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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

UZLABOS SOCIĀLO JOMU
Rundāles novada dome uzsāk īstenot projektu “Sociālā
partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija
sabiedrības dzīvē”. Savstarpēji sadarbojoties ar Iecavas
novada pašvaldību un Pakrojas pašvaldību Lietuvā tiks
ieviesta virkne aktivitāšu, lai
uzlabotu sociālo pakalpojumu sniegšanu Rundālē.
7.augustā Pakrojas sinagogā
notika projekta SocialLife atklāšanas konference, kur piedalījās
visu iesaistīto partneru – Rundāles un Iecavas novadu pašvaldību, Pakrojas rajona administrācijas pārstāvji – pašvaldību
projektu speciālisti un sociālie
darbinieki.
Atbalsts sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
Projekta ietvaros tiks īstenots tiešs atbalsts sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām
ar mērķi veicināt iekļaušanos
sabiedrībā.
Jau šobrīd personas ar garīga
rakstura un dažādiem funkcionāliem traucējumiem piedalās
dzīvesprasmju attīstības nodarbībās Linkuvā, Lietuvā. Pirmā
nodarbība notika 8.augustā,
kur pieci Rundāles novada iedzīvotāji apguva ēst gatavošanas prasmes, grozu pīšanu
no klūgām, karošu grebšanu un
praktiskās iemaņas dārzniecībā.
Līdzīgas nodarbības tiks organizētas aptuveni reizi mēnesī visa
projekta garumā.
“Šādas nodarbības būtiski
palīdz mērķa grupai ne tikai apgūt ikdienā svarīgas prasmes,
bet arī socializēties”, tā Kristīne
Brūvele, Rundāles novada Sociālā dienesta vadītāja. “Cilvēkiem

Foto: /L.Ārente/
ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem būtiski ir
pavadīt zināmu laiku kopā ar citiem cilvēkiem. Tas palīdz viņiem
pārvarēt bailes, kļūt drošākiem,
atvērtākiem, uzlabo saziņas
prasmes ar svešiem cilvēkiem,
kas būtiski noder ikdienas dzīvē.
Viennozīmīgi varu apgalvot, ka
ieguvums ikvienam dalībniekam
būs nenovērtējams – ne tikai attīstītas prasmes, bet arī iegūta
jauna pieredze svešā vidē, jauni
paziņas un pat draugi.”
Savukārt, sākot ar janvāri,
personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem būs iespēja apmeklēt fizioterapeitu, tiks
organizētas mūzikas, mākslas
un dejas terapijas nodarbībās,
savukārt personām ar garīga
rakstura traucējumiem – drāmas terapijas nodarbības.

Jauns sociālais pakalpojums
Projekta ietvaros finansēta
jauna sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” ieviešana. Pakalpojums nodrošina sociālo aprūpi
mājās pamatvajadzību nodrošināšanai, tai skaitā personisko
aprūpi, ikdienas mājas darbu
veikšanu dzīvesvietā personām,
kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Pakalpojuma sniegšana tiek
nodrošināta saskaņā ar Rundāles novada 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par
aprūpe mājās pakalpojumu Rundāles novadā”.
Tiks iegādāti tehniskie
palīglīdzekļi un specializēts
auto
Sociālo pakalpojumu uzlabošanai tiks iegādāti rehabili-

tācijas ratiņi, aktivitātes krēsls
bērniem, bērnu ratiņkrēsls,
staigāšanas palīglīdzeklis, kruķi,
matrači izgulējumu profilaksei.
Savukārt, lai nodrošinātu cilvēku
ratiņkrēslos pārvadāšanu, Sociālajam dienestam tiks iegādāts specializēts auto.
Apmācības
sociālajiem
darbiniekiem
Rundāles novada sociālie
darbinieki uzlabos savu kvalifikāciju un zināšanas, piedaloties
astoņos kopīgos semināros. Semināru laikā speciālisti apgūs
stresa noturības prasmes darbā
ar klientiem, paņēmienus personu ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanai sabiedrībā,
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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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DOME LĒMUSI

