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ŠAJĀ NUMURĀ LASIET
Pašvaldības budžets 2017.gadam
– pieaug gan plānotie ieņēmumi,
gan izdevumi
5. un 7. lpp.
Gada laikā saņemti 223 pašvaldības policijas izsaukumi
9. lpp.
Kultūras dzīves norises novadā
šogad – tradicionālie pasākumi
13. lpp.
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Rundāles novada ziņas

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

PIE SIMBOLISKIEM UGUNSKURIEM SVITENĒ
ATCERAS BARIKĀŽU NOTIKUMUS

Seko līdzi aktualitātēm
www.rundale.lv

VIDĒJĀS PAAUDZES
DEJU KOLEKTĪVI
SADANCOSIES
SADRAUDZĪBAS
KONCERTĀ
18.februārī plkt.19.00
Svitenes tautas namā notiks
vidējās paaudzes deju kolektīvu
sadraudzības koncerts “Baltās
ziemas deju virpulī”.
Koncertā piedalīsies Rundāles,
Bauskas, Iecavas, Vecumnieku,
Talsu, Jelgavas un Auces novadu,
vidējās paaudzes deju kolektīvi,
kā arī Rundāles novada domes
sadraudzības pašvaldību - Halingas (Igaunija) un Pakrojas
(Lietuva) deju kolektīvi.
Aicināts ikviens interesents!

20.janvārī Svitenes tautas namā notika barikāžu atceres pasākums. Pie simboliskiem ugunskuriem
kopā ar folkloras kopu “Svitene”, amatierteātri “Šurumburums”, Pilsrundāles vidusskolas skolēniem,
barikāžu dalībniekiem un dziedātāju Ievu Akurāteri tika izdzīvoti 1991.gada notikumi.
Vairāk fotomirkļus un pasākuma video ierakstu meklē www.rundale.lv
Foto: Līga Katrīne Dičpetere.

NOVADA DARBA KOLEKTĪVUS AICINA
UZ ZIEMAS SPORTA SPĒLĒM
24.februārī Pilsrundāles vidusskolas
sporta zālē notiks tradicionālās Ziemas
sporta spēles - saliedēšanās un sporta sacensības starp Rundāles novada iestāžu,
zemnieku saimniecību un uzņēmumu izveidotajām komandām.
Vienā komandā var startēt seši līdz astoņi
cilvēki. Visiem dalībniekiem jābūt pilngadīgām
personām, no kurām vēlams trīs ir sievietes un
trīs vīrieši. Komandu dalībniekiem ir jābūt Rundāles novada iestāžu darbiniekiem.
Sacensības notiks septiņās disciplīnās - futbola soda sitieni futbola vārtos, galda hokejs,
govs slaukšanas sacensības - katrai komandai

būs dots laiks piecas minūtes, uzvarēs tā komanda, kura noteiktajā laikā būs veikusi lielāko
izslaukumu, desu vilkšanas sacensības - sacensības norisināsies pēc klasiskās virves vilkšanas principa, darts, tārps – sēžot uz tārpa pēc
iespējas ātrāk veikt norādīto attālumu, kā arī
lielā, jautrā stafete.
Komandu sacensībām līdz 20. februārim
plkst.17.00 piesaka iestādes, uzņēmuma vai
zemnieku saimniecības vadītājs, iesniedzot
pieteikumu Rundāles novada kancelejā vai sūtot uz e-pastu: ieva.kirkila@rundale.lv. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt Ievai Kirkilai uz
tālruņa Nr. 26553747.
Pēc sacensībām – balle!
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29.DECEMBRA SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
PLĀNO UZLABOT INFRASTRUKTŪRU AP
MEŽOTNES PILSKALNU
Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzekļus, tiek plānots atjaunot infrastruktūru ap Mežotnes pilskalnu.
Lēmums par projekta „Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Bauska” teritorijā Rundāles novadā” sagatavošanu un iesniegšanu
pieņemts decembra domes sēdē. Kopējā
projekta īstenošanas summa ir 469 397.95
eiro, ko sastāda 398 988.26 eiro ERAF finansējums un 70 409.69 eiro Rundāles novada
domes budžeta finansējums.
Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā plānots atjaunot kultūrvēsturisko izziņas
taku Mežotnes pilskalnā, sakārtot piekļuvi gājēju tiltiņam pār Lielupi, izbūvēt autostāvvietu
pie Mežotnes pilskalna, izvedot piekļuvi autostāvvietai pie Mežotnes baznīcas, atjaunot
skatu platformu Mežotnes pilskalna plakanuma dienvidaustrumu pusē, izveidot skatu vietu
Mežotnes pilskalna plakanuma ziemeļaustrumu pusē, izveidot pontonu tipa laivu piestātni
pie Mežotnes pilskalna un atjaunot esošā labiekārtojuma koka infrastruktūru.
Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas
un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz
īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām
dabas parka “Bauskas” teritorijā Rundāles novadā, atjaunojot esošo infrastruktūru un izveidojot jaunu, kas iekļaujas esošajā dabas parka
infrastruktūras nodrošinājumā, kompleksi nodrošinot ne tikai Natura 2000 teritorijas pieejamību, bet arī mazinot antropogēno slodzi
un uzlabojot informācijas pieejamību.
APSTIPRINA AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS
PROGRAMMU
Sēdē tika apstiprināta Rundāles novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma trim gadiem - 2017.; 2018. un 2019.
gadam. Šī gada plānotais finansējums veido
101 tūkstoti eiro, kurus paredzēts izlietot ceļu
uzturēšanai ziemā, ceļu un ielu kopšanai, autoceļu, ielu, satiksmes pārvadu, caurteku un
gājēju celiņu uzturēšanai, kā arī citiem darbiem.
Ar programmu var iepazīties www.rundale.lv
Pašvaldība/ Domes lēmumi/ 2016/ Decembris.
PIEŅEM 2017.GADA RUNDĀLES NOVADA DOMES BUDŽETU
Tradicionāli Rundāles novada dome pieņem
un apstiprina budžetu iepriekšējā gada nogalē. Arī 2017.gada budžets nav izņēmums.
Tas apstiprināts 29.decembra sēdē. Kopējie
budžeta ieņēmumi 2017.gadā plānoti 4 176
211 EUR apmērā, izdevumi – 5 739 062 EUR
apmērā.
Sīkāk par budžetu lasiet 5.lpp. Ar budžetu var
iepazīties www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/
Saistošie noteikumi.
PIEŠĶIR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOK-

ĻA SAMAZINĀJUMU
Četrām politiski represētajām personām
2017.gadā tika piešķirts nekustamā īpašuma
nodokļa samazinājums 50% apmērā.
Atbilstoši LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otrajai daļai, politiski represētām personām par zemi un individuālo
dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošām ēkām
vai dzīvokļa īpašumu, bez zemes domājamās
daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā
vismaz piecus gadus, piemērojama nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50% apmērā, ja
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS TELPAS
Pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumiem,
tika pieņemts lēmums slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu novada iedzīvotāju
par dzīvokli Bērsteles ielā, Viesturu pagastā.
Deviņām personām tika pagarināti īres līgumu termiņi Saulaines sociālajā centrā. Saskaņā ar Saulaines sociālā centra nolikumu, brīvā
dzīvojamā telpa tiek izīrēta vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku,
un kuriem īpašumā nav dzīvojamās platības,
1., 2.grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku un īpašumā nav dzīvojamās platības, kā
arī Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu,
valsts iestāžu darbiniekiem, kuru darbavieta ir
Rundāles novada administratīvā teritorija un
darba pienākumi saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu.
APSTIPRINA INVESTĪCIJU PLĀNU
Deputāti apstiprināja aktualizēto Rundāles
novada Investīciju plānu 2017.-2019.gadam.
Par plāna izpildi un veicamajiem darbiem
nākamajos trīs gados lasiet 7.lpp. Plāns pieejams www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Plānošanas dokumenti.
IZNOMĀ ZEMES
Lauksaimniecības produkcijas ražošanai tika
iznomātas zemes vienības –
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Putniņi” zemes vienība 0.6 ha platībā;
- Viesturu pagasta nekustamā īpašuma
„Bērsteles mazdārziņi” zemes vienība 0.15 ha
platībā un nekustamā īpašuma “Ozola lauks”
divas zemes vienības 0.71 ha platībā un 0.90
ha platībā;
Garāžas uzturēšanai uz pieciem gadiem tika
iznomāta Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 32” zemes vienība
0.0056 ha platībā.
APSTIPRINĀTI ZEMES IERĪCĪBAS
PROJEKTI
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības projekts Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Mežvidi” zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 24,0 ha
kopplatībā, kas sastāv no zemes vienības 12,6
ha platībā un 11,4 ha platībā, piešķirts jauns
nosaukums „Mežieloki” un noteikts zemes
lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības
projekts Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Jaungaujas” zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts
jauns nosaukums „Gaujiņas” un apstiprināts
zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības
projekts Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Raņķi” zemes vienībai. Jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam 10,69 ha kopplatībā piešķirts jauns nosaukums „Jaunraņķi”,
bet jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 10,68 ha kopplatībā piešķirts jauns nosaukums „Raņķeļi”. Zemes lietošanas mērķis
abiem īpašumiem - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Laimiņas”, atdalot zemes vienību 5,43 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības, piešķirts nosaukums „Pupuķi”, kā arī
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lielāžeļi” zemes vienību ar
kopējo platību 26,6 ha trīs zemes gabalos.
Atdalot divus zemes gabalus ar minimālo platību - 10,0 ha un trešo gabalu aptuveni 6,6
ha platībā, pievienojot nekustamā īpašuma
„Lielāžeļi” zemes vienībai 14,92 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Tika atļauts sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Strīķeri”, atdalot vienu zemes
vienību 0,81 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums
“Strīķi” un noteikts zemes lietošanas mērķis
- zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
PIEDZEN UN DZĒŠ PARĀDUS
Tika pieņemts lēmums no vienas personas
bezstrīdus kārtībā piedzīt izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu 54,84 EUR.
13 mirušajām personām – nodokļu maksātājiem - tika dzēsti Rundāles novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu un ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
parādi 622,44 EUR apmērā.
Parādi tika dzēsti arī 28 fiziskām personām
par ieskaitāmo nodokļu un ar tiem saistīto
nokavējuma naudu un soda naudu par kopējo
summu 124,84 EUR.
ZEMESGRĀMATĀ IERAKSTĪS DZĪVOKLI
Uz Rundāles novada domes vārda kā patstāvīgs īpašuma objekts zemesgrāmatā tiks ierakstīts dzīvokļa īpašums Nr.2, daudzdzīvokļu
dzīvojamajā mājā “Ilgas”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā.
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DOMES SĒDES LĒMUMI
PRECIZĒ UN NOSAKA ADRESI
Rundāles pagasta adresācijas objektam - dzīvojamajai mājai un ar
to funkcionāli saistītai būvei – precizēta adreses pieraksta forma,
uz - “Noras”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921.
Rundāles novada adresācijas objektam, dzīvošanai, saimnieciskai,
administratīvai vai publiskai darbībai paredzētai ēkai - veikalam,
kas atrodas uz nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 2” zemes vienības,
noteikta adrese - “Tirgotava”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles
nov.

