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DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA
Rit šīs vasaras pēdējais
mēnesis. Tas šoreiz ir gana
karsts gan tiešā, gan pārnestā
nozīmē, jo beidzot tā pa īstam varam izbaudīt sengaidīto vasaras saules svelmi un
uzņemt tās dāvāto D vitamīnu. Darba cilvēkiem lauku darbos, celtniecībā un citos sezonas apstākļu diktētās nodarbēs ir viskarstākais
ražas laiks, kad stunda dzen
stundu un darbs nepierimst
pat vēlu naktīs.
Ir gana karsti arī politiskajā lauciņā. Eiropā joprojām
augstu temperatūru uztur
Grieķija ar savām problēmām, kuras nerisinās tikai
ar tās valdību maiņām
vien, kamēr netiks saprasts,
ka nevar dzīvot tikai uz parāda un uz citu rēķina. Nu jau
ne tikai Vidusjūras valstīm,
bet arī mums nākas izjust
Āfrikas bēgļu jautājuma
radīto nokaitēto atmosfēru,
kas ar katru dienu kļūst arvien grūtāk risināma.
Arī Latvijā netrūkst simptomu, kas izraisa “karstumus”. Vismaz divu ministru
neatkāpšanās no amata to
„prasošās” situācijās, tikai apstiprina runas par visas valdības maiņu, nākamā gada
budžeta veidošanas gaisotne un politiskie uzstādījumi,
kas liecina, ka Ļoti neapmierināti paliks gan pedagogi, gan pensionāri, gan veselības aprūpes uzlabojumus
gaidošie.
Cerībā uz cerīgāku zelta
rudeni,
Aivars Okmanis,
Rundāles novada
domes priekšsēdētājs

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

MĀRPUĶĪTEI 50+5 GADI

20.augustā PII "Mārpuķīte" atzīmēja savu 50+5 gadu jubileju.
Puse gadsimta pavadīta
Kaucmindes muižā, pieci gadi jaunuzceltajā bērnudārza ēkā.
Svētku svinēšana sākās jau pusdienlaikā ar dažādām radošajām
darbnīcām bērniem - laba vēlējumu rakstīšanu, zābaku meša-

Attēlā: Mārpuķītes kolektīva svētku dalībnieki /Foto: Zinaida Sparāne/
Vairāk foto mirkļu www.rundale.lv
nu, zivju ķeršanu un citām akti- bijušie pedagogi un iestādes vavitātēm.
dītāji, kuri stāvējuši pie bērnudārza
Svinīgajā pasākumā sveikt izveides šūpuļa. Pēc svinīgā sarī"Mārpuķīti" bija ieradušies tuvāki kojuma sekoja Dinas Bitēnasun tālāki draugi - kolēģi no citām Sirmās un Atvara Sirmā koncerts.
pirmsskolas izglītības iestādēm,
Rundāles novada domes vadība,
Kristīne Kociņa,
sadarbības partneri, draugi no
Sabiedrisko attiecību
Lietuvas bērnudārza "Ažuoliukas",
speciāliste

„VECUMS – TĀS IR IESPĒJAS”
– TEIC NOVADA SENIORI
Lai satiktos un klātienē dalītos gada laikā uzkrātajā pieredzē, pārsimts aktīvākie
Rundāles novada seniori pulcējās tradicionālajā senioru vasaras ballē Svitenes
muižas parkā. Šī gada tēma izvēlēta ar nosaukumu „Meklēju es sapņos”. Senioru vasaras balle Rundāles novadā ir ikgadēja
tradīcija jau kopš novada izveides. Vairāk
foto un video no senioru balles meklē
www.rundale.lv.

Mirklis no svinībām"
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PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
16.jūlijā pieņemtie
lēmumi
Iznomā zemi
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas trīs pašvaldībai piekritīgas zemes - Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma „Svitenes
mazdārziņi” zemes vienības,
katra 0,1 ha platībā;

Precizē saistošos
noteikumus par sociālo
palīdzību
Ņemot vērā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, domes sēdē tika
apstiprināti precizētie saistošie
noteikumi Nr.4 “Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā”.
Noteikumi publicēti laikraksta
„Rundāles Novada Ziņas” Jūlija izdevumā. Elektroniski pieejami
www.rundale.lv
sadaļā
Pašvaldība/ Saistošie noteikumi.

Iesaistās
deinstitucionalizācijas
reformas īstenošanā
Laika posmā līdz 2023.gadam
plānošanas reģioni ar Eiropas
Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenos Labklājības ministrijas (LM)
ierosināto deinstitucionalizācijas
reformu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs.
Pakalpojumu attīstībā kā sadarbības partneri būs iesaistītas pašvaldības, ilgstošās aprūpes institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas. Rezultāts - pieaugušie cilvēki retāk nonāks ilgstošās aprūpes institūcijās un varēs uzsākt neatkarīgu dzīvi ārpus
tām, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem būs nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, savukārt bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
piedāvās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībās.
Kopumā aktivitātes īstenos 2
posmos - plānošanas posmā un
pakalpojumu sniegšanas posmā.

Domes sēdē tika atbalstīta iecere
iesaistīties deinstitucionalizācijas reformu īstenošanā un parakstīt sadarbības nodomu protokolu ar Zemgales Plānošanas
reģionu. Par atbildīgo personu
savstarpējai komunikācijai un dalībai sanāksmēs no Rundāles novada domes puses tika nozīmēta Sociālā dienesta vadītāja
Kristīne Brūvele.

Apstiprina gatavību
piedalīties projektā
par vides centra tehniskā
projekta izstrādi
Zemgales Plānošanas reģions
(ZPR) Interreg Europe programmas ietvaros kā partneris piedalās projekta „Ekosistēmu pakalpojumu integrēšana reģionālajās politikās un ES fondu piesaistē – ekosistēmu pakalpojumu integrēta partnerība” sagatavošanā (vadošais partneris:
Kainuun Etu Oy, Somija).
Kā viena no plānotajām aktivitātēm minētā projekta ietvaros
paredzēta tehniskā projekta izstrāde vides izglītības un informācijas centra būvniecībai dabas
parka „Bauska” teritorijā
Mežotnes pilskalnā. Projekta
apstiprināšanas gadījumā tehniskā projekta izmaksas tiks segtas no ZPR projekta budžeta līdzekļiem. Domes sēdē tika atbalstīti arī programmas nosacījumi, kas paredz, ka Rundāles novada domei pēc tehniskā projekta
izstrādes līdz 2020. gadam būs
jānodrošina vides izglītības un informācijas centra būvniecības
process. Ja būvniecības darbi netiks pabeigti noteiktajā laikā, pašvaldībai būs jāsedz tehniskā projekta izmaksas.

dzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un vienas pieturas aģentūras principam atbilstošu publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu, veicinot optimālu pakalpojumu pieejamību
visā valsts teritorijā.
Deputāti atbalstīja kopējās klientu apkalpošanas centra izveides
izmaksas Rundāles novada domes ēkā, kas sastāda 42 755
EUR, kur EUR 22 000 valsts budžeta dotācija, EUR 20 755
Rundāles novada domes līdzfinansējums. Projekta ietvaros paredzēts veikt ieejas mezgla
pārbūvi Rundāles novada domes
ēkā, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem.
Šobrīd jau ir saņemts VARAM apstiprinājums projekta realizācijai. Darbus plānots veikt šoruden,
pārbūvējot ieeju Rundāles novada
domes ēkā.

Iesaistās humānās
palīdzības sniegšanā
Ukrainas Čerņigovas
ārstniecības iestādēm
Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) un Latvijas Sarkanā Krusta
(LKS) humānās palīdzības projektā Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm līdz ar citām
Latvijas pašvaldībām iesaistījusies arī Rundāles novada dome.
Sēdē deputāti lēma par 300 eiro
piešķiršanu.

30.jūlijā pieņemtie
lēmumi
Piedzen nokavētos
nekustamā īpašuma
nodokļu parādus

Domes ēkā veidos vienoto Par savlaicīgi neveiktajiem neklientu apkalpošanas centru kustamā īpašuma nodokļa un noVides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) ir
saņēmusi 59 pašvaldību, tostarp
Rundāles novada domes, pieteikumus par valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) izveidošanu tajās.
Finansējums tiks piešķirts centru pielāgošanai un aprīkošanai,
darbavietas uzturēšanai un nodarbināto atlīdzībai.
VPVKAC mērķis ir nodrošināt ie-

kavējuma naudas maksājumiem,
domes sēdē tika pieņemts lēmums bezstrīdus kārtībā piedzīt
izveidojušos parādus no trim personām. Kopējā parāda summa
2098 EUR.

Atļauj sadalīt īpašumus
Domes sēdē tika pieņemts lēmums atļaut sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu
„Vecbullēni”, atdalot aptuveni 11,0

ha platībā lielu zemes gabalu un
izstrādājot zemes ierīcības projektu. Tāpat tika pieņemts lēmums atdalīt no pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
ciemats 6” zemes vienību 0,35 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcība projektu. Atdalāmajai zemes vienībai tika piešķirts nosaukums „Spuļģi” un noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nodot bez atlīdzības
īpašumā zemes gabalus
Lai sakārtotu dokumentus dzīvokļu īpašuma tiesību nostiprināšanai, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem, domes sēdē
tika pieņemti trīs lēmumi nodot
īpašumā bez atlīdzības zemes gabalus –
- 0.2196 ha platībā Rundāles pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas „Švirkale 2” par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
- 1.54 ha platībā Rundāles pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas „Priežpuri”, par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
- 0.6535 ha platībā Rundāles pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas „Apses” par pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem.

Precizē zemes platības
Zemes reformas pabeigšanas
procesa periodā, domes sēdē tika
precizētas sešu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības, kurām Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no
kadastra kartē norādītās platības,
pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības.

