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NOSLĒGUSIES AKCIJA “IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!” 2018
28.septembrī
Bauskas
rātsnamā projekta vadības
grupa tikās, lai apkopotu akcijas rezultātus un atbilstoši
Nolikumam noteiktu balvu
ieguvējus.
Kopā tika saņemtas 128 akcijas kartes (50 akcijas kartes
no Latvijas un 78 akcijas kartes
no Lietuvas). Nolikumam neatbilstošas bija 13 anketas. Atbilstoši nolikumam 99 anketas
tika virzītas veicināšanas balvu
iegūšanai, bet 38 Latvijas anketas un 56 Lietuvas anketas - velosipēdu iegūšanai.
Apkopojot rezultātus, apmeklētākie akcijas objekti Latvijā
bija Bauskas Sv.Gara luterāņu
baznīca, retro auto “Mežmaļi”
Pilsrundālē, Iecavas katoļu baznīca, Skaistkalnes katoļu baznīca, mini zoo “Dobuļi”, bet Lietuvā
– Pasvales Kriteņu parks, Pasvales novadpētniecības muzejs,
Pakrojas muižas saimniecība,
Žagares muiža, Biržu tējkannu
galerija.
Akcijas galvenās balvas – velosipēdus - 13.oktobrī Rundāles
pilī saņēma četri akcijas dalībnieki no Latvijas un četri akcijas
dalībnieki no Lietuvas, tos pasniedza pašvaldību vadītāji.
Pasākuma laikā tika pasniegtas arī sponsoru - viesnīcas
“Rixwell Bauskas Hotel”, Joniškio
Zap’o bar, kafejnīcas “Upene”,
kafejnīcas “Sēdnīca”, kafejnīcas
“Grāfs”, kafejnīcas “Zoo cafe”,
viesu nama “Kruoja”, restorāna
“Pilies skliautai”- sarūpētās Dāvanu kartes.
AKCIJAS “IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!” 2018 REZULTĀTI
VEICINĀŠANAS BALVAS IEGŪVA:

/Foto: I.Tetērina/
Dāvanu karte nakšņošanai
no viesnīcas “Rixwell Bauskas
Hotel” Bauskā. MINDAUGAS
JANKUS;
Dāvanu karte no Joniškio
Zap’o bar Jonišķos. KRISTINA
VAIČIULENIENE;
Dāvanu karte no kafejnīcas
“Upene” Iecavā. ŽYDRUNE JAROŠIŪNAITE;
Dāvanu karte no kafejnīcas
“Sēdnīca” Vecumniekos. DAUGOLE KOKKEVIČIENE;
Dāvanu karte no kafejnīcas
“Grāfs” Pilsrundālē. STANISLAVAS JANKUS;
Dāvanu karte no kafejnīcas
“Zoo cafe” Pasvalē. DAINA DĀLMANE;
Dāvanu karte no Viesu nams
“Kruoja” Pakrojā. ROBERTAS
BUBELIS;
Dāvanu karte no restorāna “Pilies skliautai” Biržos
30.00Euro. ALBINAS BAMBALAS;

Papildus Dāvanu karte no
restorāna “Pilies skliautai” Biržos 20.00 Euro. ALDONA DUKAVSKIENE.
ČETRI LATVIJAS APCEĻOTĀJI,
KURI IEGUVA VELOSIPĒDU no
Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu rajona pašvaldībām.
1) IEVA GULBE no Biržu pašvaldības;
2) DZINTRA PASTARE no Pasvales pašvaldības;
3) LINDA SKRIBA no Pakrojas
pašvaldības;
4) ASTRA ORLOVSKA no Jonišķu pašvaldības;
ČETRI LIETUVAS APCEĻOTĀJI, KURI IEGUVA VELOSIPĒDU
no Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novada pašvaldībām.
1) ŽYGIMANTAS DAUNORAS
no Bauskas pašvaldības;
2) VLADAS KIRNA no Iecavas
pašvaldības;
3) RITA JOVAIŠIENE no Run-

dāles pašvaldības;
4) IRĒNA EISIRDIENE no Vecumnieku pašvaldības;
Ar balvu ieguvējiem esam
sazinājušies personīgi! Balvas
svinīgi tika pasniegtas Rundāles
pilī 13.oktobrī.
Ideja par sadarbības projektu
radās Bauskā 2016.gada nogalē, kuru septiņas pašvaldības
realizēja jau 2017.gada tūrisma
sezonā. Pēc akcijas noslēguma,
izvērtējot projekta rezultātus,
darba grupa lēma projektu turpināt, iesaistot tajā Jonišķu pašvaldību Lietuvā.
Kopīgā Latvijas un Lietuvas
pašvaldību projekta 2018.gada
mērķis bija veicināt tūrisma objektu, pasākumu un pakalpojumu
attīstību sadarbības partneru
teritorijās, bet galvenie uzdevumi - rosināt iedzīvotājus ceļot un
atklāt kaimiņu tūrisma objektus
un pakalpojumus, veicināt uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, organizēt kopīgu projekta
akciju. Projekts tika realizēts
par astoņu iesaistīto pašvaldību
līdzekļiem. Kopējā projekta summa - 8 000 eiro, bet katras pašvaldības līdzfinansējums 1000
eiro. Projekta rezultātā tika izveidots kopīgs maršruts, nodrukāta brošūra “Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē!” un noorganizēta apceļošanas akcija.
2018.gada maršrutā un
bukletā bija iespēja iepazīt 40
apskates objektus un 8 pasākumus, kā arī naktsmītnes un
ēdināšanas vietas Latvijā un
Lietuvā.
Informāciju sagatavoja:
Inese Turkupole-Zilpure,
Bauskas Tūrisma informācijas
centra vadītāja
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298
* dome@rundale.lv

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843

* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107

* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;

* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālā dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834

* kristine.bruvele@rundale.lv

Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs EDVĪNS BALODIS
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194

* martins.brikers@rundale.lv

Finanšu un investīcijas
nodaļas vadītāja
Marija Abramčika
) 63962258, 27842258
* marija.abramcika@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

Kase VIESTUROS
) 63962126

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
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RUNDĀLES NOVADA DOMES
2018.GADA 27.SEPTEMBRA
SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI:
Par Rundāles novada izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izvērtēšanas
kritērijiem, nosakot mēneša
darba algas likmes.
Tika apstirprināti Rundāles
novada izglītības iestāžu vadītājiem, nosakot izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algas
likmes, šādus darba intensitātes
un personīgā darba ieguldījuma
iestādes attīstībā izvērtēšanas
kritērijus:
Izglītības iestādē augstākās
iegūtās izglītības pakāpes koeficients:
•
pirmsskolas izglītība – 1;
•
pamatizglītība – 1,15;
•
vidējā izglītība – 1,25.
Izglītības iestādes vadītāja
vietnieka apstiprināti kritēriji pedagoģiskais darba stāžs
(gados):
•
no 3 līdz 10 gadiem – 1%
no izglītības iestādes vadītāja darba algas zemākās
likmes;
•
no 11 līdz 20 gadiem – 3%
no izglītības iestādes vadītāja darba algas zemākās
likmes;
•
virs 20 gadiem – 5% no
izglītības iestādes vadītāja
darba algas zemākās likmes.
Izglītības iestādes vadītāja
profesionālās darbības novērtējums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņā ar šādiem
vērtējumiem:
•
“ļoti labi” – 5% no izglītības
iestādes vadītāja darba algas zemākās likmes;
•
“teicami” – 10% no izglītības iestādes vadītāja darba
algas zemākās likmes.
Un apstiprināti kritēriji:
Izglītības iestādes vadītāja
vietnieka pedagoģiskais darba
stāžs (gados):
•
no 3 līdz 10 gadiem – 1%
no izglītības iestādes vadītāja vietnieka darba algas
zemākās likmes;
•
no 11 līdz 20 gadiem – 3%
no izglītības iestādes vadītāja vietnieka darba algas

zemākās likmes;
virs 20 gadiem – 5% no
izglītības iestādes vadītāja
vietnieka darba algas zemākās likmes.
Darba samaksas noteikšana Rundāles novada izglītības iestāžu direktorei, vadītajām, pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju vietniekiem.
Ņemot vērā Rundāles novada izglītības iestāžu vadītāju un
vadītāja vietnieka izvērtēšanas
kritērijus izvērtēšanas kritērijus, tika noteiktas ar 2018.gada
1.septembri izglītības iestāžu
vadītājiem tika noteiktas šādas
mēneša darba algas likmes:
•
Pilsrundāles vidusskolas direktorei – EUR 1430,00;
•
Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājai
– EUR 1050,00;
•
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe”
vadītājai – EUR 1197,00.
•
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe”
vadītājas vietas izpildītājai
– EUR 1174,20.
•
Iestāžu vadītāju vietniekiem:
•
Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājas
vietniecei – EUR 840,00;
•
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe”
vadītājas vietniecei – EUR
912,00.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifi Rundāles novada
pašvaldībā.
Tika apstiprināti šādi sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifi Rundāles novada pašvaldībā:
15,98 EUR/m3 bez PVN;
Tika noteikts, ka maksa par
Rundāles novada pašvaldības
organizēto centralizēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
no katras pašvaldības atkritumu
savākšanas vietas tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
Ma.= Q*T+E, kur
N
Ma. – maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (EUR/
deklarēto personu mēnesī);
Q – attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā mēnesī izvestais atkritumu daudzums (m3);
T – atkritumu apsaimniekoša•