AICINA IZZINĀT SAVAS APKĀRTNES
VĒSTURI
ORGANIZĒ KONKURSU „MANAS ZEMES OZOLU STĀSTI”

ORGANIZĒ ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES
16.janvārī zemes nomas tiesību izsoles tika organizētas pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 2” daļai 0,51 ha platībā, kā arī pašvaldībai piekritīgai
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pīpenes” zemes vienībai
0,62ha platībā un nekustamā īpašuma “Jasmīni” zemes vienībai
1,55ha platībā. Domes sēdē tika apstiprināti zemes nomas tiesību
izsoles noteikumi. Aktuālā informācija par izsolēm pieejama www.
rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Izsoles.
APSTIPRINA IZSOLES REZULTĀTUS
Tika apstiprināti –
- pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma
„Pilsrundāles ciemats 7” zemes vienības daļas 1,0667 ha platībā
zemes nomas tiesību izsoles rezultāti ar izsolē piedāvāto augstāko
cenu – zemes nomas maksu 3,1% no zemes kadastrālās vērtības
gadā;
- pašvaldības nekustamā īpašuma „Palmas” Rundāles pagastā apbūvētu zemes vienību ar kopējo platību 0.7010 ha izsoles rezultāti
ar izsolē piedāvāto augstāko cenu 2500 EUR;
- pašvaldības nekustamā īpašuma „Kraulis” Rundāles pagastā zemes vienību ar kopējo platību 3,9 ha izsoles rezultāti ar izsolē piedāvāto augstāko cenu 8600 EUR.
GROZA BUDŽETU
2016.gada pamatbudžetu ieņēmumu daļa palielināta par 2164
eiro, kas ir valsts piešķirto papildus mērķdotāciju sadalījums pašvaldībām izglītības jomai, un kopā ar grozījumiem veido 3 879 397.
Pamatbudžeta izdevumu daļa palielināta par 420 071 eiro un kopā
ar grozījumiem veido 4 797 329 eiro.
PII Mārpuķīte atbildoši saņemtajām papildus mērķdotācijām
5-6gadīgo pedagogu darba samaksai papildus piešķirti 1699 eiro,
kur 1375 eiro paredzēti darba samaksai, bet 324 eiro – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSOAI). Pilsrundāles vidusskolai 5-6 gadīgo apmācībai pedagogu atalgojumam piešķirti
465 eiro, kur 376 eiro paredzēti darba samaksai, bet 89 eiro –
VSOAI.
25 336 eiro piešķirti sporta arēnas būvniecībai Svitenē. Multifunkcionālā centra 1.un 3. kārtas būvniecībai paredzēti 400 000 eiro,
apgaismota gājēju celiņa otrās kārtas izbūvei Pilsrundālē grozīti
28 190 eiro.
Neiztērētie līdzekļi neparedzētājiem gadījumiem 35 619 eiro apmērā gada beigās novirzīti uz naudas līdzekļu atlikumu un ieguldīti
projektu īstenošanā.
Veikti arī grozījumi struktūrvienībās starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ar saistošajiem noteikumiem par 2016.gada budžeta
grozījumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā Pašvaldība/ Saistošie noteikumi.
Janvāra domes sēde paredzēta 26.janvārī plkst.09.00 domes
sēžu zālē.
Domes sēžu audio ieraksti pieejami pašvaldības mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Domes lēmumi.
Lēmumus apkopoja –
Kristīne Kociņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kādus noslēpumus glabā šis ozols?

Pilsrundāles
vidusskolas
latviešu valodas skolotāju metodiskā komisija sadarbībā ar
Rundāles novada domi, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei,
organizē konkursu „Manas zemes ozolu stāsti”.
„Saka - ozoli aug 300 gadus,
briest 300 gadus un mirst 300
gadus. Ozols - latvietim vissaprotamākais spēka, varenības, izturības, arī latvietības simbols. Koki
(ne tikai ozoli) stādīti vienmēr gan
praktiskām vajadzībām, gan skaistumam, gan kā piemiņas zīme. Ja
šie koki prastu runāt… Kādus stāstus mēs dzirdētu? Vispirms par
cilvēkiem- savas dzimtas vienkāršiem ļaudīm un viņu parasto, tai
pašā laikā neikdienišķo dzīvi, par
novadā dzirdētiem cilvēkiem, visbiežāk nekur nepierakstītiem viņu
dzīves stāstiem, par dažādiem
notikumiem - gan seniem, gan ne
tik seniem. Mums jāprot saklausīt
šos stāstus, jāraksta tos, lai katrs
stāsts kā viena lapiņa koka lapotnē
veido kuplu Rundāles vēstures koka
galotni,” konkursa mērķi atklāj tā
iniciatore - Līga Feldmane, Pilsrundāles vidusskolas latviešu valodas
un literatūras metodiskās komisijas vadītāja.
Konkursa uzdevums ir rosināt iepazīt sava novada, pagasta,
dzimtas cilvēkus, valsts vēsturē nozīmīgus notikumus, piemiņas vietas. Darba galvenais tēls - notikumu liecinieks, stāstītājs - konkrēts
koks, kas aug pie mājas, parkā, no-

tikuma vietā.
Darba un izpausmes formas
praktiski neierobežotas - pasaka,
tēlojums, miniatūra, stāsts, dzejolis, eseja- pētījums vai video prezentācija.
Konkursā aicināti piedalīties
Pilsrundāles vidusskolas skolēni,
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un novada
iedzīvotāji.
Darbu vērtēšana notiks sešās
grupās - 1.klase, 2.-3.klase, 4.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskolēni un Saulaines teritoriālās struktūrvienības
audzēkņi, kā arī novada iedzīvotāji.
No sākuma iesniegtie darbi tiks
izvērtēti izglītības iestādēs, otrajā
posmā tos vērtēs žūrijas komisija,
kuras sastāvā darbosies Zinaida
Sparāne, Rundāles novada domes
speciāliste izglītības un IT jautājumos, Kristīne Kociņa, sabiedrisko
attiecību speciāliste, Aelita Ramane, Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja, un Daiga Saka, Pilsrundāles
vidusskolas latviešu valodas skolotāja.
Darbus iesniegt vērtēšanai varēs līdz 2.maijam, sūtot uz e-pastu
zinaida.sparane@rundale.lv.
Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 30.maijā
Pilsrundāles vidusskolā.
Konkursa nolikumu meklējiet
www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/
Izglītība.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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BĒRSTELĒ VAR APSKATĪT GLEZNU
IZSTĀDI PAR BAUSKAS JUMTIEM,
NAMIEM UN IELĀM

Izstādes “Bauskas jumti, nami un ielas” atklāšana ar māksliniecēm
Kristīni Selanu un Līgu Valneri , kā arī Ingu Krolli, gleznošanas studijas “Meistars Gothards” vadītāju /Foto: Svetlana Poča/
9. janvārī Bērsteles kultūras namā notika gleznošanas
studijas “Meistars Gothards”
dalībnieku gleznu izstādes
“Bauskas jumti, nami un ielas”
atklāšana.
Studijas dalībnieki ir iedvesmojušies no gleznotāja Arnolda Nullīša
gleznām, kuras radītas gleznotāja
darbnīcā Rīgas ielas 63.namā.
Izmantojot fotogrāfijas, mākslinieki veidoja to brīvās kopijas.
Izstādē ar gleznam piedalās 12
dalībnieces: Ruta Voiteka, Vineta
Majevska, Gunta Siliņa, Gita Sondore, Ingrīda Liepa, Līga Valnere,

Nr. 1 (234) 2017.gada Janvāris

Rundāles novada ziņas

Ināra Medne, Janīna Ezīte, Dagnija
Lauva, Sandra Demme, Kristīne
Selane un Ina Krūmiņa. Gleznošanas prasmes studijas dalībniekiem
māca gleznotājs Māris Upzars.
Gleznas apskatāmās Bērsteles
kultūras namā līdz 11. februārim.
Pagājušajā gadā Bērsteles kultūras namā izstādītā gleznošanas
studijas “Meistars Gothards” dalībnieku gleznu izstāde guva lielu
interesi no iedzīvotāju puses, tāpēc sadarbību turpinām!

