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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

RADOŠĀ NEDARBNĪCA
“MANAS IESPĒJAS IZAUGSMEI RUNDĀLES
NOVADĀ, LATVIJĀ UN PASAULĒ!”

Radošā nedarbnīca “MANAS IESPĒJAS IZAUGSMEI
RUNDĀLES NOVADĀ, LATVIJĀ
UN PASAULĒ!” notika 2019.
gada 18.janvārī, Pilsrundāles
vidusskolas 7. un 8. klases
skolēniem.
Nodarbību laikā, izmantojot
radošās domāšanas metodes un
piemērus, skolēni centās praktiski pielietot savus iekšējos resursus konkurētspējīgu biznesa
ideju izstrādei un redzesloka paplašināšanai. Jaunieši iepazinās
ar Latvijas radošo cilvēku pieredzi, parastu lietu neparasto pielietojumu.
Nodarbībā bija iespēja uzzināt
par savu iekšējo resursu nozīmi
panākumu gūšanā un veiksmīgas karjeras izveidē, kā “mīnusus” padarīt par “plusiem”, kā sevi
padarīt saistošu apkārtējiem un
kādas ir sevis attīstīšanas metodes, kādas iespējas attīstīt savu
ideju Rundāles novadā, Latvijā
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un pasaulē. Vai mūsdienās joprojām nepieciešams izgudrot ko
pavisam jaunu, vai arī varam izmantot alternatīvas pieejas konkurētspējīgu risinājumu izstrādē
un radošas darbības attīstībā?
Kā savus iekšējos radošos resursus izmantot mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai? Strādāt mājās
un eksportēt savus darinājumus
uz visām pasaules valstīm. Piemēram, jaunieši domāja, kādas
būtu pelnu izmantošanas iespējas biznesa sākšanai. Idejas bija
dažādas- sākot no kaitēkļu apkarošanas līdz pat kosmētikai.
Jaunieši uzzināja, ka pelni tiek
pārdoti uz ārzemēm gūstot no tā
atbilstošu peļņu.
Pasākumu vadīja kolorītā un
sabiedrībā pazīstamā mārketinga speciāliste Vita Brakovska,
kuras pakalpojumus izmantojuši
tādi veiksmīgi Latvijas uzņēmumi kā Lattelecom, Nordea banka,
Latvijas Zaļais punkts, AAS Balta,
G4S, SEB, Britu padome, Biznesa
augstskola “Turība”, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils
Universitāte u.c. Vita ir arī viena
no pamatlicējiem Latvijā pazīstamajam jauno biznesa ideju autoru konkursam „Ideju kauss”.
Pasākums finansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.
Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības un IT jomā

IZMAIŅAS SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS TARIFĀ
RUNDĀLES NOVADĀ

Pamatojoties uz sadzīves
atkritumu apglabāšanas izmaksu izmaiņām poligonā
„Brakšķi”, kur sadzīves atkritumus nodod SIA „Vides serviss”, informējam, ka no š. g.
1. marta mainīsies samaksa
par atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novadā.
2018. gada nogalē SIA „Jelgavas Komunālie pakalpojumi”
paziņoja par poligona „Brakšķi”
tarifa izmaiņām no 01.01.2019.,
ņemot vērā Dabas resursa nodokļa likmes grozījumus. Tā
rezultātā SIA „Vides serviss” palielināja samaksu par sadzīves
atkritumu izvešanu par 3% no
01.01.2019. Paziņojumā tika
norādīts, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir
iesniegts jauns tarifa projekts
ar provizorisku tā apstiprināšanu 2019. gada sākumā.
Ņemot vērā poligona „Brakšķi” tarifa izmaiņas, kas apstiprinātas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā š. g.

17. janvārī, SIA „Vides serviss” ir
atkārtoti jāpalielina maksa par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novada administratīvajā teritorijā. Ar 2019.
gada 1. martu samaksa būs
17,15 EUR/m3 (bez PVN), iepriekšējo 16,43 EUR/m3 vietā.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifu veido trīs daļas:
• SIA „Vides serviss” sadzīves
atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa – 2019. gadā
paliek nemainīga;
• sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts
tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonā „Brakšķi” – palielinājās
01.01.2019. un 01.03.2019.;
• dabas resursu nodoklis par
atkritumu apglabāšanu – palielinās katru gadu.
Informāciju sagatavoja,
Vides serviss
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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