nas tarifs (15,98 EUR/m3);
E – papildus izmaksas tiek aprēķinātas gadījumos, ja tiek
konstatētas darbības, kuras
saistītas ar normatīvajos aktos
neparedzētu atkritumu veidu
(celtniecības, parku un dārzu,
bīstamo un citu atkritumu, kas
nav sadzīves atkritumi) ievietošanu konteinerā, konteineru bojāšanu u.tml.;
N – deklarēto personu skaits.
Ja dzīvokļa īpašumā, nav deklarēta neviena persona, maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta, kā
par vienu deklarētu personu,
piemērojot iepriekš norādīto atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas formulu.
Atkritumu apsaimniekošanas
tarifi Rundāles novada pašvaldībā stājušies spēkā 2018.gada
1.oktobrī.
Apstiprina saistošos noteikumus.
Tika apstiprināti Rundāles
novada domes 2018.gada saistošos noteikumi Nr.8 „Rundāles
novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības
noteikumi”.
Apstiprina Mājokļu politikas vadlīniju.
Lai attīstītu sakārtotu infrastruktūru un kvalitatīvu dzīves
vidi un veiktu Daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanas uzstādījumus, kā arī, lai samazinātu
pašvaldības budžeta izdevumus
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu apsaimniekošanai, ir izstrādātas un
apstiprinātas Rundāles novada
pašvaldības “Mājokļa politikas
vadlīnijas”. Vairāk iespējams lasīt 12.lpp.
Nosaka īres maksu dzīvojamām telpām.
Ievērojot tiesību normu, tika
izstrādātas Mājokļu politikas
vadlīnijas, kur ir paredzēts, ka
pašvaldības izīrētajos dzīvokļos
īres maksu, sākot ar 2019.gadu,
ir paredzēts piecu gadu laikā
pakāpeniski pietuvināt dzīvokļu
īres tirgus cenām, tādējādi nodrošinot Rundāles novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā
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esošo dzīvojamo māju pienācīgu
uzturēšanu, kā arī vienotu īres
maksas noteikšanas kārtību.
Tika noteikts, ka Rundāles
novada pašvaldības īpašumā
un valdījumā esošajiem dzīvokļiem un dzīvojamām telpām īres
maksa tiek aprēķināta saskaņā
ar šādu formulu:
Īk = A * P * k3 (*) + N * P * k1 *
k2 * k3+ Mpap
Īk = A * P * k3 (*) + N * P * k1 *
k2 * k3+ Mpap
Īk –
kopējā īres maksa;
A–
maksa EUR par 1 m²
dzīvokļa apsaimniekošanu mēnesī, ieskaitot PVN, kuru nosaka:
•
saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītāja lēmumu;
•
ēkām, kurām netiek
veikta ēkas pārvaldīšana un
apsaimniekošana, tai skaitā
ēkai piesaistītās teritorijas un
koplietošanas telpu uzkopšana,
nosaka 0,056% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas, (*) tiek piemērots
maksas korekcijas koeficients
k3;
N – dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījuma
maksājums EUR par 1m2 mēnesī, kuru nosaka 0,30% apmērā no Latvijas valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas;
P–
dzīvokļa kopējā platība
(m2), lodžijas platības aprēķinā
piemērojams koeficients 0,5,
balkona platības aprēķinā –
koeficients 0,3;
Mpap – ar atsevišķu domes lēmumu noteikts paaugstināts
maksājums par papildus finanšu līdzekļu piesaisti ēkas energoefektivitātes projektu realizācijai un/vai ēkas konstruktīvo
elementu, inženierkomunikāciju
atjaunošanai vai pārbūvei;
k1 –
īres maksas pakāpeniskās paaugstināšanas koeficients, kuru nosaka:
Aprēķina gads:
•
2019. gads – 0,2 (k vērtība);
•
2020. gads – 0,4 (k vērtība);
•
2021. gads – 0,6 (k vērtība);
•
2022. gads – 0,8 (k vērtība);
•
2023. gads – 1,0 (k vērtība).
k2 = 1,0 – dzīvokļiem ar individuālu apkures aprīkojumu (malkas krāsnis, malkas plītis, plīts

sildmūri, individuālā dzīvokļa
centrālapkure), ja netiek nodrošināta centralizēta vai ēkas
koplietošanas siltumapgāde;
k2 = 0,35 – dzīvokļiem ar centralizētu vai ēkas kopējo (koplietošanas) apkuri, ja tiek nodrošināta centralizēta vai ēkas
koplietošanas siltumapgāde;
k3 = 1,0 – labiekārtotiem dzīvokļiem, kuros ir ierīkotas
ūdensvada un/vai kanalizācijas
inženierkomunikācijas, un ēkā
tiek nodrošināts ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojums;
k3 = 0,75 – ēkām un dzīvokļiem
ar pazeminātu labiekārtojuma
līmeni (nav ūdensvada un/vai
kanalizācijas inženierkomunikācijas dzīvoklī, un ēkā netiek
nodrošināts ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojums).
Stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī. Vairāk par šo lēmumu lāsīt
13.lpp.
Piedzīs nekustamā īpašuma nodokļu parādu
Tika pieņemti lēmumi bezstrīdus kārtībā piedzīt nokavētās nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas no 2
personām par kopējo summu
1736,78 eiro apmērā.
Iznomā zemi
Tika pieņemts iznomāt
Rundāles pagasta pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma
“Pilsrundāles garāža 2”, Rundāles pagasts 0,0068 ha platībā,
ēkas uzturēšanai uz pieciem
gadiem.
Tika pieņemts iznomāt Rundāles pagasta pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma
“Lingotāji-3” - 0,2 ha platībā,
ēkas uzturēšanai uz pieciem gadiem, nosakot, ka pēc būves ierakstīšanas zemesgrāmatā, zemes nomas maksa tiek noteikta
1,5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā.
Zemes ierīcības projekta
apstiprināšana un zemes lietošanas mērķa noteikšana.
Tika apstiprināts izstrādāto
Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Sargi”, Svitenes
pagasts, Rundāles novads, piešķirot jaunizveidotajai zemes
vienībai, 0,433 ha platībā zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-

ba ir lauksaimniecība.
Tika aptirināts zemes vienībai, nekustamā īpašuma
“Jaunsargi”, Svitenes pagasts,
Rundāles novads, piešķirot jaunizveidotajai zemes vienībai, 3,38
ha platībā zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes vienībai un nekustamā īpašuma “Sniedziņi”, Svitenes pagasts, Rundāles novads,
jaunizveidotajai zemes vienībai,
0,251 ha platībā zemes lietošanas mērķi - zeme, uz galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts izstrādātais
Zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Raņķi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
zemes vienībai 32,68 ha platībā, piešķirot zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam – 4,79 ha kopplatībā, kas
sastāv no zemes vienības 3,10
ha platībā un zemes vienības
1,69 ha platībā jaunu nosaukumu - „Meža Raņķi”, Viesturu
pagasts, Rundāles novads, apstiprinot jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 4,79
ha kopplatībā zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Tika apstiprināts jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam – 20,95 ha platībā jauns
nosaukums - „Lielraņķi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
apstiprinot zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Sadalīt nekustamo īpašumu.
Tika apstiprināts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Blāzmas”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, no zemes vienības
ar kopējo platību 8,9 ha, atdalot
zemes gabalu aptuveni 8,0 ha
platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes vienību
ar kopējo platību 7,1 ha neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Izstrādājot zemes ierīcības

projektu, tiks aktualizēti esošie
apgrūtinājumi un paredzēti jauni apgrūtinājumi. Tika apstiprināti projekta izstrādes nosacījumi nekustamajam īpašumam
“Blāzmas”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads.
Tika apstiprināts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mazkalēji”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, ar kopējo platību
3,8 ha, atdalot zemes gabalu
aptuveni 3,5 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Izstrādājot zemes ierīcības projektu, tiks aktualizēti esošie apgrūtinājumi un paredzēti jauni
apgrūtinājumi. Tika apstiprināti
projekta izstrādes nosacījumi nekustamajam īpašumam
“Blāzmas”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads.
Tika atļauts sadalīt nekustamo īpašumu “Laimas”, Viesturu pagasts, Rundāles novads,
ar kopējo platību 33,5 ha, atdalot zemes vienību 9,5 ha
platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu, piešķirot
jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 9,5 ha kopplatībā, kas sastāv no neapbūvētas
zemes vienības nosaukumu - „
Viduslauki” un nosakot zemes
lietošanas mērķi – zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Tika apstiprināts sadalīt
Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Valsts Saulaines
lauksaimn. tehnikums”, kura
sastāvā ir 22 zemes vienības
ar kopējo platību 259,409 ha,
atdalot šādas zemes vienības,
neizstrādājot zemes ierīcības
projektu:
zemes vienība 2,5 ha platībā,
ar nosaukumu “Staģēnu zeme”,
nosakot zemes vienībai zemes
lietošanas mērķi - zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ;
zemes vienība ar 11,2 ha platībā, ar nosaukumu “Mācību poligons” nosakot zemes vienībai
zemes lietošanas mērķi - dabas
pamatnes un rekreācijas objektu zemes;
zemes vienība ar 4076 008
0216, 1,1 ha platībā, ar nosaukumu “Saulaines kalte”.
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nosakot zemes vienībai zemes lietošanas mērķi –lauksaimnieciska rakstura objektu
apbūve. 
Apstiprināja sadalīt zemes
vienību ar kopējo platību 24,8
ha, atdalot trīs zemes gabalus
24,5 ha, 0,01 ha un 0,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības
projektu un aktualizēt esošos
apgrūtinājumus un paredzēt
jaunus apgrūtinājumus.
Precizē platību.
Precizēts pašvaldības piekritīga nekustamā īpašuma “Saulaines mazdārziņš 5.4”, Rundāles pagasts, Rundāles novads
zemes vienības ar platību, no
0,025 ha uz 0,0575 ha.
Maina nosaukumu.
Pieņēma mainīt nosaukumu un adresi Rundāles novada
Rundāles pagasta apbūvei paredzētai zemes vienībai 2,3 ha
platībā, un savstarpēji funkcionāli saistītām būvēm no “Sērdieņi”, Rundāles pag., Rundāles
nov., uz “Zilgalvīši”, Rundāles
pag., Rundāles nov., LV-3921.
Izmaiņas autoceļu un ielu
reģistrā.
Tika apstiprinātas izmaiņas
pašvaldības ielu reģistrā izslēdzot noteikto Saulaines ielas
statusu 0,310 km garumā, uz
pašvaldības autoceļa Saulaine – Īslīce (C13), kura garums
pēc izmaiņu veikšanas ir 0,910
km un Saulaines ielas garums
0,708 km.
Grozījumi budžetā.
Tika apstiprināti Rundāles
novada domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr. 7 „Grozījumi
Rundāles novada domes 2017.
gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu
2018.gadam”. saskaņā ar pielikumu.
- Tika finansiāli atbalstīts
Zemnieku un stāstnieku festivāls, kas Rundāles novadā norisinājās no 7.-29.septembrim.
- Papildus finansējums piešķirts projektam “Karjeras atbalsta un vispārējās profesionālās izglītības iestādei”, šis
projekts risinās no 2017.gada,
un projekta realizācijas termiņš
ir 2021.gads, bet plānojot 2018.
gada budžetu, tika ieplānoti līdz

