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PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS
UN LAIMĪGU JAUNO GADU!
Straujiem soļiem 2011. gads ir steidzis satikt savu
jaunāko brāli - 2012.gadu, pa ceļam pirms gadu mijas
atvēlot mums laiku šā gada iesākto darbu pabeigšanai
un Ziemassvētku svinēšanai.
Decembris mums ir gan pārpilns ar vējiem, gan
atnākušās ziemas atnestajām problēmām, steidzīgām,
bet īsām dienām, gan arī ar priekiem par pirmo sniegu,
Ziemassvētku eglītēm, dāvanām un ticību Ziemassvētku
brīnumam, un cerībām par to, ko nesīs Jaunais gads.
Šis ir laiks, kad mēs pārvērtējam izdarīto un izvirzām
sev jaunas apņemšanās nākamajam gadam, pārdomājam
veicamos darbus.
Es esmu gandarīts, ka mūsu novadā dzīvo tik daudz
domās un darbos vienotu cilvēku, kuri līdzdarbojoties ir
padarījuši apkārtējo vidi labāku un gaišāku.
Neskatoties uz šā gada daudzajām politiskajām un
ekonomiskajām „vēja brāzmām” – virkni referendumu,
bankas sabrukšanu un citām nebūšanām, mēs esam
turpinājuši savu kopīgi iesākto darbu. Esam līdzdarbojušies
mums visiem svarīgās jomās – izglītības, kultūras,
infrastruktūras, sociālajā.
Daudzi realizētie projekti un pasākumi, sadarbojoties
visiem novada iedzīvotājiem, apliecina mūsu spēku un
varēšanu.
Gluži kā pasakā par trim sivēntiņiem - jo stiprāku māju
tu sev uzcelsi, jo mazāk tev varēs kaitēt jebkuri vēji, ar
saviem darbiem un veikumiem mēs esam apliecinājuši,
ka divos novada pastāvēšanas gados esam kļuvuši par
vienotu novada sabiedrību, kas spēj veiksmīgi līdzās
pastāvēt citām pašvaldībām Latvijā.
Šajā pārmaiņu un cerību laikā visiem novada
iedzīvotājiem novēlu gaišus un priecīgus Ziemassvētkus,
ticēt Ziemassvētku brīnumam, saņemt svētku dāvanas un
izjust dāvināšanas prieku.
Jaunajā gadā, lai mums visiem laba veselība, saticība,
mīlestība un draudzība! Lai ikvienam piepildās visas
ieceres un vispārdrošākie sapņi!
Aivars Okmanis
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Ziemassvētku egles iedegšanas pasākuma ietvaros Pilsrundālē par spīti aukstajam
laikam un pirmajam sagaidītajam sniegam par pirmssvētku noskaņu rūpējās teātra
studijas „Savējie” un Viesturu deju kolektīvu bērni

... Tu, cilvēk, apstājies.. un pārdomā.. paņem dziju un uzadi zeķes..
no labo domu dzīpariem.. savai dvēselītei.. ietērp savu sirdsapziņu
mīkstā, pūkainā šallē.. lai nenosalst ziemā, lai sagaida Svētvakaru
un Jaunu gadu ar mīļām, siltām un laimīgām domām!

Šajos Ziemassvētkos, novēlam Jums piedzīvot
mazus un lielus brīnumus un izbaudīt tos kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem! Nav tik
būtiski, ko mēs darām - mazas vai lielas lietas, sakām daudz vai maz, uzsmaidām sirsnīgi vai
vienkārši esam viens otram blakus - svarīgākais, ka mēs to darām no sirds.
Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, piepildīt mazus un lielus sapņus, īstenot
ambiciozus mērķus un saglabāt ticību, ka vispirms mēs katrs pats par sevi un tad visi kopā
esam spējīgi radīt brīnumus, kas pārsteidz mūs pašus un citus!

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2011. gada 24. novembrī
nolēma:

lauksaimniecības vajadzībām; nomas maksu gadā noteikt
2% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības;

2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par Rundāles
novada domes budžetu 2011.gadam”;

- atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Apiņi”
zemes vienību 6,12 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai
nosaukumu „Zemgalieši”;

- pagarināt A.K. noslēgto zemes nomas līgumu par
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki” zemes
vienības daļas, platībā 0,3 ha iznomāšanu uz vienu gadu
lauksaimniecības vajadzībām; noteikt 2.5 % apmērā no
iznomātās zemes kadastrālās vērtības;

- izīrēt J.P. dzīvojamo telpu – dzīvokli Nr.*** Saulaines
sociālā centrā ar kopējo platību 18,9 m²; ,piešķirt J.P. īres
maksas samazinājumu 30% apmērā kā 2.grupas invalīdam,
kuram nav apgādnieku, kas sociāli spējīgi viņu apgādāt
un kura vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz 160 latus. Dzīvojamās telpas īres līgumu
noslēgt uz vienu gadu

- atdalīt no Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Piebalgas”
6,6ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību 3,5ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu; atdalītajai zemes
vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rutki”
zemes vienības ar kopējo platību 45,1 ha vienu zemes
gabalu 43,1ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu;

- iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Lielupes mala”, Rundāles pagastā, neapbūvētās
zemes vienības daļu 11,91 ha platībā, kas sastāv no
četriem zemes gabaliem 2,3 ha, 0,97 ha 0,24 ha un 8,4 ha
platībā un nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās
palīgsaimniecības” neapbūvētās zemes vienības daļu
0,56 ha platībā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli;

- piešķirt Rundāles novada Rundāles pagasta nedzīvojamo
būvju nekustamajam īpašumam, kas atrodas uz nekustamā
īpašuma „Saulaines profesionālā vidusskola”, zemes
vienības nosaukumu „Saulaine 3a”;

- iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”,
Rundāles pagastā, neapbūvētās zemes vienības daļu
4,2 ha platībā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli;

- apstiprināt valsts SIA „Latvijas valsts mērnieks” izstrādāto
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Dālderi” zemes
ierīcības projektu, atdalāmajai zemes vienībai 4,0ha platībā
piešķirt nosaukumu „Mākoņi”;

- iznomāt Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma „Lepšukalns”, Rundāles pagastā, neapbūvētās
zemes vienības daļu 1,5 ha platībā, rīkojot zemes nomas
tiesību izsoli;

- atļaut atdalīt no Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunkraujas” zemes vienības ar kopējo platību 7,54 ha
vienu zemes gabalu aptuveni 3,0 ha platībā, izstrādājot
zemes ierīcības projektu;

- iznomāt I.K, pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma
„Pilsrundāle 63” zemes vienības daļu 0,03 ha platībā
lauksaimniecības vajadzībām;

- pagarināt M.K. noslēgto zemes nomas līgumu par
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ošenieki” zemes
vienības daļas platībā 1,06 ha iznomāšanu uz vienu gadu

- pieņemt dāvinājumu – finanšu līdzekļus Ls 29 518, 00
no biedrības „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes
„Saulespuķe” darbinieku darba algām un iestādes
uzturēšanas izdevumiem 2012.gadam;
- piešķirt būvju īpašumā „Artas” esošajām ēkām adresi –
„Artas”, Rundāles pagasts, Rundāles novads;
- apvienot vienā nekustamajā īpašumā zemes reformas
pabeigšanai nodotās Viesturu pagasta neapbūvētās zemes
vienības 15,2 ha platībā, 3,6 ha platībā, 3,0 ha platībā,
piešķirot jaunu nosaukumu „Kauļi”;

- atļaut A.S. nekustamajā īpašumā „Zadeikas” nodarboties
ar vīna ražošanu;

- piemērot 2012. gadā nekustamā īpašuma nodokļa
samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai
A.G. par dzīvokļa īpašumu Nr.*** daudzdzīvokļu mājā
Burtnieku ielā 3, Viesturu pagastā bez zemes domājamās
daļas un zemi „Grebeži”, Viesturu pagasts ar kopplatību
0,45 ha.

- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus
Nr.13 „Par grozījumiem Rundāles novada domes

Nākošo novada domes sēdi plānots sasaukt 2011.gada
29.decembrī plkst. 09.00.

2.

Rundāles novada ziņas

P R I E C Ī G U S S V Ē T K U S VĒLOT

Lai piepildās visi tie sapņi, kas mīlēti, loloti, kamolā satīti,
Kā bērnības rakstainie dūraiņi – mīļākie, siltākie, vienīgie.

Ziemas saulgriežos, kad visdziļākajai tumsai seko jauns
gaismas pieaugšanas periods, latvieši svin Ziemassvētkus.

cienām savas vērtības un tradīcijas, rūpējamies par
saviem bērniem un vecākiem.

“Svētki” atvasināts no vārda “svēts”, ar pirmatnējo
nozīmi balts, tīrs, spodrs, gaišs, parādot Ziemassvētku
vissenāko un dziļāko saturu.

Mēs esam lepni par vietu un laiku, kur mēs dzīvojam.
Un, ja kādu reizi gadās pa kādai kļūmei vai neveiksmei,
kopā tām tiekam pāri.

Ir pagājis gads, un mēs, rundālieši, varam teikt, ka
tieši tādus šos svētkus sagaidām. Šoreiz nepārskaitīšu
visus tos labos darbus, sarežģītos projektu nosaukumus,
finansējumus un procedūras, ko esam paveikuši. To
visu mēs esam jau stāstījuši visa gada garumā, tāpēc
atkārtoties būtu lieki. Kopā visi mūsu ļaudis – Rundāles
novada darba kolektīvs, mūsu partneri un labvēļi – ir
sasnieguši augstus rezultātus savas vides sakārtošanā,
novada popularizēšanā un atpazīstamībā, kultūrvides un
mākslas vērtību saglabāšanā, tūrisma popularizēšanā un
dabas vērtību saglabāšanā, sporta un aktīva dzīvesveida
popularizēšanā, izglītībā un daudzās citās jomās. Mēs

Jaunajā 2012.gadā dzīves un darba ritms nemazināsies.
Ir jāpabeidz iesāktie projekti. Ir skaidri zināmi četri jauni
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
ietvaros apstiprinātie projekti, kas būs jārealizē – par tiem
detalizēti šī izdevuma 3. lappusē. Tam visam vajadzēs
daudz spēka, izturības un profesionalitātes, ko jaunajā
gadā visiem mums arī novēlu.

ZEMGALĒ KLAJĀ LAISTS IZGLĪTOJOŠA RAKSTURA
KALENDĀRS AR LIELUPES BASEINA DABAS SKATIEM
Zemgales Plānošanas re
ģiona administrācija, ieviešot
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas at
balstītu projektu „GrandeRio”,
klajā laidusi bagātīgi ilustrētu
sienas kalendāru turpmāka
jiem diviem gadiem.

