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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

RUNDĀLES NOVADA DOME APSTIPRINĀJUSI BUDŽETU 2021.GADAM
2021.gada 15.janvārī attālināti organizētā domes sēdē,
piedaloties septiņiem no deviņiem deputātiem, apstiprināts
pašvaldības budžets 2021.gadam.
Rundāles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021.
gadā plānoti EUR 4890649 kopsummā un tos veido nodokļu
ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām,
sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no
pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti
(mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām
un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un
pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir galvenais
Rundāles novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta
ieņēmumu avots, kas veido 38.62% no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem. IIN prognoze 2021.gadam ir EUR 1887637, kas ir
par EUR 277774 lielāks kā 2020.gadā. Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti plānoti EUR 1843732 apmērā jeb 32.60% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (telpu noma, zemes
noma, izglītības pakalpojumi, komunālie pakalpojumi u.c) 2021.
gadā tiek plānoti EUR 810592 apmērā, kas sastāda 16.52%
no kopējiem plānotajiem budžeta ieņēmumiem. Dotācija no
pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2021.gadā plānota EUR 803371,
kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 14.09%, tā
ir lielāka salīdzinot ar 2020.gadu par 171532 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2021.
gadā tiek plānoti EUR 503243 apmērā, tas sastāda 10.29% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un ir par EUR 17400 mazāk
nekā 2020.gadā.
Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku 2020. gadā un prognozēm,
nenodokļu ieņēmumi 2021.gadā tiek plānoti EUR 2480 (0,05%),
naudas sodi un soda sankcijas - EUR 1000 (0,02%); dabas resursu
nodokļa ieņēmumi - EUR 1600 (0.03%).
Rundāles novada pašvaldības ieņēmumu plānā valsts
budžeta mērķdotācijas (16,8% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem):
>> izglītības funkciju nodrošināšanai 2021.gada plānotas
astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021.
gadam” un veido EUR 465650. Kultūras ministrijas dotācija Mūzikas
un mākslas skolai plānota EUR 20254. Mērķdotācijas specializētai
izglītības iestādei pedagogu darba samaksai plānotas EUR 17184
Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai - EUR
46106. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai

paredzēta EUR 2807, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR
7101, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 112340. Valsts
budžeta dotācijas apmērs 1. līdz 4.klases skolēnu ēdināšanai
plānots EUR 13512 apmērā (EUR 0.71 vienam skolēnam dienā).
Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām iespējamas izmaiņas
finansējuma apjomā.
>> finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai 2021.gadā plānots EUR 102157 apmērā atbilstoši konkrēto projektu apguves gaitai.
Pašvaldību budžeta transferti EUR 320834 apjomā 6.56%
no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem plānoti kā ieņēmumi no
citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.
Izdevumi EUR 627519 apmērā (8.64% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem) paredzēti pašvaldības pārvaldes
funkciju nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai,
t.sk.:
•
Pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšana EUR 440953;
•
Aizņēmumu apkalpošanas un procentu maksājumiem
Valsts kasei EUR 15607;
•
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas darbībai
EUR 7800;
•
Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai
un laikraksta publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem
izdevumiem EUR 54704;
•
Neparedzētiem izdevumiem EUR 100000;
•
Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai EUR 8455.


>> 4.lpp.
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RUNDĀLES NOVADA DOME LĒMUSI
2020.GADA IZSKAŅĀ, 30.DECEMBRĪ, RUNDĀLES NOVADA DOMES
SĒDĒ LEMTS:
Apstiprināti saistošie noteikumi, kas nosaka pabalsts krīzes
situācijā sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību izsniegšanas kārtību. Pabalstu piešķirs gadījumos, ja novada iedzīvotājs pats saviem
spēkiem nespēs nodrošināt pamatvajadzības un tam ir nepieciešama materiāla palīdzība. Lai pretendētu uz pabalstu, izvirzīti noteikti
kritēriji – personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai
arī tā atrodas vai ir atradusies karantīnā vai pašizolācijā un tai nav
iztikas līdzekļu. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 80.00 euro mēnesī, savukārt, ja tā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50.00 euro mēnesī
katram bērnam. Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Rundāles novada
Sociālajā dienestā ar iesniegumu.
Veikti grozījumi Rundāles novada domes 2020.gada budžetā.
Grozījumi, galvenokārt, nosaka līdzekļu pārdali starp struktūrvienību
kodiem budžeta pielāgošanai reālajai situācijai gada izskaņā pašvaldību struktūru budžetos, kā arī saistībā ar COVID -19 neizlietotie
līdzekļi pārcelti uz atlikumu gada beigās. EUR 234000 no atlikuma
gada beigās novirzīti avansā piešķirto līdzekļu pašvaldības īstenotā
projekta ceļa “Pilsrundāle – Svitene” pārbūve atmaksai Lauku atbalsta dienestam (LAD) neattiecināto izmaksu dēļ, pamatojoties uz
LAD 2020.gada 17.septembra lēmumu.
Grozīts Rundāles novada pašvaldības nolikums. Grozījumu nepieciešamību nosaka izmaiņas likumā “Par pašvaldībām”, kas no
2020.gada 2.novembra paredz domes (komitejas) priekšsēdētājs
tiesības noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota videokonference
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un ja domes deputāts sēdes laikā atrodas
citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties
domes sēdes norises vietā; kā arī attiecīgajā teritorijā ir izsludināta
ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.
Grozījumi paredz, ka domes deputāts būs uzskatāms par klātesošu
domes (komitejas) sēdē un tiesīgu piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņš būs reģistrējies dalībai domes (komitejas) sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, viņam būs
nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences
palīdzību un nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē.
Veiktas izmaiņas lēmumā, kas nosaka Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu. Ar lēmumu mainītas pašvaldības struktūrvienību amatu
saimes un līmeņi atbilstoši reālajai situācijai. Saimes mainītas bibliotēkas vadītāja, autobusa vadītāja un sociālā darbinieka amatiem.
APSTIPRINĀTS RUNDĀLES NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS
2021.-2023.GADAM. Plāns paredz un nosaka vairāku nozīmīgu investīciju projektu turpināšanu un jaunu uzsākšanu, ieviešot pašvaldības noteiktās prioritātes. 2021.gadā turpināsies apdzīvotu teritoriju
un vides labiekārtošanu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Paredzēta vairāku ceļu un ielu seguma maiņa - Autoceļa
Mazrundāle-Vecrundāle ceļa posma Spricēni-Vecrundāle remonts;
Jātnieku ielas Pilsrundālē asfalta seguma atjaunošana; Bērsteles un
Skolas ielu rekonstrukcija Viesturu pagastā; Ezera ielas posma seguma atjaunošana Svitenē. Turpināsies dabas parka „Bauska” un Mežotnes pilskalna kompleksa infrastruktūras pilnveidošana, pabeidzot
stāvlaukuma pie Mežotnes baznīcas izbūvi un pilskalna vēsturiskās
Ziemeļu ieejas atjaunošana. Paredzot noteiktas aktivitātes Investīciju plānā, iezīmēti darbi novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai - nākošajā gadā paredzēta Svitenes pils attīstības koncepcijas

