim paredzētais
aprīkojums. Lai šo procesu vēl labāk varētu vizualizēt, ir
digitālais mikroskops, kas mikroorganismus ļauj apskatīt
uz interaktīvās tāfeles. Skolēni beidzot var noteikt savu
plaušu dzīvības tilpumu, izmērīt asinsspiedienu praktiski,
ne tikai klausīties skolotāja stāstītajā. Skolēniem ir
iespēja strādāt ar dažādiem sensoriem – gan ogļskābās
gāzes noteikšanai, gan kardiogrammas pētīšanai, gan
temperatūras mērīšanai. Tātad ir radīti apstākļi, taču
tas vien neielies zināšanas skolēnu galvās, ja nebūs
atbilstošas atdeves no viņu puses.

Mācību stundās ir iespēja izmantot kopētos materiālus.
Skolotājam kabinetā ir pieeja internetam, kas ļauj
strādāt ar elektronisko žurnālu, gan mācību materiālu
sagatavošanu un izmantošanu.
Veiktais remonts un materiāltehniskie līdzekļi nodrošina
estētisku, drošu un mācību procesam atbilstošu vidi, kurā
ir patīkami strādāt gan skolotājam, gan skolēniem.”
***
Tā kā kabinetu aprīkojuma piegāde tika pabeigta tikai
novembrī, tad tikai nākošajā mācību gadā varēsim izdarīt
secinājumus, kā uzlabojies mācību process dabaszinātņu
un matemātikas stundās, kā arī skolēnu zināšanu līmenis.
Noteikti varu apgalvot, ka stundas tagad kļuvušas
interesantākas, skolēniem iespējas veikt kvalitatīvus
praktiskos darbus. Ceru, ka tas viss motivēs skolēnus
mācīties.
Anda Liškauska
Pilsrundāles vidusskolas direktore

UZZIŅAI
Ja šo projektu nāktos apgūt vēlreiz, iespējams rezultāts
būtu labāks. Jo tikai tagad nākas secināt, ka grīdas segums
un krēslu kvalitāte neatbilst gaidītajam, rozetes varēja būt
izvietotas nedaudz citādāk, sienas krāsa izturīgāka…
Taču mēs visi mācāmies, un tikai mācību procesā gūstam
atziņas. Cerēsim, ka šo uzlabojumu rezultātā arī skolēni
gūs jaunas, pozitīvas atziņas par dabaszinību priekšmetu
mūsdienīgumu un saistību ar reālo dzīvi.”

•
•

Ķīmijas skolotāja Iveta Marušēna
„Ķīmijas kabineta aprīkojums un materiāli tehniskā bāze
nodrošina valsts standarta ķīmijā pamatprasību realizāciju.
Pamatā ir nepieciešamās vielas un laboratorijas darbu
trauki, iekārtas, kas nodrošina praktisko un laboratorijas
darbu veikšanu, rosinot skolēnu pētniecisko darbību
un tās pilnveidošanu, kā arī radot interesi par mācību
priekšmetu. Ir pieejamas IT ar multimediju, kas ļauj
izmantot mācību filmas, vizualizēt dažādu informāciju,
interaktīvo mācību metožu izmantošanu stundā. Tas
rosina skolēnu izziņas aktivitāti.

•

•

Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei Pilsrundāles vidusskolā
Projekts realizēts aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”
ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējumu
Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 98 392:
- ERAF finansējums Ls 83 633 apmērā (85%)
- valsts budžeta dotācijas pašvaldībām Ls 2 951
apmērā (3%);
- pašvaldības budžeta finansējums Ls 11 808
apmērā (12%)
Kopumā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzekļiem 222 Latvijas skolas aprīkotas ar
modernu aprīkojumu dabaszinātņu apguvei

Rundāles novada ziņas

5.

PROJEKTA IETVAROS PEDAGOGI TIEKAS
RADOŠĀ GAISOTNĒ
16.decembrī Pilsrundāles vidusskolas zālē notika
kārtējā tikšanās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
ietvaros. Semināra programma bija ļoti interesanta
un piesātināta. Saturiskais vadmotīvs bija rakstnieces
Regīnas Ezeras jubileja. Semināra dalībnieki varēja
vērot skolēnu mākslas un video darbus, kurus
iedvesmojusi rakstnieces daiļrade.
Pilsrundāles vidusskolas latviešu valodas skolotāju
Lilitas Lauskinieces un Līgas Feldmanes vadībā 9. un
12. klašu audzēkņi rādīja teatralizētas etīdes un pašu
veidotas videofilmas pēc Regīnas Ezeras novelēm,
bija apskatāmi skolēnu zīmējumi, veltīti rakstnieces
daiļradei.
Projekta vadītāja Evija Papule un koordinatore Ineta
Īvāne šos priekšnesumus raksturoja kā lielisku skolotāju
radošā darba rezultātu uzskatāmu demonstrējumu.
Evija Papule iepazīstināja ar projekta aktualitātēm.
Viņa informēja, ka līdz 2011. gada 6. janvārim norisinās
pieteikšanās uz projekta jau 4. posmu, bet projekta
beigu termiņš ir 2012. gada 5. marts. Projekta ietvaros
atbalstāmas trīs aktivitātes. Mūsu novada pedagogi līdz
šim pieteikušies uz divām – atbalsts pedagoga darbam
izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai un
pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka
attīstība.

Kaut arī pašreiz pedagogiem šīs aktivitātes ietvaros
papildus samaksa tiek nodrošināta vien četrus mēnešus,
projekta koordinatore pauda pārliecību, ka pedagogu
ieguvums būs ilgākam termiņam, kad visās Latvijas
skolās tiks ieviesta diferencētā apmaksas sistēma,
atkarībā no pedagoga kvalifikācijas (iegūtās pakāpes).
Projekta koordinatore Ineta Īvāne, savukārt, precizēja
izvirzītās prasības projekta ietvaros iesaistītajiem
pedag ogiem. Tika konkretizēts pašvērtējumam un
dokumentu mapēm nepieciešamais saturs un nianses.
Strādājot grupās pedagogi analizēja konkrētu skolotāju
pašvērtējumu aprakstus, kļūdas un nepilnības. Pedagogi
atzina, ka gūtā informācija tiešām bijusi ļoti izzinoša, vien
nožēloja, ka nāk nedaudz par vēlu, jau projekta trešā
posma beigās.
Dienas profesionāli izglītojošā daļa beidzās ar
skolotājas Līgas Feldmanes prezentāciju, kurā tika
raksturots „vidējais statistiskais” projekta dalībnieks.
Vakara turpinājumā jau plašākam interesentu lokam
tepat skolas zālē tika piedāvāta tikšanās ar Dailes teātra
aktrisi Lilitu Ozoliņu. Māksliniece lasīja fragmentus no
savas monoizrādes pēc Noras Ikstenas grāmatas par
Regīnu Ezeru un stāstīja par izrādes tapšanu. Tā bija
lieliska kulminācija dienai, kas pagāja Regīnas Ezeras
zīmē.
Marina Kazanceva

