Nr. 7 (217) 2015.gada Jūlijs

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
SLEJA
Vasara tradicionāli ir atvaļinājumu un atpūtas laiks, tāpēc, neskatoties uz ne pārāk
vasarīgiem laika apstākļiem,
novēlu visiem izbaudīt vasaras atpūtas piedāvājumus
un uzkrāt enerģiju visam gadam pēc atvaļinājumiem.
Paralēli vasaras vilinājumiem ļauties atvaļinājumu
priekiem, nevaram aizmirst,
ka vasara ir labākā būvniecības sezona un tāpēc jāveic
iesāktie darbi šajā jomā.
Mūsu novadā tā ir SĒĻU
mājas Pilsrundālē siltināšana un Svitenes un Pilsrundāles
ūdenssaimniecību
projektu pabeigšana, kā arī
vēl neapgaismoto Svitenes
ielu apgaismošanas projektu realizācija. Pašlaik arī
ļoti intensīvi norit darbs pie
vairāku nozīmīgu projektu
dokumentācijas sagatavošanas realizācijai nākamajā
un turpmākajos gados:
! Alejas veidošanas projekts no Rundāles pils līdz
Enitēniem,
! Mežotnes baznīcas kā
kultūrvēsturiska objekta atjaunošanas projekts,
! Domes ēkas paplašināšanas ar bibliotēkas, doktorāta, aptiekas, klientu apkalpošanas centra un kultūras
un sabiedrisko pasākumu
telpām projekts.
Nupat uzsākts darbs pie apjomīga projekta novada ceļu
rekonstrukcijai 1,17 miljonu
eiro apmērā.
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

CEĻOJUMĀ LĪDZ VARAVĪKSNEI – TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS
„MADARAS” SKOLĒNU DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS

Mirklis no mēģinājuma – spītējot lietum mazie dejotāji jūtas moži un gatavi darbam
/Foto un teksts: Sandra Kerēvica/
Šogad XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētkos piedalījās rekordliels skaits - 37 890 dalībnieku, kas ir lielākais dalībnieku skaits svētku vēsturē.
Tomēr neskatoties uz to, lai
nokļūtu uz svētkiem, bija jāiztur nopietna konkurence.
No Rundāles novada šo lielo godu ieguva Pilsrundāles
vidusskolas TDK „Madaras”
1.-2.klases kolektīvs, kuru
vada skolotāja Aiga Vangale.
Mūsu dejotāji piedalījās
tautas deju kolektīvu lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt”,
kurš notika Daugavas stadionā

ar moto „Soļus kā burtus kopā
liksim, un tā līdz varavīksnei
tiksim”. Lielkoncertā stāstu par
ceļojumu līdz varavīksnei izdejoja 16 700 dalībnieki. Mūsu
mazie dejotāji dejoja vairākās
dejās – „Juku juku”, „Latviešu
pāru deju svītā”, dejā „Vēderiņš
burkšķ”, kā arī fināla dejā „Un
no mākoņiem”.
Deju kolektīvs uz Rīgu devās jau pirmdienas, 6.jūlija,
vakarā, lai otrdien jau no paša
rīta ierastos Daugavas stadionā un piedalītos mēģinājumā.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
dzīvojām Rīgas 88.vidusskolā, kur otrajā stāvā mums tika
iedalītas divas telpas. Šajā pat

skolā dalībniekiem tika nodrošināta ēdināšana. Mēģinājumu
grafiks mazajiem dejotājiem
bija diezgan intensīvs, īpaši
ceturtdien – kad notika mēģinājums, bet vakarā – jau pirmā
uzstāšanās ar skatītājiem.
Tālāk sekoja divi koncerti
piektdien. Šajā dienā laika apstākļi pārāk nelutināja, un pēc
otrā koncerta bērni pārradās ar
slapjām vilnas zeķēm un dubļainām pastalām, bet neskatoties uz to, ka bija noguruši un
dažs arī nedaudz nosalis – bija
izturīgi un apmierināti.
•
Turpinājums 4.lpp.
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Rundāles novada ziņas

PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
30. JŪNIJĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI
IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
Balstoties uz Rundāles novada Sociālā
dienesta atzinumiem, sēdē tika pieņemti
pozitīvi lēmumi par trīs dzīvojamo platību
izīrēšanu vai īres līgumu pagarināšanu Saulaines Sociālajā centrā.
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai iznomātas sekojošas pašvaldībai piekritīgas zemes:
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pasteļi” zemes vienība 0.23 ha platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 99” zemes vienība 0,03 ha
platībā;
- Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 135” zemes vienība 0,03 ha
platībā un nekustamā īpašuma “Pilsrundāle
140” zemes vienība 0,03 ha platībā.
Garāžas uzturēšanai uz pieciem gadiem
tika iznomāta Viesturu pagasta nekustamā
īpašuma „Burtnieku iela 3B/7” zemes vienība 0.0064 ha platībā.
Tāpat domes sēdē tika veikti grozījumi
Rundāles novada domes 2015.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.14 “Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pasteļi” zemes vienības iznomāšanu”, aizstājot lēmuma 1.punktā skaitļus un vārdus
“0,08 ha platībā” ar skaitļiem un vārdiem
“0,09 ha platībā”.
IZSTRĀDĀTI JAUNI SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTIEM RUNDĀLES NOVADĀ,
PAPLAŠINOT PABALSTU SAŅĒMĒJU
LOKU
Līdz šim Rundāles novadā sociālie pabalsti tika piešķirti, balstoties uz 2009.gadā
izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem
„Par pašvaldības pabalstiem, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” un “Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus”. Veicot Sociālā dienesta sociālās palīdzības un pakalpojumu
analīzi, iedzīvotāju aptauju par sociālās
palīdzības un pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, un ņemot vērā Valsts kontroles
un iedzīvotāju ieteikumus, Rundāles novada
Sociālais dienests ir izstrādājis jaunus sasitošos noteikumus par sociālās palīdzības
pabalstiem Rundāles novadā.
Būtiski, ka jaunie noteikumi nodrošina
visām personām (ģimenēm) vienādas iespējas un neierobežo tiesības saņemt to
vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību.
Spēkā vairs nebūs ierobežojumi, kas paredzēja, ka sociālās palīdzības saņemšana ir
saistīta ar deklarēšanās ilgumu Rundāles
novadā, kā arī noteica, ka personas (ģime-

nes), kuras saņem GMI un dzīvokļa pabalstu, vienlaikus nevar saņemt citus sociālās
palīdzības pabalstus.
Noteikumos ir mainīti arī kritēriji dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanā. Nosakot
pabalsta apmēru personām, kurām ir individuālā apkure, apkures izmaksa par 1m2
ir noteikta konstanta - 1.75 EUR (puse no
vidējā lieluma, kas nepieciešams 1 m2 apsildīšanai). Tāpat noteikumos paplašināts
pabalsts ārkārtas situācijās nonākušajām
personām.
Rundāles novada domes 2015.gada
saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālās
palīdzības un pašvaldības pabalstiem
Rundāles novadā” 7.lpp. Ü
TURPMĀK TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSU VARĒS IEGŪT ARĪ
AR ĪPAŠUMĀ ESOŠU ZEMI, MĀJU, TEHNIKU
Lai nodrošinātu Rundāles novada iedzīvotāju, kuri nonākuši krīzes situācijās, interešu aizsardzību, ir izstrādāti saistošie noteikumi, kas nosaka kustamo un nekustamo
īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu,
novērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam Rundāles novadā. Tas
var būt zemes, meža īpašums līdz 3ha, kas
pieder personai, viens traktors, automašīna,
piekabe, garāža vai nekustamais īpašums –
māja.
Rundāles novada domes 2015.gada
saistošie noteikumi Nr.6 “Par kustamo un
nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms
par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam, Rundāles novadā” 11.lpp. Ü
NOVADĀ IEVIEŠ MAZNODROŠINĀTĀS
PERSONAS (ĢIMENES) STATUSU
Domes sēdē tika apstiprināti saistošie
noteikumi par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu Rundāles novadā. Noteikumi paredz, ka ģimene
(persona) atzīstama par maznodrošinātu,
ja tā savu pamata dzīvesvietu deklarējusi
Rundāles novada administratīvajā teritorijā
un tās ienākumi pēdējos trijos mēnešos nepārsniedz pusi no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra.
Rundāles novada domes 2015.gada saistošie noteikumi Nr.5 „Par maznodrošinātās
personas (ģimenes) statusa noteikšanu Rundāles novadā” 10.lpp. Ü
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
Domes sēdē tika nolemts atļaut sadalīt
Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Bullēni”, atdalot aptuveni 4.7 ha platībā lielu
zemes gabalu un izstrādājot zemes ierīcības projektu.

PIEŠĶIR FINANSĒJUMU SENIORU
BIEDRĪBAI „DZĪVOTPRIEKS”
380,00 EUR liels Rundāles novada finansējums piešķirts senioru biedrības “Dzīvotprieks” projekta „Vecums, tās ir iespējas”
realizācijai. Rundāles novada domes līdzfinansējums tiek paredzēts trim aktivitātēm
– vienam labas pieredzes braucienam pie
Aizputes senioru biedrības „Piesaulīte” un
Kuldīgas senioru kopas „Rumbiņa”, senioru
saietam 1.oktobrī un biedru kopsapulcei.
APSTIPRINA IZSOĻU REZULTĀTUS
Domes sēdē tika apstiprināti īres maksas izsoles rezultāti nekustamajam īpašumam – dzīvoklim Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē ar kopējo
platību 85,10 m2. Visaugstāk nosolītā cena
ir 0,88 EUR par vienu dzīvojamās platības
kvadrātmetru mēnesī.
Tāpat tika apstiprināti Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines attīrīšanas iekārtas” zemes vienības (kopējā platība 1,90 ha) ar apbūvi (sūkņu māja, kopējā
platība 64,6 m²) izsoles rezultāti. Izsolē piedāvātā augstākā cena par īpašumu 5000
EUR.
APSTIPRINA GROZĪJUMUS BUDŽETĀ
Domes sēdē tika apstiprināti Rundāles
novada domes 2015.gada saistošie noteikumi Nr.7 „Par grozījumiem Rundāles
novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes
budžetu 2015.gadam”.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļa grozīta
par 2 005 EUR. 880 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta „Bērītis
mans kumeliņš” realizācijai, 1 125 EUR Valsts izglītības satura centra Pilsrundāles
vidusskolas 1.-2.klašu deju kolektīva Madaras dalības līdzfinansējums Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Attiecīgi pamatbudžeta izdevumu daļa grozīta, lai īstenotu
paredzētās aktivitātes – projektu „Bērītis
mans kumeliņš” un segtu izdevumus par
skolēnu ēdināšanu un naktsmītnēm Rīgā.
No paredzētajiem līdzekļiem projektu līdzfinansējumam 7 950 EUR piešķirti
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Apses”
kanalizācijas tīklu pārbūvei.
Savukārt Pilsrundāles vidusskola veikusi
grozījumus starp klasifikācijas kodiem, kurināmajam paredzētos līdzekļus 3 496 EUR
apmērā novirzot skolas telpu remontam. Ietaupījums radies, jo pērn veikta skolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana, kas
ļauj būtiski ietaupīt kurināmajam paredzētos līdzekļus.
Ar noteikumiem var iepazīties www.rundale.lv Pašvaldība/ Saistošie noteikumi.
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PIEŠĶIR FINANSĒJUMU MĀJAS „PRIEŽPURI” JUMTA REMONTAM UN KĀPŅU TELPAS LOGU NOMAIŅAI
Aprīlī pēc dzīvojamās mājas
„Priežpuri” iedzīvotāju iesnieguma, dome lēma par mājas pārņemšanu apsaimniekošanā.
Pēc dzīvokļu īpašnieku ierosinājuma, apsekojot mājas
„Priežpuri” tehnisko stāvokli,
tika konstatēts, ka jumta nesošās konstrukcijas ir deformējušās, ir trupe un savienojumu
sabrukšana jumta nesošajā
konstrukcijā. Veicot jumta seguma nomaiņas darbus, nepieciešams nomainīt esošo
lietus noteku sistēmu, vējdēļu
apšuvumu. Tāpat nolietojušies
ir kāpņu telpas logi, kā rezultātā
nav iespējams nodrošināt nepieciešamo hermētismu un samazināt siltuma zudumus caur
logu konstrukcijām.
Iepirkumu komisijas izsludinātajā cenu aptaujā būvdarbu
veikšanai par uzvarētāju tika
atzīts SIA „Šons” piedāvājums,
kas sastāda 13 459,58 EUR ar
PVN lielu summu.
Domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri par mājas jumta
remontu un piešķīra no pašvaldības budžeta līdzekļiem
nepieciešamos 13459,58 EUR.
Līdzekļus paredzēts atgriezt
laika posmā no 2015.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam,
nosakot papildus apsaimniekošanas maksai, kas veido 0,20
EUR/m2 mēnesī, ikmēneša apsaimniekošanas papildus maksājumu 0,64 EUR/m2.
„APSĒS” PĀRBŪVĒS KANALIZĀCIJAS TĪKLUS
Maijā ar domes lēmumu
pašvaldības
apsaimniekošanā tika uzņemta arī dzīvojamā
māja „Apses”. Pēc iedzīvotāju
iesnieguma, tika veikta mājas
kanalizācijas tīklu apsekošana.
Līdz šim māja nav bijusi pieslēgta centralizētajiem pašvaldības kanalizācijas tīkliem,
tajā ir ierīkotas sausās tualetes ar stāvvadiem pa stāviem.
Lai pieslēgtu māju pašvaldības
kanalizācijas tīkliem, nepieciešams veikt iekšējās un ārējās
kanalizācijas pārbūves darbus.
Iepirkumu komisijas izsludinātajā cenu aptaujā par uzvarētāju tika atzīts SIA „Ūdens Rīgai”
cenu piedāvājums būvdarbu
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veikšanai, kas sastāda 7949,46
EUR ar PVN lielu summu.
Domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri organizēt apsaimniekojamās mājas „Apses”
kanalizācijas tīklu pārbūves
darbus saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem, piešķirot no
pašvaldības budžeta nepieciešamos 7949,46 EUR. Līdzekļus
plānots atgūt laika posmā no
2015.gada 1.jūlija līdz 2020.
gada 30.jūnijam, nosakot papildus apsaimniekošanas maksai,
kas veido 0,20EUR/m2 mēnesī,
ikmēneša apsaimniekošanas
papildus maksājumu 0,34 EUR/
m2.
„MĀRPUĶĪTĒ” APZAĻUMOS
ROTAĻU LAUKUMU
Deputāti atbalstīja PII „Mārpuķīte” Ekopadomes sagatavoto projekta pieteikumu „Rundāles novada PII „Mārpuķīte”
tūju stādījumu mulčēšana un
rotaļu laukuma apzaļumošana”.
Tā realizācijai no pašvaldības
budžeta piešķirti 999,12 EUR,
kas 100% nosedz projekta izmaksas. Līdzekļi piešķirti projektu konkursa „Iedzīvotāji veido
savu vidi” ietvaros, kas paredz
līdz 1000 EUR lielu finansējumu novada iedzīvotāju iniciatīvu realizācijai Rundāles novada
teritorijas labiekārtošanā, pilnveidošanā un uzlabošanā.
Projekta ietvaros pirmsskolas izglītības iestāde iegādāsies
11 lazdas, sešas hortenzijas,
trīs melnaugļu aronijas, četrus
pīlādžus ar pārtikā izmantojamiem augļiem, trīs korintes un
astoņus rožu stādus. Gandrīz
pusi no visa projekta budžeta
plānots novirzīt mulčas iegādei.
Nolikumu par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu
vidi” meklē www.rundale.lv Sabiedrība.
PIEDZEN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDUS
Domes sēdē tika skatīts
jautājums par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un
nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
pašvaldības budžetā no vienas
fiziskas personas. Kopējā piedzenamā parāda summa veido
529,11 EUR.
NO 1.AUGUSTA STĀSIES
SPĒKĀ NOTEIKUMI PAR
ŪDENSAPGĀDES UN KANA-