Rundāles novada domes
2019.gada 31.janvāra sēdē
pieņemtie lēmumi:
IZĪRĒ DZĪVOJAMO PLATĪBU
Tiek izīrētas dzīvojamās telpas – dzīvokļi Saulaines sociālajā
centrā, Saulaines ielā 10, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā ar kopējo platību 36.6
m2, 18.5 m2, 26.8 m2, 36.8 m2,
17.7 m2, 18.5 m2, 26.9 m2, 18.6
m2. Dzīvojamo telpas īres līgumi
noslēgti uz vienu gadu no 2019.
gada 1.februāra.
ATBRĪVO NO AMATA
Tiek apstiprināts lēmums
par Rundāles novada speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulespuķe” vadītājas atbrīvošanu no amata, izbeidzot darba
tiesiskās attiecības no 2019.
gada 24.janvāra.
PAR ATKLĀTA KONKURSA
NOLIKUMU UZ SPII “SAULESPUĶE” VADĪTĀJS AMATA
VIETU
Tika apstiprināts nolikums
par atklātu konkursu uz vakanto amatu Rundāles novada
pašvaldības izglītības iestādes
“Rundāles novada speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulespuķe” vadītājs” un SPII
“Saulespuķe” vadītāja amata
konkursa vērtēšanas komisiju.
SPII “SAULESPUĶE” NOSAUKUMA UN TIPA MAIŅA
Tika nolemts mainīt Rundāles
novada speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulespuķe”
nosaukumu un tipu no “Rundāles
novada speciālās pirmsskolas
izglītības iestāde “Saulespuķe””
uz “Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”” ar 2020. gada 1.septembri.

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217

APSTIPRINA RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 2019.-2025. GADAM
Domes sēdē tika apstiprināta
Rundāles novada domes Attīstības programma 2019.-2025.
gadam, ar kuru iespējams iepazīties Rundāles novada mājas
lapā www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Plānošanas dokumenti.

Kase VIESTUROS
) 63962126

NODOT ZEMES DOMĀJAMO
DAĻU ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS

Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052

#

Kase SAULAINĒ
) 63921813
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Tika nolemts nodot īpašumā
bez atlīdzības domājamās daļas
no zemes gabala, kura adrese
ir Bērsteles iela 13, Bērstele,
Viesturu pag., Rundāles nov.,
un kura kopējā platība ir 1805
m2, noslēdzot vienošanos ar
nekustamā īpašuma – dzīvokļa, Bērsteles ielā 13, Bērstelē,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā, īpašnieku par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
PRECIZĒ PLATĪBU
Tiek precizēta pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma
“Saulaines mazdārziņš”, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
zemes vienības ar platību, no
0,095 ha uz 0,06 ha.
APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU, PIEŠĶIR
JAUNU NOSAUKUMU UN
NOSAKA ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶI
Tika apstiprināts izstrādātais
Zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Pliķēni”, Viesturu
pagasts, Rundāles novads, zemes vienībai apstiprinot nekustamā īpašuma jaunizveidotajai
zemes vienībai 3,3 ha platībā
zemes lietošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 5,0 ha platībā
piešķirts jauns nosaukums - „Vītoli”, Viesturu pagasts, Rundāles
novads un apstiprināts zemes
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
ĪPAŠUMA UN ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶA NOTEIKŠANA
Tika apstiprināts izstrādātais
zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Mazkalēji”, Rundāles pagasts, Rundāles novada
zemes vienībai.
Apstiprināts nekustamā īpašuma “Mazkalēji”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, jaunizveidotajai zemes vienībai 0,3 ha
platībā zemes lietošanas mērķis
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 3,5 ha platībā piešķirts jauns nosaukums