SKOLĀS IZVEIDOTI
LOKĀLIE DATORTĪKLI
2010.gada janvārī Rundāles novada dome uzsāka Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Rundāles
novada skolu informatizācija” īstenošanu, kura ietvaros
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībām „Bērsteles
pamatskola” un „Svitenes pamatskola” paredzēts iegādāties
stacionāros datorus, portatīvos datorus, multimediju tehniku
(interaktīvās tāfeles un video projektorus) skolu vajadzībām,
kā arī attīstīt skolu lokālos datortīklus.
Datoru un multimediju tehnikas iepirkuma procedūras
norisi projekta ietvaros tiek veikta centralizēti un tās
realizāciju nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrija
(izsludinātais atklātais konkurss noslēgsies 2011. gada
21.februārī). Konkursa rezultātā iegādātie datori tiks piegā
dāti skolām, uzstādīti un pieslēgti lokālajam datortīklam.
Rundāles novada dome ir atbildīga par projektā iesaistīto
skolu lokālo tīklu paplašināšanu. Šobrīd skolās ir izveidotas
jaunas lokālā datortīkla pieslēgvietas atbilstoši projektā
paredzēto datoru skaitam.
Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruk
tūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšakti
vitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projekta
īstenošanai ir piešķirts finansējums LVL 16 543,03 apmērā,
kur LVL 14 061,57 (85 %) ir ERAF finansējums, savukārt
LVL 2481,46 (15 %) valsts budžeta finansējums. Projektu
paredzēts īstenot līdz 2011.gada 30.jūnijam.
Zinaida Sparāne
Speciāliste izglītības un IT jomā

SKOLAS ZIŅAS
Semestra mācību rezultāti
Pilsrundāles vidusskolā
Ziemassvētku noskaņai piemīt brīnumaina spēja. Tā
iedvesmo, uzmundrina, iedrošina, rosina tiekties pēc labā
sevī, savos tuvākajos cilvēkos un visā dzīvē. Šī noskaņa
palīdz ieklausīties apkārtējos, liek mums atskārst eglītes
vakara skaistumu un dzirkstošo svecīšu mirdzumu.
Arī mēs skolā šogad īpaši gaidījām Ziemassvētkus, katru
pirmdienu Adventes vainagā svinīgi aizdedzām svecīti, lai šī
gaismiņa sildītu mūsu sirdis, priecētu mūs. Domās un darbos
četras nedēļas bijām ceļā uz Ziemassvētkiem. Nu svētki ir
pagājuši, varam atskatīties uz paveikto.
Gada nogale bija gana saspringta, jo bija jāizliek skolēnu
mācību sasniegumu vērtējumi par pirmo semestri. Pēkšņi
daudzi skolēni bija atskārtuši, ka semestra beigas patiešām
ir klāt un ka nepietiekamu vērtējumu negribētos saņemt
neizdarīto darbu dēļ, atcerējās, ka ir arī konsultāciju stundas,
kurās visu var noskaidrot un arī kontroldarbus un ieskaites
uzrakstīt. Tādēļ skolotāji parasti gada nogalē ir dubultā
noslogoti. Jāsaka, ka skolēnu skaitam, kuru zināšanu līmenis
ir nepietiekams, ir tendence pieaugt. Bēdīgi, bet fakts.
Tāpat kā katru gadu pulcējāmies zālē gan 1. - 4. kl.
22. decembrī, gan 5. - 12. kl. 23. decembrī uz svinīgu
Ziemassvētku pasākumu, lai sveiktu čaklākos skolēnus
mācībās. Viņi saņēma pateicības rakstus par labām un
teicamām sekmēm un dāvanā grāmatu:
2.klase:
K.Ambrasa, D.Brigmane, A.A.Ikerte, I.E.Saltā, M.K.Škapare;
3.klase:
K.Ārente, D.Tanons, N.Tarvāns, R.Romānovs, J.Ķerpe,
S.Rimševica, K.Burkāns;
4.klase:
J.Lekavičs, D.Šulce, A.E.Židele;
5.klase:
M.Čerļonoks, J.Saltais, P.Šastakoviča;
6.a klase:
M.Ankure, R.Gedmina, Z.Iesalniece, V.Kozlova, R.Rukse;
7.a klase:
A.Krikščūne, R.Sīmanis, K.Āriņa, D.Kevliča, K.Zīverte,
S.Jalovecka;
8.a klase:
L.Ziemelis, L.Zvaigzne;
8.b klase:
L.Bistrova, A.Ņikitins;
9.a klase:
V.Bajera, L.Dāboliņa, M.Ivulāne, S.Kevliča, L.Lekaviča,
M.Maldutis, L.Pīrāga, J. Zeimuls;
10.klase:
S.Matulēviča, E.Pakalne, A.Šulce, R.Voroncova;
11.klase:
S.Kapteine, K.Lekaviča, L.Valko;
12.klase:
U.Kaspardena, I.Pīrāga, I.Straņķis.
Arī skolēni, kuriem liecībās bija tikai viens viduvējs vērtējums,
saņēma pateicības rakstus par labām sekmēm mācībās:
3.kl. – V.Strazdiņš, R.Odziņš;
4.kl. – A.L.Trasūne, S.M.Kivriņa, O.Gromovs, R.Gedmins,
D.Turka, S.Juškevica;
6.a kl. – S.Brezina, D.Nasira;
7.a kl. – M.Iļiuca, R.Ripa, R.Saks;
7.b kl. – O. Skadorva;
8.a kl. – D.Gāže, K.Ārents, A.M.Knoka;
10.kl. – E.Grebeža.
11.kl. – L.Maldute, S.Ņikiforova;
12.kl. – K.Čerļonoka.

1.klases skolēniem atzīmes vēl neliek, tādēļ viņi, visa klase,
saņēma kopēju dāvanu – attīstošās spēles, ko ikdienā varēs
izmantot savās rotaļās.
Paldies vecākiem par centīgajiem un čaklajiem bērniem!
Klāt atkal jauns gads ar jauniem darbiem, jauniem
izaicinājumiem. Ar labām un gaišām domām sāksim jauno
mācību semestri.
Gribu vēlēt visiem veselību, izturību, veiksmi! Lai Jaunajā
gadā viss iecerētais izdodas!
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Skolēnu sasniegumi Bērsteles skolā
Pēc garajām Ziemassvētku brīvdienām, ir atkal atsācies
mācību laiks. Bērsteles skolas skolēni ar svaigiem spēkiem
ir uzsākuši 2010./2011.mācību gada garāko mācību posmu
- 2.semestri.
Pie Ziemassvētku eglītes čaklākie bērni ir saņēmuši jaukas
dāvanas – grāmatas.