Nr.1 (273) 2021.gada Janvāris

izstrāde ar tai sekojošu Svitenes pils ēkas rekonstrukciju un pieguļošās teritorijas un parka sakārtošanas koncepcijas izstrādi. Plānots labiekārtot arī Pilsrundāles vidusskolas un tās struktūrvienību
- Bērsteles skolas un Svitenes skolas apkārtni, pilnveidot sporta un
rotaļu laukumus. Tūrisma jomas un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, paredzēta trīs pašvaldībai piederošu ēku, izvietotu Rundāles
pils muzeja tuvumā, rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana ar mērķi ierīkot Tūrisma informācijas centru. Rekonstruētās ēkas un labiekārtoto teritoriju arī plānots iznomāt uzņēmējiem
tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai. Investīciju plāns lejuplādei
pieejams Rundāles novada oficiālajā interneta vietnē www.rundale.
lv sadaļā Pašvaldība > Plānošanas dokumenti.
Pieņemts lēmums par Lauku atbalsta dienesta 2020.gada
17.septembra lēmuma Nr.10 5.4-11/20/3071-e tiesisko seku
izvērtēšanu. Lēmums uzdod Rundāles novada domes izpilddirektoram organizēt neatkarīgas ekspertīzes pakalpojumu veikšanu, lai
konstatētu un aprēķinātu Rundāles novada pašvaldībai iespējami
nodarītos zaudējumus, kā arī uzdots sagatavot ziņojumu par neatkarīgās ekspertīzes rezultātiem, lai dome varētu lemt par atbildīgo
personu rīcības izvērtēšanu un Rundāles novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanu.
Kā katru gadu, apstiprināta vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programma. Tajā
noteikts cik tuvākajos trīs gados tiks tērēts ceļu uzturēšanai ziemā,
satiksmes organizācijai, seguma uzturēšanai, ceļu un ielu kopšanai,
ielu apgaismojumam un autoceļu, ielu, satiksmes pārvadu, caurteku,
gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai. 2021.gadā tam plānoti izdevumi EUR 126 428 apmērā.
Vēl domes sēdē ar atbilstošiem lēmumiem politiski represētām
personām piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, izīrēta
dzīvojamā platība un iznomātas nedzīvojamās telpas. Pamatojoties uz domes apstiprinātiem izsoles noteikumiem, notiks vairākas
izsoles - nedzīvojamo telpu “Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības mūzikas un mākslas skolā” nomas tiesībām un divu pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums” zemes vienību iznomāšanai. Par izsoļu pieteikšanās termiņu un norises datumu noteikts 18.janvāris. Apstiprināti pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma Rundāles pagastā zemes nomas tiesību izsoles rezultāti. Piecos lēmumos apstiprināti zemes ierīcības
projekti, piešķirti nosaukumi un noteikti zemes lietošanas mērķi,
pamatojoties uz personu iesniegumiem. Atsavināti divi pašvaldības
nekustamie īpašumi. Kā arī lemts iznomāt telpas Kandavas lauksaimniecības tehnikumam.
Attālināto mācību laikā kompensēs ēdināšanas izdevumus
Pilsrundāles vidusskolas arī 5.-6.klašu skolēniem
11.janvārī, ārkārtas sēdē, Rundāles novada dome lēma nodrošināt ēdināšanas izdevumu kompensēšanu Pilsrundāles vidusskolas 5.-6. klašu izglītojamajiem par katru attālinātā mācību procesa
dienu no 2021.gada 11.janvāra līdz brīdim, kamēr valstī atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vispārējās vidējās izglītības
programmas apguve 5.–6. klasēm notiek attālināti.
Kompensētie naudas līdzekļi tiks izmaksāti ar bezskaidras naudas
pārskaitījumu uz izglītojamā vecāka vai aizbildņa iesniegtā iesniegumā atbalsta saņemšanai norādīto kontu. Ēdināšanas izdevumus
finansēs no Rundāles novada pašvaldības Pilsrundāles vidusskolas
2021.gada budžeta izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem budžeta
līdzekļiem.
Iesniegums atbalsta saņemšanai iesniedzams elektroniski aizpildot un iesniedzot skolvadības sistēmā “E-Klase” vai personīgi aizpildot un fiziski iesniedzot Pilsrundāles vidusskolas kancelejā. 4.lpp>>
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APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes 2020.gada 30.decembra lēmumu Nr. 2, (prot.Nr.19)
RUNDĀLES NOVADA DOMES 2020.GADA 30.DECEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
„PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ SAKARĀ AR COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBU”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
Pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu,
Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro daļu
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.

6.
7.
8.
9.
III.
10.
11.
12.
IV.
13.

Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (laikā, kamēr valstī izsludināta
ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām), tā veidus, saņemšanas kārtību, apmēru,
un personas, kuras ir tiesīgas to saņemt.
Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā.
Lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un tā apjomu pieņem Rundāles novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
Pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.
Pabalsta piešķiršanas kārtība
Pabalsts tiek piešķirts gadījumā, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un
tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, un ja tā atbilst kādam no šiem kritērijiem:
5.1.
personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma,
vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
5.2.
persona atrodas vai ir atradusies karantīnā vai pašizolācijā un tai nav iztikas līdzekļu.
Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās vai piekritusi samazināt darba
slodzi.
Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 80.00 euro mēnesī, savukārt ja tā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta
apmēru par 50.00 euro mēnesī katram bērnam.
Pabalsta saņemšanai, personai Dienestā ir jāiesniedz iesniegums (Pielikums) un situāciju pamatojoši dokumenti.
Dienests var pieprasīt personai iesniegt papildus dokumentus, vai pats iegūt informāciju, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
Dienesta pieņemtos lēmumus par Pakalpojuma piešķiršanu vai tā atteikumu var apstrīdēt Rundāles novada domē.
Noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapā.
Rundāles novada domes pieņemtos lēmumus ir tiesības pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
Noslēguma jautājums
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts noteic, ka laikā, kamēr valstī izsludināta
ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām
pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības,
šā likuma 35.panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu
ģimenē, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības
pabalsts. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu,
valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei
(personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai.
Minētā likuma pārejas noteikumu 39. punkts paredz, ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un
aizbildnis, kam ir tiesības uz šo pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā minēto pabalstu krīzes
situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru
par 50 euro mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai kompensē 100 procentu apmērā.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz pabalsta krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību apmēru un
saņemšanas kārtību Rundāles novada pašvaldībā

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Plānotā ietekme uz 2021.gada budžetu –8700 euro, no kuriem valsts kompensē 6300 euro. Plānots, ka
pabalstu saņems 20 personas 3 mēnešus – 4800 euro; Bērni ģimenēs – 30 bērni*130 euro=3900 euro;
Valsts kompensē – 2400 euro+1500 euro (par bērniem)=3900 euro

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām Nav veikta
ar privātpersonām
Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis
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RUNDĀLES NOVADA DOME
APSTIPRINĀJUSI BUDŽETU 2021.GADAM

IZGLĪTĪBA

<< 1.lpp.

Pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā
Pašvaldības ekonomiskajai darbībai budžetā paredzēti EUR
2567776 (35.38% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem):
• Projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā EUR
16201;
• Būvvaldes darbības nodrošināšanai EUR 16201;
• Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai un projektēšanai EUR
157970;
• Pašvaldības autoceļa A2 Mazrundāle -Vecrundāle posms
2.20km-667km seguma maiņa EUR 147668;
• Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai EUR 30449;
• Projekts “‘Iepazīsti kaimiņu Zemgalē” EUR 1000;
• Projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem
un tūrismam” īstenošana EUR 238228;
• “Latvijas Lietuvas Baltkrievijas projekta “Inovatīvs kultūras
tūrisms” īstenošana EUR 83240;
• Projekta “Svitenes muižas glābšanas darbi” īstenošana EUR
413241;
• Nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam un projektu
konkursam “Īsteno savu ideju Rundālē” EUR 18000;
• Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai EUR 60559;
• Projekta “Rundāles Avoti” īstenošanai EUR 528979;
• Uzņēmējdarbības kompetenču centra darbības nodrošināšanai
EUR 34465;
• Autostāvlaukuma izbūvei pie Mežotnes baznīcas EUR 117163;
• Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas II kārtas un Mežotnes
pilskalna ziemeļu ieejas projektēšana EUR 461284.
Citas pašvaldības izdevumu pozīcijas:
• Sabiedriskā kārtība un drošība EUR 58877(0.81% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem),
• Vides aizsardzība EUR 171024 (2.36%);
• Veselības aprūpe EUR 10716 (0.15%);
• Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana EUR 813547 (11.24%);
• Atpūta, kultūra, reliģija (tai skaitā Kultūras nodaļas un Sporta
nodaļas darbam) EUR 484398 (6.67 %);
• Sociālā aizsardzība EUR 334920 (4.61%) Šajā sadaļā plānotie
līdzekļi, paredzēti sociālā dienesta, bāriņtiesas, sociālo pabalstu
izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos
citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Sociālā palīdzības
pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un
pārējai sociālajai palīdzībai plānots EUR 109012, asistentu
pakalpojumiem EUR 28418, projekta “Atver sirdi Zemgalei”
realizācijai EUR 7087.
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Nozīmīgai pašvaldības izdevumu pozīcijai “Izglītība” 2021.gadā
ieplānoti EUR 2190267 (30.17% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem). No tiem Izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai EUR
1903106. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam plānota astoņiem mēnešiem. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību (mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam astoņiem mēnešiem), skolas ēku un telpu uzturēšanu un
remontu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolēnu ēdināšanu,
skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu apmaksu, krājumu, materiālu, energoresursu,
inventāra, grāmatu un periodikas preses iegādi. No pašvaldības
līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5-6 gadīgajiem un 5.-12.
klases skolēniem plānoti EUR 76496. Skolēnu pārvadājumiem nodrošināšanai paredzēti EUR 41490; ESF fonda un ERASMUS programmas finansētu projektu īstenošanai EUR 36510; Izglītības nodaļas darba nodrošināšanai EUR 33813; Projektam “Latvijas skolas
soma EUR 1890.