- „Pilskalēji”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads un apstiprināts
zemes lietošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
NOSAKA ADRESES TELPU
GRUPĀM
Tika noteiktas adreses četrām telpu grupām dzīvojamā
mājā „Lejnieki”, Viesturi, Viesturu
pag., Rundāles nov., LV-3921.
NOSAKA CENU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM
Tika nolemts nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma
objektu – nekustamo īpašumu
„Rijnieki *”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, ar zemes vienību 0,7816 ha platībā, un zemes vienību 0,6358 ha platībā,
nosakot atsavināmajam pašvaldības objektam atsavināšanas
veidu pārdodot par brīvu cenu.
Noteiks atsavināmajam pašvaldības objektam nosacīto
cenu EUR 6644 (seši tūkstoši
seši simti četrdesmit četri eiro).
APSTIPRINA
NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA IZSOLES NOTEIKUMUS
Tika nolemts organizēt Rundāles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Apauši”, Rundāles pagastā, Rundāles
novadā, ar kopējo platību 1583
m2 atklāto mutisko izsoli ar
augšupejošu soli un apstiprināt
nekustamā īpašuma Rundāles
novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Apauši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0349, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles
noteikumus. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles
novada mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles.
PIEŠĶIR NODOKĻA ATVIEGLOJUMU POLITISKI REPRESĒTAJAI PERSONAI
Tika nolemts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2019.gadā, piemērojot
samazinājumu 50% apmērā
politiski represētajai personai,
par nekustamo īpašumu - zemi,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā un ēkām - dzīvojamo māju.

Tālāk 3.lpp. ->
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DOME LĒMUSI
<- 2.lpp
APSTIPRINA
MĒRĶDOTĀCIJAS IZLIETOJUMA PROGRAMMU
Tika apstiprināta Rundāles
novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas
programma 3 gadiem (2019.;
2020. un 2021. gadam).
PIEŠĶIR
ATVAĻINĀJUMU
RUNDĀLES NOVADA DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJAM
Tika nolemts piešķirt Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivara Okmaņa ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu
- 1 (vienu) kalendāro nedēļu
no 2019.gada 18. februāra līdz
2019.gada 24.februārim (ieskai-

tot), nosakot, ka Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara
Okmaņa prombūtnes laikā, viņu
aizvieto domes priekšsēdētāja
vietniece Inta Klīve.
GROZĪJUMI LĒMUMĀ
Tika nolemts grozīt Rundāles novada domes 2011.gada
28.aprīļa lēmuma Nr.14 „Rundāles novada pašvaldības un tās
iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu” Pielikumu
Nr.1 - Rundāles novada domes
amatu klasificēšanas rezultātu
apkopojumu.
Nākamā domes sēde
28.02.2019.
Lēmumus aprakstīja:
Ilvija Tetērina, Sabiedrisko
attiecību speciāliste
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RUNDĀLES NOVADA DOME ATKLĀTĀ MUTISKĀ
IZSOLĒ PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „APAUŠI”
Rundāles novada dome
atklātā mutiskā izsolē pārdod
nekustamo īpašumu „Apauši”,
4076 003 0434, (zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0349), Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, ar
kopējo platību 1583 m2.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Rundāles novada
domes kancelejā (Parka iela
7, Bērstele, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, LV-3927)
darba laikā (darba dienās:
no 8.30 -12.00 un 12.3017.00, pirmdienās līdz 18.30,
piektdienās līdz 15.30), no
07.02.2019. līdz 18.03.2019.
vai Rundāles novada mājas

lapā sadaļā Pašvaldība/Izsoles.
Izsoles vieta un laiks
– Rundāles novada domē
(Parka iela 7, Bērstele,
Viesturu pagasts, Rundāles
novads, LV-3927), 18.03.2019.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 1992 (viens
tūkstotis deviņi simti deviņdesmit divi eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās
cenas.
Izsoles objekta apskates
vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu - t.
28609107.

PILSRUNDĀLES BIBLIOTĒKĀ CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE PAR MŪSU NOVADNIEKA
FRIDRIHA VESMAŅA DZĪVES GAITĀM

Pilsrundāles bibliotēkā apskatāma ceļojošā izstāde par
mūsu novadnieka Fridriha Vesmaņa dzīves gaitām. Ekspozīcijā uz informatīvām planšetēm
atspoguļoti nozīmīgākie posmi
F.Vesmaņa kā valstsvīra un diplomāta dzīvē. Dzimis 1875. gada
15. aprīlī Rundāles pagasta lauksaimnieku ģimenē, F.Vesmanis
bija zinošs jurists, advokāts,
senators, publicists un preses
izdevumu redaktors. 1920. gadā
F.Vesmanis bija Jelgavas pilsētas galva. Septiņus gadus, no
1925. līdz 1932. gadam, viņš
bija ārkārtējais sūtnis un pilnva-

rotais ministrs Lielbritānijā.
Izstādi sagatavoja Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas
Dokumentācijas un pārvaldības
departaments un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts
vēstures arhīvs. Ekspozīcijā izmantoti dokumenti no Latvijas
valsts vēstures arhīva, Latvijas
Valsts arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Ārlietu
ministrijas arhīva, kā arī no Anša
Bazona, Kristīnes Klaumanes un
Jura Markausa personiskajiem
arhīviem.