PII „MĀRPUĶĪTE” APSKATĀMA IZSTĀDE
„ŪDENS LATVIEŠU TAUTASDZIESMĀS”
Divi bija, divi bija,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas miedziņa negulēja:
Vējš neēda, vējš nedzēra,
Ūdens miega negulēja.
(latviešu tautasdziesma)
Šajā mācību gadā mārpuķēniem ekoprogrammas tēma ir
ŪDENS. Tas nozīmē, ka vērojam
ūdeni dabas norisēs, pētām tā
atrašanās vietu dabā, izzinām
ūdens labos un sliktos darbus,
iepazīstam ūdens augus, putnus
un dzīvniekus. Tas ir svarīgi, lai
bērniem veidotos izpratne par
to, ka mēs katrs esam atbildīgs
par šī – dzīvību nodrošinošā resursa saglabāšanu.
Latvija ir ūdeņu zeme. Mūsu
piekrasti apskalo Baltijas jūra.
Dzintara dēļ, ko tā glabā, tā bieži tiek dēvēta par Dzintara jūru.
Uzkalnu ieplakās iegūluši ezeri.
Bet starp mežiem un laukiem,
līkumodamas plūst upes, dažas
avoksnainas, citas bagātas ar
dzelmēm un atvariem. Ūdeņi ir
mājas zivīm. To tuvumā ligzdo

ūdensputni un mitinās ūdens
dzīvnieki. Makšķerēšana un zvejniecība jau izsenis bijusi daudzu
cilvēku galvenā iztikšana, kas
mūsdienās pārtapusi vaļaspriekā.
Latviešu tautas folklorā ir
daudz tautasdziesmu, kas gan
cildina ūdeņus, gan pārmet tiem
skarbumu un dzīvību nesaudzēšanu.
Mūsu iestādes otrā stāva
gaitenī ar bērnu vecāku un ģimeņu līdzdalību, sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, tapa
izstāde – „Ūdens latviešu tautasdziesmās”. Radošas idejas un
bagātīgs izmantoto materiālu
klāsts atspoguļo tautas dziesmās apdziedāto. Tur savijies
prieks un lepnums par Latviju un
tās bagātībām.
Aicinām visus, kas vēlas, līdz
pavasarim aplūkot dažādās tehnikās tapušos darbus!
Ieva Jaunzeme,
PII “Mārpuķīte” vadītājas
vietniece izglītības jomā

Svetlana Poča,
Bērsteles kultūras nama vadītāja

Foto: no PII „Mārpuķīte” arhīva
Latvijas Tiesībsargs aicina –
ESI ATBILDĪGS!
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai
Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē, tā nekavējoties par to informē iesniedzēju,
iespējami norādot par jautājuma izskatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja
tas ir lietderīgi, pati pārsūta cilvēka iesniegumu kompetentajai iestādei.
Taču, pārsūtot iesniegumu, iestādei ir jāpārliecinās, vai attiecīgā iestāde
ir tā, kura patiesi var palīdzēt.
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2017.GADA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI PIEAUG
Rundāles novada domes 2017.gada budžets
Pašvaldības ieņēmumu salīdzinājums

2016.

2017.

Starpība (+,-)

Budžeta ieņēmumi kopā

3 790 841 4 176 211

+385370

Pamatbudžeta ieņēmumi

3 684 435 4 070 750

+386315

Speciālā budžeta līdzekļi

PIEAUG NODOKĻU
IEŅĒMUMI
Salīdzinot ar 2016.gada budžetu, pamatbudžeta ieņēmumu daļa ir pieaugsi par 385
370 eiro.
37,85% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido
iedzīvotāja ienākuma nodoklis,
10,20% - nekustamā īpašuma
nodoklis. 2017.gada budžeta
prognozēs ieņēmumi no nodokļiem veido 1 928 450 eiro, kas
ir par 213 033 eiro vairāk nekā
2016.gadā.
Ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem
pakalpojumiem
2017. gadā tiek plānoti 462
475 eiro apmērā, kas sastāda
11,36% no kopējiem plānotajiem budžeta ieņēmumiem.
Kopējais maksas pakalpojumu
un citu pašu ieņēmumu apjoms veido 586 122 eiro, kas ir
par 50 tūkstošiem vairāk nekā
2016.gadā.
Nenodokļu ieņēmumi, ko
veido pašvaldību nodevas un
valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā, veido 4
111 eiro.
Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti plānoti 704
323 eiro apmērā jeb 17.30%
no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Tos veido dotācija
brīvpusdienu nodrošināšanai
Pilsrundāles vidusskolas 1-4.
klašu bērniem, kam 2017.gadā
paredzēti 23 355 eiro. Pedago-

Projekts

Valsts un ES
Kopējās plānofondu transferti* tās izmaksas
projektu realizā- ar pašvaldības
cijai
līdzfinansējumu

Otrās kārtas celiņa
būvniecība Pilsrundālē

45 000

147 803

gu darba algu samaksai sākot
no piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācības līdz vidējās
izglītības iegūšanai 2017.gada
pirmajiem astoņiem mēnešiem
valsts piešķīrusi 321 541 eiro,
pedagogu darba algām speciālajā pirmsskolas izglītības
iestādē „Saulespuķe” - 154 248
eiro, 45 432 eiro paredzēti šīs
iestādes uzturēšanai, 11 742
eiro tiks novirzīti interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai, 13 552
eiro plānoti asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.

Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana

6 900

7 800

Algotā pagaidu sabiedriskā darba nodrošināšana
novadā

10 548

10 548

Pilsrundāles vidusskolas sporta zāles grīdas
nomaiņa

50 000

50 000

Projekts „Proti un dari”

7 821

7 821

Āra trenažieru uzstādīšana novada ciemos

28 909

32 121

Veselības veicināšanas
projekts

19 555

21 727

REALIZĒS VAIRĀKUS
PROJEKTUS
223 174 eiro lielus ieņēmumus 2017.gadā veidos valsts
transferti dažādu projektu īstenošanai, tostarp – Eiropas
Savienības. 2017.gadā fondu
finansējumu plānots iegūt, realizējot gājēju celiņa otrās kārtas
būvniecību Pilsrundāles ciemā,
īstenojot jauniešu atbalsta un
motivācijas projekta „Proti un
dari” aktivitātes, uzstādot āra
trenažierus Rundāles novada
ciemos, īstenojot veselības veicināšanas projektu un izbūvējot
atklāto daudzfunkcionālo sporta arēnu Svitenē. Līdzekļi no
valsts budžeta tiek piešķirti arī
vienotā klientu apkalpošanas
centra uzturēšanai Pilsrundālē
un algotā pagaidu sabiedriskā
darba nodrošināšanai. 2016.
gadā šajā programmā novadā
tika sniegtas darba iespējas
24 iedzīvotājiem, nodrošinot
bezdarbniekiem iespēju uzturēt
vai iegūt darba iemaņas, veicot sabiedriska labuma darbus
pašvaldības izveidotajās algotu
pagaidu darbu vietās novadā.
3825 eiro no valsts budžeta 2017.gadā tiek piešķirti
zobārstniecības pakalpojuma

Atklātās daudzfunkcionālās sporta arēnas būvniecībai Svitenē

36 000

105 741

Interaktīvas takas izveide
Mežotnes pilskalnā

14 616

16 800

106 406

Rundāles novada pašvaldības konsolidētā budžeta
ieņēmumu kopējais apjoms
2017. gadā plānots 4 176
211 eiro apmērā, kas ir par
10,16% lielāks nekā pērn.
Arī izdevumu daļa šogad
tiek plānota par 33% lielāka
nekā 2016.gadā un sastāda
5 739 062 eiro.