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

PROGRAMMA DIVU SAIMNIECIKSO GADU GRIEZUMĀ
2020.gadā īstenots:
apgaismota gājēju celiņa izbūve gar Dzirnavu ūdenskrātuvi Pilsrundālē;
ūdenstorņa demontāža Svitenē Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta
“Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” Eiropas Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros;
gāzes vada izbūve Saulaines ciemā;
sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
energoefektivitātes projektu realizēšana (“Līvi”, “Saulaine 21”)
iekšējās ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana un telpu renovācija Pilsrundāles vidusskolā (kāpņu telpa, vestibils pie aktu
zāles);
Svitenes tautas nama energoefektivitātes pasākumi - elektroinstalācijas remonts, apgaismojuma rekonstrukcija, zāles sienu un
griestu kosmētiskais remonts, griestu nesošo konstrukciju atjaunošana;
dienas aprūpes centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā”;
Skolas ielas asfalta seguma atjaunošana Saulainē;
Burtnieku ielas asfalta seguma atjaunošana Viesturos;
autoceļa Pilsrundāle – Dzirnavu pietura pārbūve;
Upmales ielas un ceļa posma V1002 asfalta seguma uzlabošana
Pilsrundālē;
Pagasta ielas Svitenē atjaunošana;
autostāvlaukuma rekonstrukcija Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta
“Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” Eiropas Kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros;
“Rundāles Avoti” kompleksa (trīs pašvaldībai piederošas ēkas, izvietotas Rundāles pils muzeja tuvumā) rekonstrukcijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas koncepcijas izstrāde;
Viesturu kultūras centra ēkas iekštelpu renovācija un teritorijas
labiekārtošana.

>> 5.lpp.
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<< 4.lpp
2021.gadā turpinās:
Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas 1.kārtas realizācija – baznīcas
torņa rekonstrukcija projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem
pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā” Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros;
sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
energoefektivitātes projektu realizēšana (“Saulgrieži”, “Zelmeņi”,
Blāzmas”);
publisko interneta piekļuves tīklu ierīkošana un esošo uzlabošana
Eiropas Komisijas iniciatīvas “WiFi4EU” ietvaros;
autostāvlaukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas;
Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas projektēšana;
Svitenes pils attīstības koncepcijas izstrāde.

2021.gadā plānots uzsākt/realizēt:
•
Svitenes pils ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas, tai
skaitā parka sakārtošanas koncepcijas izstrāde;
•
autoceļa Mazrundāle-Vecrundāle ceļa posma Spricēni-Vecrundāle remonts;
•
Jātnieku ielas Pilsrundālē asfalta seguma uzlabošana;
•
Bērsteles ielas seguma atjaunošana un Skolas ielas uzlabošanas darbi Viesturu pagastā
•
un Skolas ielu rekonstrukcija Viesturu pagastā;
•
Ezera ielas posma asfalta seguma uzklāšana Svitenē;
•
Līvānu ielas apgaismojuma projektēšana un ierīkošana Saulainē;
•
rotaļu laukumu attīstīšana Rundāles novada apdzīvotās vietās;
•
iekšējās ugunsdrošības pasākumi Pilsrundāles vidusskolas
Bērsteles struktūrvienībā un telpu renovācija (otra kāpņu telpa,
aktu zāle) Pilsrundāles vidusskolā;
•
Pilsrundāles vidusskolas un tās struktūrvienību - Bērsteles skolas un Svitenes skolas apkārtnes labiekārtošana, pilnveidojot
sporta un rotaļu laukumus;
•
Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas II kārta;
•
“Rundāles Avoti” kompleksa rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana ar mērķi ierīkot Tūrisma informācijas
centru un iznomāt telpas uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai;
•
nekustamā īpašuma “Kreimenes”, Saulainē (Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības
dienesta viesnīca) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
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PABEIGTS TELPU REMONTS VIESTURU KULTŪRAS
CENTRĀ BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAI

Viesturu kultūras centrā pabeigta sešu telpu vienkāršota renovācija.
Telpas pielāgotas un sakārtotas brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm.
Veikta telpu griestu un sienu krāsošana, grīdas remonts un linoleja
ieklāšana, kā arī elektroinstalācijas remonts. Izveidots WC sanitārais
mezgls.
Telpās izvietoti trenažieri, rotaļu iekārtas un iekārtota garderobe.
Turpmāk telpas būs iespēja pilnvērtīgi izmantot brīvā laika pavadīšanai, kultūras pasākumiem, kā arī sporta aktivitātēm.
Telpu renovācija veikta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā
attīstības stratēģija)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.1906-AL07-A019.2201-000007 ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas iespējas brīvā laika pavadīšanai, kultūras un sporta.
Telpu renovāciju veica SIA “LL Namejs”. Kopējās izmaksas sastāda
EUR 23 969.04 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 22 410.12, publiskais finansējums
(ELFLA) 90% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām ir EUR
20 169.11. Rundāles novada domes līdzfinansējums - EUR 2396.90.

Norēķini par aizņēmumiem un aizņēmumu saistībām
Uz 2021.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi. Rundāles novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksājamā daļa EUR
4583660. Atbilstoši valsts kases aizdevuma līguma atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas atmaksa plānota 2021.gadā EUR
364953, par pašvaldības parāda apkalpošanu EUR 12268, procentu
maksāju valsts kasei par aizņēmumu summām EUR3339.
Pašvaldības saistības 2021.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānotos aizņēmumus, tiek prognozēts līdz 10% atkarībā no
piesaistīto kredītresursu apjoma.
Naudas līdzekļu atlikums ziedojumos un dāvinājumos uz 2021.gada
1.janvāri EUR 5491; naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz
2021.gada 1.janvāri ir EUR 3250646.
Informāciju apkopoja Kristīne Līdaka
Rundāles novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atsākoties pasākumiem un aktivitātēm klātienē, apmeklētājus sagaidīs
renovētas telpas Viesturu kultūras centrā Foto: Ilze Zvaigzne
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NOVADA KAPSĒTĀS PAKĀPENISKI UZSĀKS
KAPA VIETU FOTOGRAFĒŠANU
DIGITĀLAJĀM KARTĒM

Jau iepriekš ziņojām, ka projekta Digitālā Kapsēta ietvaros
Rundāles novadā plānots digitalizēt 10 kapsētas: Važītes, Cielavu,
Cērņu, Priedītes, Sudmalu, Bērsteles baznīcas, Beķeru, Sarkaņu, Vidukļu, Rimdžūnu ar kopējo platību 27,91 ha. Projekts paredz kapsētu karšu digitalizēšanu, tādā veidā atvieglojot administratīvās
ar apbedīšanas atļauju izdošanu saistītas procedūras un veidojot
datubāzi.
Iepirkumu procedūrā noskaidrots, ka digitalizāciju veiks SIA
“CEMETY”. Uzņēmums, nokūstot sniegam, pakāpeniski uzsāks
kapa vietu fotografēšanu, darbu sākot Cērņu, Bērsteles baznīcas,
Sarkaņu un Beķeru kapsētās.
Lai datu bāze par Rundāles novada kapsētām veidotos pievilcīga, AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS SAKOPT TUVINIEKU KAPAVIETAS.
SIA “CEMETY” informē, ka FOTO BŪS IESPĒJAMS MAINĪT, JA NESAKOPTAI VIETAI VĒLĀK IESŪTĪS VĒLAMO FOTO.
Projekta sadarbības partneri ir Biržu rajona pašvaldība Lietuvā, Rundāles, Iecavas un Neretas pašvaldības Latvijā.
Projektā plānotās aktivitātes:
• Digitālās datubāzes un kapsētu kartes izveidošana
• Speciālistu apmācība darbam ar datubāzēm
• Pieredzes apmaiņas braucieni uz partneru pašvaldībām
• Informatīva kampaņa iedzīvotājiem
Projekta kopējais finansējums: EUR 485 054,92 (t.sk. EUR
412 296,66)
Projektu līdzfinansē INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (www.latlit.eu,
www.europa.eu)
Projekta nosaukums “Kapsētu administratīvo pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos” (Digitālā Kapsēta, LLI-437)
Projekta kopējais finansējums Rundāles novada domei EUR
72 343,22, tai skaitā ERAF finansējums (85%) EUR 61 491,73,
nacionālais finansējums (15%) EUR 10 851,49 (5% no kopējām
izmaksām - Latvijas valsts, 10 % Rundāles novada dome).