Veic izmaiņas bāriņtiesas
sastāvā
Pamatojoties uz bāriņtiesas locekles Agritas Jeršovas iesniegumu, domes sēdē tika pieņemts
lēmums atbrīvot A.Jeršovu no
Rundāles novada bāriņtiesas locekļa amata. Par jauno Rundāles
novada bāriņtiesas locekli tika ievēlēta Roze Bruģe.
->
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Iegūst īpašumā
dzīvokli

Apstiprina dalību projektā
par Lielupes tīrīšanu un Lai racionāli apsaimniekotu
Rundāles pagasta daudzdzīkrastu sakārtošanu
Domes sēdē tika pieņemts lēmums piedalīties kā partnerim
projektā „Pilsētas un lauku sadarbība efektīvai klimata pārmaiņu pielāgošanās rīcību plānošanai un ieviešanai Zemgales
reģionā, Lielupes upju baseinā”
ar kopējo Rundāles novada pašvaldības projekta budžeta
daļu 251 100,00 eiro apmērā,
t.sk. LIFE programmas finansējums – 147 660,00 eiro,
valsts budžeta dotācija – 49
220,00 eiro, Rundāles novada
pašvaldības līdzfinansējums –
54 220,00 eiro.
Projekta apstiprināšanas gadījumā Rundāles pašvaldība līdz
2020.gadam ir paredzējusi:
• pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
veiktajiem Lielupes gultnes mērījumiem un ieteikumiem, saskaņojot ar Vides pārvaldi, veikt
Lielupes pļaušanu noteiktos
posmos un gultnes pārtīrīšanas
darbus;
• piesaistīt ekspertus un organizēt darbus Lielupes krastu
preterozijas pasākumu realizācijai;
• Saskaņā ar ekspertu ieteikumiem veikt nepieciešamos
darbus Dabas parka teritorijā
esošo karjeru sakārtošanai;
• Atsevišķos posmos Lielupes
krastā attīstīt rekreācijas (atpūtas) zonas.

Iznomā zemi
Garāžas uzturēšanai uz desmit gadiem tika iznomāta
pašvaldībai
piekritīga
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles
garāža 20”, zemes vienība
0.0064 ha platībā.

Piešķir atvaļinājumu
Ar domes lēmumu ikgadējais
atvaļinājums no 31.augusta līdz
20.septembrim tika piešķirts
Rundāles novada domes
priekšsēdētājam Aivaram
Okmanim.

vokļu ēku „Āboliņi”, kur četri
esošie dzīvokļi ir Rundāles novada pašvaldības īpašums, kā
arī, pamatojoties uz dzīvokļa īpašnieka iesniegumu, deputāti atbalstīja ieceri par
150 eiro iegādāties pašvaldības īpašumā piekto dzīvokli
mājā „Āboliņi” ar kopējo platību 85,6 m 2. Dzīvoklis ir sliktā stāvoklī un īpašniekam nav
finansiālu iespēju to atjaunot,
kā rezultātā tas slikti ietekmē kopējās ēkas tehnisko
stāvokli.

Nosaka jaunu zemes
lietošanas mērķi
Nekustamā
īpašuma
„Pilsrundāle 2” zemes daļa 0.15
ha platībā aprīlī tika iznomāta ar apbūves tiesībām mazumtirdzniecības veikala darbības nodrošināšanai. Domes
sēdē zemes daļai tika apstiprināts jauns zemes lietošanas
mērķis - komercdarbības objektu apbūves zeme.

Nākamā domes sēde
27.augustā
Meklē sēžu audioierakstus
www.rundale.lv
Pašvaldība/Domes
lēmumi/2015 gads
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DIENAS KĀRTĪBAS JAUTĀJUMS PAR PAŠVALDĪBAS
REKONSTRUĒJAMIEM CEĻIEM
24.jūlijā notika pirmā Rundāles
novada Uzņēmēju konsultatīvā
padomes sēde, kur uzmanības
centrā bija jautājums par pašvaldības ceļu rekonstrukciju
Rundāles novadā pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Rundāles novada domes izpilddirektors Aigars Sietiņš prezentēja rekonstruējamo ceļu saraksta projektu un izskaidroja to
izvēles kritērijus. Katrs no padomes dalībniekiem izteica savas domas par rekonstruējamo
ceļu saraksta izveidošanu, publicitātes nodrošināšanu un iespēju
jebkuram uzņēmējam izteikt
savu argumentēto priekšlikumu
šī saraksta papildināšanai.
Uzsākot darbu pie Rundāles
novada rekonstruējamo ceļu saraksta, tika apkopota informācija par ceļu pašreizējo stāvokli, veicamiem uzturēšanas darbiem un ceļu līdzšinējo izmantošanu uzņēmējdarbībā.
Viesturu pagasta pārvaldes
vadītājs Vitālijs Bļinkovs, Svitenes
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Liepa un izpilddirektors Aigars
Sietiņš prezentēja novada ceļus
un tiem pieguļošus īpašumus un
apsaimniekotājus. Rundāles novada autoceļu kopējais garums
ir 138 km no kuriem 21 km ir asfaltēti ceļi, bet pārējie - šķembu, grants un bezseguma ceļi.
Izvērtējot esošos pašvaldības ceļus, tika izveidots potenciālais saraksts ar ceļiem, kuru rekonstrukcija dos lielāku efektu šī pasākuma mērķa sasniegšanai.

AICINA UZ PIRMO SKOLAS DIENU VIZUĀLI
PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻAS AUDZĒKŅUS
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Mūzikas un mākslas
skola aicina uz pirmo skolas dienu Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņus 2.septembrī 15.00 Svitenes muižas zālē! Visi,
kuri vēlas kļūt par Vizuāli plastiskās nodaļas jaunajiem audzēkņiem, tiek laipni aicināti! Uzdāviniet savam bērnam radošu nākotni, jo viss ir īslaicīgs, bet stabilas vērtības nezūd! Dodiet iespēju
attīstīt talantus mākslā, jo varbūt tieši jūsu bērns ir nākamā Latvijas
slavenība! Nodarbības notiek Svitenes muižā!
Sīkāka informācija- L.Lauskiniece( 26524190)

Tika ņemts vērā pašreizējais ceļa
stāvoklis, noslogotība vai izmantošanas intensitāte un ietekme uz novada attīstību.
Par būtiskiem kritējiem tika
nosaukti skolēnu pārvadājumi, sabiedriskā transporta kustība, uzņēmumos nodarbināto skaits, ceļam pieguļošajā teritorijā deklarēto darbspējīga vecuma cilvēku skaits, lauksaimniecības tehnikas braukšanas intensitāte.
Diskusija joprojām ir atvērta,
un jebkurš var paust savu viedokli,
izvēloties sev piemērotāko veidu: rakstot iesniegumus, tiekoties klātienē ar pagastu pārvalžu vadītājiem vai izpilddirektoru.
Kopējo pašvaldības ceļu karte apskatāma www.rundale.lv
Pašvaldība/Projekti. Gaidīsim
Jūsu priekšlikumus līdz 4. septembrim.
Pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu
būvniecība vai pārbūve. Melnā seguma (asfaltbetona) vai cementbetona seguma ieklāšanas
izmaksas ir neattiecināmas.
Projektu iesniedzējs – pašvaldība. Atbalsta intensitāte – 90%.
Katra pašvaldība pēc diskusijām un atklātām apspriedēm
ar uzņēmējiem, ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju, apstiprina savus kritērijus un nosaka konkrētam novadam piemērotāko ietvaru rekonstruējamo ceļu sarindošanai
prioritāra secībā.
Pieejamais finansējums sadalīts kvotās, kuru apmēru katram novadam nosaka grants ceļu
garums (40%), laukaugu platības
(30%) un lopu vienības (30%).
Rundāles novada kvota sastāda
1,17 miljonus eiro, kuru plānots
apgūt līdz 2020.gada beigām.
Ludmila Knoka,
Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja
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GLEZNIECĪBAS SIMPOZIJĀ RADA GLEZNAS PAR RUNDĀLES NOVADU
Ar radošu gaisotni un pozitīvu enerģiju piepildīts, aizritējis kārtējais Svitenes glezniecības
simpozijs, kura iedvesmotāja, organizatore un aizsācēja ir mūsu
izcilā gleznotāja Īra Rozentāle.
Katru reizi pēc šī notikuma vēl
ilgi sajūtās saglabājas par
Rundāles novadu katra mākslinieka radītais – gleznās, stāstos,
sarunās. Laiks no 5.līdz 9.augustam paskrēja vēja spārniem.
Sagaidot māksliniekus trešdienas vakarā Svitenes parkā, pacienājot tos ar mūsu pašu čaklo saimnieču – Līgas Duntavas
un Ligitas Kļaviņas vārīto zupu,
bija liels prieks par atkal satikšanos ar jau pie mums bijušajiem
māksliniekiem, kā arī interesanti iepazīties ar tiem, kuri pie
mums ieradās pirmo reizi.
Gleznotājas Īras Rozentāles iecerētais šajās dienās noritēja kā
bija plānots. Gan simpozija teorētiskā daļa, kas notika 6.augustā
Svitenes saieta nama konferenču
zālē par tēmu – „Faktūra glezniecībā”, gan mazo mākslinieku
nodarbība - veltīta mūsu četrkājainajiem draugiem, gan atbraukušo mākslinieku iespēja
gleznot Rundāles novadā.
Plenērā tapušie bērnu darbi
bija apskatāmi tradicionālajā
pasākumā bērniem un ģimenēm
22.augustā, kurš notika Svitenē,
Saules dārzā, kā vasaras noslēguma pasākums pirms mācību gaitu uzsākšanas. Šī gada
tēma - par mūsu labākajiem
četrkājainajiem draugiem atspoguļojās arī bērnu tapušajos
darbos.
Šogad pie mums bija ieradušies mākslinieki - Inese Sudare,
Aiva un Dace Molas, Laura
Akmentiņa, Krišjānis Beļavskis,
Aiga Ivbule, Maija Purgaile, Ēra
Zalcmane, Gunta Gračinska,
Diāna Īve, Ieva un Tālivaldis
Muzikanti.
Šī nedēļa bija „karsta” gan tiešā, gan pārnestā nozīmē – ārā
dažbrīd valdīja liela svelme, taču
neskatoties uz to, nedaudzajās
dienās tika radītas skaitliski daudzas, brīnišķīgas gleznas. To apstiprināja noslēguma izstāde, kurā
visi tapušie darbi bija apskatāmi. Par palīdzību izstādes iekārtošanā vēlos teikt lielu paldies
Silvai Mežkauckai.
Katra glezna izstādē bija kā

9.augustā Svitenes saieta namā tika atklāta glezniecības simpozija nedēļā tapušo darbu izstāde
/Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”/