Tabula 2. Projektu transferti un kopējās plānotās izmaksas

105 461

- 945

* Transferti - īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums noteiktam mērķim
nodrošināšanai, 50 000 eiro Pilsrundāles vidusskolas sporta
zāles grīdas nomaiņai.
14 616 eiro ir Rundāles novada domei piešķirtie līdzekļi
projekta „Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”
realizācijai, kura ietvaros plānots izveidot interaktīvu izzinošu pastaigu taku Mežotnes
pilskalnā. Vadošais partneris
šim projektam ir Jelgavas novada pašvaldība.
185 944 eiro 2017.gadā plānots iegūt izglītības savstarpējo norēķinu ceļā par citu novadu
bērnu apmācību pašvaldības izglītības iestādēs.
100 TŪKSTOŠI – CEĻU UN
IELU UZTURĒŠANAI
Kopējie speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 134 674 eiro
apjomā. Mērķdotācija pašval-

dības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēta 102 370 eiro
apmērā, salīdzinājumā ar 2016.
gadu tā ir lielāka par 1.0065%.
Dabas resursa nodokļa ieņēmumi 2017.gadā tiek plānoti
3500 apmērā.
Daktera Ozoliņa fonda līdzekļu noguldījums Rundāles
kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā šobrīd veido 5486 eiro
lielu summu, kas ar 4.5% likmi
gadā paredz 247 eiro lielus ieņēmumus.
TĒRIŅI PIEAUG PAR
PUSOTRU MILJONU
Ņemot vērā daudzos apstiprinātos projektus, pamatbudžeta izdevumu kopējais
apjoms 2017.gadam plānots 5
604 388 eiro apjomā, kas ir par
gandrīz pusotru miljonu eiro
vairāk nekā 2016.gadā. ->
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2017.GADA BUDŽETS
2016.
EUR

2017.
EUR

Starpība
(+,-) EUR

Budžeta izdevumi kopā

4 322 386 5 739 062 +1 416 676

Pamatbudžeta izdevumi

4 141 806 5 604 388 +1 462 582

Speciālā budžeta izdevumi 180 580
<954 011 eiro 2017.gadā paredzēti multifunkcionālā centra
būvniecībai Pilsrundālē, 147
803 eiro – celiņa būvniecībai
Pilsrundālē, 24 382 eiro - autoceļa Pilsrundāle – Svitene būvprojekta apmaksai, 105 741
eiro – sporta arēnas būvniecībai Svitenē, 32 121 – āra trenažieru uzstādīšanai (kopējais
projektu finansējums tabulā 2).
TREŠDAĻA IZDEVUMU
IZGLĪTĪBAI
Trešdaļa visu izdevumu
2017.gadā tiek plānota izglītības jomai – 1 765 555 eiro
jeb 31.50% no pamatbudžeta
kopējiem izdevumiem.
Mērķdotācija pedagoģisko
darbinieku atalgojumam tiek
rēķināta astoņiem mēnešiem.
Izdevumi ietver pedagogu un
saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, bērnu
un skolēnu ēdināšanu, skolēnu
pārvadājumus, izdevumus par
izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu apmaksu,
krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un

134 674

- 45 906

periodikas preses iegādi. 39
tūkstoši eiro no pašvaldības
budžeta 2017.gadā tiks izlietots brīvpusdienu nodrošināšanai 5.-6.gadīgajiem bērniem un
5.-12.klašu skolēniem, 1.-4.klašu skolēnu brīvpusdienas tiek
nodrošinātas no valsts budžeta
23 355 eiro apmērā.
Darba samaksas palielināšanai pirmsskolas izglītības un
profesionālās ievirzes pedagogiem papildus no pašvaldības
līdzekļiem tiek piešķirti 55 405
eiro. Pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem
tiek nodrošināts atvaļinājuma
pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli
slodzei, kas kopsummā sastāda
36 536 eiro. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti
53 461 eiro.
Tā kā 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, 6848 eiro
2017.gada budžetā ieplānoti
vēlēšanu komisijas darbības
nodrošināšanai.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai šogad paredzēts tērēt 21 166 eiro, kas ir par 791
eiro vairāk nekā pērn.
Par četriem tūkstošiem sa-

Izglītības jomas izdevumi

2017 (EUR)

PII Mārpuķīte

345 230

SPII Saulespuķe

326 333

Pilsrundāles vidusskola

833 736

Skolēnu ēdināšana

62 155

Skolēnu pārvadājumi

53 461

Novada izglītības pasākumi

32 204

Izglītības savstarpējie norēķini*

115 992

*Rundāles novada dome maksā izglītības savstarpējos norēķinus
par novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (bērniem, jauniešiem), kuri
izmanto citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas,
vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības
iestādes sniegtos pakalpojumus.

Komunālo pakalpojumu un daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanas izdevumi 2017.
gadā (tabula 3)

Izdevumi
EUR

Aukstā ūdens apgāde Pilsrundāle, Saulaine,
Svitene, Bērstele un Viesturi

51 113

Notekūdeņu apsaimniekošana (kanalizācijas)
Pilsrundāle, Saulaine, Svitene, Bērstele un
Viesturi

59 220

Koplietošanas telpu elektrība

4 602

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

28 546

Siltumenerģija (centrālā siltumapgāde un karstā ūdens apgāde) Pilsrundālē un Saulainē

258 010

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana

115 992

Kopā:

517 483

IEDZĪVOTĀJU PARĀDS PAR SAŅEMTAJIEM PAKALPOJUMIEM UZ 31.12.2016

295 504,80

rucis informācijas tehnoloģiju
budžets un 2017.gadā tas sastāda 24 698 eiro. Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darbībai paredzēti
27 533 eiro. Par 3 597 eiro pieaugušas būvvaldes izmaksas
un šogad par šī pakalpojuma
nodrošināšanu novada iedzīvotājiem Bauskas novada domes
būvvaldei tiks pārskaitīti 10
564 eiro.
PUSMILJONU PAREDZ
KOMUNĀLO PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAI UN
APSAIMNIEKOŠANAI
Komunālo pakalpojumu un
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumi 2017.gadā
plānoti pusmiljona eiro apmērā
(tabula 3).
2016.gadā kopējais parādu apjoms par komunālajiem
maksājumiem un apsaimniekošanu samazinājies par 22 tūkstošiem eiro, tomēr joprojām
veido iespaidīgu summu – 295
tūkstošus eiro. 84 tūkstoši eiro
ir parāds par centrālo siltumapgādi, 51 tūkstotis – par aukstā
ūdens apgādi, 39 tūkstoši eiro
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apsaimniekošanu. 38 tūkstošu eiro apmērā pakalpojumu
saņēmēji nav norēķinājušies
par notekūdeņu apsaimnieko-

šanu. 26 tūkstošus eiro veido
parāds par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
GATAVOJAS VALSTS
SIMTGADES SVINĪBĀM
Kultūras darba nodrošināšanai 2017.gadā ieplānoti 208
440 eiro.
Septiņi tūkstoši paredzēti
Bērsteles kultūras nama bijušā
pasta telpu remontam.
2017.gadā ir papildinājies
novada amatierkolektīvu klāsts,
Svitenes tautas namā darbojas
jauns bērnu deju kolektīvs, atalgojums paredzēts arī „Baltās
mājas” mākslas studijas vadītājai. Atalgojuma pozīcija pieaugusi arī sakarā ar minimālās
algas paaugstināšanu.
Gatavojoties gaidāmajiem
Dziesmu un deju svētkiem, tiek
gādāti arī obligātā repertuāra
tērpi novada amatierkolektīviem – senioru deju kolektīvam
šogad tiks iepirktas villaines, vidējās paaudzes – Abrenes tērpi.
Valsts simtgades kontekstā kultūras nodaļas budžetā
līdzekļi ieplānoti arī dažādiem
simtgades pasākumiem, piemēram - Baltā galdauta svētkiem.
->
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PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2017

<Šogad novada svētkiem, kuri
notiks 3.jūnijā Rundāles pils
dārzā, piešķirti 10 tūkstoši eiro.
Par doto summu tiks uzņemti
arī sadarbības pašvaldību amatierkolektīvi no Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas un Lietuvas,
kuri sniegs dažādus priekšnesumus svētku koncerta ietvaros.
3000 eiro budžetā ir ieplānoti sabiedrisko organizāciju
atbalstam.
Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai 2017.
gadā paredzēti 11 106 eiro,
kas ir par 1 850 eiro mazāk
nekā pērn.
63 tūkstoši tiks novirzīti bibliotēku vajadzībām, 36 697 eiro
sporta nodaļas darbības nodrošināšanai. No šī gada pilnas
slodzes darbu ir uzsākusi Sporta nodaļas vadītāja.
SARŪK SOCIĀLO PABALSTU
IZDEVUMI
Sociālā dienesta budžets
2017.gadā plānots 190 433
eiro apmērā. 92 tūkstošus eiro
paredzēts nodrošināt pabalstu
izmaksai novada iedzīvotājiem,
izmaksu apjoms sarucis par
vairāk nekā septiņiem tūkstošiem, kas, pēc Sociālā dienesta
sniegtās informācijas, skaidrojams ar trūcīgo personu skaita
samazināšanos.
Par 5197 samazinājušies
bāriņtiesas izdevumi un 2017.
gadā tie veido 16 286 eiro.
2016.gadā bāriņtiesas obligātās apmācības sekmīgi apguva
divi jaunie bāriņtiesas locekļi un
bāriņtiesas priekšsēdētāja, līdz
ar to 2017.gadā līdzekļi apmācībām un transportam vairs nav
nepieciešami.
Par septiņiem tūkstošiem
palielinājies sabiedrisko attiecību budžets un kopā 2017.gadā
veido 45 tūkstošus eiro. No sabiedrisko attiecību budžeta tiek
nodrošināta izdevuma „Rundāles Novada Ziņas” drukāšana un
piegāde iedzīvotāju pastkastītēs, kam 2017.gadā plānots
iztērēt 6 330 eiro. 13 tūkstoši
eiro ir ieplānoti pašvaldības
reprezentācijas priekšmetu iegādei un sadarbības pašvaldību
uzņemšanas nodrošināšanai
(ēdināšana, izmitināšana, novada reprezentācija).

