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KOŠI UN DIŽI NOSVINĒTI OTRIE RUNDĀLES NOVADA SVĒTKI
Ir aizvadīti krāšņi otrie
Rundāles novada svētki
„Visi koši, visi diži”
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs Aivars
Okmanis, uzrunājot svētku
dalībniekus un viesus,
aicināja būt lepniem par
savu novadu ne tikai
svētku reizēs, bet arī
ikdienā – veicot dižus
darbus.
VA „Rundāles pils muzejs”
direktors Imants Lancmaņa
kungs dalījās priekā redzēt
vienkopus tik daudz
līksmu cilvēku, kuri ar
neviltotu aizrautību, izdomu
un talantiem ir pulcējušies
Rundāles pils dārzā, lai
kopīgi svinētu novada
svētkus.

Sirsnīgā un priecīga satraukuma pilnā gaisotnē
aizvadīti Rundāles novada svētki. Jau otro gadu novada
iedzīvotāji, iestāžu darbinieki, uzņēmēji, zemnieku
saimniecības, amatieru kolektīvi ir aktīvi atsaukušies
aicinājumam sevi parādīt Rundāles novada svētku
gājienā. Vēlos izteikt pateicību visiem, kuri piedalījās
svētkos – koncerta dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem
par daudzveidīgu koncertu, atsaucīgajiem skatītājiem.
Bet jo īpaši LIELU PALDIES vēlos pateikt svētku gājiena
dalībniekiem, kuri šogad bija nopietni pārdomājuši savu
noformējumu un iepriekš gatavojušies!
Atzinības vārdus gribētos veltīt novada svētku
organizatoru komandai, kura jau no marta beigām
strādāja pie tā, lai svētki izdotos gana diži un gana
koši – darba grupas vadītājai un svētku režisorei Lilitai
Lauskiniecei, darba grupas pārstāvjiem – Aldim Smilgam,
Marijai Teišerskai, Lūcijai Volodinai, Andai Liškauskai,
Laurai Ārentei un Ingai Biļēvičai (VA „Rundāles pils
muzejs”). Pateicība arī darba rūķiem, kuri tehniski

nodrošināja gan skatuves uzstādīšanu, gan palīdzēja
pasākuma apskaņošanā, kā arī visiem palīgiem, kuri
nodrošināja veiksmīgu aktivitāšu norisi visu svētku laikā.
Šī vasara solās būt politiski karsta – nupat ir noslēgušās
divas parakstu vākšanas: par grozījumiem LR Satversmē,
paredzot valsts nodrošinātu iespēju bez maksas iegūt
pamata un vidējo izglītību valsts valodā”, un tautas
nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem
(„Grozījumi likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika
periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, „Grozījums
likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””
un „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam””).
Diemžēl, mūsu novada balsstiesīgie iedzīvotāji nav bijuši
pārāk aktīvi – saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas
publicētajiem datiem, Rundāles novadā par grozījumiem
LR Satversmē parakstījušās vien 162 personas.
Savukārt 23. jūlijā gaidāma Tautas nobalsošana par
10. Saeimas atlaišanu, ko ar savu lēmumu ierosinājis

Valsts prezidents Valdis Zatlers, nododot tālāk valsts
nākotni balstiesīgo vēlētāju rokās. Aicinu ikvienu sekot
prezidenta aicinājumam un aktīvi piedalīties un parādīt
savu politisko lēmumu par Saeimas atlaišanu vai
neatlaišanu!
Ir noslēdzies izlaidumu laiks – sveicu visus absolventus:
gan pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolas,
pamatskolas, Pilsrundāles vidusskolas, gan arī Saulaines
profesionālās vidusskolas beidzējus. Vēlu visiem labus
panākumus un ieceru izdošanos!
Sveicieni visiem novada iedzīvotājiem Līgo svētkos
– lai pēc kārtīgi padarītiem lauku darbiem, appļautām
ceļmalām, grāvmalām, sakoptām sētām un laukiem
godam varam sagaidīt visus līgotājus, doties līgot pie
kaimiņiem, radiem vai draugiem, kā arī svinēt svētkus
pašvaldības organizētajos Līgo pasākumos un ballēs!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 26. maijā
nolēma:
- pagarināt Zemes nomas līguma termiņu Ērikai Skujai uz
pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”
zemes vienības daļu 0,03 ha platībā, lauksaimniecības
vajadzībām;
- pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līgumu Staņislavam
Adamovičam uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Svitenes mazdārziņi” zemes vienību 0,1 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Evitu
Ragausi uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Svitenes mazdārziņi” zemes vienību 0,1 ha platībā,
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, izsakot līgumu
jaunā redakcijā;
- pagarināt Valentīnai Pakšiņai Zemes nomas līguma
termiņu uz pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
„Vairogu mazdārziņš 3” zemes vienību 0,09 ha platībā,
lauksaimniecības vajadzībām, izsakot līgumu jaunā
redakcijā;
- iznomāt Indrai Vasiļkovai pašvaldībai piekritīgu nekustamo
īpašumu „LLT 127” 0,06 ha platībā lauksaimniecības
vajadzībām, nosakot nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības;
- noteikt, ka Ivanam Volodkevičam Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajā datumā
2010. gada 1. jūnijā ir izbeigušās tiesības lietot viņam
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 7,7 ha platībā;

-

-

-

piešķirt Ivanam Volodkevičam zemes nomas pirmtiesības
uz Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo
īpašumu „Pļavsargi” 7,7 ha platībā, uz 10 (desmit) gadiem
ar iespēju zemes nomas pirmtiesības līguma termiņu
pagarināt;
noteikt, ka Imantam Geibam Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma noteiktajā datumā 2010.gada 1.jūnijā
ir izbeigušās tiesības lietot viņam pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi „Saulaines garāža 7” 0,0051 ha platībā un
„Saulaines garāža 21” 0,0055 ha platībā;
piešķirt Imantam Geibam uz Rundāles novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu „Saulaines garāža 7”
0,0051 ha platībā un „Saulaines garāža 21” 0,0055 ha
platībā, zemes nomas pirmtiesības uz 10 (desmit) gadiem
ar iespēju zemes nomas pirmtiesības līgumu pagarināt;
apstiprināt Rundāles novada domes nekustamā īpašuma
„Punslavu personīgās palīgsaimniecības” vienas zemes
vienības platībā 3,41 ha nosacīto cenu LVL 6100,00;
apstiprināt Mežotnes evaņģēliski luteriskās draudzes
valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Mežotnes baznīca”,
kas sastāv no vienas zemes vienības platībā 3,81 ha
nosacīto cenu LVL 6100,00;
apstiprināt Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Krausurbji” SIA „Metrum” izstrādāto Zemes ierīcības
projektu;
piešķirt no nekustamā īpašuma „Krausurbji” atdalītajai
neapbūvētai zemes vienībai jaunu nosaukumu
„Lejaskrausurbji”;
noteikt atdalītajai zemes vienībai „Lejaskrausurbji” nekus-

tamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101);
- piedalīties Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas
projektā „Atbalsta sistēmas īstenošana bērnu un jauniešu
iekļaušanai izglītībā Rundāles un Bauskas novados” Valsts
izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinātajā atklātas
projektu iesniegumu atlases 2. kārtā Eiropas Sociālā
fonda (ESF) 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu
īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai
un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai
izglītībā”; uzņemties, projekta apstiprināšanas gadījumā,
pēc līguma parakstīšanas visas saistības, kas attiecas uz
projekta īstenošanu;
- pārkreditēt latu kredītus pēc valsts kases aktuālajām latu
kredītu procentu likmēm;
- atbalstīt LPS 22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības
principu maiņu”; aicināt Saeimu un Ministru kabinetu īstenot
šo rezolūciju jau 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros;
- komandēt Rundāles novada domes priekšsēdētāju
Aivaru Okmani piedalīties Austrijas Pašvaldību dienās un
58.Austrijas pašvaldību kongresā un darba grupā „Uzņēmēju
– pašvaldību tīkls: uz ģimeni orientētas aktivitātes sniedz
jaunu sparu” no š.g. 7. jūnija līdz 10. jūnijam Kitzbuhelas
(Kitzbühel) pašvaldībā, Tirolē, Austrijā, izmaksājot
dienas naudu atbilstoši LR Ministru kabineta 2002. gada
28.maija noteikumos Nr.219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie
izdevumi” paredzētajai dienas naudas normai Austrijā.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
30.jūnijā plkst. 09.00.

2.

Rundāles novada ziņas

Apstiprināti ar Rundāles novada domes 2011.gada
28.aprīļa sēdes lēmumu Nr.28 (prot.Nr.4)
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2011.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5
„PAR GROZĪJUMIEM RUNDĀLES NOVADA DOMES
2009.GADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.13
„PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ REĢISTRĒJAMI UN UZŅEMAMI
BĒRNI RUNDĀLES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS,
KURĀS ĪSTENO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBU””
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

ATKLĀTI ROTAĻU LAUKUMI BĒRSTELĒ UN SAULAINĒ
Jūnija mēnesī Bērstelē un Saulainē atklāti jaunizbūvētie
bērnu rotaļu laukumi, kas aprīkoti ar daudzfunkcionāliem
rotaļu moduļiem, karuseļiem, šūpolēm, smilšu kasti,
labiekārtoti ar gājēju celiņiem, atpūtas soliņiem un atkritumu
urnām, tādējādi nodrošinot ģimenēm ar mazgadīgiem
bērniem mūsdienīgu un interaktīvu vidi brīvā laika
pavadīšanai ārpus telpās. Rotaļu laukuma izbūvi veica SIA
„Neoprojekts”.
Rotaļu laukuma izveide veikta Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta
„Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles
novadā” ietvaros.

1. Izdarīt šādus grozījumus Rundāles novada domes
2009.gada saistošajos noteikumos Nr.13 „Par kārtību,
kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību”:
1.1. Izteikt 2.punktu jaunā redakcijā:
“Pirmsskolas izglītības iestādēs “Mārpuķīte” un
“Saulespuķe” bērni apgūst no pusotra gada līdz septiņu
gadu vecumam, Pilsrundāles vidusskolā no divu līdz
septiņu gadu vecumam. Obligātā piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei
tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit
pieci gadi. Šie bērni programmas apguvei jāpiesaka
līdz 1.aprīlim tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit
pieci gadi.”

laukumu ierīkošana. Teritorija labiekārtota ar soliņiem un
āra atkritumu urnām. Viesturu kultūras centrā iekārtoto
rotaļu laukumu plānots atklāt bērnu un jauniešu sporta
svētku ietvaros šā gada jūlija mēnesī.
Novada administratīvajā centrā – Pilsrundālē tiek izbūvēts
un labiekārtots sporta laukums (būvniecības darbus veic
SIA „Šons”), kurā apvienots futbola laukums, kas aprīkots
ar futbola vārtiem, soliņiem, lodes grūšanas sektors,
šķēpmešanas sektors, tāllēkšanas bedre, kā arī 3 celiņu
skrejceļi ar sintētisko segumu. Blakus stadionam tiks izvietot
nestandarta ierīces – rāpšanās siena, līdzsvara baļķis, tiltiņš
u.c. ierīces dažādu sporta aktivitāšu īstenošanai. Šī projekta
ietvaros paredzēts izveidot multifunkcionālu laukumu ar
aprīkojumu basketbola, volejbola, minifutbola, lauka tenisa
un rokasbumbas spēlēšanai, kā arī dažādu citu aktivitāšu
veikšanai. Tiks veikta automašīnu piebraucamā ceļa un auto
stāvlaukuma izbūve pie Pilsrundāles vidusskolas, teritorijas
apgaismojuma ierīkošana, celiņu bruģēšanas darbi, kā arī
sporta zāles ieejas mezgla labiekārtošana.
Sporta laukuma I un II kārtas būvniecība tiek veikta
projektu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Rundāles novadā” un „Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Rundāles novadā 2” ietvaros, kā arī daļēji
finansēta no valsts dotācijām pašvaldības infrastruktūras
attīstībai.
Sporta laukuma būvniecību plānots pabeigt līdz
27. augustam, savukārt jau 20. augustā gan Rundāles
novada iedzīvotāji, gan citi interesenti aicināti uz Rundāles
novada vasaras sporta spēlēm, kuru ietvaros tiks svinīgi
atklāts jaunizbūvētais sporta laukums.