Gleznas autore: Aiga Ivbule.
Svitenes pils.2015
reāls apliecinājums tam, cik ļoti
skaists ir mūsu novads.
Mākslinieki bija gleznojuši gan
Rundāles pili un dārzu, gan
Mežotnes pilskalnu un Lielupi, gan
Svitenes muižu un parku, gan
mūsu zemnieku aprūpētos labības laukus un mazās, skaistās
upītes.
Tas, kas atgādinās par šo radošo nedēļu, būs katra mākslinieka dāvātie darbi mūsu novada gleznu kolekcijas papildināšanai, kura atrodas un ir apskatāma Svitenes saieta nama 3.stāvā, un kurai drīz būs jāmeklē lielāka telpa.
Tas, kas man atgādinās par šo
simpoziju, būs arī mākslinieku
teiktais par mūsu novadu, par sirsnīgo uzņemšanu, par to, ka viņi

Gleznas autore: Maija Purgaile.
Rundāles dārzs.2015

šeit ir labi jutušies un noteikti
atbrauks pie
mums arī citu
gadu.
Savukārt, viņu
darbi, kuros redzama kāda daļiņa no mūsu
novada – aizceļos plašajā pasaulē, tālāk nesot Rundāles novada
un
Svitenes vārGleznas autore: Diāna Īve. Svitenes ozoli.
du.
„Kaži”, Rundāles pils muzejam,
Vēlos pateikt lielu paldies vi- SIA „Kommats” un Andai
siem, kuri atbalstīja, iesaistījās Liškauskai.
un palīdzēja, un vislielākais paldies Īrai Rozentālei, kā arī mūsu
Sandra Kerēvica,
ilggadējiem atbalstītājiem – z/s
Kultūras nodaļas vadītāja

Nr. 8 (218) 2015. gada Augusts

Rundāles Novada Ziņas

DZĪVAIS FOLKLORAS MANTOJUMS
FESTIVĀLĀ „BALTICA 2015”

Folkloras kopa Svitene Rīgā pirms novadu sadziedāšanās /Foto: Sandra Kerēvica/

No 15. jūlija līdz 19. jūlijam
Latvijā norisinājās starptautiskais
folkloras festivāls „Baltica 2015”,
kurā piedalījās arī folkloras
kopa Svitene.
Gatavojoties lielākajiem tradicionālajiem kultūras svētkiem
– starptautiskajam folkloras
festivālam „Baltica 2015” - folkloras kopas „Svitene” katrs dalībnieks saņēma Rundāles novada
domes iepirktos, organizatoru iepriekš šim pasākumam sagatavotos, visu Latvijas novadu apkopotos tautasdziesmu krājumus.
Izdziedājām jau zināmās un
apguvām mums svešākās tautasdziesmas, pavisam 54.

Novadi sadziedās
pāri krastiem
Viens no pasākumiem, kurā
piedalījāmies, 17.jūlijā notika Rīgā
- novadu sadziedāšanās kanāla
abos krastos iepretī Operas teātra ēkai. Vairāk kā divu stundu garumā izdziedājām visu - vienā
krastā skanēja Kurzemes un
Zemgales, otrā V idzemes,
Latgales un Sēlijas novadu tautasdziesmas. Emocionāli skanīgo gaisotni un vidi pastiprināja
klausītāji un skatītāji, kas vizinājās
laivās kanāla ūdeņos.

„Baltica 2015” - lielākais
visā festivāla vēsturē
Šogad „Baltica 2015” tēma
bija „Mantojums”. Festivāls
Latvijā notika jau desmito reizi
un tas ir Baltijas tautām nozīmīgs

notikums, kas demonstrē tradicionālās kultūras vērtības dziesmas, instrumentālo mūziku,
stāstījumus, rotaļas, dejas, kā arī
tautas lietišķo mākslu, amatniecību, un citas tautas kultūras
vai mākslas izpausmes formas.
2012. gadā festivāls „Baltica”,
atzīmējot tā 25. jubileju, notika
Latvijā, 2013. gadā - Igaunijā, savukārt 2014. gadā festivālu rīkoja
Lietuva. Latvijā festivāls parasti notiek Rīgā un vienā no reģioniem. Šoreiz Rīgā un Latgalē.
Šogad festivāls kopš tā pastāvēšanas pulcēja vislielāko dalībnieku skaitu - 3500.

Piedalās dižkoncertā
Rēzeknē
Nākamajā dienā 18.jūlijā
Rēzeknē bija lieliska iespēja apmeklēt un noklausīties atsevišķu folkloras kopu sniegumu
Latgales vēstniecības „GORS”
koncertzālē. Tas bija iespaidīgi!
Festivāla parkā iesaistījāmies
novadu sadziedāšanās pasākumā. Programmas vadība un dziedāšana savdabīga - vairums latgaliešu valodā. Pievakarē klausījāmies festivāla Dižkoncertu
Ančupānu Kartodromā.
Festivāla dalībniekus apsveica valsts prezidents Raimonds
Vējonis, ministru prezidente
Laimdota Straujuma un kultūras
ministre Dace Melbārde. Valsts
prezidentu pat izdancināja
Latgales tautumeita.
Vakarā, mūsu nakšņošanas

vietā, gaumīgi iekārtotajā
Adamovas internātskolā, visi nakšņotāji ļāvās atkalsatikšanās
draudzīgām sarunām, tautu dejām un rotaļām, kuras pierima tikai uz rīta pusi.

Gūti jauni iespaidi
un bagātināta pieredze
Pēdējās dienas rītā Rēzeknes
pilskalnā uz lielajiem klātajiem
galdiem tika klātas folkloras kopu
sarūpētās atvadu brokastis.
Sekoja galvenais visu dalībnieku gājiens cauri pilsētai.
Noslēgumā izskanēja krāšņs
ārvalstu dalībnieku koncerts.
Festivālā bija iespēja redzēt viesus no Baltkrievijas, Gruzijas,
Igaunijas, Īrijas, Krievijas, Lietuvas,
Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas,
Portugāles, Spānijas un Ukrainas.
Īpaši interesanta bija Portugāles
un Gruzijas uzstāšanās. Patīkami
pārsteidza gruzīnu vīru tautasdziesmas „Pūt vējiņi” izpildījums
labā latviešu valodā. Visi dziedātāji gan bija ar konservatorijas izglītību. Interesi piesaistīja
arī portugāļu straujās dejas.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, daudzo dalībnieku dēļ šoreiz atsevišķu kopu uzstāšanās
notika mazāk. Kārtējo reizi tika
gūti jauni iespaidi, bagātināta
mūsu pieredze. Šādā festivālā
piedalījāmies piekto reizi. Dažiem
kopas dalībniekiem tā bija pirmā
reize.
Gunta Novika,
Folkloras kopas dalībniece
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NĪCĀ GŪST
JAUNU PIEREDZI
Jūlija beigās Rundāles novada domes kolektīvs devās labas
pieredzes braucienā uz Nīcu, lai
iepazītos ar pašvaldības darbu.
Pērn Nīcas novada pašvaldība
konkursā „Eiropas gada pašvaldība 2014” ieguva nomināciju par aktīvu iedzīvotāju līdzdalību. Kolēģi no Nīcas bija sagatavojuši daudzveidīgu un
daudzpusīgu programmu, iekļaujot apskates objektos zemgaliešiem tik acij un sirdij tīkamo jūru. Šī pašvaldība noteikti
var lepoties ar gleznainiem dabas skatiem un skaistajiem
Nīcas dārziem, kas nu jau kļuvuši par Nīcas zīmolu.
Nīcas novads ar 24 kilometru garo jūras robežu gluži kā
Rundāles novads tika izveidots
2009.gadā pēc administratīvi teritoriālas reformas. Novadā
apvienoti divi pagasti - Nīcas un
Otaņķu. Iedzīvotāju skaits –
3653.
Darbos un vārdos Nīcas novada domes priekšsēdētājs
Agris Petermanis ar savu komandu uzsvēra un apliecināja,
ka Nīcas novada dvēsele un lielākā bagātība ir tā ļaudis. Arī novada devīze skan „Dzīvesvieta un
pietura laimīgam cilvēkam”.
Prezentācijā novada domē
tika demonstrēti pašvaldības
sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem – kultūras, izglītības, sporta, sociālajā jomā. Demonstrēta
tūrisma un uzņēmējdarbības sfēras attīstība. Pēc iepazīšanās ar
pašvaldību, sekoja savas jomas
izzināšana ar savu „jauno draudziņu” – attiecīgās jomas speciālistu.
Informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām Nīcas novadā allaž gatavs sniegt Nīcas tūrisma
informācijas centrs, kur vienā ēkā
mājvietu atradusi arī Nīcas
Senlietu krātuve. Šeit var uzzināt, cik sver īsti Nīcas brunči, aplūkot dažādas senlietas un palauzīt galvu, kā pareizi no diviem
gabaliem salikt milzu dzintaru,
kas atrasts, lauku arot.
Turpinājums ->
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NĪCAS VILINĀJUMĀ - SKAISTIE DĀRZI,
OZOLZĪĻU VAINAGS UN PLAŠĀ JŪRAS PIEKRASTE
<- sākums 5.lpp.
Apmeklējot Bernātu dabas parku, var izzināt ne tikai teiku par
Nīcas brunčiem, bet arī pirmā
Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes
piemiņas akmens stāstu.
1924.gadā Jānis Čakste, viesodamies Liepājā, ieradās arī
Bernātos. Ar tiem iepazīstoties,
viņa atziņa izpaudās trīs vārdos: „Šeit jābūt kūrortam!” Pēc
diviem gadiem – 1926.gada
23.maijā Bernātu meža pakalnā atklāja Bernātu kūrorta dibināšanas akmeni, kurā iekalti viņa teiktie vārdi.
Nīcas ambulance sniedz plašu piedāvājumu gan veselības stiprināšanas, gan skaistumkopšanas
jomās, šeit pieejami pat manikīra un friziera pakalpojumi.
Nīcas vidusskola patīkami
pārsteidz ar mājīgi iekārtotajām
telpām, „disciplīnu”, par ko liecināja direktores Lāsmas
Petermanes stāstījums par divus
gadus vecajiem kabinetu durvju
rotājumiem, kas joprojām saglabājuši savu sākotnējo izskatu, un
krāšņo „ziemas dārzu”, kur skolēni var smelties iedvesmu un ļauties atpūtai. Skolā ir īpaša tehnisko
darbinieku diena, kad skolēni paši
uzņemas skolas saimniecisko pusi,
gatavojot ēst, tīrot skolu un ļaujot vienu dienu gadā darbiniekiem
atpūsties, braucot kādā ekskursijā.
Ja gadās būt Nīcas pusē, noteikti iesakām apmeklēt arī
Pūsēnkalnu – Latvijas augstāko
kāpu, palūgt Nīcas novada priekšsēdētājam parādīt arī to īpašo vietu ar „īpašo enerģētiku”, kur pēc
labas sadziedāšanās piepildās gluži visas vēlēšanās, un, visbeidzot,
nesteidzīgi izstaigāt Jūrmalciema
pludmali un apskatīt seno vinču,
kā arī noskaidrot, ka pāļi jūrā nav
gluži mola atliekas, bet gan agrākie jūras mēslu uztvērēji.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