Pašvaldības ieņēmumu sadalījums 2017.gadam /diagramma 1/

Pašvaldības izdevumu sadalījums 2017.gadam /diagramma 2/
Pērn pašvaldība noslēgusi
divus jaunus sadarbības līgumus ar Polijas pašvaldībām
Vjonzovnu un Hajnuvku un šobrīd kopā Rundāles novada
dome īsteno sadarbību dažādās jomās ar septiņām dažādām pašvaldībām.
6 885 eiro ir ieplānoti naudas balvām pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem, par 800
eiro plānots izgatavot trīs goda
zīmes „Zelta Lauva”.
Speciālā budžeta izdevumi
plānoti 134 674 eiro apmērā, tai skaitā - autoceļa fon-

da izdevumi 102 370 eiro jeb
76.01% no speciālā fonda līdzekļiem, privatizācijas fonda
izdevumi 1157 eiro jeb 0,88%,
dabas resursu nodokļa izdevumi 31 117 eiro jeb 23.11% no
speciālā fonda līdzekļiem.
UZKRĀJUMĀ – 2 MILJONI
EIRO
Uz 2017. gada 1. janvāri
pašvaldībai ir 21 aizņēmumu līgums. Rundāles novada pašvaldības aizņēmumu daļa veido 2
782 282 eiro. 2017. gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir

EUR 19 6103, tajā skaitā procentu maksājumi EUR 5 624,
par pašvaldības parāda apkalpošanu EUR 7 659.
Naudas līdzekļu atlikums
speciālajā budžetā uz 1. janvāri
-29 460 eiro.
Naudas līdzekļu atlikums
ziedojumos un dāvinājumos uz
1. Janvāri - EUR 8 671.
Naudas līdzekļu atlikums
pamatbudžetā uz 1. janvāri - 2
345 864 eiro.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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AKTUALIZĒTS INVESTĪCIJU PLĀNS 2017.-2019.GADAM
Ik gadu Rundāles novada dome aktualizē Investīciju plānu, kas veidots
pamatojoties uz izstrādāto Attīstības
programmu un ievērtējot aktuālās pašvaldības attīstības prioritātes.
2016.gadā gadā, pamatojoties uz apstiprināto Investīciju plānu, realizēti vairāki
projekti, uzlabojot dzīves vidi Rundāles novada iedzīvotājiem:
1)
rekonstruēta Svitenes tautas
nama skatuve, iegādātas jaunas drapērijas, nomainīts parkets zālē un ēdamzālē
(ēka celta 1967.gadā un šis bijis pirmais
remonts kopš ēkas uzcelšanas);
2)
turpinot jau iepriekšējos gados uzsākto ielu apgaismojumu modernizāciju un
ierīkošanu, izbūvēts jauns ielu apgaismojums Dārza, Parka un Ezeru ielām Svitenē;
3)
izbūvēts panduss pie Rundāles novada domes ēkas piekļuves nodrošināšanai
iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem;
4)
Pilsrundāles vidusskolā veikts
3.stāva gaiteņa remonts. Bērsteles struktūrvienībā rekonstruēts žogs, nomainot atsevišķus posmus, vārtus;
5)
veikti pašvaldībai piederošo dzīvokļu remonti daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās Ilgas, dzīvoklis Nr. 4, Punslavas 6,
dzīvoklis Nr.2, Punslavas 7, dzīvokļi Nr.3, 5,
8, Kamenes, dzīvokļi Nr.1, 2, Saulgrieži, dzīvokļi Nr. 15, 22, Līvi, dzīvoklis Nr. 14, Skujukrogs, dzīvokļi Nr.1, 2, 3, 4;
6)
veikti Bornsmindes parka sakopšanas darbi, izcērtot daļu pameža.
APSTIPRINĀTS FINANSĒJUMS
Vairāku projektu realizācijai apstiprināts
finansējums un noslēgti līgumi ar būvniekiem gājēju celiņa II kārtas būvniecībai
Pilsrundālē, sporta laukuma ar mākslīgo
segumu būvniecībai Svitenē un āra trenažieru uzstādīšanai piecos Rundāles novada ciemos (Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē,
Svitenē un Viesturos) LEADER programmas
apstiprināto projektu ietvaros. Minētie projekti tiks īstenoti līdz šī gada beigām.
VEIKTI PRIEKŠDARBI PROJEKTU UZSĀKŠANAI
Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības fondu ieviešana 2014.-2020. gadu periodam ir
tikai aizsākusies, pērnajā gadā veikti vairāki
būtiski priekšdarbi investīciju projektu uzsākšanai, sagatavojot projektu pieteikumus
izsludinātajiem projektu konkursiem, ietverot investīciju plānā paredzētās aktivitātes:
1)
veikta ceļa posma “PilsrundāleSvitene-Klieņi” pārņemšanas procedūra un
uzsākta ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde;
2)
sagatavoti iesniegšanai četri projekti INTERREG Latvijas-Lietuvas prog-

Šis gads ir iesācies ar multifunkcionālā centra būvniecības projekta realizāciju Pilsrundālē.
Līdz aprīlim tiek plānots izbūvēt telpas ģimenes ārsta praksei un aptiekai, līdz gada beigām
- jauno piebūves daļu ar āra amfiteātri, kultūras telpām, bibliotēku. Būvniecības pirmo un
trešo kārtu īsteno Olaines novadā reģistrētais uzņēmums SIA “ProfBuilder”.
rammā, paredzot tādas aktivitātes kā auto
stāvlaukuma rekonstrukciju pie Pilsrundāles
veikala, tūrisma informācijas stendu uzstādīšana, Mežotnes baznīcas torņa rekonstrukcija, muižu parku attīstības koncepciju
izstrāde, ūdenstorņa demontāža Svitenes
parkā (projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz šī gada februāra vidum);
3)
sagatavots un iesniegts projekts
Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas ietvaros, paredzot investīcijas Svitenes muižas ēkā, kur
plānots atsevišķo telpu remonts un to aprīkošana ar mēbelēm un inventāru, lai nodrošinātu novada ciemiņiem (pašdarbnieku
kolektīviem, plenēru dalībniekiem, skolēniem) īslaicīgas uzturēšanas iespējas;
4)
izstrādāts būvprojekts Rundāles
novada pašvaldības multifunkcionālajam
centram, paredzot esošās domes ēkas
pārbūvi. 2016.gadā veikts iepirkums būvniecībai un būvuzraudzībai, kā arī noslēgti
līgumi. Šobrīd jau uzsākti būvniecības I un
IIII kārtas darbi, kas paredz ģimenes ārsta un aptiekas un pasta nodaļas bloka ar
ieejas mezglu pārbūvi, kā arī ēkas jaunās
daļas izbūvi un brīvdabas estrādes-amfiteātra izbūvi. Pēc pilnīgas ēkas pārbūves
centrā tiks izveidotas jaunas telpas novada
bibliotēkai, telpas kultūras pasākumiem un
nodarbībām, ģimenes ārsta prakse, aptieka,
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs;
5)
apstiprināti projektu ideju koncepti energoefektivitātes uzlabošanai Rundāles novada domes ēkai un Viesturu kultūras

centram. Projekti finansējuma saņemšanai
tiks sagatavoti un iesniegti izvērtēšanai
2017.gadā;
6)
turpinās darbs ar Pilsrundāles un
Saulaines daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
iedzīvotājiem par energoefektivitātes projektiem.
NEGŪST ATBALSTU NEPIETIEKAMĀ
FINANSĒJUMA DĒĻ
Balstoties uz 29 Rundāles novada uzņēmēju izteikto interesi, kā arī uzņēmēju gatavību iesaistīties projekta sagatavošanā
un realizācija, tika sagatavots un iesniegts
projekta idejas koncepts “Uzņēmējdarbības
veicināšanai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Rundāles novadā”, paredzot rekonstruēt ceļu “Saulītes - Mazmežotne - Senči”;
Saulaines un Kaucmindes ielas rekonstrukciju Saulainē; izveidot tūrisma pakalpojumu centru Pilsrundālē (“Piena savākšanas
punkts”, “Avoti”, “Upes māja” ar pieguļošo
teritoriju), kā arī rekonstruēt publisko auto
stāvlaukumu pie “Vesko” veikala. Saskaņā
ar projektu ideju konceptu priekšatlases
rezultātiem, iesniegtais pieteikums netika
virzīts tālākai iesniegšanai nepietiekamā
finansējuma dēļ.
Kopā ar piecām citām Zemgales reģiona pašvaldībām atsevišķs projekts tika sagatavots un iesniegts Kultūras ministrijas
projektu ideju konceptu atlases konkursā,
paredzot Mežotnes baznīcas rekonstrukciju. Iesniegtais projektu idejas koncepts
noraidīts, jo netika saņemts nepieciešamo
punktu skaits. ->
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INVESTĪCIJU PLĀNS 2017.-2019.GADAM
<Ievērtējot pašvaldības attīstības aktuālās vajadzības, veikta arī Investīciju
plāna 2016.-2018.gadam papildināšana
ar jaunām darbībām, paredzot plānot un
piesaistīt investīcijas, lai turpinātu uzsāktos
pašvaldības ielu asfaltēšanas darbus, labiekārtot dzīves vidi Rundāles novada ciemos,
uzlabot apstākļus izglītības iestāžu teritorijās.
Ar aktualizēto Investīciju plānu 2017.2019.gadam iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā
Pašvaldība/Plānošanas dokumenti.
UZZIŅAI
Rundāles novada Attīstības programma
ir vidēja termiņa plānošanas dokuments,
kas nosaka novada attīstības prioritātes,
rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īs-

tenotājus. Kā pielikums tika apstiprināts arī
Investīciju plāns 2012.-2014.gadam.
Šobrīd spēkā ir 2012.gadā izstrādā Attīstības programma 2012.-2018.gadam.
Investīciju plāns tiek aktualizēts vismaz vienu reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam.
PIECI ATTĪSTĪBAS VIRZIENI
Attīstības programmā paredzēts realizēt piecus stratēģiskos mērķus, darbojoties
vairākos darbības virzienos un izpildot definētos uzdevumus un 447 rīcības.
Lai sekmētu Rundāles novada Attīstības
programmā izvirzīto prioritāšu īstenošanu,
pašvaldības resursi tika ieguldīti piecos
vienlīdz svarīgos attīstības virzienos:
1.
Attīstīt sakārtotu infrastruktūru ar
kvalitatīvu dzīves vidi;