25.janvārī
mūsu skolā
viesojās vīru kopa “Vilki”, kuri
vadīja koncertlekciju “Karavīru dziesmas no senajiem
laikiem līdz mūsdienām” 1.12.klašu skolēniem iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
ietvaros.
Vīru kopas “Vilki” dalībnieki ir
dažādu profesiju pārstāvji, vīri,
kuriem tuva ir karavīra dzīvesziņa. Vīri bija tērpušies apģērbā,
kas izgatavots pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10.-13.gs.tērpu fragmentus
un etnogrāfiskos materiālus,
demonstrēja arī senā karavīra
zobenu, kura asmenī kādreiz tika

VĪRU KOPA “VILKI” MŪSU SKOLĀ!

/Info no Jelgavas ziņotājs/

iekalta katra karavīra devīze.
Koncertlekcijas laikā tik stāstīts
par senajiem instrumentiem, ko
spēlēja kopas dalībnieki. Gan
mūzikas instrumentus, gan daļu
savu tērpu – kreklus, vamžus,
apavus, rotas – gatavojuši vīri
paši.
Vīri stāstīja par mūsu saknēm, par 20.gadsimta latviešu
brīvības cīnītājiem, viņu patriotismu, pašaizliedzību cīņās par
mūsu zemes brīvību. Tās bija karavīra ceļa ilustrācijas ar dziesmām, vēstures faktiem, reāliem

stāstiem no kara gaitām.
Vīru kopas “Vilki” dalībnieki
uzdāvināja skolēniem un skolotājiem grāmatu “Pulcējaties
zem latviešu karogiem!” un jaunāko grupas izdoto dziesmu albumu “Cīņai sveiks!”.
Vīru kopas „Vilki” koncerts bija
skaists, aizkustinošs un neviltoti patriotisks. Vīri dziedāja visu
koncerta laiku, pārtraucot muzicēšanu tikai ar īsiem un saturīgiem komentāriem par dziesmu vēsturisko laiku, mūzikas
instrumentiem un cilvēka vietu

sabiedrībā. Skanēja senlatviešu
karavīru, Pirmā pasaules kara
latviešu strēlnieku un Otrā pasaules kara leģionāru dziesmas.
Manuprāt, tas bija koncerts
meitenēm, jo uz skatuves muzicēja ideāli latviešu puiši. Tai
pašā laikā tas bija koncerts arī
zēniem - ar īsti vīrišķīgiem dziesmu tekstiem, ar humoru uz divdomības robežas, ar mīlestību
pret savu ģimeni un tēvu zemi.
Bērni uzmanīgi klausījās, klusēja,
aplaudēja un dziedāja līdzi.
Rudīte Gustiņa,
Pilsrundāles vidusskolas
skolotāja
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VISS, KAS BRAUC, LIDO, PELD….

Īstenojot Ekoskolas programmas tēmu “transports”
laikā no 21.janvāra līdz 1.februārim PII ‘’Mārpuķīte’’ grupu
bērni izzināja par transporta
ietekmi uz vidi, cilvēka veselību un drošību. Daudzveidīgas
un interesantas nodarbības
norisinājās Zilajā - 5-6gadīgo bērnu grupā.
Tēmu iesākām, iepazīstot
transporta daudzveidību, izpētot
transportlīdzekļus, ar kādiem ikdienā pārvietojamies paši. Bērni
nesa dažādus auto modelīšus
un rotaļu mašīnas, kuras izlikām
izstādē. Zilajai grupiņai ir laba
sadarbība ar Bērsteles bibliotekāri A.Švedu, kura atveda enciklopēdijas un daiļliteratūru par
transportu. Skolotājas domāja,
ka tēma ir tuvāka zēniem, bet
meitenēm patika spēlēties ar
pašu gatavotu autotrasi. Meitenes nesa mazās automašīnas,
lai varētu izbraukt trasi.
Izpētot dažādus transporta
līdzekļus, noskaidrojām videi un
veselībai draudzīgāko pārvietošanās veidu un pagatavojām
plakātus. Mūs laipni uzņēma
Zaļās grupas bērni, kuriem mēs
stāstījām par transporta ietekmi uz vidi un kā varētu mazināt
vides piesārņošanu. Savukārt
mūs uzaicināja Oranžās grupas
bērni un skolotājas uz tikšanos
ar Gata tēti. Skatījāmies bērnu
veidotu īsfilmu un prezentācijas,
kā transports ir mainījis cilvēku
dzīvesveidu.
Visinteresantāk
mazajiem
mārpuķēniem bija iesaistīties
radošajos darbiņos un eksperimentos. Kādu rītu skolotāja
Dana atveda divas baltas zeķes
un jautāja bērniem, ko ar tām

