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RUDENS RAŽA

Ir sācies astronomiskais rudens. Rudenīgas sajūtas
rodas ne tikai raugoties kalendārā, bet arī vērojot dabas
norises un notikumus politiskajā dzīvē. Ja darbā rudens
mums atnesis šī gada ražu, kuru varam likt apcirkņos,
dodot iztikšanu turpmākajam laikam, tad politiskajā dzīvē
šajā rudenī Saeimas vēlēšanās ievēlētā „raža” vēl nedod
pārliecību, ka nākamos trīs gadus mēs varēsim būt diži
pārtikuši.
Ievēlētie politiskie spēki ir ar ļoti dažādiem, pat pretējiem
uzskatiem daudzās jomās, līdz ar to nebūs viegli vienoties
turpmākam kopīgam darbam. Ievēlēto deputātu vidū ir
ļoti maz lauku cilvēku, tāpēc ir ļoti lielas bažas, ka valstī
tiks domāts arī par lauku teritoriju attīstību. Izskatās,
ka turpināsies līdz šim ierastā – tikai pilsētu pašvaldību
attīstība ar lielajiem struktūrfondu projektiem, laukiem
atstājot tikai mazos projektiņus.
Jāsaka, ka mūsu novada balsstiesīgo iedzīvotāju
aktivitāte šajās vēlēšanās bija krietni zemāka nekā Latvijā
kopumā – tikai nepilni 49% (valstī – 59,5%). Pilsētnieki ir
bijuši aktīvāki, līdz ar to Saeimas deputātu krēslos ir tikuši
viņiem tīkamāki spēki.
Šo vēlēšanu rezultāti liek domāt, ka Rundāles novada
pašvaldībai gaidāms grūts darbs, lai šajā politiskajā
situācijā varētu nodrošināt Rundāles novada attīstību, pildot
2009.gada pašvaldību vēlēšanās dotos solījumus, jo noteikti
pastiprināsies tendence turpināt novadu reformu, veidojot
lielākus novadus. Ļoti iespējams, ka būs nepieciešama
arī visu mūsu iedzīvotāju aktivitāte, lai aizstāvētu savas
tiesības pastāvēt savā – Rundāles novadā.
Rudenīgais ražas vākšanas laiks rosina atcerēties arī
par paveikto Rundāles novadā kopš pēdējām pašvaldības
vēlēšanām 2009. gada jūnijā. Ir pagājuši jau vairāk
nekā divi gadi un vēlētāji var atskatīties, kā tikuši pildīti
2009.gadā dotie pašvaldības deputātu kandidātu solījumi.
Vai ir daudz jau izpildītu solījumu? Vai daudz kas vēl
darāms? Varbūt reālā dzīve ienesusi savas korekcijas un
varbūt kādas priekšvēlēšanu programmās ierakstītās lietas
vairs nav aktuālas?
Rundāles novada dome regulāri informē par paveikto
savā informatīvajā izdevumā „Rundāles Novada Ziņas”,
domes dienestu ikdienas darbu redz un novērtē mūsu
iedzīvotāji, tāpēc vēlreiz nepārskaitīšu paveiktos darbus,
bet turpmāk pievērsīšu pašvaldību un iedzīvotāju uzmanību
vēl darāmajiem – attīstīt ūdenssaimniecības projektu
Svitenē, Ziedoņos un Viesturos, uzsākt Viesturu ciema
ielu apgaismojuma projektu, rosināt pedagogus vienoties
par kopīgiem kritērijiem konkursa „Gada skolotājs”
atjaunošanai, attīstīt diskusiju par estrādes izveidi Svitenes
muižas parkā, izstrādāt novada uzņēmējdarbības attīstības
stratēģiju, turpināt darbu Zemgales Plānošanas reģionā,
Latvijas Pašvaldību savienībā un Satiksmes ministrijas
Ceļu padomē, lai panāktu valsts autoceļu rekonstrukcijas
programmas iedibināšanu laukos, tādējādi sakārtojot ceļus
Pilsrundāle – Svitene, Pilsrundāle – Viesturi un Pilsrundāle
– Vairogi. Jāatzīmē, ka pēdējos 2 gados Rundāles
novada pašvaldība realizējusi arī daudzus pasākumus,
kas nav bijuši minēti priekšvēlēšanu programmās, bet ir
nepieciešami mūsu iedzīvotājiem un novada attīstībai.
Gluži tāpat gribam strādāt arī turpmāk un uzklausīt jaunas
iedzīvotāju vajadzības un ieceres, lai tās realizētu vēl līdz
nākošajām pašvaldību vēlēšanām.
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

BALTU VIENĪBAS DIENAI VELTA SAULES TĒMU

22.septembrī Baltu vienības dienai veltītajā pasākumā „Baltu saule”
Mežotnes pilskalnu piedziedāja folkloras kopas no Latvijas un Lietuvas
/Foto: Ivars Bogdanovs, „Bauskas Dzīve”/

Ceturtdien, 22. septembrī ar gājēju tilta pāri Lielupei
uz Mežotnes pili atklāšanu, aizsākās Baltu vienības
dienai veltītais pasākums „Baltu saule”. Baltu vienotības
apzināšanai un stiprināšanai katru gadu 22. septembrī
Latvijā un Lietuvā ir kopīgi svētki – abu valstu atzīta Baltu
vienības diena. 1236. gada Rudens saulstāvjos Saules
kaujā mūsu senči - baltu ciltis - vienotībā iznīcinoši sakāva
Zobenbrāļu ordeni.
Sanākušajiem svētku dalībniekiem līdz pat tumsai
bija iespēja vērot vairākus krāšņus priekšnesumus, kas
sarūpēti pateicoties Zemgales Kultūras programmas
ietvaros piešķirtajam Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansējumam.
Pilskalnā latviešu un lietuviešu valodās tika skandētas
dziesmas Radvilišķu kapelas, folkloras kopu „Laukam pāri”
(Ceraukste), „Svitene”, viesu no Pakrojas izpildījumā. Tika
demonstrēti Viļņas spēkavīru priekšnesumi veltīti Saules
kaujai. Uzstājās mūsu novada tautas deju kolektīvs
„Šurpu-turpu”.
Zemgaļu biedrība „Upmale” demonstrēja šā gada
pavasarī projekta ietvaros pašu darinātos seno zemgaļu
tērpus, kas tapuši ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu
atbalstu.
Savukārt Mežotnes baznīcā īpašā gaisotnē siguldietis

Elmārs Gaigalnieks demonstrēja pārsteidzošu smilšu
performanci „Saules ceļš tuksnesī”, veidojot neskaitāmus
mākslas darbus no smiltīm skatītāju acu priekšā.
Mākslinieks stāsta: ”Viss, kas ir ap mums, mūs uzrunā,
taču ikdienas steigā mēs to nedzirdam. Daba grib mums
ko pavēstīt. Bet mēs pat gribot to vairs nejūtam, jo mums
ar dabu nav kopējas valodas. Māksla ir šī valoda, caur
ko daba māca mums izprast nerakstītos Dieva likumus
un to, ka tas, kas notiek ar katru no mums, ir jau bijis un
būs – mūžīgi. Radot savus mākslas darbus, izmantoju
smiltis no Gaujas Senlejas krāšņajiem atsegumiem, kuras
veidojušās senatnē – 600 miljonus gadu atpakaļ.”
Savukārt bērnu ritma grupa „Safara”, ko vada populārais
perkusionists Nils Īle, demonstrēja ritmu kā vienojošo
dabā, demonstrējot saules ciklu – saules šūpošanos
rudens un pavasara saulgriežos.
Mazākajiem pasākuma apmeklētājiem īpaši patika
Saules muzeja piedāvātā aktivitāte – ģipša saulītes
apgleznošana.
Iedzīvotājiem bija iespēja izmēģināt jaunizbūvētās
kāpnes un apskatīt Ziemeļu atpūtas laukumu Mežotnes
pilskalnā, kas sarūpēti projekta „GrandeRio” ietvaros.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 25. augustā
nolēma:
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kaives”, Viesturu
pagastā zemes vienības, kuras kopplatība ir 24,5 ha,
3.zemes gabalu 9,3 ha platībā, un 4.zemes gabalu 1,8 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
- noteikt, ka D.J. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā datumā - 2010.gada 1.jūnijā, ir izbeigušās
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi 2,82 ha
platībā, kas piešķirta pastāvīgā lietošanā ar Viesturu
pagasta Tautas deputātu padomes 1992. gada 04. jūnija
lēmumu;
iznomāt D. J. pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma
Ūpīši zemes vienību 2,82 ha platībā, noslēdzot zemes
nomas līgumu uz 10 (desmit gadiem), līdz 2020. gada
1. jūnijam, ar iespēju zemes nomas pirmtiesības līgumu
pagarināt;

- noteikt, ka V.P. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma noteiktajā datumā -2010.gada 1.jūnijā, ir izbeigušās
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi „Jasmīni”, ar
24 ha platībā, kas piešķirta pastāvīgā lietošanā ar Rundāles
pagasta Tautu deputātu padomes 1992. gada 21.februāra
lēmumu;
iznomāt V. P. pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta
nekustamā īpašuma „Jasmīni”, apbūvētu zemes vienību
0,24 ha platībā, noslēdzot zemes nomas līgumu uz
10 gadiem, līdz 2020.gada 1.jūnijam;
- iznomāt R.S. pašvaldībai piekrītoša Viesturu pagasta
nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības 0,02 ha
platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai;
- noteikt Saulaines Sociālā centra izīrējamo dzīvokļu īres
maksu:
1.stāva pilnībā ar mēbelēm un sadzīves tehniku aprīkotiem
dzīvokļiem – Ls 1,27 mēnesī par vienu dzīvojamo telpu
kopējās platības kvadrātmetru;

2. stāva daļēji ar mēbelēm aprīkotiem dzīvokļiem –
Ls 0,92 mēnesī par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības
kvadrātmetru;
3. stāva ar virtuves iekārtu aprīkotiem dzīvokļiem –
Ls 0,78 mēnesī par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības
kvadrātmetru;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr.10 „Par grozījumiem Rundāles novada domes
2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2011.gadam”;
- anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu T.P, I.P., J.P;
- grozīt Rundāles novada domes noteikumus „Noteikumi par
kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo
skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes
klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo
skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību
priekšmetu apguvei”.
Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
22.septembrī plkst. 09.00.

2.