Bērsteles skolā ar labām un teicamām zināšanām Jauno
gadu sagaidīja 16 skolēni:
1.klasē:
Eva Želamska, Liliana Rozenberga, Vladimirs Sujetins;
2.klasē:
Anastasija Strautniece (vid.vērt. – 9), Valentīns Puntuzis (vid.
vērt. – 8), Vitālijs Jakubelovičs (vid.vērt. – 8);
3.klasē:
Rinalds Vītiņš (vid. vērt. – 9), Georgijs Lavrentjevs (vid.
vērt. – 8,5), Aivis Jēkabsons (vid.vērt. – 7);
4.klasē:
Edvīns Jurago (vid.vērt. – 7,6), Jolanta Rikmane (vid.vērt. –
7,30, Veronika Ivanova (vid.vērt. – 7,2);
5.klasē:
Samanta Strautniece (vid.vērt. – 8,1), Linda Krūmiņa (vid.vērt.
– 7,6), Dainis Žukausks (vid.vērt. – 7,4);
6.klasē:
Dace Degole (vid.vērt. – 8,5).
Skolā mācās arī tādi skolēni, kuri 1.semestrī nav kavējuši
nevienu dienu. Tie ir: 1. klasē – Margarita Brigmane,
Eva Želamska; 2. klasē – Anastasija Strautniece, Vitālijs
Jakubelovičs, 3.klasē – Alise Ivanova, Georgijs Lavrentjevs,
Toms Roziņš, Vanesa Štāle; 4.klasē – Edvīns Jurago, Oskars
Gabriels Mihailovs, Jolanta Rikmane; 5. klasē Nauris Jānis
Lapiņš, Sintija Roziņa; 6.klasē – Normunds Sivačovs.
Paldies priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem par
ieguldīto darbu skolēnu mācīšanā un audzināšanā! Lai tikpat
veiksmīgs un vēl labāks ir mācību gada noslēgums!
Gunta Šurna
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības vadītāja

Noslēdzot 1. semestri Svitenes skolā
..vien caur zināšanām
ir katram sava
laime jāatrod!
/K.Apšukrūma/
Skola ir vieta, kur mācīties – motivēt, pārbaudīt savu
patstāvību, palīdzēt, atbalstīt vienam otru, pieņemt lēmumus.
Rezultāts mācību darbā panākams ar sistemātisku un
pacietīgu darbu. Jautājums – cik lietderīgi un atbildīgi
izmantojam sev piedāvātās iespējas?
Pirmajam mācību semestrim beidzoties, izvērtējot
rezultātus un mācību sasniegumus, labas sekmes mācībās
guvuši: Pudņiks Lauris un Kampine Megija – 1. klasē,
Dičpetere Līga Katrīne, Freimanis Denijs, Jonase Adriana,
Jonase Laura – 2. klasē, Rence Melisa, Smilga Rinalds,
Smilga Valts – 3.klasē, Reinfelde Eva, Pičugina Rihards –
4.klasē, Alksnis Dāvis – 5.klasē, Kampine Jogita, Mangina
Aiva – 6.klasē.

Pateicības par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu
saņēma arī Emiljanoviča Kristīne, Ivanova Laura un Strupišs
Roberts no 5,6.gad.bērnu grupas. Slavējami tie skolēni, kuri
ir apmeklējuši skolu un nav nokavējuši pirmajā semestrī
nevienu mācību stundu. Tie bija Jonase Adriana – 2. kl.,
Barvids Sandijs – 3. kl., Ivanovs Ralfs, Maldžus Dairis,
Mangina Aiva, Nākmanis Linards – 6.kl.
Par nesavtīgu atbalstu skolas jaunās apkures sezonas
malkas sagatavošanā skolas kolektīvs pateicās skolēnu
vecākiem – Rencim Jānim, Pūcēnam Armandam, Nākmanim
Imaram, Kampinei Sarmītei, Ivanovam Mārim. Par darbību
skolas sabiedriskajā dzīvē pateicības saņēma vecāku
pārstāvji - Jonase Jeļena, Ezīte Aija, Kampine Sarmīte un
kā aktīvi skolas pasākumu atbalstītāji - Reinfelde Vita un
Grabovskis Pēteris.
Ir savas spējas jāliek lietā,
jo izaug dažkārt
koks no mieta,
ja stādītājs šo darbu prot.
Izturību, pacietību un neatlaidību turpmāk vēlGunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas Svitenes struktūrvienības vadītāja

6.

Rundāles novada ziņas

L A B I E Z I E M A S S V Ē T K U DARBI
savas grupas meitenēm cepa gardas piparkūkas, 3A, 2L
un 1Ēs grupas sarūpēja arī nelielas dāvanas – ikdienā
noderīgas lietas. Ar sarūpētājām dāvanām četri labie rūķi
- Artis, Laura, Ance un Kristaps – 20. decembrī devās līdzi
Rundāles novada Sociālā dienesta darbiniekiem.
Ikviens darbs, darīts no sirds, rada dubultu prieku,
jo vissvarīgākais dzīvē nav nedz nopērkams, nedz
pārdodams, bet cieņā un mīlestībā nosakāms. Ceru,
ka šādu atziņa guva daudzi Saulaines Profesionālās
vidusskolas skolēni.
Kristīne Brūvele,
Rundāles novada Sociālā dienesta vadītāja

20. decembrī četri Saulaines profesionālās vidus
skolas skolēni – Artis, Laura, Ance un Kristaps kopā
ar Rundāles novada Sociālā dienesta darbiniecēm
sagādāja brīnišķīgu Ziemassvētku pārsteigumu
Rundāles novada vientuļajiem pensionāriem, kas
droši vien vēl ilgi sildīs viņu sirdis un paliks atmiņās.
Maija Staņulāne,
Saulaines profesionālās vidusskolas skolotāja:
Doma, ka Saulaines profesionālās vidusskolas skolēni
varētu iesaistīties labdarībā, radās jau rudenī. Uzrunājot
skolēnu pašpārvaldi, viņi to atzinīgi novērtēja un kopīgi
domājām, kā mēs varētu būt noderīgi. Lai tā nebūtu
tikai dažu aktīvistu iniciatīva, iesaistījām visas grupas.
Decembris mūsu skolā bija labo darbu mēnesis –
iepriecināt sevi, vecākus un skolotājus ar labām sekmēm,
rotāt klases, gatavot Adventes vainagus un eņģeļus, kā
arī neaizmirst tos cilvēkus, kuri ir mums līdzās – vientuļos
pensionārus.
Jaunieši un skolotāja S. Collenkopfa nolēma, ka svētkos
būtu jauki iepriecināt pensionārus ar pašdarinātiem
apsveikumiem, kā arī skanētu dziesmas un dzeja.
Gandarījums, ka jaunieši bija patiešām ļoti aktīvi,
skolotāju istabas galds bija noklāts ar visdažādākajām
atklātnītēm. Skolotāji novērtēja, atlasot interesantākās, un
tās arī tika dāvinātas. 2Ēs grupas audzinātāja S. Gūta ar

Mūs ļoti gandarīja fakts, ka mūsdienās ir tik aktīvi un
atsaucīgi jaunieši, kuri atbalsta šāda veida aktivitātes.
20. decembrī mēs kopīgi apsveicām vairāk nekā
trīsdesmit Rundāles novada vientuļo pensionāru. Šiem
cilvēkiem jauniešu pašu rokām gatavotas dāvaniņas –
pašceptās, ļoti skaisti noformētās un garšīgās piparkūkas,
pašgatavotas apsveikuma kartiņas, apgleznotas krūzītes,
āboli, kafija un tēja – bija patiesi liels un negaidīts
pārsteigums. Jaunieši skaitīja aizkustinošus Ziemassvētku
dzejoļus, kā arī dziedāja dziesmas. Savukārt Rundāles
novada dome katram vientuļajam pensionāram piešķīra
Ziemassvētku pabalstu 10 latu apmērā.