1.2. Izteikt 4.punktu jaunā redakcijā:
“Vecāki vai aizbildņi (turpmāk tekstā – vecāki) var
pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas
apguvei pirmsskolas izglītības iestādēs “Mārpuķīte”,
“Saulespuķe” un Pilsrundāles vidusskolā.”
1.3. Izteikt 17.3.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“Bez vecāku gādības palikušus bērnus, kuriem ar
bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība un aizbildņa
deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvā
teritorijā un SOS ciemata bērni.”
1.4. Papildināt ar 28.4.apakšpunktu:
“Medicīniski – pedagoģiskās komisijas slēdziens
(speciālās izglītības programmai).”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūliju.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis

Bērsteles skolas pirmsskolas izglītības grupiņu bērni
iemēģina jaunatklāto rotaļu laukumu
Foto: Zaiga Ārente
Papildus jau minētajai aktivitātei, šī projekta ietvaros ir
rekonstruēts bērnu rotaļu laukums Bērstelē – uzstādīti
rotaļu laukuma komplekti ar slidkalniņiem un daudzveidīgiem
rāpšanās moduļiem, karuselis, šūpoles, soliņi, atkritumu
urnas, ierīkota smilšu kaste. Savukārt pie Viesturu kultūras
centra, veicot esošā bērnu laukuma rekonstrukciju, jūlijā
tiks pabeigta pludmales volejbola, futbola un basketbola

Rotaļu laukuma atklāšana Saulainē – konfektes un baloni
iepriecināja gan mazus, gan lielus
Foto: Laura Ārente
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Konkurss „RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA”
Rundāles novada dome atgādina novada iedzīvotājiem un
nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem, ka no 2011. gada
1.jūlija līdz 30.septembrim Rundāles novada teritorijā, tāpat
kā iepriekšējā gadā, norisināsies konkurss „Rundāles novada
Sakoptākā sēta”. Saskaņā ar 2010.gada 29.aprīlī apstiprināto
nolikumu, konkursā tiks vērtētas Rundāles novada lauku
saimniecības, lauku sētas, ģimenes mājas, daudzdzīvokļu
mājas, tirdzniecības un servisa uzņēmumi, kā arī mazdārziņi.
Laipni aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un īpašumu
apsaimniekotājus pieteikties dalībai konkursā personīgi,
iesniedzot rakstisku pieteikumu, piezvanot pa tālruni vai sūtot
pieteikumu uz e-pastu:
• Rundāles novada domes adrese:
„Pilsrundāle 1”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921,
kontaktpersona: tehniskā sekretāre Inese Skujiņa,
tālrunis 63962298, mob.tālr. 26349298,
e-pasta adrese: dome@rundale.lv.

• Svitenes pagasta pārvaldes adrese:
„Svitenes pagastmāja”, Svitenes pag., Rundāles nov., LV-3917,
kontaktpersona: lietvede-kasiere Sandra Smilga,
tālrunis 63926332, mob.tālr. 27234217,
e-pasta adrese: svitene@rundale.lv.
• Viesturu pagasta pārvaldes adrese:
„Bērstele”, Viesturu pag., Svitenes nov., LV-3917,
kontaktpersona: lietvede – kasiere Zaiga Ārente,
tālrunis 63962126, mob.tālr. 27234218,
e-pasta adrese: viesturi@rundale.lv.
Dalībai konkursā novada sētas var pieteikt arī citas
personas: kaimiņi, nevalstiskās organizācijas, novada
pagastu pārvalžu vadītāji, darbinieki un deputāti.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks svinīgajā
pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai.

Konkursa uzvarētājus apbalvos ar domes atzinības rakstu
un domes noteiktu balvu, aktīvākajiem dalībniekiem tiks
organizēts tematiskais labas pieredzes brauciens. Brauciena
konkrēto laiku un mērķi noteiks konkursa vērtēšanas
komisijas sēdē un publiskots iepriekš, lai konkursa dalībnieki
varētu saplānot savu laiku. Atvainojamies, ka iepriekšējā
gadā brauciens izpalika, jo nevarējām saskaņot brauciena
laiku, lai visi, kas vēlējās, varētu tajā piedalīties.
Ar informāciju par konkursa nolikumu var iepazīties
Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv, uz
sludinājumu dēļiem Rundāles novada domē Pilsrundālē,
Svitenes pagasta pārvaldē, Viesturu pagasta pārvaldē,
Saulaines pakalpojumu centrā, Viesturu kultūras centrā, kā
arī zvanot pa iepriekš minētajiem tālruņiem.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

IZDOTI METODISKIE MATERIĀLI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGIEM
Šā gada maija beigās, noslēdzoties mācību gadam
pirmsskolas izglītības iestādē „Mārpuķīte”, dienā, kad
bērnudārzā valda priecīgs satraukums un meiju smarža
mijas ar ziedu smaržu, iznāca projekta „Pirmsskolas izglītība”
ietvaros tapušie metodiskie materiāli pirmsskolas izglītības
pedagogiem „Tradicionālā kultūra Zemgalē Latvijas un
Lietuvas pierobežā” un „Kustību prieks dienai”.
Projekta „Pirmsskolas izglītība” ietvaros jau no pagājušā
gada janvāra mēneša sadarbojās divi Latvijas un Lietuvas
pierobežas bērnudārzi – b/d „Mārpuķīte” Rundāles novadā
un Žeimes b/d „Ažuoliukas” – pieredzē dalījās un jaunas
zināšanas apguva pirmsskolas izglītības pedagogi, savus
domubiedrus atrada bērnu vecāki, rotaļu biedrus – bērni.
Pateicoties projektam un piešķirtajam Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumam, bija iespēja arī sagatavot jau
minētos metodiskos materiālus.
Metodiskais materiāls par tradicionālo kultūru Latvijas
un Lietuvas pierobežā palīdzēs pirmsskolas vecuma bērnu
audzinātājiem kopīgi ar mazuļiem izzināt Latvijas un Lietuvas
Zemgales tradīcijas, dziesmas, dejas un rotaļas. Šeit

lietuviešu etnokulturoloģe Rūta Stankuviene sniedz ieskatu
Latvijas un Lietuvas Zemgales novada savdabībā, raksturojot
kopīgo un atšķirīgo tradicionālajiem tautas tērpiem, svētkiem
un kulinārajam mantojumam.
Ar iecienītākajām latviešu un lietuviešu muzikālajām
rotaļām iepazīstina Latvijā ļoti labi pazīstamā folkloriste,
mūziķe, māksliniece un pedagoģe Ilga Reizniece un mākslas
vēsturniece, antropoloģe Rūta Muktupāvela. Savukārt lielisku
materiālu par skaņu rīkiem Latvijas un Lietuvas Zemgalē
ir sagatavojis mākslas doktors un Latvijas Universitātes
asociētais profesors etnomuzikoloģijā Valdis Muktupāvels.
Šis metodiskais materiāls pedagogiem, kurā apvienotas
viegli pielāgojamas un joprojām abās robežas pusēs
dzīvas un tautā iemīļotas latviešu un lietuviešu rotaļas,
rotaļdziesmas un tradīcijas, informācija par tradicionālajiem
mūzikas instrumentiem, būs noderīgs palīglīdzeklis nodarbību
daudzveidīgai organizēšanai un ērts lietošanā pirmsskolas
izglītības pedagogiem abpus Latvijas un Lietuvas robežai.
Savukārt materiālā „Kustību prieks dienai” autore Indra
Konstantinova sagatavojusi apkopojumu ar sižetiskām

rīta rosmēm veselīgai un harmoniskai dienas uzsākšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs, kas palīdz attīstīt dažāda
vecuma bērnu fiziskās spējas. Šeit apkopoti vingrinājumu
apraksti un izmantojamais muzikālais materiāls, kas ilustrēts
ar plašu foto materiālu.
Publikācijas ir izdotas latviešu un lietuviešu valodās 1500
eksemplāros katra.
Abi metodiskie materiāli pieejami arī elektroniskā formātā
(*pdf) Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv
(sadaļa PROJEKTI/ Pirmsskolas izglītība).
Metodiskie materiāli pirmsskolas
izglītības pedagogiem sagatavoti
un izdoti Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007 – 2013 projekta „Sadarbības sistēmas veidošana starp
pirmsskolas izglītības iestādēm
Latvijas un Lietuvas pierobežā”
(LLII-093, Pirmsskolas izglītība)

Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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NOSLĒDZIES PROJEKTS „RADOŠAS DARBNĪCAS „UPMALES TĒRPI””
Tālāk sava tērpa izgatavošana bija jau pašu radošo
darbnīcu dalībnieku rokās. Seno rotu izgatavošanas
prasmju un paņēmienu apgūšanu mācīja rotkalis Māris
Braže savā darbnīcā Ceraukstes pagastā.

Projekts „Radošās darbnīcas „Upmales tērpi”” tika
realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
Projekta ideja un pamatmērķis bija iesaistīt Mežotnes
pilskalna svētku atbalstītājus un brīvprātīgos palīgus seno
tērpu izgatavošanā, lai jau šīgada Mežotnes pilskalna
svētku apmeklētājiem nestu dzīvu informāciju par seno
Zemgali.
Kopējais darbs aizsākās ar Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja Arheoloģijas departamenta pētnieces Iritas Žeieres
zinātnisko konsultāciju par veiktajiem zinātniskajiem
pētījumiem un to rezultātiem seno zemgaļu tērpu
izgatavošanā, kā arī iepazīstoties ar pieejamiem materiāliem
un rekonstrukciju variācijām.
Projekta ietvaros notika šūšanas, aušanas, apavu un
seno rotu izgatavošanas darbnīcas. Valsts Kultūrkapitāla
fonds atbalstīja telpu nomu, darbnīcas vadītāju darba
atlīdzību un daļēji materiālu iegādi tērpu sagatavošanai.

Pēc pavadītajām stundām seno rotu kalšanas darbnīcā
un paveiktajiem darbiem nebūt vairs nešķiet, ka rotkaļi
prasa pārmērīgi augstu cenu par saviem izstrādājumiem.
Tas ir ļoti smags un atbildīgs, bet tajā pat laikā – aizraujošs
darbs.
Pateicoties Ikertu ģimenes viesmīlībai un pretimnākšanai,
visas parējās nodarbības notika „Baltajā mājā”. Seno ādas
apavu darbnīcu vadīja seno apavu šūšanas meistare Agrita
Krieviņa, kurai Latvijā šajā jomā ir visbagātākā pieredze.
Nācās pastrādāt ar īleniem un stangām, bet rezultātā katrs
no dalībniekiem varēja lepoties ar pašu rokām savam kājas
izmēram pašūtiem zābaciņiem. Vēl jo vairāk – ikviens var
būt absolūti pārliecināts, ka otru tādu pašu apavu pāri
neatradīs nekur citur Latvijā un pasaulē.