Rundāles novada ziņas

DARBI, SAGAIDOT RUDENI
Ir pagājusi vasara un atkal tā ir likusies par īsu. Katram
citādāk – skolēniem ir sajūta, ka 1.septembris ir atnācis par
ātru, zemniekiem – vai visu paspēs padarīt un vai ziema
jau neklauvē pie durvīm, pašvaldībai – pēc dažiem atpūtas
mirkļiem turpināsies darbs un rūpes par sava novada cilvēkiem.
Nu jau laikam tradicionāli, ka uz rudens pusi atveram kādu
jaunu mācību iestādi. Mūsu puķu dārzam ir pievienojusies jauna
puķe – „Saulespuķe” – Rundāles novada speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde. Plašāks apraksts par bērnudārza atklāšanu
– 4.lpp.
Otrs lielais notikums un daudzu sapņu piepildījums ir
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas
skola atvēršana Svitenē. To paveicām maksimāli īsā laikā – trīs
mēnešos. Pavisam ir akreditētas četras programmas (plašāku
informāciju lasiet 4. lpp). Jāpiebilst, ka autobusu kustības
maršruti tika izplānoti, lai no jebkuras vietas bērni varētu nokļūt
uz nodarbībām un atpakaļ. Cienījamie vecāki, izmantojiet
šo unikālo iespēju, motivējiet savus bērnus piedalīties un
apbruņojieties ar pacietību, jo jebkuras programmas īstenošana
prasīs laiku ne tikai apmeklējot nodarbības, bet arī mājās
vingrinoties.
Paralēli šiem notikumiem noritēja darbs skolās, lai
sagatavotos jaunajam mācību gadam – rakām, stādījām,
krāsojām, līmējām, pulējām un tīrījām visu, lai 1. septembrī
mūsu skolas būtu mājīgas un siltas. Paldies, visiem, kuri
atbildīgi strādājuši pie tā, lai skolas pilnā gatavībā sagaidītu
skolēnus.
Ir noslēgušies arī vairāki lieli projekti. Un atkal – tiem ir liela
saistība ar skolu – 20.augustā svinīgi atklājām multifunkcionālu
sporta laukumu pie Pilsrundāles vidusskolas. Bērniem un
visiem pārējiem novada iedzīvotājiem ir fantastiska iespēja
veselīgi un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku sporta nodarbībās
uz augstas kvalitātes laukumiem – nodarboties ar vieglatlētiku,
basketbolu, volejbolu, lauka tenisu un citām sporta aktivitātēm.
Cienījamie iedzīvotāji, mēs gaidām Jūsu idejas un ieteikumus
par treniņgrupu komplektēšanu šajos sporta veidos. Lai
laukumi nestāvētu neizmantoti, veidojiet domubiedru grupas
un mēs Jūs atbalstīsim! Liela loma būs sporta organizatoriem,
kuriem jāaktivizē sava darbība, maksimāli iesaistot sportiskajās
aktivitātes visas sabiedrības vecuma grupas.
Neskatoties uz to, ka vasara mūs visus ir „paslīcinājusi”
ar savām lietavām, izdevies realizēt arī divus nozīmīgus
infrastruktūras objektus, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību,

– ir izbūvēti gājēju celiņi un gājēju pārejas Saulainē un Svitenē.
Gājēju celiņi Saulainē un Svitenē dos iespēju droši mērot
ceļu līdz izglītības iestādēm. Daudz jautājumu ir izskanējis
par celiņa segumu Svitenē – protams, sākotnēji projektā tika
apsvērta doma par bruģa vai asfalta segumu. Taču Valsts
pieminekļu aizsardzības inspekcijas slēdziens bija, ka Svitenes
muižas aizsardzības zonā un Svitenes parkā ir saglabājams
segums no dabīgiem materiāliem, kas tuvināti vēsturiskajam
segumam. Līdz ar to celiņa segums parka teritorijā ir grantsšķembu maisījums, kas nebūt neizskatās slikti un funkcionāli
daudz neatpaliek no mākslīgajiem segumiem. Spēsim novērtēt
vietu, kur mēs dzīvojam un tās kultūrvēsturiskās vērtības.
Darbs pie satiksmes uzlabošanas projekta „Gaišais ceļš uz
skolu” īstenošanas Bērstelē ir uzsākts. Pašlaik tiek gatavoti
projekta grozījumi, kas paredzētu pārcelt projektā paredzēto
apgaismojuma ierīkošanu no autoceļa Bērstele – Jačūni
kreisās puses uz labo pusi gar esošo gājēju celiņu, kā arī
apgaismojuma ierīkošanu pie daudzdzīvokļu mājām Bērsteles
ielā.
Paralēli minētajām aktivitātēm, AS „Latvenergo” projektē
darbus elektropārvades gaisa vadu līnijas rekonstrukcijai,
lai demontētu esošās elektropārvades gaisa vadu līnijas un
ierīkotu elektroapgādes pazemes kabeļu sistēmu, tādējādi
uzlabojot ciema vizuālo tēlu un pakalpojumu kvalitāti. Savukārt
nākamā gada pirmajā pusē pašvaldība minētā projekta ietvaros
abi augstākminētie projekti tiks realizēti paralēli viens otram.
Diemžēl Satiksmes ministrijā iesniegtais projekts par gājēju
celiņa izbūvi Pilsrundālē neguva atbalstu, lielo izmaksu
dēļ. Tomēr jāatzīmē, ka, apzinoties šī projekta nozīmi un
nepieciešamību, tiek strādāts pie dažādu iespēju izmantošanas
finansējuma piesaistei – šobrīd minētā gājēju celiņa izbūve ir
paredzēta vienā no deviņiem iesniegtajiem projektiem Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013
ietvaros izsludinātajā projektu konkursā. Iesniegto projektu
izvērtēšana turpinās, konkursa rezultāti sagaidāmi šoruden
novembrī.
Darbi pie Saulaines sociālā centra rekonstrukcijas ir nonākuši
beigu stadijā. Ir apstiprināts Sociālā centra nolikums, definējot
tās personas, kuras var pretendēt uz dzīvojamo platību šajā
centrā un novada Sociālais dienests ir sācis aktīvu darbu,
lai jau rudenī varētu pilnvērtīgi sākt apdzīvot atjaunoto un
moderno ēku.
Atbalstīts projekts par apkures katlu nomaiņu Viesturu

pagasta pārvaldei un Bērsteles skolai. Diemžēl, ziņa par
projekta apstiprināšanu līdz mums atnākusi salīdzinoši vēlu,
lai jau šī gada apkures sezonu varētu uzsākt ar jaunajām
iekārtām. Jāveic iepirkums, jāizvēlas ražotājs, piegādātājs
un uzstādītājs. Minētais process varētu aizņemt vairākus
mēnešus. Liels ieguvums būs tas, ka katrā no minētajām ēkām
tiks izveidota sava alternatīva apkures sistēma, ļaujot izbēgt no
siltuma zudumiem, kas rodas pārvades trasēs, ar kurām līdz
šim bija savienotas Viesturu pagasta pārvalde un Bērsteles
pamatskola. Rezultātā – šo apkures sezonu uzsāksim ar oglēm,
bet pabeigsim jau ar jaunām granulu apkures tehnoloģijām.
Turpinot par gatavību apkures sezonai, visi ir pamanījuši,
ka Pilsrundāles ciemā tiek mainītas siltumenerģijas pārvades
trases. Izvērtējot esošo situāciju un tehnisko stāvokli, analizējot
siltumpatēriņa bilanci un apzinoties lielos siltumenerģijas
zudumus, Rundāles novada dome pieņēma lēmumu 100 %
nomainīt visas siltumtrases un siltumenerģijas ražošanas
iekārtas – katlu. Siltumagādes sistēmas rekonstrukcijas
darbu projektēšanu un būvdarbus, saskaņā ar izsludinātās
iepirkuma procedūras rezultātiem, veiks SIA GASTEX par
kopējo līguma summu Ls 59 520,27 bez pievienotās vērtības
nodokļa. Savukārt gāzes apkures katla piegādi un uzstādīšanu
veiks SIA „Centra Jaunzemji” par kopējo summu Ls 7163,21
bez PVN. Darbus plānots pabeigt līdz oktobra vidum. Ilgstoši
siltumenerģijas piegādes pārtraukumi, saskaņā ar uzņēmēju
darba grafiku, netiek paredzēti. Par katru plānoto atslēgumu
iedzīvotāji tiks informēti. Uzsāktie darbi netraucēs apkures
sezonas uzsākšanu. Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem
un pretimnākošiem. Sagatavošanās darbi apkures sezonai
intensīvi notiek arī Saulaines katlu mājā.
Mazliet smagnēji darbi rit Svitenes saieta nama rekonstrukcijā,
bet uzņēmējs SIA „RIVETA” ir apņēmības pilns darbus pabeigt
līdz noteiktajam termiņam. Pašlaik notiek Svitenes saieta nama
labiekārtošanas darbi un iekšdarbi, tiek pabeigta fasādes
siltināšana.
Protams, vēl ir daudz citu ne mazāk nozīmīgu darbu, ko
paveikuši Rundāles novada domes darbinieki ar saviem
sadarbības partneriem. Par tiem precīzāk un detalizētāk
informēs mani kolēģi šajā un nākamajos „Rundāles Novada
Ziņu” numuros. Paldies par ieguldīto darbu un lai mums veicas
turpmāk!
Aldis Smilga
Rundāles novada domes izpilddirektors

S A U L A I N Ē U N S V I T E N Ē PA B E I G TA G Ā J Ē J U C E L I Ņ U I Z B Ū V E
Saulainē satiksmes drošības uzlabošanas
projekta ietvaros ir izbūvēta apgaismota gājēju
ietve, kā arī apgaismota gājēju pāreja un uzstādītas
atbilstošas ceļa zīmes. Gājēju celiņš ved no
EIROPAS SAVIENĪBA
autobusa pieturas Dobele – Bauska ceļa malā līdz
bērnudārza „Mārpuķīte” iebrauktuvei un tālāk līdz
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Saulaines profesionālajai vidusskolai.
Būvniecību, saskaņā ar izsludināto iepirkumu un noslēgto līgumu veica pilnsabiedrība
„AB Ceļi – Kvēle” par kopējo summu 29 492,77 lati (darbu vadītājs Māris Balodis), savukārt
par autoruzraudzību un būvuzraudzību atbildēja AS „Ceļu inženieri” (autoruzraugs Lauma
Straume, būvuzraugs Pāvils Gunārs Vāravs). Darbi tika veikti projekta „Satiksmes
drošības infrastruktūras uzlabošana Saulainē” ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansiālu atbalstu.
Savukārt Svitenē pabeigts izbūvēt apgaismotu gājēju celiņu no Svitenes pamatskolas
līdz Svitenes tautas namam un tālāk līdz Dārza ielai, izveidota apgaismota gājēju pāreja,
pārvietota auto pieturas platforma un izvietotas ceļa zīmes.
Būvniecības darbus veica SIA „Viona” par summu Ls 418 275,05 (darbu vadītājs Juris
Volodins), autoruzraudzību un būvuzraudzību nodrošināja AS „Ceļu inženieri” (autoruzraugs
Lauma Straume un būvuzraugs Pāvils Gunārs Vāravs), savukārt arheoloģisko uzraudzību
veica SIA “Archeo” (arheologs Mārtiņš Lūsēns).
Nākamgad Bērstelē satiksmes drošības uzlabošanai paredzēts izbūvēt apgaismojumu
Bērstele-Jāčūni ceļa malā, apgaismotu gājēju pāreju, kā arī izvietot ceļa zīmes.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

