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UZŅĒMĒJU FORUMĀ 2011: PAR LAUKSAIMNIECĪBAS UN TŪRISMA ATTĪSTĪBU
Š.g. 24. februārī Rundāles pilī norisinājās otrais
Rundāles novada Uzņēmēju forums, kurā piedalījās
vairāk kā divdesmit novada lauksaimniecības,
tūrisma un citu nozaru uzņēmējdarbības pārstāvji.
Atklājot forumu un uzrunājot sanākušos uzņēmējus,
Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekš
sēdētājs, atzīmēja, ka viens no būtiskākajiem mērķiem
šādai kopā sanākšanai ir gan uzņēmējiem, gan paš
valdībai formulēt un publiskajā telpā pateikt to, ko
viens no otra sagaida, kādas ieceres un savstarpējās
sadarbības formas būtu jāattīsta, jo ne vienmēr tas, kas
svarīgs uzņēmējiem, ir pašvaldības rūpju lokā, līdzīgi
kā uzņēmēji – strādājot ne vienmēr ir lietas kursā par
pašvaldības prioritātēm.
„Šādās reizēs ir būtiski gūt priekšstatu par abu
iesaistīto pušu viedokļiem, ieskatīties gan pašvaldības,
gan uzņēmēju attīstības plānos,” uzsvēra A.Okmanis.
Iepazīstinot uzņēmējus ar foruma darba kārtību, viņš
atgādināja, ka šoreiz galvenie akcenti likti uz tūrisma
attīstības un sadarbības jautājumiem, kam ievirze tika
dota iepriekšējā gada forumā, un lauksaimniecībai, kas
jau izsenis bijusi galvenā nodarbošanās šajā apkārtnē.
Savā prezentācijā A.Okmanis sniedza ieskatu par
aizvadītajā gadā realizētajiem un aizsāktajiem investīciju
projektiem – pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte”
jaunās ēkas būvniecības pabeigšanu, Saulaines
sociālā centra un Svitenes Saieta nama būvniecību.
Viņš akcentēja ieguvumus no pašvaldības īstenotajiem
pārrobežu sadarbības projektiem, kā arī nākotnes
ieceres attiecībā uz jaunajiem projektiem. Uzņēmēji tika
aicināti domāt par kopīgajiem problēmjautājumiem, kas
skar tūrisma attīstības stratēģiju un tūrisma informācijas
centra veidošanu, zemes nomas politiku, pašvaldības
īpašumu tālāku izmantošanu, valsts un pašvaldību ceļu
stāvokli, kā arī par darba vietām novadā un apkārtnē.
Rundāles novada domes Attīstības nodaļas speciāliste
Ludmila Knoka sniedza ieskatu par īstenotajiem
Lauku attīstības programmas 2007-2013 pasākumiem
Rundāles novada teritorijā – realizētajiem projektiem
publiskās infrastruktūras uzlabošanā pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
ietvaros, par cukura rūpniecības restrukturizācijas
pasākuma ietvaros realizētajiem projektiem – rekons

Foruma ietvaros tika godināti Rundāles novada uzņēmēji, kuri veikuši lielākos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus 2010.gadā: z/s „Sējas”, z/s „Sintijas”, z/s „Ceriņi”, SIA „PS Līdums”, z/s „Strīķeri” un z/s „Urštēni”.
Šie uzņēmēji saņēma pateicības plāksnes par ieguldījumu Rundāles novada attīstībā.
Attēlā: Vēsma Veģere (z/s „Urštēni”) un Raivo Tarvāns (z/s „Strīķeri”)

truētajiem ceļiem Rundāles novadā.
Forumā tika aicināta piedalīties Elita Benga, Latvijas
Valsts agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītāja, kura
pasākuma ietvaros sniedza novērtējumu Lauku attīstības
programmai, uzsverot, ka lauku attīstības programma
nav domāta lauksaimniecības un ekonomikas attīstībai;
tās mērķis ir pārticis cilvēks ilgtspējīgi apdzīvotos laukos.

Viņa atzīmēja, ka realizētās lauku attīstības programmas
1. ass „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas uzlabošana” pasākumu ietvaros
Rundāles novada lauksaimnieki ir vieni no aktīvākajiem
projektu iesniedzējiem, iesniedzot projektus lauku
saimniecību modernizācijai.
(turpinājums 2.lpp)

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 24. februārī
nolēma:
- dibināt jaunu Rundāles novada speciālo pirmsskolas
izglītības iestādi uz Bērnu ciematu asociācijas Īslīces
SOS pirmsskolas izglītības iestādes materiāli tehniskā
nodrošinājuma pamata ar 2011.gada 1.jūliju;
- apstiprināt nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu
Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai”
saskaņā ar pielikumu;
- deleģēt Rundāles novada augstas detalizācijas topogrā
fiskās informācijas datu bāzes izveidi un uzturēšanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi”,
slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajā kārtībā;
- apstiprināt Rundāles novada domes 2011.gada saistošos
noteikumus Nr. 2 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Rundāles novadā”;
- piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazi
nājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai Verai
Minkevičai par zemi Pilsrundāles ciemats 1.23, Rundāles
pagasts, 0,0517 ha platībā un dzīvokļa īpašumu „Zemzari” 31,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā bez zemes domājamās
daļas;
- piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazi
nājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Arvīdam
Pēkalim par nekustamā īpašuma „Zīles” Viesturu pagastā,
zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām
ēkām;
- piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazi
nājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Maigai
Smilgai par dzīvokļa īpašumu Saulgrieži” 13, Pilsrundālē,
Rundāles pagastā bez zemes domājamās daļās, zemi
Rundāles pagastā 0,03 ha platībā, zemi Pilsrundāle 21,
Rundāles pagastā, 0,0397 ha platībā, zemi „Pilsrundāles
garāža”, Rundāles pagastā 0,0106 ha platībā;

- piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazi
nājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Vilmai
Skrundeniecei par zemi „LLT -147” Rundāles pagasts
0,0523 ha platībā;
- piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazi
nājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Jānim
Skujeniekam par nekustamā īpašuma „Raņķi” Viesturu
pagastā daļu: zemi 9,3 ha un individuālo dzīvojamo ēku;
- piemērot 2011.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazi
nājumu 50% apmērā politiski represētajai personai Oļegam
Burkovskim par nekustamā īpašuma „Stūrīši” Rundāles
pagastā daļu: zemi 3,8 ha un individuālo dzīvojamo ēku
apbūvē ietilpstošajām ēkām;
- apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neap
būvētā zemesgabala Rundāles pagastā „Vaski” zemes
nomas tiesību izsoles rezultātus:
iznomāt zemnieku saimniecībai „Urštēni” pašvaldībai
piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā
„Vaski” ar kopējo platību 1,6 ha uz 8 (astoņiem) gadiem,
sākot ar 2011.gada 1.martu;
- apstiprināt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā neap
būvētā zemesgabala Rundāles pagastā „Rundāles pagasta
zemes” zemes nomas tiesību izsoles rezultātus:
iznomāt zemnieku saimniecībai „Asarīši” pašvaldībai
piekritīgo neapbūvēto zemesgabalu Rundāles pagastā
„Rundāles pagasta zemes” ar kopējo platību 7,84 ha uz
5 (pieciem) gadiem, sākot ar 2011.gada 1.martu;
- atbrīvot Andru Jāņkalni no Rundāles novada domes iepir
kumu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2011.gada
28.februāri. Ievēlēt Rundāles novada domes Finanšu
nodaļas vadītāju Mariju Teišersku par Rundāles novada
domes iepirkumu komisijas locekli ar 2011.gada 1.martu;
- iznomāt Vadimam Ksenofontovam pašvaldībai piekritīga
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”
zemes vienību 0,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;

- iznomāt Raimondam Pīpiņam pašvaldībai piekritīga Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Vairogu mazdārziņš 2” zemes
vienību 0,09 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- iznomāt Irinai Antoņenko pašvaldībai piekritīga Viesturu
pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības
daļu 0,03 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām;
- nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 0,58 ha
ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0144, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Rundāles novada Viesturu pagasta
„Bērsteles iela 9” par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jēdžūni” zemes vienī
bas ar kadastra apzīmējumu 60,1 ha platībā, aptuveni 2,9 ha
lielu zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- atdalīt no pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekus
tamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6” ar kopējo platību
6,0 ha, divas zemes vienības, 0,18 ha platībā un 0,23 ha
platībā;
no pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
ciemats 6” atdalāmajām zemes vienībām piešķirt
nosaukumus:
zemes vienībai, 0,18 ha platībā, nosaukumu „Sprigulīši”;
zemes vienībai, 0,23 ha platībā, nosaukumu „Trizuļi”;
- piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram
Okmanim ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu - 1
(vienu) kalendāro nedēļu, sākot ar 2011.gada 14.martu līdz
2011.gada 20.martam (ieskaitot);
- atļaut atdalīt no Rundāles pagasta, nekustamā īpašuma
„Cīrulīši” 9,7 ha kopplatībā, vienu zemes vienību 2,9 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
- apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto
Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Austrumi”, Zemes
ierīcības projektu.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
31.martā plkst.09.00

2.

Rundāles novada ziņas

(turpinājums no 1.lpp)
Rundāles novadā lauksaimniecībai izmantojamās
zemes ir tuvu 75%, kas ir otrais lielākais rādītājs Latvijā
aiz Tērvetes novada. Novadā kopējais saimniecību skaits
sastāda 613, savukārt no tām 35 ir aktīvas Eiropas
savienības finansējuma piesaistīšanā.
Diskutējot ar foruma dalībniekiem par iespējām
ietekmēt lauku attīstības programmas sastādīšanu
nākošajam programmēšanas periodam, E.Benga aicināja
lauksaimniekus būt aktīviem un gatavot konkrētus
priekšlikumus.
Klātesošie diskutēja par lauku attīstības problēmu
iespējamiem iemesliem. Attiecībā uz šo jautājumu E.Benga
atzīmēja, ka mūsu lauksaimnieki maz kooperējas. Tā
kā Latvija ir pārāk mazs tirgus, kas nenosaka cenas, ir
nepieciešamība savstarpēji kooperēties, jo sadrumstalotība
rada lielas izmaksas.
Foruma turpinājumā par tūrisma attīstības sistēmu un
priekšnosacījumiem veiksmīgai tūrisma attīstībai Rundāles
novadā, izsmeļošu informāciju sniedza Bauskas TIC
vadītāja Inese Turkupole-Zilpure, izklāstot par tūrisma
sistēmu valstī, tūrisma informācijas centra mērķiem,
funkcijām, darbību. Foruma dalībniekiem tika sniegti
praktiski padomi, par piemēru dodot reālas ikdienas dzīves
situācijas. Tūrisma sniedzēji tika aicināti sadarboties un
izmantot vairāk kā desmit gadu ilgo tūrisma speciālistu
pieredzi šajā jomā, lai saņemtu konsultācijas sava tūrisma
objekta attīstībai un sniegto pakalpojumu uzlabošanai.
Uzņēmēju foruma dalībniekiem tika prezentēta arī
Bauskas Tūrisma informācijas centra veidotā un izdotā
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu
tūrisma karte.
Inga Biļeviča, VA „Rundāles pils muzejs” Apmeklētāju
apkalpošanas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
savā prezentācijā klāstīja par Rundāles pils lomu tūrisma
attīstībā Rundāles novadā, raksturojot jau esošos saistītos
tūrisma pakalpojumus, kā arī sniedzot ieskatu jaunu
sadarbības formu attīstīšanā un ieskicējot idejas jauniem
pakalpojumiem.
Atklājot Uzņēmēju foruma II daļu, pasākumu cikla „Savam
novadam” idejas autore un iniciatore Lilita Lauskiniece
iepazīstināja ar ieceri veicināt Rundāles novada uzņēmēju
atpazīstamību un sadarbību, reizi ceturksnī organizējot
uzņēmēju tikšanos neformālā gaisotnē.
Šajā reizē foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties
ar SIA „Pils A&S” direktori Sanitu Milleri, kura sniedza
aizraujošu ieskatu viņas vadītā restorāna darbībā un
sasniegumos, kurš jau 17 gadus atrodas Rundāles pilī.
Viņa klāstīja par dažādām interesantām idejām iespējamās
sadarbības jomās un pārsteidza klātesošos ar Rundāles
pils restorāna gardo maltīšu tapšanas noslēpumiem.
Vakara gaitā deju soļus demonstrēja teātra studijas
„Savējie” dāmas franču mūzikas pavadījumā saksofonista
Jura Krūmmaļa izpildījumā. Savukārt vakara noslēgumā
dalībniekiem bija iespēja baudīt unikālo rožu kūku, kuras
recepte tapusi vairāku mēnešu garumā.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