Aušanas mākslu pasniedza Solveiga Ikerte, kurai pietika
pacietības, sirsnīguma un zināšanu, lai dažu stundu laikā
izskaidrotu, kā no atsevišķiem kamoliem var tikt līdz
gatavam audumam. Dažas no mums strādāja pie stellēm
pirmo reizi mūžā.
Šūšanas darbnīcu vadīja Līga Žukauska, kura palīdzēja
katram individuāli izgriezt kleitas, kreklus vai bikses, kā arī

MĀKSLAS PLENĒRS
SVITENĒ
un citas projekta „Radošās industrijas”
aktualitātes

Š.g. 1. - 5. augustam, sadarbībā ar mākslinieci un
mūsu novadnieci Īru Rozentāli, Svitenē tiks organizēts
mākslas plenērs „Rundāles vasara” projekta „Radošās
industrijas” ietvaros.
Mākslas plenēra ietvaros ikvienam interesentam (sākot
ar skolas vecumu) būs iespēja piedalīties meistarklasēs:
• Ainavu glezniecības meistarklase
• Ievads gleznieciskajā abstrakcionismā
• Klusā daba dažādās glezniecības un grafikas
tehnikās.
Dalībniekus aicinām pieteikties līdz š.g. 20. jūlijam projekta
koordinatorei Laurai Ārentei:
Tālr. 63962236, mob.tālr. 29906233
E-pasts: laura.arente@rundale.lv.
Priekšroka tiks dota Rundāles novada iedzīvotājiem un
tiem, kuri pieteikušies pirmie!
Plenēra dalībniekiem jānodrošina akrila vai guaša krāsas,
ogles, parastie zīmuļi, sangīns, sudraba zīmuļi, kā arī
zīmēšanas dēlīši (izmērs 30 x 40 cm).

Keramikas plenērs 8.-12.augustam
Rokišķos, Lietuvā

No 8. - 12. augustam Rokišķos projekta ietvaros tiek
organizēts keramikas plenērs. Plenēra laikā dalībnieki
gatavos māla svilpauniekus, kā arī tos glazēs. Būs iespēja
doties ekskursijā pie amatnieka, kurš izgatavo dažādus
māla izstrādājumus, kā arī uz keramikas muzeju.
Izmitināšana visa plenēra laikā tiks organizēta kopmītnēs.
Nakšņošanas, ēdināšanas un transporta izdevumi tiks
segti no projekta izdevumiem.
Interesentus – skolas vecuma bērnus (ar vecākiem) un
jauniešus dalībai keramikas plenērā aicinām pieteikties
Laurai Ārentei līdz 10.jūlijam (kontaktinformāciju skatīt
augstāk).
Minētās aktivitātes tiek organizētas Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
„Radošo industriju attīstība
Latvijas-Lietuvas pierobežas
reģionos” ietvaros
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

parādīja, kā parasts lina audums pārvēršas par konkrētu
apģērba gabalu, neizmantojot šujmašīnu.
Projekta dalībniekiem nācās ļoti intensīvi pastrādāt, lai
paspētu izgatavot tērpus uz Mežotnes pilskalna svētkiem,
jo no atbalsta piešķiršanas brīža līdz pašiem svētkiem
laiks darbam bija mazāk nekā divi mēneši. Kopskaitā
radošajās darbnīcās iesaistījās 12 cilvēki, dažiem no tiem
izdevās papildināt jau esošo tērpu, citi paspēja izgatavot
tikai minimāli nepieciešamo. Darba procesā sapratām, ka
līdz pilnam vēlamajam seno Zemgaļu tērpa komplektam
vēl ir daudz jāstrādā, uzsāktais darbs jāturpina un jāmeklē
papildus finanšu piesaistīšanas iespējas.

Es personiski guvu pārliecību, ka senie zemgaļi bijuši
gudri, darbīgi, radoši, pacietīgi un daudzpusīgi attīstīti.
Tieši tādēļ Senā Mežotne ar pili un pilsētu kļuva par
Zemgales novada Upmales centru. Un tieši tāpēc šo
īpašību pārmantojums mūsdienu kopējos kultūras vērtību
meklējumos ir nepieciešams un ļoti aktuāls.
Liels paldies par darbu visiem projekta dalībniekiem! Un
laipni lūgti mūsu pulkā visi interesenti!
Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste

HIPOTĒKU BANKA –
palīgs uzņēmuma veidošanai un izaugsmei
Hipotēku banka, kas šobrīd ir vienīgā valstij pilnībā
piederošā banka, dažādām uzņēmēju vajadzībām
piedāvā sešas kreditēšanas valsts mērķprogrammas.
Tajās valdības uzdevumā tiek sniegts atbalsts noteiktām
uzņēmēju un iedzīvotāju grupām - banka finansē gan
jau strādājošus uzņēmumus, gan biznesa uzsācējus,
gan arī lauksaimniekus. Banka piedalās arī Kredītu
fonda līdzekļu sadalē.
Par bankas piedāvājumu uzņēmējiem stāsta Hipotēku
bankas Bauskas filiāles vadītāja Anita Kleina.
Ko Hipotēku banka piedāvā uzņēmējiem?
Banka īsteno valsts atbalsta programmas, kurās lielākus
un mazākus aizdevumus var saņemt gan jau strādājoši
uzņēmumi, gan biznesa uzsācēji. Atšķirībā no parastiem
aizdevumiem, izsniedzot aizdevumus valsts atbalsta
programmu ietvaros, banka var uzņemties lielākus riskus,
tai skaitā zemāku ķīlas nodrošinājumu, apgrozāmo līdzekļu
aizdevumu atmaksas termiņi ir garāki, aizdevumi un cita
veida atbalsts pieejami arī uzņēmējiem bez iepriekšējas
pieredzes.
Kāds ir bankas īpašais piedāvājums jaunajiem
uzņēmējiem?
Tiem, kas vēlas sākt savu biznesu vai pirmos soļus
uzņēmējdarbībā ir spēruši nesen, Hipotēku banka piedāvā
kompleksu Starta programmas atbalstu. Šo programmu
līdzfinansē Eiropas Sociālā fonds un programma ir īpaša
ar to, ka piedāvā ne tikai finansējumu ideju realizēšanai
aizdevumu un grantu veidā, bet arī konsultācijas un
apmācības, turklāt visas konsultācijas un apmācības ir bez
maksas.
Starta programmā pieejams finansējums projektiem līdz 60
tūkstošiem latu ar klienta līdzdalību 10% apmērā, granti
saimnieciskās darbības nodrošināšanai un aizdevuma
atmaksai, kā arī bezmaksas apmācības uzņēmējdarbībā
un bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā
un realizācijā. Ja projekta apjoms ir līdz 5 tūkstošiem latu,
aizņēmēja līdzdalība nav nepieciešama.
Hipotēku bankai ir liela pieredze lauksaimnieku
finansēšanā. Ko piedāvājat lauku saimniekiem?
Hipotēku bankas rīcībā ir pavasara lauku darbu veikšanai
nepieciešamais finansējums. Lai palīdzētu sagatavoties
pavasara darbiem uz lauka un darbi noritētu bez
aizķeršanās, banka piedāvā finansējumu apgrozāmo
līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai –
iespējams saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumus no 5000
līdz 700 000 latu, bet lauksaimniecības kooperatīvajām
saimniecībām – līdz 2 miljoniem latu. Jāteic - lai arī ziema
savas pozīcijas tur stingri, tālredzīgi lauksaimnieki jau domā
par pavasari.

Hipotēku banka piedalās arī Kredītu fonda līdzekļu sadalē,
piedāvājot lauksaimniekiem investīciju aizdevumus.
Šis fonds izveidots ar Ministru kabineta noteikumiem
“Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu” ar
mērķi nodrošināt pieejamību aizdevumiem ar samazinātu
procentu likmi. Aizdevumu var saņemt gan latos, gan eiro.
Maksimālais aizdevuma termiņš ir 15 gadi.
Kādiem mērķiem vēl paredzēti valsts atbalsta
programmu finansējums?
Aizdevumi paredzēti visdažādākajiem mērķiem, sākot
ar investīcijām, kas saistītas ar uzņēmuma izveidi,
paplašināšanu, produkcijas daudzveidošanu vai ražošanas
procesa maiņu un beidzot ar uzņēmuma naudas plūsmas
nodrošināšanai.
Programmās ir pieejams finansējums gan pavisam
maziem projektiem, gan liela apjoma iecerēm – iespējamā
finansējuma apjoms ir no pavisam nelieliem aizdevumiem
līdz pat 7,5 miljoniem latu komersantu konkurētspējas
uzlabošanas programmā. Ja ieceres realizācijai
nepieciešams pavisam nedaudz, mūsu rīcībā ir MVK
mikrokreditēšanas programma (līdz 3000 latu). Savukārt
vidēja apjoma vajadzību nodrošināšanai piemērota ir
MVU izaugsmes aizdevumu programma (līdz 300 000
latu). Turklāt, nesenie programmas noteikumu grozījumi
paplašināja potenciālo programmas atbalsta saņēmēju loku,
piemēram, tagad arī pakalpojumu nozares sīkie jeb mikro
komersanti var saņemt finansējumu līdz 30 tūkstošiem latu.
Kas nepieciešams, lai pieteiktos aizdevuma
saņemšanai?
Lai pieteiktos aizdevumiem, vispirms nepieciešams
aizdevuma pieteikums un aizpildīta atbalsta apjoma
veidlapa. Klientu ērtībām šo dokumentu veidlapas ir
ievietotas Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv, taču
vēlos uzsvērt, ka ikviens klients ir laipni aicināts nākt uz
Hipotēku bankas Bauskas filiāli, kur mūsu kredītspeciālisti
sniegs izsmeļošu informāciju un konsultācijas par
daudzveidīgajiem bankas pakalpojumiem un kreditēšanas
programmām.
Vairāk informācijas par kreditēšanas valsts atbalsta
programmām www.hipo.lv kā arī:
Hipotēku bankas Bauskas filiālē Pionieru ielā 1/1 Bauskā
vai pa tālruni 63928238;
63922665; mob.29266292.
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R U N D A L E S P I L S A I C I N A A P M E K L E T D A Ž A D U S PA S A K U M U S VA S A R A
Rundāles pils
muzeja direktors
Imants Lancmanis
iepazīstina Valsts
prezidentu Valdi
Zatleru, viņa kundzi
Lilitu un Ināru un
Borisu Teterevus ar
restaurēto biljarda
zāli un tajā atklāto
izstādi „Biljards un
citas spēles”.
Foto: Z.Sparāne

Vēstures un kuģniecības muzejs, Jūrmalas pilsētas
muzejs, Bauskas pils muzejs, Rundāles pils muzejs, LU
Akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Izstāde rāda populārākās sabiedrības spēles no
vissenākajiem laikiem līdz 20.gadsimta sākumam.
Savukārt, Baltajā zālē par godu svinīgajam notikumam
uzrunas teica Valsts prezidents Valdis Zatlers, „Rundāles
pils restaurācijas pabeigšanas programma 2010 - 2014”
patrons Princis Ernsts Johans, kā arī pils direktors Imants
Lancmanis. Uzrunu teica arī Latvijas Bankas prezidents
I.Rimšēvičs un prezentēja jauno monētu „Rundāles pils”,
kas veltīta pils 275.dzimšanas dienai.
Jubilejas pasākuma noslēgumā skanēja koncerts
„Mūzika Kurzemē, Latvijā un Eiropā. (1562 - 1795)”, pēc
kura notika pieņemšana Kurzemes virtuvē. Viesi varēja
nogaršot dažādus Kurzemes virtuves tradicionālos
ēdienus, kas gatavoti pēc 200 gadu vecām receptēm.
Pašā svētku izskaņā viesi vēroja autentisku 18.gadsimta
ilumināciju.