S E N I O R I V I E S O J A S S Ē L I J AS PUSĒ
Vasara aizsteigusies vēja spārniem, vēl dārzos zied
un smaržo puķes, gājputni jau ievingrina spārnus
tālajam ceļam. Rundāles novada senioriem šī vasara
paliks atmiņā ar brīnišķīgu ekskursiju. Ne tik bieži sanāk
kaut kur aizbraukt, tāpēc pacilātā garastāvoklī 30. un
31. augustā Viesturu, Rundāles un Svitenes pagastu
seniori devās skaistā atpūtas braucienā uz Skrīveru
saldumu ražotni, Kokneses pilsdrupām un Likteņdārzu.
Tagad Rundāles novada seniori labi zinās, kur un
kā top gardās konfektes „Gotiņa”. Katram bija iespēja
izbaudīt cik veikliem ir jābūt pirkstiņiem, lai ietītu gardās
konfektes.
Savukārt Koknese amatu centrā „Mazā kāpa” bija
iespēja līdzdarboties radošajā darbnīcā. Ekskursanti
uzzināja par ādas priekšmetu tapšanas gaitu un paši
izgatavoja savu suvenīru: atslēgu piekariņu.
Koknesē visu uzmanību saistīja leģendārās pils
drupas, ko daudzi tagadējie seniori iepriekšējo reizi
bija skatījuši savā bērnībā – pagājušā gadsimta
40.-50. gados, kad tās vēl lepni slējās vairāk nekā 30m

augstumā no blakus ejošā ceļa, kurš tagad appludināts.
Šobrīd Daugavas ūdens apskalo kādreiz lepnās pils
pamatus. Ekskursiju turpinot mēs devāmies uz
kultūrvēsturisko piemiņas vietu – Likteņdārzu. Pelēko
laukakmeņu kaudzi papildinājām ar mūsu laukos
atrastiem akmeņiem. Patiesā cieņā noliecām galvas
Likteņdārza idejas radītāju un tās piepildītāju priekšā.
Ekskursiju turpinot devāmies uz Bilstiņu muižu, kas
atrodas Daugavas upes labajā krastā iepretim Kokneses
viduslaiku pilsdrupām. Mājupceļā iegriezāmies Ķeguma
Krustā kalnā.
Ekskursijā tika gūtas gaišas un pacilātas emocijas.
Neskatoties uz gadu nastu, ekskursanti, kā vienmēr,
bija moži un humora pilni. Atraktīvā gide Daiga seniorus
mājupceļā uzjautrināja ar līdzpaņemtām anekdotēm.
Transportu saviem ļaudīm dāvināja pašvaldība.
Mājup atgriezāmies atkal ar vienu bagātu un piepildītu
dienu.
Laima Artimoviča
Sociālā dienesta darbiniece
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TUVOJAS NOSLĒGUMAM LIELUPES GULTNES ATTĪRĪŠANA UN INFRASTRUKTŪRAS
PILNVEIDOŠANA PIE MEŽOTNES PILSKALNA
Kāpnes no
Mežotnes pilskalna
atpūtas vietas pie
slieteņa uz leju –
vēl tapšanas
procesā

Ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2013 finansiālo atbalstu turpinās
projekta „GrandeRio”* īstenošana, kura ietvaros tiek
attīrīti divi Lielupes posmi no aizaugumiem, kā arī veikti
labiekārtošanas darbi pie Mežotnes pilskalna.
Upes aizaugums ir cieši saistīts ar ūdens kvalitāti, jo
aizaugumu paātrina ūdenī nonākušais piesārņojums, kas
visbiežāk ir cilvēku saimnieciskās darbības rezultāts –
t.sk. pārmērīgs minerālmēslojumu pielietojums intensīvajā
lauksaimniecībā, attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas ūdeņi,
kas nonāk upē. Būtiski ir saprast, ka upes aizaugumam ir
tendence arvien palielināties, un pats no sevis tas nekad
neizzudīs.
Aizauguma rezultātā notiek ūdens spoguļa laukuma
samazināšanās, no tā, savukārt, mainās pastāvošā

ekosistēma, pazūd saimnieciskās nozīmes zivju sugas
(vimba, ālants, upes nēģis u.c.), upe pārpurvojas un kļūst
cilvēkam pavisam nepievilcīga. Pēc veiktajiem Lielupes
attīrīšanas darbiem un ūdensaugu aizauguma novākšanas,
ūdens spogulis attīrītajās vietās paliek krietni lielāks, straume
paātrinās un Lielupe izskatās vairāk pēc dzīvas upes, nevis
stāvošas peļķes. Lai šai darbībai būtu paliekošs efekts,
ieteicams upes gultnes attīrīšanas darbus veikt katru gadu,
pakāpeniski atbrīvojot upi no pārmērīgiem aizaugumiem visā
garumā. Diemžēl šādai darbībai pašreizējā ekonomiskajā
situācijā ir sarežģīti rast nepieciešamo atbalstu, tādēļ ir
apsveicama jebkāda iespēja izdarīt nepieciešamos darbus,
lai palīdzētu upei palikt dzīvai un saglabāt ūdens iemītnieku
daudzveidību. Tieši tāpēc projektam GrandeRio ir tik būtiska
nozīme. Papildus paveiktajiem darbiem Lielupes attīrīšanā

UZSĀKTA PROJEKTA COOP EDU SHIP REALIZĀCIJA
8.septembrī ar projekta atklāšanas konfe
renci tika uzsākta projekta „Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un
uzņēmēju sadarbību” jeb COOP EDU SHIP
(projekta īsais nosaukums) realizācija.
Rundāles novada dome ir viena no 15
partneriem, kas projekta ietvaros īstenos
aktivitātes, lai veicinātu konkurētspējīgu
uzņēmējdarbību Latvijas Lietuvas pierobežā.
Rundāles novadā projekta ietvaros tiks
izveidots uzņēmējdarbības atbalsta punkts
Bērstelē Viesturu pagasta pārvaldes
ēkā, veicot remontu un ar nepieciešamo
aprīkojumu iekārtojot 6 telpas: speciālistu
konsultāciju kabinetu, mācību kabinetu,
atpūtas telpu, semināru zāli un foajē, kā arī
ģērbtuvi. Tādējādi būs iespēja īstenot dažādu
apmācību organizēšanu, konsultatīvo atbalstu
un tehnisko palīdzību jaunu biznesa ideju
īstenotājiem, kā arī nodrošināt ar atbilstošām
telpām sanāksmju organizēšanai esošos un
topošos uzņēmējus, lauksaimniekus.
Interesentiem tiks organizētas apmācību
programmas – „Motivācijas programma”,
„Biznesa plāna izstrāde”, „Biznesa vadība
mainīgas ekonomiskās situācijas apstākļos”
un „Inovācija – radošas uzņēmējdarbības
pamats”.

Lielupes upes gultnes tīrīšana šā gada
augustā un septembrī

RUNDALES PILS MUZEJA
Atjaunots Kurzemes hercoga
Gotharda Ketlera sarkofāgs

UZZIŅAI

Projekts tiek realizēts Latvijas Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
ietvaros.
Kopumā projekta aktivitātes īstenos 15 partneri:
8 partneri no Latvijas un 7 no Lietuvas, proti, Zemgales plānošanas
reģions (projekta vadošais partneris), Kurzemes plānošanas reģions,
Dobeles pieaugušo izglītības un Biznesa attīstības centrs, Jelgavas
pilsētas dome, Rundāles novada dome, Liepājas universitāte, Talsu
pieaugušo izglītības centrs, Kuldīgas pilsētas dome, Jonišķu tūrisma un
biznesa informācijas centrs, Pakrojas biznesa informācijas centrs, Šauļu
reģionālas attīstības aģentūra, Šauļu pilsētas izglītības centrs, Rokišķu
pašvaldības izglītības centrs un Kauņas tehniskā universitāte.
Projekta īstenošana plānota no š.g. 1. septembra līdz 2013. gada
februārim.
Projekta kopējais finansējums ir 516 474,80 LVL (t.i. 734 881,63 EUR),
kur 85% ir ERAF finansējums, 15% partneru līdzfinansējums.
Rundāles novada domes plānotajām aktivitātēm projekta ietvaros ir
paredzēti 39 085,24 LVL (t.i. 55 613,60 EUR), kur 85% ir ERAF finansējums, savukārt līdzfinansējums sastāda 5 862,77 LVL (8 342,02 EUR).
Projekta ieviešanu Rundāles novadā koordinē Attīstības nodaļas
speciāliste Ludmila Knoka (e-pasta adrese: ludmila.knoka@rundale.lv.,
tālr. 63962236, 29293446).

Ludmila Knoka
Attīstības nodaļas speciāliste

RUNDĀLIEŠI APMEKLĒ FOTOKURSUS UN MĀKSLAS NODARBĪBAS
Šā gada 12.septembrī tika uzsākti
fotokursi pašvaldības īstenotā
projekta „Radošās industrijas”
ietvaros.
Kopumā vairāk kā 30 Rundāles
novada iedzīvotāji ir izteikuši interesi
un piedalīsies fotokursu I līmeņa (bez priekšzināšanām)
apguvē. Kursi ilgs 3,5 nedēļas (20 akadēmiskās
stundas). Nodarbības notiek divas reizes nedēļā Rundāles novada domes Jaunajā zālē. Kursus vada Ints
Lūsis – profesionāls fotogrāfs ar ilggadēju pieredzi.
Fotokursu I līmeņa ietvaros entuziasti tiks iepazīstināti
ar fotoattēla veidošanas tehniskām un radošām iespējām.
Nodarbību gaitā tiks veikts koncentrēts ieskats dažādu žanru
fotogrāfiju veidošanā un kompozīcijas pamatlikumos. Kursu
apmeklētāji aktīvi strādās praktiski, attīstīs spēju izvērtēt
fotoattēlus, iegūs sapratni par veiksmīgiem risinājumiem un

no aizaugumiem, netālu no Mežotnes pilskalna novada
iedzīvotājiem un apmeklētājiem ir izveidots smilšains krasts
ar ērtu piekļuvi upei sava brīvā laika pavadīšanai.
Paveikto labiekārtošanas darbu rezultātā no esošās atpūtas
vietas Mežotnes pilskalnā pie slieteņa, ir izbūvētas kāpnes
lejup, lai novērstu nogāzes nobradāšanu un dotu iespēju
apmeklētājiem izjust Zemgalei tik neraksturīgo augstuma
maiņu. Ņemot vērā apmeklētāju skaita pieaugumu, Mežotnes
pilskalna pakājē ziemeļaustrumu virzienā ir labiekārtota vēl
viena atpūtas vieta, kur mierīgi un klusi pavadīt laiku.
Mežotnes pilskalns ir bijis apdzīvots vairākus gadsimtus
un piedzīvojis daudz notikumu. Mēs ļoti ceram, ka senču
tuvums un notikumiem bagātā vēsture apturēs mūsdienu
atsevišķu cilvēku nevīžīgumu un bezatbildību. Pavadot savu
brīvo laiku tik brīnišķīgā vietā, neatstājiet aiz sevis sasistas
pudeles, saplēstus maisus un citus atkritumus!
GrandeRio projekta ietvaros vēl ir plānots veikt informatīvi
skaidrojošo darbu par ūdens kvalitāti, kā arī veikt ūdens
kvalitātes testēšanu dažādās vietās.
Projekta vadības vārdā
informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Ludmila Knoka

arī pieļautajām kļūdām.
Savukārt 16.septembrī Svitenes skolā gleznotāja un mūsu
novadniece Īra Rozentāle uz pirmo mākslas nodarbību laipni
gaidīja gleznošanas un zīmēšanas entuziastus. Mākslas
nodarbību programmas ietvaros līdz pat nākošā gada
aprīļa beigām tiks apgūti pamati kompozīcijā, gleznošanā
un zīmēšanā – programmas kopapjoms 168 akadēmiskās
stundas.
Šī projekta ietvaros vēl šogad notiks remonts mākslas
studijas un izstāžu zāles iekārtošanai paredzētajās telpās.
Gan foto kursiem, gan arī mākslas nodarbībām ir piegādāts
nepieciešamais aprīkojums.
Minētās aktivitātes tiek organizētas Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 projekta
„Radošās industrijas” ietvaros.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Atzīmējot 450.gadadienu kopš Kurzemes hercogistes
izveidošanas, 13. septembrī pēc restaurācijas tiks
atgriezts Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera sarkofāgs.
2011. gada 13. septembrī, Rundāles pils ekspozīcijā Kurzemes hercogu kapenēs, Jelgavas pilī, notika Kurzemes
hercoga Gotharda Ketlera restaurētā sarkofāga iesvētīšana.
Iesvētīšanā piedalījās arhibīskaps Jānis Vanags, Kurzemes
bruņniecības pārstāvji, Rundāles un Jelgavas piļu pārstāvji
un citi interesenti.
Svinīgā ceremonija sākās ar Kurzemes bruņniecības
pārstāvja barona Oto fon Grothusa uzrunu, kam sekoja
sarkofāga iesvētīšana arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā.
Vēsturiskā sarkofāga restaurācijā piedalījušies Rundāles
pils muzeja speciālisti Arvis Druviņš un Jānis Līdaka,
restaurācijas nodaļas vadītājas Ainas Balodes vadībā. Sarkofāga restaurācija norisinājusies ar Kurzemes Bruņniecības
finansiālu atbalstu un Rundāles pils muzeja finansējumu.