Pēc mūsu kopīgā brauciena tika saņemtas sirsnīgas
atsauksmes un pateicības vārdi. Šiem cilvēkiem tas
bija ļoti liels un negaidīts Ziemassvētku pārsteigums,
kas patīkami aizkustināja un noteikti vēl ilgi paliks viņu
atmiņās.

***

Janvāra sākumā, tiekoties ar Saulaines profesionālās
vidusskolas aktīvajiem jauniešiem – Anci (17 gadi),
Lauru (18 gadi), Kristapu (21 gads), viņi sarunas laikā
atzina, ka bijuši pārsteigti par ieraudzīto un piedzīvoto.
Kristaps: Noteikti gribētu šādu pasākumu atkārtot arī
šogad Ziemassvētkos vai kādā citā reizē, tomēr, domāju,
ka būtu būtiski iesaistīt arī citus jauniešus, lai viņi redzētu
un justu to, ko mēs - iejusties un saprast to, ko mēs
jutām, redzēt to, ko mēs redzējām.
Laura: Daudziem jauniešiem ir priekšstats, ka šādā
veidā iepriecināt cilvēkus, kuriem klājas grūti, nav „stilīgi”.
Daudzi no mums nav saskārušies ar šādām problēmām un
grūtībām, līdz ar to viņi neredz arī citu cilvēku problēmas
un neizjūt vajadzību palīdzēt. Tas, protams, arī ir atkarīgs
no audzināšanas ģimenē.
Kristaps: Es domāju, ka ikvienam ir svarīgi izprast, ka
tepat līdzās ir cilvēki, kuriem ir ļoti lielas problēmas gan
ar veselību, gan ar pārvietošanos. Daudziem no šiem
cilvēkiem ir bērni, bet sen jau devušies savās gaitās.
Laura: Man bija prieks, ka mums bija šī iespēja apsveikt
vientuļos cilvēkus Ziemassvētkos, tas deva gandarījumu.
Kristaps: Mums bija prieks, ka arī sociālās darbinieces
bija ļoti aktīvas un palīdzēja mums iesaistīties un
iejusties, kā arī pašas dziedāja mums līdzi. Tas palīdzēja
mums nesamulst. Viņas jau pārzināja mūsu sagatavotās
dziesmas un, pirms mēs devāmies pie cilvēkiem, parasti
zināja ieteikt, kāda dziesma kuram cilvēkam patīk.
Laura: Mūs pārsteidza sociālā dzīvokļa iemītnieces
Pilsrundālē, kur viena tante mums pat uzdāvināja eglīti un
nodziedāja dziesmu ukraiņu valodā.
Ance: Pēc visa piedzīvotā mēs redzējām, cik svarīgi
ir uzturēt ciešas saiknes ar saviem tuvākajiem cilvēkiem,
biežāk braukt ciemos.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

10 GADU JUBILEJAS PASĀKUMS PAŠDARBĪBAI BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ JEB SŪNU CIEMA ATDZIMŠANA

Decembra sākumā Bērsteles kultūras namā pulcējās
gan Rundāles novada amatieru kolektīvi, gan arī viesu
kolektīvi no kaimiņu novadiem, lai atzīmētu kultūras dzīves
atdzimšanas desmito gadadienu Bērsteles kultūras namā.
Pasākumu atklāja Bērsteles amatierteātris, demonstrējot
nelielu fragmentu no savas pirmizrādes pirms 10 gadiem –
„Laimes lācis” (attēlā).
Par kultūras dzīves atdzimšanas laiku Viesturu pagasta
Bērsteles kultūras namā tiek uzskatīts 1999. gada
pavasaris, kad marta un aprīļa mēnešos tika rīkotas talkas,
kurās piedalījās aktīvākie Bērsteles iedzīvotāji un paši ar
saviem instrumentiem attīrīja Bērsteles kultūras nama zāli
no gružiem. Jāatzīmē, ka sporta nodarbības Svetlanas
Počas vadībā kultūras nama foajē notika jau no 1998.gada
– sākums bija īpaši grūts, jo trūka sporta inventāra. Tieši
šo nodarbību laikā Svetlanai izdevās motivēt jauniešus
iesaistīties kultūras nama zāles sakopšanas talkās.
Tajā laikā izveidojās arī Viesturu pagasta futbola
komanda un 1998. gada jūnijā viņiem bija pirmā spēle
kompleksā „Jaunība”, kurā notika atklātais čempionāts
futbolā. Savukārt 2003. gada februārī Bērsteles kultūras
namā sporta nodarbības uzsāka vadīt Valentīna Žuravļova.
Daudzi jau zina – augstos godalgojumus, ko sportisti
guvuši, vairs nevar uz abu roku pirkstiem saskaitīt.
Pēc neilga laika šajā zālē jau atskanēja dīdžeja pults,
kura aicināja uz pirmajām diskotēkām dancot gribētājus.
Sākot ar 2000. gadu, sešus gadus darbojās šūšanas
pulciņš, kuru vadīja Gunta Šurna. Savā darbības laikā ar
pašu šūdinātajiem tērpiem dalībnieces priecēja mazus un
lielus dejotājus, kā arī ar savām modes skatēm piedalījās
dažādos pasākumos.

Arī pasākuma laikā skatītājiem bija iespēja novērtēt gan
pirms vairākiem gadiem tapušos tērpus, gan arī no jauna
šūtos.
Savukārt sākot ar 2008. gadu Gunta uzsāka vadīt
radošo pašizpausmju pulciņu, radot iespēju Bērsteles
iedzīvotājiem apgūt dažādus rokdarbus – ne tikai šūšanu,
bet arī adīšanu, tamborēšanu, pīšanu, vīšanu, kompozīciju
veidošanu, apgleznošanu un vēl daudzus citus interesantus
rokdarbus.
2000.gada rudenī tika izveidoti trīs deju kolektīvi Aigas
Vangales vadībā – jauniešu, divi bērnu deju kolektīvi, un
jau tā gada 19.decembrī Ziemassvētku koncerta „Naktī bira
zelta rasa” ietvaros, viņi jau sniedza pirmo savu koncertu
Viesturu pagasta iedzīvotājiem. Pēc pasākuma laikrakstā
„Bauskas Dzīve” tika rakstīts: „Bērstelē pēc ilgiem gadiem
mirdz Ziemassvētku zvaigzne!”
2003.gadā jaunieši savu deju prasmi bija izkopuši tiktāl,
ka spēja izcīnīt dalību XXIII Vispārējos latviešu dziesmu un
deju svētkos Rīgā, savukārt vēl pēc gada pierādīja sevi kā
trešie labākie Bauskas rajona deju kolektīvu skatē.
2003.gadā savu darbību sāka arī sieviešu deju kolektīvs.
Līdz pat 2005.gadam jaunieši varēja lepoties ar daudziem
panākumiem, kā arī neiztrūkstoši piedalījās un ieguldīja
lielu darbu dažādu kultūras pasākumu norisē.
2001.gads nāca ar jaunām idejām un pārsteigumiem –
Bērsteles kultūras namā uzsāka darboties teātra pulciņš,
kuru vadītāja Anita Šapkova. Togad 28. decembrī teātra
pulciņš uzstājās pašdarbnieku koncertā ar lugu „Laimes
lācis” pēc Andreja Upīša stāsta „Sūnu ciema zēni”. Kopš
tā laika teātra pulciņš kļuva par neatņemamu sastāvdaļu
pasākumos Bērsteles kultūras namā, kā arī kaimiņu
pagastos, kuros viņu sagatavotie uzvedumi priecēja
skatītājus. 2006. gadā Bauskas amatierteātru skatē tika
iegūts pateicības raksts, savukārt gadu vēlāk – gūta
atzinība par laikmetam atbilstošu ietērpu un aizrautīgu
saspēli Annas Brigadieres iestudējumā „Čaukstenes”, kā
arī atzinība Aijai Ciprusei par labāko debiju Fogelenes
lomas izpildījumā. Anita Šapkova teātri turpināja vadīt
līdz 2007.gadam, savukārt vēlāk tika uzaicināts darboties
režisors Edvins Hegenbarts. No 2008.gada teātra pulciņu
turpina vadīt Līga Bajāre.
2001.gadā darbojās arī kopīgais koris ar Rundāli. Koris
darbojās līdz 2004. gadam. Ar to dziedāšana Bērstelē
vēl nebeidzās un 2005. gadā uzsāka darboties vokālais
ansamblis Andras Strelčūnes vadībā. 2007.gadā ansamblis
ieguva atzinības rakstu Bauskas rajona ansambļu skatē.