IESPAIDI
Inta Klīve, priekšsēdētāja vietniece: „Noteikti ir apsveicama iedzīvotāju aktivitāte savu sakopto sētu iekļaušanai novada apskates objektos. Katras sētas īpa-

šais stāsts to visu padara vēl interesantāku apmeklētājiem.
Pašvaldības budžets, cik noprotams, nav sevišķi liels, bet, lai
notiktu dažādas aktivitātes, tiek
atbalstīti gan jaunieši, gan sportot gribētāji, gan nevalstiskās organizācijas. Var arī redzēt, ka tiek
darīts daudz, lai skolnieks, darbinieks un skolotājs skolā justos labi.
Noteikti patika, ka pats priekšsēdētājs pavadīja visu laiku kopā
ar mums, lai gan droši vien viņam
citu darbu bija papilnam. Viņa
stāstījums par visu notiekošo novadā bija lielisks.”
Ilva Paiča, Komunālā dienesta ekonomiste: „Nīcā izjutu, ka akcents darbos un vārdos tiek likts
uz cilvēku. Gan tas, ka bērnudārzs
strādā ilgāk, gan tas, ka skolā mazie bērni no 1. līdz 4.klasei var spēlēties rotaļu istabā pagarinātajā
grupā nevis tikai mācīties.
Komunālajā jomā gan esam
priekšā. Rundāles novadā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārsvarā atrodas apsaimniekošanā,
remontdarbus veic pašvaldība.
Nīcā par to šobrīd vēl tikai domā.
Katrs dzīvoklis, ja mājā veicami
kādi remontdarbi, piedalās ar savu
daļu. Tāpat nav veikti māju energoefektivitātes pasākumi.
Edgars Paičs, Juridiskās nodaļas
vadītājs: „Man patika tas, ka cilvēki, neskatoties uz savu ģeogrāfisko izvietojumu un attiecīgi ierobežojošām iespējām veikt savos īpašumos noteiktas darbības,

Attēlā augšā: Vienā no
Nīcas skaistajiem dārziem
ar neparastu mājas nosaukumu „Eldorado” var aplūkot ne
tikai krāšņus augus, bet arī uzzināt kā tikt pie norvēģu „zaļā
zāles jumta”.
Attēlā pa labi: Slavenie
(absolūti oriģinālie) Nīcas
sarkanie brunči un projektu
speciāliste Laura Ārente
Foto: Zinaida Sparāne
tomēr kopā ar pašvaldību ir atraduši veidu, kā attīstīt saimniecisko darbību un piesaistīt tūristus. Jauks novads, kuru gatavs vēlreiz apmeklēt kopā ar ģimeni.”
Sandra Griķīte, arhivāre: „Sevišķi
man patika nīceniešu attieksme
pret viesiem (mums – ekskursijas
vadītājs – priekšsēdētājs – tas vien
daudz ko izsaka), lepnums par sevi
un savu pusi, pozitīvais noskaņojums un Nīcas pašvaldības, arī skolas vadības attieksme pret saviem
darbiniekiem, neatkarīgi no viņu
ieņemamā amata.”
Aeilta Ramane, deputāte,
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja:
„Nīcā prot izcelt to mazo, kas ir,
bet ar lepnumu. Priekšsēdētājs teica, ka Latvijā jau nekā nav, tikai
stāsti – nevar nepiekrist.
Ļoti patika Nīcas vidusskolas
direktores stingrā roka, kas bija
manāma mūs apsaucot, un skolas tradīcijas: tehnisko darbinieku sveikšana, ziemas dārzs, kurā

neviens neiet, ja kāds jau tur atrodas; bērnu rotaļu istabas izveide, atsaucoties pāris vecāku lūgumam par nespēju ātrāk izņemt
no skolas; absolventu sirsnīgās dāvanas-mākslinieciskais veidojums skolas foajē, gleznas ar vārdiem. Nīcas bibliotēkā pabiju, apskatījos un secināju, ka cilvēks ir
savā vietā. Pārsteidza bibliotekāres
aktivitāte pasākumu rīkošanā.”
Sociālais dienests – Kristīne,
Laima, Sandra: „Nīcas novada
priekšsēdētājs Agris Petermanis
apbūra ar izsmeļošu stāstījumu
un foto prezentāciju. Ir jūtams, ka
priekšsēdētājs ir sava novada patriots un ap sevi ir izveidojis zinošu, darbīgu, saliedētu komandu. Saistošs bija tūrisma koordinatores Daces Vecbaštikas
stāstījums par novada vēsturi un
Nīcas senlietu krātuve.
Neaizmirstama paliks Bernātu
dabas parka daba, plašumi, miers,
jūras kāpas!”
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PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA 12. VIETĀ VALSTĪ
PĒC CENTRALIZĒTO EKSĀMENU REZULTĀTIEM
Jau 30.jūnijā tika izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti pieciem Pilsrundāles vidusskolas
12.klases absolventiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos ir izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.
Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (7094%), B1 (40-69%). Tiem, kuru
svešvalodu eksāmena rezultāts
ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši līmeņiem, bet tikai procentos.
Valsts pārbaudes darbu analīze sniedz ikvienam interesentam
priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī.
Valsts izglītības satura centrs
(VISC) ir veicis apkopojumu par
2015.gada CE rezultātiem
Latvijas mācību iestādēs. Mēs
lepojamies ar mūsu 12.klases
absolventu rezultātiem un mūsu
pedagogu ieguldīto darbu, jo no
457 Latvijas izglītības iestādēm,
kurās kārtoti CE, pēc vidējā rezultātu kopprocenta, kas ir
69,6%, esam 12. vietā. Pirmajā

vietā ir Rīgas Valsts 1.
Ģimnāzija ar 82,8% vidējā rezultāta kopprocentu, Alojas Ausekļa
vidusskola ar 79,4%, trešajā - V idzemes
Augstskola ar 75,7%.
Nebūt negribu piekrist
Izglītības ministres
Mārītes Seiles teiktajam,
ka mazās lauku vidusskolas nespēj nodrošināt
izglītības kvalitāti. Mēs to
varam!
Matemātika un latviešu valoda, kā arī viena no
svešvalodām, ir obligātie
eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības
ieguvējiem. Pārējos eksāmenus
jaunieši izvēlējās.
Iegūtie rezultāti valsts pārbaudes darbos liecina tikai par
to, ka mūsu 12.klases absolventi skolā pavadītajos gados ir ieguvuši labas pamatzināšanas, ko
varēs ielikt savā ceļasomā līdzi,
uzsākot jaunu posmu savā dzīvē. Paldies skolotājiem par
prasmi iemācīt!
Jaunais mācību gads tuvojas
neiedomājami ātri. Liela rosība
noteikti valda ģimenēs, kurās ir
skolnieki, jo ir taču jāpaspēj sagatavoties skolai. Lai jums visiem
viss izdodas!
Daiga Saka
direktores vietniece
izglītības jomā

Skolu vidƝjie procenti CE 2014./2015.m.g.*
VidƝjais
%

Nosaukums
PilsrundƗles vidusskola

69,60%

Bauskas Valsts ƧimnƗzija

69,50%

Vecumnieku novada Valles vidusskola

56,10%

Misas vidusskola

55,40%

Vecumnieku vidusskola

53,60%

Uzvaras vidusskola

50,20%

Bauskas 2. vidusskola

49,40%

ƮslƯces vidusskola

49,30%

Skaistkalnes vidusskola

42,70%

Saulaines ProfesionƗlƗ vidusskola

31,90%

*ValstƯ vidƝjais - 50.17%

JAUNO MĀCĪBU GADU
UZSĀKOT
Pavisam drīz būs klāt 1. septembris, kad skolēniem būs jāatvadās no vasaras priekiem un jāsāk mācības.
Vasaras mēnešos skolās notika aktīvs darbs.
Kas jauns sagaidāms?
Pilsrundāles vidusskolā notiek
lielākie remontdarbi, jo SIA
Kvēle veic 4 tualešu telpu remontu par 22 542 EUR. Līdz ar
to skolā visas tualešu telpas būs
renovētas. Pārvērtības ir piedzīvojusi skolas aktu zāles skatuve,
kura ir pārkrāsota, kā arī ir ielikta jauna deju grīda. Ceru, ka
visi dejotāji būs apmierināti.
Kosmētiskie remonti veikti
mācību kabinetos, īpaši 1.klases telpā. Meiteņu mājturības
un angļu valodas kabinetā ir nomainītas mēbeles. Iegādāti 2
projektori, viens no tiem būs sākumskolai, lai modernizētu
mācību procesu.
Domājot par skolēniem, ir pasūtīti vēl skapīši mantu uzglabāšanai.
Priecājamies, ka skolēnu
skaits nav samazinājies. Mums
ir izdevies nokomplektēt 10.klasi, kurā mācīsies 12 skolēni. Ir
nākuši klāt jauni skolēni arī citās klasēs, bet to redzēsiet 1.
septembrī.
Skolotāju sastāvā izmaiņas ir
ļoti minimālas, domāju, ka
daudzi skolēni priecāsies, jo atgriezīsies matemātikas skolo-