UZZIŅAI
Hercogs Gothards Ketlers
(1571.2.II – 1587.17.V, v.st.)
Dzimis Vestfālenē, kopš 1537. gada Livonijas ordeņa
loceklis, 1559. gadā ievēlēts par ordeņa mestru. Pēc
Livonijas ordeņa likvidēšanās kļuva par Polijas-Lietuvas
karaļa vasali, jaunizveidotās Kurzemes-Zemgales
hercogistes valdnieku.
Gotharda valdīšanas laikā
hercogistē nodibinātas
70 baznīcas, astoņas
skolas
un
astoņas
nabagu patversmes.
Hercoga
Gotharda
Ketlera alvas sarkofāgs
ir vienkāršā kastveida
formā
ar
uzraksta
gravējumu uz vāka un
gravētiem Meklenburgas
un Kurzemes ģerboņiem
uz sāniem. Sarkofāgu,
domājams, darinājis
Rīgas alvas lējējs Ciriaks
Klints.
Informāciju sagatavoja:
Rundāles pils
apmeklētāju
apkalpošanas un
sabiedrisko attiecību
nodaļa
Attēlā: Ketleru dinastijas ģerbonis
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NOVADĀ PAŠIEM SAVA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Jaunie pedagogi
ieskandina Mūzikas
un mākslas skolas
atklāšanas brīdi:
(no kreisās)
Baiba Dzeguze
(klavierspēle),
Aleksandrs Ozols
(ģitārspēle),
Sarmīte Zariņa
(vokālā pedagoģija),
Irēna Saltā
(klavierspēle).

Rundāles pils muzejs Mūzikas un mākslas skolai dāvāja
mākslas grāmatas savas bibliotēkas iekārtošanai, savukārt
Finanšu nodaļas vadītāja Marija Teišerska – pianīno „Rīga”,
teātris „Ars Nova” J.Lūsēna skaņdarbu nošu burtnīcas.
Pēc atklāšanas pasākuma svinīgās daļas, Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu vecāki tika aicināti uz pirmo
kopsapulci par turpmāko skolas darbību.
Mūzikas un mākslas skola savu darbību uzsākusi ar
četrām licencētām mācību programmām – Vizuāli plastiskā
māksla, Vokālā mūzika, Taustiņinstrumentu spēle (klavieres),
Stīgu instrumentu spēle (ģitāra). Uz minētajām programmām
pieteikušies ap 80 audzēkņiem no visiem Rundāles
novada pagastiem. Nākotnē ir doma attīstīt teātra un deju
horeogrāfijas virzienus, interjera dizaina programmu, vijoles,
čella un kokles apmācību, apmācību pirmsskolas vecuma
bērniem un pieaugušajiem.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

UZZIŅAI

Līdz ar Rundāles novada Mūzikas un mākslas skolas
atklāšanas pasākumu šā gada 8.septembrī Svitenes muižā,
īstenojās vairāk kā divus gadus sena iecere par pašiem
savu mūzikas un mākslas skolu novadā. Jaunizveidotās
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības vadība ir nodota
Lilitas Lauskinieces radošajās rokās. Viņa skolas atklāšanas
dienā vēlēja: „Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt visu,
ko vien vēlamies un, lai vienmēr būtu daudz vēlēšanos ko
vēl sasniegt! Lai mums visiem pietiek izturības, sapratnes
un uzņēmības! Lai apkārt vienmēr būtu labi draugi, palīgi,
atbalstītāji un padomdevēji!”
Atklāšanas pasākuma ietvaros, ar zvaniņu simboliski
iezvanot skolas pirmsākumu, savus vēlējumus izteica gan
pašvaldības vadītājs, speciālisti, izglītības pārstāvji, gan arī
jaunās skolas pedagogi un sadarbības partneri.
Aivars Okmanis, Rundāles novada domes priekšsēdētājs,
vēlēja, lai bērniem un pedagogiem netrūktu radošuma
un vēlmes apgūt ko jaunu, jo līdz šim iespēja Rundāles
novadā apgūt mākslu un mūziku nebija. Zinaida Sparāne,
speciāliste izglītības un IT jomā, ceļamaizē jaunizveidotajai
struktūrvienība lika nenogurstošu zinātkāri, pacietību, iespēju
gūt profesionālu gandarījumu. Savukārt Anda Liškauska,
Pilsrundāles vidusskolas direktore, atzīmēja, ka 2011. gads

ir kļuvis par sapņu piepildījumu: nupat pie Pilsrundāles
vidusskolas ir izbūvēts jauns un moderns sporta laukums,
tagad atklāta mūsu novadā pašiem sava mūzikas un mākslas
skola.
Atklāšanas koncertā savus muzikālos sveicienus jaunajiem
Mūzikas un mākslas skolas dalībniekiem sniedza pedagogi
– vokālā pedagoģe Sarmīte Zariņa, Baiba Dzeguze un Irēna
Saltā, kuru vadībā tiks apgūta klavierspēle, un Aleksandrs
Ozols, kurš sniedza pārsteidzoši virtuozu priekšnesumu
ģitārspēles mākslā.
Par jaunizveidotās Mūzikas un mākslas skolas
konsultantiem un padomdevējiem ir piekrituši būt Imants
Lancmanis, VA „Rundāles pils muzejs” direktors, un
Īra Rozentāle, Latvijā pazīstamā gleznotāja un mūsu
novadniece. Savukārt, savu gatavību sadarboties vasaras
skolu, meistarklašu organizēšanā apliecinājuši Latvijas
Kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš, Latvijas Mākslas
akadēmijas lektors, tēlnieks un performanču autors Kirils
Panteļejevs, māksliniece un uzņēmēja Regīna Dreičmane,
mākslinieks Māris Subačs, kā arī Vilnis Heinrihsons, kurš
Mūzikas un mākslas skolas galerijai dāvājis pirmo mākslas
darbu – savu gleznu „Varoņa modināšana”.

Baiba Dzeguze
Mūziku sākusi apgūt Sabiles mūzikas skolā, vēlāk Ventspils
mūzikas vidusskolā. Pašreiz Baiba studē Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) doc. J.Žvikova klasē.
Līdz šim piedalījusies koncertos dažādās Latvijas pilsētās,
muzicējot kopā ar saviem kolēģiem no JVLMA.
Aleksandrs Ozols
Skatuves niks Alessandro. Ģitārists, komponists un
dziedātājs. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas
absolvents. Yamaha guitarday 1.vieta un simpātijas balva.
New wave ģitārists un arī citu festivālu dalībnieks.
Sarmīte Zariņa
Dzimusi un mācījusies Aizkrauklē, vēlāk Līvānos,
Rēzeknes mūzikas skolā. Pēc vidusskolas beigšanas,
dzīvojot un strādājot aizvadīts 21 gads Skaistkalnē. Sevi
Sarmīte raksturo kā tiešu un dažreiz skarbu, emocionālu
un impulsīvu. Par visu visvairāk viņai patīk strādāt ar
bērniem, tieši mācīt dziedāt un redzēt, kā viņi atveras,
kļūst drošāki, emocionālāki un kā spēj ar laiku pārvaldīt
savu balsi – tas ir vislielākais gandarījums!
Irēna Saltā
Irēna Saltā jau 17 gadus ir Pilsrundāles vidusskolas
mūzikas skolotāja. Šajā laikā ir vadījusi skolā kora
nodarbības gan zēniem, gan sākumskolas skolēniem,
bijusi koncertmeistare 5.-9.klašu korim. Irēna brīvajā laikā
līdzdarbojas Rundāles pils muzejā ekskursiju un koncertu
programmu veidošanā, iepazīstinot klausītājus ar baroka
instrumentiem un mūziku. Šo programmu ietvaros viņa
sadarbojusies ar dažādiem solistiem.

RUNDĀLES NOVADA PEDAGOGI SAŅEMS EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA ATBALSTU
Pilsrundāles vidusskolas ir pieteikušies 8 pretendenti, no
kuriem 6 pretendenti pieteikušies pirmo reizi 3. aktivitātē.
Atkārtoti startē 7 pretendenti.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Tika izsludināta pieteikšanās pedagogiem uz Eiropas
Sociālā fonda (ESF) mērķstipendijām projekta 3. aktivitātē.
Dalību šajā posmā pieteica 25 pedagogi – no Saulaines
profesionālas vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes
“Mārpuķīte”, Pilsrundāles vidusskolas un speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķes”. 4 pretendenti
ir pieteikušies uz 4. kvalitātes pakāpi. No Saulaines
profesionālās vidusskolas saņemti 9 pieteikumi, 3. aktivitātē
6 pretendenti stipendijas saņemšanai pieteikušies pirmo
reizi. Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” pieteikušās
4 pedagoģes, pirmo reizi pieteikušās 2 pedagoģes. No

3. aktivitātē pedagogu novērtēšanas sistēmas ievie
šan ai un tālākai attīstībai, veicinot izglītības iestādē
strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību,
efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī
nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi
novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes
paaugstināšanai. Atbalstīti tika 24 pedagogi – 2 pedagogi no
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķes”, 9 no
Pilsrundāles vidusskolas, 5 no pirmsskolas izglītības iestādes
“Mārpuķīte” un 8 no Saulaines profesionālas vidusskolas.
Šajā posmā pedagogs ne tikai veido profesionālo
sasniegumu darba mapi (portfolio) un pašvērtējumu, atklāj
savu profesionalitāti vismaz trīs vērojamās mācību stundās,
bet arī iesniedz labās prakses piemēru, kas atspoguļo
kvalitatīvu un radošu pedagoga profesionālo darbību un
ietver 5 pamatjomas:

1) mācību un audzināšanas darba plānošana, vadīšana
un pedagoga darbības rezultātu analīze,
2) pedagoga ieguldījums skolēna individuālo spēju
attīstībā un iespēju izmantošana skolēnu vajadzību
nodrošināšanā,
3) pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā,
4) pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana,
5) pedagoģiskās darbības rezultātu analīze un pašref
leksija.
Papildus informācija un dokumentu veidlapas pieejamas
Projekta mājas lapā www.pedagogiem.gov.lv
Atbalsts saņemts ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
ietvaros (Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).
Zinaida Sparāne
Speciāliste izglītības un IT jomās