Savu darbību tas turpināja līdz pat 2008.gadam. Savukārt
2009. un 2010.gadā darbojās bērnu vokālais ansamblis
2008. gadā parādās jaunas vēsmas kultūras dzīvē un
sāk darboties Mix dance pulciņš bērniem (vadītāja Diāna
Poča), kas ieinteresēja daudzus bērnus, un vēderdeju
pulciņš (vadītāja Iluta Puķīte), kas sagādāja daudzām
dāmām nopietnus izaicinājumus – tomēr jāatzīst, ka
interese bija un ir liela vēl joprojām.
Visi šie pulciņu vadītāji ir izveidojuši skaistu vēsturi
kultūras dzīvē Bērstelē.
Dažādu pasākumu norisē vienmēr atsaucīgi izpalīdzējuši
cilvēki, kurus Bērsteles kultūras namā dēvē par labajiem
gariņiem – Ludis Geidāns, Sergejs Gorijavčevs, Zinaīda
Kevliča, Lidija Osipova, Guna Lisovska, Vitālijs Bļinkovs,
Ilgvars Ūdris, Inta Mihailova, Zaiga Ārente, Gunta Šurna,
Līga Bajāre, Anita Šapkova, Evrika Udalova, Danute
Kuruļenko.
Tika izteikta arī pateicība iepriekšējiem pagasta
priekšsēdētājiem – Alvim Feldmanim, Andrim Krūmiņam,
Aijai Udalovai, kā arī tagadējam Rundāles novada domes
priekšsēdētājam Aivaram Okmanim un Viesturu pagasta
pārvaldes vadītājam Naurim Brūvelim par atbalstu, ko
katrs devis, lai kultūras dzīve Bērstelē kļūtu par ikdienas
neatņemamu sastāvdaļu.
Godinot šo desmit gadu kultūras atdzimšanas jubileju,
bija ieradies prāvs apsveicēju pulks – gan Rundāles novada
amatieru kolektīvi, gan arī kolektīvi no kaimiņu novadiem.

Svitenes amatierteātra „Šurumburums” sveiciens
Svetlana Poča
Bērsteles kultūras nama vadītāja

Rundāles novada ziņas – Intervija
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30 GADI PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Intervija ar Andu Liškausku, Pilsrundāles vidusskolas direktori un Rundāles novada deputāti
Anda Liškauska ir zemgaliete, viņas dzimtā puse ir
Misa. Anda ir pabeigusi Misas astoņgadīgo skolu, vēlāk
mācījusies Iecavas vidusskolā, bet augstāko izglītību
apguvusi Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā.
Rundāles novada domes deputāta pienākumu pildīšanu
Anda uzsāka pagājušā gada vasarā. Rundāles novada
domē viņa tika ievēlēta no deputātu kandidātu saraksta
„Cilvēkiem un zemei” ar 728 balsīm.
Kāpēc nolēmāt studēt
pedagoģiju?
Dzimusi:
Misā
Jāatzīst, ka pedagoģija jau
kopš skolas laikiem ir vienīgā
Nodarbošanās:
joma, kurā es sevi redzēju, ar
Pilsrundāles
kuru es biju iecerējusi saistīt
vidusskolas direktore
savu nākotni, maza būdama,
es mēdzu nosēdināt savu
Aizraušanās:
brāli vai citus bērnus un viņus
Grāmatu lasīšana,
mācīt.
adīšana, ceļošana
Es biju laba skolniece, man
viss padevās un patika
Moto:
mācīties. Droši vien zināms
Neatsakies no tā, ko
devums manā profesijas
dzīve tev dod
izvēlē ir bijis arī audzinātājiem
gan sākumskolā, gan arī
Dzīves vērtības:
vēlāk. Jāsaka atklāti - man
Ģimene un darbs
citas profesijas pat nav
bijušas padomā.
Man atlika vienīgi izvēlēties studēt vācu valodu vai latviešu
valodu – mana vecāmāte ļoti labi pārzināja vācu valodu, kā
arī man bija laba vācu valodas skolotāja, savukārt mana
mamma ļoti ilgu laiku strādāja bibliotēkā, kas man deva
saikni ar grāmatām un literatūru. Rezultātā izvēlējos tieši šo
virzienu – latviešu valodu un literatūru.
Liepājā studējot tomēr nepalikāt strādāt tai pusē...
Šeit tomēr ir mana dzimtā puse. Beidzot augstskolu,
mums tika piedāvāts strādāt šajā pusē 4 skolās: Mežotnē,
Jaunsaulē, Pilsrundālē, liekas pat, ka arī Saulainē. Uz šo
Latvijas pusi atnāca strādāt vairāki mani toreizējie kursa
biedri.
Kaut arī esmu dzimusi un dzīvojusi tepat netālu, astoņdesmitā
gada janvārī es pirmo reizi atbraucu uz Pilsrundāli un
apskatīju jaunuzcelto skolu, tikos ar Aloīdu Baķi, kura tolaik
bija direktore.
Pērn apritēja 30 gadi, kopš es dzīvoju Pilsrundālē un strādāju
Pilsrundāles vidusskolā.
Kā tolaik iejutāties jaunajā skolas kolektīvā?
Tā kā tika uzcelta jaunā skolas ēka, toruden skolā sāka
strādāt vairāki jauni skolotāji. Pirmo pusgadu mēs vēl
dzīvojām Rundāles pilī. Tika organizēti dažādi pasākumi,
kuros iesaistījās jaunie skolotāji. Arī nākošajā gadā mūsu
pulciņam pievienojās vēl vairāki jauni pedagogi. Īpašas
grūtības iejušanās jaunajā skolā man nesagādāja.
Paldies arī skolotājai Ainai Alksnei, kura mani tolaik ievadīja
pedagoģiskajā darbā.
Un kā veicās ar skolēniem?
Nevarētu teikt, ka pirmajā gadā skolēni mani ļoti klausīja.
Sākumā nācās pacīnīties ar disciplīnas problēmām, bet nu –
tiku galā. Pirmās klases bija ļoti lielas – vairāk kā 30 skolēni.
Tā kā viegli nebija.
Gribu atzīmēt, ka manā pirmajā audzināmajā klasē mācījās
Daiga Saka, kura šobrīd ir mana vietniece izglītības
jautājumos (foto – otrajā rindā pirmā no labās puses).