LIZĀCIJAS TĪKLU LIETOŠANU UN AIZSARDZĪBU
Ar domes lēmumu no 1.augusta spēkā stāsies noteikumi
par Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanu un aizsardzību. Tie noteiks savstarpējas
attiecības starp ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu
sniedzēju, tas ir - Rundāles novada domi, un ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu
lietotājiem - novada iedzīvotājiem.
Skatīt noteikumus - 5.lpp. Ü
APSTIPRINA PAŠVALDĪBAS
PUBLISKO PĀRSKATU PAR
2014.GADU
Publiskajā pārskatā par
2014.gadu tiek sniegta informācija par Rundāles novada
domes darbības mērķiem un
rezultātiem, kā arī par budžeta
līdzekļu izlietošanu iepriekšējā
gadā. Iedzīvotāji var iepazīties
ar 2014.gadā paveikto noteiktās jomās un 2015.gadā plānoto Rundāles novada teritorijas
attīstībā.
Ar Publisko pārskatu par
2014.gadu var iepazīties www.
rundale.lv Sadaļā Pašvaldība/
Ziņas par iestādi, kā arī novada
bibliotēkās.
NOVADĀ DARBOSIES UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀ PADOME
Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Rundāles novadā un aktivizētu dialogu starp
Rundāles novada pašvaldību un
vietējiem uzņēmējiem, veicinot
viedokļu apmaiņu un lēmumu
pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi Rundāles novadā, domes sēdē tika
apstiprināts Rundāles novada
uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums un sastāvs.
„Padomes darbība būs vērsta uz konsultatīvo atbalstu,
ierosinājumu un priekšlikumu
sagatavošanu un iesniegšanu
Rundāles novada domei uzņēmējiem aktuālo jautājumu
risināšanai, kā arī uz uzņēmēju
aktīvāku līdzdalību novada dzīvē,” stāsta Ludmila Knoka, Uzņēmējdarbības un kompetenču
attīstības centra vadītāja.
Konsultatīvajā padomē
darbosies sekojoši novada
uzņēmēji -

•

Aivars Upenieks, SIA „Lepšas”;
• Māris Leitlants, SIA „Pīlādžlauki”;
• Guntis Macpans, IK Guntis
Macpans;
• Iveta Borkovska, z/s „Sintijas”;
• Vēsma Veģere, z/s „Urštēni”;
• Agris Lazdiņš, SIA „Rundāles
auto”;
• Ēriks Blumbergs, Vīnkalni,
Hotel „Rundāle”.
Padomes uzdevumi:
• paust konsolidēto novada
uzņēmēju viedokli par plānotiem nozīmīgiem attīstības un investīciju projektiem un to ietekmi uz sociāli
ekonomiskās attīstības gaitu novadā;
• noskaidrot novada uzņēmēju viedokli par dažādiem
jautājumiem un sagatavot
priekšlikumus to risināšanai;
• līdzdarboties novada pozitīva tēla veidošanas pasākumos;
• apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju
robežās sniegt priekšlikumus to risināšanai;
• pēc Rundāles novada domes
vai Rundāles novada domes
priekšsēdētāja pieprasījuma, savas kompetences robežās, sniegt atzinumus par
aktuāliem jautājumiem, kas
skar uzņēmējdarbības attīstību Rundāles novadā.
Padomes tiesības:
• organizēt sanāksmes un izbraukuma sēdes;
• saņemt no RUKAC vadītājas
pieejamo informāciju par risināmajiem jautājumiem;
• sadarboties ar līdzīgām institūcijām un organizācijām
citos Latvijas novados, kā
arī ārvalstīs (Jauno uzņēmēju palātas, tirdzniecības
kameras, asociācijas utml.);
• pēc savas iniciatīvas sniegt
ierosinājumus par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem;
Ar padomes nolikumu var
iepazīties www.rundale.lv
Uzņēmējdarbība
Nākamā domes sēde
30.jūlijā
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NEIZPRATNI RADA DZIESMU UN DEJU SVĒTKU GĀJIENA ŠĶIETAMĀ ATCELŠANA
<- Sākums 1.lpp.
Piektdien, 10.jūlijā, laikapstākļi nelutināja, lietus samērcēja gan pastalas, gan zeķes. Jāsaka paldies Rīgas domei, kas deva
rīkojumu skolās pieslēgt apkuri, lai bērniem
būtu silti, un varētu līdz nākamās dienas
koncertam izžāvēt samirkušos tērpus.
Sestdiena jau bija nedaudz brīvāka, jo
pēc koncerta Daugavas stadionā bērni
kopā ar skolotājām Aigu un Baibu izmantoja iespēju ar atlaidi apmeklēt Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu. Lai arī noguruši, mazie rundālieši svētku nedēļu izturēja godam.
Daudz viedokļu izskanējis par svētku kulmināciju – gājienu, kura oficiālā atcelšana,
domāju, daudziem radīja neizpratni un arī
skumjas par to, ka pasākums, kurš parasti
notiek krāšņi un priecīgi, šoreiz radīja haosu
un atstāja mieles sirdī tiem, kas akceptēja
atbildīgo valsts amatpersonu nepatīkamo
lēmumu un nepiedalījās gājienā.
Šo pašvaldību skaitā bija arī mūsu novads. Piekrītu Engures, Tukuma, Olaines un
Vecumnieku novadu vadītāju viedoklim, ka
valsts augstākajām amatpersonām būtu
publiski jāatvainojas par vienlaikus it kā atceltu, bet reāli notikušu svētku gājienu, kas
liedza gājienā pārstāvēt vairākus novadus arī Rundāles. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles pieņemtajam
lēmumam, daudziem dalībniekiem tika atņemts prieks, vecākiem radīta vilšanās par
veltīgajām rūpēm, kolektīvu vadītājiem, novadu organizatoriem un pašvaldībām radīts
stress un sabojāta svētku noskaņa.
Neizprotami šķita arī tas, ka Valsts prezidents un citi vadītāji piedalījās gājienā,
kas faktiski bija nesankcionēts. Arī ar mūsu
novada bērniem viss bija kārtībā, bērni bija
veseli un ar prieku būtu piedalījušies gājienā, ja ministre jau sākotnēji būtu nevis
atcēlusi gājienu, bet gan ļāvusi pašām pašvaldībām uzņemties atbildību par dalību.
Bijām pilnībā gatavi gājienam - 7.-9. klašu

Pilsrundāles vidusskolas TDK „Madaras” 1.-2.klases kolektīvs
dejotāju grupa plānoja nest novada karo- dažādas grūtības, neērtības, ilgas pēc māgu, uzrakstu, skolas vimpeli un deju kolek- jām un mīļajiem, tomēr turpinās dejot un
tīva karogu. Bet svētdien septiņos no rīta, atcerēsies no svētkiem gūtās pozitīvās izpirms izbraukšanas uz Rīgu, bijām saņē- jūtas.
muši tikai informāciju par atcelto gājienu.
Liels paldies visiem mazajiem dejotāDiemžēl informācija no organizatoru puses jiem, paldies vadītājai Aigai Vangalei un
par brīvprātīgu piedalīšanos pienāca tikai skolotājai Baibai Strautniecei par diennakts
deviņos no rīta, kad neoficiālais gājiens jau rūpēm, paldies vecākiem, kuri dzīvoja līdzi
bija sācies. Protams, varēja mēģināt atkal saviem bērniem un atbalstīja tos, paldies
izsaukt transportu, savākt pa visu novadu skolas direktorei Andai Liškauskai par atbērnus un doties uz Rīgu, ja būtu zināms, balstu, paldies arī šoferītim Jānim Burcecik tad īsti šajā atceltajā gājienā piedalī- vam, kurš veica ne tikai šofera pienākumus,
sies, un vai nokļūstot līdz 88.vidusskolai, un bet aktīvi iesaistījās visos darbos un ar savu
pēc tam līdz krastmalai – gājiens jau nebūs pozitīvo attieksmi palīdzēja gan bērniem,
beidzies…
gan mums!
Tomēr neskatoties uz šim negācijām –
Sandra Kerēvica,
domāju, ka, tā kā deju kolektīva „Madaras”
Rundāles novada XI Latvijas skolu
bērniem šie bija pirmie svētki, tiem noteikti
jaunatnes dziesmu un deju
sekos nākamie, kuros viņi piedalīsies. Un
svētku koordinatore
noteikti būs iespēja piedalīties arī daudzos
svētku gājienos! Jo bērni, izturīgi pārnesot

RUNDĀLES NOVADĀ IERADĪSIES GLEZNOTĀJI NO VISAS LATVIJAS
5.augustā sāksies kārtējais Svitenes glezniecības simpozijs, kurā piedalīsies daudzi profesionāli gleznotāji,
kas Rundāles novadā ir gleznojuši jau
iepriekšējos gados, kā arī jauni dalībnieki.
Simpozija teorētiskajā daļa notiks 6.augustā plkst.19.00 Svitenes saieta nama
konferenču zālē, uz kuru mīļi aicināti visi
interesenti. Šī gada tēma – „Faktūra glezniecībā”. Tajā mākslinieki iepazīstinās ar
saviem darbiem, izceļot faktūras lomu viņu
glezniecībā.
Pirms tam – jau plkst.12.00 Svitenes

muižas teritorijā izpausties aicināti jaunie
mākslinieki. Ceturtdien, 6.augustā, tiksimies
pie Svitenes pils. Līdzi jāņem papīrs un katra bērna iecienītais materiāls, krāsas. Gleznotāja Īra Rozentāle Jūs gaidīs!
Māksliniekiem ļoti valdzinošs šķiet brīnišķīgi izveidotais Rundāles pils rožu dārzs,
tādēļ daudzi autori ierodas gleznot mūsu
novadā. Īpaši jāmin Muzikantu dzimta, kuri
katru gadu ir ļoti aktīvi, īpaši Tālivaldis Muzikants, kurš ne tikai dāvina mūsu kolekcijai
savas gleznas un tēlniecības darbus, bet arī
ar jaunām idejām palīdz simpozija organizēšanā. Vēl šajā radošajā pasākumā pie-

dalīsies gleznotāji Rolands Krišjāns, Ance
Gricmane, Dzintra Cepīte, Aiga Ivbule, Inese
Sudare, Laila Meldere u.c.
Svētdien, 9.augusta pēcpusdienā,
tiks atklāta nedēļā tapušo darbu izstāde
Svitenes saieta namā, uz kuru tiek mīļi aicināti Rundāles novada iedzīvotāji un viesi.
Būs apskatāmi arī iepriekšējos plenēros tapušie Rundāles novada Mākslas kolekcijas
darbi.
Īra Rozentāle,
gleznotāja
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja
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RUNDĀLES NOVADA DOMES NOTEIKUMI

„RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU LIETOŠANAS
UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI”
I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
1.1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS – Rundāles novada pašvaldība, kura, izmantojot savā
īpašumā un daudzdzīvokļu mājās kopīpašumā esošos ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus, sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus.
1.2. PAKALPOJUMU LIETOTĀJS – nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs (fiziska
vai juridiska persona), kurš saņem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus no
Pakalpojumu sniedzēja.
1.3. PIEVIENOŠANĀS VIETA – vieta, kur
Pakalpojumu lietotāja ūdensvads un/vai kanalizācijas tīkls pievienots Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.
1.4. TĪKLU ATBILDĪBAS ROBEŽU AKTS starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu
lietotāja sastādīts akts, kurā norādītas robežas, no pievienošanās vietas, kādās ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus apkalpos katra
puse.
1.5. TEHNISKIE NOTEIKUMI - Pakalpojumu sniedzēja sagatavots dokuments, kurš
nosaka prasības ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu projektēšanai, izbūvei,
rekonstrukcijai, ekspluatācijai.
1.6. ŪDENS SKAITĪTĀJS - sertificētā tehniskā ierīce, kas paredzēta patērētā ūdens
daudzuma mērīšanai.
1.7. VERIFICĒŠANA - patērētā ūdens un
novadīto notekūdeņu daudzuma mērīšanas
tehnisko ierīču novērtēšana atbilstoši normatīviem aktiem.
2. Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanas un
aizsardzības noteikumi (turpmāk tekstā –
Noteikumi) nosaka:
2.1. savstarpējas attiecības starp ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu sniedzēju un ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu lietotājiem;
2.2. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un
būvju pievienošanas kārtību Rundāles novada ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
2.3. kārtību, kādā pieņem ekspluatācijā
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus;
2.4. kārtību, kādā slēdz pakalpojumu līgumus;
2.5. sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību;
2.6. pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas, un aizsardzības nosacījumus.
3. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:
3.1. dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana, piegāde un kvalitātes kontrole atbilstoši spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām Pakalpojumu
sniedzēja īpašumā esošajos ūdensapgādes
tīklos;