Rundāles novada ziņas

DOME LĒMUSI

31.augustam. Pēc projekta pieteikuma ir piešķirts papildus finansējums no Izglītības centra
tālākai realizācijai.
- Sakarā ar pedagogu mērķdotāciju, tiks veikti grozījumi
budžetā pedagogu mērķdotācijai.
- Saņemts papildus finansējums pedagogu darba algām
2802 eur, pedagogiem kā papildus finansējums, prēmija
Pilsrundāles vidusskolas pedagogiem.
- Saņemts finansējums 8819
eur no centrālās vēlēšanu komisijas, sakarā ar Saeimas vēlēšanām, kuras notika 10.oktobrī.
- Norisinājās pašvaldību
darbinieku sporta spēles 7.septembrī, atkarībā no dalībnieku
skaita, tika saņemts par dalību
kopā 1720 eur, kurā piedalījās
Pakrojas, Biržu, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku pašvaldības,
kas tika izmantots pasākuma
nodrošināšanai.
-Pārdots īpašums “Mežausmas” 56984 eur.
-Tika saņemts finansējums
no Labklājības ministrijas 600
eur apmērā, kā piemaksu Sociālo darbinieku darba samaksai
plānotajā darbā ar ģimenēm un
bērniem.
-Tika piešķirts finansējums
2051 eur programmai “Latvijas
skolas soma” īstenošanai, kas ir
jāisteno lidz 2018.gada 31.decembrim.
-Piešķirts finansējums 121
eur, transporta izdevumiem
2171 eur
Ieņemumi palielinās par
32205 eur.
Izdevumi.
- Saeimas vēlēšanām tika
iedalīts finansējums 8890 eur,
veicot sadalījumu, kas bija no
Saeimas centrālās vēlēšanu komisijas noteikts, ka no šīs summas,, 720 eur, var tikts sadalīts
gan kancelejas preču iegādei,
gan degvielai, gan ēdināšanai
vēlēšanu komisijias dalībniekiem un 8090 eur ir jāizmaksā
vēlēšanu komisiju atalgojumā.
- 139 eur piešķirts finansējums Pašvaldības policijai no
neparedzētajiem līdzekļiem telefona iegādei;
- Iedalīti 92 eur no nepare-
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dzētajiem izdevumiem, sakarā
ar projektu “Gāž podus rundālē”
realizācijai;
- Grāmatas izdošanai 1150
eur, kas ir rundāliešu ieguldījums Latvijas simtgades gadā.
Rundāliešu atmiņu grāmata
“Atmiņu upe plūst”, kas ietver
50 rundāleišu dzīves stāsti, atmiņas par senajiem laikiem,
stiprajām dzimtām 100 eksemplāri.
- no neparedzētajiem izdevumiem iedalīti dzīvokļu saimniecībā 607 eur, sakarā ar
“Punslavas” skursteņu remontu;
- 354 eur galda un krēsla iegādei, Viesturu Kultūras centrā;
-Labiekārtošanā, Pilsrundāles - Svitene- Klieņi ceļa remontu 230 m garumā iedalīt
55388 eur, lai veiktu remontu
ceļa posma segumam, līdzekļi
tiek ņemti no pārdotā īpašuma

“Mežausmas”.
- Mežotnes pilskalna infrastrukūras attistibas metaprojekta izstrade 5170, kas tiek
ņemts no projekta līdzfinasējumam.
Naudas līdzekļi uz 1.septembri: Pamatbudžetā - 3823907
eur.
Speciālajā budžetā – 87514
eur.
Ziedojumi un dāvinājumi –
8099 eur.
Nākamā domes sēde
25.oktobris
plkst. 9:00, domes sēžu zālē.
Lēmumus aprakstīja:
Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ
NO 29.10.2018. - 29.11.2018.
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VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTIVITĀTES RUNDĀLES NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM

Kopš 2017.gada jūnija
Rundāles novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties
veselības veicināšanas projektā.
Aktivitātes pirmsskolas
vecuma bērniem.
Līdz ar mācību gada sākumu,
Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles un Svitenes struktūrvienību,
kā arī speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes 5-6 gadīgie
audzēkņi, reizi nedēļā dodas uz
bērnudārza PII “Mārpuķīte” baseinu, veicot nodarbības, treneres Rolandas Gasjūnes vadībā.
Nodarbības baseinā ir būtiskas
ne tikai bērna veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, bet
kustību attīstības vingrinājumi
ūdenī veicina arī organisma
norūdīšanos, garīgo un fizisko
attīstību.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte”, kā arī Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles
un Svitenes struktūrvienības
izglītojamiem, projekta ietvaros

TUVĀKIE PASĀKUMI
IEDZĪVOTĀJIEM

tiek nodrošinātas vingrošanas
nodarbības vispārējai ķermeņa
stiprināšanai. Nodarbību ietvaros bērniem tiek nodrošināts
vispār attīstošo vingrojumu
komplekss, kura laikā harmoniski tiek attīstītas visas muskuļu
grupas, spēks, veiklība, lokanība,
kustību koordinācija un stāja.
Nodarbībās tiks izmantota rotaļu metode, apļa treniņa metode un dažādas šķēršļu joslas.
Nodarbības notiek reizi nedēļā
visa mācību gada laikā.
Veselības nedēļa izglītības iestādēs.
Oktobra mēnesī izglītības
iestādēs tiek organizēti dažādi
veselības veicinoši pasākumi, lai
izglītojamiem veicinātu izpratni
par veselīga dzīvesveida paradumiem – veselīgu uzturu, pie-

tiekošām fiziskām aktivitātēm
ikdienā. Pilsrundāles vidusskolā
vecāko klašu skolēniem būs iespēja kopā ar fitnesa treneriem
pārrunāt fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā. Jau otro gadu veselības nedēļas organizēšanā
piedalās Pilsrundāles vidusskolas Skolēnu dome, organizējot
dažādas fiziskās aktivitātes
starpbrīžos.
Pilsrundāles
vidusskolas
Bērsteles un Svitenes struktūrvienībās, kā arī PII “Mārpuķīte”
viesosies veselīga uztura speciālisti ar stāstījumu par veselīgiem ēšanas paradumiem
ikdienā.
PII “Mārpuķīte” izglītojamiem
oktobrī plānots veselības brauciens uz Līgatnes dabas takām.

Psihologa
Oļega Ņikiforova
tikšanās ar senioriem
28.oktobrī plkst. 14:00
Svitenes Saieta namā;
Ārsta – kardiologa
lekcija par sirds un
asinsrites veselību
8.novembrī plkst. 16:00
Svitenes Saieta namā.

Papildus informācijai par
projekta aktivitātēm aicinām sazināties ar projekta
koordinatori Lauru Ārenti –
tālr.25622180,
laura.arente@rundale.lv

PABEIGTA VIESTURU KULTŪRAS CENTRA ĒKAS SILTINĀŠANA
Šī gada oktobra sākumā
noslēgusies energoefektivitātes pasākumu ieviešana
Viesturu kultūras centra ēkai
ar mērķi samazināt primāro
enerģijas patēriņu un izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.
Viesturu kultūras centra ēkai
nomainītas esošās ārdurvis,
uzstādot 11 energoefektīvas
durvju sistēmas, nomainīti 88
logi pret energoefektīvākiem,
nosiltināts ēkas cokols, ārsienas,
jumts, uzlabota ēkas ventilācijas
sistēma. Ēkai rekonstruēta apgaismojuma sistēma, uzstādīts
atjaunojamos energoresursus
izmantojošs apkures katls.
Īstenotie enerfoefektivitātes
uzlabosānas pasākumi paredz
primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu par vismaz
221 961 kWh/gadā, salīdzinot
ar situāciju pirms projekta un sil-

Viesturu kultūras centrs jaunā fasādē. Foto: V.Bļinkovs
tumnīcefekta gāzu samazinājumu gadā par vismaz 68,742 CO2
ekvivalenta tonnām, salīdzinot ar
situāciju pirms projekta.

Saskaņā ar īstenotajām iepirkuma procedūrām, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus veica SIA “KVINTETS M”

(līgumcena EUR 330 027.57, tai
skaitā PVN 21% EUR 57 277.51
apmērā), savukārt būvuzraudzību
nodrošināja SIA “RS Būvnieks”
(līgumcena EUR 5959.00, tai
skaitā PVN 21% EUR 1029.00
apmērā). Būvdarbi veikti saskaņā ar SIA “JOE” izstrādāto būvprojektu.
_______________________
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi veikti ES projekta
“Viesturu kultūras centra ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros (projekta ID Nr.
4.2.2.0/17/I/084), kur EUR 272
212.47 ir ERAF finansējums,
EUR 12 009.38 – Valsts budžeta
dotācija, EUR 36 028.12 – Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējums
Laura Ārente,
Rundāles novada domes
projektu speciāliste
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SPORTA ZIŅAS
1.septembrī
Bauskas pilsētas stadionā norisinājās ikgadējie vasaras sporta
svētki cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Rundāles novadu divas reizes gadā pārstāv komanda 10-12 cilvēku sastāvā, kas veiksmīgi
startē un regulāri ieņem godalgotas vietas.

Labākie no labākajiem izturībniekiem. /Foto: I.Kirkila/

SPORTA NODARBĪBU UN VINGROŠANAS GRAFIKS
2018.GADAM
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLE
(DMITRIJS ČABAŅNKO - 28865868)
Sporta nodarbības (Brīvpiekļuves telpas sporta aktivitātēm)
otrdienās plkst. 19:00 - 21:00
Vingrošanas nodarbības (nodarbība trenera vadība)
ceturtdienās plkst. 17:30 - 18:30 pensionāriem
plkst. 18:30 - 20:00 pieaugušajiem
Nodarbības galda tenisā
pirmdienās plkst. 15:30 - 17:30
Treneris: Aivars Kamols
Kontakttālrunis: 29206294
SVITENES TAUTAS NAMĀ (RAITIS JUTUS - 26535219)
Sporta nodarbības (Brīvpiekļuves telpas sporta aktivitātēm)
trešdienās plkst.18:00 - 20:00
SVITENES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVAJĀ
ĒKĀ (RAITIS JUTUS - 26535219)
Sporta nodarbības (Brīvpiekļuves telpas sporta aktivitātēm)
piektdienās plkst.18:00 - 20:00
SVITENES TAUTAS NAMĀ (DMITRIJS)
Vingrošanas nodarbības (nodarbība trenera vadība)
pirmdienās plkst. 20:15 - 21:15

15.septembrī
Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā un tās apkārtnē norisinājās
sporta sacensības Izturībnieks 2018. Dažāda vecuma sportistiem bija
iespēja pārbaudīt savus spēkus izturības skrējienā un nūjošanā. Šogad sacensībās startēja 5-6 gadu grupa, 7-9 gadu grupa, 11-13gadu
grupa, 15 gadu grupa, 18-40 gadu grupa un nūjotājas. Milzīgs paldies
dalībniekiem par atsaucību un pēc gada gaidām kuplāku dalībnieku
skaitu.