UZSĀCIES PROJEKTS „RADOŠĀS INDUSTRIJAS”
Šā gada 15. martā Jelgavas Tūrisma informācijas centrā
notika projekta „Radošās industrijas” atklāšanas konference.
Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013 ietvaros, ar mērķi radīt labvēlīgu vidi
radošo industriju attīstībai projekta darbības reģionos, tādējādi
sekmējot ideju komercializāciju audiovizuālās, multimediju un
dizaina nozarēs, veidojot atbalsta infrastruktūru pašvaldībās.
Projektā sadarbosies 16 partneri no Latvijas un Lietuvas:
plānošanas reģioni, pašvaldības, izglītības iestādes.
Līdz 2012. gada aprīļa beigām paredzēts īstenot dažādas
aktivitātes – tiks organizētas 34 radošās darbnīcas,
10 semināri, 2 konferences, 24 apmācības, 70 konsultācijas,
3 izstādes, 4 radošie plenēri, 4 nometnes un radošais konkurss,
kā arī 12 paneļdiskusijas. Aktivitātēs tiks aicināti piedalīties arī
mūsu novada interesenti.
Šī projekta ietvaros Rundāles novadā iecerēts Svitenes
muižas ēkā veikt divu, savstarpēji saistītu telpu remontu,
pielāgojot tās mākslas studijas izveidei, kā arī iegādāties
mākslas programmas apguvei nepieciešamo aprīkojumu un
mēbeles. Iegādātais aprīkojums tiks izmantots arī gleznotāju
plenēra organizēšanai.
Projektā paredzēts organizēt foto nodarbības, šo nodarbību
norisei tiks iegādāts arī aprīkojums.
Detalizētāka informācija par iespēju piedalīties projekta
aktivitātēs tiks izvietota Rundāles Novada Ziņu izdevumos,
interneta mājas lapā www.rundale.lv (sadaļas „Aktualitātes” un
„Projekti”), kā arī pie informatīvajiem stendiem Pilsrundālē pie
novada domes ēkas, Bērstelē, Saulainē, Svitenē un Viesturos.
Papildus informācijai par projektu aicinām sazināties
ar projekta koordinatori Lauru Ārenti (tālr. 63962236,
mob.tālr. 29906233).
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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Projekta nosaukums: „Radošo industriju attīstība
Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” (Īsais
nosaukums: Radošās industrijas).
Projekts tiek realizēts Latvijas Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansiālu (ERAF) atbalstu.
Projekta vadošais partneris: Zemgales Plānošanas
reģions
Projekta partneri:
(LV) - Kurzemes un Latgales Plānošanas reģioni,
Jelgavas pilsētas dome, Liepājas mākslas skola,
Kuldīgas novada pašvaldība, Rundāles novada dome,
Ventspils pilsētas dome, Pļaviņu mākslas skola,
Ozolnieku novada pašvaldība, Aizkraukles novada
pašvaldība;
(LT) – Šauļu reģiona attīstības aģentūra, Klaipēdas
Universitāte, Rokišķu jauniešu centrs, Birštonas
pašvaldība, Visaginas bērnu centrs.
Projekta kopējais budžets: 1 189 592 EUR
(t.i. 836 045,25 LVL)
Rundāles novada domes īstenotajām aktivitātēm
paredzētais budžets 37 000 EUR (t.i. 26 003,60 LVL),
85 % finansiālo atbalstu nodrošina ERAF, 5 % valsts
finansējums, 10% pašvaldības līdzfinansējums.

Z E M E S S T U N D A RUNDĀLES NOVADĀ
Stunda, kad pasaule
apvienojas, lai stātos pretī
klimata izmaiņām
Š.g. 26.martā plkst. 20.30.
Rundāles novads jau otro reizi
piedalīsies Pasaules Dabas
Fonda organizētajā akcijā
Zemes stunda, uz vienu stundu
izslēdzot ielu apgaismojumu
Saulainē, Svitenē, Pilsrundālē,
Bērstelē un Viesturos, kā arī
Pilsrundāles vidusskolas ārējo
apgaismojumu, tādējādi rosinot
ikvienu domāt par enerģijas
taupīšanu arī ikdienā.
Aicinām Rundāles novada uzņēmumus un ikvienu
iedzīvotāju 26.martā plkst.20:30 uz vienu stundu izslēgt
apgaismojumu, tādējādi parādot atbalstu aktīvai rīcībai
pret klimata pārmaiņām.

Zemes stunda ir Pasaules Dabas Fonda organizēta
vispasaules akcija - simbolisks pasākums, kas paredzēts,
lai ikvienam pasaules iedzīvotājam dotu iespēju parādīt
savu attieksmi un rīcību vides ilgtspējas saglabāšanai. Tās
laikā miljoniem cilvēku visapkārt pasaulei vienojās, izslēdzot
apgaismojumu uz vienu stundu, lai pieprasītu izlēmīgu rīcību
klimata problēmu risināšanai. Līdzīgi kā Jaunais gads Zemes
stunda virzīsies no vienas laika zonas uz nākamo.
2007. gadā Zemes stunda aizsākās kā vienas pilsētas
– Sidnejas iniciatīva. Slavenajā Austrālijas pilsētā akcijā
piedalījās 2.2 miljoni mājsaimniecību un uzņēmumu. Savukārt
2010. gads pārspēja visu iepriekš cerēto - akcijā piedalījās
simtiem miljonu cilvēku vairāk nekā 128 valstīs 4000 pilsētās,
kuru vidū arī 47 Latvijas pašvaldības, izslēdzot apgaismojumu
nozīmīgiem pašvaldības objektiem un aicinot akciju atbalstīt
pašvaldības iedzīvotājus un uzņēmumus.
Plašāka informācija par akciju atrodama Pasaules Dabas
Fonda mājas lapā www.pdf.lv.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

„MĀRPUĶĒNI” DEMONSTRĒ SPORTISKAS AKTIVITĀTES
Projekta „Pirmsskolas izglītība” ietvaros Rundāles
novada bērnudārzā „Mārpuķīte” 2010. gada nogalē un šī
gada sākumā realizēti trīs semināri, kuros piedalījušies
„Mārpuķītes”, kaimiņu novadu pedagogi, kā arī mūsu projekta
partneru – Pakrojas pašvaldības Lietuvā – pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogi.
Ja pirmais semināru cikls skāra Zemgales tradīcijas un to
saglabāšanu abpus Latvijas un Lietuvas robežām, kopīgām
tautas dziesmām un rotaļām, tradicionālajiem mūzikas
instrumentiem, tad šajā semināru ciklā pedagogi apguva
tematiku, kas saistīta ar bērnu veselības nostiprināšanu
un uzlabošanu. Latvijas Universitātes un Latvijas Sporta
Pedagoģijas akadēmijas pasniedzēji sniedza zināšanas par
vingrojumiem bērna stājas koriģēšanai, rīta vingrošanas
teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī par
nodarbību ūdenī nozīmi bērnu veselības nostiprināšanai.

„kustību prieks dienai” videoierakstā, kā arī vienu rīta
vingrošanas kompleksu klātienē, ko izpildīja sešgadīgie
bērni kopā ar skolotājām V.Beikuli un I.Šastakoviču (attēlā).
Šo semināru ietvaros pedagogiem bija iespēja paviesoties
arī Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte”
un Iecavas novada bērnudārzā „Cālītis”.
Realizējot pārrobežu projektu, bērnudārza „Mārpuķīte”
sporta zāle ir aprīkota ar jaunu un modernu sporta
aprīkojumu – iegādātas dažāda izmēra bumbas, vingrošanas
riņķi un nūjas, vingrošanas soli, sporta aprīkojums līdzsvara
vingrojumiem, baseinam (drošības vestes un uzroči, peldē
šanas brilles un dēlīši), kā arī „zviedru” sienas ar papildus
moduļiem – virvju tīklu un virvju kāpnēm, kur bērni var
daudzpusīgi fiziski attīstīties. Jaunākā vecuma mārpuķēni
kustību attīstības nodarbību dažādošanai izmanto bumbu
baseinu. Projekta ietvaros tiks iegādāts arī paklājs un mīksto
figūru komplekts daudzveidīgai izmantošanai stafetēs.
Projekta „Pirmsskolas izglītība” ietvaros martā bērnudārza
„Mārpuķīte” audzēkņi un viņu vecāki kopā ar pedagogiem
devās ekskursijā uz Šauļiem, Lietuvu – vēroja leļļu teātra
izrādi „Kukulītis” lietuviešu valodā, apmeklēja Kaķu un
Velosipēdu muzejus.
Savukārt aprīļa vidū mūsu draugi no Žeimes bērnudārza
„Ažuoliukas” (Ozoliņš) tiks aicināti uz folkloras festivālu
„Riti, skani, kamolīti...” „Mārpuķītē”, kur pavasari un kopīgo
draudzību ieskandinās gan latviešu, gan lietuviešu tautas
dziesmas un rotaļas kopā ar folkloras kopu „Dreņģeri”,
Svitenes folkloras kopu, Bauskas Lietuviešu biedrību, kā arī
Vecsaules folkloras kopas maziem un lieliem dalībniekiem.

Atsauksmes par projektu

Semināru laikā dalībnieki guva gan teorētiskās zināšanas
par attiecīgo tēmu, gan arī darbojās praktiski, izmantojot
daudzveidīgu sporta aprīkojumu. Savukārt mazie mārpuķēni
un viņu skolotājas labprāt dalījās savā pieredzē un seminārā
par rīta vingrošanu demonstrēja desmit rīta vingrošanas

Ieva Jaunzeme –
Rundāles un Bauskas novadu
pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja
Kā būtiskākos projekta ieguvumus varu minēt: zināšanas
(gan teorētiskās, gan praktiskās), iespēju tikties ar
izciliem, kompetentiem, savu darbu pārzinošiem
profesionāļiem; iespēju dziļāk iepazīties ar Latvijas un
Lietuvas kultūrvēsturisko mantojumu. Man ļoti nozīmīga

šķita informācija par pirmsskolas izglītības sistēmu Lietuvā
– mūsu kopīgajās tikšanās reizēs un sarunās ar Lietuvas
pirmsskolas pedagogiem bija iespēja salīdzināt un analizēt
to ar mūsu izglītības sistēmu. Protams, tās ir mūsu
jauniegūtās draudzīgās attiecības ar Žeimes bērnudārzu.
Kā būtisku materiālu ieguvumu uzskatu interaktīvās
tāfeles iegādi, ar kuras palīdzību mūsu 6-gadīgo grupiņai
tiek vadītas nodarbības, kā arī tautas tērpi, kuros pirmo
reizi tērpsimies gaidāmajā folkloras festivālā.
Ingūna Lāce –
Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes „Cālītis”
vadītājas vietniece izglītības jomā:
No mūsu pirmsskolas izglītības iestādes desmit šī projekta
aktivitātēs piedalījušies 4 cilvēki. Projekts ir devis lielisku
priekšstatu par pirmsskolas izglītību Lietuvā. Ir iegūti jauni
kontakti ar Žeimes bērnudārza vadītāju un pedagogiem –
jau vairākas reizes tiekoties, mums ir kopīgas tēmas ko
pārrunāt. Šāda bērnudārzu sadraudzība vienmēr rosina
kopīgām un radošām aktivitātēm, gūstot pieredzi vienam
no otra un apmeklējot arī citus bērnudārzus, kas iesaistīti
projektā. Ļoti patika Žeimes bērnudārzs ar savu Lietuvas
kultūras savdabību – tamborējumiem, karodziņiem grupās.
Baiba Gudaņeca –
Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes sporta skolotāja
Man ir bijusi lieliska iespēja piedalīties trijos semināros, kuri
saistīti ar fizisko aktivitāti un bērnu veselības nostiprināšanu
un norūdīšanu. Kā lielāko ieguvumu uzskatu semināru
daudzveidīgo saturu un praktisko daļu, kuras elementus
varu pielietot savu vadīto nodarbību pilnveidošanā (rotaļas,
vingrinājumus). Īpaši spilgti atmiņā palikusi „Mārpuķītes”
audzinātāju prezentētie rīta vingrošanas piemēri, kā arī
seminārs par fiziskajām aktivitātēm ūdenī.
Projekts „Pirmsskolas izglītība” tiek
realizēts Latvijas Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007-2013
ietvaros.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un
projektu speciāliste

Rundāles novada ziņas

IZVEIDOTS PIRMAIS
ĢEOPORTĀLS
Lai
nodrošinātu
reģiona iedzīvotājiem un
uzņēmējiem ģeotelpiskās
informācijas pieejamību
Zemgales Plānošanas
reģions (ZPR), ir izveido
jis Latvijā pirmo reģionālo
ģeoportālu un indus
triālo teritoriju datu bāzi
http://gisdb.zpr.gov.lv
(saite uz reģionālo
ģeoportālu izvietota arī
www.rundale.lv, skatīt
kreisajā pusē).
Ģeoportālu veido 22 Zemgales pašvaldību ģeotelpiskie
dati, nodrošinot pārskatāmu informāciju par teritorijas
attīstību, dodot arī iespēju izmantot datus no citām
informācijas sistēmām.
Portālā interesenti var apskatīt Zemgales reģiona
pašvaldību Teritorijas plānojumu dokumentus, kas ietver
informāciju par zemes atļauto un plānoto izmantošanu,
Industriālo teritoriju datu bāzi (ievadīta informācija par vairāk
kā 70 teritorijām), Valsts zemes dienesta kadastra datus,
reģiona topogrāfisko un ortofoto karti, informācija, datus par
Eiropas zemes virsmas apaugumu.
Iedzīvotāju ieguvums ir plaša grafiska informācija par
sev piederošo īpašumu, tā atļauto un plānoto izmantošanas
veidu, atbilstīgi teritorijas plānojumam, izmantošanas un
apbūves noteikumiem un apgrūtinājumiem.
Uzņēmēji savukārt var iegūt sev vajadzīgo informāciju
par industriālo teritoriju atrašanās vietu un to izmantošanu,
kopējo zemes vai ēku platību, īpašuma piederību, tehnisko
infrastruktūru, attālumu līdz Rīgai, pārdošanas vai nomas
iespējām u.c.. Objekti kartē attēloti kopā ar ziņām par
apkārtējo vidi un teritoriju, kā arī infrastruktūru.
Pašvaldību speciālisti – plānotāji var izmantot standar
tizētu ģeotelpisko informāciju apkārtējo pašvaldību kontekstā
kā arī pielietot visas portālā pieejamās datu bāzes.
Ieviešot projektu „Plan4all”, ZPR kopā ar partneriem no
14 Eiropas valstīm uzsācis darbu pie ES noteiktās INSPIRE
direktīvas ieviešanas, kas paredz nodrošināt publiski
pieejamus, harmonizētus ģeotelpiskos datus lietotājiem.
Vienlaicīgi turpinās darbs pie Zemgales ģeoportāla
pilnveidošanas un saturiskās papildināšanas ar jauniem
datu slāņiem:
• Pasažieru pārvadājumu maršrutu tīkls, starppilsētu
pārvadājumi, skolēnu pārvadājumi, loģistika u.c.;
• Natura 2000 teritorijas, apraksti;
• Tūrisma teritorijas, objekti, tūrisma maršruti, informācija;
• Autoceļu kvalitātes karte;
• Sabiedrisko pakalpojumu un ekonomiskās attīstības
centru izvietojums, pakalpojumu analīze;
• Izglītības, kultūras, sporta iestāžu tīkls, pieejamības un
sasniedzamības izvērtējums;
• Applūstošās teritorijas, plūdu modelēšanas iespējas,
piem., ceļoties ūdens līmenim ūdenskrātuvē prognozēt
applūstošo teritoriju izmaiņas.
Lai Zemgalei piesaistītu investorus, uzņēmējus reģiona
ģeotelpiskie dati (industriālās teritorijas) ir ievietoti
starptautiskajā ģeoportālā www.arcgis.com, kam ir
110 miljonu lietotāju un, kur ir apkopota informācija no
aptuveni 40 tūkstošiem citām datu bāzēm visā pasaulē
(tiešā saite uz Zemgales industriālo teritoriju datiem
http://www.arcgis.com/home/search.html?q=Zemgale&t=content).
ZPR pagaidām ir vienīgā institūcija, kas nodrošina
plašai sabiedrībai nepieciešamās informācijas vākšanu,
apkopošanu un izplatīšanu reģionālā, nacionālā un
starptautiskā līmenī.
Zemgales Plānošanas reģiona
sagatavotā informācija

3.