Jauno izdevumu, kura kopējā tirāža ir 20 000
eksemplāru, Rundāles novadā kā dāvanu saņēma Latvijas
Proklamēšanas gadadienas svētku pasākuma laikā
apbalvotie novada iedzīvotāji.
Kalendārā ietvertas 25 krāsu fotogrāfijas, kas izrau
dzītas izvērtējot vasarā rīkotā fotokonkursa „Mainīgie
Lielupes baseina ūdeņi” rezultātus. Tādējādi kalendāra
lietotāji Zemgalē un Ziemeļlietuvā līdz projekta ieviešanas
pabeigšanai un vēl gadu pēc tam varēs baudīt Lielupes
un tās pieteku dabas skatu daudzveidīgo krāšņumu, kas
iemūžināts dažādos gadalaikos. Vienlaicīgi ar minētā
izdevuma palīdzību projekta ieviesēji Latvijas un Lietuvas
robežas abās pusēs iedzīvotājiem vēlas likt aizdomāties
par to, ko mēs katrs personīgi varam darīt, lai apkārtējā
vide un ūdens resursi būtu tīri un tādi paliktu pēc iespējas
ilgāk.
Katrā no kalendāra lappusēm lietotāji atradīs intere
santus faktus par Lielupes ūdens baseinu, par pašu

Lielupi, noderīgus padomus un novērojumus, kas attiecas
uz ūdens kvalitātes uzlabošanu. Bez tam, kalendārā
atrodama kodolīga informācija par pašu projektu un tā
ieviešanas pirmajā gadā veiktajām aktivitātēm, kas
ir maza daļiņa no visa, kas būtu jāpaveic, lai Lielupes
baseina ūdens resursi kļūtu tīrāki, pievilcīgāki atpūtai un
tūrismam. Tomēr jau tagad, vērtējot projekta ieviešanas
sākumposmā paveikto, daļa ieguvumu ir acīmredzami, bet
daļa būs apjaušami vēl pēc neilga laika.
Lietuvas pusē Pakrojas rajona pašvaldība jau gandrīz
ir pabeigusi vērienīgus darbus, lai izveidotu gājēju taku
gar Krojas upi, iztīrītu upes krastus un izveidotu jaunus
infrastruktūras objektus. Atpūtas infrastruktūru savā
teritorijā pilnveidos un vairākās vietās iztīrīs Kirkilai ezera
krastus arī Biržu Reģionālā dabas parka darbinieki.
Savukārt Latvijas pusē Lielupes krastu tīrīšanas
darbi veikti mūsu novadā divos Lielupes posmos (katrs
100 metri), kā arī Mežotnes pilskalna pakājē atjaunota
vēsturiskā piekļuves vieta skaidra ūdens avotiņam un
izbūvētas pilskalnā vedošas kāpnes ar skatu platformu.
Līdzko norims nākamā pavasara palu ūdeņi, Mūsas,
Mēmeles un Lielupes krastu labiekārtošanu, kā arī gultnes
tīrīšanu atsevišķos posmos plāno veikt Bauskas novada
pašvaldība. Baušķenieki un dobelnieki organizē iepirkumus
un intensīvi strādā, lai ziemas mēnešos sagatavotu tehniski
ekonomisko pamatojumu un tehnisko projektu dzeramā
ūdens un notekūdeņu labākai apsaimniekošanai vairākos
lauku ciemos, kā arī Gardenes mikrorajonā Dobelē.
Cits projekta partneris – Baltijas Vides forums pērnajā vasarā Biržu Reģionālā dabas parka teritorijā
sarīkojis vasaras skolu gandrīz 30 zinātkāriem jauniešiem
no Zemgales un Ziemeļlietuvas, kuri klausījās vides
speciālistu lekcijas, piedalījās pētījumos un praktisko darbu
izpildē, devās ekskursijās, kā arī lieliski atpūtās. Tāpat
minētā institūcija Lietuvā ir noorganizējusi starptautisku
semināru par praktiskiem risinājumiem ūdens resursu
apsaimniekošanā, izveidojusi īpašu, projektam veltītu
vietni internetā – www.lielupe.balticrivers.eu, ko nemitīgi
pilnveido un papildina ar aktuālu informāciju.
Informāciju sagatavoja:
Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona speciālists

MĒS JŪS ATCERAMIES!
Mums visiem apkārt ir cilvēki, kuri mūža nogalē
ir palikuši vieni. Un bieži vien tā nav viņu izvēle.
Vienkārši dzīve tā ir iegrozījusies. Starp vientuļajiem
cilvēkiem var būt gan kaimiņu tante, gan pirmā
skolotāja. Iespējams, kāds no viņiem jūtas ļoti vientuļš
un aizmirsts, nevienam nevajadzīgs.
Visiem labi zināmais „Merrild” labdarības projekts “Mēs
Jūs atceramies!” aizsākās pirms trim gadiem ar ideju
sagādāt prieku veciem un vientuļiem cilvēkiem.
Vairāk par visu sirmgalvjiem pietrūkst uzmanības, sirds
siltuma un vienkāršu sarunu. „Merrild” un Latvijas Sarkanais
Krusts katru gadu Ziemassvētku priekšvakarā sagādā
viņiem pārsteigumu – sirsnīgu sarunu pie kafijas tases.
Šā gada 14. novembrī Rundāles novada sociālās
darbinieces Sandra Upīte un Laima Artimoviča kopā ar
Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komitejas izpilddirektori
Sandru Pumpuriņu, ņemot līdzi Merrild kafiju un nelielu
gardumu, apciemoja septiņus Rundāles novada vientuļos
sirmgalvjus - Ausmu Rozenbergu, Ernu Griķi, Lidiju
Gūtmani, Gaļinu Gengeri, Olgu Ļecko, Mariju Tkačuku,
Julijanu Ševcovu.
Tiekoties ar šiem cilvēkiem, tu saproti, ka cilvēcisko
attiecību siltums un kopā būšanas prieks vientuļajos

cilvēkos ienes vislielāko prieku. Katrs mūs pārsteidza
ar savu stāstu, katrs ar savu skatījumu uz dzīvi. Dzīves
pieredze viņus padara neatkārtojamus un gudrus.
Tāpēc neaizmirstiet vecos vientuļos kaimiņus vai paziņas
arī Jūs! Apciemojiet viņus! Aprunājieties ar viņiem patiesi
un no sirds.
Savukārt Latvijas Republikas Proklamēšanas
93.gadadienā, Kultūras nodaļas vadītāja Sandra Kerēvica
kopā ar Sociālā dienesta vadītāju Kristīni Brūveli apciemoja
trīsdesmit sešus Rundāles novadā dzīvojošās politiski
represētās personas.
Pēc apciemojuma Sandra Kerēvica dalījās savās
pārdomās: „Šis bija ļoti piemērots brīdis, lai atcerētos
cilvēkus, kuri ir tik daudz izcietuši. Viņi visi ir pelnījuši,
ka viņus atceras. Šie cilvēki, neskatoties uz pārdzīvoto, ir
saglabājuši sevī gaišumu un mīlestību uz Latviju – to varēja
redzēt viņu sejās mūsu apciemojuma laikā”.
Ikviens jutās patīkami pārsteigts un priecīgs, jo ne jau
naudas velte ir pati svarīgākā šajā reizē, bet gan sajūta, ka
viņus atceras un līdz ar viņiem arī mūsu tautas vēsturi, lai
nekad nekas tāds vairs neatkārtotos”.
Laima Artimoviča
Sociālā darbiniece

Ir svarīgi tas, ko mēs darām, bet vēl svarīgāk tas, ko
darām visi kopā!
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!
Aldis Smilga
Rundāles novada domes izpilddirektors

NOSLĒDZIES PROJEKTA
PIRMAIS POSMS
Šā gada 1.novembrī noslē
dzās Eiropas Sociālā fonda
finansētā projekta pirmais
posms, kura ietvaros no
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
2010. gada 1. septembra līdz
2011. gada 1. novembrim
Rundāles novada domē strādāja būvinženieris Aldis
Iesalnieks.
Atlīdzība par darbu tika segta no projekta „Pašvaldības
administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rundāles
novadā”* finansējuma, minētajā periodā apgūstot naudas
līdzekļus par summu LVL 17 749,56 (100 % ir Eiropas
Sociālā fonda finansējums).
Pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanas
projekta pirmā posma ietvaros A. Iesalnieks veica
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo ēku un būvju
un apsaimniekojamo māju apsekošanu un pārskatu
sagatavošanu par būvju tehnisko stāvokli un turpmākās
rīcības plāna priekšlikumiem. Tika veikts regulārs
būvuzraudzības darbs visos novada būvniecības objektos,
kā arī būvniecības eksperta darbs pie dokumentācijas
izvērtēšanas iepirkumos, kas saistīti ar būvniecības jomu.
A.Iesalnieks iesaistījās Attīstības programmas un Teritorijas
plānojuma izstrādes darba grupās. Projekta ietvaros veikta
AutoCAD apmācība 140 st. programmā un iegūta apliecība.
Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes turpināsies vēl
sešus mēnešus - līdz 2012.gada 30.aprīlim būvinženieris
strādās atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem un saņems
atalgojumu par darbu no Rundāles novada domes.
_______________________
* Projekta Nr. 1/DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/056.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja

SVITENĒ REALIZĒTS
SATIKSMES DROŠĪBAS
UZLABOŠANAS PROJEKTS
Ir noslēgušies Eiropas
reģion ālā attīstības fonda
līdzfinansētā projekta apakš
aktivitātē „Satiksmes drošības
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas” projekta „Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana Svitenē”,
būvniecības darbi.
AS „Ceļu inženieri” izstrādāto Tehnisko projektu īstenoja
SIA „VIONA” – projekta ietvaros tika izbūvēts apgaismots
gājēju celiņš gar autoceļu Pilsrundāle-Svitene-Klieņi no
Svitenes skolas līdz Svitenes Tautas namam un tālāk
līdz Dārza ielai, pārcelta autobusu pieturas platforma,
uzstādītas ceļazīmes un izbūvēta apgaismota gājēju pāreja,
lai būtu iespējams drošāk šķērsot autoceļu.
Projekta autoruzraudzību un būvuzraudzību veica
AS „Ceļu inženieri”, bet projekta arheoloģisko uzraudzību –
SIA „Archeo”.
Gājēju celiņa būvniecības izmaksas kopā sastādīja
51 029,00 LVL, bet projekta kopējās izmaksas vēl tiek
precizētas.
Inta Klīve
Attīstības nodaļas vadītāja
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APSTIPRINĀTI ČETRI JAUNI PROJEKTI
Latvijas
–
Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas
ietvaros
atbalstīti 4 projekti, kuros
startē Rundāles novada
dome.
Kopumā projektu atlases konkursā šā gada maijā tika
iesniegti 172 projekti. Laika posmā no 23.-25.novembrim
Latvijas un Lietuvas pārstāvji Programmas Apvienotās
uzraudzības un vadības komitejas sanāksmē Liepājā
izvērtēja sagatavotos pieteikumus un izvirzīja finansiālā
atbalsta saņemšanai 42 no iesniegtajiem.
Minēto projektu realizācijai tiks nodrošināts Eiropas
reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums aptuveni
20 miljonu eiro apmērā.
No 42 kopumā apstiprinātajiem projektiem Rundāles
novada pašvaldība startē 4 projektos – vienā no tiem kā
vadošais partneris.

„Krūminiai” pilskalnā Varenas rajonā (2008), „Mažieji
žinenai” pilskalnā Jonavs rajonā (2005), „Punia” pilskalnā
Alytus rajonā (2005) u.c.).
Papildus tam, projekta ietvaros tiks pilnveidota
infrastruktūra – pēc pārrakuma aizbēršanas, tiks atjaunota
vēsturiskā ieeja Mežotnes pilskalnā no ziemeļu puses,
uzstādīti informatīvie stendi un ierobežojošās barjeras,
lai novērstu Mežotnes pilskalna taku izbraukāšanu ar
automašīnām. Tiks atjaunots segums vēsturiskajam gājēju
celiņam uz Mežotnes pilskalna plakanumu, kā arī ierīkots
koka tiltiņš un atkritumu tvertnes.
Lai novērstu transporta līdzekļu iebraukšanu arheoloģisko
pieminekļu un dabas parka teritorijās, tiks sagatavots
tehniskais projekts apgaismotas autostāvvietas ierīkošanai
autobusiem un vieglajām automašīnām pie Mežotnes
baznīcas.
Projekta ietvaros paredzēts publicēt informatīvu brošūru,
aptverot informāciju par dabas vērtībām un videi draudzīgu
attieksmi un uzvedību dabas parka teritorijā.