3.2. Pakalpojumu lietotāju radīto notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana
un novadīšana ūdenstilpnē atbilstoši spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām;
3.3. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošo
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatācija, uzturēšana un aizsardzība.
4. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atbildības robežas noteikšana:
4.1. par kanalizācijas tīklu atbildības robežu nosaka Pakalpojumu lietotāja kanalizācijas tīkla pievienošanās vietu Pakalpojumu
sniedzēja kanalizācijas tīklam, kuru apliecina
abpusēji parakstīts Tīklu atbildības robežu
akts;
4.2. par ūdensvada tīklu atbildības robežu
nosaka Pakalpojumu lietotāja ūdensvada tīkla pievienošanās vietu Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada tīklam, kuru apliecina abpusēji
parakstīts Tīklu atbildības robežu akts;
4.3. līdz Tīklu atbildības robežu akta parakstīšanas brīdim par Tīklu atbildības robežu
tiek uzskatīta pievienošanās vieta Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas vai ūdensvada
tīklam.
5. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves, kas atrodas Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai viņa atbildības robežu zonā, tiek ekspluatētas un remontētas par Pakalpojumu
lietotāja līdzekļiem.
6. Ja ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir
vairāku Pakalpojumu lietotāju īpašumā vai
viņu atbildības robežu zonā, tad jautājumus,
saistītus ar to ekspluatāciju un remontu, Pakalpojumu lietotāji izlemj kopīgi, saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
II. ŪDENSVADA UN
KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN BŪVJU PIEVIENOŠANA PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA
ŪDENSVADA UN
KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM
7. Rundāles novada administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma īpašnieka (fiziskas vai juridiskas personas) vai nekustamā
īpašuma tiesiskā lietotāja ūdensvada un/vai
kanalizācijas tīkls obligāti jāpieslēdz Pakalpojumu sniedzēja ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam šādos gadījumos:
7.1. jaunbūvējamiem, atjaunojamiem un
pārbūvējamiem objektiem, saskaņā ar „Rundāles novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 217.punktu
„Ūdensapgāde” un 218.punktu „Kanalizācija”;
7.2. esošiem objektiem ciemos, kuros ir
ūdensapgādes sistēmas un kuru vietējā kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajam
prasībām un rada ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.
8. Pēc tehnisko noteikumu pieprasījuma
saņemšanas Pakalpojumu sniedzējs par ob-

jekta pievienošanu pakalpojumu sniedzēja
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem
izsniedz tehniskos noteikumus.
9. Ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu
pievienošanu attiecīgajiem tīkliem var veikt
pakalpojumu lietotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Visas pieslēguma izbūves izmaksas sedz Pakalpojuma lietotājs.
10. Pēc ūdensapgādes un kanalizācijas
pievadu izbūves Pakalpojuma lietotājam jāsaņem Pakalpojuma sniedzēja atzinums par
izbūvēto tīklu gatavību ekspluatācijai.
11. Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem uzstāda Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstošu
ūdens skaitītāju. Uzstādītie ūdens skaitītāji ir
Pakalpojumu lietotāja īpašums.
12. Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve tiek veikta saskaņā ar
spēkā esošo novada teritoriālo plānojumu,
ar izstrādātajiem, apstiprinātajiem un aktuālajiem Tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem (turpmāk - TEP) un tajos definēto ilgtermiņa attīstības programmu, vietās, kur ir
veikta TEP izstrāde, novada ūdenssaimniecības attīstības programmām un pašvaldības
lēmumiem.
III. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
13. Lai fiziska vai juridiska persona varētu veikt sava ūdensvada un/vai kanalizācijas
tīkla pievienošanu Rundāles novada pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un
saņemt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus, ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
14. Lai noslēgtu Līgumu ar Pakalpojumu
sniedzēju par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, fiziska vai
juridiska persona iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu un pārstāvniecības gadījumā pilnvaras kopiju:
14.1. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
par pakalpojumu saņemšanu slēdz nekustamā īpašuma īpašnieks/valdītājs vai tā pilnvarotā persona;
14.2. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 1 (viena) mēneša laikā sagatavo Līguma projektu
un Tīklu atbildības robežu aktu, kā neatņemamu līguma sastāvdaļu.
IV. ŪDENSAPGĀDES UN
KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU
UZSKAITES UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
PAR SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM
15. Pakalpojumu lietotājiem kopējo piegādātā ūdens daudzumu nosaka, vadoties pēc
mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījuma.
16. Izmantojot skaitītājus apmaksājamo
daļu nosaka atbilstoši dzīvoklī, nedzīvojamā
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telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādītā
skaitītāja rādījumu, kā arī ievērojot šo noteikumu.
17. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļos
ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto
ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa
starpība), tad papildus tiek iekļauts rēķinā
maksājums par aprēķināto starpību atbilstoši Pakalpojumu lietotāju skaitam.
18.
Pakalpojumu lietotājs saskaņo
ūdens skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu ar
Pakalpojumu sniedzēju ne vēlāk, kā trīs darba
dienas pirms darbu veikšanas.
19.
Pakalpojuma lietotājs vienas darba
dienas laikā, pēc ūdens skaitītāja uzstādīšanas vai nomaiņas, saskaņo ar Pakalpojuma sniedzēju ūdens skaitītāja plombēšanu.
Plombēšanu veic Pakalpojuma sniedzējs,
plombe ir apliecinājums ūdens skaitītāja un
uzstādīšanas atbilstībai Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
20.
Noteikumu 17.punktā noteiktā
ūdens patēriņa sadales kārtību nepiemēro,
bet Pakalpojumu sniedzējs ūdens patēriņa
starpību sadala atbilstoši Pakalpojumu lietotāju skaitam starp šādiem Pakalpojumu
lietotājiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):
20.1. kuri nav iesnieguši informāciju par
ūdens skaitītāja rādījumu Pakalpojumu sniedzēja noteiktajos termiņos, bet ne mazāk kā
vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
20.2. kuru dzīvokļos, nedzīvojamās telpās
vai mākslinieka darbnīcās ūdens patēriņa
skaitītāji nav uzstādīti;
20.3. kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka
darbnīcā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaudi, ja Pakalpojumu sniedzējs par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski ir paziņojis noteiktā termiņā, kas nav īsāks par vienu
nedēļu, nosūtot paziņojumu uz dzīvokli, kurā
plānota skaitītāju pārbaude;
20.4. kuru dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens
patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas
termiņa beigām.
21.
Ūdens patēriņa skaitītājiem jāatbilst šādām prasībām:
21.1. tiem ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa
skaitītājiem un mērīšanas līdzekļiem un to
metroloģiskās kontroles kārtību;
21.2. tie ir verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu un
mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu,
verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas
atzīmēm.
22.
Maksa par ūdens patēriņu un kanalizācijas pakalpojumiem tiek aprēķināta,
pārskata perioda ūdens patēriņu reizinot ar

Rundāles novada ziņas
Rundāles novada domes apstiprinātajiem
ūdens un kanalizācijas tarifiem.
23.
Pakalpojumu lietotājs līdz nākamā
mēneša pirmajai darba dienai informē Pakalpojumu sniedzēju par iepriekšējā mēnesī
patērēto ūdens daudzumu atbilstoši ūdens
skaitītāja rādījumiem un ir atbildīgs par
sniegtās informācijas pareizību. Pakalpojumu sniedzējs kontrolē ūdens skaitītāja rādījumu pareizību.
Objektiem, kuros uzstādītas attālinātās
ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas ierīces, informāciju nolasa un apkopo Pakalpojumu sniedzējs.
24.
Gadījumos ja viss Pakalpojumu
sniedzēja piegādātais ūdens netiek novadīts
kanalizācijā (dārzu laistīšana, mājlopu uzturēšanai u.c.), Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojumu lietotāja novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka atbilstoši papildus uzstādītam
ūdens skaitītājam.
25.
Par aukstā ūdens un kanalizācijas
pakalpojumiem Pakalpojumu lietotājs norēķinās katru mēnesi, saskaņā ar Rundāles novada domes apstiprinātajiem tarifiem.
26.
Rēķinu par kārtējo mēnesi Pakalpojumu sniedzējs izraksta līdz katra nākamā
mēneša 10.datumam, un tas ir derīgs bez
paraksta. Pakalpojumu lietotājs samaksā
saņemto rēķinu līdz mēneša 20.datumam,
maksājuma uzdevumā norādot rēķina numuru.
27.
Pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā mēneša laikā.
Iesniegtā pretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā noteiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu
sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par
nākamo norēķinu periodu.
28.
Par sniegtajiem pakalpojumiem
Pakalpojumu sniedzējs divas reizes gadā sastāda savstarpējo norēķinu salīdzināšanas
aktu.
29.
Pakalpojumu lietotājs rēķinus un/
vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktus no Pakalpojumu sniedzēja saņem pa
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pastu, un pasta izdevumi tiek iekļauti rēķinā,
atbilstoši Rundāles novada domes un VAS
„Latvijas Pasts” noslēgtajā līgumā noteiktajiem tarifiem. Pēc Pakalpojumu lietotāja
rakstiska pieprasījuma rēķinus un/vai savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktus var
saņemt bez maksas:
29.1. personīgi Rundāles novada domes
kasē, Saulaines pakalpojumu punktā, Viesturu pagasta pārvaldē un Svitenes pagasta
pārvaldē;
29.2. elektroniski uz Pakalpojumu lietotāja norādīto e-pasta adresi.
V. ŪDENSVADA UN
KANALIZĀCIJAS TĪKLU
EKSPLUATĀCIJA UN AIZSARDZĪBA
30.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt saviem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes gabalu īpašnieku vai valdītāju
teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai,
remontam, avāriju likvidēšanai un pārbaudei.
31.
Ūdens skaitītāja atrašanās vietā
Pakalpojuma lietotājam jānodrošina temperatūra ne zemāka par +5°C, kā arī ērta piekļūšana ūdens skaitītājam.
32.
Pakalpojumu lietotājam jābūt savā
īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdensvada
un/vai kanalizācijas tīklu izpilddokumentācijai.
33.
Konstatējot pakalpojumu sniedzēja
ūdensvada un kanalizācijas tīklu bojājumus,
pakalpojumu lietotājam par to nekavējoties
jāziņo pakalpojumu sniedzējam un iespēju
robežās jāiezīmē bojātā vieta.
34.
Pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja tiesiskās attiecības, kas
nav noteiktas šajos noteikumos, regulē LR
normatīvie akti un/vai savstarpēji noslēgtais
līgums.
VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
35.
Noteikumi stājas spēkā no 2015.
gada 1.augusta.

PUSMILJONS IEGULDĪTS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBĀ PILSRUNDĀLĒ

Jūnijā pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada Rundāles pagasta Pilsrundāles ciemā” realizācija.
Līgums ar Klaipēdas uzņēmumu “EDRIJA” par būvdarbu veikšanu tika parakstīts
pērnā gada augustā un tā ietvaros Pilsrundālē veikta esošo dziļurbumu slēgšana
un jaunu izbūve, ūdenstorņa rekonstrukcija, kanalizācijas un ūdensvadu tīklu rekonstrukcija un izbūve.

Kopējā līgumcena ar uzņēmumu “EDRIJA” par būvdarbu veikšanu veido gandrīz pusmiljonu eiro lielu summu, t.i., 469
596,79 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa). Būvuzraudzību objektā nodrošināja
‘’Firma L4’’ par līgumcenu 3600,00 EUR
(bez pievienotās vērtības nodokļa). Savukārt autoruzraudzību veic SIA ‘’NM consulting’’ par līgumcenu 555,00 EUR (bez
pievienotās vērtības nodokļa). Projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles
novada Rundāles pagasta Pilsrundāles
ciemā” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/045) īstenots ar Eiropas Reģionālā
attīstības fonda finansējumu 85% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām.
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„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM RUNDĀLES NOVADĀ”
APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2015.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 7,
(prot.Nr.8)
PRECIZĒTI
ar Rundāles novada domes
2015.gada 16.jūlija lēmumu Nr. 1,
(prot.Nr.9)
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā –
Noteikumi), nosaka Rundāles novada domes
sociālo pabalstu un pašvaldības pabalstu
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus, to apmērus, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami, kā arī personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus (turpmāk tekstā
– Klients).
2. Iesniegumus izskata, pabalstus aprēķina
un to piešķiršanas lietderību nosaka Rundāles novada domes Sociālais Dienests (turpmāk tekstā - Dienests), pieņemot koleģiālu
lēmumu, izņemot Noteikumu 50.punktā noteikto kārtību.
3. Klientu saraksti nav publicējami.
4. Klientam pabalstu var izmaksāt naudā
vai arī par pabalsta summu samaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami Klienta
vai tā ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
5. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
5.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
5.2. Dzīvokļa pabalsts
5.3. Pabalsts medicīniskiem pakalpojumiem;
5.4. Pabalsts apģērbam un personīgo mācību līdzekļu iegādei;
5.5. Bērnu ēdināšanas pabalsts;
5.6. Pabalsts absolventiem;
5.7. Pabalsts aprūpei;
6. Pašvaldības pabalstu veidi, neizvērtējot
Klienta ienākumus:
6.1. Apbedīšanas pabalsts;
6.2. Pabalsts bēru organizēšanai un apbedīšanas pakalpojumu segšanai;
6.3. Pabalsts personai, kura atbrīvota no
ieslodzījuma iestādes;
6.4. Vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā ar
bērnu piedzimšanu;
6.5. Vienreizējs pabalsts personai (ģimenei) ārkārtas situācijās;
6.6. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;
6.7. Pabalsts politiski represētai personai
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā;
6.8. Ziemassvētku pabalsts;
6.9. Pabalsts jubilejās.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
ceturto un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
II. PERSONAS, KURĀM IR TIESĪBAS
III. KLIENTA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
SAŅEMT SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
8. Klienta pienākums ir aktīvi iesaistīties
PABALSTUS, IZVĒRTĒJOT PERSONAS
savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbī(ĢIMENES) IENĀKUMUS
bas pienākumus, saskaņā ar Sociālo pakal7. Tiesības saņemt pabalstus ir Klientam, pojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu
kura deklarētā un faktiskā pamatdzīvesvieta „Par sociālo drošību” un Ministru kabineta
ir Rundāles novada administratīvajā terito- 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr. 299
rijā, izņemot garantēto minimālo ienākuma „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvo(turpmāk tekstā - GMI) pabalstu, kas tiek pie- jošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kā arī:
šķirts pēc Klienta deklarētās pamatdzīvesvie8.1. reģistrēties Nodarbinātības valsts
tas, un tā atbilst šādai kategorijai:
aģentūrā (turpmāk tekstā - NVA), ja Klients ir
7.1. trūcīga persona (ģimene), saskaņā ar persona darbspējīgā vecumā;
attiecīgās iestādes pieņemto lēmumu par
8.2. iesaistīties NVA un pašvaldības realitrūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķir- zētajos projektos sociālo iemaņu iegūšanai
šanu;
un uzturēšanai;
7.2. persona (vientuļais pensionārs), kura
8.3. aktīvi iesaistīties darba meklēšanā un
saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, ja tai gadījuma darbu veikšanā;
nav laulātā un bērnu, vai persona, kurai no8.4. pārtraukt alkohola un atkarību izraisoteikta pirmās grupas invaliditāte, un ja vidējie šu vielu lietošanu;
ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3
8.5. Klientam, kuram ir nepilngadīgi bērni,
(trīs) mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteik- nodrošināt bērna izglītošanu un audzināšanu;
tās minimālās mēneša darba algas normālā
8.6. izmantot sociālo palīdzību tikai padarba laika ietvaros noteiktos apmērus, un matvajadzību nodrošināšanai;
tai nepieder nekustamais īpašums, kas lie8.7. pēc Sociālā dienesta pieprasījuma
lāks par 3 ha un nekustamais īpašums vai tā iesniegt kases čeku kopijas par sociālās padaļas, izņemot to īpašumu, kurā dzīvo minētā līdzības izmantošanas veidu, kredītiestāžu
persona;
kontu izdrukas u.c. dokumentus;
7.3. politiski represētā persona, vai perso8.8. piedalīties Sociālā dienesta norīkona, kurai ir noteikta otrā invalidites grupa, vai tajos personas darba iemaņu iegūšanas un
daudzbērnu ģimene, kurā ir 3 (trīs) un vairāk saglabāšanas pasākumos;
nepilngadīgi bērni, vai Černobiļas avārijas
8.9. sniegt patiesas ziņas par sevi;
seku likvidators, vai pensionārs, kura ap8.10. iesaistīties pasākumos, kas vērsti uz
gādnieki ir nespējīgi viņu apgādāt, ja vidējie Klienta nodrošināšanu ar pārtiku, mājokļa saienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 kārtošanu un uzturēšanu.
(trīs) mēnešu laikā nepārsniedz 230 euro un
9. Klientam, kurš vēršas Sociālajā dienestā
Klientam vai kādam no ģimenes locekļiem pēc sociālās palīdzības, ir pienākums atļaut
nepieder nekustamais īpašums, kas lielāks Sociālā dienesta darbiniekiem apsekot Klienpar 3 ha un nekustamais īpašums, izņemot tu viņa dzīvesvietā. Ja Klients neļauj apsekot
to īpašumu, kurā dzīvo minētā persona;
dzīvesvietā, Dienests ir tiesīgs atteikt sociālo
7.4. ģimene, kurā ir bērnam, kuram ir no- palīdzību.
teikta invaliditāte, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs)
IV. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ
mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās IENĀKUMA LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI
minimālās mēneša darba algas normālā dar10. Dienests GMI pabalstu piešķir Ministru
ba laika ietvaros noteiktos apmērus. Pabalsts
kabineta noteikumos noteiktajā apmērā un
piešķirams tikai bērnam, kuram ir noteikta inkārtībā.
validitāte, izņemot dzīvokļa pabalstu;
11. GMI pabalstu par kārtējo mēnesi iz7.5. ģimene, kurā ir aizbildnībā esošs bērns,
maksā Klientam līdz katra mēneša 27.datuja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu ģimemam.
nes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā ne12. GMI pabalstu klientam var izmaksāt
pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša
naudā vai arī samaksāt pakalpojumus (predarba algas normālā darba laika ietvaros
ces), kas nodrošina klienta vai ģimenes lonoteiktos apmērus. Pabalsts piešķirams tikai
cekļu pamatvajadzību apmierināšanu.
aizbildnībā esošam bērnam, izņemot dzīvokļa
pabalstu;
V. DZĪVOKĻA PABALSTS
7.6. Noteikumu 7.2. – 7.5. punktā minēta13. Dzīvokļa pabalsts Klientam, tā īpašujām personām, lai novērtētu viņu materiālo
stāvokli, pieprasot sociālo pabalstu, iztikas mā, tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošo
līdzekļu deklarācija jāaizpilda 1 (vienu) reizi nekustamo īpašumu (dzīvojamo māju vai dzīvokļu), kuru atrašanās vieta ir Rundāles novakalendārā mēnesī.
da administratīvajā teritorijā. Dzīvokļa pabal-