18. jūnijā Dārznieka mājā notiks izstādes “Plenērs
Provansā” atklāšana. Izstādi organizē Rīgas Baltslāvu
kultūras un sadarbības biedrība. Šajā izstādē demonstrēti
Pleskavas Bērnu mākslas skolas (Krievija) pasniedzēju
un audzēkņu darbi, kas tapuši plenērā Francijā.
Maija un jūnija periods Rundāles pilij iezīmējās ar diviem
lieliem notikumiem – Rundāles pils 275.dzimšanas dienu
24.maijā un Rundāles novada svētkiem 4.jūnijā.
Aktīvā tūrisma sezona un lielāks apmeklētāju pieplūdums
sākās jau aprīļa vidū, bet tradicionāli maijā tiek atzīmēts
tūrisma sezonas sākums. Arī šoreiz, 4. maijā Rundāles
pils muzejs aicināja visus interesentus apmeklēt Jelgavas
mūzikas vidusskolas audzēkņu koncertu, kas priecēja
nelielu klausītāju loku.

2011. gada 24. maijā tika atzīmēta Rundāles pils
275.dzimšanas diena.
Svinību ietvaros tika atklāta pilnībā restaurētā Biljarda
zāle ar vienu no lielākajiem vēsturiskajiem biljarda
galdiem Eiropā. Biljarda zāles restaurācija notikusi Borisa
un Ināras Teterevu fonda „Rundāles pils restaurācijas
pabeigšana 2010 - 2014” programmas ietvaros. Biljarda
zāles atklāšanas svinīgās uzrunas teica Rundāles pils
direktors Imants Lancmanis, programmas „Rundāles
pils restaurācijas pabeigšana 2010 - 2014” patronese
Lilita Zatlere un mecenāts Boriss Teterevs. Rundāles pils
275. jubileja tika atzīmēta ne tikai ar restaurētās Biljarda zāles
atklāšanu, svinību ietvaros tika atklāta izstāde „Biljards un
citas spēles”, kā arī prezentēta jubilejas monēta, kas tapusi

sadarbībā ar Latvijas Banku, Nīderlandes naudas kaltuvi
un monētas autoriem J.Strupuli un G.Sietiņu.

1736. gada 24. maijā tika ielikts pils pamatakmens
un šis svinīgais brīdis tiek uzskatīts kā Rundāles pils
dzimšanas diena, kas tiek atzīmēta katru gadu 24.maijā.
Biljarda zāles griestu gleznojumu restaurācija tika uzsākta
1981. gadā un turpinājās desmit gadus. 2009. gadā
restaurācijas darbi atsākās, lai pabeigtu gleznotāju
Frančesko Martini un Karlo Cuki griestu gleznojuma
„Strīdus ābols” zudušo fragmentu uzgleznošanu.
Mecenātisma programmas „Rundāles pils restaurācijas
pabeigšana 2010 – 2014” ietvaros 2010. gadā sākās
pilna telpas atjaunošana, kas ietvēra parketa restaurāciju,
sienu paneļu izgatavošanu, auduma tapešu uzvilkšanu un
1983. gadā uzstādītās krāsns pabeigšanu, kā arī iekārtas
priekšmetu iegādi un biljarda galda izgatavošanu pēc
1770. gados zīmēta Andrē Žaka Rubo projekta.

Parkā jau zied rozes, tāpēc aicinām visus apskatīt gan
parku, gan izstādi!
Ir sācies darbs pie Dārza svētku organizēšanas. Šogad
Dārza svētki notiks 13. augustā. Jāatzīmē, ka Dārza
svētki katru gadu notiek citā laikā un tiek pieskaņoti kādai
konkrētai tēmai. Šīgada tēma: Kokaugi. Dārza svētku
ietvaros notiks semināri par kokaugu audzēšanu un to
nozīmi, tiks atklāta izstāde „Kokaugi Rundālē un Kurzemes
hercogu dārzos”. Svētku laikā būs iespēja satikties
ar dārza speciālistiem un iepazīties ar dārza bosketos
esošajām augu kolekcijām, kā arī notiks dažādas citas
aktivitātes parkā.
7.jūlijā pie mums viesosies zēnu koris Pacific Boychoir
(ASV, Kalifornija) un ir apsolījis nelielu uzstāšanos.
Šobrīd labiekārtošanas un sakopšanas darbi notiek
parkā un pārējā pils teritorijā. Sākusies aktīvā sezona
parka darbiem. Aicinām palīgā ikvienu talcinieku rožu,
ornamentālo parteru, dzīvžogu, bosketu kopšanas darbos!
Sekojiet līdzi informācijai par aktualitātēm muzeja mājas
lapā www.rundale.net, vai citos sociālajos tīklos:
http://twitter.com/#!/RundalesPils un
http://www.draugiem.lv/rundale

Zālē atklātā izstādē „Biljards un citas spēles” ar
eksponātiem piedalās Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīgas

Informāciju sagatavoja
Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas
un sabiedrisko attiecību nodaļa

S P O R TA A K T U A L I T Ā T E S
Mūsējie pavasara sporta svētkos
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Saulainā un karstā 21. maija dienā Bauskas sporta
stadionā uz sporta aktivitātēm pulcējās arī Rundāles novada
cilvēki ar īpašām vajadzībām no Svitenes, Viesturiem un
Pilsrundāles. Šeit norisinājās Bauskas novada organizētie
pašvaldību II atklātie pavasara sporta svētki cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. No Rundāles novada svētkos
piedalījās Antons Undzenko, Uģis Ģēģermanis, Inita
Lībiņa, Jānis Pantalons, Raimonda Dičpetere, Ramona
Anna Dičpetere, Sandis Degols, Indra Kronīte un Sandijs
Alksnītis.

Visas dienas garumā Bauskas stadionā valdīja sportiska
atmosfēra – sporta svētku dalībnieki aktīvi varēja iesaistīties
dažādās aktivitātēs, atbilstoši katra spējām un vēlmēm. Šie
svētki pierāda, ka satikšanās prieks sportojot ir veiksmīgs
līdzeklis šo cilvēku sociālpsiholoģiskai integrēšanai
sabiedrībā.
Mūsu novada sportistiem šajos svētkos veicās dažādi:
Uģis Ģēģermanis katru gadu ar lielu atbildības sajūtu
cenšas uzlabot iepriekšējo gadu rezultātus. Arī šogad Uģis
ieguva godalgoto II vietu tāllēkšanā un 60 metru skrējienā.
Jau vairākus gadus šajos sporta svētkos aktīvi iesaistās
Raimondas Dičpeteres ģimene no Svitenes – visi ģimenes
locekļi ar savu līdzdalību atbalsta un seko līdzi sporta
aktivitātēm.
Šogad liels prieks par Indras Kronītes iegūto medaļu
– viņa sieviešu konkurencē tāllēkšanā izcīnīja I vietu.
Šī medaļa noteikti Indrai ir cēlusi pašapziņu un devusi
pozitīvas emocijas ilgam laikam. Savukārt Raimonda
Dičpetere guva III vietu.
Jānis Pantalons ar lielu degsmi iesaistījās organizētajā
pasākumā, izbaudot atkal satikšanās prieku ar draugiem
un iespēju izrauties no ikdienas rutīnas. Jānim veiksme
uzsmaidīja futbola sitienu disciplīnā, izcīnot II vietu.
Tāllēkšanas disciplīnā bērniem Anna Dičpetere ieguva
2.vietu, savukārt florbola metienos – godpilno I vietu!
Paldies visiem dalībniekiem, kuri piedalījās sporta
aktivitātēs, tādējādi stiprinot draudzīgās saites ar citu
novadu iedzīvotājiem, ceļot savu pašapziņu, demonstrējot,
ka piedalīties sporta aktivitātēs ir veselīgi un jautri!
Uz tikšanos nākamajās aktivitātēs!
Laima Artimoviča
Sociālā dienesta darbiniece

Ielu basketbola turnīra rezultāti
22. maija saulainajā dienā Svitenē norisinājās ielu
basketbola turnīra 1.posms.
Turnīra rezultāti:
Godpilno 1.vietu ieguva komanda “Raja”, kuras sastāvā
spēlēja: Artis Jutus, Artūrs Glusjaks, Jānis Brūveris.
2.vieta – komandai “VEF” – spēlētāji Mareks Duntavs,
Jānis Razalinskis, Ingars Šitka.
3. vieta – komandai “Medisoni” – Raivis Medvedevs,
Gunārs Purvišķis, Artis Lauciņš.
Ielu basketbola 2.posms norisinājās 11.jūnijā.
Tā rezultāti:
Pirmā vieta komandai VIETĒJIE – Artūrs Taškāns, Elvis
Narvids, Jānis Smilga un Sanda Bitina.
Otrā vieta komandai FUKUŠIMA – O.Visockis, E.Kars,
R.Deimo.
Trešā vieta komandai – Z/S Mežotnes stacija – Jānis
Brezins, Artis Jutus, Artūrs Glusjaks un Jānis Liepa.
Paldies visiem sportiski aktīvajiem jauniešiem par
piedalīšanos un sportiskā gaisotnē pavadītu svētdienas
dienu!
Uz tikšanos 3.posmā, kas norisināsies 16.jūlijā!
Ar cieņu,