Uzlabos Sociālā dienesta sniegto
pakalpojumu kvalitāti

Kopumā Rundāles novada pašvaldībai projekta budžets
sastāda EUR 125 726 (88 360,23 lati).

Projektu „Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot
sadarbību starp Sociālajiem dienestiem” realizēs Rundāles
novada dome (vadošais partneris) sadarbībā ar Pakrojas
rajona pašvaldību (Lietuva) un Iecavas novada domi.

Veicinās vietējo produktu attīstību

Projekts tiks īstenots ar mērķi uzlabot psihosociālo darbu
ar sociālā riska personām, attīstot sadarbību starp projektā
iesaistīto partnerpašvaldību Sociālajiem dienestiem. Tā
ietvaros tiks veicināta sociālo darbinieku sadarbība un
pieredzes apmaiņa, tādējādi uzlabojot esošo sociālo
pakalpojumu kvalitāti un attīstot jaunus pakalpojumus
(krīzes istabiņas sociālā riska personām). Tiks uzlabota
sociālā infrastruktūra un iegādāts nepieciešamais
aprīkojums dažādu sociālo pakalpojumu realizācijai.
Lai uzlabotu psihosociālo atbalstu sociālā riska
personām (t.i. konsultācijas personas krīzes situācijās,
pārrunas, motivācija, padomi, nepieciešamās informācijas
nodrošināšana, kur saņemt palīdzību) tiks organizētas
sociālo darbinieku apmācības, apgūstot jaunas un
inovatīvas zināšanas par psihosociālā darba metodēm
darbam ar sociālā riska personām. Savukārt pašvaldību
sociālā riska personām tiks organizētas nodarbības dažādu
sociālo prasmju apguvei. Projekta ietvaros tiks īstenoti
arī informatīvie pasākumi – uzlabota mājas lapa un izdots
informatīvais buklets par iespējām saņemt sociālo palīdzību.
Projekta pozitīvā pieredze tiks apkopota un prezentēta
projekta noslēguma konferencē, savukārt jaunapgūtā
metodika un zināšanas par psihosociālā darba metodiku
tiks publicētas vadlīnijās sociālajiem darbiniekiem.
Projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm paredzētais
budžets ir 214 553 eiro (150 787,84 lati), kur 85 %
finansējumu nodrošina ERAF. Rundāles novada domes
plānotajām aktivitātēm paredzēts 88 818 eiro liels
finansējums (62 421,29 lati).

Veiks pārrakuma aizbēršanu
Mežotnes pilskalnā
Projektā „Pārvaldīšanas instrumentu attīstība antropogēnās slodzes samazināšanai īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās” startē 11 partneri – 6 partneri no Latvijas un
5 no Lietuvas: Zemgales Plānošanas reģions (vadošais
partneris), Jelgavas novada dome, Krustpils novada dome,
Dabas aizsardzības pārvalde, Rundāles novada dome,
Aizkraukles novada dome, Kurtuvenai Reģionālā parka
pārvalde, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra, Birštonas
pašvaldība, Žagares reģionālā parka pārvalde, Biržu
reģionālā parka pārvalde.
Projekta mērķis: stiprināt īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju ilgtspējīgu aizsardzību, izmantojot vides pārvaldes
instrumentus.
Tā ietvaros tiks izstrādāti vairāku dabas parku
aizsardzības plāni, t.sk. aktualizēts jau esošais dabas
aizsardzības plāns dabas parkam „Bauska”, kura daļa
teritorijas atrodas Rundāles novadā. Projektā iesaistītajiem
partneriem tiks organizēti informatīvi izglītojošie semināri
un diskusijas attiecībā uz dabas teritorijas aizsardzību, kā
arī tiks iesaistīti pašvaldību iedzīvotāji brīvprātīgajā vides
monitoringā.
Rundāles novadā projekts paredz veikt Mežotnes
pilskalna arheoloģiskā pārrakuma aizbēršanu, tādējādi
atjaunojot vēsturisko lielā aizsardzības vaļņa līniju un
novēršot pilskalna pārrakuma turpmāko eroziju. Tehniskais
projekts arheoloģiskā pārrakuma aizbēršanai tika izstrādāts
2009. gadā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas finansējumu, piesaistot lietuviešu inženieri hidrologu Juozas Lukošiūnas, Lietuvas Kultūras Ministrijas
Nekustamo kultūras pieminekļu aizsardzības departamenta
speciālistu, kurš ir veidojis līdzīgas inženierkonstrukcijas
erozijas vietu nostiprināšanai Lietuvas pilskalnos –

Projekta „Vietējo produktu attīstība Vidus Baltijā” realizācijā
piedalīsies 12 partneri: Zemgales plānošanas reģions
(vadošais partneris), Kokneses novada dome, biedrība
„Koknesei”, Dobeles novada dome, Viesītes novada dome,
Rundāles novada dome, Pļaviņu novada dome, Jonišķu
rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, Palangas
pilsētas pašvaldības administrācija, Kurtuvienai Reģionālā
parka pārvalde, Šauļu rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā
attīstības aģentūra.

NOVADA IEDZĪVOTĀJI RĀDA
SAVAS RADOŠĀS IDEJAS
Šā gada novembrī, godinot Latvijas Valsti 93. jubilejā,
mūsu novada foto entuziasti un mākslas nodarbību
apmeklētāji sagatavojuši savu radošo darbu izstādes.
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā
pasākumā Pilsrundāles vidusskolā ikviens pasākuma
dalībnieks varēja apskatīt foto entuziastu sagatavotos vairāk
kā četrdesmit foto uzņēmumus izstādē „Mans novads.
Ierasti, bet neparasti”.
Foto izstādē apvienoti foto kursu pirmā līmeņa abu
grupu dalībnieku darbi. Atlasei tika izmantoti gan foto
kursos tapušie darbi, gan arī fotogrāfijas no dalībnieku
personīgajiem foto arhīviem.
Novembra beigās grupa 21 dalībnieka sastāvā uzsāka
fotokursu II līmeni, to gaitā līdz pat Ziemassvētkiem
dalībnieki apgūs digitālās fotogrāfijas uzlabošanas prasmes
ar datorapstrādes palīdzību, attīstīs prasmes izvērtēt
fotoattēlus, iegūs sapratni par digitālo attēlu uzlabošanas
iespējām un arī pieļautajām kļūdām.
Savukārt lielie un mazie gleznotāji Svitenes skolā
gleznotājas Īras Rozentāles vadībā mākslas nodarbību
ietvaros radījuši krāšņus darbus, kas apskatāmi Svitenes
skolas 1.stāva vestibilā.
Ir pabeigti remontdarbi gleznošanas studijā un izstāžu
zālē. Vairākas nodarbības mākslas studijas dalībnieki jau
pavadījuši jauniekārtotajā gleznošanas studijā.

Projekts tiks īstenots ar mērķi stiprināt Zemgales
un Ziemeļ-Lietuvas lauku uzņēmējdarbības attīstību,
paaugstinot vietējo mājražotāju pārtikas produktu
pieejamību, izveidojot trūkstošo „zaļo tirdziņu” infrastruktūru
7 pašvaldībās, kā arī kopīgu Vidus Baltijas mājražotāju
vietējo produktu mārketinga stratēģiju.
Tā ietvaros tiks rekonstruēts esošais stāvlaukums pie
Rundāles novada domes ēkas Pilsrundālē paredzot 34
vietas vieglajām automašīnām, 3 autobusiem, statīvu
velosipēdiem. Savukārt blakus tam paredzēts ierīkot 11
tirdzniecības vietas ar nojumi, koka galdiem un soliem
tirgotājiem. Šādas tirdzniecības vietas plānots veidot kā
alternatīvu vietu parastajiem tirgiem – vietu, kur pulcēties
cilvēkiem, lai satiktos, apmainītos ar pieredzi, informāciju,
izklaidētos un, protams, tirgotu un pirktu vietējos produktus.
Vietējiem ražotājiem tiks piedāvāti apmācību kursi.
Savukārt, lai padarītu jaunradītos tirgus pazīstamus,
atvērtus un pieejamus gan tirgotājiem, gan vietējiem
pircējiem, gan viesiem, tiks izstrādāts zaļā tirgus logo un
sauklis, iepakojuma paraugi, kā arī informatīvās plāksnes
un reklāmas norādes.
Projekta budžets Rundāles novada pašvaldības
plānotajām aktivitātēm ir 112 000 eiro (78 713,60 lati).

Apstiprināts projekts par biznesa
atbalsta bibliotēku pārrobežu
sadarbības tīkla izveidošanu
Projekta ietvaros, sadarbojoties Bauskas novada domei
(projekta vadošais partneris), Rundāles novada domei,
Pakrojas rajona pašvaldībai, Pasvales pašvaldībai un Biržu
pašvaldībai, plānots izveidot ilgtspējīgu sociālekonomiskās
uzņēmējdarbības resursu centra tīklu, pamatojoties uz
esošo bibliotēku tīklu gan bijušajā Bauskas rajonā, gan
Biržu, Pakrojas, Pasvales pašvaldībās.
Projekta ietvaros tiks izveidota vide, kur iespējams vienā
vietā iegūt konsultācijas par uzņēmuma dibināšanu, darbību,
izveidoti e-pakalpojumi (piemēram, atļaujas, licences un
dažādi dokumenti); īstenotas apmācības, semināri un
mentoringa programmas, kā arī plaši uzņēmējdarbības
atbalsta un veicināšanas pasākumi. Vide tiks veidota
uz esošo publisko bibliotēku tīklu bāzes, izveidojot tajos
uzņēmējdarbības resursu centru un “vienas pieturas
aģentūru” uzņēmējiem.

***

Katram projektam vēl priekšā ir precizēšana un
saskaņošana ar administrējošām iestādēm. To realizācija
tiks uzsākta 2012.gadā.
Rundāles novadā 2011. gadā ir noslēgušies divi
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekti – „Pirmsskolas izglītība” un „Zemgales tradīcijas”.
Šobrīd turpinās vēl trīs projektu realizācija: „GrandeRio”,
„Radošās industrijas” un „Coop Edu Ship”.
Informāciju apkopoja:
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

Izstādes Pilsrundāles vidusskolā un Svitenes skolā tapušas
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības
programmas
2007- 2013 projekta „Radošās
industrijas” ietvaros.