Andas pirmā audzināma klase 1981.gadā
Esmu secinājusi, lai nostiprinātu savas iemaņas un prasmes
pedagoģijā, ir jāiziet viens pilns posms, proti, ir jāizaudzina
viena klase, t.i. – vismaz septiņi gadi, lai varētu sākt izvērtēt,
ko darīt citādāk, lai būtu labi rezultāti. Pieredze, kā labāk un
pareizāk darīt, nāk tikai ar gadiem.
Man kopumā ir bijušas trīs audzināmās klases. Katram
audzinātājam jau laikam tā pirmā klase ir vismīļākā. Man
savu pirmo audzināmo klasi vajadzēja divas reizes atstāt,
domājot par saviem bērniem. Redzot to, ka viņi tikpat labi
sadzīvo ar citiem skolotājiem, esmu secinājusi, ka nevar sevi
tik daudz atdot audzināmajai klasei. Tomēr katram pirmajā
vietā jābūt ģimenei, lai cik mīļi būtu audzināmās klases bērni.
Mana otrā audzināmā klase bija unikāla, jo vidusskolas
gados, uzsākot 10.klasi, tajā mācījās tikai meitenes. Un tad,
ap rudens vidu, atgriezās Aldis Smilga, viņš visus vidusskolas
gadus bija vienīgais puisis šajā klasē. Otras tādas klases
vidusskolā manā līdzšinējā darba pieredzē nav bijis.
Kā Jūs šobrīd izjūtat papildus pienākumus, saistībā ar
direktores amatu?
Toreiz, 80. gadā, kad sāku strādāt Pilsrundāles vidusskolā,
man nekad nebūtu ienācis prātā, ka es šajā skolā reiz varētu
būt direktore.

Jāsaka gan, ka īpaši lielus pārsteigumus jaunie pienākumi un
atbildība man nav sagādājuši, jo man ir bijis vērtīgs pārejas
posms, strādājot piecpadsmit gadus par direktora vietnieci.
Pa šiem gadiem diezgan labi iepazinu arī direktora darbu, jo
daudzus plānošanas darbus jau tad vajadzēja veikt.
Tad, kad nāca piedāvājums kļūt par direktori, protams,
es pārdomāju. Bija arī šaubu moments, jo direktora
amata pienākumos ietilpst arī skolas saimnieciskās puses
pārzināšana, juridiski jautājumi. Tomēr pie sevis nospriedu, ja
citas sievietes var šo darbu darīt, kāpēc gan to nevarētu arī
es? Šādos brīžos es vienmēr pieturos pie domas – ja man
dzīve dod iespēju un piedāvājumus, kāpēc nepamēģināt, jo
atpakaļ soli vienmēr var spert.
Es piekritu šim piedāvājumam. Tolaik man bija 27 gadu
darba pieredze Pilsrundāles vidusskolā, un es vēlējos dot
skolai vēl vairāk, kļūstot par tās vadītāju. Arī skolotāji mani
atbalstīja – jo viens pats jau nekā izdarīt nevari.
Darbi un pienākumi, kas nāk līdz ar jauno amatu, ir
neizmērojami. Īpaši pēdējo divu gadu laikā man ir bijuši
vairāki būtiski pārbaudījumi – skolas akreditācija, trīs skolu
reorganizācija, kas neizbēgami bija saistīta ar nepatīkamiem
momentiem, kā darbinieku atbrīvošanu no darba. Tāpat arī
liels izaicinājums ir bijis Eiropas projektu realizācija.
Pēdējos divus gadus nezinu, ko nozīmē reāls atvaļinājums.
Protams, to visu kompensē gandarījums par to, kas ir
izdarīts, par veiktajām pārvērtībām skolā, jo, nenoliedzami,
mūsu skola ir kļuvusi modernāk aprīkota un skaistāka.
Vai gandarījums vienmēr palīdz izturēt lielo darba slodzi
un atbildību?
Man laikam no vecākiem ir mantotas darbaholiķa iezīmes,
jo man darbs pēdējos gados veido dzīvei saturu, dot tai
piepildījumu.
Kad bērni lieli, tad vari sevi veltīt darbam pilnībā un, tādā
ritmā dzīvojot, viens darbs dzen nākamo.
Zīmīgs moments saistībā ar šo bija mana piecdesmitā
dzimšanas diena, kur mani kolēģi sarīkoja atrakciju – man bija
jāizada viens no diviem kamoliņiem, kur vienā bija simboliski
paslēpta mašīna, otrā lellīte: ko izadīs, tas arī sagaidīs mani
tuvākajā nākotnē – automašīna vai mazbērniņš.
Protams, ka es vēlējos mašīnu, jo tolaik apmeklēju šoferu
kursus un gatavojos iegūt autovadītāja apliecību. Par
mazbērniem, atklāti sakot, domas biju atlikusi uz vēlāku
laiku. Kamēr citas vecmāmiņas sajūsminājās par saviem
mazbērniem, man šīs sajūtas bija svešas. Toreiz sagadījās,
ka izadīju tomēr lellīti. Tā visa rezultātā – pagājušajā
gadā es kļuvu divkārša vecmāmiņa: 19.septembrī manai
meitai piedzima dēliņš, savukārt dienu vēlāk, 20.septembrī,
dēlam – meitiņa.

Anda ar mazbērniem – Martu un Robertu
Šobrīd mana meita dzīvo šeit Pilsrundālē pie manis, un nu
man ir iespēja pilnībā izjust, ko nozīmē būt vecmāmiņai.
Tagad, kad nāku mājās no darba nogurusi, ar savām
problēmām, mani jau pie durvīm smaidīdams skrien sagaidīt
Robertiņš. Viņš šobrīd ir mans pozitīvais lādiņš, kurš vismaz
uz kādu laiku palīdz aizmirst problēmas un rūpes, ļaujot
atslēgties no darba.
Kādas ir Jūsu brīvā laika iecienītākās nodarbes?
Savā brīvajā laikā, tik cik nu man tas atliek, man patīk
lasīt grāmatas. Parasti lasu, lai atpūstos – bestsellerus,
kriminālromānus, dāmu romānus, kā es saku, pasaciņas
pieaugušajiem pirms miega. Blakus tam, protams, arī klasika
- „obligātā literatūra” – bet tas jau drīzāk ir darbs.
Ziemā iecienītākā brīvā laika nodarbe noteikti ir adīšana.
Kamēr es vēl nebiju kļuvusi par direktori un vecmāmiņu, es
ļoti daudz adīju. Vienā ziemā varēju noadīt pat piecpadsmit
džemperus. Tagad man reāli laika ir maz. Tomēr televizoru
ziemas vakaros skatīties vienkārši tāpat, neko nedarot,
nevaru. Ņemu adatas un dziju un adu zeķes, top arī kāds
džemperis.
Trešā lieta, kas man ļoti patīk, ir ceļošana, kurai pēdējos
gadus nav atlicis laika un līdzekļu. Pēdējos desmit gados
esmu pabijusi daudzās Eiropas valstīs. Esmu iecienījusi
vairāk baudīt dabas skatus, nevis lielpilsētu burzmu.
Ceļojuma galamērķis, kas man palicis atmiņā kā Nr.1, ir
Norvēģija ar saviem fjordiem, mūžīgo ledāju, kuram var
pieskarties. Otrs pretstats, kas man ir palicis atmiņā, ir
Horvātija – ūdenskritumi, parki, jūra. Jā, nevar aizmirst arī
uzkāpšanu Etnā.