8

Rundāles novada ziņas

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2015.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4
sta mērķis ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas
uzturēšanas izdevumu segšana, kas ietver
sevī maksu par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu, elektroenerģiju).
14. Klientam dzīvokļa pabalstu, kuram ir
centralizētā apkure, piešķir apkures sezonā līdz sešiem mēnešiem, bet Klientam, kuram
ir individuālā apkure, pabalstu piešķir vienu
reizi kalendārā gadā;
15. Ja Klientam vai personai, ar kuru viņš
mitinās vienā mājoklī un ir kopēji izdevumi
par uzturu, pieder mežs platībā 1 ha un lielāks, tad tā nevar saņemt dzīvokļa pabalstu.
16. Pabalsta kopējais apmērs kalendārā
gadā nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
17. Nosakot pabalsta apmēru, izmaksas
tiek aprēķinātas, ņemot vērā dzīvokļa (ēkas
– dzīvojamās mājas) kopējo platību, bet ne
vairāk kā par 40 kv.m.,
18. Nosakot pabalsta apmēru personām,
kurām ir individuālā apkure, apkures izmaksa
par 1m2 ir konstanta EUR 1.75;
19. Dzīvokļa pabalstu personām, kurām ir
individuālā apkure, aprēķina pēc šādas formulas:
P = (R x L) x K
R = S x 1.75 + M
S – dzīvojamās telpas platība (m2), bet ne
vairāk kā 40 m2
L – apkures sezona 6 mēneši
K - noteiktais piemērojamo procentu apmērs
R - rēķins
M – izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, izņemot
apkuri (īre, elektroenerģija, patērētais ūdens,
kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana,
sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie
nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.
20. Dzīvokļa pabalstu Klientam, kurām ir
individuālā apkure, komunālo maksājumu
čeku kopijas jāiesniedz par pēdējiem trijiem
mēnešiem no iesnieguma reģistrēšanas datuma.
21. Dzīvokļa pabalstu Klientam, kuram ir
centralizētā apkure un dzīvojamā platība ir
lielāka par 40 m2, aprēķina pēc šādas formulas:
P = 40 x R x K
S
S – platība (m2);
R – rēķina summa;
40 – maksimālā normatīvā platība;
K - noteiktais piemērojamo procentu apmērs, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
22. Noteikto piemērojamo procentu apmēru nosaka pēc šādas formulas:

(

)

ienākumi uz vienu ģimenes locekli
K = 1- vidējie
Minimālā mēneša darba alga

23. Dzīvokļa pabalsts Klientam, kurām ir
centralizētā apkure un dzīvojamā platība ir

mazāka par 40 m2, aprēķina pēc šādas formulas:
P=RxK
R – rēķina summa;
K - noteiktais piemērojamo procentu apmērs, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
24. Ja Klientam, kuram ir parādi par īri pašvaldības izīrētajos dzīvokļos un/vai parādi par
apsaimniekošanu un/vai komunālajiem pakalpojumiem, no piešķirtā pabalsta vispirms
tiek segti parādi par īri un/vai apsaimniekošanu, un/vai komunālajiem maksājumiem,
pakalpojuma sniedzējam.
25. Dzīvokļa pabalsts individuālajai apkurei tiek izmaksāts Klientam vai pakalpojuma
sniedzējam pēc iesniegtā čeka kopijas vai
rēķina.
26. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja Klients
faktiski nedzīvo dzīvojamā telpā, par kuru
pieprasīts dzīvokļa pabalsts.
VI. PABALSTI MEDICĪNISKAJIEM
PAKALPOJUMIEM
27. Pabalsts medicīniskajiem pakalpojumiem:
27.1. zobārstniecības pakalpojumiem 50%
apmērā no kopējās apmaksātās summas –
ne vairāk kā 100 euro kalendārā gadā;
27.2. briļļu iegādei - līdz 50 euro kalendārā
gadā;
27.3. pacienta iemaksu, manipulāciju, operāciju un maksas pakalpojumu atmaksai veselības aprūpes iestādēs 50% (piecdesmit
procenti) apmērā no kopējās summas, bet
ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā katrs
ģimenes loceklis. Ja persona iesniedz rēķinu,
pabalstu var izmaksāt arī pārskaitot medicīnas iestādei;
27.4. medikamentu iegādes izdevumu
kompensācijai 50% (piecdesmit procenti)
apmērā no kopējās apmaksātās summas,
bet ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā
katrs ģimenes loceklis;
27.5. personas labprātīgai ārstēšanai no
alkohola un narkotisko vielu atkarības – līdz
60 euro kalendārā gadā.
VII. PABALSTS APĢĒRBAM UN PERSONĪGO MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI
28.
Pabalsts apģērbam un personīgo
mācību līdzekļu iegādei 1.-12.klašu audzēkņiem, kuri mācās Rundāles novada administratīvajā teritorijā izveidotajās izglītības iestādēs līdz 30 euro mācību gadā.
VIII. BĒRNU ĒDINĀŠANAS PABALSTS
29. Bērna ēdināšanas pabalsts Rundāles
novada pašvaldības izveidotajās pirmsskolas
izglītības iestādēs, kurš tiek piešķirts uz vienu mācību semestri, atbilstoši pašvaldības
lēmumam par pakalpojuma izmaksām un
noslēgtajam līgumam par ēdināšanas pakalpojumu;
IX. PABALSTS ABSOLVENTIEM
30.
Pabalsts 9. un 12.klašu absolventiem, kuri mācās Rundāles novada admi-
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nistratīvajā teritorijā izveidotajās vispārējās
izglītības iestādēs, profesionālajās vidusskolās, vai cita novada administratīvo teritoriju
izveidotajās speciālajās internātskolās, ja tai
ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss – 70 euro.
X. PABALSTS APRŪPEI
31. Pabalsts personai (vientuļajam pensionāram), kura saņem vecuma vai invaliditātes
pensiju, ja tai nav laulātā un bērnu, pensionāriem, kuru apgādnieki ir sociāli nespējīgi
viņus apgādāt, sevis aprūpei.
32. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
32.1. personas iesniegums un situācijas
apraksts;
32.2. izziņa no ģimenes ārsta par aprūpes
nepieciešamību.
33. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas
veic personas apsekošanu dzīvesvietā un sastāda individuālo aprūpes plānu, kuru saskaņo ar Klientu;
34. Pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot
vērā nepieciešamo darba stundu skaitu minētās palīdzības sniegšanai, vienas darba
stundas vērtību pielīdzinot valstī noteiktajai
minimālajai stundas tarifu likmei.
XI. PAŠVALDĪBAS PABALSTI,
NEIZVĒRTĒJOT KLIENTA IENĀKUMUS
35. Tiesības saņemt pabalstus ir Klientam, kura faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir
Rundāles novada administratīvajā teritorijā,
izņemot Noteikumu 36.punktā un 37.punktā
minēto pabalstus, kura saņēmējs var būt jebkura fiziska persona, kas uzņēmusies mirušā
apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā.
36. Apbedīšanas pabalsts – 75 euro.
37. Pabalsts bēru organizēšanai un apbedīšanas pakalpojumu segšanai personai,
kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā un faktiskā dzīvesvieta
ir bijusi Rundāles novada administratīvajā
teritorijā, kā arī tai ir bijis piešķirts trūcīgās
personas (ģimenes) statuss – 70 euro.
38. Pabalsts personai, kura atbrīvota no
ieslodzījuma iestādes – 15 euro.
39. Vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā
ar bērnu piedzimšanu – 150 euro par katru
bērnu. Piedzimšanas pabalsts izsniedzams
ne vēlāk kā mēneša laikā no bērna piedzimšanas brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās ārstniecības iestādē u.c.)
nokavēts minētais termiņš, Dienests lemj par
pabalsta piešķiršanu. Ja viens no bērna vecākiem ir deklarēts cita novada administratīvajā teritorijā, tad jāiesniedz izziņa no attiecīgās pašvaldības par to, ka nav saņemts
pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu.
40. Vienreizējs pabalsts personai (ģimenei)
ārkārtas situācijās, ja stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj
apmierināt savas pamatvajadzības – ne vairāk kā 300 euro, ņemot vērā iepriekš nepa-
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redzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas;
41. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai, atjaunošanai, medikamentu iegādei, pārtikas iegādei
u.c.) – līdz 20 euro kalendārā gadā;
42. Pabalsts politiski represētai personai
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā – 15 euro.
43. Ziemassvētku pabalsts (pabalsti netiek summēti, ja Klients atbilst vairākām
iedzīvotāju kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt attiecīgos pabalstus, bet tiek piešķirts
lielākā pabalsta apmērs):
43.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam – 30 euro;
43.2. personai, kura saņem vecuma vai
invaliditātes pensiju, ja tai nav laulātā un
bērnu (vientuļais pensionārs) –15 euro;
43.3. personai, kurai noteikta pirmā invaliditātes grupa un bērnam, kuram ir noteikta invaliditāte –30 euro;
43.4. personai, kurai noteikta otrā invaliditātes grupa un, kurai ir piešķirts trūcīgās
personas (ģimenes) statuss –15 euro;
43.5. daudzbērnu ģimenei, kurā ir 3 un
vairāk nepilngadīgi bērni,un, ja tai ir piešķirts
trūcīgās personas (ģimenes) statuss – 30
euro.
44. Pabalsts jubilejās personām:
44.1. sasniedzot 80 un 85 gadu vecumu,
kā arī 90 un katrā nākamajā jubilejā – 30
euro;
44.2. sasniedzot 100 un katrā nākamājā
jubilejā – 100 euro.
XII. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
45. Klients, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, Dienestā vai arī Svitenes vai
Viesturu pagastu pārvaldēs iesniedz iesniegumu (rakstveidā, elektroniskā veidā vai
mutvārdos) par attiecīgā pabalsta piešķiršanu, aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļa
deklarāciju un attiecīgi pievieno:
45.1. invaliditātes apliecības kopiju;
45.2. pensionāra apliecības kopiju;
45.3. politiski represētās personas apliecības kopiju;
45.4. Černobiļas avārijas seku likvidatora apliecības kopiju;
45.5. lēmuma par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu (ja to piešķīrusi
cita pašvaldība).
45.6. lēmumu par aizbildņa iecelšanu.
46. Pēc Dienesta darbinieka pieprasījuma,
Klientam ir jāiesniedz:
46.1. izziņa par darba samaksu pēc nodokļu nomaksas par pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem;
46.2. nekustamā īpašuma īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai tā lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
46.3. ārstniecības iestādes slēdziens par
aprūpes nepieciešamību Klientam;
46.4. izziņa no Rundāles novada pirmsskolas vai vispārējās izglītības iestādes;
46.5. rēķini, samaksas čeku kopijas (pēc
nepieciešamības uzrādot oriģinālu) par pa-
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kalpojumu vai preci, kas pierāda izdevumu
apmēru par saņemtajiem medicīniskajiem
pakalpojumiem, kuru izdošanas datums nav
agrāk kā trīs mēnešus no iesnieguma pabalsta saņemšanai iesniegšanas dienas;
46.6. rēķini, pavadzīmes vai maksājumu
apliecinoši dokumenti par kurināmā iegādi
un/vai komunālajiem pakalpojumiem;
46.7. kā arī citi dokumenti pēc nepieciešamības.
47. Dienests Klientu iesniegumus, kuros
ietverts to kompetencē esošs lūgums, izskata kārtējā Dienesta sēdē, pieņemot koleģiālu lēmumu un atbildes uz tiem sniedz Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
48. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dienesta darbinieki pievieno Klienta
lietai.
49. Klientam piešķirtais pabalsts tiek
izmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā
skaidrā naudā Rundāles novada domes kasē
vai Viesturu pagasta pārvaldes kasē, vai Svitenes pagasta pārvaldes kasē, vai Saulaines pakalpojumu punktā, vai ar bezskaidras
naudas pārskaitījumu uz Klienta iesniegumā
norādīto norēķina kontu bankā, izņemot dzīvokļa pabalstu centralizētai apkurei, kuru
centralizēti, ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, pārskaita uz pakalpojuma sniedzēja
norēķina kontu bankā.
50. Noteikumu 36. un 41. punktā minētos pabalstus – ir tiesīgs piešķirt Dienesta
vadītājs vai tā darbinieki, pieņemot vienpersonisku lēmumu, kas var tikt noformēts kā
rezolūcija uz Klienta iesniegtā iesnieguma.
XIII. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
51. Klientam lēmumu par pabalsta piešķiršanu nosūta pa pastu, vai, ja Klients to ir
pieprasījis savā iesniegumā - izsniedz personīgi vai paziņo telefoniski. Atteikuma gadījumā, lēmumu nosūta iesniedzējam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vai
izsniedz personīgi, ja Klients to ir norādījis
iesniegumā.
52. Dienesta pieņemtos lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai tā atteikumu var apstrīdēt Rundāles novada domē.
53. Rundāles novada domes pieņemtos
lēmumus Klientam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu
namā pēc pieteicēja adreses.
XIV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
54. Noteikumi stājas spēkā nakamājā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Rundāles
novada ziņas”.
55. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi,
savu spēku zaudē Rundāles novada domes
2009.gada saistošie noteikumi Nr.2 “Par
pašvaldības pabalstiem, izvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus” un Rundāles novada
domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.3
“Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus”
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SAISTOŠO NOTEIKUMU
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums - saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālās
palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā” izstrādāti ar mērķi, nodrošināt visām personām (ģimenēm) vienādas
iespējas un neierobežotu tiesības saņemt to
vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, t.i.,
svītroti sekojoši ierobežojumi - sociālās palīdzības saņemšana attiecībā uz deklarēšanās
ilgumu, personas (ģimenes), kuras saņem
GMI un dzīvokļa pabalstu, vienlaikus nevar
saņemt citus sociālās palīdzības pabalstus.
Noteikumu projektā ir mainīti arī kritēriji
dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanā, ņemot vērā to, ka dzīvokļa pabalsta mērķis ir
dzīvokļa vai dzīvojamās mājas uzturēšanas
izdevumu segšana, kas ietver sevī maksu par
apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu
izvešanu). Nosakot pabalsta apmēru personām, kurām ir individuālā apkure, apkures
izmaksa par 1m2 ir noteikta konstanta EUR
1.75 (puse no vidējā lieluma, kas nepieciešams 1 m2 apsildīšanai). Paplašināts pabalsts ārkārtas situācijā, kas nodrošina materiālu atbalstu personām ārkārtas situācijā.
2. Īss projekta satura izklāsts Tā kā saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus” un noteikumos Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” izdarāmo grozījumu apmērs ir liels,
tad ir sagatavots jauns saistošo noteikumu
Nr.4. „Par sociālās palīdzības un pašvaldības
pabalstiem Rundāles novadā” projekts.
3. Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu,
jo netiek ieviesti jauni pabalsti.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām - Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, tiks publicēti Rundāles novada
domes oficiālajā izdevumā „Rundāles Novada Ziņas” un Rundāles novada domes mājas
lapā www.rundale.lv. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais
dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām - Tika veikta Rundāles novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības un
pakalpojumu analīze un aptauja par sociālās
palīdzības un pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, tika izmantoti LR Valsts kontroles un
iedzīvotāju ieteikumi, sociālo darbinieku darba procesā gūtās atziņas.
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RUNDĀLES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5