2.
Radīt katram Rundāles novada iedzīvotājam daudzveidīgas izglītošanās un
personības attīstības iespējas mūža garumā;
3.
Izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem kultūras, sporta un atpūtas, sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem;
4.
Veidot ekonomisko aktivitāti veicinošu vidi, ilgtspējīgi izmantojot pieejamos
dabas resursus;
5.
Attīstīt efektīvu komunikāciju
starp visām iedzīvotāju grupām, uzņēmējiem un institūcijām, veicinot savstarpēju
uzticību un ieguvumus.
Laura Ārente
Finanšu un investīciju nodaļas Projektu
speciāliste

GADA LAIKĀ SAŅEMTI 223 PAŠVALDĪBAS
POLICIJAS IZSAUKUMI

Rundāles novada pašvaldības policijas
inspektors Mārtiņš Brikers
Kontakttālrunis: 29 145 194
E-pasts: martins.brikers@rundale.lv
2016.gadā Rundāles novada pašvaldības
policijā saņemti 223 iedzīvotāju izsaukumi.
Tika sastādīti 81 administratīvo pārkāpumu
protokols un 34 protokoli-lēmumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu,
kā arī pieņemts viens policijas lēmums par
nošķiršanu, nodrošinot pagaidu aizsardzību
pret vardarbību.
Biežākie pārkāpumi 2016.gadā, par ko
tika sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, ir:
- gājējiem, kuri diennakts tumšajā laikā
pārvietojas pa neapgaismotiem ceļa posmiem un nelieto atstarojošās vestes;
- vecākiem, kuri nepilda bērnu aprūpes
pienākumus;
- personām, kuras veikušas huligāniskas
darbības;
- personām, kuras pielietojušas emocio-

nālu, vai fizisku vardarbību pret nepilngadīgo.
Biežākie apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpēji konstatēti Rundāles pils
apkārtnē.
Lielākais alkohola reibums konstatēts
kādai personai, kurai alkohola koncentrācija
izelpotājā gaisā bija 3.61 promile.
Sadarbībā ar Rundāles novada domes
pilnvarotajām personām veikti astoņi reidi ar
mērķi kontrolēt makšķerēšanas noteikumu
prasību izpildi.
Sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa darbiniekiem veikti septiņi profilaktiskie reidi ar mērķi
konstatēt un novērst personu izdarītos likumpārkāpumus.
2016.gadā Rundāles novada teritorijā
dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” darbinieki ir veikuši sešu klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu.
Rundāles novada Administratīvā komisija
2016.gadā ir izskatījusi un pieņēmusi lēmumus 81 administratīvo pārkāpumu lietā. Administratīvā komisija visbiežāk izskatījusi lietas un saukusi pie administratīvās atbildības
personas par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, par emocionālu vai fizisku vardarbību pret bērnu, par dzīvnieku turēšanas un
labturības prasību pārkāpšanu, par alkohola
lietošanu vai atrašanos alkohola ietekmē, ja
pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas inspektors

PAAUGSTINĀS
MAKSA PAR
ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANU
2016. gada 29. decembrī stājies
spēkā likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas veic grozījumus dabas resursu nodokļa likmēs par
atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to no
2017. gada 1. janvāra palielinājusies
dabas resursu nodokļa likme, palielinot arī kopējās atkritumu apglabāšanas izmaksas.
Ņemot vērā izmaiņas dabas resursu nodokļa likmē, ir veikti grozījumi
Rundāles novada domes 2013.gada
28.novembra lēmumā Nr.10 „Par atkritumu tarifiem Rundāles novada
pašvaldībā”, kas nosaka tarifus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Rundāles novada pašvaldības organizētajās atkritumu savākšanas vietās.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Rundāles novada pašvaldības organizētajās atkritumu savākšanas vietās turpmāk tiek noteikts
12,47 EUR/m3 bez PVN.
Tarifs tiks piemērots no 2017.gada
1.janvāra.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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AIZVADĪTS PIRMAIS MĀCĪBU GADA SEMESTRIS
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Gadu mijā uz mirkli apstājāmies un izvērtējām, kas
aizvadītajā gadā ir bijis pats
labākais? Kas notiks nākamgad, ko esam darījuši un cik
patiesi centušies, lai katram
no mums individuāli un visiem kopā klātos labāk? Svarīgākais, ka visu, ko darām,
darām to no sirds. Tad arī
izdodas.
Miers un saticība, prieks un
labestība ir tās izjūtas, kas pieder Ziemassvētku gaidīšanas
laikam. Tieši šajā laikā mēs ar
skolas direktori Andu Liškausku
teicām paldies par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās
skolēniem.
1.klasē mācās 25 skolēni.
Ir sperti tikai pirmie soļi skolas
gaitās. Vēl ļoti, ļoti daudz kas
jāmācās. Bet kā tad Ziemassvētkos bez dāvanām! Pirmklasnieki
saņēma attīstošās rotaļas, kuras
brīvajos brīžos klasē varēs spēlēt.

LABAS UN TEICAMAS
SEKMES, BEIDZOT PIRMO
SEMESTRI, IR:
2.klasē - Anspokai Kristiānai,
Griķītim Robertam, Opočkinai
Amandai, Tarvānei Nikolai, Haritonovai Karīnai, Ārentei Katrīnai,
Ivanovam Ritvaram, Fiļimonovai
Nellijai, Čolno Vadimam, Odziņam Brendonam, Buzēnam Markusam Kristiānam, Treiģim Ēvaldam, Bašikovai Anastasijai.
3.a klasē - Sabaļauskai Megijai, Nākmanei Ksenijai, Markevicai Kitijai, Bubinskim Valteram,
Buzēnam Dairim, Gertmanei Adriānai, Baltam Hugo Kristiānam,
Žuravļovam Ņikitam, Laurinovičai Leldei, Buividai Patrīcijai,
Babukam Arsenijam, Māskim
Dinam Gabrielam, Rīvānam Adrianam.
3.b klasē - Ivanovai Kitijai,
Haritonovam Regnāram, Grasmanim Aleksim, Žuravļai Anaisai,
Raudai Leilai Lolitai, Jonasei Ie-

vai, Ozoliņai - Ozolai Samantai,
Nākmanim Leonardam.
4.a klasē - Atstupenai Līgai,
Apsītei Paulai, Kurtai Sanitai Lijai, Pudņikai Renātei, Ungurjanai
Montai, Jakubovičai Vanesai.
4.b klasē - Opočkinai Marutai, Zvirgzdai Irbei, Reinfeldam
Raivim, Arbidānam Renāram,
Rikmanim Oskaram.
5.klasē – Stabrovskai Anastasijai, Mežkazei Sofijai, Jermakovai Evelīnai, Zvirgzdai Rasai, Pīpiņam Edgaram, Ivanovai Laurai,
Ļeonovičai Santai, Jaloveckim
Ralfam.
6.klasē – Bitainei Kristīnei,
Gāžei Kitijai, Strautniekam Vairim, Čolno Aigaram, Rikmanei
Viktorijai, Rimševicam Tomam,
Bēkam Ralfam.
7.a klasē - Odziņam Kristeram, Švedai Alisei.
7.b klasē – Rozenbergai Lilianai.
8.klasē – Brigmanei Dailai,

DĀVĀ PRIEKU
PIRMSSVĒTKU LAIKĀ
Neilgi pirms Ziemassvētkiem Pilsrundāles vidusskolas skolēnu dome
aicināja skolēnus un skolotājus iesaistīties labdarības akcijā „Labo
darbu nedēļa”.
Tās laikā gan lieli, gan mazi uz skolēnu
domes kabinetu nesa sadzīvē noderīgas
lietas -konservus, saldumus, mīkstās rotaļlietas, bērnu drēbītes un citus noderīgus priekšmetus. Toties skolotāji ar nelielu vidusskolēnu palīdzību nodarbojās
ar piparkūku cepšanu un rotāšanu. Šos
visus labumus svētku nedēļā iesaiņoja
skolēnu domes pārstāvji.
22. decembrī, jau skolas brīvlaikā, devāmies uz skolu, lai šo visu varētu dāvāt
cilvēkiem, kuriem šīs lietas varētu noderēt un būt nepieciešamas.
Dāvināšanas prieku sākām tur pat
skolā, kur notika pasākums cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un vientuļajiem pensionāriem. Dāvājām skolotāju ceptās piparkūkas. Tālāk jau sēdāmies mašīnā un

braucām uz visiem novada pagastiem.
Sākām ar Pilsrundāli, tad sekoja
Bērstele, Viesturi un Vairogi un noslēgumā -Svitene. Pa ceļam apstājāmies pie
noteiktajām mājām, kur kā Ziemassvētku
vecīši ienesām prieku cilvēku mājās. Kopumā bija interesanti un noteikti lietderīgi pavadīts laiks.
Es personīgi guvu iespaidu par to, kā
dzīvo citi novada cilvēki, un to, ka pat neliela, kaut vai paštaisīta dāvaniņa un labs
vārds var cilvēku patiesi iepriecināt. Bija
ļoti aizkustinoši skatīties, kā cilvēki priecājas par to, ka kāds viņus šai drēgnajā
laikā apciemo un - vēl ar dāvanām. Galu
galā arī pašai patīkama sajūta par labi
padarītu darbu! Liels paldies visiem, kuri
iesaitējās „labo darbu nedēļā”!
Eva Reinfelde,
Pilsrundāles vidusskolas Skolēnu
domes prezidente