varētu darīt, runājot par transportu. Tika sarunāts, ka Dzeltenās grupas skolotāja Alla mums
izlīdzēs šajā eksperimentā.
Vispirms vajadzēja atrast īsto
auto – atpazīt numura zīmi un
automašīnas marku. Tad balto
zeķi uzvilkām uz izpūtēja. Bērni
bija pārsteigti, kad automašīna
ierūcās, zeķe piepūtās un kļuva
melna. Nu abas zeķes varējām
salīdzināt un secinājām, ka auto
izplūdes gāzes, kaut arī neredzamas, piesārņo dabu.
Emocionāla nodarbība izvērtās runājot par ūdenstransportu.
Bērni salocīja papīra kuģīti. Par
jūru noderēja garš, zils audums.
Tikai klausoties jūras šalkās,
bērni pa vienam lika akmentiņus,
gliemežvākus, smiltis, pērles un
savu kuģīti. Arī pēcpusdienā bērni spēlējās pie „jūras”, attēlojot
savus notikumus.
Ūdenī peld arī zemūdenes.
Ievērojot instrukciju, kā to pagatavot, katrs darināja savu zemūdeni. Tam bija nepieciešami
akmeņi, gliemežvāki, plastilīns
un burka ar ūdeni. Kad zemūdene bija gatava, to varēja ielaist
ūdenī un vērot, kā tā peld, secināt, kas jāpalabo, pārbaudīt, vai
nav radusies sūce.
Divas nedēļas aktīva darba
paskrēja ātri. Bērni paplašināja zināšanas par videi draudzīgu transportu, dalījās pieredzē,
veica eksperimentus un radoši
darbojās.
/Foto: grupiņu audzinātājas/
Maija Staņulāne,
Dana Percova,
Zilās grupas pirmsskolas
izglītības skolotājas
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SPORTA ZIŅAS
19.JANVĀRĪ
Viesturos norisinājās ikgadējās sacensības galda spēlēs. Neskatoties uz slimošanas sezonu,
sporta spēles bija spējušas savākt ap 30 galda spēļu cienītāju.
Veiksmīgi dažādās vecuma grupās tika izspēlētas balvas novusā, galda tenisā, galda futbolā
un dambretē. Paldies dalībniekiem par cīņas sparu. Tiekamies
nākamajos sporta pasākumos.
2.-3.FEBRUĀRĪ
Iecavā Latvijas sporta veterānu savienības 56. sporta spēļu finālsacensībās galda tenisā
Rundāles novada sportisti izcīnīja sekojošas vietas:
1.vietu - 80+ vecuma grupā,
A.Kamols;
5.vietu - 70+ vecuma grupā,
I.Baufale;
5.vietu - 60+ vecuma grupā,
L.Martinkena;

8.vietu 70+ vecuma grupā,
J.Sudmalniece
9.vietu - 70+ vecuma grupā,
V.Leijere
19.vietu - 50+ vecuma grupā,
I.Štelmahers
/Foto:I.Kirkila/
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

ČEMPIONĀTS ŠAHĀ
Šā gada 6.februārī Bauskā notika Bauskas un Rundāles novadu skolu komandu čempionāts šahā U-10 vecuma grupā, kur Pilsrundāles vidusskolas otrās klases audzēkņi E.Kociņš, R.Anspoks un
M.Jermakova izcīnīja zelta medaļas.
Pie pirmā galdiņa E.Kociņš pieveica visus pretiniekus, tikai par
punktu atpalika R.Anspoks, arī M.Jermakova kaut bija jaunākā, prata
palīdzēt puišiem iegūt pirmo vietu starp piecām komandām. Vēlos
pateikt mazajiem entuziastiem lielu paldies. Jūs esat malači!
Ilgvars Ūdris,
Interešu izglītības skolotājs
02.03.2019 plkst. 11:00
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē paredzēts čempionāts
telpu futbolā.

16.03.2019 plkst. 11:00
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē paredzēts Rundāles novada čempionāts florbolā.