„PAR MAZNODROŠINĀTĀS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA NOTEIKŠANU RUNDĀLES NOVADĀ”
APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2015.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 8
(prot.Nr.8)
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa
līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuras saista laulība, radniecība vai
citas personiskas attiecības un kuras dzīvo
vienā mājoklī, (turpmāk – ģimene (persona)),
atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību,
kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā savu pamata dzīvesvietu
deklarējusi Rundāles novada administratīvajā
teritorijā, un tās ienākumi nepārsniedz pusi
no valstī noteiktās minimālās darba algas
apmēra.
3. Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu
un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm
(personām), veic Rundāles novada Sociālais
dienests (turpmāk - Dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo Noteikumu
noteiktajā kārtībā.
II. MAZNODROŠINĀTĀS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA
4. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests novērtē
pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu.
5. Parakstot Noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes
pilngadīgās personas Dienestam dod atļauju
izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamo informāciju par ģimeni (personu).
6. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju, kurā norāda ziņas par personu vai
personu grupu, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kuras
dzīvo vienā mājoklī, kā arī iesniedz vai uzrāda
Dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus, tajā skaitā par papildu
ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumu. Parakstot deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
7. Deklarācijā norādītās ziņas Dienests
pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni
(personu) vai pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepieciešams,
pieprasot ziņas apliecinošus dokumentus no
iesniedzēja un apsekojot ģimeni (personu)
dzīvesvietā. Dienestam, nepieciešamības ga-

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu
dījumā, ir tiesības apsekot iesniedzējam vai su, vai arī personām, kurām ir kopēji izdevumi
kādam citam ģimenes loceklim piederošo ne- par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar
kustamo īpašumu.
personu, kura lūgusi piešķirt maznodrošinātās
8. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša ģimenes (personas) statusu to pati izmanto
laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu ne- (apstrādā), lai nodrošinātu pamatvajadzības,
pieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem vai arī to apstrādā šo personu pirmās palēmumu par ģimenes (personas) atbilstību kāpes radinieki, kuriem nepieder cits zemes
maznodrošinātas ģimenes (personas) statu- īpašums. Iesniedzējs izmanto minēto zemes
sam.
īpašumu vai mežu ienākumu gūšanai, lai ap9. Maznodrošinātās ģimenes (personas) mierinātu savas un pārējo ģimenes locekļu
statusa laiku nosaka:
pamatvajadzības;
9.1. uz trim mēnešiem, ja kaut viens no piln14.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas
gadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs; pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes
9.2. uz sešiem mēnešiem, ja neviens no locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darb- pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits īpaspējīgs.
šums;
10. Lēmumu par ģimenes (personas) atbil14.3. viena automašīna (t.sk. transportstību maznodrošinātas ģimenes (personas) līdzekļa turētāja statusā), kuras izlaiduma
statusam pieņem Dienests, pieņemot kole- gads ir ne mazāk kā 10 gadi, motocikls,
motorollers, kā arī katram ģimenes loceklim
ģiālu lēmumu.
11. Ja laika posmā, kad ģimenei (personai) viens velosipēds, mopēds;
14.4. viens traktors, kuras izlaiduma gads ir
noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģime- ne mazāk kā 20 gadi;
14.5. vieglās automašīnas (kuras izlaiduma
nes (personas) materiālā vai sociālā situācija,
Dienests no jauna izvērtē atbilstību mazno- gads ir ne mazāk kā 10 gadi) un traktora (kudrošinātas ģimenes (personas) statusam.
ras izlaiduma gads ir ne mazāk kā 20 gadi)
piekabe;
III. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ
14.6. viena garāža, kura netiek izmantota
STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA
saimnieciskai darbībai.
12. Deklarācijā norāda šādus ģimenes
IV.LĒMUMA PAR ĢIMENES (PERSO(personas) ienākumus:
12.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra NAS) ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS
ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
mēnešiem:
APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
12.1.1. ienākumi no algota darba;
12.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pa15. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārbalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot pie- sniedz šo noteikumu attiecīgai personu kamaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, tegorijai noteikto ienākuma līmeni vai nav
stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
ievērotas šajos noteikumos citas minētās
12.1.3. citi ienākumi,
prasības, Dienests pieņem lēmumu par at12.2. ienākumi no nekustamā un kusta- teikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes
mā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 (personas) statusu.
kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma
16. Dienesta lēmumu par ģimenes (periesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo sonas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot (personas) statusam vai par atteikumu pievērā periodu no darījuma brīža līdz iesniegu- šķirt maznodrošinātas ģimenes (personas)
ma iesniegšanai.
statusu var apstrīdēt mēneša laikā no tā
12.3. deklarācijā norāda ģimenes (perso- spēkā stāšanās Rundāles novada domē. Runnas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profe- dāles novada domes pieņemto lēmumu var
sionālās darbības par pēdējiem pilniem trim pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likukalendāra mēnešiem vai par laikposmu no ie- mā noteiktajā kārtībā.
priekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmu17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā diemu periodu.
nā pēc to publicēšanas laikrakstā “Rundāles
13. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, Novada Ziņas”.
kas veidojas pēc nodokļu samaksas.
14. Par īpašumu šo Noteikumu izpratnē nav
Pielikums Nr. 1 „Izziņa par atbilstību
uzskatāms:
maznodrošinātas ģimenes (personas) sta14.1. zemes īpašums līdz 3 ha vai mežs līdz
tusam” pieejama www.rundale.lv Pašvaldī3 ha, kurš pieder personai, kura lūgusi piešķirt
ba/Saistošie noteikumi
maznodrošinātās ģimenes (personas) statu-

Nr. 7 (217) 2015.gada Jūlijs

Rundāles novada ziņas

RUNDĀLES NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.5
“PAR MAZNODROŠINĀTĀS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA
NOTEIKŠANU RUNDĀLES NOVADĀ”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums - Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). Savukārt šī likuma 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
32.pants nosaka, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu
atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
6.daļa nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras
ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par
trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
noteicis Ministru kabinets.
Maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu paredzēts ieviest,
lai neierobežotu personu (ģimeņu) tiesības saņemt normatīvajos
aktos maznodrošinātām personām (ģimenēm) paredzētos tiesiskos
labumus.
2. Īss projekta satura izklāsts - Saistošo noteikumu projekts
nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot
persona vai personu grupa, kurām ir kopīga mājsaimniecība, atzīstama par maznodrošinātu, kārtību, kādā novērtējami personas vai
personu grupas ienākumi un materiālais stāvoklis, kā arī tiek noteikts, kas netiek uzskatīts par īpašumu, nosakot maznodrošinātās
personas (ģimenes) statusu. Lai persona (ģimene) saņemtu maznodrošināto statusu, tās vidējie ienākumi par pēdējiem trijiem mēnešiem nedrīkst pārsniegt pusi no minimālās darba algas apmēra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes
uz pašvaldības budžetu, jo maznodrošinātās personas (ģimenes)
statuss tikai piešķir personai tiesības saņemt likumā noteiktos atvieglojumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par maznodrošinātām personām (ģimenēm) atzītās personas varēs saņemt normatīvajos aktos paredzētos tiesiskos
labumus, kas veicinās personu (ģimeņu) pamatvajadzību apmierināšanu. Līdz ar to paplašināsies mērķa grupa, t.sk. darbspējīgās
personas, invalīdi, pensionāri, kas ir tiesīgi saņemt sociālo palīdzību.
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām - Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti
Rundāles novada domes oficiālajā izdevumā „Rundāles Novada Ziņas” un mājas lapā www.rundale.lv. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
- Tika veikta Rundāles novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības un pakalpojumu analīze un aptauja par sociālās palīdzības un
pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, kurā iedzīvotāji ieteica ieviest
maznodrošināto statusu, LR Valsts kontroles ieteikumi un sociālo
darbinieku darba procesā gūtās atziņas.
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RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6

“PAR KUSTAMO UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, KAS NAV UZSKATĀMS
PAR ĪPAŠUMU, NOVĒRTĒJOT ĢIMENES (PERSONAS) ATBILSTĪBU
TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM, RUNDĀLES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu
APSTIPRINĀTI izmanto minēto zemes īpašumu
ar Rundāles novada domes vai mežu ienākumu gūšanai, lai
2015.gada 30.jūnija apmierinātu savas un pārējo ģilēmumu Nr. 8, (prot.Nr.8) menes locekļu pamatvajadzības;
2.2. nekustamais īpašums vai
1. Saistošie noteikumi nosaka
tā daļa, kas pieder iesniedzējam
kustamo un nekustamo īpašumu,
vai kādam no ģimenes locekkas nav uzskatāms par īpašumu,
ļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu
novērtējot ģimenes vai atsevišķi
pirmās pakāpes radinieki, kuriem
dzīvojošas personas (turpmāk –
nepieder cits īpašums;
ģimene (persona)) atbilstību trū2.3. viena automašīna (t.sk.
cīgas ģimenes (personas) statutransportlīdzekļa turētāja stasam, Rundāles novadā.
tusā), kuras izlaiduma gads ir
2. Izvērtējot ģimenes (persone mazāk kā 10 gadi, motocikls,
nas) ienākumus un materiālo
motorollers, kā arī katram ģimestāvokli Latvijas Republikas
nes loceklim viens velosipēds,
normatīvajos aktos noteiktajā
mopēds;
kārtībā, papildus par īpašumu
2.4. viens traktors, kuras izlainetiek uzskatīts:
duma gads ir ne mazāk kā 20
2.1. zemes īpašums līdz 3 ha
gadi;
vai mežs līdz 3 ha, kurš pieder
2.5. vieglās automašīnas (kuras
personai, kura lūgusi piešķirt
izlaiduma gads ir ne mazāk kā 10
trūcīgās statusu, vai arī persogadi) un traktora (kuras izlaiduma
nām, kurām ir kopēji izdevumi
gads ir ne mazāk kā 20 gadi) piepar uzturu un kuras mitinās viekabe;
nā mājoklī ar personu, kura lūgusi
2.6. viena garāža, kura netiek
piešķirt trūcīgās statusu to pati
izmantota saimnieciskai darbībai.
izmanto (apstrādā), lai nodroši3. Noteikumi stājas spēkā nānātu pamatvajadzības, vai arī to
kamajā dienā pēc to publicēšaapstrādā šo personu pirmās panas laikrakstā “Rundāles novada
kāpes radinieki, kuriem nepieder
ziņas”.
cits zemes īpašums. Iesniedzējs
RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.6 PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums - Saistošie noteikumi
izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktā noteikto kārtību. Lai nodrošinātu Rundāles novada iedzīvotāju, kuri nonākuši krīzes situācijā, interešu
aizsardzību, ir lietderīgi noteikt materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanas kritērijus, nosakot papildus, kādi īpašumi nav uzskatāmi par
īpašumu noteikumu izpratnē.
2. Īss projekta satura izklāsts - Saistošie noteikumi, papildus Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam,
nosaka kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par
īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, Rundāles novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
- Ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā - Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām - Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Nav notikušas.
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ATZĪMĒTA RUNDĀLES ROŽU DĀRZA DESMITGADE
27.jūnijā pils aizvadīja kārtējos Dārza svētkus, kuru vadošā tēma šoreiz bija rozes.
Šie gadi ir pierādījuši, ka
ar lielām pūlēm bijis iespējams
uzturēt dārzu un pat papildināt
rožu kolekciju. Dārza veidošanas pirmajos piecos gados nenovērtējamu ieguldījumu sniedza „Latvijas Mobilā Telefona”
finansiālais atbalsts, pēdējos
piecos gados dārza kopšana,
pārveidojumi un jaunu šķirņu
iegāde veikta pašu spēkiem un
pateicoties talciniekiem.
„Desmit gadi ir pietiekoši
ilgs laiks, lai veidotos pieredze kopšanas specifikā, kā arī
jaunas atziņas par rožu dārza
koncepcijas izmaiņām. Rožu
dārza desmitgade ir kā pierādījums un apliecinājums tam, ka
esam izturējuši un, neskatoties
uz salā cietušo stādu zaudējumiem, esam guvuši pieredzi un
izveidojuši īstu rožu muzeju,”
stāsta pils ansambļa nodaļas
vadītāja Lauma Lancmane.
Šogad svētki bija iecerēti
mazliet savādāk. Tradicionālā
semināru daļa tika aizstāta ar
plašu informatīvo materiālu par
rozēm, rožu dārzu un tā attīstību, ko muzeja speciālisti vairāku mēnešu garumā apkopoja
un sagatavoja. Informācijas
demonstrēšanai tika izmantots
Led diožu ekrāns, uz kura tika
demonstrēti dažādi video un
prezentācijas materiāli par rozēm.
Lielu interesi apmeklētāju vidū raisīja orientēšanās
spēle. Kopumā tika izdalītas
ap 150 lapiņu, atpakaļ gan atgriezās 12, bet no tām tikai
sešas bija aizpildītas pareizi.
Varam secināt, ka šogad spēle
bija sarežģītāka nekā iepriekš,
kaut arī jautājumu bija mazāk
nekā 2014.gada Dārza svētku
orientēšanās spēlē. Izlozes kārtībā tika noteikti trīs laimīgie
Dārta Sproģe, Guntars Krikščūns un Ilze Zariņa, bet viens
no trijiem – Guntars - saņēma
īpašo dāvanu – mūsu draugu
un atbalstītāju – atpūtas kompleksa „Rožmalas” dāvanu karti
romantiskai atpūtai 70.00 EUR
vērtībā.
Jau otro gadu muzeja sa-