Anda Sicīlijā
2008.gadā

Pastāstiet par savu deputāta pieredzi
Man kā deputātei ir ilgu gadu pieredze, kura aizsākās 90-to
gadu sākumā. Toreiz skolai bija atsevišķs saraksts, kurā es
biju vienīgā kandidāte. Mēs tajā laikā sapratām, ka vajag
deputātu vidū kādu cilvēku no skolas, lai būtu iespējas
aizstāvēt skolas intereses, jo, domājot reāli, visi cilvēki nevar
būt vienlīdz labi lietas kursā par visu notiekošo. Es pati arī
neesmu speciāliste, piemēram, lauksaimniecības jomā –
kad tiek lemts par šādiem jautājumiem, es pilnībā uzticos
pieredzējušiem kolēģiem, kuri tos pārzina.
Izglītības joma ir tā, ko es pārzinu. Ilgus gadus biju arī
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja.
Protams, vairākas reizes esmu domājusi – pietiek! Tomēr
esmu ļāvusi sevi pierunāt turpināt iesākto, jo ir iekrāta liela
pieredze izglītības jomā, ko varu likt lietā.
Kā Jūs vērtējat šo Rundāles novada domes sasaukumu?
Pagājušajā vasarā, kad sāku pildīt deputāta pienākumus,
šī deputātu komanda jau bija iestrādājusies. Iespējams,
ka sākumā viņiem gāja grūtāk, jo vairākiem ievēlētajiem
deputātiem nebija iepriekšējās pieredzes šajā jomā.
Šeit darbojas cilvēki, kuri ir ieinteresēti tajā, kas notiek mūsu
novadā. Dažkārt ir vajadzīgi jauni cilvēki, lai iegūtu skatu
no malas, citu redzējumu uz lietām, pie kurām esam jau
pieraduši. Lai iestrādātos, visur vajadzīgs laiks. Galvenais,
lai būtu vēlme strādāt un risināt novada problēmas.
Kuras pēc Jūsu domām ir mūsu novada prioritātes?
Protams, tā ir lauksaimniecība un tūrisms, kuras tālāk
jāattīsta.
Būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu radīt kādas papildus darba
vietas, kur cilvēkiem būtu kur strādāt.
Jāatzīmē arī izglītības iegūšanas iespējas: mūsu novadā
iedzīvotājiem ir pieejama visu pakāpju izglītība šeitpat, tuvu
dzīvesvietai. Jādomā arī par jauniešiem, par brīvā laika
izmantošanas iespējām
Kādam pēc Jūsu domām ir jābūt novada patriotam?
Novada patriots ir cilvēks, kurš dzīvo Rundālē, kuram rūp
novada attīstība, kurš pats cenšas piedalīties dažādās
novada organizētajās aktivitātēs. Šāds cilvēks māk reāli
izvērtēt novadā notiekošo, redz labo un problēmas, viņam
ir savs viedoklis par to, kā padarīt dzīvi Rundālē labāku.
Viņš nav tikai patērētājs un kritizētājs, bet aktīvs, darboties
gribošs cilvēks.
Jūsu novēlējums Rundāles novada iedzīvotājiem 2011.
gadu uzsākot
Mēs dzīvojam mazā novadā, tādēļ jo īpaši mums jābūt
vienotiem, lai dzīve kļūtu šeit labāka. Mācīsimies saskatīt
apkārt notiekošajā arī labo, mazāk kritizēsim, bet vairāk paši
darīsim!

Par Andu...
Aivars Okmanis, Rundāles novada domes
priekšsēdētājs –
Anda kā deputāte strādā jau kopš 1994.gada un ar šiem
pienākumiem vienmēr ir labi tikusi galā, īpaši risinot
izglītības jomas jautājumus. Viņa vienmēr darbam pieiet
ar augstu atbildības sajūtu.
Daiga Saka, Andas skolniece un Pilsrundāles
vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā –
Saprotoša, cilvēciska, zinoša, mērķtiecīga, taisnīga,
izpalīdzīga, ar ļoti lielām darba spējām, precīza, prasīga
pret sevi un citiem. Laba kolēģe. Kā skolotāja –
profesionāls pedagogs. Iegulda ļoti lielu darbu skolas
attīstībā. Vienkārši – jauks cilvēks.
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā - intervija ar
Gunāru Grīnfeldu, restaurācijas uzņēmuma IK „Rokajs”
vadītāju, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem foto arhīviem
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Silti sveicieni
Rundāles novada
janvāra jubilāriem!

Sveicam Rundāles novada
jaundzimušos un viņu vecākus!

Džesija Belte
Dzidra Kārkliņa
Anastasija Lavraščuka
Anfisa Ņikonova
Leonarda Polone

75

Konstantīns Jurēvičs
Donata Sedi
Ārija Strautiņa

70

Rita Aleksandroviča
Veronika Eižvertiņa
Gaļina Pumpure
Jānis Pūcēns
Vida Rubina
Malda Sangaile
Antoņina Seļakova
Jadviga Vitkovska

65

Velta Klindžāne-Klinšāne
Boriss Lapickis

60

Ināra Bubinska
Laura Liepa
Daina Sergejeva
Aleksandrs Šelegovskis

55

Arnis Grīnis
Aivars Kapkalns
Ināra Sīmane
Edmunds Straņķis
Ilga Straņķe
Imants Zariņš

50

Sarmīte Nākmane
Jevgenijs Rešetņikovs
Volodymyr Stakhii
Edgars Strazdiņš

Stāstu vakars „Agrāk Rundālē bija tā!”
28.janvārī plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā

Gabriela Nākmane

Klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās – Sveču diena

dzimusi 21.decembrī, 2010
Vecāki: Anita Harlamova un Uldis Nākmanis

4.februārī plkst.17.00 Bērsteles kultūras namā
Romantiskais kino vakars

Nellija Norova

dzimusi 03.decembrī, 2010
Vecāki: Diāna Jakubeloviča un Aleksandrs Norovs

Novada bibliotēkas gaida jaunus lasītājus!
Bērstele

Pilsrundāle

Svitene

Vecrundāle

Viesturi

Pirmdiena

11.00 – 17.00 11.00 – 19.00 10.00 – 16.00

9.00 – 12.00

–

Otrdiena

11.00 – 17.00 11.00 – 18.00 10.00 – 17.00

–

9.00 – 15.00

–

–

Trešdiena

–

–

–

Ceturtdiena 11.00 – 17.00 11.00 – 18.00 10.00 – 16.00 16.00 – 19.00 10.00 – 17.00
Piektdiena