FINANSIĀLA ATBALSTA IESPĒJAS SABIEDRISKO
ORGANIZĀCIJU DARBĪBAI
Š.g. 24. februāra domes sēdē deputāti atbalstīja
nolikumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju iecerētu pasākumu
realizācijai sociālajā, izglītības, kultūras un jaunatnes
jomās.
Iespēja gūt finansiālu atbalstu būs gan Rundāles novadā
jau reģistrētām biedrībām, gan arī iedzīvotāju grupām,
kuri vēl tikai iecerējuši apvienoties un dibināt nevalstisku
organizāciju kopīgu interešu īstenošanai.
Aktīvi iedzīvotāji aicināti savas idejas īstenot konkrētos
projektos, realizēt tos mūsu novada iedzīvotāju vajadzībām.
Savukārt tās iedzīvotāju grupas, kuras savu biedrību vēl
nav nodibinājušas, bet kurām ir idejas kopīgiem darbiem,

ir iespēja iesniegt projektu finansējuma saņemšanai savas
biedrības dibināšanai un darbības uzsākšanai.
Finansiālo atbalstu līdz 300 latiem varēs saņemt reizi
gadā. Par atbalsta piešķiršanu iecerētajiem projektiem
lems Rundāles novada dome.
Iedzīvotāji aicināti būt aktīviem un izmantot iespēju
uzlabot savu dzīves kvalitāti, kā arī, apvienojot
iedzīvotājus kopīgu interešu realizācijai, īstenot savas
iecerētās idejas.
Nolikums par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju darbībai un projekta
pieteikuma veidlapa ir pieejama arī Rundāles novada
domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā PROJEKTI.

Nolikums par finansiālā atbalsta piešķiršanu
Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai
I. Vispārīgie jautājumi
1. Rundāles novada dome piešķir finansiālu atbalstu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju projektu realizācijai sociālajā,
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes politikas jomā.
2. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai
nepieciešamu, kvalitatīvu un efektīvu sabiedrisko organizāciju
attīstību Rundāles novadā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada
iedzīvotājiem, kā arī atbalstīt uz rezultātu vērstu kolektīvas
darbības aktivitātes.
3. Rundāles novada dome piešķir vienreizēju un īslaicīgu
finansiālu atbalstu līdz Ls 300 gadā no Attīstības nodaļas
budžeta projektu līdzfinansēšanai paredzētā finansējuma.
II. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
4. Rundāles novada dome finansiālo atbalstu piešķir Rundāles
novada administratīvajā teritorijā reģistrētām sabiedriskām
organizācijām, ja sabiedriskā organizācija:
4.1. ir atvērta iedzīvotāju līdzdalībai, neatkarīgi no viņu
tautības, valodas, reliģiskās un politiskās pārliecības;
4.2. tās statūti vai citi darbību regulējoši dokumenti paredz
darbību sociālajā, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
politikas jomā un tā tiek realizēta atbilstoši statūtiem;
4.3. nodrošina biedru naudu iekasēšanu kā vienu no finansē
šanas avotiem;
4.4. spēj rast citus īslaicīgus vai pastāvīgus finansēšanas
avotus;
4.5. finansējuma apguvē iesaista sadarbības partnerus no
citām sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibi
nājumiem kā arī no neformālajām interešu grupām;
4.6. darbība šī finanšu piešķīruma ietvaros notiek vairāku
novada apdzīvoto vietu iedzīvotāju interesēs;
4.7. iesniedz rakstisku pieteikumu finansējuma piešķiršanai,
pamatojot problēmu, mērķi un darbības programmu tā
sasniegšanai, detalizētu finansējuma tāmi un atskaiti pēc
projekta realizācijas.
5. Rundāles novada dome finansiālo atbalstu piešķir arī preten
dentiem sabiedrisko organizāciju dibināšanai un tās darbības
uzsākšanai, ja sabiedriskā organizācija Rundāles novada
administratīvajā teritorijā tiek reģistrēta sešu mēneša laikā no
projekta pieteikuma iesniegšanas dienas.
6. Rundāles novada dome sabiedrisko organizāciju finansiālajam
atbalstam nosaka sekojošas prioritātes:
6.1. atbalsta pakalpojumi disfunkcionālajām ģimenēm (piem.,
vecāku, aizbildņu un audžuvecāku apmācība, konsul
tēšana, kompleksa psiholoģiska palīdzība);
6.2. atbalsta un pašpalīdzības grupu veidošana dažādu
sociālo grupu atbalstam;
6.3. aktivitātes sociāli atstumto un riska grupu iesaistīšanai
sabiedrībā;
6.4. veselības izglītību, veselīga dzīvesveida veicinošu,
popularizējošu pasākumu organizēšana, kas aptver
dažādas mērķa grupas;
6.5. labdarības pasākumu organizēšana;
6.6. izglītojoši pasākumi dažādu mērķa grupu iesaistīšanai
sabiedrisko organizāciju aktīvā darbībā u.c. sabiedriskās
aktivitātēs, kas veicina aktīvu sabiedrības līdzdalību
Rundāles novada pašvaldībā;
6.7. inovāciju attīstīšana un nodošana.

7. Finansējums tiek piešķirts:
7.1. telpu nomai pasākumiem ārpus sabiedriskās organizā
cijas biroja telpām;
7.2. transporta pakalpojumiem valsts robežās,
7.3. pasākumu ēdināšanas izdevumu segšanai;
7.4. lektoru un mācībspēku atalgojumam;
7.5. informatīvo un uzskates materiālu izgatavošanai un
pavairošanai, iegādei;
7.6. līdzfinansējumam dalībai citos projektos;
7.7. biroja tehnikas iegādei;
7.8. sabiedriskās organizācijas dibināšanas organizatoriskiem
izdevumiem.
8. Finansējums netiek piešķirts:
8.1. sabiedriskās organizācijas valdes locekļu un biedru
darba algām, prēmijām, komandējumiem;
8.2. regulārajiem maksājumiem (biedru naudām, biroja telpu
uzturēšanas izdevumiem, sakaru pakalpojumiem);
8.3. telpu remontiem un mēbeļu iegādei.
III. Projektu pieteikumu iesniegšana
9. Projekta pieteikums jāiesniedz Rundāles novada domē
(Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3921),
aizpildot Projekta pieteikuma veidlapu (pievienota pielikumā);
10. Projekta pieteikumam jāpievieno sabiedriskās organizācijas
reģistrācijas apliecības kopija un statūtu kopija vai citi
dokumenti, kas apliecina darbību jomā, par kuru iesniegts
projekta pieteikums.
IV. Projekta pieteikumu izskatīšanas un
izvērtēšanas kārtība
11. Projekta pieteikuma atbilstību Nolikumam izvērtē un atzinumu
sniedz Rundāles novada domes speciālists jomā par kuru ir
iesniegts projektu pieteikums.
12. Projekta pieteikums un speciālista atzinums tiek skatīts
Attīstības komitejas sēdē.
13. Ja projekta pieteikums tiek atbalstīts Attīstības komitejas
sēdē, jautājums par finansējuma piešķiršanu iesniegtajam
projektam tiek skatīts pirmajā domes sēdē pēc Attīstības
komitejas sēdes.
V. Finansējuma piešķiršana un atskaites kārtība
14. Finansējumu sabiedriskās organizācijas projekta īstenošanai
piešķir ar Rundāles novada domes lēmumu.
15. Finansējums tiek ieskaitīts sabiedriskās organizācijas bankas
kontā vai atbilstoši rīkojumam apmaksājot sabiedriskās
organizācijas izdevumus, atbilstoši piestādītajiem rēķiniem,
no Rundāles novada domes konta.
16. Sabiedriskā organizācija, viena mēneša laikā pēc projekta
realizācijas iesniedz Rundāles novada domei projekta atskaiti.
17. Rundāles novada domei ir tiesības pārbaudīt piešķirtā
finansējuma izlietojumu atbilstoši projektam un pieprasīt
papildus informāciju par projekta realizācijas gaitu.
18. Finansējums netiek piešķirts, ja kopējais budžeta gadā
iesniegto projektu pieteikumu finanšu apjoms pārsniedz
pašvaldības budžeta ietvaros paredzēto finansējumu šā
nolikuma mērķim.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

PA R S K AT S PA R F E B RUA R A N O T I K U M I E M RU N DA L E S PI L I
Februāris Rundāles pilī aizsākās ar izstādes „Dievinātā
Doroteja” atklāšanu, par ko lasījāt avīzes iepriekšējā
numurā. Izstāde veltīta Kurzemes hercogienes Annas
Šarlotes Dorotejas 250 gadu jubilejai un apskatāma pils
Hercogienes apartamentos līdz 31. oktobrim, kur tā lieliski
papildina sievišķības atmosfēru un sniedz ieskatu ne
tikai par hercogienes Dorotejas dzīves ceļa galvenajām
pieturvietām, bet arī plašāk paver mums durvis uz 18.
gadsimta sievietes pasauli.
Savukārt, februāra otrās nedēļas beigās starptautiskajā
izstāžu kompleksā Ķīpsalā norisinājās jau 19. Starp
tautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus Balttour 2011,
kur Latvijas Tūrisma Aģentu asociācija aicināja ikvienu
reklamēt un pārdot savus pakalpojumus un ceļojumus,
pilnveidot profesionālos kontaktus, nostiprināt uzņēmuma
atpazīstamību. Rundāles pils muzeja speciālistes
piedalījās izstādē un pārstāvēja ne tikai pili, bet arī novadu
kopumā, aicinot ikvienu stenda apmeklētāju braukt uz
Rundāli, kā arī izbaudīt citas atpūtas iespējas Rundāles

novadā. Interese par aktivitātēm bijušā Bauskas rajona
teritorijā bija pietiekoši liela, un informatīvie materiāli par
dažādām tēmām tika izdalīti ļoti daudz. Izstādes laikā tika
prezentēta arī jaunā tūrisma karte, kas aptver visus četrus
novadus – Rundāli, Iecavu, Bausku un Vecumniekus.
Šajā gadā izstādes apmeklētāji īpaši interesējās par
jaunumiem, jaunām atpūtas un izklaides vietām.
Liela apmeklētāju interese bija par degustāciju saim
niecībām, kurās var redzēt, izgaršot un izbaudīt, tādēļ
varbūt ir vērts padomāt par šāda tūrisma produkta
attīstību Rundāles novadā?
Lai pievērstu lielāku vērību vēsturiskajam mantojumam,
tā nozīmībai un personām, no 21. līdz 25. februārim
Rundāles pilī norisinājās Krievijas TV kompānijas
„Гамаюн” vēsturiskā cikla programmas „Кто мы?”
filmēšana. Raidījums veltīts stāstam par Krievijas
imperatores Annas Joanovnas valdīšanas laiku. Krievijā
F. B. Rastrelli projektētajās pilīs nav saglabājies autentisks