darbības partneri „Ferrus” demonstrēja traktorus ar dažādām jaudām (no 25 līdz 70 zs)
un dažādu modifikāciju (automātiskā/ mehāniskā ātrumkārba, dažādu veidu un izmēru
riepas u.tml.). „Ferrus” pārstāvji
bija izstādījuši šķeldotāju, komunālmašīnas KIOTI jaunāko,
pagarināto versiju, traktorupļaujmašīnu, baļķu vilcēju un
modernāko, dārgāko kvadraciklu Polaris.
„AVANT”
traktortehnikas
izplatītāji demonstrēja traktoru, kura kabīne pielāgojama
dažādiem braukšanas virzieniem. Ikviens varēja iejusties
meža cirtēja lomā un izmēģināt baļķu zāģētāju un malkas
skaldītāja aprīkojumu. Īpašu
interesi izraisīja komunālā
mašīna ar kāpurķēdēm, kas ir
jauna veida bezceļu transportlīdzeklis. Transmisijas sistēma
pārvērš vadītāja ķermeņa kustības gludās pagriezienu kustībās, simulējot brīvību, ko izjūt
snovbordisti, triecoties lejā no
kalna. Šis transporlīdzeklis ir
kompakts, jaudīgs un braucams
jebkuros laika apstākļos un jebkādos ceļos un bezceļos.
Līdzās koncertiem un teātra
izrādēm uz skatuves, biedrība
„Vēsturisko rekonstrukciju studija „Rokoko”” sniedza priekšnesumu un ievadīja svētku
svarīgāko daļu – rožu dārza
atbalstītāju un palīgu godināšanu. Paldies, tika teikts ne tikai lielākajiem atbalstītājiem
-„Latvijas Mobilajam Telefonam” un Jurim Bindem, Latvijas
Nacionālajam
Botāniskajam
dārzam un Andrejam Svilānam, Latvijas Valsts mežiem
un Nacionālajiem Bruņotajiem
spēkiem, bet arī parka strādniekiem un visiem, visiem, kas
kaut reizi ir palīdzējuši rožu
dārza kopšanā. Par ieguldījumu
rožu dārza koncepcijas izstrādē
un attīstībā, zilās rozes ordenis tika pasniegts Pils ansambļa nodaļas vadītājai Laumai
Lancmanei, bet par rožu dārza
izveidošanu, kopšanu un uzturēšanu desmit gadu garumā –
rožu dārza speciālistei Dainuvītei Brūverei. Pēcāk sekoja īpašā
prezentācija ar L.Lancmanes

Mirkļi no Dārza svētkiem /Foto: no Rundāles pils muzeja arhīva/

RUNDĀLES PILS MUZEJS UN
LIEPĀJAS SIMFONISKAIS ORĶESTRIS PIEDĀVĀ
Opermūzikas koncerts „Veltījums Fjodoram Šaļapinam” 6.augustā plkst. 19:00 Baltajā zālē. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes tirdzniecības vietās visā Latvijā un koncerta dienā pilī.
Papildus informācija www.lso.lv.
un D.Brūveres komentāriem par
desmit gadu garumā paveikto
un gūto pieredzi.
Svētku otro daļu ievadīja seno deju grupa no Cēsīm „Magnolia” un turpināja
Bauskas un Rundāles novada
pašdarbības kolektīvu priekšnesumi. Vakars izskanēja ar
šlāgergrupas „Aldis Rullis un
Linita” un čellu trio „Melo M”
koncertu.
Ikviens bija aicināts piedalīties dārza izgaismošanā,
vakara noslēgumā, strūklakas
baseinos ievietojot aizdegtas
svecītes. Strūklaka un izgaismotais rožu dārzs tovakar pa-

rādījās īpašā gaismā.
Rundāles pils muzejs vēlas izteikt pateicību par atbalstu pasākuma organizēšanā
Rundāles novada domei, īpašu paldies senioru biedrībām
„Sudrabupe” un „Vakarvējš”
par regulāru palīdzīgas rokas
sniegšanu rožu kopšanā un ikvienam, ikvienam, kas bija kopā
ar mums visu šo 10 gadu garumā un joprojām domās un darbos ir ar mums!
Ruta Bemberga,
Rundāles pils muzeja
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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MAZMEŽOTNĒ IEDZĪVINA SEN LOLOTU IECERI PAR KONCERTZĀLES IZVEIDI
Sākoties muižas atjaunošanas darbiem, jau astoņus
gadus atpakaļ radās doma
par plašas koncertzāles izveidi dažādiem pasākumiem
vecajā muižas siena šķūnī.
Šovasar šī iecere ir piepildījusies ar atklāšanas brīdi, kad
13.jūnijā svinīgi atklājām Mazmežotnes muižas koncertzāli
ar mākslinieces Ievas Bondares
izstādi un baroka mūzikas solistiem un dejotājiem no Collegium
Musicum Riga Māra Kupča vadībā, aizsākot arī 1. Mazmežotnes
mūzikas un mākslas festivālu ar
atklāšanas koncertu „Mūzika un
vīns”.
Ievas Bondares izstādi „Iepīt
sauli vainagā” būs iespēja apskatīt visas vasaras garumā līdz
pat 29.augustam. Māksliniece
savās gleznās pauž gaismu gan
dabas, gan tautiskajos motīvos.
Daudzas gleznas ir tapušas šai
izstādei, iespaidojoties no lauku
vides un miera.
Muižas festivāla 2.koncertā
18.jūlijā izskanēja tautā iemīļotā
komponista un mūziķa Jāņa Lū-

sēna muzikālās apvienības „Promenāde” koncerts „Dāvana”’,
kurā uzstājās duetā Anmary un
Uģis Roze. Savu popularitāti un
publikas atzinību jūnijā un jūlijā
„Promenāde” jau izpelnījusies
vairākos vasaras koncertos ar
savu mūzikas vieglumu un gaišām noskaņām.
Teātra mīļotājus gaidīsim
31.jūlijā, kad Nacionālā teātra
iemīļotais aktieris Juris Hiršs
kopā ar apburošo aktrisi Annu
Klēveri dziedās dziesmas no
dažādām teātra izrādēm, piedāvājot muzikālu stāstu par un ap
teātra dzīvi, izpildot gan aktiera
paša sacerētās dziesmas, gan
tautā populāru autoru dziesmas.
Noslēdzoties festivāla programmai, 29.augustā klausītājus
priecēs koncerts „Mazmežotnes
svētki”, kurā operdziedātāji Sonora Vaice un Ingus Pētersons
sniegs muzikālu baudījumu no
klasikas līdz klasikai, ļaujoties
izjust muzikāli pacilājošu baudījumu svētku noskaņās.
Līdz ar to šajā vasarā būsim
snieguši emocionālu un garīgu

Mirklis no svinīgās koncertzāles atklāšanas pasākuma. Attēlā no
kreisās: Māksliniece Ieva Bondare un Iveta Burkāne, Mazmežotnes
muižas vadītāja. /Foto: no Mazmežotnes muižas arhīva/
prieku dažādu mūzikas žanru
cienītājiem un būsim piepildījuši
sen loloto sapni – Mazmežotnes
muižā iedzīvināt ne tikai tūristu
un viesu iecienītu vietu atpūtai,
nakšņošanai un svinību rīkošanai, bet arī piepildījuši muižas
auru ar kultūras gaisotni, lai arī
turpmāk rastu iedvesmu nāko-

šiem darbiem un pasākumiem.
Uz tikšanos Mazmežotnes
muižā!
Iveta Burkāne,
Mazmežotnes muižas
vadītāja
___________________
Vairāk foto meklē
www.rundale.lv Fotogalerija

ŽURCIŅA SISE, ZINĀTNES CENTRS, LAMAS UN ALPAKAS –
NOVADA LASOŠĀKIE BĒRNI IEPAZĪST CĒSIS
Šogad jau piekto reizi visu
Rundāles novada bibliotēku lasošākie bērni devās ekskursijā
uz Cēsīm, vienu no Vidzemes
skaistākajām pilsētām ar senu
auru.
Vispirms tika iepazīta atjaunotā Cēsu Centrālā bibliotēka.
Senā ēka ir ieguvusi modernu
izskatu, izmantojot mūsdienīgu
arhitektonisku risinājumu. Ar
bibliotēku mūs laipni iepazīstināja bērnu nodaļas vadītāja
Inese Majore, kura iepazīstināja
ar bibliotēkas telpām no pagrabstāva līdz pat bēniņiem. Noklausījāmies interesantu stāstījumu
gan par ēkas, gan bibliotēkas
vēsturi. Protams, lielāko interesi
bērnos izraisīja bērnu literatūras
nodaļa, kuras simbols ir žurciņa
Sise.
Cēsiniece Astra Marija Reine ir vairāku grāmatiņu autore
par žurciņu Sisi. Savulaik, ceļojot
kopā ar Latvijas TV un Sisi, autore mēģināja ieinteresēt bērnus par muzejiem un citām interesantām vietām Latvijā. Šādi

Sise ir viesojusies arī Rundāles
pilī.
Otrais apskates objekts ir
Cēsu pils komplekss (Livonijas
ordeņa viduslaiku pilsdrupas).
Maza atelpa, apskatot bērnu rotaļu laukumu un melnos gulbjus
Maija parkā, un dodamies tālāk
uz Zinātnes centru Z(IN)OO.
Z(IN)OO Centrs piedāvā apmeklētājiem interaktīvas nodarbes, ikviens var izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt
dabas likumus. Pašreiz centrā
ir vairāk nekā 200 dažādu eksponātu. Katrs varēja atrast sev
interesējošu nodarbi, veikt kādu
eksperimentu un atklāt sev ko
jaunu.
Pēc izzinošām nodarbēm,
dodamies tuvāk pie dabas, mūsu
ceļš ved uz Rakšiem. Šeit Rakšu
ZOO var apskatīt kamieļus, Andu
lamas, alpakas un gvanako, kā
arī ēzelīšus. Iepazīstamies ar iemītniekiem tuvāk, tos pabarojot
ar speciālo barību, kura nopērkama turpat uz vietas. Redzam arī
nesteidzīgi pārvietojamies paš-

„Ekskursijā bērni ne tikai apskata interesantas vietas, bet arī gūst
papildus motivāciju lasīšanai,” pārliecināta Aelita Ramane, Pilsrundāles vidusskolas vadītāja. /Foto: Ilze Zvaigzne/
māju dzīvnieciņu – ezi.
Pamazām tuvojas laiks atgriezties mājās, vēl tikai atvēsinošs brīdis nogurušām pēdām
Amatas upītē un tad atpakaļceļš
mājās. Laiks mājup paiet ātri,
tiek apspriests redzētais un piedzīvotais.

Paldies visiem ekskursijas
dalībniekiem gan lieliem, gan
maziem par saturīgi pavadītu
dienu. Īpašs paldies mūsu šoferītei Taņai!
Ārija Geidāne,
Svitenes bibliotēkas
vadītāja
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DARBS UN PRIEKS = VIENS

Teātra improvizācijas nodarbībās var izpaust visas aktierdotības /
Foto: Lilita Lauskiniece/
Nu jau 20 gadus, kopš
pastāv teātra studija “Savējie”, esam katru vasaru
devušies atpūtas un mācīšanās nometnē.
Sākotnēji tās bija brīnišķīgas, veselu nedēļu garas
nometnes Latvijas teātru nometnē Blomē, kuras noteikti atceras tie, kuri pirms 20gadiem
bija teātra studijas “Savējie”
dalībnieki. Tad līdzi ņēmām teltis, proviantu, paši gatavojām
brokastis un vakariņas, bijām
kopā ar visas Latvija teātriemgan nodarbībās, gan izrāžu vakaros, gan vakara ballītēs.
Dažiem tā bija pirmā pieredze- gulēt teltī, bez mammas,
kurināt ugunskuru, gatavot ēst.
Kad Blomes nometne vairs ne-

saņēma finansējumu, tā vairs
nenotika, un mēs meklējām citu
veidu, kā pastrādāt un atpūsties kopā.
Kopā ar Rīgas cirku esam
trīs gadus strādājuši un atpūtušies Dubultos, kur notika Cirka
nometne. To finansiāli atbalstīja Rīgas cirks.
Par iemīļotāko un arī cenas ziņā patīkamāko izrādījās
“Mežezera” nometne pie Pļaviņām, kurā atpūtāmies daudzus
gadus. Tur īrējām mājiņas, bija
skatuve vakara izrādēm un
skaists ezers. Mēs arī rādījām
izrādes blakus esošajās apdzīvotajās vietās.
Pēdējā laika jaukākais atklājums ir kempings “Pērlīte”
pie Viesītes, kurā arī ir ļoti fi-

Neizpaliekoša nometņu vērtība – uz ugunskura pašu
spēkiem gatavotas maltītes
nansiāli pretimnākoši un bērnus
mīloši saimnieki.
Šīgada nometne bija veltīta
kustību priekam- nodarbībām
ar mūsu horeogrāfīti Agnesi.
Notika arī teātra improvizācijas nodarbības - kriminālmīklu
risināšana teātra valodā.
Un, protams, peldēšanās,
ēst gatavošana, spēles, atpūta.
Neviena nometne nebūtu tik
laba, ja to nepalīdzētu veidot
mammas, tēti, omītes …
Tāpēc liels paldies par palīdzību visiem vecākiem, kuri
atrod laiku pabūt kopā ar bērniem jaukajā un intensīvajā nometnes dzīvē! Un šoreiz- īpašs
paldies šoferītim Jānim- par
ugunskūrēja amata veiksmīgu
realizāciju!