RUNDĀLES NOVADA DOMES
2018.GADA 30.AUGUSTA
SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI:
Iznomā nedzīvojamās telpas
Tika nolemts iznomāt IK “Svitenes aptieka”, nedzīvojamās telpas
25,2m2 platībā nekustamajā īpašumā “Svitenes pagastmāja”, Svitene,
Svitenes pagastā, Rundāles novadā,
aptiekas pakalpojumu sniegšanai,
līdz 2023.gada 31.augustam, nosakot nomas maksu EUR 0,60 par
vienu kvadrātmetru no kopējās nedzīvojamās platības mēnesī.
Izīrē dzīvojamo platību
Tika nolemts izīrēt kā pagaidu dzīvojamo platību uz mācību laiku dzīvokli Saulaines sociālajā centrā,
Saulaine 10, Rundāles pagastā, ar
kopējo platību 18,5 m2, no 2018.
gada 1.septembra līdz 2019.gada
31.jūlijam.
Par jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa
noteikšanu
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Gubēni”, Svitenes
pagasts, Rundāles novads, nosakot
zemes vienībām - 15,1 ha platībā
un 2,2 ha platībā, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika nolemts piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
– 12,4 ha platībā jaunu nosaukumu - „Gubēnu lauks”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, apstiprināt
jaunizveidotajam īpašumam zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam “Lielbūčas”, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
apstiprināts jaunizveidotajai zemes
vienībai 24,71 ha platībā zemes
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Tika nolemts piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
– 6,11 ha platībā jaunu nosaukumu
- „Mazbūčas” un apstiprināt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Piešķir nosaukumu
Nolēma būvei “Mobilo sakaru masts
un bāzes stacija” piešķirt nosaukumu “Bites Ceriņi”, Viesturu pagasts,
Rundāles novads.
Sadala nekustamos īpašumus
Tika atļauts sadalīt nekustamā īpašuma “Pliķēni”, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, zemes vienību ar
kopējo platību 8,30 ha, atdalot ze-

Rundāles novada XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku kolektīvu vadītāju sveikšana. Foto: I.Tetērina
mes gabalu aptuveni 5,0 ha platībā,
izstrādājot zemes ierīcības projektu,
aktualizēt esošos apgrūtinājumus
un paredzēt jaunus apgrūtinājumus.
Tika atļauts sadalīt nekustamo īpašumu “Sprīdīši “, Viesturu pagasts,
Rundāles novads, ar kopējo platību
4,4 ha, atdalot zemes vienības – 2,3
ha platībā, 0,4 ha platībā, 1,3 ha
platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
4,0 ha kopplatībā, kas sastāv no
trīs neapbūvētām zemes vienībām
nosaukumu - „Mazpuriņi” nosakot
zemes lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Tika atļauts sadalīt pašvaldībai
piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaine 2a”, zemes vienību ar kopējo platību 1,35
ha, atdalot zemes gabalu, 0,85 ha
platībā, un izveidojot jaunu zemes
vienību, kas tiek iekļauta nekustamā
īpašuma “Saulaine 2a” sastāvā, nosakot jaunizveidotajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi - zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Piešķi finansējumu biedrībai
“Inicio”
Tika nolemts piešķirt Rundāles novada domes finansējumu 379,40
EUR, 2018.gada projekta „NVO „Inicio” pasākumu attīstība un jaunu
zināšanu iegūšana” realizācijai.” Finansējums tiek paredzēts trīs aktivitātēm – Ziemassvētku rūķu skolai,
Helovīnu dekorāciju veidošanas pasākumam un MPP un Inicio apmācības un komandu saliedēšanai.
Pagarina nomas līgumu
Tiek pagarināts starp Rundāles novada domi un SIA „Kristell”, 2017.
gada 4.septembrī noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņus
līdz 2019.gada 31.augustam.
Par noteikumu apstiprināšanu
Tika apstiprināti Rundāles novada
domes noteikumi “Iepirkumu organizēšanas kārtība Rundāles novada