telpu iekārtojums, tādēļ Krievijas televīzijas pārstāvji
brauca uz Rundāles pili filmēt šo raidījumu autentiskajā,
vēsturiskajā vidē un ar tā laika liecībām – dažādiem
eksponātiem.
Februāra beigās norisinājās ikgadējais Rundāles novada
uzņēmēju forums un par pasākuma norises vietu tika
izraudzīta Rundāles pils. Muzeja pārstāvji tikai aicināti
uzstāties ar prezentāciju par tēmu „Rundāles pils loma
tūrisma attīstībā Rundāles novadā”. Prezentācijā galvenais
uzsvars tika likts uz muzeja sadarbību ar uzņēmējiem un
iespējamiem pakalpojumiem, ko uzņēmēji varētu sniegt
ne tikai ap Rundāles pili, bet novadā kopumā. Ja kaut
nelielu daļu no Rundāles pils apmeklētāju skaita varētu
piesaistīt Rundāles novada uzņēmēji, tad tas būtu kopīgs
ieguvums ne tikai pašiem uzņēmējiem, bet novadam
kopumā!
Informāciju sagatavoja
Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas
un sabiedrisko attiecību nodaļa
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KAD MĪLESTĪBA SMARŽOT SĀK...
22. februārī Mākslinieku namā Rīgā durvis vēra jauna
Latvijas Mākslinieku savienības galerijas izstāde „Īra
Rozentāle. Illuminations.” Šī ekspozīcija ir gleznotājas
svitenieces veltījums savam tēvam Arvīdam Rozentālam
(1911.-1996.) simtgadē.
Jautāta, ko autore ar šīm gleznām vēlējusies mums pateikt,
Īra saka:
„Kad mīlestība smaržot sāk,
Tad debesis ir tuvu klāt...”
Un tik tiešām, šķiet gaišākā Rīgas izstāžu telpa smaržo
pēc pavasara, saules un mīlestības. Ekspozīcijas centrā ir
ļoti liela, vertikāla formāta glezna „Septītās debesis. 2011.,
a.e., 300 x 170 cm”. Tā ir degoši oranžā krāsu gammā; darba
silto, vibrējošo enerģiju vēl vairāk pastiprina nelielie vēso toņu
triepieni. Darba idejas pamatā ir mitoloģijā atrodamā leģenda
par Dievu un Jainu. Dievs radīja pirmās debesis, pēc tam
viņa kalps Jains veidoja otrās debesis, kurām sekoja Dieva
radītās trešās debesis. Tā viņi divatā nonāca līdz septītajām
debesīm, ko Dievs iekrāsoja oranžajā – mīlestības krāsā.
Šajā izstādē skatāmas trīs Īras gleznas no viņas Debesu
sērijas: „Debesis. 2000., a.e., 130x145”, „Trešās debesis.
2007., a.e., 100 x 90” un jau pieminētās „Septītās debesis”.
Starp citu, 2010.gada rudenī Melngalvju namā bija skatāma
Īras izstāde „Debesis II”, bet turpat 2002. gadā – izstāde
„Debesis”. Ieejot Mākslinieku nama zālē, starp baltajām
kolonnām vīd milzīgā, jau pieminētā oranžā glezna, kurai
tuvojoties, skatītājs ierauga „Melngalvju nama Madonna.
2002., a.e., 64 x 64” un labajā pusē atvēzienā vērienīgo
gleznojumu „Anemones vējā. 2000., a.e., 177 x 310”. Turpat
arī „Ornamentāla kompozīcija. 1994., a.e., 96 x 87”. Savukārt
kreisajā pusē skatam paveras Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja kolekcijā esošā „Ainava naktī. 1997., a.e., 124 x 180”
un enerģētiski suģestējošā „Austrālija. 2007., a.e., 200 x 185”.
Būtiski, ka visas minētās gleznas ir risinātas oranžajā krāsu
gammā. Acīmredzot tas arī rada tik saulainu un optimistisku
noskaņu, kļūst tik silti ap sirdi, ka nemaz negribas doties
projām.
Oranžā ir arī uguns krāsa, kura prasīt prasās katrā mājā
un dzīvoklī. Nezinu nevienu cilvēku, kurš vēlētos savā istabā
pie sienas absolūti zilu gleznu vai dekoru. Vismaz kāds silts
dzeltens vai oranžs laukumiņš nepieciešams vēso krāstoņu
starpā.
Izstādes atklāšanā, 23. februārī, galerijas vadītāja un
gleznotāja Aija Zariņa teica: „Īras laiks ir pienācis; gaismas
glezniecības laiks ir pienācis. Īras Rozentāles glezniecība
ir gaismas glezniecība, kuru viņa ir kopusi gadu desmitus.
Deviņdesmitajos gados cilvēki sāka pastiprināti interesēties
par materiālo pasauli. Arī mākslā dominēja ekspresīvas,
drūmas idejas. Šobrīd cilvēki sāk pievērsties gaismai un
garīgumam arī mākslā. Lūk! Aiz loga paveras skats uz
Gaismas pili. Gaismas glezniecības laiks ir pienācis.”

Ekspozīcijas zālē ir viens skatu punkts, no kura var redzēt
gleznotājas pirmajā abstraktajā periodā darinātos darbus
(kopš 1987.gada), kad dominēja brūnie un okerīgie zemes toņi
un ģeometrisku mūzikas instrumentu fragmentu atveidojumi:
„Gleznas skice. 1987., k.e., 11,3 x 9,7”, „Kompozīcija ar zilo
kvadrātu. 1988., a.e., 95 x 85, „Kompozīcija. 1989., a. e.,
84 x 62”, „Variācijas. 1990., a.e., 74 x 62” un „Kompozīcija.
1990., a. e. 85 x 75”.
Atsevišķi jāskatās „zilais stūrītis”, kurš devis nosaukumu arī
visai izstādei. Starptautiskajā Marka Rotko plenērā Daugavpilī
autore uzgleznoja darbu „Iluminācijas. 2007., a. e. 140 x 110”.
Te zilo toni papildina oranžsarkana atblāzma. Šī tēma risināta
arī Bauskas 400.gadu svinību dienā darinātajā zili sarkanajā
kompozīcijā „Bauskas iluminācijas. 2009., a.e., 200 x 185”.
Īra gleznojusi Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejā,
bet turpat Rātslaukumā notikušas grandiozas svinības visas
dienas garumā, kuras noslēgušās ar uguņošanu vēlu vakarā.
Šeit eksponēta vēl viena zila glezna. Jau tajā pašā 2000.
gadā, kad Īra Rozentāle bijusi tik ražīga jaunu savas daiļrades
aspektu atklāšanā, viņa darina gleznu „Visapkārt zila jūra, es
vēlētos to oranžu. 2000., a. e., 85 x 75”, tā iesākot zilā toņa
triumfa gājienu savā glezniecībā.
Lūk, cik brīvi, kā elpojot esam izskrējuši, gribas pat teikt
– izlidojuši cauri plašajai un gaišajai ekspozīcijai, noslēgumā
nonākot pie Īras mīļākās gleznas zaļās „Kompozīcijas. 1993.,
a. e. 97,5 x 77” un lielformāta figurālā gleznojuma „Mīlestība.
2000., a. e., 227 x 173”, kurā arī dominē zaļā – dzīvības
krāsa. Pavēstīšu gleznotājas stāstu par to, kā radusies
glezna „Kompozīcija”. Īra viesojusies pie kāda drauga, kuram
Hamburgas apkaimē tolaik piederējusi neliela muižiņa ar
pārdesmit jājamzirgiem. Jorks pierunājis mākslinieci izmēģināt
izjādes prieku, teikdams: „Šī persiešu šķirnes ķēvīte ir ļoti
gudra; viņa Tevi nekad neizmetīs no sedliem...” Gleznotāja
pie sevis nodomājusi: „Lai kā arī būs, Jorks taču galu galā ir
ārsts” un uzsākusi savu pirmo jāšanas stundu. Viss beidzies
laimīgi un piedevām radusies ideja brīnišķīgai abstraktai
gleznai.
Nobeidzot savas pārdomas par mūsu novadnieces Īras
Rozentāles izstādi, Latvijas Mākslinieku savienības galerijā
ieskatīšos izstādes atsauksmju grāmatā. Mākslinieks Artūrs
Riņķis raksta, ka viņš jau divreiz nācis skatīties Īras gleznas
un noteikti ienākšot vēl, jo viņu ar krāsu efektiem un triepiena
dinamiku, kas rada īpašu gaismas ilūziju, īpaši suģestējot
glezna „Bauskas iluminācijas”.
Savukārt LU profesors Ojārs Skudra savā esejā uzsver:
„Ikviens tēvs varētu būt laimīgs, par tādu krāsainu un
daudzveidīgu vērtējumu savai dzīvei, savam mūžam.
„Iluminācijas” rosina iztēli un aicina, piedāvā veidot savus tēlus
par Parīzi, ziediem un vienkārši oriģināliem krāsu salikumiem.
Protams, tēva portrets ir kā izņēmums un atgādinājums, ka
pirms „Iluminācijām” vienmēr ir kāda dzīves īstenība, kas
jāpatur piemiņā, prātā.”

Pētera Endzeļa foto: Īra Rozentāle un galerijas vadītāja
Aija Zariņa, 23.02.2011.
Izteiksmīgs Aijas žests pavada viņas teikto, jo turpat ir
eksponēts mazs Īras darbiņš „Skice gleznai „Gaismas pils”.
1988., k.e., 18 x 12”. Pati glezna atrodas Latvijas Mākslinieku
savienības muzeja kolekcijā un nesen tā bija skatāma plašajā
LMSM retrospekcijā Rīgas izstāžu telpā zem Rātslaukuma.
Sākot detalizētu izstādes apskati, vispirms ieraugām
gleznotājas tēva Arvīda Rozentāla portretējumu („Tēva
portrets. 1989., a.e., 96 x 90”), kuru autore uzskata par savu
labāko gleznu šajā žanrā. Tētis ne tikai atbalstīja visus Īras
centienus kļūt par gleznotāju, bet bieži bija arī iejūtīgs un
pacietīgs modelis. Šeit jāpiemetina, ka man ļoti patīk arī „Māra
Lapsas portrets”, kurā redzama ne tikai izcila portretiskā
līdzība (Īra tolaik vēl studēja Mākslas akadēmijā), bet arī
jūtams portretējamā raksturs un pat īpašais, ja tā drīkst teikt,
izteiktais mednieka lepnums.
Pievēršoties Parīzes motīvam Īras glezniecībā, senākās
šīs tēmas gleznas ir „Baltā Parīze. 1993., a.e., 170 x 150”
un „Moulin rouge. 1995., a.e., 85 x 75”. Tad seko „Paris.
1995., a.e., 96 x 80” (tieši šīs kompozīcijas sērija ir
visatpazīstamākais Īras glezniecības motīvs).
Ir radītas ornamentālās gleznas „Parīze dienvidū. a. e.,
54,5 x 39,5” un „Parīze naktī (Gaisma). a.e., 54,5 x 39,5”,
kuras papildina „Paris. 2000., a.e., 110 x 90” ar krāsā iegravēto
Eifeļa torņa siluetu un gadu tūkstošu mijas ilumināciju.

Pētera Endzeļa foto: Īra pie sava tēva
Arvīda Rozentāla portreta
Arī citi skatītāji savās atsauksmēs atzīmē ne tikai
gleznotājas profesionālās veiksmes, bet pozitīvi vērtē arī
viņas īpašo ģimeniskumu.
Sandra Kerēvica
Kultūras nodaļas vadītāja