BĒRSTELES KULTŪRAS NAMA ZĀLĒ
(VALETĪNA ŽURVAĻOVA - 26713089)
Sporta nodarbības (Brīvpiekļuves telpas sporta aktivitātēm)
pirmdienās plkst.18:30 - 21:00
ceturtdienās plkst.18:30 - 21:00
Vingrošanas nodarbības (nodarbība trenera vadība)
trešdienās plkst. 20:00 - 21:00
VIESTURU KULTŪRAS CENTRA ZĀLĒ
(VALETĪNA ŽURVAĻOVA - 26713089)
Sporta nodarbības (Brīvpiekļuves telpas sporta aktivitātēm)
trešdienās plkst.18:00 - 19:00 (bērniem)
un 19:00-20:00 (pieaugušajiem)
piektdienās plkst.18:00 - 19:00 (bērniem)
un 19:00-20:00 (pieaugušajiem)
Vingrošanas nodarbības (nodarbība trenera vadība)
trešdienās plkst. 18:30 - 19:30
KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA SAULAINES TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBAS SPORTA ZĀLĒ
(ALEKSANDRS BARKOVS - 28266332)
Sporta nodarbības (Brīvpiekļuves telpas sporta aktivitātēm)
otrdienās plkst.19:30 - 21:00
piektdienās plkst.19:30 - 21:00

23. septembrī
Bauskas pilsētas stadiona manēžā norisinājās Viesturu kauss novusā 2018. Šis turnīrs ik gadu norisinās Bauskā, jo spēlētāju pieplūdums ir diezgan apjomīgs. Šogad sacensībās startēja 33.dalībnieki no
Rundāles, Bauskas un tālākiem novadiem. Balvas tika izspēlētas gan
sieviešu, gan vīriešu grupās.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

SAULAINĒ, PII “MĀRPUĶĪTE” SPORTA ZĀLĒ (DMITRIJS)
Vingrošanas nodarbības (nodarbība trenera vadība)
pirmdienās plkst. 18:30 - 19:30
Vingrošanas nodarbības vada Dmitrijs Čabaņenko
tālr: 28865868
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“JA MĒRĶIS LABS, NAUDU VAR ARĪ NO AKMENS IZSIST”
Oktobra mēnesī jāpiemin trīs
novadnieki: mācītājs Roberts
Slokenbergs, zemkopis un karavīrs Leo Bergmanis un Lāčplēša
kara ordeņa kavalieris Pēteris
Doriņš.
Šoreiz vēlos izcelt Robertu
Slokenbergu, kurš ir leģendām
apvīts Rūjienas mācītājs, skolotājs, sabiedriski aktīvs cilvēks,
bet viņa saknes ir dzītas mūsu
pusē – Rundāles pagastā un
kopš tā laika pagājuši 120 gadi.
Viņš ir dzimis 11. oktobrī (pēc jaunā stila 22.oktobrī)
1898. gadā Rundāles pagasta “Pareizu” mājās Katrīnas un
Jāņa Slokenbergu ģimenē, kurā
auga divas meitas un trīs dēli.
Mācījies Žeimes baznīcas skolā, tad turpina mācības Bauskā
J.Kļaviņa proreālskolā. 1915.
gadā Roberts Slokenbergs ir
spiests doties bēgļu gaitās,
taču turpina mācības Tērbatā
Luda Bērziņa Dubultu ģimnāzijā. 1918.gadā uzsāk mācības
Jelgavā Academia Petrina, tur
beidz 8.klasi. 1919.gadā beidz
pilnu ģimnāzijas kursu Izglītības biedrības ģimnāzijā Rīgā.
Pēc Jelgavas atbrīvošanas no
boļševikiem brīvprātīgi aiziet
karadienestā. Dien Jātnieku
eskadronā, ir kancelejas ierēdnis. Drīz smagi saslimst ar tīfu,
tad vaiga kaula iekaisumu. Pēc
atveseļošanās strādā Kara ministrijas arhīvā un bibliotēkā
Rīgā. Paralēli uzsāk mācības
augstskolā, sākumā Politehniskajā augstskolā, 1920.gada
pavasarī pāriet uz Latvijas Universitātes teoloģijas nodaļu. No
1920.gada strādā par ētikas un
ticības mācības skolotāju Beķera un Klaustiņa vidusskolā Rīgā,
Olava komercskolā Rīgā u.c. Veic
žurnālista darbu pie Arveda Berga, rakstot ziņojumus par Saeimas darbību, strādā arī par mācītāju. Dzīvojis Sesavas pagasta
“Knīšos” un sprediķojis Sesavas
baznīcā. Savu pirmo svētrunu
teicis 1921.gada 20.decembrī
Jelgavā Annas baznīcā. Strādājis arī Jēkabpils apgabala draudzē. 1924.gadā tiek ordinēts
par mācītāju un apstiprināts

Roberts Slokenbergs
/foto no ruvenietis.lv/
par Dobeles prāvesta iecirkņa
vikāru, kopš 1924.gada 12.novembra ir ievēlēts par Džūkstes
draudzes mācītāju. 1929.gada
25.aprīlī apstiprināts par Rūjienas Ziemeļu draudzes mācītāju.
“ Ir izveidojies priekšstats, ka
iebraucējam Rūjienā grūti iedzīvoties. Zemgalietis mācītājs
Roberts Slokenbergs pierādīja
pretējo. 1929. gada pavasarī,
pēc pirmā dievkalpojuma Rūjienas baznīcā, viņš apbūra visus
ne tikai ar aizkustinošo sprediķi,
izcilo dziedāšanu un izskatīgumu. Draudze viņā redzēja īstu
vētrasputnu, kurš apņēmības
pilns iebrāzies mūsu pilsētiņā,
lai pilnībā mainītu tās ierasto
vidi. Būdams moderns, liberāls
mācītājs, viņš aktīvi iesaistījās pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Par svarīgāko uzskatīdams
jaunatnes audzināšanu kristīgā
garā. R. Slokenbergs devās pie
skolas vadības un pieteicās par
skolotāju. Saņēmis atraidījumu,
viņš rīkojās pārgalvīgi un dibināja savu privāto pamatskolu.
Mācītājs aizņēmās bankā naudu, ieķīlāja tēva mājas un pārveidoja veco, vēl zviedru laikos
celto ēku baznīcas tuvumā par
paraugskolu ar pulētām grīdām,
peldbaseinu, obligāto rīta pienu, pusdienu zupu un pieņēma
jaunus, progresīvus skolotājus.
Pēc pāris gadiem apkārtējās
skolas likvidējās, jo vecāki savus bērnus no tām izņēma un
sūtīja pie Slokenberga. Atradis

kopēju valodu ar pilsētas galvu Arnoldu Krēsliņu, viens otru
balstīdami, abi vīri Rūjienā paveica dižus darbus. Slokenbergs
mīlēja teikt: “Ja mērķis labs,
naudu var arī no akmens izsist.”
Sakopti kapi, uzposta baznīca,
nedēļas laikraksts, izcila skola,
jauns nespējnieku nams, viesnīca, domes ēka, ģimnāzija un
3 tēlnieka K. Zemdegas darbi
- tas viss, pateicoties viņiem. Ja
Slokenbergs no kanceles teica,
ka vajag ziedot, rūvēnietis bija
gatavs atdot pēdējās bikses, lai
tikai īstenotos mācītāja iecere.
Leģendāri ir stāsti par
Slokenberga bohēmisko dzīves
stilu. Īsts Gesta Berlings! Viņš
mīlēja un mīlēja viņu. Sprediķus
nepierakstīja, runāja no galvas.
Skatījās cilvēkiem acīs un meklēja aizkustinājuma asaras. Kad
tās tur ieraudzīja, sprediķi beidza.
Tolaik baznīca kā ēka, kalpoja
divām draudzēm. Vienu svētdienu sprediķoja mācītājs Hermanis Bahs, otru - R. Slokenbergs.
Redzot, ka viņa dievkalpojumi
arvien retāk apmeklēti, Bahs
saskumis un teicis: “Ko tad par
Slokenbergu runāt. Ja baznīcas
kalnā uzvestu siena vezumu un
Slokenbergs teiktu draudzei,
ka vajag to noēst, tad pēc pusstundas salmiņš nebūtu pāri
palicis.” “
Viņa novatorismu, uzdrīkstēšanos lauzt iesīkstējušas dogmas, un aizspriedumus zīmīgi
raksturojis toreizējais mūzikas
pasniedzējs, kordiriģents Jānis
Mālītis, ieskicējot kādu Slokenberga vadītu veco strēlnieku
piemiņas dievkalpojumu Sv.
Bērtuļa baznīcā. Altāra priekšā
uz paaugstinājuma kā Mūžīgās
uguns dzirksts versmojusi dzīva uguns. Tai visapkārt goda
sardze — jaunatne leģendāro
Ziemassvētku kauju varoņu baltajos apmetņos, kas palienēti
no Kara muzeja. Dievkalpojumu
svinīgi ievadījis koris ar korāli
“Kalnā, kur dus gurdās ciltis...”
Svētrunas laikā pār dievlūdzēju
galvām mirguļojuši iegaismoti Slokenberga iemīļotie vārdi:

“Dievam, savai tautai un tēvzemei...”
Redzētais, dzirdētais un izjustais atstājis neizdzēšamu
iespaidu, saviļņojis baznīcas
apmeklētājus, kaut arī netrūcis
dogmatiķu, kuri rakstījuši sūdzības, ka dievnamā tiekot rīkotas
“Maskarādes”.
Par 30. gadu dzīvi Rūjienā rakstnieks Nikolajs Kalniņš
uzrakstījis romānu “Mākoņu
stūmēji”. Grāmatu varat atrast
Bauskas pilsētas bibliotēkā, vai
pasūtot Pilsrundāles bibliotēkā.
1942.gadā augustā, pēc Gestapo pieprasījuma, atcelts no
Rūjienas Ziemeļu draudzes mācītāja amata, vēlāk gan tiek paziņots, ka viņam piešķirts atvaļinājums. 1944.gadā emigrē uz
Zviedriju, kur darbojas kā mācītājs latviešu bēgļiem. No 1945.
gada ir mācītājs Londonas
latviešu bēgļu draudzē Anglijā.
1957.gada 22.oktobrī no nedziedināmas kaites aiziet mūžībā. Mācītāja 100 gadu atcerei
vietā, kur atradās Slokenberga
skola (Rīgas ielā 30), triju mēnešu laikā rūvēnieši ziedojumos
savāca nepieciešamo naudu un
uzcēla mācītājam pieminekli
(1998, tēlnieks A. Vārpa).
Mācītājam ir divi dēli – Māris
un Juris, kuri, piedaloties skautu
nometnē Saseksas apgabalā,
nonāk pie senas, simtgadīgu
ozolu apvītas mājas. Tās stāvoklis ir graujošs, bet kad viņi
atgriežas mājās, izstāsta tēvam, tad R. Slokenbergs pieņem
lēmumu – vajag draudzei lauku
īpašumu. Mācītājs uzmeklē mājas īpašnieku. Sarunu rezultātā
Loker-Lempsons izīrē to Londonas latviešu draudzei uz pieciem gadiem.
Rofanta ir celta 1597. gadā
no vecu burenieku kokiem.
Gada skaitlis vēl redzams mājas priekštelpā virs kamīna, kur
arī atrodas karaļa Indriķa VII un
Indriķa VIII un karalienes Elizabetes I portreti.
Katrs Rofantas stūris, katra telpa runā par pagājušām
dienām. Tur atrodas melnozola krēsls, Tālāk 8.lpp ->
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„…SAPNIS UN VĒLMES IR PIEPILDĪJUŠĀS”
<- 7.lpp kurā reiz sēdējis britu slavenais valstsvīrs Olivers
Kromvels (Cromwell, 15991658); tur ir istaba, kur lielais
angļu dzejnieks, lords Alfrēds
Tenisons (Tennyson, 18091892) iecerējis daudzus savus
darbus par dabu un mīlestību;
un tur ir istaba, kurā viesodamies uzturējies pasaulslavenais
angļu valstsvīrs Vinstons Čerčils
(Churchill, 1874-1965).
1953. g. rudenī Londonas
latviešu draudze ienāk šajā
pagātnes elpas apdvestajā,
pamestajā aristokrātu mītnē.
Slokenberga vadībā sākas intensīvs darbs, jo ir jātīra, jālabo,
jāpārveido un jāiekārto. Redzam
pat pašu mācītāju uz mājas
jumta, to labojot. Rofanta īsā
laikā ir kļuvusi arī par iecienītu
vietu atvaļinājuma pavadīšanai
un izbraukumiem, ne tik Londonas un tās apkārtnes latviešiem
vien, bet gan arī daudziem citiem ciemiņiem, kas ierodas no

tālākajiem novadiem un pat no
aizjūras.
1957. gada rudenī, kad
Slokenbergs aizgāja mūžības
ceļos, draudze pulcējās Rofantā mirušo piemiņas dienā, un
iedēsta ozoliņu aizgājēja piemiņai Rofantas dārzā. Vēlāk atklāja arī piemiņas plāksni Rofantas
baznīcā.
Slokenbergam bija vīzija, ka
Rofantai ir jākļūst par Londonas latviešu draudzes centru.
Nākamie gadi atkal nes lielas
pārmaiņas Rofantas dzīvē. Otram rentes līgumam izbeidzoties, mājas jaunais īpašnieks
pulkveža Loker-Lempsona dēls
vairs īpašumu tālāk neizīrē, bet
piedāvā to pirkšanai par 16000
angļu mārciņām. Kur un kā rast
līdzekļus? Par vienīgo iespēju
rod - griezties pie draudzes locekļiem un labvēļiem, lūdzot ziedojumus un aizdevumus. Rezultātā, 1962. gada 22. jūnijā, tieši
Jāņu priekšvakarā, Londonas