tāja Žanna Matulēviča, no
Bērsteles skolas pārnāks Maija
Rikmane, kura būs 1. klases audzinātāja.
Bērsteles skolā jūnijā un jūlijā turpināja strādāt bērnudārza grupas, remontdarbi sākās tikai augustā. Bērniem tiks iegādāta jauna gultasveļa, rotaļlietas
un spēles.
Svitenes skolā arī divus mēnešus strādāja bērnudārza grupas, tagad notiek telpu labiekārtošana.
Šajā mācību gadā tiks iegādātas gultiņas, matrači un gultas veļa 5-6 gadīgo grupai, kā arī
rotaļlietas un spēles. Sliktā ziņa
vietējiem ir tāda, ka būs tikai viena apvienotā klase, jo ir samazinājusies IZM piešķirtā mērķdotācija skolai.
Mūzikas un mākslas skolas
mācību telpām Svitenes muižā
veikts kosmētiskais remonts.
Nopietnākais darbs tikai priekšā, jo aktu zālē ir jāuzmūrē jauna krāsns.
Paldies visam skolas tehniskajam personālam, kā arī jauniešiem, kuri vasaras mēnešos
strādāja NVA projekta ietvaros,
lai skolas telpas būtu izremontētas un labiekārtotas.
Gaidām visus skolēnus 1. septembrī skolā!
Anda Liškauska, Pilsrundāles
vidusskolas direktore
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JAUNIEŠUS AICINA SEPTEMBRĪ PIETEIKTIES ĒNOT
NOVADA UZŅĒMUMOS UN IESTĀDĒS
Kas ir Ēnu diena?
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības
programma skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju
un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, rosinot jauniešus plānot savu
nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un
darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnosi? Piesakies!
Zvani Laurai Ārentei
25622180 un kļūsti par ĒNU uz
2-3 stundām savā izvēlētajā uzņēmumā vai iestādē!
l Jau iepriekš padomā, kādu
informāciju vēlies iegūt, kādus
jautājumus varētu uzdot
l Centies ēnošanas laiku izmantot pēc iespējas daudzpusīgāk – vēro apkārt notiekošo, komunicē ar savu Ēnojamo un uzdod sagatavotos intervijas jautājumus, lai gūtu maksimāli daudz
no kopā aizvadītās dienas.
Projekts „AIZIET!” tiek īstenots
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Laura Ārente,
projektu speciāliste

Ko Ɲnosi?
RundƗles novada jauniešiem (13-19 gadi) ir iespƝja pieteikties Ɲnot mǌsu novada uzƼƝmƝjus un
pašvaldƯbas iestƗžu darbiniekus dažƗdƗs jomƗs:
UzƼƝmums

Ʈss apraksts

Gustame IK

Tǌrisms, izbraukumi ar vƝsturiski noformƝtƗm laivƗm pa
RundƗles pils dƯƷi apvienojumƗ ar spoku stƗstiem, leƧendƗm,
faktiem, vƝsturi par RundƗli un RundƗles pili
Tǌrisms, elektromobiƺa pakalpojumi, ekskursijas vadƯšana par
RundƗles pils dƗrzu
ZinƗtniskƗs restaurƗcijas nodaƺa
ApmeklƝtƗju apkalpošanas nodaƺa
MehƗnikas nodaƺa
Šǌšanas pakalpojumi, trikotƗža, tautas tƝrpu darinƗšana
Gida pakalpojumi RundƗles pils muzejƗ, teatralizƝtas
ekskursijas 18.gs.stilƗ, vƝsturisku tƝrpu darinƗšana
LauksaimniecƯba
SpeciƗlƗ pirmsskolas izglƯtƯba
Pirmsskolas izglƯtƯbas iestƗde
Izpilddirektors
Kultǌras nodaƺa
PašvaldƯbas policija
SabiedriskƗs attiecƯbas un projekti
SociƗlais dienests

Somnium IK
RundƗles pils muzejs

Novads IU
Eleana IU
Rogas z/s
SPII SaulespuƷe
PII MƗrpuƷƯte
RundƗles novada dome

Ɯnu
skaits
2

2
3
3
2
3
2
1-2
3
3
2
2
2
2
2

RUNDĀLES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
AICINA DARBĀ PSIHOLOGU
Prasības
pretendentam:

ba un ātra reakcija krīzes situācijās.

• augstākā izglītība (bakalaura grāds);
• tiesība veikt kognitīvo izpēti (testa apmācība);
• teicamas organizatoriskās,
komunikācijas un sadarbības
prasmes, strādājot individuāli un
komandā;
• iemaņas darbā ar datoru;
• atbildības sajūta, patstāvī-

Galvenie pienākumi:
• Veikt Sociālā dienesta klientu psiholoģisko/kognitīvo u.c. izpēti sadarbībā ar sociālā darba
un citiem speciālistiem;
• Vadīt dažāda veida grupas
Sociālā dienesta mērķa grupām
- atbalsta, izglītojošas, motivējošas u.c.;
• Sniegt psiholoģisku atbalstu

dažādām mērķa grupām pēc sociālā darba speciālistu rekomendācijām;
• Sagatavot rakstiskus atzinumus par psiholoģiskās izpētes
vai konsultēšanas rezultātiem pēc
sociālā dienesta pieprasījuma;
• Papildināt Sociālā dienestā
esošās aktīvās klienta lietas ar
psiholoģiskās izpētes rezultātiem
un psihologa profesionālās darbības atspoguļojumu.
Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV un izglītību apstiprinošu do-

kumentu kopijas iesniegt
Rundāles novada domē, sūtot uz
e-pastu dome@rundale.lv vai kristine.bruvele@rundale.lv, pa pastu
Rundāles novada domei,
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921
vai personīgi, ar norādi
“Pieteikums vakancei Rundāles
novada domes Sociālā dienesta
psihologs”.
Rundāles novada
Sociālais dienests
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3.SEPTEMBRĪ BĒRSTELES SKOLĀ TIKS ATKLĀTAS
NODARBĪBU TELPAS ŠŪŠANAI UN ĒST GATAVOŠANAI
3.septembrī plkst. 16.00
Bērsteles skolas izremontētajās telpās paredzēts radošās
darbnīcas „Veidojam ar prieku”
atvēršanas pasākums. Plānota
svinīgā atklāšana ar muzikālu
folkloras kopas „Svitene” sveicienu, draugu un interešu biedru laba vēlējumiem, virtuves tehnikas izmantošanas demonstrējumiem ar vēlāku degustāciju,
iepazīšanās ar darbnīcas nodarbību vadītājiem un darbnīcas
darba plānu.
Uz atklāšanas pasākumu ir aicināti visi interesenti!

smelts, un sākotnējā iecere par
aprīkojuma iegādi šūšanas un
adīšanas ar adāmmašīnām darbnīcām tika atlikta uz vēlāku laiku. Turklāt, virtuves aprīkojums jāpapildina ar virtuves traukiem, saimnieciskām lietām un citu
mazvērtīgo inventāru, bez kā neviena virtuve nav spējīga funkcionēt, bet kuru iegādi neatbalsta Lauku atbalsta dienests.
Tāpēc Rundāles novada dome ir
atradusi iespēju palielināt projekta līdzfinansējuma daļu un iegādāties darbam nepieciešamos
traukus un virtuves piederumus.

Par projekta līdzekļiem Aicina iedzīvotājus
izremontē telpas
iesaistīties interesēm
atbilstoša
30.jūnijā tika pabeigts LEA- piedāvājuma izveidē
DER programmas projekts Nr.
14-06-LL19-L413201-000025
„Radošā darbnīca „Veidojam ar
prieku””. Projekta mērķis – veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu Rundāles novadā, nodrošinot Rundāles novada iedzīvotājiem brīva laika pavadīšanas iespējas sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Projekta ietvaros ir rekonstruētas pēdējos gados neizmantotas Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Bērsteles
skolas telpas - bijušais vides zinātņu kabinets. Uz telpām ved atsevišķa ieeja, kam seko neliela
priekštelpa, divas nodarbību telpas un bijusī laboratorija, kas pārvērsta par virtuvi un aprīkota ar
nepieciešamo un mūsdienīgo virtuves aprīkojumu. Neskatoties uz
to, ka iekārtotās telpas atrodas
Bērstelē, Viesturu pagastā, projekta rezultātu izmantošana ir paredzēta visiem, kuriem ir interese par dažāda veida rokdarbiem,
kulināriju un vienkārši patīk lietderīgi pavadīt laiku ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Iztrūkstošais inventārs
tiks iepirkts no
pašvaldības budžeta
Šī projekta finansējums līdz ar
iepriekšminētiem darbiem tika iz-

Ar remonta darbu pabeigšanu un aprīkojuma iegādi ir sagatavota tikai pamata bāze. Īsto
piepildījumu radīs cilvēki, kas būs
gatavi tur darboties. Darbības formas un darba intensitāte ir atkarīgas no pieprasījuma, izrādītās intereses un pieejamiem resursiem to realizācijai.
Pašlaik ir izstrādāts piedāvājums šūšanas, dažādu rokdarbu
tehnikas un kulinārijas meistarklases darbnīcām.
1. Darbnīcas darba laiks: otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no 17.00 līdz 20.00, sestdienās
no 10.00 līdz 13.00. Darbnīcas ir
tematiski sadalītas, pēc pieprasījuma un nepieciešamības, paplašinot savu darba laiku.
2.
Darbības formas –
meistarklases, demonstrējumi,
pieredzes apmaiņa.
3.
Saturs – atkarīgs no
pieprasījuma.
4.
Finansējums – izejvielu izmaksas tiks sadalītas atbilstoši konkrētās nodarbības/ demonstrējuma dalībnieku skaitam.
Individuālais darbs ir jānodrošina ar pašfinansējumu.
Es droši zinu, ka Rundāles novads ir ļoti bagāts ar saimniecēm
(un saimniekiem), ar saviem unikālajiem ēdieniem, kuru degustācija sagādā īstu baudu visiem

gardēžiem. Un cilvēkiem
ar izciliem rokdarbiem,
kur katrā ielikti milzīga
pacietība un mīlestība.
Šo cilvēku vārdi labi zināmi darba un pašdarbnieku kolektīvos,
ciematos, biedrībās, ģimenēs. Un
bieži vien šie vārdi un darbi nav
zināmi pārējiem iedzīvotājiem, un
kādreiz pat nav pietiekami novērtēti.
Mūsdienu cilvēku mobilitāte un
gatavība doties tur, kur notiek
kaut kas īpašs, ir apbrīnojama.
Aicinu ikvienu iesaistīties šī īpašā piedāvājuma veidošanā! Ir jau
izveidojusies interesentu grupa,
kas ar nepacietību gaida mūsu
darbnīcas darba uzsākšanu.
Līdz šim ir izskanējuši priekšlikumi par toršu cepēju sacensību organizēšanu, atsevišķo ma-

zāk pazīstamo ēdienu pagatavošanas (lazanja, kus-kus, bulgurs,
tiramisu un c.) apmācībām, recepšu tirdziņu ar degustāciju organizēšanu, kāda šefpavāra uzaicināšanu ar demonstrējumiem, savstarpēja apmaiņa ar
konservēšanas paņēmieniem un
veidiem, kopējas tematiskas
bibliotēkas izveidošana.
Kā vienmēr, esmu atvērta un
ar labprāt uzklausīšu Jūsu idejas un ieceres par tēmām, jomām un personām, kuras varētu
aicināt uz meistarklasēm ar demonstrējumiem. Nebaidieties
dalīties!
Ludmila Knoka,
Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības
centra vadītāja