SKOLAS ZIŅAS
Projektu nedēļa Pilsrundāles vidusskolā
Ne tikai stundās Pilsrundāles vidusskolas 5.- 8. klašu
skolēni var atklāt savu radošo garu, individuālās un
kolektīvisma spējas, atbildību par savu padarīto darbu.
Šāda iespēja izpausties tika sniegta arī projektu nedēļas
laikā, kas notika no 14.-18.februārim.
2.- 4. klašu skolēni strādāja radošajās darbnīcās.
Pirmdien skolēni mācījās strādāt ar dziju. Darbu vadīja
skolotāja Antra Zelmene. Otrdien – papīra locīšana
pie skolotājas Aijas Jurgelānes, trešdien tika veidotas
rotaļlietas, kuras var izmantot dažādu spēļu spēlēšanai,
ceturtdien darbs ar plastilīnu pie skolotājas Baibas
Strautnieces. Skolēniem ļoti patika radošās darbnīcas,
īpaši patika darboties ar plastilīnu.
5.- 6. ab klašu projekta tēma – „Maize”. 5. klase
audzinātājas Annas Vasiļevskas vadībā pirmdien, otrdien
un trešdien strādāja ar konkursa „Maizes akadēmija”
1. kārtas uzdevumu sagatavošanu par tēmām: maize
latviešu tautas dainās, mīklas par maizi, ticējumi par
maizi, maizes cepšanas receptes. Tika uzzināts, ka
maizes dzimtene ir Ēģipte un ka maize ir radusies no
nezālēm.
6. a klase kopā ar audzinātāju Vitu Rozēnu izzināja
maizes ceļu no grauda līdz klaipam veikala plauktā, kā
arī maizes izmantošanas iespējas kosmētikā, gatavoja
gardumus no maizes, nobaudīja tos un, protams, vērtēja.
Ceturtdien 5. un 6.a klase devās mācību ekskursijā uz
„Lāču” maizes ceptuvi.
Savukārt 6. b klase jau pirmdien apmeklēja „Bauskas
klēts” maizes ceptuvi un redzēja, kā tur cep maizi.
Meitenes skolotājas Daces Donerblicas vadībā šuva
salvetes, bet zēni kopā ar mājturības skolotāju Zigurdu
Billi gatavoja maizes dēlīšus.
7.a klasei projektu nedēļa sākās ar mācību ekskursiju
uz trīs lieliem uzņēmumiem Bauskas novadā, jo izvēlētā
tēma bija „Drošība”. Skolēni kopā ar audzinātāju Daigu
Saku apmeklēja akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
Bauskas nodaļu, a/s „Latvenergo” Bauskas sadales
tīklu, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Bauskā.
A/S „Latvijas Gāze” Bauskas nodaļas vadītāja Bērziņa
k-ga stāstītajā par gāzi skolēni klausījās ar lielu interesi,
uzdeva jautājumus. Bija iespēja apskatīt gāzes avārijas
dienesta auto, aizbraukt uz gāzes sadales punktu, no
kurienes gāze pa milzīgiem vadiem plūst uz visiem
pagastiem, apmeklēt lielāko gāzes patērētāju Bauskas
novadā – uzņēmumu „Bauskas Siltums” un redzēt, kā
darbojas koģenerācijas stacija. Elektrosadales tīkla
vadītājs pastāstīja par elektrodrošību, bet Ugunsdzēsības
un glābšanas dienestā skolēni tika iepazīstināti ar jaunāko
tehniku, tās aprīkojumu, kas tiek lietota glābšanas
darbos. Nedēļas gaitā skolēni izpētīja skolas drošības
instrukcijas, tikās ar skolas medmāsu, mācījās pirmās
palīdzības sniegšanu – pareizi uzlikt apsēju traumas
gadījumā; veidoja drošības bukletus un plakātus.
7. b klase pētīja un apkopoja materiālus par
kultūrvēstures objektiem Rundāles novadā, jo vēlējās
izzināt sava novada vēsturi, ievērojamākās vietas,
novērtēt to nozīmīgumu un nākotnē mēģināt izveidot
tūrisma ceļvedi. Apmeklēja skolu Svitenē, kas arī ir
kultūrvēsturisks objekts. Projektu vadīja audzinātāja Zane
Iesalniece.
8.a klases projektu nedēļas tēma „Spīdi tumsā”. Šādu
tēmu klase izvēlējās ar mērķi veicināt mūsu skolas
skolēnu redzamību uz ceļa, jo janvārī veiktā reida rezultātā
atklājās fakts, ka ļoti daudzi skolēni nenēsā atstarotājus,
arī dažiem skolas darbiniekiem to nebija. 8. a klases
kolektīvs kopā ar audzinātāju Dainu Bergmani nolēma
izgatavot atstarotājus visiem Pilsrundāles vidusskolas
skolēniem. Arī 8.a klase un audzinātāja brauca mācību
ekskursijā uz firmu „Signum” Jelgavā, kur varēja iepazīties
ar atstarotāju ražošanas procesu.
8.b klase un audzinātāja Lilita Lauskiniece ir iesaistīju
šies projektā „Mammasdabas meistarklase”. Viņu mērķis
ir izzināt Latvijas dabu, iesaistīties „Mammasdabas
meistarklases” organizētajos uzdevumos – daudzveidīgās
formās paust savu attieksmi pret dabu, rast atbildes uz
jautājumiem: Vai varam iztikt bez dabas? Ko tā mums
sniedz? Ko es varu darīt, lai to saglabātu? Klase projektu
nedēļā izzināja meža noslēpumus, skatījās filmu, veidoja
mākslas darbus no dabas materiāliem ar nosaukumu
„Meža dāvanas mākslā”. Izstādes apmeklētājus projektu
nedēļas noslēgumā cienāja ar garšīgām zāļu tējām.
Piektdien notika projektu prezentēšana un paveiktā
darba izvērtēšana. Skolēni un skolotāji bija apmierināti
ar paveikto, projektu nedēļa šķita interesanta, jo bērniem
bija iespēja uzzināt daudz jauna, ļoti patika mācību
ekskursijas.
9. un 12.klases projektu nedēļā mācījās, viņiem nopietni
jāgatavojas valsts pārbaudes darbiem.
10. klase rakstīja referātus par izvēlēto tēmu, tos arī
piektdien prezentēja. Savukārt 11.klases skolēni strādāja
pie zinātniski pētnieciskajiem darbiem, kuru aizstāvēšana
notika ceturtdien, 17.februārī.
Projektu nedēļa pagāja spraigā darba ritmā – mēs visi
esam gandarīti par paveikto!
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā

Rundāles novada ziņas
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Žetoni jau 30 reizi!

Laiks skrien tik ātri, ka pat neticas, - jau trīsdesmito
reizi skolas aktu zāle pulcē divpadsmito klasi uz savu
zvaigžņu vakaru, kura gaitā atklājas gan atklātie gan
slēptie talanti. Šo gadu laikā ir bijuši gan vienpadsmitie,
gan divpadsmitie un katru gadu februārī izlaiduma
klase saņem skolas piederības apliecinājumu – žetonu.
Šogad 12. klasē mācās 26 skolēni, žetonu saņemt bija
ieradušies 22.

Ienākot zālē skatu pievilka „gudrības” koks ar
interesantiem ziedaugļiem – cits sveču liesmiņās, cits
ar mazu noslēpumu, to vakara gaitā atklāja klases
audzinātāja Irēna Saltā. Emocionāls vakara sākums –
divi pāri ar izjustu valsi, kas ievada vakaru. Ar direktores
Andas Liškauskas laipnu atļauju pie skolas vimpeļa

Ārpusklases aktivitātes Svitenes skolā

Līdztekus mācībām Svitenes skolā risinās ārpusklases
dzīves notikumi. Janvārī barikāžu laikā piedzīvotās
atmiņas klausījāmies uzaicinātā bijušā Tautas frontes
līdera Svitenē Ausekļa Grauža (attēlā) stāstījumā.

tika piestiprināta piemiņas zīme no absolventiem, paši
skolēni savus žetonus bija uzplaucējuši „gudrības” koka
ziedos, tos pasniedza audzinātāja. Sirsnīgi pateicības
vārdi un ziedi tika veltīti skolotājiem un vecākiem.
Un tad – pie vārda paši vakara vaininieki – 12. klases
skolēni, kuri ar dziesmu, deju un dzejas starpniecību
stāstīja par saviem 12 gadiem skolā. Ar smaidu un
līdzjūtību vērojām scēnu pie zobārsta (nekas nav
mainījies, vēl joprojām bail), situācijas dažādās stundās
(pat nenojautu, ka daža tumšmate ir ar izteiktām
blondīnes pazīmēm). Ivara dziedājums, Madaras,
Renāra, Evitas un Ivara valsis, Agitas un Aivara
muzicēšana uz klavierēm, valodu grupu muzikāla „cīņa”
un dejas, kopdziesmas, kopdeklamējumi, tas viss
liecina, ka atkal no skolas grasās aizlidot daudzpusīgi
un talantīgi jaunieši. Uzdrīkstos apgalvot, ka vakara
priekšnesuma kulminācija bija aizkustinošā pēdējā
dziesma un kopskats – jaunieši ar savu audzinātāju
viņu vidū. Paldies vārdi palīgiem vakara izveidošanā
no skolēniem, audzinātājas un vakara svinīgā daļa
beigusies.
Bet... priekšā trīs spraiga mācību darba mēneši.
Lai audzinātājas dāvātais gudrības simbols – pūce ir
palīgs iegaumēt, atcerēties, iemācīties, izprast, saprast
visu to, ko vēl nav paspēts izdarīt.
Tiksimies jau vēl katru dienu skolā, bet jau šodien
saku – uz tikšanos jūnija atvadu vakarā!
Un vēl – man bija patiess prieks par interesanto un
jauko vakara gaitu!
Daina Bergmane
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas darbā

meitenes, bet arī zēni. Itin veiksmīgi padevās vilnas
velšana un rotu darināšana Dāvim no 5. kl. un Mārtiņam
no 6. kl. Rezultātā nedēļas nogalē sagatavojām pašiem
patīkamu rotu izstādi.
Kopā ar Pilsrundāles vidusskolas un Bērsteles skolas
skolēniem izmantojām iespēju apmeklēt teātra Rībēja
mute Rīgā izrādi „Velniņi”. Esam pateicīgi „Latvijas
Mežiem”, kas sarūpēja šo prieku un apmaksāja biļetes
Latvijas skolēniem.
Gunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas
Svitenes struktūrvienības vadītāja

Vēlēsim veiksmi!

Ar sniega cietokšņa celtniecību un pretinieka
cietokšņu ieņemšanu atzīmējām barikāžu dienu
notikumus. Sildījāmies pie skolas ugunskura ar tēju
un siltiem pīrāgiem. Pievakarē apmeklējām piemiņas
pasākumus Tautas namā.

Valentīna dienu gaidot skolā darbojās vēstuļu pasts.
„Sirsniņu” dienā daudzi skolēni viens otru iepriecināja
ar mīļiem apsveikumiem. Arī skolotāji saņēma
pateicības vēstulītes no skolēniem.
Kā tradīciju februārī ik gadus un arī šogad organi
zējām konkursu vecāko klašu skolēniem „Erudīts 2011”.
Tad tiek vērtētas 5., 6. kl. skolēnu zināšanas un erudīcija
dažādos mācību priekšmetos – latviešu valodā un
literatūrā, matemātikā, vēsturē, krievu valodā. Ņemot
vērā zināšanas arī politiskajos jautājumos un darbību
sabiedriskajās aktivitātēs, tika noteikti erudītākie
skolēni katrā klasē. 6. klasē tie bija Jogita Kampine
1. vieta, Linards Nākmanis 2. vieta, 5. klasē Madars
Bērziņš 1. vieta, Dāvis Alksnis 2. vieta. Martā līdzīgam
pasākumam gatavojas 1. - 4. kl. skolēni.
Projektu nedēļā strādājām pie „Burtu grāmatas”
veidošanas sk. M. Šitkas vadībā. Darba grupas dalībnieki
skolotājas I. Pičuginas vadībā strādāja pie tēmas
„Grāmata mans draugs”, apmeklēja pagasta bibliotēku
un izzināja vismazāko, visbiezāko, visvecāko grāmatu
gan pagasta, gan skolas bibliotēkās un salaboja bojātās
grāmatas.
Filcēšanas iemaņas pie sk. G. Novikas apguva ne tikai

Februāra lielais aukstums un sals nebija nobiedējis
skatuves runas un teātru skates dalībniekus. Mājīgās
un siltās Bauskas Bērnu un jauniešu centra telpas
vienkopus pulcināja 1.- 12. klašu skolēnus, kuri priecēja
klausītājus ar savu runas mākslu.
22. februārī notika Bauskas un Rundāles novadu
skatuves runas konkurss skolēniem, kurus vērtēja
kompetenta žūrija. Vērtējumu par runātāju sniegumu
izteica aktieris R. Lepers, festivāla „Kustības turpinājums”
projekta autore D. Jurka un latviešu valodas skolotāja
M. Lasmane. Konkursa dalībniekiem bija jārunā divi
darbi – proza un dzeja, kurus žūrija vērtēja pēc nolikumā
norādītajiem kritērijiem.
Ar lielu atbildības sajūtu un darba sparu skatuves
runas konkursam gatavojās arī skolēni no Svitenes
skolas. Tie bija 6. klases skolnieki – Aiva Mangina un
Ralfs Ivanovs un 2. klases skolnieces – Adriana Jonase
un Laura Jonase.
Konkursa noslēgumā katrs runātājs par piedalīšanos
saņēma pateicības rakstus un saldumus. Emocionāli
un izjusti savus darbus runāja Aiva, Adriana un Ralfs.
Uz skates 2. kārtu Dobelē tika izvirzīta mūsu skolas
2. klases skolniece Laura Jonase, kura konkursā
runāja J. Osmaņa dzejoli „Suns uz siena kaudzes” un
A. Sakses stāstu „Mazā lapiņa”.
Bauskas Tautas nams 24. februārī pulcināja Rundāles
un Bauskas novadu teātra cienītājus. Jaunie aktieri
skatītājiem un žūrijai rādīja savu prasmi iejusties
dažādos tēlos, atveidojot uzticēto lomu. Patīkami
bija vērot skolēnu spēles azartu, redzēt prieku
acīs, uzklausot žūrijas pozitīvo vērtējumu. Kolektīvu
sniegumus vērtēja aktieri – L. Kugrēna, R. Lepers un
dramaturgs D. Grīnvalds, kuri bērnus iepriecināja arī
dāvājot viņiem savus autogrāfus.
Aktierspēles virpulī piedalījās arī Svitenes pamatskolas
dramatiskā pulciņa „Atslēdziņa” dalībnieki. Bērni rādīja
A. Kronenberga stāsta dramatizējumu „Tuntuļu Jurītis
ganos”, kurā skatītājs varēja dzīvot līdzi slinkā Jurīša
nedienām. Īpašu prieku mazajiem aktieriem sagādāja
žūrijas vērtējums, kas ļauj kolektīvam marta nogalē
piedalīties skates 2. kārtā Dobelē. Par sasniegumiem
šajos abos pasākumos dalībnieki saņēma pasniegtās
ceļazīmes uz IV Latvijas skolu festivāla „Kustības
turpinājums” II kārtu Dobelē 29. un 30. martā.
Esam gandarīti par paveikto un žūrijas atzinīgajiem
vārdiem. Īpaši gribas pateikties Bauskas BJC metodiķei
Veronikai Puķei par jauko uzņemšanu!
Ilga Vaičūne
Izteiksmīgās runas pulciņa „Valodiņa” vadītāja un
teātra „Atslēdziņa” režisore

Sagaidot Meteņdienu!