Raitis Jutus
Sporta organizators Svitenē

Rundāles novada ziņas

5.
Teātris – tā ir ilūzija, kurai mēs noticam, jo vēlamies ticēt (K.Staņislavskis)

PRAGMATISKI EMOCIONĀLAS MARGINĀLIJAS NOVADA KOPĒJAM TEĀTRA SCENĀRIJAM...
Mēs esam pietiekami stipri, lai atļautos būt tikai PAŠI.
Mēs spējam piedāvāt ļoti daudzveidīgu teātra programmu
savam skatītājam, jo ESAM tik daudzveidīgi.
Katram no Rundāles novada septiņiem teātriem ir savs
režisors, sava pieeja teātra tradīcijām, sava pieredze, savs
skatījums uz problēmām.
Šīgada teātru skate pirmo reizi notika tikai mūsu novada
apjomā, jo katrs novads tagad tiek vērtēts atsevišķi.
Organizētājiem tas nozīmē – atsevišķu žūriju, ar kuru vienoties,
savu nolikumu, koordināciju, organizatorisko darbu apjomu.
Šī gada skatē Rundāles novada kolektīvus vērtēja ļoti
kompetenta žūrija – Jaunā teātra institūta projektu vadītāja,
„HOMO NOVUS” rīkotāja, režisore, aktrise Zane Kreicberga,
Latvijas mākslas akadēmijas pasniedzējs, projektu un
performanšu
vadītājs, mākslinieks Kirils Panteļejevs,
horeogrāfe, deju pedagoģe, baroka un renesanses deju
pedagoģe Guna Ezermale.
Augsta līmeņa žūrija vienmēr ir labs kritērijs, jo tā stingri
vērtē, lemj, iesaka, iedrošina un dara to visās izvirzītajās
jomās – režijā, aktierdarbā, horeogrāfijā, tērpu veidojumā un
koptēlā.
Teātru skatē 28. maijā piedalījās – Bērsteles amatierteātris
ar izrādi „Baismais jūnijs” (režisore Līga Bajāre), Svitenes
amatierteātris ‘Šurumburums” ar izrādi – „Uzaicini mani
draugos” (režisore Ilga Vaičūne), Teātra studijas „Savējie”
mazā grupa ar izrādi „Katram mazam putniņam” (režisore Lilita
Lauskiniece), teātra studijas vidējā grupa ar izrādi „Pasaule ir
krāsaina” (režisore Lilita Lauskiniece), teātra studijas „Savējie”
lielā grupa ar izrādi „Sarkans” (režisore Lilita Lauskiniece),
amatierteātris „Stella” ar izrādi „Visi radi kopā” (režisore Lilita
Lauskiniece).
Visu teātra svētku dienu ievadīja drāmas terapijas grupa ar
savu veltījumu visiem dalībniekiem „Ja tev ir, bet citam – nav”
(vadītāja Lilita Lauskiniece) un šis veltījums žūrijasprāt, bija kā
sirsnīgs, dvēseli uzrunājošs aicinājums dalīties ar citiem tajā,
kas pieder Tev, bet ko Tu vari uzdāvināt katram, kurš Tevī
ieklausās, sadzird...
Ļoti patīkami bija redzēt zālē arī necerēti daudz skatītāju, jo
jebkurš teātris jau pastāv galvenokārt savu skatītāju dēļ.
„Ārkārtīgi spēcīga prasme pārvaldīt skatuvi, izcila telpas
sajūta un kolektīvisms, partnerība” – tā teātra studijas „Savējie”
izrādes raksturoja visi žūrijas locekļi.
Tāda ir studijas darba specifika – maz aksesuāru, daudz
kustības, gaismas, vārda.
Skatē žūrijai bija iespēja tiešām izsekot, kā no pavisam
maziem bērniņiem līdz lieliem cilvēkiem veidojas AKTIERIS –
režisora instruments savas idejas paušanai.

mazu bērnu starpā. Grupa saņēma nomināciju „Par draudzīgo
un izteiksmīgo sniegumu”.
Teātra studijas vidējā grupa žūriju sajūsmināja ar enerģētiku,
dinamismu, spēju dejot, kustēties, būt ieinteresētiem tajā, ko
dara un par modernu, mūsdienīgu pasaules skatījumu. Tāpēc
saņēma nomināciju „Par kolektīva sajūtu un izcili enerģisko
aktierspēli”.
Teātra studijas „Savējie” lielā grupa tika vērtēta visstingrāk,
jo izrāde pilnībā atšķīrās no visa skatē piedāvātā – gan tāpēc,
ka bija vizuāli plastiskā teātra formas demonstrējums, gan
tāpēc, ka tika piedāvāta kā festivālu formāts.
Dažus punktus izrāde zaudēja nelielo tehnisko kļūdu dēļ,
bet žūrija novērtēja kā izcilu izrādes vizuālo tēlu, dinamiku un
plastiku. Tāpēc nominācija „Par vizuāli spilgtāko un plastiskāko
koptēlu”.
Tieši šī, tehniski tik sarežģītā izrāde, lika žūrijai izbrīnīties
par materiāli tehniskās bāzes trūkumu (prožektori, videouzstādījumi) novadā.
Tāpēc arī žūrijas novēlējums – „Lai izdodas to atrisināt, jo
spēcīgiem teātriem ir nepieciešams spēcīgs ietērps!”
Bērsteles amatierteātra izrāde „Baismais jūnijs” raisīja
skumjas un sāpīgas pārdomas par režisores izvēlēto tēmu, jo
gan skatītājus, gan aktierus noteikti ietekmē arī personiskais
faktors – tas, ko mūsu tauta ir pārdzīvojusi, kas ir sāpīgas
atmiņas mums visiem.
Interesanta, manuprāt, bija režisores Līgas Bajāres izvēlētā
vilciena caurviju tēma – kā atsvešinātības, vientulības un
atšķirtnes simbols.

Žūrijas vērtējums – „Dinamiski, atraktīvi aktieri. Lieliska –
administratores lomas tēlotāja. Parūku lietojumu uztvērām
kā parodiju un prasmi pasmieties pašiem par sevi.” Kolektīvs
saņēma nomināciju „Radoša aktuālas tēmas interpretācija”.
Amatierteātris „Stella” ilgi un mokoši meklēja šīgada
repertuāra izrādi, bet tad, kad koplasījumā izlēmām par Aivara
Bankas „Visi radi kopā”, sapratām, ka tā ir īstā, jo – teksti un
tēli smieklīgi, ”kā no dzīves”, valoda raita un dinamiska.
Aktrise Inta Kamola gan lasījuma laikā izteica domu, „...
mēs jau paši apsmejamies, bet vai skatītāji smiesies, nav
zināms...”
Te nu jāsaka, ka smējās gan, jo luga TIEŠĀM ir komiska
situāciju luga, kura Rundāles pikantajiem raksturlomniekiem ir
kā speciāli uzrakstīta.
Žūrijas vērtējums – „Tik ļoti smējāmies, ka piedevām pat
tās dažas mazās kļūdiņas! Lieliski aktieri, katram atrasta
darbība, laba scenogrāfija, izcila mūzika un lielisks Jedrons
Hantiļejevičs!”

Tāpēc nominācija – „Pārliecinoša aktierspēle piparoti
tautiskajā lugas interpretācijā”
Katra teātru skate – tie ir uztraukuma, stresa, kļūdu un
pat pārpratumu mirkļi, bet galvenais jau ir – lai mēs visi –
gan aktieri, gan režisori, gan paši galvenie mūsu vērtētāji –
skatītāji – justos labi, lai būtu padarīta darba un misijas izjūta!

Šī – savas tautas likteņtēma – arī bija augstāk novērtētais
Bērsteles amatierteātra sniegumā. Šis ir darbs, kurš ir tapis
kā veltījums visiem izsūtījumā pabijušajiem, viņu tuviniekiem,
mājāspalicējiem.
Svitenes amatierteātris saviem skatītājiem piedāvāja
komisku (bet varbūt traģisku!) skatījumu uz tik aktuālo
iepazīšanos internetā. Mums apkārt ir TIK daudz vientuļu
cilvēku, kuri meklē sev radniecīgu dvēseli, un, to neatrodot
reālajā dzīvē, metas iepazīšanās portālu piedāvājuma „tirgū”...
Šajā lugā Svitenes aktieri, (kuri ir lieliski raksturlomu tēlotāji)
varēja pilnībā izpausties un parādīt šo iepazīšanās pasauli
skatītājiem komiskā un pikantā „mērcītē”.

Tas ir garš ceļš, kurā daži apmaldās, bet tie īstie kļūst par
spēcīgām personībām, lieliskiem oratoriem, vadītājiem...
Žūrija novērtēja Rundāles novadu kā potenciāli spēcīgu,
sevi pieteikt spējīgu konkurentu gan starp novadiem, gan
valstī, gan starptautiskā formātā.
Droši vien svarīgs ir konkrēts žūrijas vērtējums un domas
par katru teātra izrādi.
„Teātra studijas „Savējie” mazās grupas izrādei „Katram
mazam putniņam” – tika augstu novērtēts vizuālais ietērps,
telpas izjūta un plastika, žūriju īpaši pārsteidza partnerība tik

Droši vien misijas sajūtu kuplināja arī tas, ka visu teātru
skati (tātad – aktieru un režisoru sezonas darbu) vēroja arī
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.
Šīgada skate ir beigusies, bet režisoru un aktieru darbs
turpinās... Lai tas ir veiksmīgs mums visiem, lai atrodam savu,
īsto skatītāju, piepildām idejas, sapņus, cerības! Lai īstenojam
stingrās, bet korektās žūrijas ieteikumu – „Rādīt šīs izrādes
vēl daudz, daudz reižu!”
Un nu izrāžu formālais vērtējums: uz „Gada izrādi 2011”
žūrija ir pieteikusi 4 izrādes, kuras tad sacentīsies ar Zemgales
spēcīgākajiem kolektīviem 2012.gada februārī un martā (valsts
mērogā). Tās ir:
• amatierteātra „Stella” izrāde „Visi radi kopā” – 36 punkti
• teātra studijas „Savējie” lielās grupas izrāde” Sarkans” –
35 punkti
• Svitenes amatierteātra „Šurumburums” izrāde „Uzaicini
mani draugos” – 32 punkti
• teātra studijas „Savējie” vidējā grupa ar izrādi „Pasaule ir
krāsaina” – 31 punkts
Turēsim īkšķus par sava novada teātriem un vēlēsim
veiksmi un izturību aktieriem un režisoriem!
Lilita Lauskiniece
Rundāles novada domes kultūras darba speciāliste
Plašāks ieskats Rundāles novada amatieru teātra skates foto
mirkļos – www.rundale.lv FOTO GALERIJA.

„ Š U R P U T U R P U ” 1 6 . S E N I O R U D E J U SVĒTKOS IKŠĶILĒ
Diena bija labvēlīga dejotājiem, brīžam uzspīdēja saulīte
un sasildīja, bet brīžiem tā aizslīdēja aiz mākoņa maliņas, lai
ļautu atvēsināties. Jau no agra rīta Ikšķiles estrādē skanēja
dažādu deju mūzika un kāju piesitienos dimdēja deju grīda,
jo deju rakstus izmēģināja seniori no Latgales, Vidzemes,
Kurzemes un Zemgales. Vakarā, tērpušies tautastērpos,
rādījām savu dejas māku un prasmi skatītājiem.
Pēc gājiena, kurā katrs kolektīvs lepni nesa savu karogu,
sākās svētku koncerts, bet pašus dejotājus sagaidīja dažādi
pārsteigumi. Aizkustinošs bija brīdis, kad ar aplausiem tika
sveikti četri svētku dalībnieki, kuri dejojot sagaidījuši savu
astoņdesmito mūža gadu. Ņipri, spirgti, dzīvespriecīgi, ar
savu īpašo iznesību, jo tautastērps ir jāprot nest, viņi kāpa
uz skatuves, lai lepotos ar saviem bagātajiem gadiem,
stāju un dejas prasmi.
Svitenes deju kopa „Šurpu turpu” šā gada 28.maijā piedalījās Latvijas senioru 16. deju svētkos Ikšķilē 28. maijā
piedalījās.
Uz skatuves pabija pavisam 47 senioru deju kolektīvi –
kopā 900 (!) dalībnieki, kuri ne pret kādām citām vērtībām
nemainīs sajūtu – būt kopā vienā elpā ar savu skatītāju un
sevi sajust vienotā dejas solī.

mūs pašus vienoja kopīgs dejas solis, kur katra nervu
šūniņa, katra dzīsliņa izjūt savu partneri, kolektīva locekli
un visus kolektīvus kopā.
Vislielāko pārsteigumu mums sagādāja mūsu kolektīvu
vadītāji, kuri parādīja, ka prot ne tikai iemācīt savus
dejotājus, bet jestrā dejas solī izdejot „Kreicburgas polku”.
Tās tik bija ovācijas! Protams, viņiem tas bija jārāda
atkārtoti, un tas arī godam tika izdarīts.
Pēc sirsnīgā un aizkustinošā koncerta lustējās paši
seniori – līdz vēlai pusnaktij dažādos balles deju soļos
dimdēja Ikšķiles estrāde.

Nākošais aizkustinošais brīdis bija godinot no Kanādas
ieradušos dejas „Spieķītis” autori. Šo deju arī mēs rādījām
ar īpašu pacilātību un atbildības sajūtu.