PAR PARAKSTU VĀKŠANAS
REZULTĀTIEM RUNDĀLES
NOVADĀ
No 2011. gada 1. novembra līdz 30. novembrim notika
parakstu vākšana likumprojekta “Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” ierosināšanai. Parakstu vākšanai
nodotie Satversmes grozījumi paredzēja grozīt Satversmes
4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajā nosacījumu
par krievu valodu kā otru valsts valodu. Piedalīties
parakstu vākšanā varēja balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri
parakstīšanās brīdī bija sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.
Rundāles novadā par grozījumiem Latvijas Republikas
Satversmē kopā parakstījās 18 Latvijas Republikas pilsoņi,
no tiem:
Rundāles pagastā
Svitenes pagastā
Viesturu pagastā

7
4
7

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā
publicēto informāciju (www.cvk.lv) minētās parakstu
vākšanas provizoriskie rezultāti liecina, ka no 2011. gada
1.novembra līdz 30.novembrim par likumprojekta “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” iesniegšanu parlamentā ir
parakstījušies 183 046 vēlētāji.
Galīgie parakstu vākšanas rezultāti būs zināmi līdz
gadu mijai, kad Centrālā vēlēšanu komisija plāno pabeigt
saņemto parakstu pārbaudi, lai konstatētu, vai kādi vēlētāji
nav parakstījušies vairākas reizes.
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
tiks iesniegts izskatīšanai parlamentā, ja parakstu vākšanā
to būs atbalstījuši ne mazāk kā viena desmitā daļa no
pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb
vismaz 154 379 vēlētāji.
Ņemot vērā to, ka Satversmes grozījumu projekts
paredz mainīt Satversmes 4.pantu, neatkarīgi no tā, kāds
būs Saeimas lēmums, par grozījumiem būs jārīko tautas
nobalsošana.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
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VALSTS SVĒTKOS GODINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS

Šā gada 18. novembrī Latvijas Republikas
Proklamēšanas 93. gadadienas svinības Pilsrundāles
vidusskolas zālē pulcēja ap divi simti mūsu novada
iedzīvotāju.
Svētkus atklājot un uzrunājot novada iedzīvotājus
un viesus, Aivars Okmanis, Rundāles novada domes
priekšsēdētājs, uzsvēra, ka mums visiem ir svarīgi būt
vienotiem savās domās un nostājā par mums mūsu valstij
būtiskiem jautājumiem, jo tikai tā mēs spēsim attīstīt
Latviju. Tas jau ir pierādījies laika posmā kopš Rundāles
novada izveidošanas – divu gadu laikā mēs esam kļuvuši
par vienotu sabiedrību, kas kopīgiem spēkiem attīsta mums
svarīgās jomas – izglītību, infrastruktūru, kultūru u.c. – lai
savu dzīves vidi padarītu pievilcīgu.
„Valsts svētki ir tā reize, kad gribam pateikt lielu paldies
visiem darītājiem. Un jāatzīst, ka darītāju mūsu novadā
ir daudz reižu vairāk nekā kritizētāju. Ar saviem darbiem,
domām, prātiem esam paveikuši ļoti daudz, tādējādi
pierādot savu spēku un varēšanu, līdzāspastāvēšanu citām
pašvaldībām Latvijā. Mēs varam lepoties ar to, ka dzīvojam
Rundāles novadā!”
Uzrunas nobeigumā A. Okmanis ikvienam novēlēja
nepazaudēt savu un savas tautas pašapziņu, lepoties ar
sevi, novada un Latvijas iedzīvotājiem, jo tikai ar stipru
pašapziņu mēs kopā varēsim būt stipri, attīstīt savu novadu
un Latviju.
Vakara gaitā, sveicot mūsu novada iedzīvotājus, labi
zināmas un jaunas dziesmas veltīja Latvijā populārais
mūziķis Igo ar komponista Jāņa Strazda muzikālo
programmu „Uguns”.

Projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011”
apbalvošana
Svētku ietvaros tika teikts paldies visiem projektu
konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2011” dalībniekiem.
Ikviens, kurš šovasar iesaistījās labo darbu īstenošanā,
zina, cik laba ir sajūta, kad kaut ko lielu un nozīmīgu esam
spējuši paveikt paši ar savām rokām! Visas desmit šīs
vasaras gaitā realizēto projektu darba grupas šogad ieguva
jau tradicionālo nomināciju „Sabiedrība ar dvēseli”.
Valsts svētku svinīgā pasākuma gaitā tika paziņots arī
galvenās balvas ieguvējs – labākais projekts, kurš nākamā
gada 21.janvārī dosies uz Vislatvijas labāko Nīderlandes
fonda KNHM finansēto projektu gada pasākumu Lielvārdē
un saņems fonda piešķirto balvu 500 eiro apmērā. Šogad
projektu izvērtēšanas komisija balvas saņemšanai izvirzīja
projektu „Jaunburtnieki”, kuru Viesturu pagastā sekmīgi
realizēja Danute Rūtere (attēlā).

Par ieguldījumu sporta jomas attīstībā
Par ieguldījumu novada sporta attīstībā tika sveikti Inta
Liepa, Alfrēds Graudiņš, Boriss Muravjovs, Kārlis Volodins
un Aivars Kamols.
Inta Liepa ir sportiste, kura regulāri piedalās soļošanas
sacensībās un gūst augstus sasniegumus. Viņa ir trīskārtēja
čempione soļošanā.
Alfrēds Graudiņš – vispusīgs sportists. Viņa augstākie
sasniegumi ir vieglatlētikas un smagatlētikas disciplīnās.
Gan Alfrēds Graudiņš, gan Boriss Muravjovs ir veikuši
nozīmīgu darbu, veicinot pludmales volejbola attīstību
Rundāles novadā – abi kungi pie savām saimniecībām
ir ierīkojuši pludmales volejbola laukumus un ik vasaru
organizē volejbola sacensības.
Savukārt Kārlis Volodins klasisko volejbolu spēlē kopš
2.klases. Pateicoties trenerim Vilnim Zariņam, ir sasniegti
augsti rezultāti – 2004. gadā izcīnīts Latvijas jaunatnes
čempiona tituls, 2010.gadā, spēlējot klubā “Poliurs”, izcīnīts
Latvijas kauss, Schenker līgā – bronzas medaļa.
Aivars Kamols rūpējas par to, lai mūsu novadā tiktu
koptas galda tenisa sporta tradīcijas – viņš ik gadu piedalās
dažāda ranga sacensībās – gan vietējas nozīmes, gan
Latvijas veterānu, gan Ziemeļvalstu veterānu čempionātos,
gūstot augstus panākumus. Aivars ir prasīgs treneris. Viņš
savu spēles prasmi un sportot prieku sekmīgi un ar labiem
panākumiem nodod arī jaunatnei.

Novada iestāžu darbinieku apbalvošana
Kā jau ierasts, Valsts dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā
pasākumā tika sumināti Rundāles novada iestāžu izvirzītie
labākie un sabiedriski aktīvākie darbinieki.
Rundāles novada dome šogad apbalvošanai
izvirzījusi Ludmilu Knoku, Attīstības nodaļas speciālisti,
– par iniciatīvu un aktīvu darbību novada attīstības
nodrošināšanā, piesaistot līdzekļus, kā arī par ieguldījumu
novada dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
un popularizēšanā.
Savukārt Kasparam Beinarovičam, Komunālo pakal
pojumu dienesta speciālistam, tika pasniegta Rundāles
novada domes pateicība par apzinīgu un profesionālu
darbu komunālo pakalpojumu nodrošināšanā novada
iedzīvotājiem.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte” Valsts
svētku dienā godināja iestādes vadītāju Indru Konstantinovu
un skolotājas palīdzi Larisu Ramani.
Indra Konstantinova jau ilgus gadus tur savās rokās
bērnudārza kolektīva vadību un radošo garu. Viņa ir
neizsīkstošs enerģijas un ideju avots. Īpaši spraigi un
uzņēmības pilni bija izvērtušies pēdējie gadi, kas saistīti ar
jaunā bērnudārza būvniecības un iekārtošanas jautājumiem
un darbinieku komplektēšanu. Kā izaicinājums pavērās
iespēja startēt pārrobežu projektā „Pirmsskolas izglītība”
– semināri, atraktīvi lektori, pieredzes apmaiņas braucieni,
projekta noslēguma pasākumi Rundālē un Lietuvā. Projekta
laikā, Indras izlolota, gaismu ieraudzīja grāmata „Kustību
prieks dienai”.
Larisa Ramane PII „Mārpuķīte” strādā no 2008. gada.
Viņas akadēmiskās zināšanas ļoti palīdz darbā ar bērniem,
dažreiz viņas padoms ir lietderīgs arī jaunajām pirmsskolas
skolotājām. Visus šos gadus viņas aprūpē ir jaunākā
vecuma bērni, kuri vēl tikai sāk adaptēties bērnudārzā, tādēļ
prasa īpašu izpratni un iejūtību, kas Larisai tiešām netrūkst.
Savus ikdienas darbus pārzina teicami, regulāri plāno un
padara kārtīgi ar augstu atbildības sajūtu. Darbā viņa ir
elastīga un neizvairās no atbildības. Larisa ir izpalīdzīga un
atsaucīga darbaudzinātāja jaunajām kolēģēm.

Savukārt no Rundāles novada speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulespuķe” kolektīva tika izvirzītas
logopēde Ilva Oboleviča un skolotājas palīdze Jautrīte
Piņķe.
Pilsrundāles vidusskola kā sabiedriski aktīvākos kolēģus
šogad Rundāles novada domes Pateicības saņemšanai
izvirzīja Guntu Šurnu, Bērsteles struktūrvienības vadītāju,
un Jāzepu Lasovski, Pilsrundāles vidusskolas direktora
vietnieku saimnieciskajā darbā.
Gunta Šurna ir ne tikai zinoša skolotāja, profesionāla
vadītāja, laba mamma, mīļa vecāmāte, uzticīga draudzene,
lojāla kolēģe, pieredzējusi deputāte, viņa ir arī sabiedriski
ļoti aktīvs cilvēks. Bērstelieši un viesturnieki viņu pazīst gan
kā dziedātāju, gan kā dejotāju, labu organizatori un vakaru
vadītāju. Viņai patīk spēlēt teātri un padodas rokdarbi,
kurus labprāt māca arī citiem. Gunta negaida, kad kāds
ies pa priekšu un rādīs ceļu. Viņa iet un dara, līdzi aizraujot
savus līdzgaitniekus, jo viņai piemīt spēja vest sev līdzi.
Pagasta iedzīvotāji Guntai uztic savas bēdas un priekus.
Nerēķinoties ar savu brīvo laiku, gumijas zābakiem kājās,
viņa dodas pie vientuļiem pensionāriem attālās lauku
mājās, lai sveiktu jubilejā un radītu kādu gaišu brīdi. Gunta
prot uzklausīt un izjust otra sāpi, uzņemas iniciatīvu un
gatava vienmēr strādāt.
Jāzeps Lasovskis strādā Pilsrundāles vidusskolā jau
divus gadus – šeit viņš ir kļuvis par savējo. Jāzeps ir
saprotošs, izpalīdzīgs cilvēks, kurš nekad neatteiks, kaut
arī lūgtais var viņa darba pienākumos neietilpst. Jāzeps
veic savus pienākumus ar augstu pienākumu izjūtu. Viņš
piedalās visos pasākumos, blakus saviem tiešajiem darba
pienākumiem veicot gan apskaņotāja, gan fotogrāfa, gan
šofera darba pienākumus.
Par sabiedriski aktīvākajiem darbiniekiem Saulaines
profesionālajā vidusskolā nominētas Iveta Marušēna,
ķīmijas skolotāja un direktora vietniece mācību darbā, kā
arī Lilita Spura, skolas administratore.
Iveta Marušēna Saulaines profesionālajā vidusskolā
strādā tikai mazliet vairāk nekā 5 gadus, bet ir lieliski
iejutusies kolektīvā, ļoti veiksmīgi organizē, vada un
kontrolē mācību procesa kvalitatīvu norisi. Bez tam, sakarā
ar lielajiem skolas iekštelpu remontdarbiem, šogad mācību
process ir jāorganizē ļoti gudri un elastīgi, kas viņai arī labi
izdodas.
Lilita Spura ir skolas darbiniece kopš 1984.gada.
Visus šos gadus darba pienākumi ir veikti apzinīgi un ar
lielu atbildības sajūtu. Viņa ir arī liela sava darba vietas
patriote. Bez tam, šogad Lilitai ir lielāka darba slodze, jo
mācību korpusā tiek realizēts vērienīgs ERAF projekts.
Remontdarbi ir jāsavieno ar mācību procesu, kā rezultātā
Lilitai un apkopējām ir dubultslodze, ar ko viņa lieliski tiek
galā.
Rundāles pils muzejs apbalvošanai par aktivitāti,
apzinīgu darbu un līdzdalību sabiedrības procesos izvirzīja
šoferi Aivaru Bogdānu un apkopēju Irinu Ļeonovu.