Roberts Slokenbergs – Rūjienas
draudzes mācītājs no 1929.
gada līdz 1942. gadam.
/foto no ruvenietis.lv/
latviešu draudzes Saimnieciskā
sabiedrība ir nopirkusi Rofantu.
Slokenberga sapnis un vēlmes ir
piepildījušās. Sākas jauns darba
posms pašu latviešu mājā, kurā

“MEISTARDIENA MEŽĀ”
25.septembrī – Pilsrundāles vidusskolas skolēnu mācību vizīte Tērvetes
dabas parkā – “Meistardiena mežā” projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.
Trīsdesmit septiņi 1.- 6.klašu
skolēni varēja darboties zaļajā
klasē un gūt daudzpusīgas zināšanas par meža apsaimniekošanu, tā dabas pētīšanu un
saglabāšanu.
Nodarbības laikā skolēni pētīja - koku sugas, sēklas, sēklu
un koku audzēšanas procesu,
meža dzīvniekus, noskaidroja
meža draugus un nedraugus,
apguva orientēšanās prasmes
mežā. Mācījās noteikt koka vecumu, garumu, resnumu un koksnes kvalitāti. Iepazinās ar meža
atjaunošanas iespējām. Padziļināja un ieguva jaunas zināšanas
dabaszinību mācību priekšmetā.
Mācījās teorētiskās zināšanas
pielietot praktiski.

Apmeklējot Tērvetes “Tauriņu māju”, bija iespēja redzēt un
sastapt tauriņus no dažādiem
tropu mežiem no visas pasaules,
iespēja sajust tauriņu spārnu
krāšņumu, uzzināt par tauriņu
uzbūvi un dzīves ciklu, attīstību,
raksturīgākajām iezīmēm un
barošanās paradumiem. Tērvetes tauriņu mājas apmeklējuma
laikā varēja iepazīties ar mitro
tropu augu daudzveidību, izjust
īstu tropu klimatu, jo gaisa temperatūra, atbilstoši dabiskajai
tauriņu dzīves videi, tiek uzturēta ap 30 grādiem un augstāk,
uzzināt to nosaukumus un aplūkot skaistus un interesantus
ūdens iemītniekus – bruņurupučus. Skolēni arī pārliecinājās,
ka bruņurupucis nemaz nav tik
lēns, kā pieņemts uzskatīt.
Daiga Saka,
direktores vietniece
izglītības jomā
Pilsrundāles vidusskolā,
projekta koordinatore

joprojām pulcējas latvieši un
piemin R. Slokenbergu.
Rofantas baznīcā atradās
arī urnu novietne, kur ilgu laiku
stāvēja arī mūsu novadnieka
pelni, kurus pārapbedīja Vircavas pagasta Jačūnu kapos. Citviet raksta, ka Sesavas kapos,
bet tepat jau visi esam: Svitenē saknes dzītas, Sesavā dzīve
vadīta, Rūjienā un pasaulē Dieva vārds teikts, bet visam pāri
neatlaidība, izdarība un izcilas
personības ietekme.
Izmantotie informācijas avoti:
Ne ikkatrs, kas uz mani saka:
mācītāja Roberta Slokenberga
piemiņas rakstu krājums / sakārt. Haralds Biezais. (Ziemeļblāzma, 1975) nekropole.lv /Sanitas Reines raksts/ vēstnesis.lv
/Valdis Rūja/ ruvenietis.lv
A.Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas
vadītāja
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PAR PROJEKTU “ANTROPOGENĀS SLODZES MAZINĀŠANA LIELUPES KRASTĀ”

Rundāles novada dome un
Latvijas vides aizsardzības
fonds (turpmāk LVAF) 2018.
gada maijā parakstīja savstarpēju līgumu - Līgums
Nr.1-20/115 par projekta Nr.
1-08/121/2018
“Antropogenās slodzes mazināšana
Lielupes krastā” finansēšanu
un izpildes kārtību. Līguma
kopējā summa ir 16056,89
EUR, no tās 11240,00 EUR
Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un
4816,89 EUR pašvaldības
līdzfinansējums.
2018.gada 30.janvārī tika
noslēgts līgums ar SIA “Kvintets” par laukuma pie gājēju tiltiņa pār Lielupi un gājēju celiņa
pie Mežotnes pilskalna izbūvi

Izveidots laukums automašīnām, izbūvēts gājēju celiņš pie Mežotnes pilskalna. /Foto: I.Klīve/
līdz 2018.gada 30.septembrim.
Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem (Lielupei). Darbi Lielupes krastā pie
gājēju tiltiņa pār Lielupi un pie
Mežotnes pilskalna ir pabeig-

ti. Ir izbūvēts gājēju celiņš pie
Mežotnes pilskalna no autoceļa
Mežotnes stacija-Saulītes-Senči gar Zemgaļu ostu, izcirsti krūmi, sakārtota teritorija, izbūvēta
jauna caurteka, kura nodrošinās
virszemes ūdeņu novadīšanu, lai

izslēgtu izskalojumus. Pie gājēju tilta pār Lielupi ir izveidots
stiprināts laukums, kur novietot
automašīnas.
Inta Klīve,
Priekšēdētāja vietniece

PII “MĀRPUĶĪTE” JAUNO MĀCĪBU GADU IESĀK AR DALĪBU
“PIEKRASTES TĪRRADĒ”

Atzīmējot Latvijas simtgadi,
Vides izglītības fonds (FEE Latvia), kampaņa Mana jūra, Ekoskolas un vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki aicināja piedalīties
Piekrastes Tīrradē - iniciatīvā,
kuras laikā, kopīgiem spēkiem,
tiktu sakopta Baltijas jūras piekraste. Piekrastes Tīrrade notika katru septembra sestdienu,
ciešā sadarbībā ar vietējām
pašvaldībām, Ekoskolām, iniciatīvas sadarbības partneriem un
ikvienu, kam rūp tīra piekraste.
Iniciatīvas nosaukumā esošais vārds Tīrrade radās īpaši
šim pasākumam. “Tīrrade” ir
saliktenis, ko veido divi vārdi –
tīrs un radīt. Tādējādi iniciatīvas
autori vēlējās uzsvērt, ka tos
vieno un iedvesmo ideja par tīras vides radīšanu, vīzija par tīru
un sakoptu piekrasti. Piekrastes
Tīrrade tika koordinēta, visas
Latvijas jūras piekrasti sadalot
īsākos posmos – vidēji 3,5 km
garumā. Elektroniski reģistrējoties, katram bija iespēja izvēlēties dalības vietas datumu
un posmu (https://tirrade.lv/lv/
par-tirradi).
Visos novados visos posmos

Ierodamies Ķesterciemā, saņemam maisus un cimdus un kopīgiem
spēkiem dodamies Latviju padarīt tīrāku. /Foto: J.Zeltiņa/

Čaklo talkotāju kopbilde vēsturei. /Foto:J.Zeltiņa/
sakopšanas darbi ritēja pēc vienota plāna. 20.septembrī pulksten 10:00 mēs - 30 mārpuķēni
(darbinieki, vecāki un bērni) - ieradāmies izvēlētā Tīrrades pos-

ma sākumā – Engures novada
Ķesterciemā, kur mūs sagaidīja
Piekrastes Tīraides posma koordinatore Zita, kas ikvienam
talciniekam izsniedza maisus

un cimdus, instruēja par drošību un sakopšanas darbu plānu,
par to, kas jādara ar lielgabarīta vai atrastajiem bīstamajiem
atkritumiem. 10 minūšu iesildīšanās laikā apsekojām pulcēšanas vietas apkārtni, līdz tika
“dots starts” maršrutam gar
jūru 3,8 km garumā. Finišējām
Plieņciemā. Savā posmā savācām dažāda veida atkritumus,
divus bīstamos – šķiltavas un
šīfera gabalu. Tika atzīmēta lielāka apzināti izmesto atkritumu
vieta.
Mazliet noguruši, saelpojušies rudenīgās piejūras svaigo
gaisu, patriotisma jūtām pārņemti, pēc kopbildes devāmies
uz autobusu. Pa ceļam manījām
Iecavas novada oranžo busiņu,
kas gatavojās mājās nogādāt
tikpat patriotiski noskaņotus
kaimiņu novada Ekoskolas pārstāvjus. Ar laiku mums paveicās.
Sestdien solītais lietus kādā brīdī tikai pabaidīja, bet tā pa īstam grasījās nolīt, kad bijām jau
autobusā.
Judīte Zeltiņa,
PII “Mārpuķīte” vadītāja
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PIEEJAMS ATBALSTS TIEM, KAS VĒLAS ATGRIEZTIES LATVIJĀ!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Zemgales plānošanas reģions ir uzsākuši
prioritārā pasākuma 2018.–
2020. gadam “Pilotprojekts
pašvaldībās
remigrācijas
veicināšanai
“Reģionālās
remigrācijas koordinators””
realizāciju.
Pilotprojekta
ietvaros no 2018. gada 1.
marta Zemgales plānošanas
reģionā darbu ir uzsācis reģionālais remigrācijas jautājumu koordinators Edgars
Jānis Paulovičs.
Šīs VARAM iniciatīvas mērķis ir atbalstīt tos tautiešus,
kuri plāno atgriezties Latvijā,
ar praktisku informāciju un palī-

dzību jautājumu risināšanā. Cilvēkiem, kas ilgāku laika posmu
pavadījuši citā valstī un nav aktīvi sekojuši likumu vai pašvaldību noteikumu izsludināšanai,
varētu nebūt vienkārši sameklēt
vajadzīgo informāciju.
Remigrācijas pilotprojekta īstenošanā iesaistās arī
Rundāles novada pašvaldība, projekta vadītājas pienākumus Rundālē veic Santa
Švāģere. Remigrācijas projekta vadītāja uzdevums ir
sagatavot personalizētus informācijas piedāvājumus atbilstoši potenciālā remigranta interesēm šādās jomās:
•
Izglītības un pirmsskolas izglītības pieejamība,

asistentu pieejamība izglītības
iestādēs, materiāls atbalsts u.c.;
•
Dzīvesvietas iespējas
(atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām iespēju robežās
sniegt atbalstu pašvaldības un
privātā sektora piedāvājuma
par dzīvojamo fondu un nekustamo īpašumu apzināšanā);
•
Nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespēju apzināšana un apkopošana;
•
Citi pakalpojumi vai
intereses atbilstoši potenciālā
remigranta vajadzībām.
Ja jums ir zināmi tautieši, kas
plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā un tieši Rundāles novadā, pastāstiet par šo iespēju, aicinot
elektroniski sazināties ar Santu