Svētki pagājuši, būs nākošie, un ir prieks un gandarījums,
ka mūsu novadā ir tādi seniori, kuri parāda, ka arī pusmūža
gados cilvēks var būt aktīvs, darboties un nest sava mazā
pagasta un novada vārdu pasaulē. Kā rakstīts internetā –
„senioriem ir īpaša vieta Latvijas dejas rakstā, jo viņi prot
līdz skatītājiem aiznest savu dzīves pieredzi – priecīgu,
darbīgu, mīlētu, skumju vai citādu.”

Fanfarām skanot, Ogres seniori nodeva deju svētku karogu
nākamo svētku organizatoriem – Saulkrastu dejotājiem.

Paldies par svētkiem, paldies organizatoriem, paldies par
iespēju tajos piedalīties un izjust šīs dienas burvību!

Bet tad - gaisā pacēlās balto baložu bars, kas aiznesa
mūsu domas un izjūtas tālajos debesu plašumos... Toties

Velta Kočajeva
Deju kolektīva „Šurpu turpu” dalībniece

6.
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SKOLAS ZIŅAS
Daktera Ozoliņa fonda
stipendijas piešķirtas

Skolā atkal smaržo bērzu meijas
11. un 18. jūnijā skolā atkal smaržos bērzu meijas, jo
ardievas skolai šajā mācību gadā teiks 28 devīto klašu
beidzēji un 26 divpadsmitās klases absolventi. 9.a klasi
audzināja skolotāja Agrita Jeršova, 9.b klasi – sk. Dace
Janjone, bet divpadsmitos – sk. Irēna Saltā.
Ar labām un teicamām sekmēm devīto klasi beidz
astoņi 9.a klases skolēni: Viktorija Bajera, Lolita Dāboliņa,
Melānija Ivulāne, Sintija Kevliča, Linda Lekaviča, Mārtiņš
Maldutis, Lāsma Marčenkova, Jēkabs Zeimuls, un viens
9.b klases skolēns – Agita Ģirupniece. Visaugstākā vidējā
atzīme ir Melānijai Ivulānei – 8,24.
Eksāmeni ir skaists laiks, bet reizē arī grūts. Jau no
23.maija rit eksāmenu sesija.
9-to klašu skolēniem bija jānokārto eksāmeni četros
mācību priekšmetos – latviešu valodā, matemātikā,
izvēlētajā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) un Latvijas
un pasaules vēsturē.
9.a klasei vislabākie rezultāti uzrādīti Latvijas un
pasaules vēstures eksāmenā (sk. A . Jeršova) – vidējā
atzīme 7.3 un matemātikas eksāmenā (sk. A.Vasiļevska)
– vidējā atzīme – 7.1 un latviešu valodā (sk. L.Feldmene)
– vidējā atzīme – 6.5. Savukārt 9.b klasei vislabākie
rezultāti krievu valodas eksāmenā (sk. A . Šapkova) –
vidējā atzīme 6.7. Paldies visiem skolotājiem par darbu
bērnu sagatavošanā eksāmeniem!
Skolēni, kuri eksāmenus nokārtojuši labi un teicami:
Viktorija Bajera, Lolita Dāboliņa, Mārtiņš Maldutis, Jēkabs
Zeimuls. Īpaši gribu atzīmēt Jēkabu Zeimulu, kuram
saņemtie vērtējumi visos eksāmenos ir ļoti labi.

Labi veicies ir Melānijai Ivulānei, Dāvim Balodim, Sintijai
Kevličai, Kristam Kvedaram, Lindai Lekavičai, Lāsmai
Marčenkovai, Maritai Ērmanei, Kasparam Upītim.
Protams, tāpat kā ikdienas mācību procesā, tā arī
eksāmenu laikā dažiem skolēniem „lielākais draugs” bija
slinkums un negribēšana darīt, nepietika gribasspēka,
atbildības un vēlēšanās pabeigt skolu. Tādi mums šogad
ir 3. Ļoti žēl!
Skola ir bijusi un ir vieta, kur mēs mācāmies, priecājamies,
skumstam, dejojam, dziedam, skrienam, strīdamies,
līgstam mieru, smaidām, rakstām kontroldarbus un
ieskaites, saņemam atzīmes, gan labas, gan ne tik labas,
cenšamies, slinkojam, runājam un nerunājam, iemīlamies,
stāstām baltu patiesību un dažkārt saltus melus, krītam,
ceļamies, ejam uz priekšu, sapņojam. Un tieši sapņi ir tie,
kas padara šo vietu tik īpašu katram no mums.
Sapņi ir auguši mums līdzi. Un tagad prasa, lai mēs
laižam tos pasaulē laimi meklēt.
Taču, kas gan mēs būtu bez saviem sapņiem? Tādēļ
ir jāiet līdzi, lai būtu, lai neapdedzinātos maldugunīs, lai
atrastu ceļu atpakaļ. Mēs gaidām, devītie, jūs atpakaļ
mūsu Pilsrundāles vidusskolā!
Par 12. klases absolventu eksāmenu rezultātiem
pastāstīšu jūlijā, pēc atestātu un sertifikātu izsniegšanas.
Daiga Saka
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā

Š Ī S VA S A R A S D A R B I U N N E D A R B I
Vasara atnākusi ar joni, bet tāpat kā visas iepriekšējās
vasaras, arī šogad tā ir īsa, tikai notikumiem un
pasākumiem bagātāka.

Nav ko sēdēt mājās, braucam ar velo!
Ja esi pie stūres, Tev jāzina ceļu satiksmes noteikumi!
Šajā sakarā 29. maijā Rundāles novadā uz vietas –
Svitenes pilī, Pilsrundāles vidusskolā, Bērsteles kultūras
namā un Viesturu kultūras centrā varēja nokārtot
veloeksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecības.
Veloeksāmenu pieņēma CSDD Bauskas nodaļas
priekšnieks Ingurs Kugrēns.

Atbilstoši Ozoliņa fonda nolikumam šā gada 1. jūnijā
sanāca

fonda padome, kuras sastāvā ir pārstāvji no

novada domes, skolotāju un vecāku vidus, lai piešķirtu
stipendijas.
12.klases skolēni un skolotāji par labām un teicamām
sekmēm bija izvirzījuši 3 skolēnus:
• Unu Kaspardenu, kuras vidējā atzīme gadā ir 8.07,
viņa šajā mācību gadā starpnovadu bioloģijas
olimpiādē ieguvusi 2.vietu;
• Ivaru Straņķi, kura vidējā atzīme gadā 7.69;
• Ievu Pīrāgu, kuras vidējā atzīme gadā 7,3.
Tā kā skolēnu un skolotāju viedoklis sakrita, Ozoliņa
fonda padome nolēma 2011. gadā stipendijas piešķirt
Pilsrundāles vidusskolas 12. klases skolēniem: Unai
Kaspardenai, Ivaram Straņķim, Ievai Pīrāgai.
Vēlot veiksmi turpmākajās gaitās –
Anda Liškauska
Ozoliņa fonda padomes priekšsēdētāja

INICIO ZIŅAS

Otrā veloorientēšanās sacensību kārta notiks Viesturu
pagastā 23.jūlijā.
Pavisam veloorientēšanās sacensības norisināsies
3 kārtās; dalība komandās – 2 - 5 dalībnieki komandā;
dalībnieku vecums nav ierobežots!
Sekojiet līdzi informācijai!
Jau tagad varam pateikt lielu paldies Aldim Auzam,
Ārijai Nākmanei, Modrim Villam, Silvai Mežkauckai,
Ivetai Burkānei, Jānim Liepam, Ingai Ripai, Sandrai
Smilgai, Naurim Brūvelim par palīdzību un līdzdalību
veloorientēšanās sacensību organizēšanā! Paldies Gintam
Reinfeldam, Edgaram Brūverim, Pēterim Grabovskim par
Raganas laipiņas remontdarbiem, tagad būs drošāka
braukšana pār Virsītes upi!

14.05. Rundāles novada jauniešu NVO „INICIO” rīkoja
kino vakaru Svitenes Tautas namā. Atsaucība bija liela
tuvu 50 dalībniekiem.
Vakars bija īpašs ar to, ka uz vietas bija iespējams
cept popkornu un to daudzi arī izmantoja un telpā valdīja
īpaša atmosfēra, kā īstā kino zālē.
Arī vietējiem uzņēmējiem bija savs bonuss, jo veikalos
tika izpirkta Coca-Cola un popkorns par ko pārdevējas
pauda gandarījumu!
Savukārt 04.06. „INICIO” devās savā pirmajā parādē proti gājienā Rundāles novada svētkos, lai popularizētu
sevi un novada iedzīvotāji varētu iepazīties ar novada
uzņēmīgākajiem un aktīvākajiem jauniešiem!

Līderu skola jauniešiem
Jaunieši! Paši aptaujā rakstījāt, ka nav ko darīt! Tad
nu šajā vasarā trīs nedēļas nogales brīvā dabā un ar
nakšņošanu varēsiet mācīties to, ko skolās nemāca – ar
biedrības „Pīlādzis” projekta atbalstu, ko finansē Rundāles
novada dome.
Līderu skolas apmācību tēmas:
2.- 3. jūlijs: Komandas veidošanas un saliedēšanas
treniņi, komunikācija, sadarbība.
30.-31.jūlijs: Motivācija.

Kopējā kampaņas statistika: pieteikušies bija 118 cilvēki,
eksāmenu kārtoja 95, eksāmenu nokārtoja 42. Nemaz
nav tik vienkārši tikt pie vadītāja apliecības, bet – mūsu
novadā ir par 42 legāliem velosipēdistiem vairāk .
Nevajag bēdāties, ja eksāmens nav nokārtots vai vispār
nav kārtots! Veloeksāmenu katru darba dienu var nokārtot
Bauskas CSDD nodaļā darba laikā. Ja eksāmens tiek
kārtots pirmo reizi, tad tas ir bez maksas, ja kādreiz mūžā
eksāmens nav nokārtos, tad jāmaksā 0,77 Ls. Līdzi jāņem
dokumentu foto 3x4 cm un pase vai dzimšanas apliecība.
Lai Jums izdodas!

Būs veloorientēšanās sacensības!
Veloorientēšanās projekta grupa strādā gandrīz katru
dienu, lai 10.jūlijā ar Nīderlandes fonda KNHM atbalstu
notiktu veloorientēšanās sacensību pirmā kārta pa
Svitenes apkārtni.
Sacensību laikā būs jāmeklē objekti gan pēc fotogrāfijām,
gan pēc apraksta; dalībniekiem uzdevumi būs jāpilda gan
pa ceļam, gan ceļam tuvākajās mājās. Sacensībās ne tikai
varēs izbraukāt ar velosipēdu, bet arī iepazīt apkārtnes
cilvēkus, vietējo kultūrvēsturi, tikt pie balvām un pie finiša
zupas, pārrunāt, kas jauns uzzināts un ieraudzīts.