Tuvojas noslēgumam 2011. gada 1. ceturksnis. Gada
sākums vienmēr ir bijis diezgan darbīgs. Bērsteles skolas
skolēni šajā laika periodā ir čakli mācījušies, piedalījušies
dažādos ārpusklases un ārpusskolas pasākumos.
18.februārī Dace Degole un Dainis Žukausks piedalījās
starpnovadu matemātikas olimpiādē, 22. februārī Eva
Želamska, Vitālijs Jakubelovičs un Veronika Ivanova
piedalījās skatuves runas konkursā, 24. februārī skolas
teātra pulciņš piedalījās teātra izrāžu skatē Bauskā,
4.martā Eva Želamska, Vitālijs Jakubelovičs, Alise Ivanova
un Veronika Ivanova piedalījās vizuālās mākslas olimpiādē
1.- 4. klašu skolēniem Bauskā, 8. martā Dace Degole un
Normunds Sivačovs ar pašgatavotu spēli piedalījās vides
izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi!”un ieguva ceļazīmi
uz konkursa 2.kārtu republikā.
14. janvārī zēnu un meiteņu komandas piedalījās
starpnovadu sacensībās tautas bumbā, 28. janvārī skolas
zēnu komanda aktīvi cīnījās par uzvaru starpnovadu
sacensībās florbolā, 4. un 11.februārī 6.klases skolēni Dace
Degole un Dairis Jurago kopā ar Pilsrundāles vidusskolas
skolēniem mērojās spēkiem starpnovadu dambretes
sacensībās, 19. februārī skolas dambretistu komanda
piedalījās Latvijas 64. Skolēnu sporta spēļu 64 - lauciņu
dambretē pusfināla sacensībās Jēkabpilī un Linda Krūmiņa
un Dace Degole izcīnīja ceļazīmi startam finālā. 23.februārī
Dace Degole un Dairis Jurago piedalījās Zemgales reģiona
dambretes sacensībās Dobelē, 25. februārī 4.- 3. klases
skolēnu komanda piedalījās starpnovadu sacensībās
„Drošie un veiklie”, 4. martā Ints Danebergs, Nauris
Opočkins, Dainis Žukausks piedalījās starpnovadu skolēnu
ziemas olimpiādē.
Pa vidu visiem šiem notikumiem esam kurinājuši
piemiņas ugunskuru barikāžu dienu notikumiem, esam
pavadījuši jauku projektu nedēļu, kuras laikā bērni varēja
darboties 8 radošajās darbnīcās, pie mums ir ciemojies
leļļu teātris „Tims” ar izrādi „Pasaka par Pīlēnu”, ārā pie
ugunskura lējām sveces, 5.- 6. klašu skolēni ir pavadījuši
jauku latviešu valodas dienu Pilsrundāles vidusskolā,
5. un 6.klases audzēkņi kopā ar Svitenes un Pilsrundāles
skolēniem apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi „Pepija
Garzeķe”.
7. martā Bērsteles skolas audzēkņi aicināja pie sevis
ciemos Svitenes un Pilsrundāles 1.- 6. klases skolēnus,
arī Svitenes skolas 5 - 6 gadīgo bērnu grupiņu, lai kopīgi
aizvadītu ziemu. Tūlīt pēc pusdienām skolas teritorijā
pulcējās kopā ap 170 bērnu un skolotāju. Tā kā Meteņos
ir jābrauc tālos ciemos, jāizvizinās ar ragaviņām, jāspēlē
dažādas spēles, tad pirmajā pasākuma daļā 5.- 6. klašu
skolēni sacentās futbolā – protams, spēlēja sniegā. Bumbu
dzenāja 3 zēnu un 3 meiteņu komandas. Pa to laiku
1.- 4. klašu bērni diezgan ātri sadalījās 4 komandās - zaļajos,
sarkanajos, zilajos un sārtajos. Šeit nu varēja izrādīt savu
māku komandas biedru vilkšanā uz plēves, uz ragaviņām,
bumbu mešanā pāri volejbola tīklam (kura komanda pēc
1 minūtes ilgas bumbu pārmešanas pretinieka laukumā
paliks ar mazāku bumbu skaitu) un bumbiņu mešanas
precizitātē.

Kad spēki jau bija izsīkuši, devāmies uz ugunskura
vietu, kur, dziedot un runājot tautasdziesmas, ticējumus
par Meteņiem, sadedzinājām ugunskurā ziemas lelli kopā
ar visiem saviem sliktajiem darbiem un domām. Tā kā
Bērstelē vienmēr esam cienījuši citu tautu tradīcijas un
ieražas, tad Ziemas lelles dedzināšana un pankūku ēšana
ir mūsu iemīļotākās izdarības Meteņos. Divas skolēnu
māmiņas visu rīta cēlienu bija cepušas mazās apaļās
pankūkas, ar kurām cienājām savus ciemiņus un ēdām
arī paši. Tiesa, varēja būt vairāk pankūku un arī tējas,
bet ēst pankūkas ārā, kad zem kājām ir sniegs, bieži gan
negadās un ciemakukuļa zapte arī ir saldāka, tad labi vien
bija – kārais zobs tika apmierināts. Pasākums beidzās ar
ļoooooti īsu disenīti, bet savu iesākušos draudzību starp
trijām skolām tomēr esam stiprinājuši un domājam, ka
Svitenes un Bērsteles bērniem pierast Pilsrundāles skolā
būs vieglāk, jo draugi un klasesbiedri jau ir iepazīti.
Gunta Šurna
Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles struktūrvienības vadītāja

6.

Rundāles novada ziņas

A P K O P O T I J A U N I E Š U V I EDOK ĻI
Laikā no 18. februāra līdz 1. martam tika veikta
anketēšana jauniešu vidū, lai iegūtu viņu viedokli par
jaunatnes politikas attīstības iespējām, problēmām un to
iespējamiem risinājumiem novadā. Attīstoties jauniešiem,
attīstās arī pašvaldība, jo veidojoties sociāli atbildīgiem
jauniešiem, tiek piesaistītas jaunas idejas un resursi tieši
pašvaldībai.
Aptaujā piedalījās 205 jaunieši (53% jaunietes un 47%
jaunieši) - 116 no mūsu novada jaunieši un 89 jaunieši
no citām pašvaldībām, kas mācās gan Pilsrundāles
vidusskolā, gan Saulaines profesionālajā vidusskolā.
Lielākā respondentu daļa bija vecumā no 13 -25 gadiem
(97%), pārsvarā tie bija skolēni (59%).
Izvērtējot anketas, priecē tas, ka 5 % aptaujātie ir
iesaistījušies kādā jauniešu organizācijā. 18 % jauniešu
norāda, ka viņiem neko nevajag organizēt, jo viņiem jau
tāpat ir labi. Tam nepiekrīt 48 % jauniešu, kuri uzskata,
ka ir nepieciešama nevalstiskā organizācija vai iniciatīvu
grupa, kas organizētu jaunatnes darbu novadā (49%), vai
arī pašvaldības noteikta persona, kas darbotos jaunatnes
darba koordinēšanā (32%).
79 % respondentu uzskata, ka jauniešu dome spētu
veicināt jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas
procesā pašvaldības darbā, bez tam jauniešu konsultatīvā
padome varētu veicināt jaunatnes darba attīstību novadā.
Prieks par to, ka jaunieši redz iespējas sadarbībai ar
pašvaldību.

Kurā apdzīvotajā vietā visvairāk (pirmkārt)
nepieciešams jaunatnes iniciatīvu centrs?

Trešdaļa aptaujāto mūsu novada jauniešu izmanto
piedāvātās iespējas darboties novada sporta zālēs un
laukumos.
72% respondentu piekrīt, ka jaunatnes politikas izveide
veicinātu jaunatnes darba attīstību novadā. Tas veicinātu
jauniešu aktīvāku iesaistīšanos sabiedriskajā, politiskajā
un ekonomiskajā dzīvē. Tomēr, 46% jauniešu nav informēti
par iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos
pašvaldībā (dalība sabiedriskajās apspriedēs; iesniegumi
domei u.c.), bet 40% no aptaujātiem nesaredz tam jēgu.
Kuras no iniciatīvām varētu veicināt jaunatnes
līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos?

Ir apsveicami, ka 37% aptaujāto ir gatavi veidot jauniešu
sabiedrisko organizāciju, kas būtu viens no iespējamiem
īstenošanas instrumentiem darbam ar jaunatni.
Viens no Iniciatīvu centra uzdevumiem ir sekmēt
jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās
un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās
izglītības pasākumus, projektus un programmas. Anketās
jaunieši atzīmē, ka iniciatīvu centrus nepieciešams veidot
viņu apdzīvotās vietās:

Trešā daļa aptaujāto jauniešu labprāt gribētu uzrakstīt
kādu projektu vai piedalītos tā realizācijā. Pieredze projektu
realizēšanā veicinātu dažādas jauniešu iniciatīvas.

No aptaujas rezultātiem izriet ka, lai efektīvāk iesaistītu
jauniešus dažādās aktivitātēs (pasākumu organizēšana,
ikdienas darbība u.c.), būtu nepieciešams jauniešus
nodrošināt ar telpām, kā arī rīkot projektu konkursus jauniešu
ideju atbalstam.
Visbiežāk informācija par jauniešu iespējām tiek iegūta
no draugiem un paziņām (31 %), afišām un paziņojumiem
pie ziņojumu dēļiem (17%), informācijas meklēšanas portālā
www.google.lv (12 %), sociālajos tīklos – draugiem.lv,
twitter.com un facebook.com (12 %), kā arī reģionālajā
presē – Bauskas Dzīvē un Rundāles Novada Ziņās.
Izvērtējot jautājumu par brīvā laika aktivitātēm, secinām,
ka jauniešiem vairāk interesē sporta aktivitātes un nometnes.
63% jauniešu norāda, ka ir nepieciešams rīkot informatīvus
pasākumus par antisociālas uzvedības sekām, jauniešu
pienākumiem un tiesībām.
Interesanti, ka jautājumā par to, vai pašvaldībai vajadzētu
rīkot reidus jauniešu atpūtas vietās un veikalos sadarbībā
ar jauniešu iniciatīvas grupām, domas sadalās diezgan
proporcionāli – 25% jauniešu uzskata, ka to veic pašvaldība,
bez jauniešu līdzdalības, 36% jauniešu norāda, ka jauniešu
līdzdalība ir nozīmīga, toties 39 % norāda, ka reidi nav
nepieciešami. 40% jauniešu norāda, ka vardarbība ir aktuāla
problēma novadā, šim apgalvojumam nepiekrīt 60% jauniešu.
Lai veicinātu jauniešu nodarbinātību un attīstītu uzņēmēj
darbību, jaunieši uzskata, ka jāorganizē gan semināri, gan
apmācības par šīm tēmām. Jaunieši ir elastīgi un atvērti
jaunām idejām, no jauniešiem var iegūt diezgan daudz, jo
viņiem ir vēlme kāpt pa karjeras kāpnēm, jaunieši ir gatavi
riskēt, turklāt viņiem ir viegli kontaktēties, un viņi ir motivēti.
43% respondentu norāda, ja jaunieši paši veidotu infor
matīvās kampaņas, tad viņus vairāk interesētu tēmas, kas
saistītas ar smēķēšanas un alkohola ietekmi uz veselību.
Pārsteidz tas, ka tikai trešdaļa aptaujāto jauniešu ir
apmeklējusi mūsu novada mājas lapu www.rundale.lv. 56%
norāda, ka tomēr būtu nepieciešama atsevišķa sadaļa
mājas lapā par jaunatnes lietām. 20% jauniešu norāda, ka
informāciju, domātu Rundāles novada jauniešiem, labprāt
saņemtu no laikraksta „Rundāles novada ziņas”, 23% ar šo
informāciju būtu ērti iepazīties mājas lapā.
Paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās aptaujā!
Paldies Pilsrundāles vidusskolas skolēniem par anketu
izplatīšanu!
Vita Reinfelde un Zinaida Sparāne
Speciāliste izglītības un IT jomā

S P O RTA A K T U A L I T Ā TES
Rundāles novada Ziemas sporta
spēļu rezultāti
Šā gada 25.februāra ziemīgajā pēcpusdienā
Pilsrundāles vidusskolā notika Ziemas sporta spēles starp
Rundāles novada zemnieku saimniecībām un iestādēm.
Šogad šajās sporta spēlēs piedalījās rekordliels komandu
skaits – 11 komandas, kuras spēkus mēroja dambretē,
zolē, galda tenisa servju sitienos, šautriņās, badmintonā,
volejbolā un jautrības stafetē.

Galda teniss-serves
1.vieta - Saulaines profesionālā vidusskola
2.vieta - Rundāles novada dome
3.vieta - z/s “Riekstiņi”
Šautriņas
1.vieta - Saulaines profesionālā vidusskola
2.vieta - Bērsteles skola
3.vieta - z/s “Urštēni”

Uzteicama ir PII “Mārpuķīte” (attēlā), kura sacensībās
piedalījās pirmo reizi un interesantā noformējumā.
Sacensības risinājās sportiskā atmosfērā.

Dambrete:
1.vieta - Bērsteles skola
2.vieta - Pilsrundāles vidusskola
3.vieta - z/s “Riekstiņi”

Galda spēļu turnīra
rezultāti
Š.g. 19. februārī norisinājās Rundāles novada
Galda spēļu turnīrs, kurā tika pārstāvēti visi novada
pagasti. Atsaucība bija liela – turnīrs norisinājās no
plkst. 10.00 - 16.00. Darbība norisinājās 5 dažādās
disciplīnās – šahā, dambretē, novusā, galda tenisā un
zolē.
Šahā godpilno 1.vietu ieguva Vilnis Pureniņš.
Novusā cīņa bija spraiga 1.vietu ieguva – Ilgvars Štubis,
2.vietu – Māris Brūvelis, 3.vietu – Dāvis Brūvelis.
Galda tenisā vislielāko profesionalitāti demonstrēja
jaunākais sacensību dalībnieks – Dāvis Brūvelis, iegūstot
godpilno 1. vietu, 2. vieta – Kristapam Štubim, 3. vieta –
Kristam Brūvelim.
Zoles spēle norisinājās visilgāko laika posmu – no
vienpadsmit dalībniekiem finālā izvirzījās un godpilnās
vietas sadalīja šādi dalībnieki: 1.vieta – Uldis Žukauskis,
2.vieta – Edgars Bubunskis, 3.vieta – Artūrs Pakārklis.
Paldies visiem dalībniekiem par dalību turnīrā un
sportiskā garā pavadītu sestdienu. Uz tikšanos martā –
basketbola turnīrā!