ATKLĀTA SPECIĀLĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „SAULESPUĶE”
Skanot dziesmām esošo un bijušo audzēkņu
izpildījumā, šā gada 13. septembrī svinīgā pasākumā
tika atklāta Rundāles novada speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde „Saulespuķe”, kas dibināta uz SOS
Bērnu ciemata bērnudārza bāzes.
„Saulespuķi” tās atklāšanas svētkos bija ieradušies
sveikt Rundāles novada pašvaldības pārstāvji, dāvājot
dāvanu karti maza sapņa realizācijai – akvārija iegādei
un iekārtošanai. Sveicēju pulkā bija arī Latvijas SOS
Bērnu Ciematu asociācijas padomes priekšsēdētāja
Māra Bite un asociācijas nacionālā direktore Ilze Paleja.
Interesentiem bija iespēja doties ekskursijā un
apskatīt bērnudārza telpas.
Līga Valmiera, speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja, atzīmē, ka šeit bērni ar īpašajām
vajadzībām varēs saņemt pirmsskolas izglītību atbilstošu
kvalificētu pedagogu vadībā, kā arī saņemt viņiem tik
ļoti nepieciešamo speciālistu palīdzību – logopēda,

speciālā skolotāja, kas strādā ar Montesori pedagoģijas
metodēm, fizioterapeita, veselības aprūpētāja, masiera,
koriģējošās vingrošanas speciālista atbalstu.
Speciālo bērnu diagnožu spektrs ir visai plašs. Ar
bērniem tiek strādāts pēc individuāli sastādītiem
plāniem. Savukārt, jaunums iestādē ir tas, ka ir uzsākts
darbs ar bērniem, kuriem ir produktu nepanesība – tiek
iegādāta speciālā pārtika un ēdienreizes gatavotas
atsevišķi.
Neskatoties uz to, ka sākotnēji bija bažas par to,
vai būs iespēja nokomplektēt plānotās divas speciālās
izglītības grupas, šobrīd „Saulespuķē” ir uzņemti 35
bērni ar speciālajām vajadzībām. Nepieciešamības
gadījumā bērniem ir nodrošināta iespēja pavadīt
bērnudārzā visu diennakti – 24 stundas, atbilstošu
speciālistu uzraudzībā.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Rundāles novada ziņas

5.

AI Z VA D Ī TA 2 . R U N D Ā L E S N O VA D A P E D AGOGU KONFERENCE
Rundāles novada dome kā
partneris realizējusi Latvijas
Lietuvas pārrobežu sadarbī
bas programmas projektu
„Pirmsskolas izglītība”. Projekta
realizācijas ietvaros pedagogi
piedalījās semināros, pirmsskolas
izglītības audzēkņiem un viņu
vecākiem bija iespēja piedalīties
Veselības dienu pasākumos
un vasaras nometnē Žeimes
bērnudārzā „Ažuoliukas”. Projekta
ietvaros iegādāts mūsdienīgs
sporta zāles aprīkojums, tautas
mūzikas instrumenti, tautas
tērpi mazajiem dejotājiem, kā
arī konferenču aprīkojumu
lielajai zālei. Ir izdoti metodiskie
materiāli pirmsskolas izglītības
pedagogiem.
Rundāles novada 2. Pedagogu augusta konference notika
šā gada 30.augustā Pilsrundāles vidusskolā. Konferenci atklāja
Rundāles novada priekšsēdētājs Aivars Okmanis, apsveicot
klātesošos pedagogus ar jaunā mācību gada sākšanos un
novēlot attīstīt tās jomas, kuras skolēniem visvairāk vajadzīgas,
lai viņi veidotos kā vispusīgas personības. Tika uzsvērts, ka
nepieciešama arī sadarbība starp pašvaldību un izglītības
iestādēm, jo tikai sadarbībā iespējama attīstība.
Konferencē piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Bauskas, Rundāles, Iecavas
un Vecumnieku starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja
Māra Graudiņa. M. Graudiņa izstāstīja, par Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības paveikto pērnajā mācību gadā, kā arī
par iecerēm šajā mācību gadā. Priekšsēdētāja aicināja iepazīties
ar informāciju par paveikto un aktuālo mājas lapā www.lizda.lv.
Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Zane Seipule
iepazīstināja ar plānošanas reģiona aktivitātēm un projektiem,
kas saistīti ar izglītības jomu. Skolotāji tika aicināti iesaistīties
zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanā un izvēlēties tēmas
atbilstoši reģiona izvirzītajām prioritātēm.
Comenius un mācību braucienu nodaļas vadītāja Baiba
Sermuliņa stāstīja par ES Mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas piedāvātajām iespējām skolu izglītībā – par
piedalīšanos skolu divpusējās, daudzpusējās vai reģionālajās
partnerībās, kā arī dažādu sagatavošanas vizīšu veikšanu, lai
kopīgi izstrādātu projektu uzmetumus. Skolotājiem iespējams
sevi profesionāli pilnveidot, tādējādi uzlabojot praktiskās pedago
ģiskās zināšanas un prasmes, kā arī gūstot plašāku izpratni par
izglītības sistēmām Eiropā. Skolēniem, savukārt, ir iespējama
individuālā mobilitāte, kurā viņi gūst Eiropas mācību pieredzi un
paplašina izpratni par Eiropas valstu kultūrām un valodām.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore
Ērika Lanka stāstīja par skolotāju profesionālo darbību. Viņa
norādīja, ka skolotājiem ir jākļūst par izglītības pārmaiņu
nesējiem un sabiedrības uzlabotājiem. Lektore deva skolotājiem
nepieciešamos pieturpunktus, ar kuru palīdzību tie varētu radoši
iesaistīties mācību procesā.
Konferences turpinājumā atskatījāmies uz pagājušo mācību
gadu un tika izvirzītas prioritātes nākošajam mācību gadam.
Pedagogi tika informēti par aktualitātēm – Rundāles novada
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe”
darbības uzsākšanu, par Pilsrundāles vidusskolas jaunās
struktūrvienības „Mūzikas un mākslas skola” darbību, par
pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem stipendijām Pilsrundāles
vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem un brīvpusdienām 2.-4.klašu
skolēniem. Arī šogad Pilsrundāles vidusskolas 1.- 4. klašu
skolēni bez maksas varēs dzert glāzi piena katru dienu, jo
novada pašvaldība piemaksā 20 santīmus par katru litru (ES
finansējums 13 santīmi dienā). Pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņiem mūsu novada iestādēs ir apmaksātas NaF tabletes.
Pedagogu konferences ietvaros
iestāžu kvalitātes rādītājiem un
iegūtajām godalgotajām vietām
olimpiādēs un konkursos, gan
programmu sasniegumiem.

tika runāts gan par izglītības
mācību sasniegumiem, par
dažādu mācību priekšmetu
arī par interešu izglītības

Turpinās laba sadarbība ar Bauskas novadu metodiskajā
darbā. Kopā darbojas 16 metodiskās apvienības, divas no
tām finansē Rundāles novada pašvaldība. Tās ir pirmsskolas
metodiskā apvienība, kuru vada pirmsskolas izglītības iestādes
“Mārpuķīte” pirmsskolas izglītības skolotāja Ieva Jaunzeme un
angļu valodas metodiskā apvienība, kuru vada Pilsrundāles
vidusskolas angļu valodas skolotāja Aina Simonova.
Lai pilnveidotu izglītības sistēmu, pašvaldība ir iesaistījusies
vairākos ar izglītību saistītos projektos, tādējādi nodrošinot un
pilnveidojot mācību un audzināšanas darba apstākļus. Pedagogi
no Pilsrundāles vidusskolas un Saulaines profesionālās
vidusskolās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte”
pedagogi aktīvi piedalījušies ESF projekta “Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” aktivitātēs. Kopumā šajā projektā iesaistījušies
61 pedagogs, no tiem 23 vienu reizi, atkārtoti iesaistījās 34
pedagogi un 4 pedagogi izmantojuši iespēju visas 3 reizes.

Šīs pašas programmas ietvaros ir uzsākts projekts „Radošās
industrijas”, kurā Rundāles novada dome darbojas kā viens no
16 partneriem. Projekta ietvaros mūsu novada jaunieši jau ir
piedalījušies apmācībās Klaipēdā, keramikas plenērā Rokišķos
un mākslas meistarklasēs Liepājā. Savukārt augusta sākumā
Svitenē notika mākslas plenērs. Projekta ietvaros Svitenes
muižas ēkā veiks divu, savstarpēji saistītu telpu remontu,
pielāgojot tās mākslas studijas izveidei. Šobrīd ir iegādāts
mākslas programmas apguvei nepieciešamais aprīkojums un
mēbeles.
Pilsrundāles vidusskolas pedagogi iesaistījās ESF projektā
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos” – mērķstipendijas piešķirtas
četriem Pilsrundāles vidusskolas matemātikas, fizikas un angļu
valodas pedagogiem.
2009. gada 15. decembrī tika parakstīts sadarbības līgums
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta “Izglītības
iestāžu informatizācija” īstenošanu. Šajā projektā iesaistītas
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles un Svitenes struktūrvienības.
Šobrīd tiek gaidīta datortehnikas piegāde.
Nnoslēdzies projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, kura ietvaros
tika iegādāts jauns un moderns aprīkojums ķīmijas, bioloģijas,
fizikas un matemātikas kabinetiem Pilsrundāles vidusskolā, kā
arī projekts “Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”, kura ietvaros
skola tika pielāgota personām ar kustību traucējumiem.
Projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Rundāles pagastā 2” ietvaros tika izbūvēts sporta laukuma
komplekss, kuru varēs izmantot gan skolēni, gan iedzīvotāji.
Lai skolēni varētu ērti nokļūt līdz mācību iestādei, pašvaldība
nodrošina skolēnu bezmaksas pārvadāšanu. Latvijas – Šveices
sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to
saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros Rundāles novada
dome iegādājusies jaunu 40-vietīgu „Mercedes Benz Intouro”
un 19-vietīgu “Mercedes Benz Sprinter 516” autobusu skolēnu
pārvadāšanai.
Visi šie projekti tiek realizēti ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Svarīgākie jaunumi šajā mācību gadā saistās ar grozījumiem
Vispārējās izglītības likumā: ir paaugstinātas prasības izglītības
ieguves kvalitātei, proti, apliecību par pamatizglītības ieguvi
saņem tikai tie skolēni, kuriem nav ne vairāk kā viens vērtējums
zemāks par 4 ballēm, bet atestātu par vidējās izglītības
ieguvi saņem, ja neviens vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.
Nepietiekams vērtējums mācību priekšmetā gadā un valsts
pārbaudījumā uzskatāms par vienu vērtējumu.
Ir veikti grozījumi Profesiju klasifikatorā, ieviešot jaunu
izglītības metodikas speciālistu – pirmsskolas izglītības
metodiķis; un izglītības jomas vecākos speciālistus – skolotājs
mentors, pedagogs karjeras konsultants.
Ik gadu valsts mērogā izglītībā tiek izvirzīti konkrēti mērķi
un uzdevumi, lai sasniegtu kādu noteiktu vīziju. Arī šis gads
nav izņēmums. 2011. /2012. mācību gada galvenās prioritātes
audzināšanas darbā un interešu izglītībā:
1. Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un
patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas
līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā un savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskās
un kultūras dzīves veidošanā.
2. Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem
pienākumiem un tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un
savstarpējo attiecību kultūru.
3. Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes
darbībā un skolas vides veidošanā.
4. Rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā,
veicinot paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā, jo 2012.
gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Aktīvu vecumdienu
un paaudžu solidaritātes gadu.