Motivācijas treniņu mērķis ir katram dalībniekam kļūt par
pārliecinošu ideju līderi, attīstot savas iemaņas balstoties
uz pozitīvajām rakstura īpašībām. Tās ir īpašības, kas
veido mērķtiecīgu, patstāvīgu, individuāli interesantu un
motivētu Cilvēku ar LIELO burtu.
13.-14.augusts: Neformālās apmācības: Kas ir projekts?
Projekts no idejas līdz realizācijai. Pasākumu organizēšana.
Savas idejas prezentēšana un aizstāvēšana. Prezentācija.
Finansējuma piesaiste: Mazbudžeta mārketings un
sponsorings
Nodarbības vadīs biedrības „Jaunatne smaidam” treneri
un Talsu TIC vadītāja Inese Roze.
Pieteikties, uzrakstot savu motivāciju, uz Līderu
skolu varēs, rakstot uz e-pastu vitarei@hotmail.com
līdz 25. jūnijam. Apmācības paredzētas 20 jauniešiem
vecumā no 16-30 gadiem, ja, gadījumā pieteiksies vairāk
pretendentu, tad priekšroka izglītoties Līderu skolā tiks
dota sabiedriski aktīvākajiem jauniešiem.
Nākošajā Rundāles Novada Ziņu izdevumā jau būs
ieskats Līderu skolas aktivitātēs un veloorientēšanās
secinājumos!
Nesēdi mājās! Piedalies! Kopā jautrāk 
Vita Reinfelde

Arī Līgo svētkos Svitenē biedrība piedalīsies
organizējot sporta spēļu laikā jautrības stafeti!
Arī jūlijā un augustā Rundāles novada jaunieši un citi
interesenti laipni aicināti piedalīties un jauki pavadīt laiku
kopā ar biedrību INICIO mūsu šīs vasaras organizētajos
pasākumos:
• 6.jūlijs – Čigānu vakars ar dziesmām un dejām pie
ugunskura
• 16.-17. jūlijs – pārgājiens, kurā aicināti piedalīties
ikviens mūsu novada iedzīvotājs!
• 30.jūlijs – Kino vakars
• 13.augusts – orientēšanās sacensības
• 27. augusts – tematiskais vakars „Atvadīšanās no
vasaras”
Paldies visiem, kuri piedalījās mūsu pirmajā kino
vakarā uz tikšanos nākamajos pasākumos!
Skaidrīte Jutus un Jolanta Dāboliņa
Rundāles novada jauniešu NVO „INICIO”

Rundāles novada ziņas – Intervija
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J A U N I E Š I S TA RT Ē A R „ I NICIO”
Intervija ar Rundāles novada jauniešu biedrības dibinātāju Jolantu Dāboliņu un jaunbiedru Ivaru Straņķi
Jolanta Dāboliņa (19) no Jaunsvirlaukas un Ivars
Straņķis (18) no Svitenes abi mācās Pilsrundāles
vidusskolas 12. klasē. Abi ir aktīvi jaunieši. Un abi
ir vieni no pirmās un pašlaik vienīgās Rundāles
novada jauniešu nevalstiskās organizācijas „INICIO”
aktīvistiem.
Kā ir – būt jaunietim Rundāles novadā?
Ivars: Ja godīgi, Rundālē jaunietim nav īsti, ko darīt. Tāpēc
bija doma apvienoties biedrībā un atrisināt šo problēmu.
Tagad cenšamies sarīkot dažādas aktivitātes, lai iesaistītu
jauniešus.
Jolanta: Lai mums būtu iespējas iesaistīties un pavadīt
lietderīgi savu brīvo laiku.
Ar kāda rakstura aktivitātēm jaunieši vēlētos šeit –
Rundālē nodarboties?
Jolanta: Tā kā ir veiktas dažādas intervijas, lielākoties
jaunieši ir izteikuši interesei par sporta aktivitātēm. Jāsaka,
ka sports gan nebūs galvenā aktivitāte, ar ko nodarbosies
mūsu biedrība. Mēs vairāk centīsimies jauniešus iesaistīt
pavadīt laiku kopā lietderīgi.
Kad radās doma dibināt biedrību?
Jolanta: Doma radās martā – jauniešu saieta laikā,
strādājot darba grupās.
Ivars: Mēs domājām, ka vajag kaut ko uzlabot mūsu pusē,
apvienot jauniešus.
Kā ir ar biedrības nosaukumu – kas ir tā autors, kā tas
radās?
Ivars: Tulkojumā nosaukums nozīmē „starts, sākums”.
Jolanta: Meklējām caur Google tulkotāju. Tas ir no gallu
valodas. Uzņēmumu reģistrā gribējām reģistrēt biedrību ar
latvisku nosaukumu „Sākums” vai arī „Starts”. Izrādījās, ka
šādi nosaukumi jau pastāv. Tāpēc meklējām citus variantus,
lai neatkārtotos. Rezultātā – Inicio...
Ivars: ...viegli izrunājams...
Jolanta: ... asociējas ar iniciāciju... tāpēc tādu izvēlējāmies.
Īstenībā tas bija tāds diezgan spontāns lēmums.
Cik jauniešu šobrīd ir iesaistījušies biedrībā INICIO?
Ivars: Dibinātāji ir septiņi.
Jolanta: Plus ir vēl kaut kādi desmit aktīvi jaunieši, kuri
darbojas kopā ar mums. Pārsvarā jaunieši no Svitenes, bet
arī no Pilsrundāles jaunieši brauc uz sapulcēm.
Cik Jums bieži notiek sapulces?
Ivars: Sapulces visai biedrībai notiek reizi divās nedēļās.
Jolanta: Tā kā daudzi strādā Rīgā, vai arī ir studenti,
sapulces notiek sestdienu vakaros.
Ivars: Bet, piemēram, ar Vitu Reinfeldi, kuras rakstītais
projekts par riteņbraukšanu tiks šovasar realizēts,
mēs, protams, satiekamies biežāk. Šobrīd pulcējamies
galvenokārt Svitenes Tautas namā, citreiz ārpus Tautas
nama, atkarībā no laika apstākļiem.
Kādi ir galvenie temati, ko pārrunājat Jūsu kopīgajās
tikšanās reizēs?
Jolanta: Pārsvarā par to, kas paveikts, kas vēl jāizdara,
sadalām pienākumus – kurš par ko atbildīgs nākošajos
pasākumos.
30.aprīlī Jūs sevi pieteicāt Lielās Talkas pasākumā...
Jolanta: Lielajā Talkā piedalījāmies gandrīz visi – gan
biedrības dibinātāji, gan aktīvisti. Pieteicās arī vairāki
jaunieši no malas.

Pastāstiet nedaudz par savām iecerēm, apstiprinātajiem
projektiem, kur Jūs plānojat iesaistīt jauniešus
Jolanta: Viens no pirmajiem šādiem pasākumiem bija
dalība gājienā Rundāles novada svētku ietvaros. Mēs
tagad cītīgi spriedām, kā varētu izskatīties un ieinteresēt
jauniešus pievienoties mums.
Ivars: Nākamais būs velobrauciens – sadarbībā ar Vitu
ir sagatavots projekts par velobraucienu visā novadā. 42
jaunieši tikko ir ieguvuši tiesības. Būs orientēšanās, dažādu
apskates objektu meklēšana pēc fotogrāfijas, tiks organizēta
apmācība gadījumiem, ja pārplīst velosipēdam riepa.
Līdzīgs pasākums būs arī Bērstelē. Vakara noslēgumā –
kopīgs tusiņš.
Cik jauniešus Jūs plānojat iesaistīt šajā velobraucienā?
Ivars: Tie, kuri nolikuši tiesības jau solījās, ka piedalīsies,
tā kā – četrdesmit vismaz būs. Protams, gaidīti visi, kuriem
interesē šādas aktivitātes.

Šobrīd ir piešķirts finansiālais atbalsts arī projektam
par jauniešu resursu punktu Rundāles novadā, kurš
tika sagatavots sadarbībā ar Jūsu biedrību
Jolanta: Mēs gatavojām projektu par inventāra iegādi,
kas būtu nepieciešams dažādiem āra pasākumiem – ir
ieplānoti vairāki gājieni, orientēšanās pasākumi, iesaistot
interesentus ārpustelpu aktivitātēs, kur šāds inventārs būtu
ļoti noderīgs.
Ivars: Tiks iegādāts arī ģenerators un citas lietas pasākumu
organizēšanai.
Jolanta: Mums ir plānots čigānu vakara pasākums. Būs
pārgājiens uz divām dienām ar nakšņošanu teltī. Plānoti arī
tādi interesanti pasākumi kā kino vakari.
Ivars: Viens jau tāds notika Svitenē.
Jolanta: Bijām pārsteigti par kuplo apmeklētāju loku –
pārstāvētas tika visas paaudzes –
Ivars: Gan mazie, gan vecāki cilvēki.
Jolanta: Visi sēdēja uz grīdas, ēda popkornu.
Ivars: Un tā mēs visi kopā draudzīgi skatījāmies abas
filmas.
Jolanta: Šādu līdzīgu pasākumu plānojam arī noorganizēt
ārā.

Tātad varam teikt, ka jauniešiem šovasar nebūs
garlaicīgi?
Jolanta: Jā, un galvenais, ka tas neprasīs no viņiem
nekādus līdzekļus – tikai vēlmi piedalīties un gribēšanu
pārvarēt slinkumu.
Vai šādas aktivitātes turpināsies arī ziemas periodā?
Jolanta: Ir doma turpināt organizēt arī pasākumus rudens
un ziemas periodos ar atbilstošu tematiku.
Kādu vēl mērķauditoriju Jūs sagaidāt savos
organizētajos pasākumos?
Ivars: Viens no mūsu uzdevumiem ir aktivitātēs iesaistīt
pēc iespējas vairāk aktīvu jauniešu.
Jolanta: Biedrība mēs esam tik, cik mēs esam. Mūsu
mērķis ir iesaistīt visus pārējos jauniešus, kas ir mūsu
novadā. Tieši tāpēc mēs arī darbojamies.
Ivars: To mēs panāksim ar dažādiem pasākumiem
dažādās novada vietās, kas mūsuprāt piesaistīs auditoriju.
Kas ir grūtākais, ar ko nākas saskarties, organizējot
šādus pasākumus?
Jolanta: Grūti ir uzsākt kaut ko darīt, bet līdz ko ir uzsākts,
tad jau ir viegli, viss aiziet kā pats par sevi saprotams.
Vai esat jau saskārušies ar kritiku?
Ivars: Pagaidām vēl nē.
Kāds ir vislielākais gandarījums?
Jolanta: Tas, ka mēs sarosījāmies uz tādu lielu soli
un sākām kaut ko darīt. Jo īstenībā nebija tas ceļš tik
viegls – sākot jau ar nosaukuma izdomāšanu, statūtu
rakstīšanu, iešanu uz Uzņēmumu reģistru. Gaidīt
dokumentu izskatīšanu un apstiprināšanu, bija arī dažas
nianses statūtos jālabo. Kvīšu grāmatiņu reģistrēšana
VID’ā, grāmatvedības lietas un tamlīdzīgi. Tas bija tāds
laikietilpīgs darbs.
Ko Jums pašiem ir nozīmējusi šī uzdrīkstēšanās?
Ivars: Tas mums ir cēlis pašapziņu un sniedzis
gandarījumu par paveikto.