9.00 – 15.00 11.00 – 18.00 10.00 – 15.00 18.00 – 20.00

9.00 – 15.00

Sestdiena

–

–

–

9.00 – 17.00

–

Svētdiena

–

–

–

–

12.00 – 17.00

Rundāles novadā ir 5 publiskās bibliotēkas ar iedzīvotājiem
atbilstošu darba laiku. Trešdienas visās bibliotēkās ir metodiskās
dienas, kad bibliotēku vadītājas dodas uz apmācību semināriem
Bauskā vai Rīgā, iepērk grāmatas vai strādā bibliotēkā, bet
neapkalpo lasītājus.
Visās bibliotēkās ir brīvpieejas grāmatu krājums lieliem un
maziem lasītājiem, periodiskie izdevumi, kurus var ņemt uz
mājām, bērnu stūrīši pavisam mazajiem apmeklētājiem un
bezmaksas internets. Jums ir iespēja noskanēt, nokopēt
un izdrukāt nepieciešamos materiālus. Katrā bibliotēkā tiek
izvietotas dažādas tematiskas izstādes un notiek interesanti
pasākumi bērniem un pieaugušajiem.
Bibliotēkām ir izveidots savs blogs internetā, kurā publicētas
aktualitātes mūsu darbā un fotogrāfijas no pasākumiem.
Ieskatieties http://rundalesbiblio.blogspot.com/!
Reizi ceturksnī bibliotēkas iepērk jaunās grāmatas, bet, ja Jūsu
pieprasītais izdevums nav bibliotēkā, tad to iespējams pasūtīt
no citas, ko veiks bibliotēkas vadītājs. Tiem, kuriem internets
pieejams mājās vai darbā, var izmantot elektronisko kopkatalogu
http://katalogs.bauskasrcb.lv/alise/, lai apskatītos kādas grāmatas
pieejamas katrā bibliotēkā.
Bibliotēkās, izmantojot bezmaksas internetu, Jūs varat apmaksāt
savus rēķinus Lattelecom, Latvenergo vai darboties interneta
bankā, bet, ja trūkst vajadzīgo iemaņu, mēs Jums palīdzēsim, jo
sniedzam konsultācijas arī šādos jautājumos.
Ja Jūs vēl neesat kādas bibliotēkas lietotājs,
tad 2011.gadā noteikti to izdariet!
Rundāles novada bibliotēku vadītājas

Visi interesenti aicināti atbalstīt un just līdzi
volejbola komandai RUNDĀLE - BAUSKA
Latvijas Čempionāta 1.līgas spēlēs!
Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:
Rundāles pagasts
1 mazdārziņš Pilsrundālē 0,03 ha
(kadastra Nr. 40760030436)
1 mazdārziņš pie Rītausmām 0,04 ha
(kadastra Nr. 40760080268)
2 mazdārziņi Saulainē 0,1 ha
(kadastra Nr. 40760080144,
40760080146)
1 zemes gab. Pilsrundālē 1,6 ha
(kadastra Nr.40760030344)
Rundāles novada dome

Tikšanās ar dziednieci Valentīnu Uzari
28.janvārī plkst.18.00 Baltajā mājā

Pārslu eņģeli…
Tiem spārni trausli,
Kūst tie saujās,
Bet daile to stipra –
Tie plaukstai klāt kļaujas...
/G.Vāveris/
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Janvāra un februāra spēļu grafiks:
26.01.2011
			
02.02.2011
			
06.02.2011
		
11.02.2011
			
26.02.2011
		
27.02.2011

plkst. 20.00 spēle ar Ozolnieki JNSC
(Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē)
plkst. 20.00 spēle ar RVS Lāse
(Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē)
plkst.12.00 spēle ar Kuldīgas NSS
(SC Mēmele)
plkst. 20.00 spēle ar Valgunde
(Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē)
plkst. 14.00 spēle ar VK Ventspils
(SH Pārventa)
plkst. 12.00 spēle ar DBJSS (SC Mēmele)

11.februārī plkst.18.00 Svitenes tautas namā
V.Benuža piemiņas kausa izcīņa šahā
12.februārī plkst.10.00 Pilsrundāles vidusskolā
Es dāvāju Tev – pasākums veltīts mīlestības mēnesim
18.februārī plkst.18.00 Viesturu kultūras centrā
Galda spēļu turnīrs
19.februārī plkst.10.00 Svitenes tautas namā
Rundāles novada amatierkolektīvu koncerts - POPIELA
19.februārī plkst.19.00 Bērsteles kultūras namā
Rundāles novada Ziemas sporta spēles
25.februārī plkst.16.00 Pilsrundāles vidusskolā
Sporta spēlēs aicināti piedalīties Rundāles novada
iestādes, uzņēmumi un zemnieku saimniecības!
Stāstu vakars
25.februārī plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā
Sniegavīru randevu
27.februārī plkst.13.00 Bērsteles parkā
AICINĀM RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
NODARBOTIES AR SPORTU
Bērsteles kultūras nama zālē
		 • katru pirmdienu no 18.30 – 21.00
		 • katru ceturtdienu no 18.30 – 21.00
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
		 • katru pirmdienu no 16.00 – 18.00 			
		 nodarbības galda tenisā
		 • katru trešdienu no 16.00 – 18.00 			
		 nodarbības galda tenisā
		 • katru trešdienu no 19.00 – 21.00
		 • katru sestdienu no 14.00 – 16.00
Saulaines profesionālās vidusskolas sporta zālē
		 • katru trešdienu no 19.30 – 21.00
		 • katru piektdienu no 19.30 – 21.00
Svitenes pagasta pārvaldes administrācijas ēkā
		 • katru pirmdienu no 18.00 – 20.00
		 • katru piektdienu no 18.00 – 21.00
Viesturu kultūras centra zālē
		 • katru trešdienu no 18.00 – 19.00 (bērniem)
		 un no 19.00 – 20.00 (pieaugušajiem)
		 • katru piektdienu no 18.00 – 19.00 (bērniem)
		 un no 19.00 – 20.00 (pieaugušajiem)
Kalanētika un aerobika
(Rundāles novada domes finansētas nodarbības)
		 • katru pirmdienu no 19.00 – 20.00
		 Rundāles novada domes Jaunajā zālē
		 (vada Jolanta Bitēna)
		 • katru pirmdienu no 17.30 – 18.30
		 Bērsteles kultūras namā
		 (vada Agnese Grāvīte)
		 • katru pirmdienu no 19.00 – 20.00
		 Svitenes tautas namā
		 (vada Agnese Grāvīte)
		 • katru trešdienu no 18.00 – 19.00
		 Viesturu kultūras centrā
		 (vada Agnese Grāvīte)

Aizsaulē aizgājuši
Ļoti pietrūkst tavu vārdu, pietrūkst tevis – roku dot.
It nekad neviens vairs tādu nespēs tevi atkārtot
/L.Brīdaka/

Kazimirs Buinovskis
Guntis Brikers
Lūcija Zigrīda Zaķe
Anna Stepanova
Aivis Memmēns

(06.02.1939 – 19.12.2010)
(19.05.1944 – 28.12.2010)
(01.07.1930 – 30.12.2010)
(28.08.1936 – 09.01.2011)
(08.01.1943 – 14.01.2011)

„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.