Gilei Līgai, Saltajai Ievai Elizabetei, Šmitam Robertam Kārlim.
9.klasē – Tanonam Dānielam,
Romanovam Robertam, Rencei
Melisai, Vītiņam Rinaldam.
10.klasē – Židelei Angelikai
Elmārai, Trasūnei Andrai Letīcijai, Brokai Amandai, Apsītei Justīnei, Reinfeldei Evai, Gromovam
Oļegam.
11.klasē – Čerļenokam Mārtiņam, Šastakovičai Patrīcijai,
Zeltiņai Lanai, Frišmanei Adriānai, Saltajam Jānim.
12.klasē – Iesalniecei Zandai.
Skolēnu vecāki, paldies jums
par sniegto atbalstu saviem bērniem!
Lai Jaunais gads mums visiem veselīgs, radošām idejām
bagāts, darbīgs, mīlestības un
sirds siltuma piepildīts!
Daiga Saka,
direktores vietniece izglītības
jomā Pilsrundāles vidusskolā

MŪSU NOVADA
IEDVESMAS STĀSTS
Latvijas simtgades projekts “TUESI.LV” rada
video stāstus par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri
ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju. Projekta īstenotāju iecere ir uzdāvināt
Latvijai 100.dzimšanas dienā 100 iedvesmas stāstus par jauniem cilvēkiem Latvijas
reģionos. Viens no iedvesmas stāstiem arī
par Rundāles novada domes pašvaldības
policijas inspektoru Mārtiņu Brikeru.
Mārtiņam Brikeram šobrīd ir 23 gadi. Jau
divus gadus viņš sekmīgi strādā par pašvaldības policijas inspektoru Rundāles novadā, apvienojot darbu ar mācībām Rīgas
Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē.
Neskatoties uz šķietami nelielo gadu skaitu,
Mārtiņš sevi apliecinājis kā zinošu, prasmīgu, godprātīgu un centīgu likumsargu.
Video iespējams noskatīties pašvaldības
mājas lapā www.rundale.lv sadaļā VIDEO.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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NOVADNIEKA OTRĀ GRĀMATA

REVIDENTS NO RUNDĀLES VELTA GRĀMATU MĀTES
VILIS FELDMANIS
PIEMIŅAI

Reiz rakstnieks N. Gogolis lūdzis dzejnieka A. Puškina palīdzību “iedot kaut kādu, bet īsti
krievisku anekdoti” komēdijas
sižetam.
A. Puškins izstāstījis anekdotisku gadījumu par kādu necilu
ierēdni, kurš nejauši nokļuvis
kādā provinces pilsētelē un,
kļūdas pēc uzņemts par lielu
“činavnieku”. Tā N. Gogolis
uzrakstīja slaveno lugu “Revidents”.

Kas ir revidents? Tā ir persona,
kas ir pilnvarota veikt revīziju un
biedē mūsu ierēdniecību joprojām, ka nevienam pat prātā nenāk gogoliskais sižets. “Revidenta” pirmizrāde notika 1836. gadā,
bet piecdesmit gadus vēlāk 1886.
gada 15. janvārī Rundālē piedzima Vilis Feldmanis (Mārtiņa dēls),
kas vēlāk kļuva par zvērinātu revidentu.
V. Feldmanis beidza Bauskas pilsētas skolu un Harkovas komercinstitūtu. Pēc mācībām no 1920.
līdz 1923. gadam strādājis par
lauksaimnieku Rundāles pagastā.
Nav ziņu par apstākļiem, kādēļ
pēc mācībām uzreiz nav turpinājis savu karjeru, bet ir zināms, ka
jau no 1923. gada piecus gadus
nostrādājis Liepājā pie pilsētas
nodokļu inspektora par vecāko
palīgu. Tajā laikā Durbē (Liepājas
raj.) izveidojās studentu korporācija Philyronia jeb Liepu zeme.
“Philyronia ir studentu korporācija, kuru 1924. gadā dibina septiņpadsmit Liepājas studenti, ar
mērķi uz brīvprātības principiem
pulcēt ap savu karogu valstiski nacionāli domājošus latviešu studentus, izkopt savu biedru starpā
īstu draudzību, pienākuma apziņu,
goda prātu un vīrišķību, veicināt
viņos interesi uz zinātni un mākslu, sniegt saviem biedriem morālu
un materiālu pabalstu.”
V. Feldmanis no 1927. gada kļuva
par Rīgas IX un III iecirkņa nodokļu inspektoru, nostrādājot desmit
gadus un 1935. gadā apbalvots
ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
(Nr. 1745). Par Finansu ministrijas
nodokļu departamenta revidentu
V. Feldmanis kļuva 1937. gadā,
kur nostrādāja līdz 1939. gadam.
Apstiprinājums tam no laikraksta
Kurzemes vārds.

„Rīgā, 3. nov. Finansu ministrs L.
Ēķis iecēlis par nodokļu departamenta revidentu līdzšinējo Rīgas pilsētas 3. iecirkņa nodokļu
inspektoru Vili Feldmani. Līdzšinējais nodokļu departamenta
revidents Pāvils Mednis pēc maksimālā vecuma sasniegšanas ar
13. novembri aiziet pensijā.”
Laikam ejot, V. Feldmanis kļuva
par Finansu resora darbinieku
krājaizdevu sabiedrības padomes
priekšsēdētāju. Latvijas laikā šādas mazas finansu biedrības bija
visos pagastos, arī Rundālē un
apstiprinājums tam, atrodams
dažādos rakstos.
Revidents V. Feldmanis nomira
1939. gada 2. oktobrī 53 gadu
vecumā un apglabāts Rundāles
novada Sarkaņu kapos.
“Miris nodokļu dep-ta nodokļu
un nodevu daļas revidents Vilis
Feldmanis. Viņš darbojās arī kā finansu ministra pārstāvis Latvijas
darba centrālē un lauku nekustamās mantas vērtēšanas galvenā
komisijā. Šodien nelaiķi izvada no
studentu korporācijas „Philyronia”
uz dzimteni, kur viņu sestdien guldīs kapos.”
Studentu korporācija uzskata par
savu pienākumu izvadīt V. Feldmani pēdējā gaitā un viņu devīze
ir: “Darbs, griba, pienākums ir izturējusi laika pārbaudi. Ir mainījušās paaudzes, bet savām tradīcijām esam palikuši uzticīgi.”
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka
_______________________
Izmantotie informācijas avoti:
„Es viņu pazīstu”, R., 1939.
Universitas” Nr. 13/1939.
Kurzemes vārds nr. 251 (04. 11.
1937)
Valdības
Vēstnesis,
Nr.65
(21.03.1925)
Jaunākās
Ziņas,
Nr.226
(05.10.1939)
Studentu biedrība: http://www.
philyronia.lv/index.php/galerija
Vārdu
tulkojumi:
https://
lv.wikipedia.org/wiki/Filistrs
Par biedrībām: http://biographien.
lv/Rundales.html
Par “Revidentu”: http://mysoch.
ru/sochineniya/gogol/_story/revizor/revizor_chisto_russkii_anekdot/

Saulainietis Andris Ludvigs
izdevis jau otro grāmatu “No
Ģerķēniem līdz Kaucmindei”. To
viņš velta savai mātei Annai Ludvigai, kuras dzīve šeit aprakstīta
no dzimšanas līdz 28 gadu vecumam. Tas ir veltījums mātes 105
gadu jubilejai un Latvijas simtgadei.
“Anna piedzima kā otrais
bērns Mūrnieku ģimenē 1911.
gada 27.decembrī Mālpils Ģerķēnu mājās. Piedzimstot meitenīte bija ļoti vārga.” Tā sākas
stāsts. Nelielā grāmatiņa veidota pēc Annas atmiņām, skarot
arī mūsu pusi un ļaudis: skolotājs A.Neilands, J.Žibeiks, I.Ķiģele,

Mūrnieku ģimene Kauču mājās
un daudzi citi. Tie ir emocionāli
stāsti par mazās Annas bērnību
un skolas gaitām. Grāmata papildināta ar 19 fotogrāfijām no
autora arhīva.
Grāmata izdota ar vairāku
privātpersonu atbalstu izdevniecībā “Drukātava”, 2016.gada nogalē. Interesentiem tā ir pieejama
arī Pilsrundāles bibliotēkā.
A.Ludviga pirmā grāmata “Incidents pret paša gribu” iznāca
2014.gadā un ir autora atmiņas
par dienestu Padomju armijā.
Aelita Ramane,
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja

BIBLIOTĒKĀ APSKATĀMA FOTOGRĀFA
JĀŅA PAĻUĻA FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE
Pilsrundāles
bibliotēkā
ciklā “Pa draugam” izlikta 20.
izstāde “Zelta mirkļus tverot”.
Tajā apskatāmas ļoti kvalitatīvas fotogrāfijas, kuru autors
ir Jānis Paļulis. Daudziem viņš ir
zināms no sociālā tīkla FB, jo viņa
profilā katru dienu varam skatīt
tik skaistus dabas skatus, ka to
skatījums jau pārsniedz 2 tūkstošus.