Švāģeri (santa.svagere@rundale.lv). Vairāk informācijas pieejams interneta adresē: www.
zemgale.lv Sadaļā nozares/remigracija
Santa Švāģere,
Rundāles novada
remigrācijas projekta vadītāja
Tālrunis: 28343312, santa.
svagere@rundale.lv
Papildus informācijai:
Edgars Jānis Paulovičs
Zemgales remigrācijas
koordinators
Tālr.: 63028085
edgars.paulovics@zpr.gov.lv

NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI UN
GLEZNOT RUNDĀLES NOVADA AMATIERKOLEKTĪVOS! 2018/2019
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NOTEIKTI ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFI
RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Konkursa rezultātiem, SADZĪVES atkritumu apsaimniekošanu no 2018. gada 1.oktobra
Rundāles novadā turpmākos
piecus gadus nodrošinās SIA
“Vides serviss”.
Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido
3 komponentes - sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu,
kā arī maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu un
citas atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Ja pieaug kāda
no šīm komponentēm, proporcionāli pieaug arī kopējās
atkritumu apsaimniekošanas

izmaksas.
Lai turpinātu nodrošināt
kvalitatīvus pakalpojumus Rundāles novada pašvaldībā to iedzīvotājiem, septembra domes
sēdē tika apstiprināti šādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi Rundāles novada
pašvaldībā:
•
15,98 EUR/m3 bez PVN;
Tika noteikts, ka maksa par
Rundāles novada pašvaldības
organizēto centralizēto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
no katras pašvaldības atkritumu savākšanas vietas, kas tiek
aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:
Ma.= Q*T+E, kur
N
Ma. – maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (EUR/

deklarēto personu mēnesī);
Q – attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā mēnesī izvestais
atkritumu daudzums (m3);
T – atkritumu apsaimniekošanas tarifs (15,98 EUR/m3);
E – papildus izmaksas tiek
aprēķinātas gadījumos, ja tiek
konstatētas darbības, kuras
saistītas ar normatīvajos aktos
neparedzētu atkritumu veidu
(celtniecības, parku un dārzu,
bīstamo un citu atkritumu, kas
nav sadzīves atkritumi) ievietošanu konteinerā, konteineru
bojāšanu u.tml.;
N – deklarēto personu skaits.
Ja dzīvokļa īpašumā, nav deklarēta neviena persona, maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta, kā
par vienu deklarētu personu,

piemērojot iepriekš norādīto
atkritumu apsaimniekošanas
maksas aprēķināšanas formulu.
Atkritumu apsaimniekošanas
tarifi Rundāles novada pašvaldībā stājušies spēkā 2018.gada
1.oktobrī.
“Vides serviss” saviem klientiem nodrošina kvalitatīvu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vairāk kā 20 gadus.
„Mums ir patiess prieks, ka atkal
varēsim strādāt Rundāles novadā un sniegt saviem klientiem
vislabāko servisu atkritumu
apsaimniekošanā, kā arī nodrošināt ērti pieejamu atkritumu
šķirošanas infrastruktūru.”
Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

KĀPĒC ŠĶIROT?
SAUDZĒ VIDI

Šķirotie atkritumi tiek pārstrādāti materiālos, no kā ražo
jaunus produktus, bet  lielākā daļa nešķiroto atkritumu tiek
apglabāti poligonos.

TAUPI NAUDU

Pareizi sašķitotie atkritumi tiek savākti bez maksas, turklāt
 Cena par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu ar katru
gadu tikai pieaugs.

SAGLABĀ DABAS RESURSUS

Materiālus pārstrādājot, tiek taupīta nafta, koksne u.c.
energoresursu, jo  ražojot produktus no jauna ir nepieciešami daudz lielāki resursi un būtībā tiek ražoti jauni atkritumi.

ATCERIES!

Plastmasas iepakojuma atkrituma konteinerī NEDRĪKST MEST:
•
Netīrus plastmasas izstrādājumus eļļas pudeles, jogurta, krējuma vai margarīna trauciņus, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus.
Papīra un kartona atkritumu konteinerī NEDRĪKST
MEST:
•
Papīru un kartonu, kas ir slapjš, netīrs, satur pārtikas
piejaukumus, ir laminēts.
Stiklam paredzētajā konteinerī NEDRĪKST MEST:
•
Spoguļstiklu, logu stiklu, auto stiklu, eļļas pudeles,
balzama pudeles (no māla).
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RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJOKĻU POLITIKAS VADLĪNIJAS
27.septembrīa
domes
sēdē, tika apstiprināts Rundāles novada pašvaldības
“Mājokļa politikas vadlīnijas”.
Raksturojot Rundāles novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīnijas, tās galvenokārt
paredz: liberalizēt nekustamo
īpašumu īres tirgu novadā, pakāpeniski ieviest adekvātu un
taisnīgu samaksu par pašvaldības dzīvokļu īri, mazinot netaisnīgo situāciju maksājumu ziņā
starp novada iedzīvotājiem,
kuriem dzīvokļi ir īpašumā vai
valdījumā, un tiem, kas dzīvokļus īrē no īpašniekiem vai valdītājiem, kā arī dot iespēju iedzīvotājiem iegūt dzīvokļus savā
īpašumā, nodrošinot iespēju tos
izpirkt pakāpeniski piecu gadu
laikā.
Mājokļu politikas vadlīnijās
paredzēts dažādot iespējamos
palīdzības variantus dzīvokļu
jautājuma risināšanā, kā arī
nosacījumi pašvaldības dzīvokļu īres parādu samazināšanai.
Parādu rašanās iemesli ir dažādi – tie ir gan trūcīgi ļaudis,

kuri dažādu objektīvu iemeslu
dēļ nespēj samaksāt, tomēr
lielāka problēma ir ļaunprātīgie
nemaksātāji. Šādi parādi ietekmē gan mājas uzkrājumu, ko
sāpīgi izjūt godprātīgie maksātāji un privāto dzīvokļu īpašnieki Rundāles novadā. Parādu, ja
nav iespējama piedziņa, jāsedz
ar pašvaldības – tātad arī ar
nodokļu maksātāju – līdzekļiem. Gadījumos, ja īrniekam ir
problemātiski segt maksājumus, vadlīnijas paredz iespējas
dzīvot īres namu dzīvokļos, kas
saskaņā ar koncepciju tiks koncentrēti pašvaldībai piederošās
ēkās, kam piešķirams īres nama
statuss.
Izstrādājot mājokļu politikas
vadlīnijas, ņemta vērā līdzšinējā
pašvaldības pieredze mājokļu
jomā un veikta tās kritiska analīze, nosakot gan labās lietas,
gan arī apzinot trūkums. Līdz ar
to, Mājokļu politikas vadlīnijās
ir paredzēts atrisināt vairākus
sasāpējušus jautājumus kā pašvaldībai, tā arī īrniekiem.
Mājokļu politikas vadlīnijās
paredzēta pašvaldības dzīvoja-

Foto: No Rundāles novada domes arhīviem
mā fonda sakārtošana, ņemot
vērā Rundāles novada iedzīvotāju intereses. Ilgtermiņā dos
iespēju tikt pie saviem dzīvokļiem tiem, kas dažādu apsvērumu dēļ to nav paguvuši līdz šim,
tāpat pašvaldība varēs sniegt
saviem īrniekiem kvalitatīvus
pakalpojumus.
īres maksas izmaiņas – Rundāles novada pašvaldība primāri joprojām ņems vērā iedzīvotāju maksātspēju un tikai tad
tirgus cenas. Problēma ir lielais
pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu skaits, kas pienācīgi ir jā-

uztur, jo dzīvokļi ir nolietojušies.
Pašreizējā pašvaldības pieredze
apliecina, ka no pašvaldības
īpašumā esošajiem dzīvokļiem,
saņemtā īres maksa nerada
pietiekamu līdzekļu apjomu
dzīvojamā fonda uzturēšanai.
Viens no pasākumiem situācijas
uzlabošanai ir - piedāvāt pašvaldības dzīvokļu īrniekiem izpirkt viņu īrētos dzīvokļus, radot
labvēlīgus apstākļus to iegādei.
Aigars Sietiņs,
Rundāles novada domes
izpilddirektors

RUNDĀLES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS ATKĀRTOTI AICINA DARBĀ
SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM
Pretendentam izvirzītās prasības:
•
2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
•
Vēlama darba pieredze sociālajā darbā – 1 gads;
•
Prasme strādāt ar datu bāzēm - Administrēšanas programmu SOPA, NPAIS un PERSONAS pārzināšana;
•
Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana un pielietošana;
•
Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
•
Labas komunikācijas prasmes;
•
Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
•
B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie pienākumi:
•
Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem, sociālo gadījumu
vadīšana;
•
Datu ievadīšana sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas programmā SOPA;

•
Ievērot konfidencialitāti, nediskriminējošu praksi u.c. sociālo darbinieku ētikas kodeksa principus;
•
Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana.
Darba attiecību ilgums: uz nenoteiktu laiku.
Darba vietas adrese: Rundāles novads Sociālais dienests,
Saulaine 10, Rundāles pagasts, LV- 3901.
Pieteikuma iesniegšanas veids un vieta: Pieteikumu konkursam uz Rundāles novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem, profesionālās darbības aprakstu (CV)
un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt uz e-pastu dome@
rundale.lv vai iesniegt personīgi darba laikā Rundāles novada
dome, Pilsrundāle 1,Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921,
iepriekš sazinoties pa tālrunis: +371 639 62 298,vai sazinoties ar
Rundāles novada sociālā dienesta vadītāju Kristīni Brūveli pa mobilo telefonu 26674834.