Dzejas lasījumi un dziesmas!
Iespēja iegādāties grāmatas
un saņemt autogrāfu!

Piedalās: Katrīna Bindere
(balss), Uģis Tirzītis (ģitāra),
Andris Alviķis (bass).
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LTRK AICINA UZŅĒMĒJUS UN PAŠVALDĪBAS PIETEIKTIES DALĪBAI
“UZŅĒMĒJU DIENĀS ZEMGALĒ 2019”
Latvijas lielākā uzņēmēju
biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) sadarbībā ar Jelgavas
pilsētu un Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociāciju aicina pieteikties dalībai izstādē
“Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019”, kas notiks 26. un
27.aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā
24, Jelgavā. “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019” šogad
tiks veidots kā biznesa un
karjeras iespēju festivāls ar
mērķi popularizēt vietējos
uzņēmumus un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību
reģionā.
Divu dienu garumā uzņēmējiem, mācību iestādēm un dažādām organizācijām no visas
Latvijas būs iespēja iepazīstināt
ar saviem sasniegumiem un uzzināt par citu dalībnieku paveikto. Tāpat arī skolēni un studenti
varēs izpētīt profesionālās karjeras izvēles iespējas reģionā
savas nākotnes profesijas izvēlei. Pasākumā notiks interaktīvas un izglītojošas aktivitātes,
tostarp biznesa forums par inovāciju lomu mūsdienās, ekspertu
prezentācijas un konsultācijas,
semināri jauniešiem, kā arī tīklošanās pasākums izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem.
Sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru (NVA) “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019” norisināsies arī Vakanču gadatirgus,
kurā darba devējiem būs iespēja
atrast vajadzīgos darbiniekus,
bet darba meklētājiem – darbu.
“Uzņēmēju dienas reģionos
ir tradicionāli un gaidīti pasākumi, jo tā ir vieta, kur, pulcējoties
uzņēmējiem, iedzīvotājiem, pašvaldību vadītājiem un izglītības
iestāžu pārstāvjiem no visas
Latvijas, ir iespēja uzzināt par
jaunākajiem sasniegumiem un
iespējām, kā arī gūt noderīgas
atziņas nākotnes darbam,” saka
LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis
Endziņš, piebilstot, ka Uzņēmēju
dienas ir vieta, kur sastapt savus potenciālos darbiniekus un
darba devējus, uzzināt par to,
kur iegūt labāko profesionālo
karjeru reģionā, kā arī dibināt
kontaktus ar citiem uzņēmējiem.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš: “Aktīva
saimnieciskā darbība un ražošana ir tā, kas veicina ekonomisko
izaugsmi, un vienmēr esam darījuši daudz, lai pilsētā uzņēmējs
un investors justos vajadzīgs
un gaidīts. Savas kompetences ietvaros atbalstām ikvienu
uzņēmēju, kurš veicina investīciju piesaisti pilsētai, veidojot
arī jaunas darbavietas. Tas dod
pozitīvu attīstības stimulu reģiona un valsts attīstībai kopumā.
Pašvaldības, Valsts ieņēmumu
dienesta un uzņēmēju sadarbības rezultātā ir pieaugusi vidējā darba alga, izveidotas jaunas
darbavietas, saglabājas stabili
zems bezdarba līmenis. Likumsakarīgi, ka jau sešus gadus tieši
Jelgava “Uzņēmēju dienās” pulcē
Zemgales aktīvākos uzņēmējus
un pašvaldības.”
Pasākuma otrajā dienā ģimenes tiek aicinātas piedalīties
īpaši organizētā kultūras programmā ar dažādām aktivitātēm, tostarp loteriju un tirdziņu,
kur varēs iegādāties amatnieku
un mājražotāju produkciju. Aicinām uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Zemgalē
2019” pēc iespējas ātrāk, jo vietu skaits ierobežots.
“Uzņēmēju dienas Zemgalē
2019” tiek organizētas ar Zemgales Olimpiskā centra, Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes
“Kultūra” un AS Citadele Banka
atbalstu. Informatīvais atbalstītājs - “Kurzemes Radio”.
Pieteikšanās un papildu informācija par dalības nosacījumiem, rakstot e-pastu ilze.brice@chamber.lv, vai zvanot Ilzei
Bricei pa tel. 29 141 693.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir poli-