pašvaldībā”, noteikts, ka ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Rundāles novada domes 2017.
gada 26.janvāra lēmums Nr.21 “Par
Rundāles novada domes noteikumu
Nr.1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Rundāles novada pašvaldībā”
apstiprināšanu””.
Veic grozījumus
Tika izdarīti grozījumi Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa
lēmuma Nr.14 „Rundāles novada
pašvaldības un tās iestāžu amatu
klasificēšanas rezultātu saskaņošanu” – pielikumā Rundāles novada
domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumos.
Piešķir adresi un nosaukumu
Tika noteikts Rundāles novada Rundāles pagasta apbūvei paredzētai
zemes vienībai ar 1,1 ha platībā,
un savstarpēji funkcionāli saistītām būvēm: svaru ēkai, noliktavai
un graudu kaltei, kurai piekļuve nodrošināta no pašvaldības autoceļa,
adresi “Saulaines kalte”, Saulaine,
Rundāles pag., Rundāles nov.
Noteikts Rundāles novada Rundāles
pagasta nekustamajam īpašumam
ar kadastra numuru, 2,6 ha platībā, nosaukums “Staģēnu zeme” un
Rundāles novada Rundāles pagasta
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu, 11,2 ha platībā,
nosaukumu “Mācību poligons”.
Par adreses piešķiršanu telpu
grupām
Tika nolemts piešķirt daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas „Priežpuri”, Rundāles pagasts, Rundāles novads,
LV-3921, telpu grupām šādas adreses - telpu grupām adresi “Priežpuri”-1,2,3,4,5,6,7,8, Rundāles pag.,
Rundāles nov.
Nākamā domes sēde 27.septembrī plkst. 9:00, domes sēžu zālē.
Lēmumus aprakstīja:
Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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18. augustā
Bauskas stadionā norisinājās
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IX ATKLĀTĀS VASARAS
SPORTA SPĒLES.
Rundāles novada komanda šogad pārstāvēja sevi futbolā,
basketbolā sievietēm, stafetē, šaušanā un spiešanā guļus.
Spraigās cīņās futbolā spējām
ieņemt 2.vietu, basketbolā 5.vietu, šaušanā 2.vietu, lielajā stafetē
9.vieta un spiešanā guļus 5.vieta.
Kopvērtējuma Rundāles novada
komandai tas deva 7.vietu.
Liels paldies visiem dalībniekiem!
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SPORTA ZIŅAS

19.augustā
Pilsrundāles vidusskolas tenisa
kortos norisinājās BAUSKAS
UN RUNDĀLES ČEMPIONĀTS
TENISĀ.
Uz pasākumu ieradās 6 tenisisti. Spraigā cīņā visas dienas
garumā tika noskaidroti spēcīgākie sportisti. 1. vietu ieņēma
I.Šekavs, otrais palika G.Pelēķis
un trešais spēcīgākais izrādījās
A.Dulbe.
Paldies tenisistiem par spraigo
cīņu un tiekamies pēc gada!

24.augustā
Z/S Līdumniekos norisinājās
NAKTS TURNĪRS SMILŠU VOLEJBOLĀ.
Sacensības sākās plkst 19:00
un spēles noritēja līdz pat plkst
24:00. Pasākums bija ļoti labi
apmeklēts. Jauniešu grupā ieradās deviņas komandas, veterānu grupā četras komandas un
sievietes ieradās trīs komandu
sastāvā.
Liels paldies Borisam Muravjovam par organizēšanu un sportistu uzņemšanu savos volejbola laukumos.