DAMBRETĒ KONKURENCE LIELA
30.septembrī, Dobelē notika Imanta Rudeņa 56. Starptautiskais
piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē jauniešiem U -10 un U -16
vecuma grupā. Sacensībās piedalījās māsas Opočkinas, S. Valenika
un Ņ.Žuravļovs.
U -10 grupā A.Opočkina izcīnīja 2. vietu meiteņu konkurencē.
Turnīrā piedalījās jaunieši no Dobeles, Augstkalnes, Šauļiem, Bauskas BJSS. S
Startēja pavisam 61 dalībnieks. Konkurence bija ļoti liela. Kopu-

mā rezultāti visiem labi.
“Katru reizi esmu lepns par rezultātiem neskatoties uz to, ka tie
mēdz būt dažādi, jo vienmēr ir uz ko tiekties”, tā par saviem entuziastiem, izsakās I.Ūdris.
Ilgvars Ūdris,
Skolotājs - mājturības un tehnoloģijas zēniem,
interešu izglītība
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KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS 2018./2019. MĀCĪBU GADAM

Rundāles novada dome
sadarbībā ar Pilsrundāles vidusskolu, lai sniegtu izglītojamajiem atbalstu nākotnes profesijas izvēlē, turpina realizēt
Eiropas Sociālā fonda projektu
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu
plāns

2018./2019. mācību gadam
tiek realizēts ar mērķi uzlabot
pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības
iestādē, nodrošināt karjeras
vadības prasmju apguvi skolā, celt izpratni un informētību
par tālākās izglītības ceļiem un
izvēlēm, motivēt profesijas un
nodarbinātības izvēlei atbilstoši
izglītojamo interesēm, spējām,

sabiedrības un darba tirgus
pieprasījumam un vajadzībām.
Projekta ietvaros skolēniem
tiek piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmumus, izstādes, piedalīties radošajās darbnīcās
un meistarklasēs, lekcijās un
diskusijās, iegūt visaptverošu
informāciju par mācību iestāžu piedāvājumiem, lai iepazītu
dažādas profesijas un izglītības

iespējas.
Tāpat turpināsies sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības
iestādēm, darba devējiem, to
profesionālajām organizācijām
un sociālajiem partneriem, lai
veicinātu karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanu izglītojamajiem.

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI SADARBĪBAS PARTNERA PĀRZIŅĀ
ESOŠO VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
IZGLĪTOJAMIEM
N.
p.k.
1.

Karjeras
plānošanas
tēma
Darba
pasaules
iepazīšana

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

“Ražots Rundālē”

Izglītojamie iepazīstas ar vietējo uzņēmēju, viņa
amata noslēpumiem un gūst priekšstatu par
uzņēmējdarbības iespējām laukos.

1., 2. un
5.klašu
skolēni - 86

2018. gada
1.semestris

2.

Darba
pasaules
iepazīšana

„Uzņēmējdarbība
laukos”

Ekskursija uz lauku sētu, lai uzzinātu par
uzņēmējdarbību laukos, iespējām, daudzveidību,
izglītības un karjeras iespējām.

12.klases 19
skolēni

2018.gada
1.semestris

3.

Darba
pasaules
iepazīšana

“Rundāles
bagātības
meklējot”

Izglītojamie iepazīstas ar vietējo uzņēmēju,
iepazīt viņa darba ikdienu un darba specifiku, gūst
priekšstatu par uzņēmējdarbības iespējām un
finanšu piesaisti, produkcijas noietu un darba tirgu.

8.-10.klases
70 skolēni

2018.gada
1.semestris

4.

Karjeras
lēmuma
pieņemšana

“Karjeras veiksme
– attīstīts
emocionālais
intelekts”

Nodarbība sevis izzināšanai, par karjeras izvēles
ceļiem un lēmuma pieņemšanu. Diskusija par to, ko
jaunietis var darīt veiksmīgas karjeras veidošanā.

Karjeras
lēmuma
pieņemšana

5.

Karjeras
lēmuma
pieņemšana

Radošā
NEdarbnīca
Manas iespējas
izaugsmei
Rundāles novadā,
Latvijā un pasaulē!

Nodarbību laikā, izmantojot radošās domāšanas
metodes un piemērus, apzinās un praktiski
pielietos savus iekšējos resursus konkurētspējīgu
biznesa ideju izstrādei, redzesloka paplašināšanai
iegūšanai, lai kļūtu par uzņēmējiem.

Karjeras
lēmuma
pieņemšana

6.

Izglītības
iespēju izpēte

Izglītības izstāde
“Skola 2019”

7.

Darba
pasaules
iepazīšana.

Ražots Latvijā

8.

Darba
pasaules
iepazīšana.

SkillsLatvija

9.

Darba
pasaules
iepazīšana.

Daudzveidīgā
profesiju pasaule

Gadskārtējās izglītības izstādes apmeklējums, ar
mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības
iespējām Latvijā un ārzemēs.
Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar ražošanas
procesu, izpētīs profesijas, kādas iesaistītas
pārstrādes procesā, ar uzņēmuma darba vides,
aprīkojuma un darba specifikas iepazīšanu.
Pasākuma laikā iespēja rast atbildes uz dažādiem
karjeras plānošanas jautājumiem, uzzināt vairāk
par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām,
iesaistīties diskusijās ar profesionāļiem, dzirdēt
iedvesmojošus pieredzes stāstus no atzītiem darba
devējiem un audzēkņiem.
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar ražošanas
procesu un izpētīs profesijas, kas saistītas ar
ražošanu.

“Karjeras
veiksme
– attīstīts
emocionālais
intelekts”
Radošā
NEdarbnīca
Manas iespējas
izaugsmei
Rundāles novadā,
Latvijā un pasaulē!

11., 12.
klases (34)

2019.gada marts

3 un 4.
klases 42
skolēni.

2019.gada
2.semestris

8 un 9 klases
skolēni 52

2019. gada
2.semestris

6., 7., 8.,
11.klašu 97
skolēni

2019.gada
2.semestris
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PAR PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO TELPU ĪRES MAKSAS IZMAIŅĀM 2019.GADĀ
Ar Rundāles novada domes
2018.gada 27.septembra lēmumu Nr.7 “Par īres maksas
noteikšanu Rundāles novada
domes īpašumā vai valdījumā
esošajām dzīvojamām telpām”
tika nolemts, ka laika periodā
no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2023.
gadam, katru gadu tiks paaugstināta īres maksa Rundāles
novada pašvaldības īpašumā un
tiesiskajā valdījumā esošajām
dzīvojamām telpām.
Pamatojums dzīvojamo telpu
īres maksas palielināšanai ir tas
apstāklis, ka uz 2018.gada 1.jūliju Rundāles pašvaldības īpašumā vai valdījumā ir 86 neprivatizēti dzīvokļi. Šie neprivatizētie
dzīvokļi ir jāapsaimnieko, jāpārvalda un jāveic to remonta un
uzturēšanas darbi. Daļa no šiem
dzīvokļiem kopā ar ēkas koplietošanas būvkonstrukcijām un
inženierkomunikācijām ir ievērojami nolietojušies, un to sakārtošanai ir jāiegulda apjomīgi
līdzekļi. Ar līdzšinējo zemo īres
maksu tiek segta tikai neliela
daļa no uzturēšanas izmaksām,
un dzīvokļu atjaunošanas darbu
veikšanai līdzekļu pietrūkst. Dzīvokļu uzturēšanas un remonta
izdevumi rada papildus slogu
pašvaldības budžetam. Par dzīvokļu īri apsaimniekojamās ēkās
tiek iekasēta īres maksa ēkas
apsaimniekošanas maksas apjomā, nepiemērojot dzīvokļa
nolietojuma (amortizācijas) izmaksas.
Līdzšinējā dzīvokļu politika
lielā mērā tiek īstenota sociālo
jautājumu risināšanai, iekasējot
pazeminātu īres maksu nelabiekārtotos dzīvokļos, kas atrodas
ārpus ciemiem.
Uz šo brīdi, pašvaldības izīrētās dzīvojamās telpu īres maksa
ir vairākas reizes zemāka par vidējo tirgus īres maksas cenām,
tās nesedz dzīvokļu uzturēšanas
izmaksas, līdz ar to pastāv liels
risks Rundāles novada pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšanai.
Rundāles novada pašvaldībai
piederošie dzīvokļi atrodas dažādās mājās, tie ir ar atšķirīgu
labiekārtotības pakāpi, apsaimniekošanas līmeni, kā arī pārvaldīšanas izmaksām.
Tika izstrādātas Mājokļu
politikas vadlīnijas, kur ir pare-

dzēts, ka pašvaldības izīrētajos
dzīvokļos, īres maksu sākot ar
2019.gadu, ir paredzēts piecu
gadu laikā pakāpeniski pietuvināt dzīvokļu īres tirgus cenām,
tādējādi nodrošinot Rundāles
novada pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo māju
pienācīgu uzturēšanu, kā arī vienotu īres maksas noteikšanas
kārtību.
Saskaņā ar Rundāles novada
domes 2018.gada 27.septembra lēmumu Nr.7 “Par īres maksas noteikšanu Rundāles novada
domes īpašumā vai valdījumā
esošajām dzīvojamām telpām”
1.punktu ir noteikts, ka Rundāles novada pašvaldības īpašumā
un valdījumā esošajiem dzīvokļiem un dzīvojamām telpām īres
maksa tiek aprēķināta saskaņā
ar šādu formulu:
Īk = A * P * k3 (*) + N * P * k1
* k2 * k3+ Mpap
Īk – kopējā īres maksa;
A – maksa EUR par 1 m²
dzīvokļa apsaimniekošanu mēnesī, ieskaitot PVN, kuru nosaka:
•
saskaņā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītāja lēmumu;
•
ēkām, kurām netiek
veikta ēkas pārvaldīšana un apsaimniekošana, tai skaitā ēkai
piesaistītās teritorijas un koplietošanas telpu uzkopšana, nosaka 0,056% apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas, (*) tiek piemērots
maksas korekcijas koeficients
k3;
N – dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījuma maksājums EUR par 1m2
mēnesī, kuru nosaka 0,30% apmērā no Latvijas valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas;
P – dzīvokļa kopējā platība
(m2), lodžijas platības aprēķinā
piemērojams koeficients 0,5,
balkona platības aprēķinā – koeficients 0,3;
Mpap – ar atsevišķu domes
lēmumu noteikts paaugstināts
maksājums par papildus finanšu
līdzekļu piesaisti ēkas energoefektivitātes projektu realizācijai un/vai ēkas konstruktīvo
elementu, inženierkomunikāciju
atjaunošanai vai pārbūvei;
k1 – īres maksas pakāpeniskās paaugstināšanas koeficients, kuru nosaka:

aprēķina
gads
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.

k vērtība
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

k2 = 1,0 – dzīvokļiem ar individuālu apkures aprīkojumu
(malkas krāsnis, malkas plītis,
plīts sildmūri, individuālā dzīvokļa centrālapkure), ja netiek nodrošināta centralizēta vai ēkas
koplietošanas siltumapgāde;
k2 = 0,35 – dzīvokļiem ar
centralizētu vai ēkas kopējo
(koplietošanas) apkuri, ja tiek nodrošināta centralizēta vai ēkas
koplietošanas siltumapgāde;
k3 = 1,0 – labiekārtotiem
dzīvokļiem, kuros ir ierīkotas
ūdensvada un/vai kanalizācijas
inženierkomunikācijas, un ēkā
tiek nodrošināts ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojums;
k3 = 0,75 – ēkām un dzīvokļiem ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada un/
vai kanalizācijas inženierkomunikācijas dzīvoklī, un ēkā netiek
nodrošināts ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojums).
Rundāles novada dome paziņo, ka saskaņā ar lēmuma
2.punktu ir noteikts, ka lēmums
par īres maksām stājas spēkā
2019.gada 1.aprīlī.
Tas nozīmē, ka no 2019.gada
1.aprīļa Rundāles novada pašvaldības izīrētajām dzīvojamām
telpām īres maksa tiks aprēķināta saskaņā ar iepriekš minētā
lēmuma 1.punktā noteikto formulu.
Rundāles novada dome provizoriski ir aprēķinājusi vairākiem
īres dzīvokļiem paredzamo īres
maksu turpmākajos gados (ar
nosacījumu, ja valstī noteiktā
minimālā mēnešalga ir EUR
430), piemēram:
Mājas “Kurši” īres dzīvokļiem
Gads
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.