Gada skolotājs 2011
Pilsrundāles vidusskola šogad bija izvirzījusi vairākas
nominācijas, godinot savus 2011.gada labākos skolotājus.
Par mūža ieguldījumu ar balvu „Gada skolotājs 2011” tika
sveikta skolotāja Rudīte Gustiņa – Pilsrundāles vidusskolā
viņa ir nostrādājusi jau 48 gadus. Visu šo gadu laikā viņa
ir aktīvi darbojusies ar skolēniem, veicot viņu patriotisko
audzināšanu. Viens no skolotājas pēdējiem lielākajiem
veikumiem ir skolas muzeja izveide. Katru gadu viņas
audzēkņi gūst ļoti labus rezultātus centralizētajā eksāmenā
vēsturē, kā arī olimpiādēs.
Balvu „Gada skolotāja 2011” par mūža ieguldījumu
saņēma arī Danute Kuruļeko (attēlā), kurai Bērsteles
bērnudārzā pavadīti 40 darba gadi, auklējot un audzinot
mazos Bērsteles bērnus. Viņa ir zinoša, atvērta jaunām
inovācijām izglītībā, vienmēr apmeklē seminārus, kursus,
ar savu lielo pieredzi mazo bērnu audzināšanā palīdz
vecākiem bērnu uzvedības problēmu risināšanā.

Par iniciatīvu un radošumu tika apbalvota Līga Bajāre.
Līga ir daudzpusēji apdāvināts cilvēks – viņai padodas gan
dziedāšana, gan teātra māksla, gan floristika. Galvenās
vērtības, kas visvairāk raksturo skolotāju, ir atraktivitāte un
pilsoniskā atbildība par notiekošo apkārt.
(turpinājums 5.lpp)
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(turpinājums no 4. lpp)

Līga gan pati organizē pasākumus, gan ar tikpat
lielu atbildību piedalās citu rīkotajos pasākumos. Viņas
audzināmā klase gūst panākumus gan televīzijas
rīkotajos konkursos, gan internetā izsludinātajos.
Skolotājas Aija Jurgelāne un Anna Vasiļevska saņēma
Gada skolotāja balvas par sasniegumiem mācību darbā.
Aija Jurgelāne strādā par sākumskolas skolotāju jau
33 gadus, Viņa sevi pierādījusi kā sirsnīgu, saprotošu
skolotāju, kurai ir ļoti labs kontakts gan ar skolēniem,
gan vecākiem. 2011. gada pavasarī visi viņas skolēni
ar labām sekmēm beidza 4. klasi. Lielu darbu Aija bija
ieguldījusi savas skolnieces sagatavošanā matemātikas
olimpiādei. Meitene guva godalgotu vietu Bauskā, bet
vēlāk 1. vietu Zemgales novada olimpiādē.
Anna Vasiļevska (attēlā) par matemātikas skolotāju
Pilsrundāles vidusskolā strādā jau 30 gadus un
ir pierādījusi sevi kā talantīgu skolotāju, kura spēj
matemātiku iemācīt katram. Izcili sasniegumi tika gūti
2011. gadā – no 12. klases skolēniem centralizētajos
eksāmenos A, B, C līmeni ieguva 88 %. Savukārt
Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konferencei sagatavotie skolēni ieguva atzinību. Ar
lielu atbildības sajūtu skolotāja veic klases audzinātājas
pienākumus.
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„IRBĪT’ MANU CEĻU TEKA” - CEĻAMAIZE UZ „BALTICA” 2012
2012. gadā no 5. līdz 10. jūlijam Latvijā notiks
Starptautiskais folkloras festivāls „BALTICA 2012”
- pasaulē pazīstamākie tradicionālās kultūras svētki
Baltijas valstīs. Lai sagatavotos festivālam un veiktu
dalībnieku atlasi, š.g. 21. novembrī Iecavas Tautas
namā notika Zemgales folkloras kopu skate.

Foto – no folkloras kopas „Vecsaule”
personīgā arhīva
No 18 Zemgales folkloras kopas kolektīviem trīs
ieguva pirmo pakāpi, mums, folkloras kopai „Svitene”,
tika piešķirta 2. sagatavotības pakāpe, kas ļaus mums
startēt starptautiskajā festivālā „BALTICA 2012”.

Šogad folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skates
galvenā tēma bija “Ceļš”. Gatavojoties skatei, mēs
dziedājām Lielsvitenē 1931.gadā pierakstītas Madlienas
Repšas tautasdziesmu „Irbīt’ manu ceļu teka” un tā arī
nosaucām savu skates dziedājuma programmu.
Meklējumu ceļā, izpētot dziesmu takas, mēs nonācām
pie tautasdziesmu teicēja Kristapa Repša, kurš dzīvojis
Lielsvitenē no 1862. – 1942. gadam. Kristapa Repša
atdusas vieta ir Svitenes pagasta Baznīcas kapsētā.
Folkloras kopas dalībnieces, izrādot cieņu tautasdziesmu
teicējam, apmeklēja kapavietu.
Skatē mēs izdziedājām tautasdziesmu teicējam tuvās
tautasdziesmas par saules ceļu, putnu ceļu – mazo
cīrulīti un jauno puišu ceļu – došanos tautiņās.
Savā laikā ar Lielsvitenes tautasdziesmu teicēju
Kristapu Repši ir ticies Emīls Melgailis un ir pierakstījis
viņa teiktās tautasdziesmas. Par to liecina arī nesen
iegūtā fotogrāfija.
Cilvēka dzīves un darba gaitās neaizvietojams bija
zirgs - gan darbos laukos, gan mežos, arī godībās,
gan kā pārvietošanās līdzeklis darba ratos, pasta ratos,
karietēs, kara ratos un pat izmantots maģiskos rituālos
– par to arī Kristapa Repšas pierakstītā tautas dziesma.
Gunta Novika
Folkloras kopas „Svitene” vecākā

“ P R I N C E S Ē M PAR PRINCESĒM”
Piektdien, 2.decembrī, Rundāles novada domes
Jaunajā zālē norisinājās “Nezinīšu skoliņas” sezonas
noslēguma pasākums “Princesēm par princesēm”.
Visi bērni ieradās skaistās princešu kleitās.

Par sasniegumiem ārpusstundu darbā tika godināta
skolotāja Ilga Vaičūne, kura kopš 1986. gada ar nelieliem
pārtraukumiem vada 1.- 4. klašu dramatisko pulciņu
Svitenes skolā. Pēdējos 12 gadus pulciņš darbojas ar
nosaukumu „Atslēdziņa”. Viņas audzēkņi ar ļoti labiem
sasniegumiem startējuši gan skatēs, gan skatuves runas
konkursos. Skolotāja ir spējusi katrā skolēnā attīstīt
radošumu, atraisīt talantu, aizrautīgi ieinteresēt – katrs
pulciņa dalībnieks skolotājas vadībā ir spējis noticēt
savām spējām, tādējādi kopīgi sasniedzot nozīmīgus
panākumus.

Pasākumā piedalījās bērni, kuri jau visa gada laikā
piedalījušies „Nezinīšu skolas” pasākumos. Šoreiz to bija
vairāk nekā 40. Jaunākajam pasākuma dalībniekam bija
nieka trīs mēneši, kas netraucēja piedalīties princešu
kronīšu modes skatē.

Rundāles novada Sabiedrības
dvēseles
Šogad Valsts svētkos pirmo reizi tika sumināti arī
Rundāles novada sabiedrības dvēseles. Rundāles
novada domes Pateicības par ieguldījumu dažādu
sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā, par izpalīdzību un
labo sirdi tika pasniegtas Viesturu pensionāru apvienības
„Vakarvējš” vadītājai Dzidrai Ročānei, zemnieku
saimniecības „Līdakas” saimniecei Inese Ceplīte,
zemnieku saimniecības „Jaunlejnieki” saimniecei Annai
Truntikai un Vitai Reinfeldei, kura kopā ar Svitenes
jauniešiem nenogurstoši īsteno jaunas idejas dažādu
pasākumu organizēšanā.

Foto – no L. Lauskinieces personīgā arhīva
Kā teic pasākuma organizatore Lilita Lauskiniece:
„Pasākums izvērtās ļoti jauks un atraktīvs, bērni nekādi
nebija piedabūjami iet mājās pēc pasākuma oficiālajām
beigām. Visiem gribējās vēl mirkli uzkavēties un izbaudīt
šo īpašo princešu atmosfēru”.
Pie bērniem ciemojās grāmatas “Princešu grāmata”
autore Ieva Samauska. Tieši Ievas grāmata bija par
iemeslu, lai taptu šis pasākums, jo grāmatā ir ļoti
interesantā formā uzrakstīts par lielām un mazām
princesēm svarīgiem jautājumiem –

„Kā kļūt par princesi? Kā jātērpjas un jāuzvedas īstai
princesei? Vai skūpstīt vardi vēl ir aktuāli?”
Šo grāmatu autore veltījusi savai mazajai princesei –
savai meitiņai.
Grāmatā ir īstu princešu dzīves apraksti un fotoattēli,
pasākuma dalībnieki varēja aplūkot karaļnama vēstules
un fotogrāfijas oriģinālā.
Ilustratore ir mūsu eksprezidentes Vairas-Vīķes
Freibergas vedekla Linda Freiberga, kuras princešu
gleznas – grāmatas ilustrāciju oriģināli - arī piedalījās
šajā vakarā un nolūkojās princešu ballītes norisēs.
Pati gleznu autore bija ļoti priecīga, ka gleznas
paviesosies Rundālē un sūtīja sveicienus, sakot –
„Manas princeses katru dienu pucēja nadziņus, gaidot
kādu ballīti!”
Tika rādīta multiplikācijas filma “Sapinušies”, izstādītas
Baltijas autorleļļu mākslinieku ģildes lelles. Kopā ar leļļu
māksliniekiem bērni radīja paši savas lelles, cienājās ar
princešu kūkām, uz kurām bija pat kronītis.
Princeses un prinči defilēja ar saviem pašu
darinātajiem kronīšiem, saņēma žūrijas, organizatoru un
Ievas Samauskas dāvātās balvas.
Kronīši tiks likti galvā labdarības pasākuma
māksliniekiem 19.decembrī Rundāles pilī.
„Nezinīšu skoliņas” mērķis ir – iepazīstināt un izglītot
atraktīvā veidā interesentus par kādu no izvēlētajām
tēmām gan radošās, gan praktiskās izpausmēs.
„Arī nākamgad notiks skoliņas nodarbības - viesosies
Rīgas cirka mākslinieks, mācīsimies veidot zvēru
maskas, būs īsti burvju mākslinieki, kā arī īpašā „Ziepju
gatavošanas skola”, lego pasaule, roboti un daudzi citi
interesanti pārsteigumi,” sola L.Lauskiniece.
Lilita Lauskiniece
Kultūras darba organizatore Rundāles pagastā
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste

NAKTS ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS „LATVIJA TUMSĀ”
MPP organizēja nakts orientēšanās sacensībās
„Latvija tumsā”, kas tika veltītas Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai. Sacensībās, vadoties pēc kartes,
Svitenes parkā bija jāatrod 17 kontrolpunkti, kuros
sacensību dalībniekiem bija jāatmin latviešu tautas
mīklas, jāatbild uz jautājumiem par Latviju, jāiemet bumba
basketbola grozā un jāatrod burti, lai no tiem finišā saliktu
vārdu. Sacensībās piedalījās septiņas komandas, kopumā
ar lukturīšiem pa parku skrēja 23 bērni un jaunieši.