Jolanta: Devis pieredzi, jaunus draugus un paziņas. Tie
cilvēki, kuri agrāk bija tikai pazīstami, ar kuriem pat nebija
sanācis parunāt, nu jau ir kļuvuši par labiem draugiem.
Un tas ir forši.
Kā Jūs šobrīd izjūtat – ir novadā aktīvi jaunieši?
Ivars: Jā ir, īstenībā ir.
Jolanta: Šobrīd gan vairāk izjūtam sevi – cilvēkus, kas
ar mums līdzdarbojas. Domājam, ka ar laiku iesaistīsies
vairāk jauniešu.
Šogad beidzat 12.klasi. Vai skolas beigšanas trakumā
šādu pasākumu organizēšana nav pārlieku sarežģīta
eksāmenu laikā?
Ivars: Bet kādam tas jādara!...
Jolanta: Īstenībā jau tā nav īpaši papildus slodze. Tas
ir mūsu pašu labā. Man tas nav nekas jauns, jo jau no
piektās klases iesaistos dažādu pasākumu organizēšanā,
esmu bijusi arī Skolēnu Domes prezidente.
Tālāk studijas. Vai jauniešu aktivitātes turpināsies?
Ivars: Protams, turpināsies. Cik būs iespējas, mēs
centīsimies rīkot pasākums un rakstīt projektus.
Latvijā nepārtraukti runā par izbraukšanu, katram ir
kāds paziņa vai radinieks, kurš izvēlējies dzīvot un
strādāt citā valstī. Kā ir ar jauniešiem šeit – skatās
vairāk uz palikšanu Latvijā vai tomēr plāno doties pāri
robežām?
Jolanta: Ir dzirdēts, ka uz vasaru jaunieši plāno doties
ārpus Latvijas strādāt.
Ivars: Bet ar domu, ka atgriezīsies.
Jolanta: Domāju, ka tas tāds periods, lai papelnītu naudu.
Bet uz palikšanu – nav dzirdēts.
Kādi Jūsuprāt ir nozīmīgākie faktori, kas spētu
jauniešus noturēt Latvijā, pēc studijām atgriezties
savā novadā?
Ivars: Domāju, ka patriotisms ir galvenais faktors.
Jolanta: Ģimene un draugi.
Kādas ir nākotnes ieceres sadarbībā ar domi?
Ivars: Telpas, kur uzturēties – Svitenes saieta namā.
Vai ir kādas konkrētas ieceres, kā plānojat telpu
iekārtot, ko darīsiet?
Jolanta: Mēs jau esam sprieduši – pirmais, kas mums
būs – pie sienas pasākumu plāns, lai zinām, kurš par
kuru pasākumu ir atbildīgs. Šeit varētu notikt sapulces,
valdes sēdes.
Ivars: Telpas iekārtojumam mēģināsim rakstīt projektu.
Jolanta: Principā jau pietiktu vien ar jumtu virs galvas –
mēs taču esam jaunieši.
Kāds ir Jūsu novēlējums vai aicinājums?
Ivars: Mūsu galvenais aicinājums ir iesaistīties dažādās
mūsu aktivitātēs. Jo mēs paši – jaunieši – esam atbildīgi
par to, cik aktīvi esam un kā pavadām savu brīvo laiku
šeit – mūsu pusē.
***

UZZIŅAI
Biedrības dibināšanas datums: 23.marts, 2011.gads
Dibinātāji: Skaidrīte Jutus, Jolanta Dāboliņa,
Uldis Žukauskis, Madara Vangale,
Kristīne Zelmene, Oļegs Zajacs, Artis Jutus
Aktīvisti: Zane Alksne, Arnolds Auza,
Sabīne Matulēviča, Edijs Bubinskis,
Laura Rauda, Ivars Stranķis
Kontaktinformācija interesentiem: 28679700
(Jolanta Dāboliņa)
Devīze/moto: Mēs darām, jo gribam un varam

Ar jauniešiem sarunājās -

Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Jaunieši kopā ar veloprojekta vadītāju Vitu Reinfeldi (kreisajā pusē) testa velobraucienā pa Sviteni

8.

Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi

Saulaini sveicieni
Rundāles novada
jūnija jubilāriem!
Ir aiztraukuši gadu spieti,
Ir ziedu, viršu medus vākts,
Un, pārlūkojot gadu kāres,
„Tīrs dzintars!” varam secināt.

Sveicam Rundāles novada jaundzimušos
un viņu vecākus!
Eduards Krūmiņš

dzimis 11.maijā, 2011
Vecāki – Liāna Krūmiņa un
Nauris Krūmiņš

/V.Mežnora/

90

Jonas Jurgaitis

75

Lilija Brūvere
Arnolds Freimanis
Marjans Margevičs
Jeļena Mateša
Vladislavs Vasiļjevs

Milana Matuļeviča

dzimusi 29.maijā, 2011
Vecāki – Jolanta Kozlovska un
Egons Matuļevčus

Š.g. 9.jūlijā plkst. 18.00 notiks
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības

70
65

Aicināti bijušie absolventi,
skolotāji un darbinieki!

Andrejs Ziediņš

60

Reģistrācija no plkst. 17.00

Dalības maksa Ls 2.00

Būsiet mīļi gaidīti!

Valda Birone
Dzintra Ezīte
Marija Ļevko
Boriss Maņkovs
Valentīna Reinfelde
Boriss Sidorovs
Lilija Vologdina

Svitenes skolas kolektīvs
Plašākai informācijai: Gunta Novika – mob.tālr.29285383

55

Nostrādājot 6 stundas pils parka teritorijā, tiek
nodrošināta iespēja apskatīt Rundāles pils ekspozīciju
un izstādi „Pompa funebris”.

Vēsma Babuka
Roze Bruģe
Pēteris Čepega
Ņina Pakārkle
Maryte Synychka
Lilita Tamašuna

50

Sandra Andersone
Valērijs Bistrovs
Nils Danebergs
Stepans Iļiucs
Alberts Laurinovičs
Anna Macpane
Aivars Mangins
Valija Maslova
Valerijs Saka

VA „Rundāles pils muzejs”

AICINA PALĪGUS

pils parka sakopšanas darbos
(vēlams grupās, sākot no 5 pers.)

Laipni gaidīti darba kolektīvi, ģimenes un
citi interesenti!
Lūdzam talciniekus iepriekš pieteikties.
Tālr.informācijai: 26369288 (Gunārs Milgrāvis)

RUNDĀLES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA

aicina pieteikt iecirkņu komisiju locekļu kandidātus
Saskaņā ar 2011. gada 2. jūnija lēmumu Nr. 8, aicina
Rundāles novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt
Rundāles, Saulaines, Svitenes, Viesturu iecirkņu komisiju
locekļu kandidātus tautas nobalsošanai par 10.Saeimas
atlaišanu 2011.gada 23.jūlijā.
CVK 2007. gada 8. maija instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu
komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados un
pagastos” 3.punkts nosaka, ka tiesības izvirzīt un pieteikt
savus pārstāvjus iecirkņa komisijām ir:
• reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu
politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
• attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu
komisijas locekļiem.
Pieteikumus iesniegt Rundāles novada vēlēšanu komisijā
(Rundāles novada domes ēkā - Pilsrundāle 1, Rundāles
pagasts, Rundāles novads) līdz 2011.gada 26.jūnijam.
Tālr. 26674834, 63962148

PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ
KOMISIJA
Š.g. 23.augustā plkst. 9.00 notiks
Rundāles novada pašvaldības
pedagoģiski medicīniskā komisija
Dokumentus lūdzam iesniegt Rundāles
novada domē līdz 17.augustam komisijas
vadītājas vietniecei Zinaidai Sparānei:
tālr. 22029011
e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv
Nepieciešamo dokumentu saraksts un
dokumentu veidlapas pieejamas Rundāles
novada domes mājas lapā www.rundale.lv,
sadaļā:
Izglītība => Pedagoģiski medicīniskā komisija

PILSRUNDĀLĒ:
Novada pensionāru balle
29.jūlijā plkst. 18.00 pie Pilsrundāles vidusskolas.
• Spēlēs Dobeles zemessargu ansamblis A.Reinika
vadībā ar jauno programmu „Latvju meitenēm”
• Rundāles novada pašdarbības kolektīvu
mazkoncerts
• Bufete
• Balle kopā ar Skaistkalnes pūtēju orķestri
BĒRSTELĒ:
Brauciens uz jūru

SVITENES SKOLAS
175 gadu jubilejas svinības

Anna Maļinovska

GAIDĀMIE PASĀKUMI

Kokneses fonds aicina
IESAISTĪTIES „LIKTEŅDĀRZA” TAPŠANĀ

Ikviens interesents aicināts piedalīties nacionālajā projektā, ko paredzēts
īstenot līdz 2018. gadam kā dāvanu Latvijai 100. dzimšanas dienā, un
atbalstīt:
• Novada uzņēmēji un iedzīvotāji aicināti par Ls 50 ziedojumu
„Likteņdārzam” iestādīt koku
• Palīdzēt ar nepieciešamajiem materiāliem amfiteātrim:
- Ir nepieciešami 20-30 cm diametra pelēki laukakmeņi amfiteātra
akmens krāvumam. Kopš pagājušā gada katrs Latvijas iedzīvotājs
aicināts atvest pa akmenim, bet kopā to ir nepieciešams ap 600 000.
- Ir nepieciešamas ap 380 m2 granīta flīzes (900x450x60), 33 granīta
pakāpieni (2000x600) u.c. materiāli
• Aicinām ziedot līdzekļus Likteņdārza tapšanai (detalizētāka informācija
www.liktendarzs.lv, 67289535)

19.jūlijā Viesturu pagasta iedzīvotājiem
Vasaras prieki
28.jūlijā pasākums bērniem
VIESTUROS:
Bērnu un jauniešu sporta svētki un jaunā sporta
laukuma atklāšana
Par svētku norises datumu un laiku lūdzam sekot līdzi
informācijai!
SPORTA PASĀKUMI:
Ielu basketbola 3.posms
16.jūlijā Svitenes muižas parkā

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:

Rundāles pagasts
3 mazdārziņi Saulainē 0,15 ha
(kadastra Nr. 40760080144, 40760080146, 40760080150)
2 zemes gab. Punslavās 1,97 ha un 1,28 ha
(kadastra Nr. 40760010049, 40760010076)
1 zemes gab. Pilsrundālē 0,5 ha
(kadastra Nr. 40760030457)
Svitenes pagasts
1 zemes gab. pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kadastra Nr. 40880010095)
1 mazdārziņš Svitenē 0,1 ha (kadastra Nr. 40880040365)
Viesturu pagasts
1 zemes gab. Bērstelē 2,35 ha (kadastra Nr. 40960070193)
1 zemes gab. Viesturos 0,11 ha (kadastra Nr. 40960040178)
1 zemes gab. Alkšņi 2,0 ha (kadastra Nr. 40960070154)
Rundāles novada dome

Aicina darba devējiem
palīdzēt jauniešiem izdarīt izvēli
par profesijām un studijām!
Karjeras portālā Prakse.lv jautājām jauniešiem, kas
palīdzētu tiem labāk izvēlēties sev atbilstošākās profesijas
un studijas, tie atbildēja, ka darba devēji! Jaunieši Jums
uzticas un grib dzirdēt Jūsu ieteikumus.
Aprakstiet, kuras profesijas ir pārstāvētas Jūsu uzņēmumā,
ar ko nodarbojas konkrētie profesiju pārstāvji un parādiet
jauniešiem reālo vidi darba tirgū, neļaujot iedomātiem
stereotipiem gūt virsroku profesijas izvēlē.
Par Jūsu viedokļiem uzzinās vairāk kā 30 000 jauniešu.
Plānots, ka 500 uzņēmumi izteiks savus viedokļus – esiet
viens no viņiem un veidojiet Latvijas un sava
uzņēmuma nākotni.
Detalizētāka informācija
www.prakse.lv un www.rundale.lv (AKTUALITĀTES)

Mūžībā aizgājuši

Mēs klusējot paliekam atmiņu krastā,
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs...
/N.Dzirkale/

Jānis Pīrāgs
Milda Smilga
Belte Džesija

(10.09.1933 - 21.05.2011)
(11.05.1942 - 10.06.2011)
(01.01.1931 - 11.06.2011)

„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.