SVITENĒ PABEIDZ
ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTU
Augustā pabeigta projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā” realizācija.
Līgums ar Jelgavas novadā reģistrēto uzņēmumu „Būvfirma
Vītols” par būvdarbu veikšanu tika
parakstīts pērn decembrī.
Līguma ietvaros Svitenē veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, izbūvēts jauns dziļurbums dzeramā ūdens iegādei,
veikta ūdensvada, esošo kanalizācijas tīklu un spiedvadu rekonstrukcija un jaunu izbūve, kā
arī kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija.
Projekta ietvaros veikto būvniecības darbu izmaksas sastādīja 379 575,27 EUR bez
PVN 21%. Savukārt projekta kopējās izmaksas ir EUR 395
475,37, kur 85% finansējumu
nodrošina Eiropas Reģionālās
attīstības fonds.
Šis ir jau ceturtais ūdenssaimniecības attīstības projekts, ko pēdējo divu gadu laikā
ar 85% Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu realizējusi Rundāles novada dome.
2014.gada septembrī darbi tika

pabeigti Viesturu ciemā, kur tika
izbūvēta jauna bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārta, jauni kanalizācijas tīkli, kā arī jauna kanalizācijas sūkņu stacija,
savukārt novembrī darbi tika
pabeigti Saulaines ciemā, kur
tika izurbts jauns dziļurbums un
uzstādīts dīzeļģenerators un
hidrofors. Šogad Pilsrundālē
veikta esošo dziļurbumu slēgšana un jaunu izbūve, ūdenstorņa rekonstrukcija, kanalizācijas un ūdensvadu tīklu rekonstrukcija un izbūve.
Projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Rundāles novada Svitenes pagasta Svitenes ciemā” ID
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/
048.
Kopumā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā pēdējo divu gadu laikā minēto četru projektu ietvaros investēti 1
127 901 Eiro, kur ERAF finansējums 1 007 439 Eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 120 462 Eiro.
Laura Ārente,
projektu speciāliste
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IESPĒJA PIETEIKTIES UZ ZEMES GABALU NOMU RUNDĀLES
NOVADĀ:
Kadastra
apzƯmƝjums

Nosaukums

PlatƯba (ha)

RundƗles pagasts
40760030213

PilsrundƗle 10

0,0300

40760030304

PilsrundƗle 103

0.0300

40760030335

PilsrundƗle 136

0,0300

40760030436

PilsrundƗle 137

0.1800

40760030594

PilsrundƗle 137

0.0100

40760100044

RundƗles pagasta zemes

0.1800

40760030457

RundƗles pagasta zemes

0.5200

40760030564

PilsrundƗles garƗža 66

0,0100

40760030565

PilsrundƗles garƗža 67

0.0073

40760080095

Saulaines mazdƗrziƼš 1.6

0.0500

40760080121

Saulaines mazdƗrziƼš 5.4

0.0250

40760080124

Saulaines mazdƗrziƼš 2.2

40760080126

Saulaines mazdƗrziƼš 2.20

0,0500
0.0500

40760080139

Saulaines mazdƗrziƼš 36

0.0500

40760080141

Saulaines mazdƗrziƼš 3.4

0.0250

40760070147

Saulaines mazdƗrziƼš 3.10

0.0500

40760080173

Salaines mazdƗrziƼš 3.34

0.0500

40760080178

Salaines mazdƗrziƼš 3.39

0.0500

40760080183

Saulaines mazdƗrziƼš 3.43

0,0500

40760080192

Saulaines mazdƗrziƼš 4.8

0.0500

40760080193

Saulaines mazdƗrziƼš 4.20

0.0500

40760080211

Saulaines mazdƗrziƼš 4.11

0.0500

40760080197

Saulaines mazdƗrziƼš 4.14

0.0500

40760080218

LLT 258

0,0800

40760080223

LLT 272

0,0690

40760080224

LLT 149

0,0450

40760080226

LLT 139

0,0450

40760080227

LLT 122

0,0380

40760080236

LLT 270

0,0500

40760080244

LLT 251

0,0370

40760080249

LLT 285, 185

0.0300

40760080253

LLT 268

0,0370

40760080256

LLT 134

0,0410

40760080265

LLT 161

0,0190

40760080266

LLT 290

0,0880

40760080270

LLT 254

0,2340

40760080271

LLT 271

0,0590

40760080273

LLT 174

0,0400

40760080275

LLT156

0,0200

40760080277

LLT 205

0,0500

40760080285

Saulaines pers. palƯgsaimniecƯbas

0.0600

Svitenes pagasts
40880010095

PašvaldƯbai piekritƯgƗ zeme

0.7000

40880040315

Svitenes mazdƗrziƼi

0.1000

40880040377

40880040377

0.1000

40880040380

40880040024

0.2000

40880040432

PašvaldƯbai piekritƯgƗ zeme

1,3100

Viesturu pagasts
40960070193

Zeme pie upes

2,8000

40960070302

BƝrsteles lauki

0,7200

40960070355

Pie tilta

0,2600

40960070100

BƝrsteles pƺavas

3,0000

40960070191

MazdƗrziƼi

0,0800

40960070263

BƝrsteles mazdƗrziƼi

0,1800

40960080085

Vairogu mazdƗrziƼš 6

0,1691
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MAZĀS LAUKU SAIMNIECĪBAS
VARĒS SAŅEMT ATBALSTU
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI
No 2015.gada 3.septembra
līdz 2015.gada 5.oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas
kārta apakšpasākumā „Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības“. Šī apakšpasākuma mērķis
ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot
to ražošanas produktivitāti,
efektivitāti, atbalstot kooperāciju
un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents atbalsta
saņemšanai ir eksistējoša mazā
lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs: fiziska
persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā vai juridiska
persona, kuras juridiskā adrese
ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu.
Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai
ir EUR 15 000, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais
maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, gala maksājums - 20 procentu apmērā.
Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz
LAD informatīvo tālruni
67095000.

IEDZĪVOTĀJI VAR SAŅEMT
PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAI
Rundāles novada iedzīvotājiem projektu konkursā
„Iedzīvotāji veido savu vidi” ir iespēja saņemt līdz 1000 eiro lielu finansējumu, lai brīvprātīgi realizētu savu iniciatīvu apkārtējās
vides uzlabošanā.
Savas ieceres šajā konkursā
var īstenot nevalstiskās organizācijas, kā arī neformālās iedzīvotāju grupas vismaz piecu
cilvēku sastāvā. Svarīgi, lai projekts veicinātu novada teritorijas labiekārtošanu, pilnveidošanu, uzlabošanu un būtu ilgtspējīgs – jābūt pieejamam sabiedrībai ne mazāk kā trīs gadus pēc realizēšanas. Ja iedzīvotāji savas idejas materializē
pašvaldības īpašumā, tad to pilnā apmērā apmaksā no domes
budžeta līdzekļiem. Ja projekts
paredzēts privātīpašumā, tad
iesniedzējam jānodrošina 20
procentu līdzfinansējums.
2014.gada vasarā Rundāles
novadā projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros ar pašvaldības finansējumu savas ieceres novada la-

biekārtošanā realizējušas divas
iedzīvotāju grupas.
Projektu „LR nozīmes kultūras
pieminekļa Rundāles pils kalpu
mājas apkārtnes labiekārtošana”
īstenoja Rundālē iecienītā viesu
nama „Baltā māja” saimnieku ģimene, veicot teritorijas labiekārtošanu – vizuāli uzlabojot
„Baltās mājas” apkārtni.
Savukārt projekta „Svitenes
skolas apzaļumošana” ietvaros
tika veikta Svitenes skolas apkārtnes apzaļumošana.
Šogad atbalstu guvis PII
„Mārpuķīte” Ekopadomes sagatavotais projekta pieteikums par
tūju stādījumu mulčēšanu un rotaļu laukuma apzaļumošanu.
Aicinām iedzīvotājus izmantot doto iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu savu
ieceru realizācijai.
Par jebkuru jautājumu saistībā ar projektu konkursu aicinām
sazināties ar projekta koordinatori Lauru Ārenti (e-pasts: laura.arente@rundale.lv, tālr.
63962236, 25622180).
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IGAUNIJĀ IEPAZĪSTAS
AR HALINGAS PAŠVALDĪBAS
DARBU

Rundāles novada domes delegācija no 14. līdz 16. augustam
devās vizītē uz Halingas pašvaldību Igaunijā. Šī bija pirmā
Rundāles novada domes delegācijas oficiālā vizīte Halingas
pašvaldībā ar mērķi iepazīties ar
pašvaldības darbu un plānot tālākos sadarbības projektus izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā.
Trīs dienu laikā delegācija iepazinās ar Halingas pašvaldības
darba organizāciju, tās sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kultūras, izglītības, sociālo
un tūrisma jomu piedāvājumu.

Ar projekta palīdzību
rosinās toleranci pret
imigrantiem
Tāpat notika diskusija par idejām kopīga projekta attīstīšanai
Eiropas Savienības (ES) programmā „Eiropa pilsoņiem“.
Pateicoties šai programmai
šogad Rundālē tika realizēts projekts „Iesaisties un iegūsti“, kur
dažādās aktivitātēs iesaistījās
piecu valstu pašvaldības. To vidū
bija arī Pakrojas rajona pašvaldība no Lietuvas, kas ir ilggadēja
Rundāles novada domes sadarbības partnere dažādos projektos. Lai spriestu par nākotnes iespējām, oficiālajā vizītē Igaunijā
piedalījās arī kolēģi no Lietuvas.
Oficiālās tikšanās laikā
Rundāles, Pakrojas un Halingas
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pašvaldību pārstāvji vienojās, ka
nākamo projektu uz 2016.gada
1.marta programmas „Eiropa pilsoņiem“ konkursu kā vadošais
partneris gatavos un iesniegs
Pakrojas pašvaldība. Tā pamattēma būs rosināt iedzīvotāju diskusiju par tolerances jautājumiem
pret imigrantiem. Šis ir jautājums
ar ko ikdienā saskaras t.s. „vecās”
Eiropas valstis, un jau tuvākajā
nākotnē varētu kļūt aktuāls arī
Baltijas valstu iedzīvotājiem.