Lai rūpētos par Latvijas dabu - tās tīrību un ilgtspējību,
nākamgad jau četrpadsmito reizi pēc kārtas, norisināsies
visas Latvijas vides sakopšanas akcija - Lielā Talka. Pērn,
neskatoties uz Covid-19 pandēmijas izplatību un ierobežojumiem, iedzīvotāji bija aicināti talkot solo, duo un ģimenes
talkās, kā rezultātā tīrākas un skaistākas tapa 955 talkošanas vietas visā Latvijā. Savukārt, šogad Lielā Talka, kā
ierasts, norisināsies pēdējā aprīļa sestdienā – 24. datumā,
par vadmotīvu izvēloties: “Tīra Latvija nākamajām paaudzēm”.
Lielās Talkas mērķis jau kopš tās pirmsākumiem ir bijis aicināt
Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību un aicināt līdzdarboties vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību,
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otrajā desmitgadē, sākot ar 2019. gadu, Lielā Talka aicina ne tikai
cīnīties ar piesārņojuma sekām, bet arī ar tā cēloņiem – mudinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties laikus, lai tīru Latviju un tās
skaisto dabu piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes.
Tāpat kā pērn, 2021. gadā organizatori aicinās talkot, piesakot
savu talkošanas vietu un veicot sakopšanas un labiekārtošanas
darbus. Līdz ar Lielās Talkas aktivitātēm, jau trešo gadu iedzīvotāji
aicināti dalīties idejās par to, kas palīdzētu Latvijai kļūt ilgtspējīgākai, piedaloties radošajā akcijā “Ideju Talkā”.
Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme: “Ir liels gandarījums, ka arī šis gads nebija izņēmums, un pavasarī varēja norisināties Lielā talka, bet rudenī – Pasaules talka. Nav svarīgi, vai šogad
talkojām vieni, kopā ar kādu draugu, paziņu vai ģimenes lokā – tas
kļuva par vērtīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē. To turpināsim darīt
arī nākamgad, jo darbs pie sabiedrības izpratnes veicināšanas par
vides jautājumiem, ir ceļš uz ilgtspējīgas valsts veidošanu un attīstību. Cilvēkam un dabai jāmijiedarbojas, bet par to, cik harmoniski
– atbildam mēs.”
Pirmo reizi Lielā Talka Latvijā norisinājās 2008. gadā. Šo gadu
laikā, kopā Lielajā Talkā piedalījušies vairāk nekā miljons cilvēku,
veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan Latvijā, gan iesaistoties mūsu diasporu pārstāvjiem. Desmit gadu laikā, aktīvi
piedaloties sakopšanas un labiekārtošanas talkās, salīdzinot ar
2008. gadu, Latvijā atkritumu daudzums ir iespaidīgi samazinājies. Papildu informācija: www.talkas.lv.
Par talkošanas specifikāciju, atbilstoši situācijai valstī, informēsim.
UZ TIKŠANOS VISĀ LATVIJĀ 24. APRĪLĪ!
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SAULAINES CIEMATA IEDZĪVOTĀJI JAU SAŅEM BIBLIOTEKĀRO PAKALPOJUMU PII “MĀRPUĶĪTE” ĒKAS 1.STĀVĀ
Saulaines un Vecrundāles bibliotēkas vadītāja Anita Maldute jau
apkalpojusi vairākus apmeklētājus, ievērojot ārkārtējās situācijas
noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus valstī.
Bibliotēkas plaukti tiks aizvien papildināti ar daudzveidīgu nozaru un bērnu literatūru, daiļliteratūru un populārākajiem žurnāliem.
Bibliotekāre līdzēs orientēties e-pakalpojumos, tāpat būs iespēja
kopēt, skenēt un izmantot bezvadu internetu. No jūsu pieprasījuma
veidosies bibliotēkas pamatkrājums, bet katra vēlme tiks apmierināta, izmantojot ļoti populāro pakalpojumu – saņemt vēlamo grāmatu
vai žurnālu no citas bibliotēkas pēc iespējas īsākā laikā.
Ja nevarat nokļūt līdz savai tuvākajai bibliotēkai, vienojieties ar konkrēto bibliotekāru par lasāmvielas saņemšanu,
zvanot pa telefonu: Pilsrundāles bibliotēka – 29872017, Saulaines un Vecrundāles nodaļas – 26022551, Svitenes bibliotēka –
22011702, Viesturu bibliotēka – 25919081 un Bērsteles bibliotēka
– 29141837.

Saulaines ciema iedzīvotāja Kristīne mīl lasīt un novērtē nu sniegtās
bibliotēkas iespējas
SAULAINES BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS
P: 10.00 – 17.00, O: 10.00 – 15.00, T: 10.00 – 15.00,
C: 10.00 – 16.00, P: 10.00 – 15.00, S: –, Sv: –.
*katra mēneša pēdējā trešdiena – spodrības diena, kad apmeklētājus nepieņem.
Bibliotēkas mazos apmeklētājus priecēs bibliotēkas vadītājas Anitas
pašdarinātās rotaļļietas
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AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS INFORMĒ: 119 TEHNIKAS VIENĪBAS VEIC ZIEMAS DIENESTA DARBUS
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) atgādina, ka
mainīgos laika apstākļos – ilgstoša snigšana, sniegputenis
– jābrauc uzmanīgi, jo autoceļu brauktuves no sniega tiek
attīrītas tikai pēc snigšanas beigām. Turklāt braukšanas
apstākļi starp dažādām ceļu uzturēšanas klasēm būtiski atšķiras. Ziemas sezonā LAU strādā diennakts režīmā un ziemas dienesta operatīvie dežuranti apseko un uzrauga valsts
autoceļu stāvokli. Šobrīd ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 119 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Piesnigušos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes
materiāliem, nepieciešamības gadījumā darbi tiek veikti atkārtoti. Šodien sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu Kurzemē,
valsts centrālajā daļā un vietām arī Vidzemē. Laika prognozes
liecina, ka turpmākajās stundās intensīva snigšana turpināsies.
Jāņem vērā, ka ilgstošas snigšanas apstākļos sniega kārta uz autoceļiem veidojas atkārtoti arī pēc nesen veiktiem uzturēšanas
darbiem. Aicinām autovadītājus izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci
līdz priekšā braucošiem transportlīdzekļiem.
Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz
autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei
10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.
A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un
to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega
veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.
Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas
klase, kas nozīmē, ka laiks autoceļu brauktuves apstrādei ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā
uz autoceļa brauktuves bīstamajos posmos netiek normēts. Līdz

ar to ceļu lietotājiem jābūt uzmanīgiem, jo grants ceļu apstrāde
ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos
posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.
Jāņem vērā, ka vienam autoceļam dažādos posmos uzturēšanas klases var būt atšķirīgas, līdz ar to mainās arī autoceļa posma
uzturēšanas prasības. Ja autoceļam kādā posmā iz zemāka uzturēšanas, piemēram no A1 uzturēšanas klase nomaina B uzturēšanas klasi, tad arī tā autoceļa posma brauktuves stāvoklis būs
atbilstošs B uzturēšanas klases noteiktajām prasībām.
Lēmumu par ziemas dienesta darbu uzsākšanu uz valsts autoceļiem pieņem 32 ziemas dienesta dežuranti, balstoties uz
faktiskā autoceļa virsmas stāvokļa un laika apstākļu prognozēm.
Galvenie ziemas sezonas darbi ir autoceļu brauktuvju attīrīšana
no sniega un slīdamības samazināšana, t.sk. preventīvā kaisīšana.
Par aizputinātiem un neizbraucamiem autoceļiem un būtiskiem
autoceļu bojājumiem uz valsts autoceļiem, piemēram, iegruvušu caurteku, izskalotu autoceļu, aicinām informēt VSIA “Latvijas
Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts
informatīvo tālruni 8000 5555.
Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē
(www.lvceli.lv), kā arī aplikācija “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli.
Par LAU:
LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz
valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk
nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu
un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi
tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.
Papildu informācijai:
Juris Aksels Cīrulis
LAU Komunikācijas daļa
Tālrunis: 371 29213682
E-pasta adrese: juris.aksels.cirulis@lau.lv
www.lau.lv
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PĒRN ZEMGALĒ ATGRIEZUŠĀS
158 PERSONAS

Uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, Zemgales plānošanas reģionā, pērn atgriezušies 158 cilvēki, tostarp ģimenes ar bērniem. Lielākais atgriezušos ģimeņu īpatsvars novērojams
Jelgavas un Jēkabpils pilsētā, kā arī Dobelē un Bauskā.
Lai arī pagājušais gads bijis pandēmijas izraisīto ierobežojumu vadīts, Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa spējusi pagūt daudz. Piedalījusies nozares
tiešsaistes semināros, dažādās apmācībās, diskusijās, sniegusi
intervijas, organizējusi semināru “Remigrācijas nozīme Zemgalē”, kura mērķis bija veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību
iestādēm, informējot diasporu un remigrantus par aktualitātēm,
kā arī sagatavojusi vairāk nekā 400 individuālos piedāvājumus
potenciālajiem remigrantiem.
Pagājušajā gadā Zemgalē pārsvarā atgriezušās ģimenes
ar bērniem, lielākā daļa remigrantu izvēlējušies atgriezties no
Lielbritānijas. Kā turpmāko dzīvesvietu vairums izvēlas Jelgavu,
Jēkabpili, Dobeli un Bausku, jo šeit ir pieejama nepieciešamā
infrastruktūra – skolas, bērnudārzi, veikali, sabiedriskais transports, plašākas darba iespējas, kā arī salīdzinoši ērti iespējams
nokļūt galvaspilsētā.
“Cilvēki, kuri izplānojuši doties ārpus Latvijas, visbiežāk dodas prom, lai gūtu peļņu savas ģimenes vajadzībām. Vilinājums
ir milzīgs - labs atalgojums, iespēja apgūt jaunu valodu, apskatīt
svešu valsti un iepazīt jaunu kultūru. Taču ir jārēķinās ar sekām,
ko rada dzīve ārzemēs - bieži vien prombūtnē no ģimenes un
draugiem rodas ilgas pēc mājām un pierastās sabiedrības. Lai
atgrieztos Latvijā, svarīgi ir tieši pirmie soļi, kuri ietver dokumentu nokārtošanu mītnes zemē. Sākumā ir grūti iztēloties un
plānot to, kā būtu atgriezties Latvijā. Es iesaku mēģināt iedvesmoties no kāda cita, kurš jau ir atgriezies Latvijā, un sazināties
ar remigrācijas koordinatoru,” stāsta Zemgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Anete Spalviņa.
Ņem vērā: šī gada 1.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, un Latvijas valstspiederīgie, kuri dzīvo ārvalstī, papildus savai dzīvesvietas adresei
varēs norādīt arī adresi Latvijā, kas atvieglos un paātrinās
viņu iekļaušanos Latvijas darba tirgū, sabiedrībā un piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, tai skaitā savlaicīgi
bērnus reģistrēt bērnudārzā vai skolā jau pirms remigrācijas.
Remigrācijas koordinatore Zemgalē: Anete Spalviņa,
e-pasts: anete.spalvina@zpr.gov.lv; mob. +371 22338666.
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ZEMGALĒ TOP REĢIONA JAUNA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA

Zemgales Attīstības padome (ZAP) attālinātā sēdē pirmajā redakcijā apstiprinājusi un publiskajai apspriešanai nodevusi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam
projektu.
Minētā dokumenta izstrāde aizsākās mazliet vairāk nekā pirms gada
un tā tapšanā, ieguldīts liels un pacietīgs darbs, kas saistīts ar apjomīgas informācijas un datu ievākšanu, apstrādi un analīzi, dažāda līmeņa
speciālistu plašu iesaisti. Ņemot vērā Covid – 19 vīrusa pandēmijas
izraisītos mobilitātes ierobežojumus valstī, pārsvarā attālināti notikušas deviņu tematisko darba grupu sanāksmes ar reģionā ietilpstošo
22 pašvaldību attīstības plānošanas un citu speciālistu, kā arī ar valsts
institūciju deleģētu pārstāvju piedalīšanos. Par sava veida atspēriena
platformu jaunā dokumenta izstrādē zemgalieši, līdzīgi kā kolēģi citos
reģionos, izmantojuši definētos mērķus, kas ietverti Nacionālajā attīstības plānā (NAP), Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027.
gadam un pašu reģionā apstiprinātajā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2015. - 2030. gadam.
Topošā dokumenta vairāk nekā 200 lappusēs ietverta esošās situācijas analīze, tostarp dabas un cilvēkresursu, infrastruktūras, apdzīvotības un attīstības centru sniegto pakalpojumu, ekonomikas un reģiona veiktspējas, sabiedrības drošības, sadarbības un funkcionālo saišu
novērtējums, kā arī SVID analīze. Administratīvi teritoriālās reformas
ietekmes raksturojumā redzams, ka pēc gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām nākamajā vasarā ZPR pašreizējo 22 pašvaldību vietā paliks
vairs tikai sešas – Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils
novads, kā arī valstspilsēta – Jelgava. Ievērību pelna fakts, ka līdz šim
platības ziņā reģionā lielākais – Jelgavas novads pēc reformas kļūs par
mazāko, bet Jēkabpils novads kopā ar Jēkabpils pilsētu – par lielāko.
No ZPR telpiskās attīstības plānotājs Sergejs Gemma, prezentējot
topošo Programmu, secināja, ka iedzīvotāju skaits, līdzīgi kā visā valstī, pakāpeniski samazinās. Pērnā gada sākumā Zemgales reģionā bija
228 409 iedzīvotāji, kas ir par 0,8% mazāk nekā vēl pirms gada, taču
darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars ir 61,2%, kas ir nedaudz lielāks nekā
vidēji valstī (60,9%). Priecē fakts, ka arī bezdarba līmenis pakāpeniski
samazinās, 2020. gada septembrī Zemgalē sasniedzot 7,1 %. Viszemākais tas bija Iecavas un Ozolnieku novadā, kā arī Jelgavas pilsētā. Attīstības vīzijā paustais, ka Zemgalei līdz 2030. gadam jākļūst par konkurētspējīgu, zaļu reģionu Latvijas vidienē, sasaucas ar reģiona attīstības
stratēģisko mērķi “Apdzīvotas pilsētas un lauki Zemgalē ”, nosakot, ka
galvenais virzītājspēks mērķa sasniegšanā ir izglītots, radošs un uzņēmīgs cilvēks, konkurētspējīga un inovatīva ekonomika, ilgtspējīga, kvalitatīva un iekļaujoša dzīves vide pilsētās un laukos. Savukārt reģiona
ekonomiskais profils aptver četrus galvenos specializācijas virzienus:
bioekonomika, lauksaimniecība un tās produktu pārstrāde, dabas resursu apsaimniekošana, apstrādes rūpniecība kā pilsētu specializācija,
tūrisms un amatniecība kā reģiona identitātes zīmols.
Tāpat nav mazsvarīgi, ka jaunajā Programmā atspoguļojumu guvis
jau agrāk ar Eiropas Savienības atbalstīto projektu atbalstu izstrādātais reģiona Mobilitātes plāns 2021.-2027.gadam, kur definēts mērķis
uzlabot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un kravu nogādi, samazinot
ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī Reģionālais ainavas un zaļās infrastruktūras plāns, kas ir pirmais šāda veida dokuments valstī un Enerģētikas
rīcības plāns 2018.-2025.gadam. Vērtējot paveikto Programmas pirmās redakcijas izstrādē, Zemgales politiķi ieskicēja vairākus problēmu
jautājumus, kas risināmi tās pilnveidē. Tie saistīti, piemēram, ar ātrvilciena RAIL Baltica līnijas izbūvi.
Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis 29144960
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TAPUSI GRĀMATA. «MĀKSLINIEKI. BAUSKA. IECAVA. RUNDĀLE. VECUMNIEKI.»
Aizgājušā gada nogalē Jelgavas tipogrāfijā iespiesta grāmata–katalogs «Mākslinieki. Bauska. Iecava. Rundāle. Vecumnieki».
Grāmatas saturs veidots, pamatojoties uz biedrības “Meistars Gothards” dalībnieču “Ingas Krolles un Veldas Mizišas 2017.gadā veikto
pētījumu par Bauskas un tās apkārtnes māksliniekiem. Tā ir kā turpinājums pētījumam un īstenotajam projektam „Pētījums – vizuālās
mākslas mākslinieki Bauskas apkārtnē no 19.gs. sākuma līdz mūsdienām”. Informācija vākta un meklēta daudzos Latvijas muzejos,
Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā, mantinieku ģimeņu arhīvos
un citur. Piesaistot darbam mākslas zinātnieci Ainu Ušču un profesionālus reprodukciju fotogrāfus, tapis grāmatas makets.
Grāmatā ietvertas īsa informācija par katru autoru latviešu un angļu
valodā un viena līdz trīs mākslinieka daiļradi raksturojošas fotogrāfijas ar aprakstiem. Sakārtojumā ievērota hronoloģiska secība, ņemot
vērā mākslinieka dzimšanas gadu. Tikai satura rādītājs atklāj katra
autora saikni ar konkrētu novadu.
2020.gada martā Rundāles novada domē reģistrēts biedrības
„Meistars Gothards” iesniegums ar lūgumu iespēju robežās finansiāli atbalstīt ieceri izdot grāmatu. Idejas autores informēja, ka grāmatā tiks ievietota informācija par 50 Bauskas, Rundāles, Rundāles
un Vecumnieku māksliniekiem - gleznotājiem, grafiķiem tēlniekiem.
Tāpat pieteikumā izteikts viedoklis, ka grāmatas par mākslu ir tas
daiļrades veids, kurš spēj izdzīvot cauri gadsimtiem un sniegt nozīmīgas kultūrvēsturiskas liecības par laika posmiem, kuros dzīvojis
mākslinieks, kurš radījis konkrēto mākslas darbu. Tas ir ieguldījums
apkārtnes kultūras mantojuma vērtību saglabāšanā, pārmantošanā
un popularizēšanā. Pamatojoties uz biedrības pieteikumu un Rundāles novada domes lēmumu, grāmatas tapšanai no Rundāles novada
pašvaldības saņemts atbalsts 500 eiro apmērā.
Grāmatas tirāža ir 1000 eksemplāri un tā nonāks bibliotēkās, skolās,
novadu un pagastu pārvaldēs, muzejos, ar mākslu saistītās organizācijās.
2021.gada janvārī Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejā
bija plānots grāmatas atvēršanas pasākums, atklājot arī atspoguļoto mākslinieku darbu izstādi, kas pandēmijas dēļ atcelts. Sekosim
aktuālajai informācijai!