25.augustā
Svitenē pirmo gadu norisinājās
SPORTA DIENA.
Diemžēl, laika apstākļi nepriecēja un uz pasākumu ieradās
12 bērni, kas savā starpā izspēlēja soda metienus basketbolā, florbola spēlē un jautrajā
stafetē.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

SPORTA NODARBĪBU UN VINGROŠANAS
GRAFIKS 2018.GADAM
Ar 1.oktobri visos Rundāles novada pagastos atsākas vingrošanas un sporta nodarbības. Nodarbību dienas un laiki paliek
nemainīgi.
Pilsrundāles vidusskolas sporta zāle
Sporta nodarbības
otrdienās plkst. 19:00 - 21:00
Vingrošanas nodarbības
		
ceturtdienās plkst. 17:30 - 18:30 senioriem
		
plkst. 18:30 - 20:00 pieaugušajiem
Nodarbības galda tenisā pirmdienās plkst. 15:30 - 17:30
			
Treneris: Aivars Kamols
			
Kontakttālrunis: 29206294

Nakts turnīrs smilšu volejbolā. Foto: I.Kirkila

Svitenes pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā
Sporta nodarbības
otrdienās plkst.19:00 - 21:00
			
piektdienās plkst.18:00 - 20:00
Svitenes tautas namā
Vingrošanas nodarbības pirmdienās plkst. 20:15 - 21:15
Bērsteles kultūras nama zālē
Sporta nodarbības
otrdienās plkst.18:30 - 21:00
			
ceturtdienās plkst.18:30 - 21:00
Vingrošanas nodarbības trešdienās plkst. 20:00 - 21:00
Viesturu kultūras centra zālē
Sporta nodarbības
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 trešdienās plkst. 18:30 - 19:30

Bauskas un Rundāles čempionāts tenisā. Foto: I.Kirkila

Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā
struktūrvienības sporta zālē
Sporta nodarbības
otrdienās plkst.19:30 - 21:00
			
piektdienās plkst.19:30 - 21:00
Saulainē, PII “Mārpuķīte” sporta zālē
Vingrošanas nodarbības pirmdienās plkst. 18:30 - 19:30
Vingrošanas nodarbības vada Dmitrijs Čabaņenko tālr: 28865868

Bauskas novada pašvaldības IX atklātās vasaras sporta spēles.
Foto: I.Kirkila

4

Rundāles novada ziņas

Nr. 9 (252) 2018.gada Septembris

ATBALSTS SOCIĀLI NEAIZSARGĀTIEM

<-1.lpp
uzlabos darbu ar personām,
kurām ir garīga rakstura traucējumi, kā arī ar viņu ģimenēm; tiks
apgūti paņēmieni, kā uzlabot
senioru dzīves kvalitāti. Septiņi
sociālie darbinieki piedalīsies
mācību braucienā uz Zviedriju,
lai iepazītu labāko sociālo pakalpojumu sniegšanas praksi,
ko būtu iespējams pārņemt un
pielietot.
2018.gada 26.un 27.jūlijā
sešpadsmit Latvijas un Lietuvas
sociālās jomas darbinieki uzlaboja savu kvalifikāciju seminārā
Kauņā. Pirmajā dienā noritēja
teorētiskās nodarbības “Sociālā
darba apstākļi. Sociālo darbinieku motivācijas stiprināšana.”
Otrās dienas ietvaros dalībnieki
apmeklēja Kauņas reģiona sociālās jomas institūcijas, iepazīstot labo praksi. Šis bija pirmais
seminārs no astoņiem plānotajiem, kas projekta ietvaros
paredzēti Lietuvas un Latvijas
partneriem.
PAR PROJEKTU
Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas - Lietuvas
programmas 2014-2020 gadam ietvaros, sadarbojoties trīs
pierobežas pašvaldībām – Rundāles novada domei, Iecavas
novada domei un Pakrojas pašvaldībai (Lietuva).
Projekta kopējais finan-