Faktiskā draudzība
mērāma 40 gadu
garumā
Vizīte tika organizēta parakstītā sadarbības līguma ietvaros.
Sadarbības līgums noslēgts
2015.gada 12.jūnijā Rundālē, tomēr faktiskā draudzība mērāma
jau 40 gadu griezumā. Aizsākumi
meklējami 1967.gadā, kad notika
pirmais draudzības festivāls
starp Rundāles novada
Pilsrundāles vidusskolu un
Halingas pašvaldības PjarnuGāgupi ģimnāziju Igaunijā.
Plānots, ka 10.oktobrī vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Rundāle”
dosies uz Halingu, lai sveiktu
Halingas pašvaldību dzimšanas
dienā. Programmu šim pasākumam gatavo arī lietuviešu deju
kolektīvi.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

„ULUBELES“ STĀSTS
PAR PASĀKUMU “MŪSU DRAUGI –
ĶEPAINĪŠI” SVITENĒ

Sestdien, 22.augustā viesojāmies Svitenē Saules dārzā, kur
norisinājās īpašs četrkājainajiem
draugiem veltīts pasākums
“Mūsu draugi – ķepainīši”.
Patiess prieks, ka šogad sviteniešu tradicionālajam ikgadējam
pirms skolas sākšanas pasākumam
izvēlēta šāda tematika. Jo īpašs
prieks, ka Svitenē jau iedzīvojušies
vairāki no Ulubeles adoptēti suņi
un kaķi, kā arī svitenieši ir viesojušies mūsu dzīvnieku patversmē
Ulubelē. Tāpēc sarunas par cilvēcību vedās viegli.
Ar sunīti Olgu stāstījām par
Ulubeli, par dzīvniekiem patversmē un par to, kā meklējam tiem
mājas, par suņa turēšanas aspektiem – cik daudz laika un uzmanības sunītim jāvelta un kā tas
atmaksājas abpusējā mīlestībā

un laimīgā kopā būšanā.
Kamēr Ulubeles mīļlelles Ullu
un Belle devās jestrās rotaļās ar
bērniem, Olga labprāt demonstrēja savas labās manieres, par
ko izpelnījās daudz mīlestības un
uzmanības no pasākuma apmeklētājiem. Esam pārliecināti,
ka sirsnība pret dzīvnieku veicina tālāku sirsnību pret cilvēkiem.
No sirds pateicamies Sandrai
Kerēvicai un sviteniešiem par īpašo pasākumu, kurā valdīja labestība un prieks.
Priecājamies par iespēju tur
būt, baudīt radošo gaisotni, kas
veltīta mūsu labākajiem draugiem - dzīvniekiem!
Ulubeles komanda
Tad, kad lietus nolīst pār ābelēm,
Skola durvis vaļā ver
Un smaržas no ābolu ķekariem
Uz skolu aicina mūs.
(Līga Bajāre, vārdi no
Bērsteles skolas himnas)

Bērsteles skola aicina uz Zinību dienu!
Neskumsim par vasaras aiziešanu, jo katram gadalaikam ir savs
burvīgums, arī rudenim –tas ir mūsu kopīgais darba uzsākums, īpaši pirmajā dienā, rudens viskrāšņākajā dienā, kad sakām viens otram: „Labrīt!”
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Bērsteles skola darbinieki aicina savus pirmsskolēnus, viņu vecākus un viesus uz
2015./2014.mācību gada Zinību dienu š.g. 1.septembrī plkst.9.00
Bērsteles skoliņā.
Gunta Šurna,
Bērsteles skolas vadītāja
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BIJUŠIE UN ESOŠIE VIRSĪTES IEDZĪVOTĀJI TIEKAS
JAU OTRAJĀ SALIDOJUMĀ
Augusta sākumā, kad termometra stabiņš spītīgi rādīja
krietni virs latvietim pierastajiem
divdesmit grādiem, „Kļaviņu”
mājās uz otro „Virsītes” salidojumu vienkopus pulcējās ap 40
cilvēkiem no Rundāles, Bauskas,
Iecavas novadiem, Jūrmalas,
Rīgas, Ventspils un pat no
Lietuvas.
Melnbaltās fotogrāfijas, ko sabraukušie ņēmuši līdzi biezos
sendienu albumos, stāstīja par
apdzīvotās vietas Virsītē izveidošanos, jaunsētu saimniekiem
un to likteņiem. „Šī ir ļoti reta fotogrāfija, te var redzēt Jaunzemju
klētiņu, tagad tā ir nodegusi,”
rāda Arvis Druviņš, viens no salidojuma dalībniekiem. Arvja vecvecāku stāsts, kā daudziem salidojuma dalībniekiem, cieši
saistīts ar 49.gada izvešanu. Lai
no tās izbēgtu, tika mainīta dzīvesvieta, pat uzvārds. „Mūsu
dzimtas māju „Rimdžūnas” tagad vairs nav, tur palikuši tikai
pliki koki un gruveši. Kad biju
mazs, vasarās bieži braucu uz
„Jaunzemjiem”, kur dzīvoja krustvecāki. Tur vienmēr bija cilvēku
pilns, liela rosība. Tagad mēģinu māju uzturēt pie dzīvības, tīri
gaišo bērnības atmiņu dēļ.”
Pirmais Virsītes salidojums notika pērn. „Ideja radās jau sen.
Gribējām, lai kopā sanāk visi tie,
kas reiz dzīvojuši šai vietā. Lai atcerētos, dalītos atmiņās,” stāsta idejas iniciatore Kristīne
Brūvele.
No bērnības Kristīne visspilgtāk atceras balles, ko rīkoja gan
dzimtas mājās „Krastiņi”, gan
kaimiņu mājā „Stiebriņi”, dejas,
pasākumus kuplā lokā – dzimšanas dienas, kāzas. „Kļaviņās”,
kur notiek salidojums, šobrīd saimnieko Juris Vīksna ar kundzi.
„Man šī māja palikusi atmiņā ar
tortēm. Kādreiz šeit dzīvoja Jura
māsa Velta Vīksna, slavenā
Svitenes kūku cepēja. Kad kādām lielām kolhoza svinībām
bija nepieciešamas tortes, mūs,
bērnus, sūtīja uz šejieni palīgā.
Procesā valdīja pamatīga hierarhija. No sākuma pielaida tikai olas sist, tad varēja izaugt
līdz putotājam. Augtākais līmenis jau bija papīra noņem-

Par raitu
dejas soli un
vispārēju
izskustēšanos
pasākumā
rūpējās deju
kopa
„Ir
varianti”

šana no biskvīta. Tad jau
Attēlā
principā tu skaitījies par
priekškplānā:
Veltas labo roku,” smej
„zinošākais”
Kristīne.
„Agrāk jau šeit pulka bijām. Virsītes iedzīvotājs
Jānis Kugrēns
Katrā mājā dzīvoja pa saimei,”
ar kundzi
atceras 85 gadus vecā pen/Foto: Kristīne
sionētā skolotāja Irēna
Kociņa/
Reinholde, kura šobrīd dzīvo Ventspilī. Par salidojumu
Irēna uzzinājusi no brāļa
Jāņa Kugrēna. „Brīnišķīgi
šādi saiet kopā,” neslēpj
Irēna. „Esmu šeit bijusi arī ar zos bilžu albumus, dalās atmiņās,
pāris metrus aiz Svitenes upītes,
savu ģimeni un stāstījusi, rāburtiski rokas stiepiena attālumā,
dījusi vietu, no kurienes nāku.”
lietuviešu kombains kuļ graudus,
Ģimene sākotnēji dzīvojusi bet zālājā uz ugunskura tiek gaVirsītes muižas ēkā.
tavota dārzeņu zupa. Sanākušie
„Esmu dzimis un audzis gaida, kad mazliet satumsīs, lai
Virsītē,” ar lepnumu nosaka brā- uz lielā ekrāna skatītu pirmā salis Jānis. Jānis kā zinošākais lidojuma video un saimnieka Jura
Virsītes iedzīvotājs zina stāstīt, sagādātās fotogrāfijas ar visiem
ka apdzīvotā vieta šeit veidoju- atmiņu stāstījumiem.
sies pēc Pirmā pasaules kara.
Grāmatā „Virsīte bija, ir un
Jaunsētas tika celtas uz iedalītās būs!” ikviens var izlasīt pērnā gada
zemes. Pēckara un Ulmaņlaiku uz- salidojuma dalībnieku atstātos ierāviens veicinājis daudzu saim- rakstus. „Paldies „Kļaviņu” saniecību izveidošanos. „Virsīši”, imniekiem par sarīkotajiem
„Pumpuri”, „Upmaļi”, „Kļaviņas”, „Virsītes ielas svētkiem”. Es do„Ilgas”, „Putekļi”, „Čiekuri”, „Līgotņi”, māju, ka šais svētkos piedalās
„Ziemeļi”, „Lāči”, „Rimdžūnas”, arī mūsu mīļie, kas mūs vēro no
„Zvārguļi”, „Kalves”, „Jaunzemji”, debesu mākoņu maliņas,”
„Siliņi”, „Mežiņi”, „Skujēņi” – mā- „Pavadītie bērnības gadi ir sajas, kuru pagalmos kādreiz rosī- istīti ar šo pusi. Šie gadi palikuši
spilgtā un labā atmiņā. Lai gan
jušies saimnieki.
Jānis ir bijis labs cimboles spē- dzīvojām diezgan pieticīgi, tomēr
lētājs. Katru sestdienu spēlēja jutāmies laimīgi kopā,” vēsta
muižas ēkā, rīkoja balles un kino kāds cits ieraksts.
Katram sanākušajam atmiņas
vakarus. „Žēl, ka ēka sabrukusi, padomju laikā nekā nedarīja, i sa- par Virsīti ir savas un nesaraujami saistītas ar vēstures notibruka,” teic Jānis.
Kamēr improvizētā salidoju- kumiem, ko nācies piedzīvot.
ma dalībnieki nesteidzīgi lapo bie- „Virsīte man saistās ar laimīgo

bērnību. Bērniem jau vienalga, vai
viņš ir Sibīrijā vai kur citur, viņš
ir laimīgs, jo kā bērns daudzas lietas neredz, tikai nojauš, ka kaut
kas varbūt arī nav kārtībā,” savās pārdomās dalās mājas saimnieks Juris. „Kad beidzās
Otrais pasaules karš, visi bija kā
norāvušies no striķa, visa Eiropa
stāvēja pie sasitām silēm. Nāca
vīri ārā no meža, frontes. Sievas,
bērni gaidīja. Un visi gribēja priecāties. Virsītes muižā notika tā
saucamās „večerinkas”, grieza patafonu, dziedāja un dejoja.
Visiem vajadzēja līksmot kā trakiem. Un tad nāca 49.gads un tas
mūs visus izšķaidīja,” atceras saimnieks.
Virsītes salidojums - tā ir viena diena gadā, kad vienkopus tiekas cilvēki, kurus vieno atmiņas
par vietu un laiku, par bērnību,
zaudējumiem, ieguvumiem. Tā ir
viena diena gadā, kad var ļauties
pamatotai nostaļģijai un priekam,
ko sniedz atkal satikšanās
prieks.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
PIEDĀVĀ IEGŪT IZGLĪTĪBU
PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES PROGRAMMĀS

Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienība Mūzikas un
mākslas skola 2015./16. mācību gadā piedāvā iegūt izglītību piedāvātajās profesionālās ievirzes programmās:
- „VIZUĀLI PLASTISKĀ
MĀKSLA“
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti: Zīmēšana.
Gleznošana. Kompozīcija.
Mākslas valodas pamati. Darbs
materiālā. Veidošana. Prakse
Mācību ilgums 5 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 5.
klasei.
- „VOKĀLĀ MŪZIKA“
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti: Dziedāšana.
Kolektīvā muzicēšana. M ūzikas
mācība. Vispārējās klavieres.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6.
klasei.
- „TAUSTIŅINSTRUMENTU
SPĒLE (KLAVIERES)“
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti: Specialitāte.
Kolektīvā muzicēšana. Mūzikas
mācība.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6.
klasei.
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- „STĪGU INSTRUMENTU
SPĒLE (ĢITĀRA)“
Apgūstamie profesionālie
mācību priekšmeti: Specialitāte.
Kolektīvā muzicēšana. Mūzikas
mācība.
Mācību ilgums 4 gadi.
Uzņem skolēnus no 1.- 6.
klasei.
Iestājpārbaudījumi mūzikas novirzienos: ritma pārbaude, latviešu tautas dziesma a capella
Mākslā- iesniegti 3 zīmējumi dažādās tehnikās (zīmulis,
akvarelis/guašs, krītiņi), pārrunas ar pedagogiem.
Iesniegt pieteikumu var
Pilsrundāles vidusskolas kancelejā.
Sīkāka informācija Lilita Lauskiniece 26524190

RUNDĀLES PILĪ SEPTEMBRĪ NOTIKS
STARPTAUTISKA
ZINĀTNISKA KONFERENCE
18.septembrī Rundāles pils
muzejā notiks starptautiska zinātniska konference Kultūrvēsturisko pieminekļu restaurācija un saglabāšana. Teorija un
prakse”, kurā ar referātiem uzstāsies lektori no Igaunijas,
Lietuvas, Vācijas, Krievijas un
Latvijas.
Konference veltīta mecenātisma projekta „Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programma 2010 – 2014” un
Rundāles pils restaurācijas noslēgumam.
Tās mērķis ir parādīt atjaunošanas teorētisko un praktisko
pieredzi un salīdzināt ar kaimiņu zemju arhitektūras pieminekļu
restaurāciju.
Konferences pirmā daļa
”Restaurācija? Konservācija?
Rekonstrukcija?” atsegs daudzveidīgās problēmas, ar ko saskārušies Lietuvas (Dr.Jolanta
Karpavičiene), Vācijas (Dr.
Burhards Gēress), Krievijas
(Nataļja Kudrjavceva), Igaunijas
(Prof.Dr.Juhans Maiste) piļu saglabāšanas un atjaunošanas gaitā. Lektoru uzstāšanās uzskatāmi
parādīs to daudzveidību, ko var
piedāvāt attiecīgo valstu ļoti atšķirīgā restaurācijas pieeja piļu
arhitektūras grupai, ko noteikusi vēstures gaita, kultūras attīstības īpatnības un lokālā pieminekļu aizsardzības izpratne.
„Tas ir plašs diapazons, no
Prūsijas daudzo, labi saglabāto
karalisko piļu uzturēšanas un restaurācijas praktiskajiem jautājumiem līdz Viļņas lielkunigaikšu pils vai Bauskas pils uzcelšanu no jauna kā nacionālās identitātes apliecinājumu. Rundāles
pils uz šī fona izceļas kā kompromiss starp striktu konservācijas un restaurācijas principu ievērošanu, ko papildina zudušo detaļu rekonstrukcija un plaša interjeru iekārtojuma atjaunošanas programma,” stāsta muzeja direktors Imants Lancmanis.
Pēc pirmās daļas būs iespējams apskatīt stenda referātus,
ko sagatavojuši Rundāles pils
muzeja restauratori par dažādām
restaurācijas jomām, demons-

trējot dažādu priekšmetu restaurāciju.
Konferences otro daļu ievadīs goda viesis, mecenāts Boriss
Teterevs un turpinās restauratori
Zinaīda un Gunārs Grīnfeldi, direktors I.Lancmanis, parādot
Rundāles pils atjaunošanas galvenos virzienus – tēlniecības un
monumentālās glezniecības restaurāciju, pils interjeru veidošanu. Pils ansambļa nodaļas vadītāja Lauma Lancmane prezentēs referātu, kas veltīts vērienīgā franču baroka dārza atjaunošanas problēmām.
Ar pilnu konferences programmu aicinām iepazīties muzeja
mājas
lapā:
http://ej.uz/rpmkonference.
Prognozējot lielo interesentu
atsaucību, aicinām pieteikties
savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties konferencei,
iespējams, aizpildot pieteikuma
formu šeit http://ej.uz/e-pieteiksanas.
Ruta Bemberga,
Rundāles pils muzeja
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Rundāles pils sadarbībā
ar Liepājas Simfonisko
orķestri piedāvā izglītojošo
koncertprogrammu
pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem

MUZIKĀLĀS PASAKAS
10.oktobrī plkst.
13:00 un 15:00
Ieeja 3.00 EUR, biļetes
www.bilesuparadize.lv
Atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds
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RAŽĪGI
SVEICIENI
RUNDĀLES
NOVADA
AUGUSTA
JUBILĀRIEM!
90
Emīlija Buna
80
Aina Kalniņa
Aivars Kamols
Alma Frolova
Apolinārijs Larionovs
Fjodors Kuzmenko
70
Geļena Jakubovska
Sarmīte Lebede
Skaidrīte Artimoviča
Taiga Paģe
Velga Hofmane
Vitauts Maldžus
65
Gaļina Gagajeva
Jānis Zauva
60
Astrīda Gaile
Daina Burceva
Dzintra Brizicka
Ligita Glusjaka
Valda Ūdre
Valentīna Risjuka
55
Āris Jansons
Inese Modriņa
Svetlana Kozlovska
Vasilijs Kopačs
Veronika Šidova
50
Anatolijs Pičugins
Andris Kūdriņš
Oskars Pīrāgs

PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
SVITENĒ

Codes amatierteātra viesizrāde Vigita Pumpure „Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass”
4.septembrī plkst.19.00 -Svitenes tautas namā
Miķeļdienu gaidot – svētki „Rudens meta zelta vilni”
19.septembrī plkst.12.00 - Saules dārzā
PILSRUNDĀLĒ

25. un 26.septembris- „Bērīts mans kumeliņš”- pasākums, veltīts K.Barona- 180 gadei
Pasākums īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, sadarbībā ar Mākslas un mūzikas skolu, novada izglītības iestādēm, Mārīti Škapari, „Stāstu boibliotēkām”
BĒRSTELĒ

Interešu klubiņš „Uz tasi tējas”. Tēma – „No rudens veltēm...”
17.septembrī plkst.14:00 Bērsteles kultūras namā
Pasākums „Melni laukakmeņi zied...” sadarbībā ar Bērsteles bibliotēku
18.septembrī plkst.15:00 Bērsteles kultūras namā. Apgleznošana un dekupaža.
Radošo izpausmju pulciņa darbu izstāde „Miķelīša rudens veltes”
Apskatāma no 23.septembra līdz 30.septembrim Bērsteles kultūras namā
Sirsnīgs PALDIES mūsu novada
kultūras darbiniecēm Sandrai un
Lilitai par skaisto dāvanu: iespēju apmeklēt Canadien Brass koncertu Dzintaru Koncertzāles Lielajā
zālē.
Koncerts bija
brīnišķīgs!!!
„Magnoliju“ dāmas

Rundâles novada domes
informatîvais laikraksts
”Rundâles Novada Ziòas”
Reìistrâcijas Nr. 000740198
Iespiests SIA ”Latgales druka”
Tirâþa 1600 eksemplâri

Par jubilāru
sveikšanu

Mūžībā aizgājuši

Ja nevēlaties tikt sveikti izdevumā „Rundāles novada ziņas”, lūdzam par to
informēt, zvanot uz
Rundāles novada domes
kanceleju pa tālruņiem
639 62 298 vai mob.
tālr.26349 298; e-pasts
dome@rundale.lv

INA NEIBERTE 29.12.1929. –
19.08.2015. Rundāles pagasts
DZINTARS MEŽKAUCKIS
22.10.1960. – 07.08.2015.
Svitenes pagasts
JEVGENIJA
KUMŠTIENE
25.02.1916. –
05.08.2015.
Svitenes pagasts

Avîzes veidotâja – Kristîne Kociòa
e-pasts: kristine.kocina@rundale.lv
tâlrunis 639 62 236
Avîze pieejama inter netâ
www.rundale.lv

”Rundâles Novada Ziòas”
iznâk katra mçneða pçdçjâ nedçïâ.
Aicinâm novada iedzîvotâjus piedalîties avîzes
veidoðanâ, iesniedzot savas pârdomas par aktuâlâm
tçmâm, aprakstus par interesantiem
cilvçkiem un notikumiem.
Par rakstos minçtajiem faktiem atbild autors.