Biedrības “Meistars Gothards” ievadvārdi izdevumam: “Mums apkārt ir
daudz neizzinātu vērtību, kuras ir svarīgi atrast, izpētīt un saglabāt nākamajām paaudzēm. Tāpēc ir tapusi grāmata par piecdesmit Bauskas
un tās apkārtnes māksliniekiem – gleznotājiem, grafiķiem, tēlniekiem
– un viņu daiļradi laikā no 19.gadsimta otrās puses līdz mūsdienām.
Mums ir ar ko lepoties!”
GRĀMATĀ IEKĻAUTIE RUNDĀLES NOVADA MĀKSLINIEKI

Lūcija Žurgina (1908-1999)
Biruta Gustiņa (1917-2006)
Zigurds Gustiņš (1919-1950)
Harijs Purviņš (1920-2007)
Uģis Mežavilks (1929-1998)
Mazalda Viesta-Imobergstega (1932-2005)
Vilnis Resnis (1939-2002)
Imants Lancmanis (1941)
Īra Rozentāle (1959)
Pēteris Līdaka (1978)
Laura Matilde Ikerte (1978)
Jaunākais pētījuma un grāmatas autoru atklājums – Rundāles pagastā dzimusī gleznotāja Mērija Bernere (dz.Marija Piliņam 19031984). Viņas radošā darbība paliek ārpus šī izdevuma, jo informācija
saņemta pārāk vēlu.

Ilustratīvajam materiālam izmantoti mākslas darbi no privātkolekcijām un Latvijas muzeju krājuma, vairāku novadnieku
gleznas un grafikas piedāvāja Bauskas muzejs. Tēlniecības
objekti fotografēti to atrašanās vietās.

Imants Lancmanis. Pašportrets ar ābolu vainagu. 2011. Audekls, eļļa.
115,5 x 88 cm. Mākslas centrs “Zuzeum”, Zuzānu kolekcija
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JŪTAMIES PIEDERĪGI SAULAINIEŠIEM KĀ ĢIMENEI
Bieži vien, domājot par skolas gadiem Saulainē, esmu mēģinājusi analizēt un saprast, kas bija tas spēks, kas mūs, pagājušā gadsimta 60.gadu saulainiešus, padarīja par vienotu saimi, par tiem,
kas katrs dzīvē esam izveidojušies. Tas bija Saulaines pedagogu
kolektīvs, kurā vislielākais devums bija skolotājam, trenerim, visneparastākajam cilvēkam, kuru man ir bijis lemts satikt – Jevgeņijam
Pavlovičam Brandam. Cilvēkam, kurš savas dzīves labākos gadus ir
atdevis jauniešiem un sportam. Personība ar neizsīkstošu enerģiju,
jauniešu mīlēts un cienīts, ļoti cilvēcīgs, atstājis neizdzēšamas atmiņas tā laika saulainiešu sirdīs.
SPORTS SAKĀRTO VESELĪBU
Mana pirmā satikšanās ar J. Brandu bija uzņemšanas komisijā,
kad pēc pamatskolas beigšanas vecāki izdomāja, lai es izglītojoties
Saulainē. Iestājeksāmenus nokārtoju labi, konkursu izturēju. Atceros,
toreiz ar katru, kurš bija sekmīgi nokārtojis eksāmenus, komisijai
notika pārrunas. Skolotājs, kurš man pajautāja, kāpēc fizkultūrā nav
atzīmes, bija J.Brands. Daudz slimoju un fizkultūrā vērtējuma nebija.
Biju ievērota slaidā auguma dēļ un jau no pirmā kursa tiku uzaicināta uz basketbola treniņiem, ko viņš vadīja. Sporta treniņi deva
rūdījumu un sakārtoja veselību. Trenējāmies ziemā sporta manēžā,
tā atradās tajā vietā, kur tagad ir kopmītnes (dienesta viesnīca).
Vasaras pagāja sporta laukumā, spēlēs un treniņnometnēs.
J. Brands prata saliedēt jauniešu kolektīvu, izveidoja sporta klubu.
Uz mūsu sporta krekliņiem allaž bija burti SSK – Saulaines sporta
klubs. Braucām uz sacensībām visā Latvijā ar smagajām mašīnām,
kravas kastēs bija salikti soli. Vēlāk Saulaines skola iegādājās autobusu, kurā bija 28 vietas un vairs nevajadzēja salt vaļējā mašīnā.
Sacentāmies ne tikai Latvijas vidējo speciālo mācību iestāžu sporta
laukumos, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Saulaines tehnikuma meiteņu
basketbola vienība nokļuva Vissavienības sacensībās Odesā, kur no
16 komandām ieguvām astoto vietu.
Atskatoties atpakaļ un zinot, cik daudz sporta veidos saulainieši
piedalījās, šodien pat nevaru saprast, kā J.Brands to visu noorganizēja, kā iekārtoja treniņus, jo bija tikai divi sporta skolotāji – viņš un
M.Hildebrante. Riteņbraucēji, volejbolisti, vieglatlēti, basketbolisti,
zēni un meitenes.
Atceros, braucot uz sacensībām Smiltenē, mašīna pieturēja pie
kādas mazas upītes, kurā bija vēži. Tolaik to bija daudz visās upēs,
jo daba netika tā piesārņota ar ķimikālijām. Man paslīdēja kāja un
es iekritu ūdenī, drēbes slapjas. Naktī gulējām kaut kādos krūmos,
tika dedzināts ugunskurs. No rīta pamostoties, skatos – Brands virs
ugunskura žāvē manas slapjās treniņbikses. Basketbola treniņos
viņš man allaž atgādināja: «Zaķi, lec augstāk!», jo biju gara auguma, bet slinka palēcienos. Runāja viņš latviski, bet ar krievu akcentu.
Savu pirmo mīlestību kara laikā viņš atrada Latvijā, netālu no Jelgavas. Kopdzīvē ar Annu izauga trīs meitas.
AR CILVĒCĪBU UN DROSMI
Mans grupas biedrs Andris Vēveris atceroties vienu, varētu teikt,
vēsturisku notikumu no Saulaines dzīves 1963.gadā. Brandam kāds
vietējais iedzīvotājs bija izstāstījis, ka Kaucītes gravā starp Lejaskrogu un tagadējo šoseju (tolaik mazbānīša dzelzceļa tiltu) atrodas 1941.gadā nošautu un gravas pļaviņā apraktu cilvēku kaps. Viņš
pieaicinājis vairākus vecāko kursu zēnus, licis paņemt līdzi lāpstas
un gājuši meklēt to vietu. Zēniem savus nodomus viņš nav teicis,
pēc kāda brīža, staigājot pa gravu un rūpīgi vērojot zemi, beidzot
ievērojuši četrstūra veida uzbērumu.
J.Brands licis zēniem rakt, aptuveni divu lāpstu dziļumā atrasti
kauli, kas tur gulējuši kopš 1941.gada jūlija un augusta. Kopīgajā
kapā atradušās nošauto cilvēku mirstīgās atliekas – bijušas divas
sievietes, viens vecāks vīrs ar brillēm un kabatas grāmatiņu, kurā
atradies galdnieka zīmulis, pārējie bijuši bērni. Mirstīgās atliekas