2012. gadā uzsāksim gatavošanos Latvijas Republikas
95. gadadienai, radot daudzveidīgas iespējas bērniem un
jauniešiem piedalīties un līdzdarboties.
Interešu izglītības un audzināšanas darba īstenošanas
atslēgas vārdi ir radošums, inovācijas un jaunrade,
vērtībizglītība, nacionālā identitāte un valstiskā apziņa, tradīcijas
un kultūrvēsturiskais mantojums, līdzdalība un sociālās prasmes,
karjeras izvēle un izaugsme, pašizglītība un pašpilnveide,
atbildība, uzņēmība, konkurētspēja un drošība.
Blakus valstiskām prioritātēm, ir izvirzītas novada prioritātes
jaunajā mācību gadā:
• Izglītības kvalitātes nodrošināšana un paaugstināšana
• Dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu
mācību satura pilnveidošana, akcentējot skolēnu praktiski
pētniecisko darbību un prasmes lietot skolā iegūtās
zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmējot informāciju
tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.
• Izglītībai piešķirto ES fondu un citu finanšu instrumentu
piesaiste izglītības sistēmas pilnveidošanai.
• Pedagogu pieredzes apmaiņas veicināšana un labās
prakses popularizēšana.
• Vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana pirmsskolas izglītības
bērniem no pusotra gadu vecuma.
• Vienotas vērtēšanas sistēmas nodrošināšana novada
pirmsskolas izglītības iestādēs.
1. septembra priekšvakarā par tradīciju kļuvusi to skolotāju
godināšana, kuri devuši ieguldījumu mūsu novada izglītības
sistēmas attīstībā. Ir jāizpauž apbrīns par skolotāju neizsīkstošo
enerģiju un spēju dalīties ar saviem skolēniem un audzēkņiem
zinībās un gudrībās. Novēlēsim spēkus, izturību un veselību vēl
ilgam un ražīgam darbam!
Uzsākot darbu jaunā vietā ir ļoti svarīgi just kolēģu atbalstu
un uzmundrinājumu. Tādas ir PII “Mārpuķītes” skolotājas Inga
Šastakoviča, Ieva Jaunzeme, Vivita Beikule un Dace Ziemele.
Viņām tika pasniegti atzinības raksti par ieguldījumu pirmsskolas
izglītības vadlīniju un inovāciju ieviešanā un par atbalstu jauno
skolotāju sagatavošanā.
Saulaines profesionālās vidusskolas skolotāja Sanita
Collenkopfa ir sabiedriski aktīva un palīdz audzēkņiem pārstāvēt
viņu intereses. Sanita saņēma atzinības rakstu par sabiedriski
aktīvu darbu ar skolēnu pašpārvaldi. Savukārt skolotājas Ieva
Pluce un Kristīne Latve rosina savus skolēnu izkopt savu radošo
potenciālu, piedaloties konkursos. Viņām tika pasniegts atzinības
raksts par audzēkņu sagatavošanu profesionālās meistarības
konkursam.
Mūsu novadā ir daudz radošu pedagogu, kuriem ir jaunas
idejas, lai bērni gūtu labākus sasniegumus. Pilsrundāles
vidusskolas pieredzējusī skolotāja Ilga Vaičūne, kura vairāku
gadu garumā ir iedvesmojusi un aizrāvusi skolēnus ar savu
entuziasmu un atbalstu, iegūstot dažādas godalgotas vietas
konkursos un skatēs, saņēma atzinības rakstu par ieguldīto
darbu teātra pulciņa „Atslēdziņa” vadīšanā.
Izglītības kvalitāte ir viens no būtiskākajiem un svarīgākajiem
skolas pastāvēšanas kritērijiem. Atzinības raksti tika pasniegti
vairākām Pilsrundāles vidusskolas skolotājām: liels paldies par
izglītojamo labajiem sasniegumiem 3.klases valsts pārbaudes
darbos Līgai Jonasei, Evitai Odziņai un Antrai Zelmenei. Intai
Zelmenei paldies par izglītojamo labajiem sasniegumiem
6. klases matemātikas ieskaitē, bet Agritai Jeršovai – par
izglītojamo labajiem sasniegumiem 9.klases vēstures eksāmenā.
Daina Bergmane saņēma atzinības rakstu par izglītojamo
teicamajiem sasniegumiem krievu valodas centralizētajā
eksāmenā. Anna Vasiļevska saņēma atzinības rakstu par
izglītojamo teicamajiem sasniegumiem matemātikas eksāmenos
9. un 12. klasē. Savukārt Aina Simonova saņēma atzinības
rakstu par izglītojamo teicamajiem sasniegumiem angļu valodas
centralizētajā eksāmenā.
Audzēkņi bez mācību priekšmetiem, ārpusstundu aktivitātēs
lietderīgi pavada savu brīvo laiku, tāpēc atzinības rakstus
saņēma Saulaines profesionālās vidusskolas skolotāji Inguna
Šekava un Māris Šekavs par ieguldīto darbu audzēkņu
sagatavošanā un veiksmīgiem startiem sporta sacensībās.
Par ilggadīgu darbu Pilsrundāles vidusskolā atzinības raksts
tika piešķirts Zanei Iesalniecei.
Par ieguldījumu kvalitatīvas izglītības sistēmas nodrošināšanā
Pilsrundāles vidusskolā atzinības raksts tika pasniegts Andai
Liškauskai. Radoša, ar atbildības sajūtu, zinoša, komunikabla,
mērķtiecīga, prasīga, spējīga uzklausīt un palīdzēt, ir labs
kontakts ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Tāda ir
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece Daiga Saka. Viņa
tika apbalvota ar IZM atzinības rakstu par ieguldījumu kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanā Pilsrundāles vidusskolā.
Novēlu visiem būt radošiem, nesavtīgiem un atsaucīgiem
vienam pret otru, pret skolēniem un viņu vecākiem. Cienīt savu
un citu darbu. Uzdrīkstaties bērniem parādīt, kas Jums ir īpašs!
Lai mums kopā izdodas inovatīvi rosinošs jaunais mācību gads!
Zinaida Sparāne
Speciāliste izglītības un IT jomā
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Rundāles novada ziņas

AR RUNDĀLES NOVADA VASARAS SPORTA SPĒLĒM 2011 SVIN SPORTA LAUKUMA ATKLĀŠANU
Šā gada 20.augustā notika Rundāles novada Vasaras
sporta spēles un Rundāles novada sporta entuziastu sapņu
piepildījums – Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma
atklāšana.

4.grupa no 17 g.- 40 g.

Varu teikt, ka ar laika apstākļiem mums visiem paveicās,
jo sinoptiķi prognozēja apmākušos un lietainu dienu,
bet pasākums noritēja veiksmīgi un lietus sākās tikai pēc
sacensību noslēguma.

5.grupa no 40 g. +

Sporta laukuma atklāšana un Vasaras sporta spēles sākās
ar parādi, karoga pacelšanu un svinīgu lentas pārgriešanu.
Klātesošie varēja vērot brāļu Podžu – Mārtiņa un Jāņa –
lielā tenisa paraugspēli. Ieskatu lielā tenisa noteikumos
un punktu skaitīšanā sniedza kā arī paraugspēli komentēja
Latvijas Tenisa savienības pārstāve. Turpinājumā uzstājās
„Cordão De Ouro Riga” grupa, ko vada Aigars Larionovs,
demonstrējot “Capoeira” – Brazīlijas izcelsmes mākslu, kas
ietver sevī deju ar cīņas elementiem, mūziku un filozofiju.
Vasaras sporta spēļu ietvaros risinājās sacensības
vairākos sporta veidos. Ikvienam dalībniekam bija iespēja
lekt ar lecamauklu, izmēģināt spēkus novada domes
priekšsēdētāja mašīnas stumšanā uz ātrumu, skriet, grūst
lodi, sacensties tāllēkšanā, šaušanā mērķī, lēkšanā maisā,
strītbolā, minifutbolā un cīnīties par SIA “Šons” dāvātajiem
kausiem pludmales volejbolā.
Paralēli sacensībām bērni varēja izklaidēties piepūšamajās
atrakcijās un izmēģināt savus spēkus tūrisma šķēršļu joslā
un rāpties pa alpīnistu sienu, kuru bija uzstādījis Oskars
Gerners no Elejas.

Vasaras sporta spēļu sacensību rezultāti
60 METRU SKRĒJIENS:
1.grupa no 3 g.- 4 g.
1.vieta - Pēteris Strazdiņš
2.vieta - Patrīcija Aizbalte
2.grupa no 5 g.- 6 g.
1.vieta - Paula Kļaviņa
2.vieta - Toms Bundzinskis
3.grupa no 7 g.- 11 g.
1.vieta - Valts Smilga
2.vieta - Rinalds Smilga
3.vieta - Elīza Paula Graudiņa
4.grupa no 12 g.- 15 g.
1.vieta - Ivars Porietis
2.vieta - Raimonds Ivenkovs
3.vieta - Nikolajs Biganičs
5.grupa no 16 g.- 40 g. (sievietes)
1.vieta - Ieva Jundase
2.vieta - Liene Stalidzāne
3.vieta - Elīna Gavare
6.grupa no 16 g.- 40 g. (vīrieši)
1.vieta - Kārlis Volodins
2.vieta - Valters Brežinskis
3.vieta - Svajunas Foks
7.grupa no 40 g. + (vīrieši)
1.vieta - Alfrēds Graudiņš
240 METRU SKRĒJIENS
1.grupa no 7 g.- 11 g.
1.vieta - Rinalds Smilga
2.vieta - Valts Smilga
3.vieta - Kristers Odziņš
2.grupa no 12 g.- 15 g.
1.vieta - Ivars Porietis
2.vieta - Raimonds Ivenkovs
3.vieta - Nameda Skarule
3.grupa no 16 g.- 40 g. (sievietes)
1.vieta - Anete Šulce
2.vieta - Dagnija Šulce
3.vieta - Liene Stalidzāne
4.grupa no 16 g.- 40 g. (vīrieši)
1.vieta - Kārlis Volodins
2.vieta - Valters Brežinskis
3.vieta - Toms Dučenko
5.grupa no 40 g. + (vīrieši)
1.vieta - Alfrēds Graudiņš
TĀLLĒKŠANA
Sievietes:
1.grupa no 8 g.- 10 g.
1.vieta - Elīza Paula Graudiņa
2.vieta - Lāsma Klīve
3.vieta - Liene Klīve
2.grupa no 11 g.- 13 g.
1.vieta - Annija Pozņaka
2.vieta - Zane Indāne
3.vieta - Dita Liepiņa
3.grupa no 14 g.-16 g.
1.vieta - Kristīne Ārmane

1.vieta - Dagnija Šulce
2.vieta - Anete Šulce
3.vieta - Elīna Volodina
1.vieta - Marija Teišerska
2.vieta - Līga Valnere
Vīrieši:
1.grupa no 8 g.-10 g.
1.vieta - Valts Smilga
2.vieta - Kristiāns Burkāns
2.grupa no 11 g.-13 g.
1.vieta - Nikolajs Biganičs
2.vieta - Oskars Mihailovs
3.grupa no 14 g.-16 g.
1.vieta - Krists Kvedars
2.vieta - Raimonds Ivenkovs
3.vieta - Jēkabs Zeimuls

LĒCIENI AR LECAMAUKU
1.vieta - Anete Šulce
2.vieta - Dagnija Šulce
3.vieta - Valentīna Žuravļova
LĒKŠANA AR MAISU
1.vieta - Kristiāns Burkāns
2.vieta - Elīza Paula Graudiņa
3.vieta - Vitālijs Strazdiņš
Sirsnīgi sveicam uzvarētājus!
Vēlos pateikties Rozei Bruģei, Aijai Jurgelānei, Antrai
Zelmenei, Agritai Jeršovai, Inesei Skujiņai, Aivaram
Kamolam, Zinaidai Sparānei, Silvijai Pavlovai, Intai Klīvei,
Marijai Teišerskai, Laumai Zariņai, Aldim Smilgam, Valentīnai
Žuravļovai, Raitim Jutusam, Vilnim Zariņam, Andai Liškauskai,
Pēterim Grabovskim, Anitai Leitlantei un Andrejam Rādenam
par ieguldījumu sporta svētku raitā norisē. Sirsnīga pateicība
Šulcu ģimenei par sagādāto cienastu – rudens āboliem –
sportistiem!
Uz tikšanos nākamajos sporta svētkos!