Valsts svētku pasākuma ietvaros klātesošajiem bija
iespēja apskatīt Ikertu ģimenes organizētā keramikas
plenēra dalībnieku darbu izstādi (attēlā), kā arī projekta
„Radošās industrijas” ietvaros tapušās fotoizstādi „Mans
novads. Ierasti, bet neparasti”. Svinīgā pasākuma daļa
noslēdzās ar uguņošanu naksnīgajās 18. novembra
debesīs.
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
_________________________
* Foto: Aleksandrs Saks un Kristīne Kosoja.
Vairāk foto par pasākuma norisi: www.rundale.lv sadaļā
FOTO GALERIJA

Visgrūtākais uzdevums izrādījās salikt vārdu
„NEATKARĪBA” no atrastajiem burtiem. Visiem
dalībniekiem lieliski veicās ar mīklu minēšanu, kā arī
zināšanām par Latvijas vēsturi. Visi sacensību dalībnieki
un organizatori pēc sacensībām devās uz koncertu
Svitenes tautas namā – gan kā skatītāji, gan kā dalībnieki.
19.novembra vakarā pie ugunskura Svitenes
Saulesdārzā jauniešu biedrība „Mums pieder pasaule”
(MPP) pulcēja Rundāles novada atraktīvākos un
aktīvākos jauniešus un bērnus.

Tiekamies nākošajās, ziemas – sniega brišanas
sacensībās!
Vita Reinfelde
Jauniešu biedrība „Mums pieder pasaule”
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SKOLAS ZIŅAS
RUDENS - KRĀŠŅU UN LATVIETIM NOZĪMĪGU SVĒTKU PILNS

Rudens ir dažādu krāšņu un latvietim nozīmīgu svētku
pilns, un Pilsrundāles vidusskolā tiek domāts par to, lai
audzēkņi izjustu Latvijas nacionālo svētku burvību.
Mūsu skolas tradīcija ir arī Mārtiņdienas tirgus, kad
aktu zāle vienā mirklī pārvēršas par tirgus placi. Skolēni
apgūst mūsdienās tik svarīgās naudas skaitīšanas
iemaņas. Tirgo mājās gatavotus kārumus, arī sirdij mīļas
lietiņas un pat pašu gatavotas rotaslietas. Bija kā jau
tirgū – katrs varēja atrast savām interesēm atbilstošas
lietas un neiztika arī bez kaulēšanās. Vidusskolas deju
kolektīvs sniedza koncertu un pastāstīja par Mārtiņdienas
ieražām.
Mārtiņdiena tika aizvadīta jautri un interesanti. Skolēnu
smiekli, laimes pilnās acis un jautrā tirgus burzma radīja
svētku pacilāto noskaņojumu.
Lāčplēša dienai par godu 11. novembrī skolā notika
ierindas skate, kurā skolēni cīnījās par „Lāčplēša kausu”.
Skates laikā skolēni demonstrēja soļošanu, pagriezienus,
prasmi nostāties divās un trīs rindās. Komandas soļoja
ar dziesmu. Izrādās, ka latviešiem ir gana «soļojamo»

dziesmu: «Div’ dūjiņas gaisā skrēja», «Mirdzot šķēpiem
zeltsaules staros», «Es karā aiziedams, krustu cirtu
ozolā», «Strauja, strauja upe tecēj’» u.c.
Ierindas skatē piedalījās 1.- 12. klašu kolektīvi.
Komandas tika vērtētas 1.-2., 3.-4., 5.-7, 8.-9., 10.-12.
klašu grupās.
1.vietu ieguva – 2.kl.,4.kl.,7.a kl.,9.a kl., 11.kl. Labākie
komandieri - Niks Tarvāns, Lauris Ziemelis, Māris Kauss.
Labākais klases noformējums - 1.kl.,6.kl., 9.a kl., 11.kl.
un 12.kl.
Visas klases bija cītīgi gatavojušās un mācījušās soļot.
Klašu kolektīvi bija domājuši par atbilstošu, vienotu
apģērbu. Žūrijai bija patiess prieks vērot klašu sniegumus
ierindas skatē.
17. novembra rīts skolā sākās neparasti. Skolēniem
pirmā stunda bija pilsoniskās audzināšanas stunda, ko
vadīja 12.klases skolēni.
Skaisti dekorētā zālē izskanēja 1.- 12. kl. audzēkņu
koncerts. Visi priekšnesumi bija mūsu dzimšanas dienas
dāvana Latvijai.
Gluži kā dzejas rindās teikts - apkārt bijām mēs paši,
bet vidū mīļā, dzimtā zeme un svētku dziesma! Skatītājus
iepriecināja 1.-4., 5.-9., klašu un zēnu koris ar atraktīvām
un skanīgām dziesmām, kura uzstāšanos varētu dēvēt
par īpašu, jo šī tradīcija mūsu skolā ir atdzimusi pēc
ilgiem gadiem. Koncerta beigās tika apbalvoti „Lāčplēša
kausa” uzvarētāji.
Paldies skolotājām Sarmītei, Irēnai, Rudītei! Paldies
visiem klašu audzinātājiem. Paldies skolotājai Antrai par
skolas noformēšanu. Taču vislielākais paldies pašiem
bērniem - ar jūsu palīdzību un atsaucību mums visiem
kopā izdevās lieliski svētki! Mēs lepojamies ar jums!
Aiga Vangale
Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece
ārpusstundu darbā

SVITENES SKOLĀ

„Audzi, Latvija, audzi, Audzi jaunajās audzēs,” – skan
skolēnu teiktās dzejas rindas pie piemiņas akmens
Lāčplēša dienā
Lāčplēša diena ir viena no tām nedaudzajām mūsu
atceres dienām, kad svinam uzvaru!
1919.gada 11.novembris – diena, kad Latvijas armija no
Rīgas padzina uzbrucēju karaspēku. Simboliski šo dienu
uzskata arī par Lāčplēša Kara ordeņa dibināšanas dienu.
Augsto apbalvojumu, kura devīze ir “Par Latviju”, piešķīra
Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku
karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas
brīvības cīņās. Godinot latvisko patriotismu, karavīru
drosmi, cīņas sparu un brīvības cīņās kritušos, Svitenes
skolēni dienā izdziedāja dziesmas par savu zemi Latviju,
pārrunāja vēstures notikumus, bet vakarā devās svecīšu
gājienā pie piemiņas akmens.

BĒRSTELES SKOLĀ
Novembris skolas dzīvē visvairāk saistās ar domām
par Latviju. Gan mācību un audzināšanas stundās, gan
ārpusstundu pasākumos runājam, klausāmies, dziedam un
zīmējam par savu Tēvzemi, rotājam klases un skolas telpas
svētkiem. Bērni mācās cienīt valsts simboliku, izprast, kas
esam mēs paši Latvijai un kas Latvija ir mums.
Bērsteles skolā novembris iesākās ar skolas rotāšanu
svētkiem. 9. novembrī skolas zālē norisinājās jautra
andelēšanās – tradicionālais Mārtiņdienas tirdziņš.

”Lāčplēsis 2011” - 4.klases skolēns Georgijs Lavrentjevs
Foto no G.Šurnas personīgā arhīva

11.novembrī – Lāčplēša dienā pie apģērba piestiprinājām
pašgatavotas atšķirības zīmes Latvijas karoga formā un
krāsās, runājām par brīvības cīņām, par latviešu karavīru
varonību, dedzinājām svecītes par Latvijas brīvību kritušo
karavīru piemiņai, visi kopā nofotografējāmies pie Valsts
un skolas karogiem.16.novembrī, nu jau 5.reizi, Bērsteles
skolas zēni cīnījās par titula ”Lāčplēsis 2011” iegūšanu.
Sākoties konkursam, 5 - 6 gadīgo bērnu grupa sveica
visus dalībniekus ar dzejoļiem un dziesmu par mūsu
skaisto dzimteni. Konkursa ietvaros tika vērtēti zēnu
sasniegumi mācībās, zināšanas par Latvijas, novada,
skolas vēsturi, Latvijas dabu, veselīgu dzīvesveidu, kā
arī tika pārbaudīta zēnu fiziskā sagatavotība – rāpšanās,
līdzsvara noturēšana, līšana, šaušana ar ieroci mērķī.
Apkopojot rezultātus, „Lāčplēša” titulu ieguva 4. klases
skolēns Georgijs Lavrentjevs. 17. novembra pasākumā
zēns saņēma Lāčplēša ordeni, ar savu parakstu to
apliecināja skolas Goda grāmatā un nofotografējās pie
skolas karoga.
17. novembrī pie mums ciemojās Pilsrundāles
vidusskolas skolēni, kuri novadīja Pilsonības stundu
visiem skolēniem. Uz Latvijas svētbrīdi bijām uzaicinājuši
arī Viesturu pagasta iedzīvotājus. Pasākuma laikā
daudz jauku vārdu bija veltīti Latvijai, tās iedzīvotājiem,
2 - 4 gadīgo bērnu grupiņa skandēja tautas dziesmas
par Latviju, deju pulciņa bērni dejoja, katra klase
veltīja dziesmu Tēvzemei, teātra pulciņa dalībnieki bija
sagatavojuši montāžu. Noslēgumā visi kopā dziedājām
dziesmu „Nevis slinkojot un pūstot”.
Paldies skolotājiem Līgai Bajārei, Sarmītei Zariņai, Intai
Zelmenei, Danutei Kuruļenko, Marikai Drozdovai Leģei,
Evitai Odziņai par bērnu sagatavošanu šim koncertam, kā
arī paldies Viesturu pagasta pārvaldes vadītājam Naurim
Brūvelim par jaukajiem novēlējumiem svētkos!
Gunta Šurna
Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles struktūrvienības vadītāja

SEMINĀRS “RADOŠUMS BEZ ROBEŽĀM”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Semināra otrajā daļā par labajiem prakses piemēriem
stāstīs pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte”
pirmsskolas izglītības skolotāja Ieva Jaunzeme, speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” pirmsskolas
izglītības pedagoģes Sandra Demme un Gianeja Zaļkalne,
Pilsrundāles vidusskolas skolotājas Aina Simonova un
Irēna Saltā.

Šā gada 28. decembrī Pilsrundāles vidusskolā notiks
seminārs “Radošums bez robežām”. Semināra pirmajā
daļā piedalīsies ideju grupas “Radošuma pils” direktore
Ieva Kimonte. Viņa pastāstīs par ideju grupas “Radošuma
Pils” sadarbību ar Latvijas skolām, par grupas mērķiem un
sasniegtajiem rezultātiem.

Ar improvizācijas mākslu iepazīstinās improvizators, runas
mākslas pasniedzējs, Rīgas Stradiņa universitātes lektors,
Krievu improvizācijas teātra “START” mākslinieciskais
direktors Mārtiņš Daugulis.
Zinaida Sparāne
Speciāliste izglītības un IT jomā

5/6 gadīgo bērnu grupa 18. novembra koncertā
Valsts svētkus - 18. novembri mūsu skolā ir nerakstīts
pienākums godināt, dziedot valsts himnu un sniedzot svētku
koncertu. Priekšnesumus sagatavojām visi pirmsskolas
grupu bērni un 1.-4.klašu skolēni. Trīsgadīgajiem bērniem
tā bija pirmā uzstāšanās uz skatuves, kas sekmēja bērna
pašapziņas, savu spēju, pozitīvas attieksmes veidošanos
pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un
Latvijas valsti.