Jevgeņijs Brands ar Saulaines sportistiem
tika rūpīgi izņemtas, kauli nomazgāti, salikti, ja mana atmiņa neviļ,
tad sešos zārkos, kas bija apvilkti ar sarkanu drēbi, un mēs, tā laika saulainiešu saime, viņus svinīgi paglabājām Saulaines parkā aiz
Kaucmindes pils, kur vēlāk tika uzstādīta piemiņas plāksne. Andrim
palicis prātā, ka nošautie bijuši Vecsaules pagasta iedzīvotāji – padomju aktīvisti.
Pirms atmiņu rakstīšanas aprunājos ar saviem skolas biedriem
par šo periodu un J.Branda lomu mūsu likteņos. Viņa lielākais nopelns bija tas, ka viņš prata saliedēt jauniešus, ieaudzināt kopības
izjūtu. Ikviens, kurš vēlākos gados, dzirdot vārdus «Saulaine» vai
«Esmu mācījies Saulainē», saprata, ka esam no šīs lielas ģimenes,
kur cits citu atbalsta un palīdz. Mans izlaidums notika reizē ar tehnikuma jaunās ēkas svinīgu atklāšanu 1965.gadā. Šajā laikā par
mācību iestādes direktoru strādāja Jevgeņijs Pavlovičs Brands. Vēl
pusgadu varēju spēlēt bumbu tehnikuma komandā, un tad pienāca
skumjais brīdis – Brandam vajadzēja aiziet no Saulaines.
NEPARASTĪBAS UN PAMĀCĪBAS
Antons Undzenko ir stāstījis: «Īpaši mīļas atmiņas no Saulaines ir
tās, kas saistītas ar pasniedzēju Jevgeņiju Brandu. Kabinetā viņš bija
nopietns, bet stadionā atļāvās arī jokus, kas mums visiem patika.
Piemēram: «Antoniņš, paņem zemo startiņš.» Man likās, ka vāciski
un krieviski viņš runāja skaidrāk nekā latviski, taču viņa izteicieni bija
ļoti tīkami.
No J.Branda ieguvu mācību visam mūžam. Gājām no Saulaines
uz Bausku, lai brauktu uz sacensībām Igaunijā. Sportam vajadzīgās
mantas biju salicis portfelī, bet meitenēm bija smagi koferi. J.Brands
pasauca mani maliņā un sacīja: «Antoniņš, esi džentelmeniņš, paņem meitiņš koferīts.» Šo frāzi atminos visu laiku. Ak, kā J.Brands
prata stāstīt anekdotes un piedzīvojumus! Mēs smējāmies, vēderus turēdami, locījāmies no smiekliem. Smējāmies, tiklīdz viņš sāka
stāstīt!”.
Anna Truntika atceras J.Branda laikā organizētos interesantos
pasākumus – svētkus, kursu vakarus, viktorīnas. „Viņš vadīja visādas
izdarības ar aizrautību un mīlestību, bija patīkami skatīties un klausīties. Skaisti dziedāja, bija interesants sarunu biedrs, nekad nepacēla
balsi, bet visi viņu klausīja – ja reiz sacīja, otrreiz nevajadzēja atkārtot. Svētki bija jauku piedzīvojumu bagāti, tajos iesaistījās viss tehnikums, katrs kurss ar savu komandu. No mūsu kursa piedalījās pilnīgi visi, arī tie, kam sports nebija aicinājums. Viss sākās ar ugunskura
iekuršanu un ūdens uzvārīšanu, tad sekoja jautras sportiskas stafetes. Noslēgumā, kad mūsu kurss ieguva pirmo vietu, pēc kartes (kā
orientēšanās sacensībās) bija jāsameklē dāvana. Staigājot krustu
šķērsu, atradām meklēto. Tā bija kopgalda vadītājas Inas Neibertes
(skolojusies Kaucmindes mājturības skolā) ceptā torte, ļoti garda.
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JŪTAMIES PIEDERĪGI SAULAINIEŠIEM KĀ ĢIMENEI

Jevgeņijs Brands (ar bumbu rokās) tikšanās reizē Sporta pilī
J. Brands, būdams Rīgas Sporta pils direktors, ar 1977.gadu sāka
organizēt saulainiešu, bijušo sportistu, salidojumus Sporta pilī. Tās
bija neaizmirstamas tikšanās, kuras ļoti gaidījām. Notika sacensības
volejbolā, basketbolā un galda tenisā. Mūsu pretinieki bija gan Sporta pils, gan Kazdangas tehnikuma komanda. Viss bija pārdomāts
– uzvarētāju apbalvošana, viktorīnas par Saulaini un sportu, tikšanās
ar slaveniem sportistiem, mākslinieku priekšnesumi, vakariņas un
dejas. Pēdējais salidojums notika 1993.gadā Dalbē.”
Pēc smagas slimības J. Brands no dzīves šķīrās 1994.gada

15.martā. Daudzi simti saulainiešu Rīgas Meža kapos bija atnākuši
atvadīties no sava Skolotāja. Saulainieši viņu cienīja, mīlēja un novērtēja. J.Branda devums Saulaines un Latvijas sportā ir nenovērtējams.Paldies liktenim, ka tieši J.Branda laikā, mācoties Saulainē,
man bija iespēja nodarboties ar sportu! Iegūtais rūdījums noderējis.
Interese par sportu saglabājusies – sportoju un esmu aktīva līdzjutēja.
DAŽI FAKTI NO BIOGRĀFIJAS
J.Brands dzimis 1923.gadā Maskavā, šveicieša un vācietes ģimenē. Beidzis Kijevas artilērijas karaskolu. Tā kā perfekti zinājis vācu
valodu, Otrā pasaules kara laikā iesūtīts vācu armijas aizmugurē, lai
vāktu izlūkošanas materiālus. Ar savāktām ziņām, draudot dzīvības
briesmām, pārgājis frontes līniju un iegūtās vērtīgās ziņas nodevis
Sarkanās armijas štābā. Pēc kara atvaļināts no armijas, jo nekrieviskā izcelsme padomju iestādēm likusies nepieņemama. Turpmākā dzīve no 1946.gada saistīta ar sportu. Viņš bijis dažādu sporta
organizāciju vadītājs, kādreiz slavenās Rīgas Sporta pils direktors.
No 1950. līdz 1965.gadam Saulaines lauksaimniecības tehnikumā
strādājis par sporta skolotāju, bijis direktors.
J.Brandam piešķirts Nopelniem bagātā trenera nosaukums. Viņš
apbalvots ar daudzām medaļām un godarakstiem. 1985. gadā ierakstīts PSRS sporta Goda grāmatā.
Dzintra Bračka (dzim. Zaķe)