Lūcija Volodina
Sporta nodaļas vadītāja

4.grupa no 17 g.- 40 g.
1.vieta - Vadims Dučenko
2.vieta - Toms Smirnovs
3.vieta - Kārlis Volodins

Fotomirkļi

5.grupa no 40 g. +
1.vieta - Alfrēds Graudiņš
LODES GRŪŠANA
Sievietes:
1.grupa no 8 g.- 10 g.
1.vieta - Elīza Paula Graudiņa
2.vieta - Lāsma Klīve
2.grupa no 17 g.- 40 g.
1.vieta - Renāte Voroncova
2.vieta - Agnese Skujevska
3.vieta - Elīna Volodina
3.grupa no 40 g. +
1.vieta - Līga Valnere
2.vieta - Marija Teišerska
3.vieta - Santa Skujiņa
Vīrieši:
1.grupa no 8 g.- 10 g.
1.vieta - Renārs Odziņš
2.vieta - Kristiāns Burkāns
3.vieta - Kristers Odziņš
2.grupa no 11 g.- 13 g.
1.vieta - Jānis Saltais
2.vieta - Rinalds Gedmins
3.vieta - Oskars Mihailovs
3.grupa no 14 g.- 16 g.
1.vieta - Krists Kvedars
2.vieta - Pāvels Biganičs
4.grupa no 17 g.- 40 g.
1.vieta - Kristaps Klīve
2.vieta - Kaspars Ivanovs
3.vieta - Kārlis Volodins
5.grupa no 40 g. +
1.vieta - Vilnis Zariņš
2.vieta - Alfrēds Graudiņš
3.vieta - Viktors Strukovs
ŠAUŠANA AR PNEIMATISKO ŠAUTENI
1.vieta - Romualds Vasiļevskis
2.vieta - Alfrēds Graudiņš
3.vieta - Ivars Bogdanovs
MINIFUTBOLS
1.vieta - “Rundāles veterāni”
2.vieta - “Rundāle”
3.vieta - “Sesava”
IELU BASKETBOLS
1.vieta - Kaspars Ivanovs, Mārtiņš Zirnis,
Andris Ševkunovs;
2.vieta - Toms Dučenko, Artjoms Čaboņenko,
Eduards Skujiņš, Andris Rikmanis;
3.vieta - Vitālijs Kozars, Uldis Krēgers,
Aldis Smilga, Kaspars Forsts.
PLUDMALES VOLEJBOLS
– SIA ”ŠONS” KAUSA IZCĪŅA
1.vieta - Kārlis Volodins, Rinalds Zariņš
2.vieta - Eduards Skujiņš, Andris Rikmanis
3.vieta - Toms Dučenko, Māris Kauss
VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS STUMŠANA
1.vieta - Mārtiņš Zirnis
2.vieta - Aleksandrs Barkovs
3.vieta - Kristaps Klīve

Plašāku ieskatu Rundāles novada
Vasaras sporta spēļu 2011 norisē iespējams gūt
www.rundale.lv sadaļā FOTO GALERIJA
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RUND Ā L Ē D A R B U U Z S Ā C I S PA Š VA L D Ī B A S POLICIJAS INSPEKTORS
Intervija ar Uldi Dzidrumu
Ar šā gada 5. septembri Rundāles novadam ir savs
pašvaldības policijas inspektors – darbu ir uzsācis
Uldis Dzidrums. Viņš ir dzimis un audzis Saulainē,
Rundāles pagastā.
Uldis ir ieguvis agronoma izglītību Saulaines
tehnikumā. Pēc tehnikuma pabeigšanas, Uldis
turpinājis studijas Latvijas Policijas akadēmijā,
iegūstot arodjuridisko izglītību. Policijas koledžā
iegūta pirmā līmeņa augstākā izglītība. Šobrīd viņš
studijas turpina Rīgas Stradiņa universitātes nepilna
laika klātienē – bakalaura grāda iegūšanai tiesību
zinātnēs.
Konkurss pašvaldības policijas inspektora amatam
tika izsludināts jūlija mēnesī, konkursa ietvaros uz
amatu pretendēja četri speciālisti.

Daudzi cilvēki nezina, kādos jautājumos griezties pie
pašvaldības policijas, kādos, savukārt, pie Valsts policijas.
Principā gan valsts policijas, gan pašvaldības policijas
pamatpienākumi un vispārējās tiesības (ar atsevišķiem
izņēmumiem) ir līdzīgas, tās nosaka viens likums, un tas ir
likums ”Par policiju”. Būtiskākais, ko iedzīvotājiem vajadzētu
zināt ir tas, ka pašvaldības policija pilda pienākumus tikai
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tās
prioritāte ir pašvaldības izdotu tiesību normu ievērošanas
uzraudzība. Pašvaldības policijas pienākumos arī ietilpst
atbalsta sniegšana Valsts policijai un Drošības policijai, tādēļ
pie pašvaldības policijas inspektora var griezties par jebkuru
jautājumu, kurš saistīts ar sabiedrības drošību un noziedzības
apkarošanu. Ja kādu problēmu risināšana nebūs pašvaldības
policijas kompetencē, iedzīvotāji saņems informāciju, kur
viņiem vērsties, vai viņu sniegtā informācija tiks nodota
kompetentām institūcijām.

Uldis ar meitu Alliju viņas bērnudārza izlaidumā 2006.gadā
Pastāsti par savas profesijas izvēli
Kļūt par policistu bija mans bērnības sapnis – ja nekļūdos,
jau mācoties 3.klasē, kad vajadzēja rakstīt sacerējumu, par
ko vēlos kļūt nākotnē, es rakstīju, ka gribu būt par milici.
Absolvējot Saulaines tehnikumu gan nebiju stingri izlēmis
ar kādu profesiju saistīšu savu dzīvi, bet tā kā draugs bija
izlēmis turpināt studijas Policijas akadēmijā, daudz nedomājot
viņam piebiedrojos.
Pēc Policijas akadēmijā iegūtās arodjuridiskās izglītības
pārgāju studēt neklātienē un sāku strādāt Bauskas policijā
kā patruļdienesta kārtībnieku – uzraudzīju sabiedrisko kārtību
Bauskas pilsētā kā arī veicu konvoja kārtībnieka pienākumus.
Kopumā profesionālā darba pieredze Valsts policijā man
ir sešpadsmit gadi. Trīs gadus esmu nostrādājis iecirkņa
inspektora amatā un nepilnus deviņus gadus Bauskas
kriminālpolicijā, kur sāku strādāt tehniķa - kriminālista amatā
- izbraucu un noziedzīgu nodarījuma vietām, veicu apskates,
meklēju un izņēmu dažādas pēdas, piemēram, pirkstu pēdas.
Pēc nostrādāta gada man tika piedāvāts strādāt jau augstākā
amatā par kriminālpolicijas inspektoru, kam arī piekritu. Šajā
amatā veicu pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesos par
ļoti dažādiem noziegumiem, kā arī operatīvās darbības,
kuras tiek kvalificētas kā slepenas.
Kas Tev ir šķitis saistošākais veicot darba pienākumus
Valsts policijā?
Darbs policijā ne tuvu nav tāds, kāds tas tiek attēlos lielākā
daļā filmu un seriālu. Kriminālromāna cienīgi notikumi notiek
ļoti reti. Vissaistošākais ir tas, ka ar savu darbu vari palīdzēt
cilvēkiem.
Kāpēc pieņēmi lēmumu mainīt darba vietu?
Studējot Valsts policijas koledžā Pašvaldību tiesības, man
radās liela interese par pašvaldību darbu, tādēļ, kad uzzināju,
ka novadā kurā dzīvoju, ir izsludināts konkurss uz pašvaldības
policijas inspektora amatu, ar lielu optimismu pieņēmu šo
izaicinājumu.
Kādus šeit saskati tuvākos darbus, izaicinājumus?
Pašvaldības policija Rundāles novadā tas ir kā tikko piedzimis
bērns, kurš aug nevis pa gadiem, bet pa stundām. Vakar
piedzimis, šodien jau staigā un runā. Apzinos to, ka tas, kāds
izaugs šis bērns, ļoti daudzos aspektos ir atkarīgs no manis.
Tas arī būtu mans vislielākais izaicinājums - pēc iespējas
ātrāk izaudzināt šo bērnu par krietnu un cienījamu cilvēku,
kurš nestu labumu mūsu novada iedzīvotājiem.
Runājot par konkrētiem darbiem, ir uzsākts nopietns darbs
pie jaunu saistošo noteikumu izstrādes, kuri tad arī noteiks
kāda būs sabiedriskā kārtība Rundāles novadā un kādu
to centīsies uzturēt pašvaldības policija. Ne visi iedzīvotāji
apzinās, ka mēs dzīvojam vidē, kuru paši veidojam, tādēļ
vēlētos aicināt visus Rundāles novada iedzīvotājus izteikt
savus priekšlikumus par to, kas būtu aizliedzams un, kas
atļaujams, lai mūsu novadā mēs visi justos komfortabli.

Kā esi iecienījis pavadīt savu
brīvo laiku?
Brīvā laika ir pavisam
maz, jo daudz laika no tā
aizņem mācības. Ja sanāk
izbrīvēt brīvu laiku, labprāt
apmeklēju kādu teātra izrādi
vai koncertu. Agrāk cītīgi
nodarbojos ar smagatlētiku.
Ar labiem rezultātiem esmu
startējis svara bumbu celšanas
sacensībās arī svara stieņa
spiešanā guļus. Gūtas arī
godalgotas vietas Latvijas
čempionātos. Šobrīd gan vairs
ar smagatlētiku nenodarbojos,
bet esmu pievērsies šaušanas
sporta veidam. Sākotnēji
piedalījos Iekšlietu ministrijas
rīkotajās sacensībās šaušanā
ar dienesta ieroci, šobrīd
esmu iegādājies arī personīgo
šaujamieroci – pistoli, un
piedalos arī citās šaušanas
sacensībās. Patīk arī paruši
nāt ies piemājas dārziņā un
likt lietā iegūtās zināšanas
agronomijā.

Tavs novēlējums Rundāles novada iedzīvotājiem.
Rast sevī spēku un vēlēšanos sakārtot un sakopt vidi kurā
dzīvojam, negaidot ka kāds to izdarīs mūsu vietā.