Jautrības stafete
1.vieta - Bērsteles skola
2.vieta - z/s “Urštēni”
3.vieta - Rundāles novada dome
2011. gada Ziemas sporta veidu sacensību rezultāti:
Badmintons
1.vieta - Saulaine profesionālā vidusskola
2.vieta - z/s “Līdakas”
3.vieta - z/s “Urštēni”
Volejbols
1.vieta - Pilsrundāles vidusskola
2.vieta - Svitenes pagasta pārvalde
3.vieta - z/s “Urštēni”
Zole
1.vieta - z/s “Strīķeri”
2.vieta - PII “Mārpuķīte”
3.vieta - Pilsrundāles vidusskola

Kopsavilkums
1.vieta - Bērsteles skola
2.vieta - Saulaines profesionālā vidusskola
3.vieta - Pilsrundāles vidusskola
Apsveicam visus Ziemas sporta spēļu uzvarētājus!
Liels paldies tiesnešiem par darbu - A. Kamolam,
I. Skujiņai, S. Griķītei, A. Liškauskai, J. Šulcam, V. Zariņam
un A. Smilgam! Kā arī liels paldies J. Žaunam par
muzicēšanu saviesīgajā daļā!
Uz tikšanos nākamajās sporta spēlēs!
Sporta spēļu foto mirkļus fiksēja – Zinaida Sparāne un
Lūcija Volodina.
Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

Dambretē šoreiz laurus plūca daiļā dzimuma pārstāves,
sadalot pirmās trīs vietas šādā sastāvā:
1.vieta – Sintijai Upītei (labajā pusē),
2.vieta – Ievai Galvosai, 3.vieta – Signei Lejai.
Foto: Raitis Jutus
Raitis Jutus
Sporta darba organizators Svitenē

Rundāles novada ziņas – Intervija
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ĪPAŠAS RECEPTES ĪPAŠĀ RESTORĀNĀ
Intervija ar Sanitu Milleri, SIA „Pils A&S” vadītāju
Sanita kopš agras bērnības ir sapņojusi kļūt par pavāru.
Viņas tēvs, būdams mūziķis – kora un orķestra diriģents,
mūzikas skolas direktors, bija iecerējis meitu virzīt
mūziķes karjerā, tomēr viņai pietika drosmes un spēka
pie saviem sapņiem turēties un izskoloties savā sapņu
profesijā. Sanita ar sarkano diplomu beigusi 15.arodskolu,
vēlāk turpinājusi studēt Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijā, pārtikas tehnologos.
Ir apritējuši vairāk kā 17 gadi, kopš Sanita vada restorānu
Rundāles pilī. Kā nozīmīgu profesionālu sasniegumu
Sanita atzīmē 2008. gadā saņemto Eiropas sieviešu
uzņēmējdarbības padomes (Conseil Européen Femmes
Entreprises et Commerce – CEFEC) balvu “Sieviete
Uzņēmēja 2008”, ko svinīgā pasākumā Parīzē Sanitai
pasniedza Simona Veila (Simone Veil, attēlā vidū), pirmā
sieviete, kas bijusi Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja.

Kādi ir bijušie lielākie pārbaudījumi profesionālajā jomā?
Lielākais bankets, ko esam organizējuši, ir bijis 1800 cilvēkiem
Rundāles pilī. Tas prasīja intensīvu plānošanu vismaz gadu
iepriekš, kā arī trīs mēnešu ļoti intensīvu darbu. Šādu liela
mēroga pasākumu organizēšanā parasti piesaistām citu
restorānu kolēģus – profesionāļus no restorāniem Hotel de
Rome, Kaļķu vārti, Berga Bazārs, Vincents, Sala.
Savukārt, kad kolēģiem ir lieli pasākumi, līdzīgi savstarpēji
sadarbojamies, gan plānojot pasākumu, gan arī nodrošinot tā
norisi, jo Latvijā nevienam uzņēmējam nav 70 viesmīļu štata
vienības.

grūts. Ja gribi paveikt ko lielu, tas jādara viegli, nevar iet kā
caur sienu sizdamies. Tomēr, ja esmu uzņēmusies atbildību,
nedrīkstu nolaist rokas – ir jāiet uz priekšu, jāplāno, jādara.
Visu nekad nevar gribēt sasniegt ātri, vienā rāvienā. Viss
nāk tikai ar pamatīgu darbu. Protams, nav mazsvarīgi arī
atbalstītāji, kopīgi mērķi.
Kā Jūs saredzat sava restorāna attīstību šeit, Rundāles
novadā?
Es vienmēr saku, ka esmu „atvērta sadarbībai” – gribētos
parādīt Rundāles iedzīvotājiem, ka pils restorānu un Vīna
pagraba kafejnīcu var apmeklēt vairākkārt dienā, jo muzejs
ir radījis piekļuvi, nodalītu no muzeja ekspozīciju apmeklētāju
plūsmas, kam jāiegādājas biļetes. Šeit var baudīt brokastu
tēju ar rožu kūku vai pusdienu piedāvājumu Vīna pagrabā,
iegādāties suvenīru dāvaniņas tēju un vīnu veidā.
Mēs labprāt atsauksimies aicinājumam noorganizēt
romantisku vakaru divām personām sveču gaismā vai
meistarklases medniekiem, kur viņiem smelties idejas
medījuma pagatavošanā.
Ar ko labprāt nodarbojaties brīvajā laikā?
Man patīk sportiskas aktivitātes uz ūdens – sērfošana. Tā kā
mans vīrs ir cieši saistīts ar ūdenssportu – Lotārs ir Latvijas un
Baltijas čempions, kā arī Eiropas vicečempions Formulā-1000
ūdensmotosportā, sanāk daudz braukt uz sacensībām. Man
pašai nepatīk sēdēt vienkārši ūdens krastā un vērot, līdz ar
to man ir prieks, ka varu paņemt dēli, buru un būt kopā ar
sevi un dabu. Neskatoties uz to, ka sērfošana ir fiziski grūts
pasākums – vējš, saule, ūdens, viļņi – tomēr šādā veidā
pavadot brīvdienas, es no gūtajiem iespaidiem uzlādējos.
Patīk arī gleznošana, jau sešus gadus apmeklēju mākslinieces
Īras Rozentāles vadītās gleznošanas nodarbības salonā
Meistars Gothards. Mūsu pēdējā Bauskas grupas izstāde
2010.gadā Melngalvju namā bija ļoti veiksmīgi padevusies. Ir
prieks, ka darbus novērtē arī Mākslinieku savienība.
Kāds būtu Jūsu novēlējums novada iedzīvotājiem?
Nav svarīgi, cik tev ir gadu, svarīgi ir, cik tu dzīvi dzīvo dzīvi
– ar mīlestību un pateicībā par visu.

Par Sanitu...

Sanita (labajā pusē), saņemot Eiropas sieviešu
uzņēmējdarbības padomes balvu
Kā nonācāt Rundālē?
Es nāku no Codes puses. 1992. gada rudenī mani draugi
un radi centās pierunāt uzsākt sarunas ar Lancmaņa kungu,
jo tolaik pils muzeja darbiniekiem vēl nebija pašiem savas
ēstuves. Sarunu rezultāts bija pozitīvs un nākamajā gadā
dienu pirms pirmā Senās mūzikas festivāla Rundāles pilī
durvis vēra pils restorāns.
Protams, viss neradās uzreiz, esam daudz un ilgi strādājuši
gan pie garšas īpašībām, gan pie servējuma, gan pie
traukiem. Visus šos gadus ir bijuši dažādi jauni risinājumi.
Kas Jūsuprāt ir īpašais restorānā Rundāles pilī?
Mums ir īpašs restorāns un šeit strādā īpaši darbinieki. Mūsu
restorānā ikviens mīl savu profesiju un vietu, kur viņi strādā.
Liels ir muzeja kolektīva atbalsts, kā rezultātā savulaik tapa
īpašais Rundāles pils vīns. Šīs ieceres realizēšanai pagāja
četri gadi, bet ideja ir vēl senāka. Atskatam vēsturē – Rundāles
pils augstmaņiem vīnu koka mucās piegādāja no Burgundijas
Francijā. Idejas realizācijai par Rundāles pils īpašo vīnu, tika
uzsākta sadarbība ar vīna namu Gabriel Meffre – nelielu vīna
namu (dibināts 1936). Šeit mēs sastapām ļoti atsaucīgus
speciālistus, ar kuriem sadarbībā tapuši teicami vīni – baltais
un sarkanais sausais Rundāles pils vīns. Savukārt etiķeti
vīnam ar Rundāles pils attēlu un ģerboni, kā arī senatnīgi
rotāto pudeli līdz vissmalkākajai niansei radīja paši pils
muzeja darbinieki. Rezultātā mūsu visu kopdarbs iemantoja
atzinību un guva visaugstāko novērtējumu starp citiem pilīm
gatavotiem vīniem. Savulaik Francijas vēstnieks bija izbrīnīts,
kā bez viņa starpniecības ir izdevies ko tādu paveikt...
Restorāna ēdienu gatavošanas procesos piedalos pati no
sākuma līdz beigām – no receptūras sagatavošanas, gatavo
šanas, garšošanas, līdz lēmuma pieņemšanai par ēdienkarti.
Pie mums ir tapušas arī īpašās tējas - Kurzemes hercoga
melnā tēja, Kurzemes hercogienes Benignas veselības tēja,
Dorotejas sapnis, kuras izstrādātas Apsaras laboratorijā
diplomēta tējas eksperta Andra Purviņa vadībā, vadoties pēc
senajām receptēm, kuras tika meklētas pils bibliotēkā. Šiem
visiem tēju maisījumiem ir arī sava leģenda – 18.gadsimtā
hercogienei Benignai tika atvesta tēja no Ceilonas, tomēr
hercogienei tā īsti nav garšojusi un viņa pašrocīgi uzlabojusi
tējas garšu, pievienojot tai rudzu puķu un apelsīnu ziedlapiņas,
kā arī citus ārstniecības augus.
Nesen mūsu restorānam ir arī radīta īpaša kafija ar tādām
garšas īpašībām, kādu nesastapsiet nekur citur pasaulē.
Un rožu kūka?
Rožu kūka ir mūsu restorāna viens no īpašajiem stāstiem.
Unikāla ir tās tapšana, jo tajā piedalījušies daudzi profesionāļi,
degustējuši daudzi gardēži. Tās pagatavošanā ir pielietotas
jaunas tehnoloģijas, kristalizējot dzīvās rožu ziedlapiņas. Rožu
kūkas radīšanas process ir dokumentēts garšu protokolā un
tas glabājas Rundāles pils muzejā.

Sanita 2003.gadā Šampaņā, Francijā, saņemot sertifikātu
par šampanieša pasniegšanu (Rundāles pils restorāns
bija pirmais Baltijas valstīs, kurš ieguva tiesības šī prestižā
franču zīmola šampanieti pasniegt). Eksāmena ietvaros
tika pārbaudītas zināšanas par garšām, jānosaka vīnogu
šķirne, gads, receptūras, uzglabāšanas un pasniegšanas
temperatūra, atvēršana, glāzes un trauki,
saderība ar ēdieniem.
Vai ēdieni, kas tapuši pēc senajām receptēm, tiek
pagatavoti precīzi tāpat kā 18.gadsimtā?
Precīzi autentiski 18.gadsimta ēdieni šo laiku garšu prasībām
īsti neatbilst, līdz ar to senās receptes nevar izmantot viens
pret vienu.
Ziemā, kad ir klusāka sezona, mazāk apmeklētāju un
pasūtījumu, ir vairāk laika smelties iedvesmu, Rundāles
pils bibliotēkā pārlapojot senās receptes. Mēs izmantojam
radošu pieeju, eksperimentējam, degustējam, analizējam un
mēģinām šīs receptes pielāgot mūsdienu garšas īpatnībām.
Izmantojam arī senos nosaukumus, piemēram, savulaik mūsu
ēdienkartē ir bijusi zupa, kas saucās Raganas strebeklis –
ēdiena nosaukumu saglabājām identisku senajam, pašu
recepti nedaudz atjauninājām ar tomātiem uz zaļumiem, kā
rezultātā ieguvām fantastisku rezultātu.
Cenšamies izmantot vietējos produktus, audzētus tepat
Rundālē, piemēram, salātu gatavošanai izmantojam piecas
tomātu šķirnes, kuras tiek speciāli mūsu restorānam audzētas.
Ārzemju viesi vienmēr ir sajūsmā par svaigo dārzeņu garšu!
Kādi ēdieni pašai šķiet gardākie?
Man vismīļākie ēdieni ir deserti, kūkas un saldie ēdieni.
Vai nododat savu pieredzi un zināšanas arī jaunajai –
topošajai pavāru paaudzei?
Jā, šobrīd esmu iesaistījusies jauno pavāru sagatavošanā
sadarbībā ar Jelgavas arodskolu un Santas Dumontas liceju
(Le lycee Santos Dumont) Francijā. Sadarbībā ar Jelgavas
novada domi un Saint – Cloud pilsētu Francijā, šīs skolas
labākajiem audzēkņiem ir pavērusies laba iespēja piecas
reizes gadā gūt amata iemaņas izcilu franču pavāru vadībā.
Arī mūsu restorānā piedāvājam prakses vietas, kā arī vēlāk
darba iespējas.
Kādas īpašības ir palīdzējušas skarbajā uzņēmējdarbības
pasaulē gūt panākumus?
Man vienmēr bijusi raksturīga spītība, atbildības uzņemšanās.
Starp citu mūsu dzimtā vienmēr sievietes bijušas spēcīgas
– visas manas vecmāmiņas un ģimenes sievietes ir bijušas
labas saimnieces, grūtajos laikos – vienmēr optimistiskas un
ar saviem plāniem.
Šie iegūtie zināšanu pamati ir noderīgi man vēl joprojām,
izmantoju tos arī ikdienā – kalkulācijas, aprēķini, izejvielas,
pasūtīšana, un daudz kas cits, kur nepieciešama profesionāla
pieeja.
Vai sievietei šajā uzņēmējdarbības jomā ir viegli?
Domāju, ka dzimumam nav nozīmes, svarīga ir profesionalitāte,
komanda, kas ir ar lielu atbalstu ne tikai sasniegumos un
priekos, bet arī grūtībās un pārbaudījumos.
Es vienmēr pieturos pie uzskata – ja ir iespēja, to vajag
izmantot, neskatoties uz to, ka tas ir kas nezināms, svešs vai