Foto:Rundāles novada, Iecavas novada un Pakrojas rajona (Lietuva) sociālie darbinieki apgūst jaunas
zināšanas kopīgos semināros (projekta publicitātes foto)
sējums ir 447 391.63 EUR, tai
skaitā ERAF finansējuyms 85%
amērā 380 282.87 EUR.
Rundāles pašvaldībai ir
100 754.04 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums (85%) 85 640.90 EUR;
nacionālais finansējums
(15%) – 15 113.14 (5% no kopējām izmaksām - Latvijas
valsts, 10% - Rundāles novada

dome).
Projekta
īstenošanas
laiks: 05.2018.-05.2020.
Projekta vadītāja: Laura
Ārente, tālr. +37125622180, epasts: laura.arente@rundale.lv
Šis raksts ir sagatavots ar
Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šī raksta saturu
pilnībā atbild Rundāles novada
dome, un tas nekādos apstākļos

nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vairāk par projektu: www.
rundale.lv sadaļā PROJEKTI kā
arī facebook.com – Project
“SocialLife” (facebook.com/LLI344SocialLife).
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

REKONSTRUĒS VĪNA KALNA KOKA TAKU
Drīzumā tiks uzsākti Vīna
kalna koka takas rekonstrukcijas darbi, kas tiks veikti
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta ENGRAVE ietvaros.
Rundāles novada dome uzsākusi īstenot pārrobežu sadarbības
projektu “Zaļās infrastruktūras
pilnveidošana zemieņu upju ainavā”. Projekta mērķis ir uzlabot
upju veidoto zaļo infrastruktūru.
Sadarbībā ar projekta partneriem – Zemgales plānošanas
reģionu, Baltijas Vides forumu,
Bauskas un Jelgavas novadu pašvaldībām, kā arī kaimiņu – Biržu
rajona pašvaldību, Biržu un Žagares Reģionālā parka administrāciju - tiks īstenotas kopīgas
aktivitātes, stiprinot sadarbību
starp valsts iestādēm un ieinte-

resētajām pusēm, pilnveidojot
pašvaldību un reģionālo institūciju zināšanas par to, kā ieviešami
upju veidotās zaļās infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi
un labās prakses piemēri.
Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra Vīna kalna koka
takas rekonstrukcijai un labiekārtošanai. Minētos darbus veiks SIA
“Namejs L” par kopējo summu
EUR 97 153.68, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR
16 861.38 vērtībā.
Paredzēts atjaunot pusotru
metru platās Vīna kalna koka
laipas konstrukciju 497 metru
garumā, izveidojot tai grantētu
piekļuvi no ceļa “MazmežotneSaulītes-Senči”. No koka laipas
uz Vīna kalnu plānots izbūvēt
pusotru metru platu grants taku

55 metru garumā, atjaunot koka
kāpnes (20 metri). Visā takas garumā tiks izvietoti seši jauni koka
soli ar atzveltni, atkritumu urnas,

kā arī informācijas stendi. Darbus
plānots veikt līdz šī gada novembra beigām.

Tālāk 5.lpp ->
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REKONSTRUĒS VĪNA KALNA KOKA TAKU
<- 4.lpp
Informācija par projektu:
Īstenošanas laiks: 05.2018. –
05.2020.
Projekta kopējais finansējums: EUR 583 300.34 (t.sk.
ERAF finansējums EUR 495
805.26)
Projekta kopējais finansējums Rundāles novada do-

mei EUR 74 763.70, tai skaitā
ERAF finansējums (85%) EUR 63
549.14, nacionālais finansējums
(15%) EUR 11 214.56 (5 % no
kopējām izmaksām – Latvijas
valsts, 10% - Rundāles novada
dome).
Projektu līdzfinansē: INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas

pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 gadam (www.
latlit.eu, www.europa.eu).
Projekta vadītāja: Laura
Ārente, tālr. +37125622180, epasts: laura.arente@rundale.lv
Šis raksts ir sagatavots ar
Eiropas Savienības finansiālo at-

balstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Rundāles novada dome,
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.
Laura Ārente,
Projektu speciāliste