Svitenes skolā viesojās Zaķis un Ezis
23. novembrī Svitenes skolā pie jaunākā vecuma
bērniem bija ieradies Zaķis un Ezis no Dobeles Jaunatnes
iniciatīvu un veselības centra. Izglītojošā tikšanās par
drošu vidi mājās, uz ielas, brīvā dabā noritēja neformālā
rotaļīgā gaisotnē. Bērni izspēlēja rotaļas, uzklausīja
vērtīgus padomus – kā un kur meklēt palīdzību, pie kā
vērsties nedrošā situācijā.
Balto Ziemassvētku gaidās iesaistījāmies labestības
akcijā „Eņģeļi pār pasauli” un izgatavojām eņģeļus
Rundāles novada eglēm.
Gunta Novika
Pilsrundāles vidusskolas
Svitenes struktūrvienības vadītāja
______________________
Foto no G.Novikas personīgā arhīva
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DĀVĀŠANAS PRIEKS
I n t e r v i j a a r A n n u Tr u n t i k u , z e m n i e k u s a i m n i e c ī b a s „ J a u n l e j n i e k i ” s a i m n i e c i
Ziemassvētki ir labo darbu laiks, kad mēs uz mirkli
varam apstāties ikdienas skrējienā un padomāt par
sev tuvajiem, padomāt par apkārtējiem. Mūsu novadā
dzīvo ļoti daudz pašaizliedzīgu un dāsnu cilvēku. Par
to liecina gan novadnieku „ikdienas” labie darbi, gan
atsaucība labdarības akcijai „Dāvāsim no sirds”, kuras
ietvaros tiek vākti ziedojumi sešgadīgajai Justīnei un
citiem bērniem.

Anna Truntika,
piedaloties
Latvijas produktu
popularizēšanas
kampaņā Rīgā
2009.gadā.
Pircējiem tika
piedāvāti pašu
saimniecībā audzētie,
ekoloģiski tīrie augļi
un ogas

„Ikdienas” labie darbi novadā
Mūsu novadā dzīvo daudz „labo garu”. To var apliecināt
gan Rundāles novadā strādājošie, gan cilvēki, kuriem
kādreiz ir bijusi nepieciešama palīdzība. Mēs palīdzam
gan saviem līdzcilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās, gan
ienesam savu artavu sabiedriskās dzīves uzlabošanā.
Dāvāts tiek praktiski viss – ceļanauda kādam pašdarbības
kolektīvam, piens Jāņu sieram, salmu rullis Miķeļdienai.
Vai arī tiek noorganizēta brigāde, lai ieskrūvētu jaunas
spuldzes sešus metrus augstajā skatuvē. Iedoti kāposti
un citi dārzeņi pasākuma zupas katlam. Vai arī tiek dāvāta
Ziemassvētku egle, kas gadu desmitus kopta un lolota
kāda cilvēka mājas pagalmā.
Viens no šādiem cilvēkiem, kurš nebaidās dalīties un
dot, ir mūsu novadniece Anna Truntika, Jaunlejnieku
saimniece. Jau vairākus gadus, sadarbojoties ar Rundāles
Sociālo dienestu, daudzu trūcīgu cilvēku galdos tiek likti
Annas dārzā izaudzētie dārzeņi.

Došanas prieks no mazotnes dienām
Anna Truntika nāk no Vidzemes puses. Šobrīd Anna ir
pensionēta zootehniķe, kura uz savas 1,7 hektāru lielās
zemes audzē avenes un zemenes.
„Gāja mums labi, kamēr tēvs bija dzīvs,” savu bērnību
atceras Anna, „kad 1954. gadā nomira tēvs, sākās grūti
laiki. Mēs māmuļai bijām divi bērni, kurus vajadzēja
apgādāt un izskolot.” Annas mamma strādāja kolhozā
no gaismas līdz gaismai, nebija laika, kad bērniem ēst
uztaisīt. „Tomēr tā nebija liela bēda, nākot no skolas mājās,
iegāju pie vieniem kaimiņiem, otriem. Vienā mājā mani ar
pīrāgiem pacienāja, citā zupu un maizi iedeva,” senos
laikus atminas Anna.

Liekos svārkus atdot kaimiņam
Savā dzīvē Anna vadās pēc dažām skaidrām patiesībām,
viena no tām skan tā: „Ja tev ir divi svārki, vienus paturi
sev, otrus atdod kaimiņam”.
Tāpat ir ar labajiem darbiem, visus uzskaitīt nav
iespējams, arī mērķis tāds nekad nav bijis uzstādīts.
Galvenais ir došanas prieks, kad tu vari kādam palīdzēt,
kaut ar spaini kartupeļu: „Es esmu palīdzējusi daudziem un
man arī ir palīdzējuši. Tas ir brīnišķīgs brīdis, kad cilvēks,
kam tu reiz esi nepagriezis muguru, atdara tev ar to pašu.”
Vai tas būtu kaimiņš, kam ugunsgrēks laupījis kūti, vai
pilnīgs svešinieks, palīdzēt vajag ikvienam. Jau vairākus
gadus trūcīgās Rundāles ģimenes galdā liek Annas dārzā
audzētos kartupeļus un pārējos dārzeņus.

Tāpat tiek palīdzēts dažādām biedrībām. Tieši mūsu
sarunas laikā Annas vīrs Jāzeps ienes rīta pastu. Pienākusi
pateicības vēstule no Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrības. Izrādās, arī šai biedrībai regulāri tiek ziedots:
„Neviens nav pasargāts no nelaimes. Vienā dienā mēs
varam būt veseli un vareni, jau citā atrasties ratiņkrēslā.”
nav bijusi

„Man
Tāpat bija iekārtots arī Annas dzimtajās
Kā jaukāko pasākumu Anna atceras
mājās, ja kāds nāca lūgt palīdzību, bērnība, man ir bijis
labdarības tirgu pie Rundāles pils: „Dārza
nevienam netika atteikts. „Devām visu,
bērnam piemērots svētkos mēs tirgojām mūsu saimniecībā
kas pašiem bija - olas, pienu, maizi,”
darbs”
izaudzētās ogas. Visu ietirgoto naudu mēs
dalīties ar savām atmiņām turpina Anna,
ziedojām Bauskas slimnīcas bērnu nodaļai.”
„atceros, mums kaimiņos dzīvoja ļoti
trūcīga ģimene, es salasīju visu, kas
Paldies par vitamīniem mūsu ikdienai
bija mājās un nesu kaimiņiem. Māmuļu pat nebrīdināju, jo
Par
piemiņu
no labajiem darbiem Anna ir saglabājusi
zināju, ka viņa nebārsies, pašas mācīts vien bija – „Dievs
dažādas
vēstules
un fotogrāfijas. „Tas ir dvēseles eliksīrs”,
dod devējam, velns rauj rāvējam”. Pēc tā arī visu savu
noteic
Anna.
dzīvi dzīvoju un vados.”
Kāds bērnudārzs ir atsūtījis pateicību par Annas dārzā
Arī tagad Annas mājas durvis ir atvērtas ikvienam: „Ja
izaudzētajām
gardajām ogām un „vitamīniem ikdienai.”
kāds ienāks pēc palīdzības, tukšā nepaliks-„pabarojam,
iedodam līdzi, ko
varam. Cits atnāk,
saka, ka naudu bēru
vainagam vajag, bez
runas iedodam.”

Anna 22 gadu vecumā

Došanas prieks,
pēc Annas domām,
ir
jāaudzina
no
mazotnes. Bērniem
ir jāmāca dalīties,
būt līdzjūtīgiem un
cilvēcīgiem: „Mūsu
ģimenē visi tādi,
palīdz, kā un kad
var. Arī vedekla Līga
izrādījusies tā paša
kaluma, skrien un
dara, ja kāds prasa
palīdzību, neatsaka.”

Nekas nav nācis viegli
„Viss, kas mūsu ģimenei pieder, ir nācis smagā darbā.
Esmu strādājusi no mazotnes, pie darba radusi,” stāsta
Anna. Trīs dienas Anna apstrādājusi jāņogu un upeņu
krūmājus: „Kamēr visus ogulājus izgriezu, savedu mēslus,
pagāja labs laiciņš.”
Zigrīda Bobrovska, ilggadējā Annas draudzene, joprojām
spilgti atceras Annas teikto runu savā piecdesmit gadu
jubilejā: „Man nav bijusi bērnība, man ir bijis bērnam
piemērots darbs.”
„Tagad jau arī vecums man tāds, ka labāk es domāju
par zemenēm, lai nepaliek laika domām par sevi,” jokojot
nosaka Anna.

Vismīļākā pateicība, ko Anna ir saņēmusi, ir apsveikuma
kartiņa no kāda bērna un viņa mammas, kuriem Anna
savulaik ziedojusi naudu.

„Mēs nedrīkstam sēdēt četrās sienās, vieni ar savām
bēdām. Mums ir jāpārvar bailes un jānāk pie cilvēkiem,”
savās pārdomās dalās Anna, „jo bieži līdzcilvēki nemaz
nezina par grūtībām, kurās kāds ir nonācis.”

Liels paldies jāteic mūsu iedzīvotājiem, kuri piedalās ESF
projektā ‘’Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai’’ un
ikdienā mums palīdz visas pārtikas pakas sakārtot, sanest
telpās un vēlāk sakraut mašīnā.
Janvāra Rundāles Novada Ziņās mēs publicēsim visu
ziedotāju vārdus, kuri atsaucās labdarības akcijai „Dāvāsim
no sirds”. Varu droši teikt, ka mūsu novada iedzīvotāju
atsaucība ir ļoti liela. Liels paldies par to.”
Ludmila Knoka,

Rundāles novada Attīstības nodaļas speciāliste

„Truntiku ģimene ir ļoti strādīga. Vīni nebaidās no
problēmām un dara to, ko vajag. Truntiku ģimene atraduši
iespēju pašiem turēties un palīdzēt citiem.”
Zigrīda Bobrovska,

ilggadējā Annas draudzene

„Cilvēks sauli var dot otram tik, cik pats to saņēmis – tā
es varētu teikt par Anniņu. Pazīstu viņu sen, tad, kad vēl
skolā gāja. Viņai vienmēr somā vai kabatās bija sabāzti
āboli, ko viņa dalīja citiem.
Dāsnumu viņā ieaudzināja viņas mamma, kura bija ļoti
strādīga, prata darīt visus lauku darbus. Vai ņemt asinis
govīm, vai grozus pīt, nebija tāda darba, ko neprastu
Annas mamma. Šādā ģimenē augot, arī Anna pārņēma no
mātes šo dvēseles dāsnumu un čaklumu. Ja kāds teica,
ka šogad sīpoli nav padevušies, viņa to neaizmirsa un pēc
laika tos atnesa. Anna nevienam neatteiks, ja kādam ko
pārdos, tad par minimālu maksu, pieliekot trauku ar kaudzi.
Dāsnums un sapratne pret
„Cilvēks sauli
nelaimē nonākušajiem, palīdzība
iespēju robežās - tas viss sagādā
var dot otram
prieku Annas dvēselei. Darbs un
tik, cik pats to
mīlestība pret līdzcilvēkiem- ir
saņēmis”
viņas dzīves motīvs. Galvenā
Annas māksla ir - iedot kaut ko
otram, neaizvainojot, tā, lai otrs nejustos parādā. Ticiet vai
nē, bet daudzi cilvēki to neprot. Arī kādam palīdzot, Anna
nealkst uzslavas, viņa vienkārši dod un nekad necenšas ar
to īpaši izcelties.
Mīliet pasauli un viņa mīlēs Jūs!”