tiski neitrāla uzņēmēju biedrība,
kurā apvienojušies visu Latvijas
reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita
LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk
nekā 2700 individuāli biedri un
vairāk nekā 60 uzņēmēju biedrības. LTRK individuālo biedru –
uzņēmumu – apgrozījums 2016.
gadā pārsniedza 13,6 miljardus
eiro.
LTRK pārstāv savu biedru uzņēmēju intereses valsts un
pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā
sniedz praktisku atbalstu saviem
biedriem, palīdzot celt uzņēmu-

mu konkurētspēju, kā arī atrast
jaunus sadarbības partnerus
Latvijā un ārvalstīs.
LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus
gadu simtus darbības pieredzi
uzkrājušo un daudzu miljonu
visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru asociācijas
(EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas
(ICC) - biedre.
Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju
balss un atbalsts jau 80.gadu!
Papildu informācijai:
Rūta Grikmane,
Mārketinga un sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera
Kr. Valdemāra iela 35, Rīga
T. + 371 67830825
M. + 371 29630923
F. + 371 67820092
Ruta.Grikmane@chamber.lv
www.chamber.lv

RUNDĀLES NOVADA DOME NO ŠĀ GADA 11.FEBRUĀRA ATRODAS
BĒRSTELES SKOLAS TELPĀS, PARKA IELA 7, BĒRSTELE, VIESTURU
PAG., RUNDĀLES NOV.

P.
O.
T.
C.
Piek.

Darba laiks

08:30 – 12:00 – 12:30 – 18:30
08:30 – 12:00 – 12:30 – 17:00
08:30 – 12:00 – 12:30 – 17:00
08:30 – 12:00 – 12:30 – 17:00
08:30 – 12:00 – 12:30 – 15:30

VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS UN LIETVEDE, KASE,
BĀRIŅTIESA, EKONOMISTE, DZIMTSARAKSTU NODAĻA NO ŠĀ GADA
11.FEBRUĀRA ATRODAS ZEMZARI 39, PILSRUNDĀLE

P.
O.
T.
C.
Piek.

Darba laiks

08:00 – 12:00 – 13:00 – 18:30
08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
08:00 – 12:00 – 13:00 – 15:30

SPECIĀLISTE IZGLĪTĪBAS UN IT JAUTĀJUMOS, ARHIVĀRE NO ŠĀ
GADA 11.FEBRUĀRA ATRODAS PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ,
PILSRUNDĀLE

P.
O.
T.
C.
Piek.

Darba laiks

08:00 – 12:00 – 13:00 – 18:30
08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
08:00 – 12:00 – 13:00 – 17:00
08:00 – 12:00 – 13:00 – 15:30

PAŠVALDĪBAS POLICISTS UN KOMUNĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJS NO ŠĀ
GADA 11.FEBRUĀRA ATRODAS SAULAINES SOCIĀLĀ CENTRĀ
SAULAINE 10, SAULAINE

P.
O.
T.
C.
Piek.

Darba laiks

08:30 – 12:00 – 12:30 – 18:30
08:30 – 12:00 – 12:30 – 17:00
08:30 – 12:00 – 12:30 – 17:00
08:30 – 12:00 – 12:30 – 17:00
08:30 – 12:00 – 12:30 – 15:30
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PAZIŅOJUMS PAR RUNDĀLES NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019.-2025. GADAM
APSTIPRINĀŠANU
Rundāles novada dome paziņo, ka 2019. gada 31. janvāra domes sēdē (protokols Nr.1.,14. p.) apstiprināta Rundāles
novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.
Ar apstiprināto Rundāles novada attīstības programmu 2019.2025.gadam var iepazīties Rundāles novada domē (Parka ielā 7,
Bērstelē), pašvaldības darba laikā, pašvaldības mājaslapā www.
rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Plānošanas dokumenti un valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā - https://geolatvija.lv. Kontaktpersona - Attīstības nodaļas speciāliste Laura Ārente, tālrunis
25622180.
Informāciju sagatavoja: Laura Ārente,
Attīstības nodaļas vadītāja