Teātri spēlēt nav viegli, jo
atšķirībā no kolektīvās mākslas
teātrī katrs aktieris ir viens pret
vienu ar skatītāju, tas prasa
drosmi un talantu. Es lepojos
ar sava teātra aktieriem par
talantu, uzdrīkstēšanos, spēlētprieku un kolektīva sajūtu!
Katra nometne ir jauna pieredze - kopābūšanas un sadarbošanās, savu spēju pārbaude,
kolektīva saliedēšanas. Droši
vien, lasot par nometnēm teātra studijas 20-gadā, bijušo
aktieru atmiņās atausa savi
pavadītie mirkļi nometnēs un
kopābūšanas prieks, kurš nāca
caur darbu!
Lilita Lauskiniece,
Rundāles pagasta kultūras
darba organizatore

JAUNIEŠI TIEKAS „KURMENES FESTIŅĀ”
Nedēļas nogalē, kas Latvijā palikusi atmiņā ar lielo
karstumu, nozīmīga vēl ar
kādu faktu – pirmo vasaras
festivālu Zemgales jauniešiem - „Kurmenes festiņš”.
Pasākums notika no 3. līdz
4. jūlijam, pulcējot vienuviet
80 jauniešus no 13 Zemgales organizācijām.
Festiņa laikā jauniešiem bija
iespēja iepazīt dažādo Zemgales organizāciju darbu, pilnveidot
savas prasmes dažādās radošajās darbnīcās, lepoties ar saviem
talantiem, aktīvi sportot, peldēties, bet naktī doties orientēšanās sacensībās pa Kurmeni un
skatīties kino.

Biedrības „Jaunatnes smaidam” brīvprātīgais un Bauskas
jauniešu lietu speciālists Renārs Manuilovs par„Kurmenes
festiņu” secina: „Tas bija ideāls
pasākums, brīvā platforma jauniešu radošajam sprādzienam!
Šī ir ideja, kas viennozīmīgi tālāk
nesama un attīstāma”.
Biedrības “Mums pieder pasaule” jaunietes Diāna, Ailita,
Laura un Letīcija vadīja kreklu
batikošanas un atsperkāju staigāšanas darbnīcas un piedalījās
arī citu organizāciju darbnīcās.
Divas dienas pagāja mācoties,
mācot, iepazīstoties un draudzējoties ar citiem Zemgales
jauniešiem un jauniešu organi-

zācijām.
Laura Rauda stāsta: „Šis visnotaļ bija viskarstākais festiņš
manā mūžā. Ārā bija nenormāls
karstums, bija samērā grūti, bet
tas netraucēja visdažādākajām
izklaidēm. Netālu no apmetnes
bija Mēmele, kurā varēja atveldzēties. Pirmajā dienā veidojām
darbnīcu uzrakstus un ieskicējām jauno Kurmenes pieturu. Šo
divu dienu laikā bija ieplānots
atjaunot Kurmenes pieturu, kas
arī tika izdarīts. Bija arī dažādas darbnīcas, kā, piemēram,
mūzikas - kurā tika iedziedāta
festiņa himna un varēja apgūt
dažādu mūzikas instrumentu
prasmi, pirts darbnīca - tur va-

rēja visu uzzināt par pirts lietām,
teātra darbnīcā varēja piedalīties improvizētos scenārijos, un,
protams, bija krekliņu darbnīcas,
kurā mūsu biedrība mācīja jauniešiem batikot. Bija jautri. Katrs
varēja batikot savu krekliņu vai
arī biedrības dāvāto. Pēc tam
varēja tos apkrāsot ar spray krāsām. Vakarā bija talantu šovs un
kino vakars. Vienu vārdu sakot,
garlaicīgi nebija. Protams ir iegūta pieredze un jauni draugi.”
Dace Indrika,
BJC “Junda”,
Vita Reinfelde,
biedrība “Mums pieder
pasaule”
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„TAS IR ADRENALĪNS, JA TU TAJĀ VISĀ ESI IEKŠĀ, TAD ESI” –
TEIC „LEJNIEKU” SAIMNIECE MĀRĪTE ŠKAPARE

Lima un Pasaka – miermīlīgas, apaļīgas, apēd visu,
pat pakaišus. Piesietas pat
švakā zālē, spēj tā nobaroties, ka nepieciešams pirkt
lielāku jostu. „Gluži kā īsti
latvieši,” smej „Lejnieku”
saimniece Mārīte Škapare.
Latvijas tīršķirnes zirgi ir
cieņā arī ārzemēs, tos iepērk
Vācijas, Somijas un citu valstu audzētāji, jo labākus zirgus bērnu apmācībai sporta
skolās neatrast.
Bez Limas un Pasakas 12
hektāru lielajā teritorijā pretī
Rundāles novada domes ēkai
ganās vēl 14 saimniecei piederošie rikšotāji un četri „pieskatāmie” zirgi. „Gadās dažādi, saimnieki dodas pelnīt uz ārzemēm
un tad meklē pagaidu mājas
savam zirgam. Viena meitene,
piemēram, pie manis trenējās
no mazotnes un tāpēc lūdza
man pieskatīt savu zirgu,” stāsta Mārīte.
Zirgi tiek audzēti tūrismam,
sportam un pārdošanai. „Lejnieku” piedāvājumā ir dažādas
ar zirgiem saistītas aktivitātes
– tūristu vizināšana, zirgu noma,
vizināšana droškā vai kamanās.
Kamēr Mārīte stāsta par
dzīves ceļu krustošanos ar zirgiem, nupat sadiskotajā laukumā, kur tagad „kritiens krietni
mīkstāks”, notiek treniņš. Četri
jaunieši vecumā no 10 līdz 15
gadiem veikli vada savus rikšotājus pāri dažādiem šķēršļiem.
„Piedalāmies sacensībās reizi
mēnesī. Startējam ar labiem
rezultātiem šķēršļu pārvarēšanā - konkūrā, ir bijušas pirmās
un otrās vietas. Jaunieši trenējas vienreiz, divreiz nedēļā. Visus
izdevumus sedz vecāki - treniņu izmaksas, dalības maksas,”
atklāj saimniece. Diemžēl arī
šis sporta veids un tā attīstība
lielā mērā ir atkarīga no vecāku
iniciatīvas un viņu finansu iespējām. „Žēl, ka valsts nesniedz
atbalstu. Drīzumā brauksim uz
Cesvaini, sadalām pa galviņām
ceļa izdevumus – arī četru zirgu
pārvešanai - un starta naudas.
Latvijā, šķiet, Burtniekos ir fizkultūras nodarbības ar jāšanu.
Varbūt arī pie mums Rundālē
varētu ko līdzīgu apsvērt. Angli-

Vineta un Māris no Rīgas, Luīze un Elizabete no Bauskas un Mārīte Škapare, „Lejnieku” saimniece,
iknedēļas treniņā gatavojas kārtējām sacensībām
jā, piemēram, daudzās skolās
piedāvā zirgu nodarbības un tas
ir prestiži.”
Trenēties pie Mārītes bērni
brauc no Rīgas, Bauskas, mazāk
– no mūsu novada. „Zirga mugurā var gan atpūsties un baudīt
apkārtējo ainavu, gan intensīvi
trenēties. Jājot tiek iedarbinātas visas muskuļu grupas, kājas,
mugura, vēdera muskuļi. Paskaties, kāda Luīzei taisna mugura!” Zirga mugurā jauniete sēž
pārliecinoši, stalti. „Tas tomēr ir
labāk par dirnēšanu pie datora
vai telefona. Vispār ar tiem telefoniem ir trakums, parasti ņemu
nost pirms nodarbībām, jo, lecot pāri šķērslim, mēģina vēl
„selfiju” uztaisīt,” smej Mārīte.
Šeit jaunieši pierod pie slodzes,
atbildības. Neizbēgamas, protams, ir arī traumas. Krīt dažādi
– uz muguras, sāniem, gadās –
galvas. Bet vecāki saprotot, ka
ar zirgiem var būt dažādi. „Bija
situācija, kad meitene salauza
roku, vedu uz Bauskas slimnīcu
un domāju, viss – beigas, kā lai
mātei pasaka. Bet neko – beigās māte mani mierināja, nevis
es viņu.”
Bet kas liek atkal un atkal
kāpt zirgam mugurā, ja zini, ka
tas bīstami un agri vai vēlu kritīsi? „Tas ir adrenalīns, ja tu tajā
visā esi iekšā, tad esi. Es citreiz

arī bērniem prasu, nu kas izdomāja ar tiem zirgiem jāt, tas ir
bīstami, tu krīti, celies, atkal krīti,
gadās - kaut ko salauz. Bet tāpat – tu to atkal dari, tas ir asinīs.” Katram bērnam „Lejniekos”
ir savs īpašais, mīļais zirgs. Bērni paši kopj, tīra savus mīluļus,
pērk zirgiem kāju sargus, segas.
„Uz vietas mums ir viss nepieciešamais pamata inventārs
– segli, ķiveres un tā tālāk. Bet
bērni piepērk tieši savam zirgam domātās lietas un tad tās,
protams, ļoti pieskata un taupa.”
Šobrīd Mārīte vairs pati „tā
īsti” neiedalās sacensībās. Satraucošākais esot visu vērot no
malas. „Ir mazliet komiski skatīties uz treneriem, kā mēs visi
palecamies kopā ar zirgu, kad
tas šķērso kādu barjeru.” Pirms
sacensībām uztraucas ne tikai
jātnieki, bet arī zirgi, īpaši – jaunie. „Pirmajās sacensībās ar jauno zirgu pirms gadiem diviem
eleganti nokritu uz ceļa. Zirgs
aizgāja līdz šķērslim un pēkšņi
apstājās. Nokritu, piecēlos un
iedevu buču zirgam, jo visus jau
biju brīdinājusi, ka tās ir pirmās
sacensības. Un nākamajās jau
viss bija kārtībā, ieguvām 4.vietu. Var jau just - vai zirgā kaut
kas ir, vai nav iekšā.”
Ar zirgiem Mārīte aizraujas
jau gandrīz 40 gadus. Ir biju-

ši arī pārtraukumi studiju laikā
Jelgavā, kamēr apgūta vetārsta
profesija, tomēr ceļi allaž atkal saveduši kopā. „No pašas
mazotnes man ļoti patika zirgi,
veterinārija. Mamma stāstīja
gadījumu, kad jau sešos gados
pieņēmu dzemdības kazai. Pati
esmu no Rīgas, dzīvojām privātmājā, bija sava neliela saimniecība. 12 gadu vecumā sāku
trenēties Allažos, tētis aizveda.
Neviens jau nedomāja, vai man
ir kāds talants vai nav, vienkārši
- sāku nodarboties un viss. Kolhoza laikos bija pilns ar jāšanas
sekcijām. Pirmajās sacensībās
dabūju trešo sporta klasi, tad
pārgāju trenēties uz Lielvārdi,
kur ieguvu pirmo sporta klasi.”
Uz Pilsrundāli Mārīte atnāca
dzīvot 1994.gadā, pirmais zirgs
tika iegādāts 1998.gadā.
„Tā bija dāvana manā vārda
dienā, ko uzdāvināju pati sev.
Zirgu sauca Lukrēcija. Drīzumā
piedzima kumeliņš Leģenda. Ar
to mēs piedalījāmies daudzās
sacensībās, ieguvām godalgotas vietas, arī Lāčplēša kausu.
Tagad ir palicis viens Leģendas
kumeliņš - Leksus. Leģenda nomira pēc ceturtajām dzemdībām, un es viņu apglabāju līdzās
savām mājām kopā ar visu Lāčplēša kausu…” ->
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LAI UZSĀKTU JĀT, NEVIENS VECUMS IESPĒJA PIETEIKTIES UZ ZEMES GANAV ŠĶĒRSLIS
BALU NOMU RUNDĀLES NOVADĀ:
Kadastra
apzīmējums

„Gadās visādi – zirgi mēdz arī nokaitināt, kad, piemēram, izlaužas
no aploka… Tomēr, esmu arī vienmēr teikusi bērniem, ka tie ir jāmīl,
jāsaprot” – Mārīte Škapare /Foto: K.Kociņa/
<„Lai Leģendai nebūtu skumji”, nākamais „Lejnieku” ganāmpulkam piepulcējies Grāfs, tad
vecākajai meitai arī sagribējies
zirgu un pamazām – viss aizgāja.
„Šobrīd man ir doma samazināties, 16 zirgi ir par daudz,
normāla komanda būtu kādi 10.
Grūti arī vienai apkopt, labi, ka
bērni piepalīdz.”
Vārdi mazajiem kumeļiem
tiek doti, ievērojot zināmus noteikumus - pirmais burts vārdā
vienmēr no tēva. „Tas tiek darīts,
lai pēc tam varētu izsekot ciltsrakstiem. Saimniecībā bija ērzelis Leksus, kumeļiem, piemēram,
doti vārdi Leksija, Lakosta vai
Lietusdeja, kas piedzima aizpagājušo gadu oktobrī, kad lija
lietus, bet kumeļš līksmi lēkšoja pa peļķēm.” Vārdus zirgiem
palīdzot izdomāt bērni – Dahijs
Dejs, Kvandoro, Palēniums, Palādiums. „Dažreiz pašai stipri
jāpiedomā, kā tur pareizi bija,”
smej saimniece.
Rikšotāju ēdienkartē - siens,
ko gatavo paši, auzas un burkānus iepērk, kāpostu lapas nāk no
kaimiņa saimniecības. Vasarā
pārsvarā zirgs pārtiek no zāles
un auzām, ziemā – izmaksas
dārgākas. „Sarēķināju, ka vidēji gadā tikai ēšanai viens zirgs
izmaksā ap 66 eiro mēnesī, vēl
„manikīrs” un jauni pakavi reizi
trijos mēnešos, kā arī viss jāšanas inventārs.”