Annas novēlējums mums visiem: „Dieva svētītus
Ziemassvētkus, labus darbus, labas domas un labu
veselību 2012.gadā!”

Par Annu un dāvāšanas prieku Kristīne Brūvele,

Rundāles novada Sociālā dienesta vadītāja

„Kā minimums divreiz gadā, ap Ziemassvētkiem un
pavasarī, mēs ierodamies pie Annas „Jaunlejniekos” pēc
kartupeļiem, sīpoliem un pārējiem dārzeņiem. Piekraujam
pilnu mašīnu un vedam to visu mūsu novada vientuļajiem
pensionāriem un invalīdiem, kā arī citām trūcīgajām
ģimenēm, kuras pašas, dažādu iemeslu dēļ, nav spējīgas
izaudzēt dārzeņus.
Šiem iedzīvotājiem vai ģimenēm tiek nogādāts pa
kartupeļu maisam. Kad sākās „īstā” ziema ar puteņiem un
sniega kupenām, iebraukt piebraucamajos māju ceļos kļūst
neiespējami. Tad mēs, kā īsti Ziemassvētku rūķi, uzliekam
maisu uz ragaviņām un velkam ar tām.
Reizēm gan sāp sirds, kad nākas redzēt un dzirdēt, ka
sniegtā palīdzība ir bijusi izlietota nepareiziem mērķiem.
Runājot par tām pašām pārtikas pakām, ierodoties uz
kādas ģimenes apsekošanu, nākas redzēt, ka, pienu, kas
ir paredzēts bērniem, izlieto „ģimenes galva”, lai remdinātu
vakarējās uzdzīves slāpes. Daudzi pārtikas pakas iemaina
pret „grādīgo”.

Anna 1998.gadā - Venēcijā
Kristīne Kociņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
___________________________
* Foto no Annas Truntikas personīgā foto arhīva
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Vissiltākie sveicieni
Rundāles novada
decembra jubilāriem!
Vai domāju plaukumā zeltainā
Reiz stāvot uz pauguriem zaļiem,
Ka kļavas tik ātri kļūs dzeltenas
Un pierims cīruļi skaļie.
Bet tagad, ar dienām skriedamies,
Es atmiņās aizkavējos
Pie dārgajiem mirkļiem, kas smiedamies
Reiz kaisīti maija vējos.
/L.Vāczemnieks/
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Nikolay Ivanov

65

Zaiga Amoliņa

60

Arturs Vanags
Lidija Romanova
Ruta Cīrule
Tamāra Ņikuļina

55

Uldis Rutka
Ingrīda Sviķe

50

Jadviga Januško
Sarmīte Rutka
Sergejs Habaņens

Iespēja pieteikties uz zemes
gabalu nomu Rundāles novadā:
Rundāles pagasts:
2 zemes gabali Punslavās 0,50 ha
(kad.nr. 4076 001 0077)
1 zemes gabals Pilsrundālē garāžu
teritorijā 0,005 ha
(kad.nr. 40760030565)
1 mazdārziņš Pilsrundālē 0,03 ha
(kad.nr. 40760080266)
1 zemes gabals Pilsrundālē 0,12 ha
(kad.nr. 40760020055)
2 mazdārziņi Saulainē
0,04 ha un 0,05 ha
(kad.nr. 40760080285, 40760080123)
1 zemes gabals pie Mežagām 0,2 ha
(kad.nr. 40760090050)
Svitenes pagasts:
1 zemes gabals pie Liksmaņiem 0,7 ha
(kad.nr. 40880010095)
2 zemes gabali Svitenē
0,6 ha un 1,0 ha
(kad.nr. 40880010055, 40880040245)
Viesturu pagasts:

Sveicam jaundzimušo Rundāles novada
iedzīvotāju un viņa vecākus!
Edvards Kaulenis

dzimis 27. novembrī, 2011
vecāki – Rita Šuveniece un Jānis Kaulenis

Ziemassvētku eglīte 21.12.2011
Autobusa maršruts:

Rundāles pagasta bērniem plkst.12.00
Mazbērstele ..............11.10
Saulaine ...................11.20
Ziedoņi .....................11.35
Pilsrundāle ...............11.45
Rundāles pils ...........11.50

Rundāles novada dome

RUNDĀLĒ:
Spēļu vakars - „Cirks” ar Rīgas cirku
20.janvārī (datums un laiks tiks precizēts, lūdzu, sekojiet
līdzi afišām) „Cirka” spēlēšanas sacensības, balvās Rīgas
cirks dāvās biļetes. Rundāles novada domes Jaunajā zālē
Starptautiskajai jogas dienai un Sveču dienai veltīts
pasākums
27.janvāris (datums un laiks tiks precizēts, lūdzu,
sekojiet līdzi afišām) Sveču joga. Sveču zintis. Sveču
liešanas skola. Rundāles novada domes Jaunajā zālē
BĒRSTELĒ:
Pasākums bērniem „Ziemas pasaka”
28.janvārī Bērsteles kultūras namā
SVITENĒ:

Svitenes un Viesturu pagasta bērniem plkst.14.00
Punslavas . ...............12.40
Viesturu ...................12.45
Vairogs .....................13.00
Bērsteles ..................13.05
Svitenes ...................13.20
Virsīte ......................13.25
Šķībais krogs ...........13.35
Rundāles pils ...........13.45
”Dievs mīlestību dāvā cilvēkiem
Caur citu – tiem līdzīgo – sirdīm
Kā mirdzošu debesu rasu.
Un brīnumus Savus Viņš dara
Tik daudzreiz ar cilvēku rokām...”/M.Ozola/

PATEICĪBA
Visi mēs esam saistīti ar neredzamām savstarpējas sapratnes
un palīdzības saitēm.
Gaišu Ziemassvētku un veiksmīga Jaunā - 2012.gada vēlējums
visiem, kas palīdzējuši, dalījušies, neatteikuši!
Paldies Ilgavīžu ģimenei un z/s „Kaži” par palīdzību Baltu
dienas norisēs, paldies Kasparam un Jāzepam, Ikertu ģimenei,
Inesei Mežkazei un Līgai Žukauskai, Skaidrītei Jutus, Anitai
Leitlantei ar komandu, Jurijam Simonovam, Rundāles pils
muzejam un direktoram I. Lancmanim, īpašs paldies par
atsaucību Ingai Biļēvičai, biedrībai „Upmale”, Anitai Maldutei,
Pēterim Grabovskim un Ludim Geidānam, Gasūnu ģimenei, Antrai
Zelmenei un atraktīvajām Svitenes amatierteātra dalībniecēm!
Paldies, ka esat sirsnīgi un izpalīdzīgi! Pateicībā - gaišu,
sapratnes pilnu nākamo gadu vēlot Lilita Lauskiniece
Kultūras darba organizatore Rundāles pagastā

Jauniešu biedrība “INICIO”
Jauniešu nevalstiskā organizācija “INICIO” novēl visiem
baltus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno Gadu!
Īpaši baltus sveicienus un paldies vārdus sūtam: Sandrai
Kerēvicai, Zinaidai Sparānei, Antrai Zelmenei, Valentīnai
Pakšiņai, Alvim Mackevičam, Vitai Reinfeldei!
Mūsu gaidāmie pasākumi 14. janvārī būs hokejs ar disko elementiem;
21. janvārī Sniegavīru velšanas sacensības.
Sīkāka informācija mūsu lapā http://www.draugiem.lv/inicio/

Jauniešu biedrība “MUMS PIEDER PASAULE”
Skolēnu brīvdienās 2012.gadā
mēs plānojam organizēt Rundāles novada
hokeja sacensības jauniešiem no 15 gadu vecuma.
Ja ledus būs stiprs un slidojams, tad sacensības
norisināsies 7.janvārī, Svitenē, uz z/s “Kaži” dīķa.
Komandas var pieteikties pie
Arnolda Auzas, tālr. 26264973.
Sīkāka informācija mūsu lapā http://www.draugiem.lv/mpp/

Izstāde. Īras Rozentāles studija
16.janvārī Svitenes tautas namā
Pasākums bērniem „Vinnijs Pūks un viņa draugi”
18.janvārī Svitenes tautas namā Alanam Aleksandram
Milnam, Vinnija Pūka tēla radītājam, 130 gadu jubilejai
veltīts pasākums. Ieskats autora biogrāfijā, lasījumi,
filma, zīmējumu konkurss
Tikšanās ar sertificētu Starptautiskās klases
dziednieku Elmāru Spodri
23.janvārī plkst. 16.00 Svitenes tautas namā tikšanās ar
sertificētu Starptautiskās klases dziednieku.
VIESTUROS:
,,Ziemas prieki”
7.janvārī Viesturu kultūras centrā. Pasākums ģimenēm
ar sportiskām aktivitātēm un teātra studijas „Savējie”
dalību. Cienāšanos ar putru un karstu tēju.
,,Fotoizstāde”
31.janvārī Viesturu kultūras centrā. Viesturu pagasta
iedzīvotāju tvertie foto mirkļi

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
21.01.2012 - plkst.10.00
uz Dzirnavu dīķa.
Sīkāka informācija pie
Lūcijas Volodinas, sporta nodaļas vadītājas.
e-pasts: lucija.volodina@rundale.lv

SVARĪGA INFORMĀCIJA

No šā gada decembra izdevumu
„Rundāles Novada Ziņas” veido Kristīne Kociņa.
Jūsu ieteikumus, priekšlikumus, piedāvājumus un
aprakstus mēs, kā vienmēr, gaidīsim uz
e-pastu kristine.kocina@rundale.lv,
pa telefonu 639 62 236 vai
Rundāles novada Attīstības nodaļā!

JAUNGADA BALLE

31.decembrī Svitenes tautas namā.
Spēlēs grupa „Nakts ziņas” (Ventspils).
Ieeja – Ls 2,50
PS - Biedrība INICIO aicina Rundāles novada iedzīvotājus
ierasties dažādos krāšņos un košos tērpos ( Masku balle)

Novada pasākumu plāns Jūsu e-pastā
Ātri un ērti!
Aktivizējot bezmaksas pakalpojumu „Mana novada
jaunumi e-pastā”, Jūs vienmēr būsiet informēts par
jaunākajiem kultūras, sporta un sabiedriskajiem
pasākumiem mūsu novadā.
Ja Jūs vēlaties saņemt aktuālo informāciju
par gaidāmajiem pasākumiem, lūdzu,
sūtiet apstiprinājuma vēstuli uz
kristine.kocina@rundale.lv

Mūžībā aizgājusi
Paliek balta ziedu taka,
Rudens zelts zem kājā bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

1 zemes gabals Bērstelē 2,35 ha
(kad.nr. 40960070193)
3 zemes gabali Bērstelē 1,68 ha
(kad.nr. 40960070310, 40960070326,
40960070295, 40960070298)

GAIDĀMIE PASĀKUMI

/M.Jansone/

Sofija Drobiševska

(03.01.1918 - 24.11.2011)

„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 – Kristīne Kociņa: e-pasts: kristine.kocina@rundale.lv, tālr.: 639 62 236.