KONKURSS UZ VAKANTO RUNDĀLES NOVADA
SPECIĀLO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
“SAULESPUĶE” VADĪTĀJA AMATU
RUNDĀLES NOVADA DOME (reģ.Nr. 90009112819)
izsludina atklātu konkursu uz vakanto
Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītāja amatu (uz nenoteiktu laiku)
Prasības pretendentam:
– uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
– izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
– vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai
izglītības vadības darbā;
– Valsts valodas zināšanas augstākā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās
valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā;
– pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbības vīzija (ne vairāk
kā 3 500 rakstzīmes (ar tukšumzīmēm));
– labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
– izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību;
– valodas un publiskās runas prasme, spēja uztvert, saprast un veiksmīgi prast pielietot mutvārdu un rakstveida valodu saskarsmē.
Dokumentus:
– (Pretendenta pieteikums; Īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
– Pretendenta datorrakstā sagatavota pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja darbības vīzija (redzējums)” (ne vairāk kā 3 500 rakstzīmes (ar tukšumzīmēm));
– Pretendenta kvalifikāciju apliecinoša izglītības dokumentu kopijas;
– Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par
pedagogu;
Citi amata pienākumu izpildei apliecinošu dokumentu kopijas, kas
sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu) iesniegt līdz 2019.
gada 4.martam plkst. 12:00 pa pastu vai personīgi Rundāles novada
domē, darba dienās darba laikā – pirmdienās 8:30 līdz 18:30, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, piektdienās
no plkst. 8:30 līdz 18:00, piektdienās no plkst.8:30 līdz 15:30) vai arī
elektroniski uz adresi: dome@rundale.lv.
Tālrunis uzziņām: 22029011
Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes “Rundāles novada
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājs’’ atklātā
konkursa nolikums apstiprināts 2019. gada 31.janvārī. Ar nolikumu iespējams iepazīties Rundāles novada mājas lapā www.rundaļe.lv sadaļā
Pašvaldība/Vakances.

BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2019.GADA 20.FEBRUĀRI
Kadastra apzīmējums
40760010050
40760020055
40760020073
40760030173
40760030179
40760030216
40760030272
40760030286
40760030301
40760030304
40760030309
40760030314
40760030335
40760030432
40760030602
40760030436
40760030571
40760030594
40760030452
40760030564
40760030565
40760050061
40760070046
40760080121
40760080207
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080168
40760080141
40760080173
40760080178
40760080182
40760080183
40760080192
40760080207
40760080211
40760080285
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080230
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40880010095
40880040264
40880040326
40880040364
40880040315
40880040432
40960070128
40960070203
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040

Nosaukums
Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Pasteļi
Pasteļi
Duksti
Lāči
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 115
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Indru kaltes
Lejaskrogs
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.2.
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.30
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 5,2
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 169
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svari
Viesturu pagasts
Taumateh
Ozola lauks
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Birzītes
Vairogu mazdārziņš 6
40960020040

Platība (ha)
1,5000
0,3000
0,1800
3,3000
2,3890
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0800
0,0300
1,2000
0,2800
0,3500
0,0700
0,1400
0,2000
0,0100
0.0073
8,0100
2,8400
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0.0300
0.0600
0.0500
0,0500
0,0500
0.0500
0,0500
0.0500
0,2880
0,1000
0,0790
0,0250
0,0250
0,0680
0,0300
0,0500
0,0250
0.0500
0,0900
0,0500
0,0250
0,0900
0,2300
0,0500
0,0100
0,0500
0,3000
1,5000
1,2500
0.7000
0,1000
0,1000
0,0800
0,0600
1,3100
0,2300
0,8100
1,3300
0.2600
5,4000
0,0600
1,1350
0,1691
0,1100
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PASĀKUMS ĢIMENĒM “KĀ TAS IR?” 3.MARTĀ PLKST.12:00
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS ZĀLE

Pasākumā: 3D Planetārijs, ģimeņu erudīcijas konkurss kopā ar izdevniecību “Lilit”, pasaules izzināšanas lekcija gudrīšiem, spēles un “Zīmētava”,
žurnālu stūrītis, filmas “Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi “pirmizrāde.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI

JĀNIS PUNTUZIS, 23.03.1955. – 08.01.2019.
SILVIJA GRAUDIŅA, 17.07.1931. – 09.01.2019.
ŅINA POVARŅICINA, 05.01.1935. – 19.01.2019.

Nr.
Nr.22 (255) 2019.gada Februāris

JDK MADARAS IELŪDZ UZ SADANCI
„Griezi danci, bāleliņ”
Kad? – 2.martā. Kur? – Svitenes kultūras namā
Cikos? – 19:00

Janvārī dzimuši divi puikas un viena meitene!
Sveicam novada jaunos iedzīvotājus
un viņu vecākus!

„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