Īres maksa
par 1m2
0,92
1,01
1,10
1,19
1,28

Mājas “Līvi” īres dzīvokļiem:
Īres maksa
Gads
par 1m2
2019.
0,47
2020.
0,56
2021.
0,65
2022.
0,74
2023.
0,83
Mājas “Punslavas” 7, īres dzīvokļi:
Īres maksa
Gads
par 1m2
2019.
0,38
2020.
0,57
2021.
0,76
2022.
0,96
2023.
1,15
Rundāles novada pašvaldība
dara zināmu, ka Mājokļu politikas vadlīnijās tiek paredzēts,
ka īrniekiem ir tiesības iesniegt
priekšlikumus atsavināt īrētos
dzīvokļus (izņemot dzīvokļu īpašumus dzīvojamās mājās “Kamenes”, “Ilgas” un “Skujukrogs”),
kuri nav nepieciešami pašvaldībai funkciju nodrošināšanai.
Tāpat Rundāles novada dome
informē, ka īrēto dzīvokli īrnieks
var atsavināt uz nomaksu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta trešo daļu ir
noteikts, ka pārdodot publiskas
personas nekustamo īpašumu
uz nomaksu, nomaksas termiņš
nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem. Par atlikto maksājumu
pircējs maksā sešus procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu
termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta
apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma
dienu. Šos nosacījumus iekļauj
pirkuma līgumā. Institūcija, kas
organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu,
var piešķirt pircējam tiesības
nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja
viņš vienlaikus zemesgrāmatā
nostiprina ķīlas tiesības par labu
atsavinātājam.
Ievērojot iepriekš minēto,
Rundāles novada dome aicina
pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus apsvērt iespējas atsavināt īrētas dzīvojamās telpas no
Rundāles novada pašvaldības.
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IZTĪRI SKURSTENI UN IERĪKO DŪMU
DETEKTORU!
Pēc pavadītas siltas un saulainas vasaras, laiks strauji ir kļuvis
vēsāks, un kā liecina pieredze,
katru gadu, sākoties aukstam
laikam, pieaug to ugunsgrēku
skaits, kuru iespējamais iemesls
ir saistīts ar apkures lietošanu –
netīrītiem dūmvadiem, bojātu un
nepareizu apkures ierīču lietošanu. Tādēļ Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD),
sākoties apkures sezonai, aicina
iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus,
pārbaudīt apkures ierīces un uzstādīt dūmu detektorus!
Šogad ar apkures problēmām
saistītos ugunsgrēkos gāja bojā jau
10 cilvēki
Kā liecina VUGD apkopotā informācija, 2017.gadā tika reģistrēti
1053 ugunsgrēki, bet šogad reģistrēti 323 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi,
nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi. Apmēram puse no šiem ugunsgrēkiem
izceļas nepareizas apkures ierīču
lietošanas dēļ.
Ar apkures lietošanu saistītos
ugunsgrēkos pērn gāja bojā 14 cilvēki, bet cieta 69 cilvēki. Savukārt
šogad ar apkures problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā jau 10
cilvēki, bet cietis – 31. Ugunsgrēkus,
kuros cieš vai iet bojā cilvēki un tiek
bojāts īpašums, var novērst, regulāri
veicot dūmvadu tīrīšanu un apsekojot apkures ierīču tehnisko stāvokli.
Pirms katras apkures sezonas
jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji 2018.gadā
jau 457 reizes devās uz izsaukumiem, kuros dūmvados dega sodrēji
un katru gadu tiek reģistrēti vairāk
nekā 500 šādu izsaukumu. Netīrīts
skurstenis ir ugunsbīstams! Sadegot
jebkuram cietajam kurināmajam, uz
skursteņa iekšējās virsmas veidojas
kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā
gadījumā samazina apkures ierīces
darbības efektivitāti, bet sliktākajā
– var izraisīt intensīvu šo produktu
degšanu. Tas var radīt plaisas visa
mūrētā dūmeņa korpusa biezumā,
ārējo apvalku ieskaitot, tādejādi
paverot ceļu karstajām dūmgāzēm
un liesmām uz degtspējīgām sienu,
griestu un jumta konstrukcijām, kas
var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī
visas ēkas aizdegšanos.
VUGD atgādina, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji
no dūmeņiem un krāšņu un pavardu
dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs
atbilstoši apmācīts vai sertificēts
skursteņslauķis, taču, ja privātmāju
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saimnieki zina, kā veikt skursteņu
tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši.
Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un
pavardu dūmkanāliem iztīra pirms
apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim). Savukārt ilgdedzes cietā
kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl vismaz vienu reizi
apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam).
Līdzās tam reizi piecos gados jāveic
arī visas apkures sistēmas tehniskā
stāvokļa novērtējums, ko var veikt
sertificēts speciālists.
Apkures iekārtu un ierīci, kurā
par kurināmo izmanto gāzi, tīra un
tās tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi
gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi.
Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par
sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.
Netīrītas ventilācijas sistēmas veicina liesmu ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās. Šo putekļu un
tauku aplikumi gaisa vadu iekšpusē
traucē sistēmas darbībai, neļaujot
caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzumam. Aizsērējušie gaisa
vadi kondicionēšanas un ventilācijas
sistēmās rada aizdegšanās iespēju.
Putekļu un tauku slānim aizdegoties,
kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas
var ātri izplatīties. Lai to novērstu,
ventilācijas sistēmas, kas nosūc
degtspējīgās gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm un
ekspluatācijas laikā jāpārbauda un
jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts,
– ne retāk kā reizi trijos gados.
Pēc remontdarbiem jāveic rūpīga apkures sistēmas pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un bēniņos attālums
no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam,
kas izmantots sienas, griestu vai
jumta konstrukcijās vai dekoratīvos
nolūkos, nav mazāks par 10 cm,
savukārt attālums no dūmvada nav
mazāks par 30 cm, bet no dūmeņa
tīrīšanas lūkas – nav mazāks par 20
cm.
Malkas plītij nepieciešama
regulāra atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, tad jāatceras, ka tā laika gaitā nolietojas
– var izdegt cepeškrāsns metāla
apšuvums, plīts virsmā parādīties
spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. Lai šādas plītis padarītu ikdie-

BRĪVĀS NOMAS ZEMES
UZ 2018.GADA 3.OKTOBRI
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

40760010050

Punslavu pers.palīgs

1,5000

40760020055

Pasteļi

0,3000

40760020073

Pasteļi

0,1800

40760030173

Duksti

3,3000

40760030179

Lāči

2,3890

40760030432

Rundāles ciemats 6

1,2000

40760030436

Pilsrundāle 137

0,5000

40760030452

Pie Spricēniem

0,2000

40760030594

Pilsrundāle 137

0,2600

40760030602

Rundāles ciemats 6

0,2800

40760050061

Indru kaltes

8,0100

40760030564

Pilsrundāles garāža 66

0,0100

40760030565

Pilsrundāles garāža 67

0.0073

40760070046

Lejaskrogs

2,8400

40760080285

Saulaines pers.palīgs.

0,2880

40760080383

Jaunbērzi

0,3000

40760100029

Rundāles pagasta zemes

1,5000

40760100029

Rundāles pagasta zemes

1,2500

Mazdārziņi Pilsrundālē 7 gb.

0,2100

Mazdārziņi Saulainē 12 gb.

0,3500

Mazdārziņi LLT 16 gb.

1,0030

Platība (ha)

Rundāles pagasts

Svitenes pagasts
40880010095

Pašvaldībai piekritīgā zeme

0.7000

40880040264

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040326

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040364

Svitenes mazdārziņi

0,0700

40880040315

Svitenes mazdārziņi

0,0600

40880040432

Svari

1,3100
Viesturu pagasts

40960070302

Bērsteles lauki

1,3300

40960070355

Pie tilta

0.2600

40960070101

Bērsteles pļavas

5,4000

40960070191

Mazdārziņi

0,0600

40960070301

Birzītes

1,1350

40960080085

Vairogu mazdārziņš 6

0,1691

40960020040

40960020040

0,1100

nas lietošanā drošas, tām periodiski
nepieciešama atjaunošana, rūpīgi
aizsmērējot radušās plaisas, nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.
Dūmu detektors – dzīvības
glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai
iet bojā ugunsgrēkā, VUGD aicina
ierīkot dūmu detektorus, kā arī tvana gāzes un dabasgāzes noplūdes
detektorus, kas mājokļa iemītniekus
ar skaļu signālu brīdinās par draudošajām briesmām. Īpaši svarīgi
tas ir tādēļ, ka visbiežāk ugunsgrēki
izceļas tieši nakts laikā, kad mājas
iemītnieki guļ.
No 2017.gada 1.septembra ob-

jektā, kurā ir gāzes aparāts, kura
jauda ir lielāka par 50kW, vai tas
atrodas pagrabā vai cokolstāvā,
jāuzstāda par gāzes noplūdi signalizējošs detektors. Savukārt no 2020.
gada 1.janvāra visas dzīvojamās
ēkas un dzīvokļi ir jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem.
VUGD aicina neatlikt rūpes
par savu drošību uz nākamo apkures sezonu un iztīrīt skursteni,
kā arī paaicināt sertificētu speciālistu pārbaudīt apkures ierīču
un iekārtu tehnisko stāvokli.
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
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NĀC UN APMEKLĒ SVITENES PILI
MAĢISKAJĀ NAKTĪ!

No 1. oktobra līdz 31. oktobrim
ciklā “Pa draugam”, Pilsrundāles bibliotēkā,
būs apskatāma Ogres Centrālās bibliotēkas
ceļojošā izstāde “Grāmatas otrā dzīve”.
Izstādi veidojušas L.Kābele,
kas grāmatām otro mūžu piešķīrusi
tās pārveidojot origami un orimoto tehnikās,
kā arī A.Kopštāle, kas izstādei piešķīrusi košumu izveidojot greznus papīra ziedus.
Ciklā “Pa draugam” tā jau ir 31. izstāde.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
ANNA KRĒGERE
29.09.1939. – 24.09.2018.

VAKANCE
Rundāles novada dome piedāvā darbu sētniecei/kam
apsaimniekojamā mājā Saulaine-19.
Pieteikšanās līdz 2018.gada 23.oktobrim,
sūtot uz e-pastu dome@rundale.lv
Pieteikumus iesniegt Rundāles novada vēlēšanu komisijai
(Rundāles novada domes ēkā - Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts,
Rundāles novads) līdz 2018.gada 20.augustam.
Tālr. 26674834, 63962148.

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Ilvija Tetērina: e-pasts ilvija.teterina@rundale.lv, tālr. 63962236