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS REMIGRANTIEM
ZPR sadarbībā ar Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju (VARAM)
Remigrācijas atbalsta pilotprojektā izsludina pieteikšanos grantam uzņēmējdarbības sākšanai un īstenošanai.
Lai saņemtu finansiālo atbalstu, topošajam vai esošajam
uzņēmējam ir jāpierāda savas
idejas dzīvotspēja, jāapraksta
biznesa ideja un jānodrošina
saimnieciskās darbības projekts
ar piesaistītajām investīcijām
vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas, kuras maksimālais apmērs var sasniegt
9000 EUR.

Iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam pēc
projekta trīs gadu periodā jāveic
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi.
Pasākuma dalībnieks rakstiski
sagatavotu projekta iesniegumu
iesniedz Zemgales Plānošanas
reģionam:
- klātienē, Zemgales Plānošanas reģionā, Katoļu ielā 2b, 205.
telpā, Jelgavā - darba dienās no
plkst.9 līdz plkst.17;
- nosūtot pa pastu (ierakstītā
vēstulē): Zemgales Plānošanas
reģionam, Katoļu ielā 2b, Jelgavā,

LV-3001;
- uz elektroniskā pasta adresi
zpr@zpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).
Projekta iesniegumu iesniedz
tajā plānošanas reģionā, kurā
pasākuma dalībnieks veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību!
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no
2018. gada 24. augusta līdz
2018. gada 25. septembrim
(plkst.17). Sūtot pieteikumu
pa pastu, sūtītājam jānodrošina, ka pieteikums tiek saņemts līdz iesniegšanas termiņa beigām.
MK noteikumi Nr. 496 “Re-

migrācijas atbalsta pasākuma
īstenošanas, novērtēšanas un
finansēšanas kārtība”, lasāms
www.likumi.lv.
Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, de minimis veidlapas pieejamas Rundāles novada
domes mājas lapā www.rundale.
lv, sadaļā Aktualitātes.
Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu
edgars.paulovics@zpr.gov.lv ne
vēlāk kā piecas darba dienas
pirms šī nolikuma 2.4. apakšpunktā minētā termiņa.
Atbilde tiek sniegta trīs darba
dienu laikā no jautājuma iesniegšanas dienas.
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SIA “VIDES SERVISS” LĪGUMA PAKLAPOJUMA NOSLĒGŠANA AR
RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Tikšanās laikā iedzīvotājiem būs iespēja klātienē uzdot jautājumus un
saņemt atbildes par atkritumu apsaimniekošanas
jautājumiem, kā arī noslēgt pakalpojuma līgumus.
RUNDĀLES
APMEKLĒJUMA GRAFIKS:
13.09. 10.00-12.00
Viesturi:
“Viesturu kūlturas centrā”
13.09. 13.00-15.00.
Saulaine:
Bērnudārs “Mārpuķīte”
13.09. 15.00-17.00
Pilsrundāle: Domes ēkā
14.09. 10.00 -12.00
Bērstele:
Pagasta pārvaldes telpās
14.09.13.00-15.00
Svitene:
Pagasta pārvaldes telpās
14.09. 15.00-17.00
Vecrundāle:
“Vecrundāles bibliotēka”
ATGĀDINAM, KA:
konkursa rezultātiem, sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu no
2018. gada 1.oktobra Rundāles
novadā turpmākos piecus gadus
nodrošinās SIA “Vides serviss”.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantu
jaunais līgums par atkritumu
apsaimniekošanu ir jānoslēdz
visām fiziskajām un juridiskajām personām. Lai noslēgtu
līgumu par atkritumu izvešanu
Rundāles novadā, dzīvojamo
māju īpašnieki, valdītāji vai pārvaldnieki, kā arī juridiskas personas ir aicināti sazināties ar SIA
„Vides serviss” un iesniegt datus
jaunā līguma sagatavošanai.
Iedzīvotāju ērtībai to var izdarīt vairākos veidos: • Aizpildot
pieteikumu veidlapu mājas lapā
www.videsserviss.lv • Aizpildot
pieteikuma veidlapu klātienē
SIA „Vides serviss” Klientu apkalpošanas centrā (Bauskā, Salātu ielā 7a – netālu no Bauzes
tirgus). • Nosūtot pieprasījumu
uz e-pastu info@videsserviss.
lv, norādot savu adresi, kontaktinformāciju. Aicinām iedzīvotājus sazināties ar SIA „Vides
serviss” līdz 10.septembrim, lai
savlaicīgi varētu sagatavot un
noslēgt līgumus. Pēc saņemtā
pieteikuma sagatavotie līgumi
tiks nogādāti klientiem mēneša
laikā. Septembra mēnesī tiks
organizētas tikšanās ar jaunā
atkritumu apsaimniekotāja SIA
„Vides serviss” pārstāvjiem šādās apdzīvotās vietās – Pilsrun-