Īra Rozentāle, māksliniece –
Ar Sanitu Milleri iepazinos 2005.gadā, kad viņa kopā ar
Indru Liepu konsultējās par iespēju uzsākt glezniecības
nodarbības manā vadībā. Kopš tā laika mēs fragmentāri
tiekamies. Piemēram, ja mūsu domubiedru klubiņa
dalībnieki izdomā braukt uz Velazqueze izstādi Londonā,
mēs visi kopā braucam to skatīties un, tā kā brauciens,
protams, nav tikai viena diena, tiek apmeklēti arī labākie
Londonas muzeji. Vasarā organizējam plenērus. Vienu
gadu Sanita mums noorganizēja Kurzemes jūrmalā
naktsmītni, un mums bija iespēja pavadīt tur divas burvīgas
dienas gleznojot.
Sanita regulāri piedalās visās Bauskas grupas gleznotāju
izstādēs. Nākošā izstāde būs maijā un ceru, ka Sanita
atradīs laiku un iedvesmu šajā izstādē piedalīties.
Sanitu varu raksturot kā ļoti uzņēmīgu un mērķtiecīgu
sievieti.
Edīte Bišere, Jelgavas Amatu vidusskolas direktore –
Ar Sanitu esmu pazīstama jau aptuveni septiņus gadus.
Mēs abas esam sieviešu organizācijas Zontas klubs
dalībnieces, kopīgi veidojot Bauskas Zonta klubu mēs arī
satikāmies.
Savulaik stāstot Sanitai, par to, kādus speciālistus
sagatavojam Jelgavas Amatu vidusskolā – pavārus,
konditorus, Sanita atbildēja, ka tas esot viņas darbs, tā esot
viņas dzīve, ka viņai nepieciešams apmācīt praktikantus.
Tā arī mūsu kopīgā sadarbība aizsākās - manas skolas
audzēkņiem ierodoties pie viņas praksē. Tolaik jau pirmajā
vasarā pie Sanitas strādāja četri mūsu vidusskolas jaunieši.
Pirms divarpus gadiem kopā ar Šaperona kungu ābeļu
ziedu laikā ierodoties ekskursijā Rundāles pilī, sākām
domāt par rožu kūku. Tobrīd jau mūsu sadarbība izvērtās
daudz biežāka – vesela gada garumā mēs tikāmies katru
mēnesi, satiekoties gan Jelgavā, gan Rundālē, domājot par
rožu kūku. No vienas puses manu audzēkņu devums šīs
rožu kūkas tapšanā bija idejas un formējums, tomēr visiem
kopā ar Sanitu un Bruno Šaperonu – izdevās liels projekts.
Rezultātā šo gadu laikā mūsu sadarbība ir nostiprinājusies
– vidusskolas audzēkņiem ir iespējams piedalīties dažādu
Sanitas organizētu augsta profesionāla līmeņa pasākumu
nodrošināšanā, gūstot iemaņas un prasmes.
Bruno Šaperons, šefpavārs (Francija) –
Mūsu sadarbība ar Sanitu Milleri aizsākās piecus gadus
atpakaļ, kad mūs savstarpēji iepazīstināja Edīte Bišere,
Jelgavas Amatu vidusskolas direktore. Šo gadu laikā mums
ir izveidojušās ļoti labas, simpātiskas attiecības un īsti
profesionāla sadarbība, spēcīga savstarpējā uzticēšanās.
Ar katru gadu mūsu kopīgo projektu skaits pieaug, tie kļūst
nopietnāki. Tuvākajā nākotnē plānoju organizēt Eiropas
valstu pavāru konkursu, kam noslēgums iespējams būtu
šeit – Rundālē.
Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā intervija ar
Zemgaļu biedrības „Upmale” entuziastiem –
Elīnu Kūli-Braži un Anatoliju Kazačenko par gatavošanos
Mežotnes pilskalna svētkiem!
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
______________________
* Foto: no personīgajiem foto arhīviem
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Sniegoti sveicieni
Rundāles novada
marta jubilāriem!
Ilgi ir jāiet, lai iemācītos
Lapu dziesmu,
Smilšgraudu dziesmu,
Zvaigznes dziesmu,
Acu dziesmu,
Visas pasaules dziesmu...
/ E.Vēciņa/

Sveicam Rundāles novada jaundzimušos
un viņu vecākus!
Andis Nekrašs

dzimis 15.februārī, 2011
Vecāki – Ilva Šlēkste un Pēteris Nekrašs

Ieva Emiļjanoviča

dzimusi 15.februārī, 2011
Vecāki – Ilze un Vasilijs Emiļjanoviči

Roze Lukaševiča

85

dzimusi 22.februārī, 2011
Vecāki – Līga Rikmane un
Vladimirs Lukaševičs

Alma Kronberga

75

Ņina Pigareva
Anastasija Kugrēna

70

Kristiāns Morics

dzimis 24.februārī, 2011
Vecāki – Elīna Ivanova un Andris Morics

Ketija Markeviča

Gaļina Prasolova
Jānis Starts
Vasilijs Kiseļevs
Aleksandrs Ļašuks
Ļungina Pankratova

65

Gunārs Gāzējs
Gunta Krikščune

60

Natālija Čapļa
Igns Savickis
Dangute Pakšiņa
Natālija Čapļa
Igns Savickis

55

Alfrēds Graudiņš
Ruta Ķince
Viktors Gromovs
Vadims Ksenofontovs
Ainārs Streļčūns
Pjotrs Glusjaks
Aivars Grosbards
Boriss Petrovs

50

Inese Ceplīte
Valentīna Golovčenkova
Ligita Ilgaviža
Viktors Jančenkovs
Dace Pabijute
Aldis Rusulis
Iveta Sīle
Gintauts Dičpeteris
Valda Ērmane
Daiga Šimkevica
Florija Čokane
Roberts Kondrāts

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:

dzimusi 5.martā, 2011
Māmiņa – Maija Markeviča

TEHNISKĀS APSKATES GRAFIKS
2011.gada I pusgadā

Rundāles pag. 24.04., 23.05. plkst.10.30 Rundāles darbnīcas
Svitenes pag. 11.04., 19.05. plkst.10.30 Svitenes darbnīcas
Viesturu pag. 21.04., 06.06. plkst.10.30 Viesturu darbnīcas
		 plkst.11.30 Bērstelē, pie Viesturu pag.
			
pārvaldes ēkas
• Pirms TA veikšanas traktortehnikas īpašnieks (vadītājs) uzrāda:
Traktortehnikas reģ. apliecību, OCTA polisi, vadītāja apliecību, veic
TA apmaksu.
• Maksājumus var izdarīt apskates vietā:
par pašgājēju 10.85
par piekabi 7.95
speciālā traktortehnikas apskate 16.35
• Izbraukums pie traktortehnikas īpašnieka uz tehnikas atrašanās
vietu 0.40, par katru nobraukto kilometru (ja ir vairāk par 4 tehnikas
vienībām).
• Traktortehnikas īpašnieki, kuri nevarēs tehniku uzrādīt apskatei savā
pagastā, to varēs izdarīt tehniskās uzraudzības nodaļā Bauskas nov.
Codes pag. „Aveņmuiža”
katru otrdienu
no 08.00 – 15.00
trešdien, ceturtdien
no 08.00 – 09.30
vai jebkurā citā tehniskās uzraudzības nodaļā, visā Latvijā
• Telefons uzziņām 63925013.

Rundāles aptieka

(Zemzari – 38, Pilsrundāle )
Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00
(tālrunis: 63962178)
Par medikamentu iegādi sestdienās, svētdienās aicinām
sazināties pa tālruni 28265832

AICINĀM DARBĀ

Uzsākta CV pieņemšana viesu nama “Vīnkalni” Rundālē administratores
amata vietai. Izvēlētajam kandidātam darbs jāuzsāk š.g. 1. maijā.
Darba pienākumos ietilpst vietu rezervēšana, apmeklētāju sagaidīšana,
norēķinu veikšana, brokastu pasniegšana, istabu uzkopšana,
informācijas sniegšana un citas ar viesu nama darbību saistītas
funkcijas. Priekšrocības kandidātiem ar svešvalodu zināšanām un
ilgāku darba stāžu.
CV nosūtīt elektroniski: vinkalni@mail.com. Sīkāka informācija e-pastā.

Viesturu pagasts
1 zemes gab. Bērstelē 0,11 ha
(kadastra Nr. 40960040178)
Rundāles novada dome

PILSRUNDĀLĒ:
Pasākums represētajiem
25.martā Novada domes Jaunajā zālē
Stāstu vakars „Aiz kulisēm”
25.martā plkst.17.00 Pilsrundāles
bibliotēkā
Rundāles Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības kopsapulce
26.martā plkst.18.30 Pilsrundāles vidusskolas zālē
Anekdošu konkurss un diskotēka Joku dienai jauniešiem
1.aprīlī Pilsrundāles vidusskolā
„Nezinīšu skola” – Putnu dienas
15.aprīlī novada domes Jaunajā zālē
Putnu ciematiņa „Pie sirsnīgā Putnubiedēkļa” veidošana
16.aprīlī novada domes Jaunajā zālē
Bērnu žūrijas noslēguma pasākums 5.-9.klašu skolēniem
20.aprīlī plkst.13.00 Pilsrundāles vidusskolā
Lieldienas
23.aprīlī pie novada domes ēkas
plkst.12.00 Putnu izstāde un meistardarbnīcas
plkst.13.00 Putnu pilsētiņas atklāšana, olu „skate”,
rotaļas un dziesmas ar folkloras kopu
„Laukam pāri”, olu meklēšana un šūpošanās
Lieldienu saulītē!
26.aprīlī plkst.12.00 Pilsrundāles bibliotēkā bērnu
gatavots pasākums
„Pūt un palaid 2”
29.aprīlī plkst.17.00 Pilsrundāles bibliotēkā anekdošu
vakars lieliem un maziem
BĒRSTELĒ:
Kaķītis un zaķītis – pasākums bērniem
26.martā plkst.13.00 Bērsteles kultūras namā
Pasākums Viesturu pagasta represētajiem
30.martā plkst.14.00 Bērsteles skolā
Klubiņa „Uz tasi tējas” tikšanās – Joku diena
1.aprīlī plkst.17.00 Bērsteles kultūras namā
Putnu dienas pasākums
9.aprīlī plkst.13.00 Bērsteles kultūras namā
Izstāde „Lieldienas”
No 19.-24.aprīlim Bērsteles kultūras namā
Lieldienas Bērsteles parkā
24.aprīlī Bērsteles parkā
VIESTUROS:
POPiela bērniem un jauniešiem
26.martā Viesturu kultūras centrā
Lieldienu sagaidīšana
23.aprīlī Viesturu kultūras centrā –
amatierkolektīvu koncerts, atrakcijas,
plkst.12.00
		
lustes, kaulēšanās, lielais putras katls.
plkst.21.00
balle
SVITENĒ:
Cirka Baltijas Klaunu šovs „Oki doki”
14.aprīlī plkst.15.00 Svitenes tautas namā - izklaidējoša
cirka programma, dažādi dzīvnieki, burvju mākslinieki,
žonglieris, faķīrs. Ieeja 0,70 Ls
Lieldienas Svitenē
25.aprīlī plkst.10.00 Svitenes tautas namā - Bauskas
tautas teātra uzvedums “Kā garausis, lielais dējējs, olas
dēj” un folkloras kopa “Svitene”
SPORTA PASĀKUMI:

Valsts Asinsdonoru centrs aicina:

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 0,15 ha
(kadastra Nr. 40760020057)

GAIDĀMIE PASĀKUMI

• Reģistrējies par asins donoru www.draugiem.lv/asinsdonori
• Norādi savu asins grupu
• Kad trūks tieši tavas grupas asiņu, mēs tevi uzrunāsim ar īsziņu
(ne biežāk kā četras reizes gadā)
TIKMĒR UZGLABĀ ASINS ZIEDOJUMU TAM
VISPIEMĒROTĀKAJĀ VIETĀ – SAVĀ ORGANISMĀ.

Basketbola sacensības
26.martā plkst.10.00 Pilsrundāles vidusskolā
Sacensības novusā
9.aprīlī plkst.10.00 Pilsrundāles vidusskolā
Basketbola sacensības
16.aprīlī plkst.10.00 Pilsrundāles vidusskolā

Aizsaulē aizgājuši

Es te, starp jums vēl.
Pavisam tuvu.
Kā ēna,
Saulei pārslīdot druvu.
Kaut mani stindzina mūžības dvesma,
Tepat vien esmu.
Tepat vien esmu...
/R.Liedags/

Jānis Reinis
Dzidra Kozlovska
Biruta Rikmane

(05.06.1925 - 21.02.2011)
(01.07.1928 - 24.02.2011)
(11.11.1932 - 01.03.2011)

„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.