Linda Zubāne, VP Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
Mēs ar Uldi ļoti sen strādājam policijā kopā. Par viņu varu
teikt tikai un vienīgi vislabāko.
Viņš ir ļoti atbildīgs cilvēks, kuram var uzticēties. Uldis
vienmēr izpildīs to, ko ir apsolījis. Viņš ir ļoti godīgs, varu pat
apgalvot, ka viens no godīgākajiem. Reti, kad ir sastopami tik
godīgi cilvēki kā viņš.
Uldis ir ļoti labs draugs.
Raimonds Levko, bijušais kolēģis Bauskas iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļā
Uldi pazīstu jau daudzus gadus. Viņš ir mierīgs un akurāts
cilvēks. Visas lietas viņam vienmēr ir bijušas kārtībā.
Pateicoties iegūtajai izglītībai, Uldis labi izprot policijas darba
juridiskos aspektus, likumdošanu. Varu viņu raksturot kā
atsaucīgu, nosvērtu. Viņš vienmēr izvērtē situācijas.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORA
PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Pamatpienākumi:
1. likumpārkāpumu profilakse;
2. novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus;
nodrošināt kārtību uz ceļiem, ielās, laukumos, parkos,
sabiedriskā transporta līdzekļos un citās publiskās vietās;
3. kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, par
kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība; uzlikt
un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
4. novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus,
noskaidrot vainīgos; savas kompetences ietvaros sastādīt
protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai arī
nodot tās izskatīšanai pēc pakļautības;
5. atklāt administratīvo pārkāpumu cēloņus un tos veicinošos
apstākļus un veikt pasākumus to novēršanai; piedalīties
personu tiesiskajā audzināšanā;
6. savlaicīgi reaģēt uz sniegto informāciju, kā arī nodot
kompetentām amatpersonām un institūcijām saņemto
informāciju par personu vai sabiedrības drošību
apdraudošiem notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem,
katastrofām, stihiskām nelaimēm un citiem gadījumiem);
7. sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas
likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai
atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt palīdzību
nepilngadīgām personām, kas palikušas bez vecāku vai
viņu aizstājēju uzraudzības.
Vispārējās tiesības:
1. prasīt, lai personas pārtrauc likumpārkāpumus un citu
rīcību, kura traucē policijas pilnvaru izpildi, kā arī pielietot
pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;
2. pārbaudīt personām personību apliecinošos dokumentus
un citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību
normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un
uzraudzība uzdota pašvaldības policijai;
3. veikt personu aptauju, pieņemt paskaidrojumus, kā arī
izsaukt uz pašvaldības iestādi jebkuru personu sakarā
ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir pašvaldības
policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša
iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā noteiktajā
kārtībā veikt to piespiedu atvešanu;
4. aizturēt un nogādāt policijas iestādē likumpārkāpējus,
izdarīt viņu personas apskati, mantu un dokumentu
izņemšanu un apskati;
5. uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju
kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu
atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to
prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības
un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses;
6. likumā noteiktos gadījumos apturēt transportlīdzekli un
izdarīt tā apskati; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru
tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību;
atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras
ir apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas, kurām
nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas
vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas
tiesībām; nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē;
7. pašvaldības policijas inspektors ir tiesīgs ārpus dienesta
pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta
apliecību, izmantot likumos noteiktās pašvaldības policijas
tiesības.

PIEŅEMŠANAS LAIKI
Rundāles novada domes ēkā
“Pilsrundāle 1”, Rundāles pag.
pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 18:30
Saulaines sociālā centra ēkā
Saulainē, Rundāles pag.
katra mēneša pirmajā un trešajā
piektdienā no plkst. 8:00 līdz 12:00
Svitenes pagasta pārvaldē
“Pagastmāja”, Svitene, Svitenes pag.
katra mēneša otrajā un ceturtajā
trešdienā no plkst. 13:00 līdz 16:00
Viesturu pagasta pārvaldē
Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pag.
katra mēneša pirmajā un trešajā
trešdienā no plkst. 13:00 līdz 16:00
Viesturu kultūras centrā
Viesturos, Viesturu pagastā
katra mēneša pirmajā un trešajā
trešdienā no plkst. 9:00 līdz 12:00
KONTAKTINFORMĀCIJA
Mob.tālr.: 265 97 960
E-pasts: uldis.dzidrums@rundale.lv

Uldis ar saviem komandas biedriem no Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Bauskas iecirkņa šā gada septembrī šaušanas sacensībās
izcīnīja godpilno 3.vietu

Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

8.

Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi

Sirsnīgi sveicieni
Rundāles novada
septembra
jubilāriem!

Sveicam jaundzimušos Rundāles novada
iedzīvotājus un viņu vecākus!
Elīza Veilande
dzimusi 6.augustā, 2011

Zelta rītu
ar vēja ziediem
piepildītu ,
tie trīsuļo,
uz ceļiem klājas,
un klusi čukstot
sarunājas,
Tev pāri slīd
Caur balto rītu,
Lai mirkļus zeltā
Iesvētītu.
Vējš uzziedējis –
Dāvā zelta rītu…
/S.Upesleja/
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Jekaterina Moklaja
Aina Lode

80

Aina Lauzēja
Biruta Staļģevica
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Vecāki – Anita Ivulāne un
Mārtiņš Veilands

Dženifera Narvaiša
dzimusi 23.augustā, 2011
Vecāki – Agnese un Artūrs Narvaiši

Marta Januško
dzimusi 7.septembrī, 2011
Vecāki – Baiba un Viktors Januško

Ar š. g. 1. oktobri Rundāles novada iedzīvotāji aicināti
iesaistīties sporta aktivitātēs!
Bērsteles kultūras nama zālē
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē
katru
katru
katru
katru

pirmdienu
trešdienu
trešdienu
sestdienu

no
no
no
no

16.00
16.00
19.00
14.00

-

18.00 nodarbības galda tenisā
18.00 nodarbības galda tenisā
21.00
16.00
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Svitenes pagasta pārvaldes administrācijas ēkā

Aija Brežinska
Velta Kočajeva
Nadežda Šelegovska
Jānis Brezins
Lilita Pitka
Jevgenijs Staņulāns
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Marija Kozare
Biruta Vingre
Vilis Grišulis
Voldemārs Simsons

55

Jurijs Čolno
Imants Lapiņš
Olga Opočkina
Natālija Jankeviča
Inese Kreigere
Jaņuks Žukausks

50

Toma Tračuka

katru trešdienu no 19.30 - 21.00
katru piektdienu no 19.30 - 21.00
katru pirmdienu no 18.00 - 20.00
katru piektdienu no 18.00 - 20.00

Viesturu kultūras centra zālē
katru trešdienu

no
no
katru piektdienu no
no

18.00
19.00
18.00
19.00

-

19.00
20.00
19.00
20.00

(bērniem)
(pieaugušajiem)
(bērniem)
(pieaugušajiem)

Ir atsākušās kalanētikas un aerobikas nodarbības
katru pirmdienu no 19.00 - 20.00
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē (vada Jolanta Bitēna).
Nodarbības maksa 2 Ls.

Svitenes amatierteātris

šajā sezonā iestudē atjautīgu Aivara Bangas komēdiju „Kredīts” un
aicina atraktīvajam un omulīgajam teātra kolektīvam pievienoties

vīriešu lomu atveidotājus!
Jautri pavadīts laiks un gandarījums par paveikto garantēts!
Ļoti gaidīsim Jūsu zvanu pa tel. 26672682,
vai personīgi Svitenes tautas namā
Sandra Kerēvica
Kultūras nodaļas vadītāja

Pilsrundāles vsk. struktūrvienība Mūzikas un mākslas skola

aicina ziedot skolas vajadzībām
lietotas klavieres darba kārtībā
Lūdzam sazināties ar Lilitu Lauskinieci, struktūrvienības vadītāju
(tālr. 26516711, lilital@inbox.lv)

VECRUNDĀLES BIBLIOTĒKAS
DARBA LAIKA IZMAIŅAS
no š.g. 20.septembra
Pirmdienās: 		
plkst. 09.00 – 12.00
Otrdienās: 		
plkst. 18.00 – 20.00
Ceturtdienās:
plkst. 16.00 – 19.00
Sestdienās: 		
plkst. 09.00 – 17.00

Novada jauniešu II forums
1.oktobrī plkst.15.00 Pilsrundāles vidusskolā
Rundāles novada pensionēto skolotāju svinīga
pieņemšana pie novada domes priekšsēdētāja
5.oktobrī plkst.12.00 PII „Mārpuķīte” zālē
Dzejas dienu pasākumi „Pēcgarša”
6. un 7.oktobrī visā novadā – veltījums A.Brigaderes
150-gadei, „Dzejas autobuss”, teātru izrādes, dzejnieku
viesošanās
Nezinīšu skoliņa – pasākums bērniem
28.oktobrī Jaunajā zālē

Nāk rudens apgleznot Latviju – pasākums bērniem
7.oktobrī plkst.17.00 Bērsteles kultūras namā
Koncerts „Rudens kanape austrumu stilā”

katru pirmdienu no 18.30 - 21.00
katru ceturtdienu no 18.30 - 21.00

Saulaines profesionālās vidusskolas sporta zālē
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PILSRUNDĀLĒ:

BĒRSTELĒ:

Rasma Galviņa
Biruta Ģirupniece
Alma Papkova
Andris Ludvigs
Ilga Ruķere
Irina Usa
Tamāra Griguceviča

GAIDĀMIE PASĀKUMI

Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra
informē

22.oktobrī plkst.19.00 Bērsteles kultūras namā.
Piedalīsies vēderdeju grupas no Bērsteles, Svitenes u.c.
Klubiņš „Uz tasi tējas”
28.oktobrī plkst.17.00 Bērsteles kultūras namā
Helovīns – pasākums bērniem
29.oktobrī plkst.15.00 Bērsteles kultūras namā
SVITENĒ:
Balle
8.oktobrī plkst. 21.10 Svitenes tautas namā.
Spēlēs grupa „Novadnieki”. Jaunā CD „Dzīvē ir tā”
prezentācijā. Piedalīsies Edvīns Zariņš no „Dakotas”
Ieeja līdz plkst. 23.00 – 2,50 Ls;
pēc plkst. 23.00 – 3,00 Ls
VIESTUROS:
Ko es protu – pasākums bērniem
22.oktobrī plkst. 12.00 Viesturu kultūras centrā
dažādas radošas aktivitātes bērniem
Rundāles novada bibliotēkas aicina

Uz 10. grāmatu svētkiem Bauskā
Svētku ietvaros būs dažādas aktivitātes gan pieaugušajiem,
gan bērniem, grāmatu tirdzniecība, tikšanās ar rakstniekiem,
dzejniekiem, politiķiem un
loterija (katrs grāmatu
pirkuma čeks piedalīsies
loterijā!)

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu
Rundāles novadā:
Rundāles pagasts
2 zemes gab. Punslavās 1,97 ha un 1,28 ha
(kadastra Nr. 40760010049, 40760010076)
2 zemes gab. Pilsrundāle 0,5 ha un 0,69 ha
(kadastra Nr. 40760030457, 40760030455 )
1 zemes gab. Pilsrundālē garāžu teritorijā 0,005 ha
(kadastra Nr. 40760030565)
Svitenes pagasts
1 zemes gab. pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kadastra Nr. 40880010095)
2 mazdārziņi Svitenē 0,2 ha
(kadastra Nr. 40880040271, 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. Bērstelē 0,21 ha (kadastra Nr. 40960070323)

No 2011. gada 14. jūnija fiziskām personām ir nodrošināta iespēja
portālā www.latvija.lv saņemt e-pakalpojumus, t.sk. e-pakalpojumu
Nr. 43 „Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem” un e-pakalpojumu Nr. 51 „Informācija par
piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru”,
E-pakalpojumu saņemšanai Portāla lietotājam iespējams
autentificēties ar VAS „Latvijas Pasts” izsniegto droša elektroniskā
paraksta viedkarti, savas internetbankas autentifikācijas līdzekli vai
Mobilo ID. Detalizēta informācija par autentificēšanos pieejama
portālā.

Rundāles novada dome

Mūžībā aizgājis
Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņ, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
/Tautasdziesma/

Juris Petrauskis

(05.02.1954 - 06.09.2011)

„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.