dālē, Bērstelē, Vairogā, Saulainē
un Svitenē. Plašākā informācija
vēl sekos. Iedzīvotājus, kuri nebūs individuāli pieteikušies, plānojam apmeklēt dzīvesvietā līdz
septembra mēneša beigām. Līgumus ar visiem jaunajiem Rundāles novada klientiem plānots
noslēgt līdz š.g. 22. septembrim,
lai noteiktajā termiņā varētu
uzsākt atkritumu izvešanu Rundāles novadā. Pēc šī datuma
gan fiziskām, gan juridiskām
personām, kuras līgumu nebūs
noslēgušas, atkritumu izvešana
netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu
sniegt. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta astotā daļa nosaka, ka līgumi par
sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, kurus
noslēdzis sadzīves atkritumu
radītājs vai valdītājs un sadzīves
atkritumu apsaimniekotājs, kas
nav noslēdzis līgumu ar pašvaldību, zaudē spēku triju mēnešu
laikā no dienas, kad pašvaldība
ir noslēgusi līgumu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju par
sadzīves atkritumu savākšanu,

pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu savā
administratīvajā teritorijā. UZZIŅAI! • Atkritumu izvešanai tiks
izmantoti tie paši atkritumu
konteineri. • Plānots, ka atkritumu izvešana tiks veikta katru
ceturtdienu. Katram klientam
individuāli būs iespēja izvēlēties
izvešanas biežumu. • Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
tarifs būs 15.98 EUR/ m3 bez
PVN (19.34 EUR/m3 iesk. PVN
21%). • Viena izvešanas reize
0,24 m3 konteineram maksās
4.64 EUR (ar PVN). “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.
Uz veiksmīgu sadarbību!
Ilvija Tetērina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

RUNDĀLES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS 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.
Pieteikšanās termiņš: līdz
2018.gada 21.septembrim
Pieteikuma iesniegšanas
veids un vieta: Pieteikumu kon-

kursam 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 , līdz 2018.gada
21.septembrim plkst.15.30.
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES
UZ 2018.GADA 3.SEPTEMBRĪ
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
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RUNDĀLES NOVADA BIBLIOTĒKAS
PATEICAS VIJAI OZOLNIECEI (ANSTRATEI)
PAR DZEJAS KRĀJUMA “VĒLIE ZIEDI”
DĀVINĀJUMU.
JEBKURAM NOVADA IEDZĪVOTĀJAM IR
IESPĒJA TO IZLASĪT 4 NOVADA BIBLIOTĒKĀS.

Augusta mēnesī reģistrēta 1 zēna dzimšana.
Sveicam novada jauno iedzīvotāju un viņu vecākus!

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
ANDIS TRIBANDIS 12.09.1972. – 24.08.2018.

„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