Šobrīd darba kārtībā – Eiropas fondu finansējuma piesaistīšana. „Esmu vērsusies pēc
konsultācijām Lauku atbalsta
dienestā. Gribu savest kārtībā
zirgu treniņu laukumu, vajag
uzstādīt žogu, nopirkt smiltis
laukumam, lai tā neput un nav
pieblietēts pēc lietus. Gribu atjaunot nojumi, lai ģimenēm ar
bērniem varētu piedāvāt arī
jauku atpūtas vietu,” ar plāniem
dalās Mārīte.
Zirgus demonstrēs septembrī pasākumā mājtirgū
Tuvākais pasākums, kur ikviens aicināts tuvāk iepazīt „Lejnieku” zirgus ir 26.septembris
Rundāles mājtirgū Pilsrundālē.
Pasākuma „Bērīts mans kumeliņš” mērķis ir apzināt Zemgales
nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, veicināt plašāku izpratni par latviešu dainu
nozīmi, atzīmējot K.Barona- 180
jubileju. „Piedalīties pasākumā
mani uzaicināja Lilita Lauskiniece. Gatavojamies jau tagad. Rādīsim paraugdemonstrējumus,
sinhrono jāšanu, ies vairāki pāri,
griezīsies reizē. Tad būs arī vairāku paaudžu stāsts – no mazajiem jātniekiem līdz vecākajam manai mammai, kurai tagad jau
ir 80 gadi. Gribam parādīt, ka
neviens vecums nav šķērslis, lai
jātu. Stāstīsim par reitterapiju,
zirgu audzēšanu, sacensībām,”
atklāj Mārīte.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

40760030213
40760030239
40760030240
40760030272
40760030304
40760030328
40760030335
40760030436
40760030594
40760100044
40760030457
40760030564
40760030565
40760080095
40760080121
40760080141
40760070147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080193
40760080211
40760080197
40760080249
40760080256
40760080285
40880010095
40880040315
40880040377
40880040380
40880040432
40880040495
40880080025
40960070193
40960070302
40960070355
40960070100
40960070191
40960070263
40960080085

Nosaukums
Rundāles pagasts
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 36
Pilsrundāle 37
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 129
Pilsrundāle 136
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.10
Salaines mazdārziņš 3.34
Salaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.20
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines mazdārziņš 4.14
LLT 285, 185
LLT 134
Saulaines pers. palīgsaimniecības
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
40880040377
40880040024
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Lazdas
Viesturu pagasts
Zeme pie upes
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Vairogu mazdārziņš 6

Platība
(ha)
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0.1800
0.0100
0.1800
0.5200
0,0100
0.0073
0.0500
0.0250
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0300
0.0250
0.0600
0.7000
0.1000
0.1000
0.2000
1,3100
0.0700
0.2000
2.8000
0.7200
0.2600
3,0000
0,0800
0,1800
0,1691

Uz nomu pieteikties iespējams,
rakstot iesniegumu Rundāles novada kancelejā,
pārvaldēs un Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā
un elektroniski www.rundale.lv sadaļā E-pakalpojumi
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SPORTA AKTUALITĀTES

Arī Vasaras sporta spēlēs lielu dalībnieku interese par šaušanu ar
pneimatisko pistoli
/Foto: Māris Krūmiņš /laikraksts „Bauskas Dzīve”/
Neskatoties uz mainīgo
laiku, kad saule mijās ar lietu
novada iedzīvotāji tomēr nolēma apmeklēt sporta spēles.
Kopā bija ap 50-60. dalībnieku. Vispopulārākās bija vieglatlētikas disciplīnas, šaušana un futbola soda sitieni.
SPĒĻU REZULTĀTI 60M SKRĒJIENS
Vīrieši vecuma grupā līdz 15.gadiem
1. Valts Smilga
2.Roberts Romanovs
3.Renārs Voroņins
Vecuma grupa līdz 40.gadiem
1.Jānis Razalinskis
2.Lauris Dūna
3.Linards Nākmanis
Vecuma grupa 40+
1.Alfrēds Graudiņš
2. Aleksandrs Barkovs
Sievietes vecuma grupā līdz
40.g
1. Ņina Ivanova
2. Elīna Prudņikova
3. Ieva ilgaviža
TĀLLĒKŠANA
Vīrieši vecuma grupā līdz 15.
gadiem
1.Valts Smilga
2. Roberts Romanovs
3. Renārs Voroņins
Vecuma grupa līdz 40.gadiem
1.Dairis Maldžus
2. Jānis Razalinskis
3. Raitis Jutus
Vecuma grupa 40+
1. Alfrēds Graudiņš
2. Aleksandrs Barkovs
Sievietes vecuma grupā līdz
40.gadiem
1.Ņina Ivanova
2. Ieva ilgaviža
3.Elīna Prudņikova
Vecuma grupa 40+

1. Marija Teišerska
Bērni līdz 7.gadu vecumam
1. Aleksnadra Turova
2. Olivers Ilgavižs
3. Sonora Ilgaviža
LODES GRŪŠANA
Vīrieši vecuma grupā līdz 15.gadiem
1. Rinalds Gedmins
2. Valts Smilga
3. Dairis Maldžus
Vīrieši līdz 40.gadiem
1. Māris Ilgavižs
2. Jānis Purvišķis
3. Edgars Petrauskis
Vecuma grupa 40+
1. Vilnis Zariņš
2. Alfrēds Graudiņš
3. Aleksandrs Barkovs
Sievietes vecumā līdz 40.gadiem
1.Ieva Kirkila
2. Elīna Prudņikova
3. Karīna Gušča
Vecuma grupa 40+
1. Marija Teišerska
Atspoles skrējiens sievietēm
1. Ņina Ivanova
2. Ieva Kirkila
3. Aleksandra Turova
Atspoles skrējiens vīriešiem
1.Jānis Razalinskis
2.Valts Smilga
3. Dairis Maldžus
Lēcieni ar lecamauklu uz ātrumu
1.Inga Švāģere
2.Karīna Gušča
3.Ņina Ivanova
Atspiešanās uz skaitu
1. Māris Barovskis
2. Dmitrijs Čaboņenko
3. Edgars Petrauskis
Šaušana ar pneimatisko pistoli
- vīrieši
1.Edmunds Timinskis

2. Lauris Dūna
3.Aivars Kamols
Šaušana ar pneimatisko pistoli
– sievietes
1. Ņina Ivanova
2. Ieva Ilgaviža
3. Karīna Gušča
Futbola soda sitieni - bērni līdz
6.gadu vecumam
1. Enrijs Ronis
2. Henrijs Timinskis
3. Estere Rone
Futbola soda sitieni - vīrieši līdz
15.gadu vecumam
1. Vitālijs Strazdiņš
2. Roberts Romanovs
3. Valts Smilga
Futbola soda sitieni - 15+ vecuma grupa
1.Linards Nākmanis
2.Mareks Duntavs
3.Māris Ilgavižs
Futbola soda sitieni - sievietes
1.Karīna Gušča
2.Inga Švāģere
3. Inta Klīve
STRĪTBOLS
1. Jānis Ramanovskis, Mareks
Duntavs, Linards Nākmanis (komanda - Svitene1)
2.Edmunds Timinskis, Artis
Jutus, Jānis Purvišķis (komanda
- Svitene2)
3. Rinalds Gedmins, Valts
Smilga, Renārs Odziņš (komanda - Banāni)
JAUNATNES OLIMPIĀDE
Norisinājās no 3. Līdz 5. jūlijam Valmierā. Dalībnieki: Roberts Romanovs, Renārs Odziņš,
Valts un Rinalds Smilgas. Puiši
ierindojās 6.vietā.
VETERĀNU EIROPAS
ČEMPIONĀTS TAMPERĒ
Veterānu Eiropas čempionātā
Tamperē Rundāles novadu pārstāvēja Aivars Kamols. Vienspēlēs savā vecuma grupā Aivars
ieņēma 36.vietu. Dubultspēlēs
pārī ar pārstāvi no Grieķijas ierindojās 5.vietā.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja
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4.4 PROMIĻU
LIELĀ ALKOHOLA
REIBUMĀ PIESKATA
BĒRNUS
1.jūlijā notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika
pieņemti lēmumi piecās administratīvo pārkāpumu lietās.
Kāda mamma 4.4 promiļu lielā alkohola reibumā uzskatīja, ka
bez problēmām spēj parūpēties
par saviem diviem mazgadīgajiem bērniem, tā gan nedomāja
ne policija, ne bāriņtiesa. Sievietei tika sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu un bērni tika nogādāti krīzes
centrā. Administratīvā komisija
sievieti nolēma sodīt ar 50 EUR
lielu naudas sodu.
Par naktsmiera traucēšanu atkārtoti gada laikā Administratīvā
komisija vainīgo personu nolēma sodīt ar 50 EUR lielu naudas
sodu.
Kādai personai par vardarbību
pret bērnu Administratīvā komisija piemēroja 70 EUR lielu naudas sodu.
Personai par sistemātisku
alkoholisko dzērienu lietošanu
dzīvojamās telpās, ja tas traucē
apkārtējiem iedzīvotājiem, Administratīvā komisija piemēroja
naudas sodu 50 EUR apmērā.
Kādai sievietei alkohola lietošanas laikā kļuva ļoti garlaicīgi
un viņa izlēma uz savu dzīvesvietu izsaukt policiju. Izdomājot
dažādus nepatiesus stāstus, kopumā viņa zvanīja policijai trīs
reizes. Policisti, gan šādus jokus
nesaprot, tāpēc sievietei tika
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par apzināti
nepamatotu speciālo dienestu
izsaukšanu. Administratīvā komisija šo personu nolēma sodīt ar
100 EUR lielu naudas sodu.
Mārtiņš Brikers,
pašvaldības policijas
inspektors

Rundāles kauss smilšu volejbolā
„LĪDUMNIEKI” 2015
8.augustā plkst. 10:00 Rundāles pagasta zemnieku saimniecībā „Līdumnieki”.
Galvenais tiesnesis Boriss Muravjovs. Sportisti sacensībām
piesakās pie sacensību tiesneša uz vietas. Sacensības notiek pēc
atvieglotiem pludmales volejbola noteikumiem.
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SAULAINI SVEICIENI
RUNDĀLES NOVADA

JŪLIJA JUBILĀRIEM!

KAPU SVĒTKI RUNDĀLES
NOVADA KAPSĒTĀS
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NOVADA SENIORUS AICINA UZ
TRADICIONĀLO VASARAS BALLI

85

Maiga Sīmane
Monika Kampāne
Ona Reine

80

Broņislava Zvinģele
Ina Udalova
Valerija Valevičiene

75

Ilārija Dolidze
Imants Jukums
Ingrīda Ziediņa
Ivans Oņiščenko

70

Aldis Yansons
Jānis Čapļa

65

Anita Gaile
Jons Kumštis
Lidija Osipova
Valentīna Kociņa

60

Andris Kalējs
Apolinars Biļevičus
Gaļina Mamontova
Imants Dzenis
Ludmila Bagdone
Māris Kaktiņš
Visvaldis Ronis

55

Dzintars Grīnbergs
Sigits Gribs
Vita Cipruse

50

Gunta Garanča
Ilmārs Rajeckis
Ivars Reinis

Važītes kapos – 1.augustā, pulksten 11.00 (Mācītājs Siliņš)
Sarkaņu kapos – 15.augustā,
pulksten 11.00 (Mācītājs Siliņš)
Rimdžūnu kapos - 15.augustā,
pulksten 12.00 (Mācītājs Siliņš)
Vidukļu kapos - 15.augustā, pulksten 13.00 (Mācītājs Siliņš)
Bērsteles baznīcas kapos –
15.augustā, pulksten 14.00 (Mācītājs Siliņš)
Cielavu kapos – 29.augustā,
pulksten 14.00 (Mācītājs Radziņš)
Beķeru kapos - 29.augustā, pulksten 15.00 (Mācītājs Radziņš)
Sudmalu kapos - 30.augustā,
pulksten 15.00 (Mācītājs Radziņš)
Cērņu kapos - 30.augustā, pulksten 16.00 (Mācītājs Radziņš)

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
INFORMĀCIJA
Jūlijā reģistrēta divu zēnu piedzimšana. Bērniem vecāki devuši
vārdus Everts un Markuss Džonatans.
Tāpat jūlijā plānotas desmit svinīgas laulību ceremonijas. Vēlmi
stāties laulībā izteikuši arī Viesturu
pagasta iedzīvotāji Inga un Ivars.

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

Novada seniorus aicina uz tradicionālo vasaras balli
7. augustā plkst.18.00 Svitenes muižas parkā* notiks tradicionālā Rundāles novada pensionāru balle „Meklēju es sapņos”.
Koncertā uzstāsies –
•
Latvijas šlāgeraptaujas šī gada finālisti - grupa „Mūzikas kolekcija” (attēlā) no Rīgas – Bolderājas, prezentējot jauno albumu „Meklēju es sapņos”;
•
apmeklētājus priecēs Rundāles novada amatierkolektīvi – šarmantās dāmas no deju kopas „Magnolijas”, atraktīvie
dejotāji no vidējās paaudzes deju kolektīva „Rundāle”, humora
pilnie aktieri no Svitenes amatierteātra „Šurumburums”, latviešu tautas rotaļās visus iesaistīs folkloras kopa „Svitene”;
•
ballē muzicēs grupa „Mūzikas kolekcija”.
Novada seniori aicināti pieteikt savu dalību līdz 31.jūlijam
pie sociālajām darbiniecēm pa tālr. Kristīne 26674834, Laima
26577309, Sandra 28664763 vai kultūras nodaļas darbiniecēm
– Sandra 26672682, Lilita 26524190, Guna 27750580, Svetlana 26123242. Transports kursēs pēc grafika:
1. maršruts
2. maršruts
Punslavas
16.45 Saulaine
17.00
Viesturi
16.50 Ziedoņi
17.05
Vairoga centrs
17.00 Rundāles novada dome
17.15
Mežmales
17.10 Vecrundāles bibliotēka
17.30
Īslīces tilts
17.15 Mazbērstele
17.35
Bērstele
17.25 Virsīte
17.45
Birzes
17.35 Svitene
17.50
Puszābaki
17.35
Pagrieziens uz Sviteni
17.40
Priedītes
17.45
Kapūnas
17.45
Svitene
17.50
* sliktos laika apstākļos pasākums notiks Svitenes tautas namā

RUNDĀLES NOVADA TURNĪRS TENISĀ
22.augustā plkst. 11.00 Pilsrundāles
vidusskolas tenisa sporta laukumā.
Pieteikšanās sacensību dienā uz vietas no 10.3010.45. Aicināti piedalīties visi tenisa spēles cienītāji
neatkarīgi no kvalifikācijas un vecuma

„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. Izdošanas datums 28. jūlijs. 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 Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