APKOPOTI ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMAS – 2020 IEVIEŠANAS REZULTĀTI
Apkopoti Latvijas Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži atbalstītās Zemgales Kultūras programmas – 2020 ieviešanas rezultāti. Pašvaldību, nevalstisko
organizāciju un privātpersonu konkursam iesniegto un apstiprināto
projektu ieviešana noritējusi vīrusa Covid – 19 pandēmijas izraisītu ierobežojošu faktoru ietekmē, taču kopumā, nepilna gada laikā
paveiktais devis būtisku pienesumu reģiona kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā, kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.
Gada sākumā Zemgales konkursa rīkotāji pavisam saņēma
92 projektu pieteikumus ar kopējo finansējuma pieprasījumu 373
667,69 eiro. Vērtēšanas komisija apstiprināja 59 projektus un ieviešanai piešķīra 114 000 eiro finansējumu. Apkopojot ieviesēju sniegtos pārskatus, redzams, ka no visiem Programmas atbalstītajiem
projektiem sekmīgi ieviesti 53, daļēji – četri, bet pilnībā neieviesti
palikuši divi projekti. Tas galvenokārt dēļ tā, ka vairāku aktivitāšu
ieviešanu liedza pandēmijas raisītie ierobežojumi.
No ieviestajiem projektiem ievērību pelna Jelgavā notikušais
starptautiskais koka skulptūru simpozijs “Otrā elpa”, sarīkojums
“IV Vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem – 125” un
starptautiskais puzuru darināšanas seminārs – praktikums, kas dalībniekiem ļāva vairot zināšanas par puzuru dekoratīvo un praktisko
nozīmi tradicionālajā kultūrā un mūsdienu dizainā. Savukārt Aizkrauklē notika tradicionālā Kalēju diena “Kalējs kala debesīs, ogles
bira Daugavā” ar vairākām meistardarbnīcām un vides objekta “Pilskalna pavards” veidošanu, Jēkabpilī – amatierteātru festivāls “Laipa”,
Pļaviņās – kamermūzikas dienas, Tērvetē – gadskārtējie Zemgaļu
svētki, bet Rundālē – Zemgales stāstnieku festivāls “Gāž podus
Rundālē”. Jāpiebilst, ka Rundāles novadā ar vēl viena projekta atbalstu sagatavots oriģināls digitāls izdevums “Teiksma
par Mežotnes pilskalnu”, kas ir labs pienesums mūsu tautas
senatnes godināšanai un zemgaļu varonīgo cīņu vēstures attēlojumam. Augustā Bauskā, Bornsmindē, Mežotnē, Salgalē, Staļģenē, Tetelē un Jelgavā izskanēja jauniešu kora “Balsis” koncertu

sērija “Lielupes balsis”, bet Jēkabpils novada biedrība “Ūdenszīmes”
īstenoja projektu “Renesanses periods Sēlijas austrumos”, kas vairoja iedzīvotāju zināšanas par senču dzīvi Sēlijā, rosināja izveidot
jaunu tūrisma maršrutu, kas aptver kultūrvēsturei piederīgas vietas
Neretā, Asarē, Subatē un vēl citviet novadā. Plašu interesi raisošs ir
Krustpils novada Vīpes pagasta amatniecības centrā “Māzers” īstenotais projekts, kas devis iespēju apgūt aušanu slavenajās Pētera
Viļumsona pusautomātiskajās stellēs, iepazīt to darbības principus.
Virknē projektos veikti nozīmīgi kultūrvēstures objektu izpētes un restaurācijas darbi. Tā Kokneses novadā veikta Iršu muižas
klēts – magazīnas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai turpmāk
varētu plānot tās saglabāšanu un pieejamību apmeklētājiem. Tas
ir tipoloģiski spilgts piemērs, kas raksturo muižu arhitektūru vēlīna
klasicisma periodā. Jelgavas novadā īstenots projekts “Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija”.
Minētā būvgaldniecības izstrādājuma restaurāciju veica novadniece, restauratore Zane Jasone. Jelgavas pils saimnieki – Lauksaimniecības universitāte saņēmusi vēsturiski nozīmīgu dāvinājumu no
Burbonu Karaliskās dinastijas institūta – Francijas karaļa Luija XVIII
portretu, kas ir 19.gadsimta sākuma oriģināls mākslas darbs. Pirms
tā izstādīšanas publiskai apskatei, pils muzejā, ar ZKP projekta atbalstu veikta gleznas un tās rāmja restaurācija. Jāpiebilst, ka Francijas karalis Luijs XVIII Jelgavas pilī uzturējies divas reizes – 18. gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā. Cits restaurācijas piemērs
meklējams Viesītes muzeja “Sēlija” īstenotajā projektā, kur šaursliežu dzelzceļam veltītā ekspozīcija papildināta ar 20. gadsimta 50.
gadu dzelzceļa pavadones atjaunotu formas tērpu. No iespieddarbu
klāsta var minēt Bauskas biedrības “Meistars Gothards” ar projekta
atbalstu izdoto grāmatu “Mākslinieki. Bauska. Iecava. Vecumnieki.
Rundāle”, kurā apkopota un strukturēti atainota Bauskas apkārtnes
profesionālo gleznotāju, tēlnieku un grafiķu, pavisam 50 autoru darbība no 19.gadsimta līdz mūsdienām.
Juris Kālis, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2021.GADA 20.JANVĀRI
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Punslavu pers.palīgs
Lielupes mala
Pasteļi
Pasteļi
Lāči
Pilsrundāle
Pilsrundāle 25
Pilsrundāle 42
Pilsrundāle 68
Pilsrundāle 76
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 99
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 114
Pilsrundāle 115
Pilsrundāle 27
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Ziedoņi 30
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.6
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.43
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 220
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174

40760080277
40760080383
40760100045

LLT 205
Jaunbērzi
Eglītes 3

0,0500
0,3000
0,7000

SVITENES PAGASTS

RUNDĀLES PAGASTS
40760010050
40760010076
40760020055
40760020073
40760030179
40760030224
40760030228
40760030245
40760030271
40760030278
40760030286
40760030291
40760030292
40760030300
40760030301
40760030309
40760030313
40760030314
40760030325
40760030335
40760030432
40760030602
40760030436
40760030571
40760030594
40760030452
40760030564
40760030565
40760060156
40760080121
40760080134
40760080139
40760080119
40760080141
40760080143
40760080173
40760080182
40760080183
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080231
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
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1,5000
12,8500
0,3000
0,1800
2,3890
0,0300
0,0150
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0800
0,0300
0,0300
1,0500
0,2800
0,3900
0,0700
0,0900
0,2000
0,0100
0.0073
0,0600
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0.0300
0,0500
0.0600
0,0500
0,0500
0,0790
0,0250
0,0250
0,0680
0,0350
0,0500
0,0250
0.0500
0,0900
0,0500
0,0250
0,0900
0,2300
0,0500
0,0100

40880010095
40880040264
40880040265
40880040266
40880040288
40880040282
40880040291
40880040292
40880040325
40880040333
40880040390
40880040372
40880040432

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svari

0.7000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,0600
0,1000
0,0600
0,1000
0,0700
0,1000
0,1000
1,3100

VIESTURU PAGASTS
40960040178
40960070253
40960070286
40960070287
40960070288
40960070290
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960070301
40960070289
40960080085
40960020040

Pie dīķa
Bērsteles mazdārziņi
Birzītes
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Birzītes
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Birzītes
Ezīši
Vairogu mazdārziņš 6
Bez nosaukuma

0,0680
0,3400
0,5280
0,2700
0,5300
0,2830
1,3300
0.2600
5,4000
0,3000
1,1350
0,3670
0,1691
0,1100
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Aicinām tūrisma sektora
uzņēmējus pieteikties dalībai
diskusijā ar uzņēmējiem
no Raunas un Gatčinas (Krievija).
Diskusijas mērķis ir
savstarpējās sadarbības
veicināšana kopīgu tūrisma
produktu veidošanai,
ideju un pieredzes apmaiņa.
Pieteikšanās: Santa Švāģere
(tālr. 28343312,
e-pasts santa.svagere@rundale.lv).
Diskusija tiks organizēta tiešsaistē.
Lai nodrošinātu
pilnvērtīgu Krievijas sadarbības
partneru iesaiste, diskusija notiks
krievu valodā.
Pasākums tiek organizēts
Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
RUNRARO ietvaros.

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Līdaka: e-pasts kristine.lidaka@rundale.lv, tālr.29297669.