Fotogrāfijas varēs apskatīt
no 13.janvāra līdz 13.martam.,
bet 13.februārī būs ekspozīcijas
maiņa un tikšanās ar pašu autoru (gaidiet papildus informāciju).
Tajā plānota saruna par īpašā
kadra atrašanu, fotogrāfiju apstrādi, iespēju pelnīt modernā
veidā un daudz ko citu.

Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēka

LSO SAVU KONCERTCIKLU RUNDĀLĒ ŠOGAD
ATSĀKS AR BAHA UN STRAVINSKA MŪZIKU
25. februārī pulksten 17:00 Rundāles pils Baltajā zālē Liepājas Simfoniskais orķestris atsāks koncertciklu “Liepājas skaņas
Rundāles pilī”, diriģenta Luca Kēlera vadībā atskaņojot Baha un
Stravinska mūziku. Baha Koncertu divām vijolēm izpildīs orķestra
virtuozākās vijolnieces – Ilze Zariņa un Līga Baltābola.
Koncerta programmā skanēs gan Johana Sebastiana Baha Trešā
no kopā četrām komponista savulaik radītajām orķestra svītām,
Koncerts divām vijolēm un Trešais Brandenburgas koncerts, gan
arī Igora Stravinska Svīta no baleta “Pulčinella”.
Biļetes uz LSO rīkotajiem koncertiem pieejamas visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv un stundu
pirms koncerta tā norises vietā, savukārt plašāka informācija atrodama www.liepajassimfoniskais.lv.
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MUZEJA APMEKLĒJUMS PIEAUDZIS
NOTIKUMU PĀRSKATS RUNDĀLES PILĪ
Aizvadītais gads Rundāles pils muzejā
iezīmējās ar vairākiem pozitīviem notikumiem. Esam priecīgi un gandarīti par paveiktajiem darbiem un arī par muzeja apmeklējumu, kas, salīdzinot ar 2015. gadu,
ir pieaudzis par 3%.
Mēs patiesi novērtējam apmeklētāju izrādīto interesi, turklāt ienākumi no pārdotajām
biļetēm mums ir ļoti nozīmīgi, jo tos izmantojam, lai rekonstruētu un papildinātu tehnisko
komunikāciju tīklus, labiekārtotu pils un parka
teritoriju, veiktu dažādus remontdarbus.

NOZĪMĪGĀKIE DARBI UN NOTIKUMI
MUZEJA DZĪVĒ
Atzīmējot Rundāles pils 280. gadadienu,
pastāvīgajā ekspozīcijā “No gotikas līdz jūgendstilam” tika atklāta klasicisma telpa, bet
pils pamatekspozīcijā – trīs jaunas tematiskās
izstādes: “Fon Bēru dzimta Kurzemē”, “Kurzemnieki 18. gadsimta portretos” un “18. gadsimta mode”.
Veiksmīgi aizvadījām akreditācijas posmu,
kurā bija iesaistīti visi muzeja darbinieki. Lieli
darbi paveikti pils un parka teritorijā – sākta
kanāla tīrīšana, kas turpināsies arī šogad, izbūvēta zibens novadīšanas sistēma pilī, daļēji
veikta kabeļu nomaiņa un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, muzeja teritorijā papildināti liepu stādījumi.
Atzīmējot Dārza svētku desmitgadi, parkā
pēc rekonstrukcijas atklāts Zaļais teātris –
viens no nedaudzajiem šāda veida vēsturiskajiem teātriem Eiropā. Gada nogalē muzejam
izdevās papildināt savas kolekcijas ar vairākiem izciliem mākslas priekšmetiem, starp
kuriem ir īsti šedevri. Vairāki ir vienīgie tāda
veida priekšmeti Latvijā! Tie visi būs apskatāmi muzeja ekspozīcijās.
Diemžēl šā gada mērķu sasniegšanu un
plānoto darbu izpildi apdraud finanšu trūkums, jo valsts dotācija muzejam 2017. gadā
ir ievērojami samazināta. Visi ieplānotie darbi ir tiešām svarīgi – padomju laikā izbūvētie

Foto: no Rundāles pils muzeja arhīva
kanalizācijas tīkli un ievilktie elektrokabeļi ir
neglābjami novecojuši, neatliekami nepieciešams turpināt pils jumta rekonstrukciju, staļļu
ēku rekonstrukciju un vēl citus labiekārtošanas
darbus.

gadadienā tradicionāli tiek atklātas jaunas
telpas pastāvīgajā ekspozīcijā “No gotikas līdz
jūgendstilam”. Tātad jau maija beigās Rundāles pils apmeklētāji varēs iepazīt vēl divus vēsturiskos stilus – ampīru un bīdermeijeru.

TIKS ATVĒRTAS VAIRĀKAS JAUNAS
TELPAS
Muzeja pamatekspozīcijā un dekoratīvās
mākslas ekspozīcijā “No gotikas līdz jūgendstilam” šogad tiks atvērtas vairākas jaunas
telpas. 2016. gadā hercoga privātajos apartamentos eksperimentālā variantā bija iekārtots
“Medību kabinets”. Tajā patlaban norit vērienīgi rekonstrukcijas darbi, lai no šā gada 24.
maija tas būtu pieejams apmeklētājiem jaunā
– daudz bagātīgākā – iekārtojumā. Līdzās izcilu mākslinieku darbiem telpā būs apskatāmi
18. gadsimta medību ieroči un piederumi.
Aizvadītā gada nogalē muzeja krājumu
papildināja 18. gadsimta vanna. Lai pienācīgi
eksponētu šo patiešām interesanto priekšmetu, nācās neplānoti restaurēt vēl vienu telpu
hercoga apartamentos. Pēc tās atvēršanas
tiks mainīts ekskursijas maršruts, tajā iekļaujot pils vēstures studiju kabinetu. Rundāles pils

SIMFONISKĀ ORĶESTRA KONCERTI UN
DĀRZA SVĒTKI
2017. gadā turpināsies veiksmīgi iesāktā sadarbība ar Liepājas simfonisko orķestri.
Koncertcikla “Liepājas skaņas Rundāles pilī”
ietvaros Baltajā zālē izskanēs pieci koncerti
– trijos muzicēs orķestris nelielā sastāvā, divi
būs kamermūzikas koncerti.
Jūlija pirmajā sestdienā svinēsim ikgadējos Dārza svētkus, kas šogad būs veltīti medību tēmai. Apmeklētājus gaidīs gan iecienītas
nodarbes, gan pārsteigumi.
Darbu un uzdevumu mums ir daudz, un
mērķi visai augsti. Lai to visu varētu paveikt
un sasniegt, cerēsim uz labvēlīgiem darba apstākļiem.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Kusiņa,
Rundāles pils muzeja sabiedrisko
attiecību speciāliste

PIEDĀVĀS JAUNU IZGLĪTOJOŠU SPĒLI – „ZOSU SPĒLI”
Šogad Rundāles pils muzejs saviem
apmeklētājiem piedāvās jaunu iespēju
– izglītojošu galda spēli “Iepazīsti Rundāles pili”, kas veidota pēc vēsturiskās
“Zosu spēles” jeb “Laimes spēles” parauga.
“Zosu spēle” ir viena no senākajām un izplatītākajām Eiropas galda spēlēm, kurai vajadzīgi metamie kauliņi un īpašs dēlītis jeb
pamatne. Tā kļuvusi par prototipu daudzām
mūsdienu spēlēm. Sākotnēji tā bijusi pieaugušo laimes spēle ar augstām likmēm, vēlāk
pārtapusi par bērnu spēli.
“Zosu spēle” allaž uztverta arī simboliski

– kā dzīves spirāle ar visām grūtībām, kas jāpārvar, un paradīzi ceļa galā. Daudzi zina J. V.
Gētes dzejoli „Das Leben ist ein Gänsespiel”,
kurā viņš salīdzina dzīvi ar šo populāro spēli. Plašs un daudzveidīgs ir spēlē izmantoto
tēmu loks – gan cilvēka dzīves ainas, dažādas nodarbes un amati, gan mode, heraldika,
ģeogrāfija, dzīvnieki un augi...
Mūsu spēles tēma, protams, ir Rundāles pils – vēstures fakti, interjeru elementi,
nozīmīgas personības… Seno spēli esam
nedaudz pārveidojuši, blakus vēsturiskajiem
spēles lauciņiem ieviešot lauciņus, kas dalībniekiem ļauj tikt pie bonusa – papildu gājie-

na. Pareizās atbildes vislabāk zinās visi, kas
pirms spēles izies ekskursijā pa muzeju.
PIRMIE SPĒLI PĀRBAUDĪS PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS SKOLĒNI
Februāra sākumā notiks izmēģinājums –
spēli testēs Pilsrundāles vidusskolas 5. un 6.
klases skolēni. Viņu ieteikumi un secinājumi
palīdzēs veikt uzlabojumus, ja tādi būs nepieciešami. Pēc tam spēli piedāvāsim jebkurai interesentu grupai – gan skolas vecuma
bērniem, gan pieaugušajiem. To varēs izspēlēt RPM Studiju kabinetā.
Kristaps Zēbergs,
Rundāles pils muzejs
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KULTŪRAS DZĪVES NORISES NOVADĀ
AMATIERKUSTĪBAS STIPRINĀŠANA UN GATAVOŠANĀS VALSTS SIMTGADES SVINĪBĀM

Mūsdienās mēs diezgan daudz laika
veltām domām par nākotni - sapņojam,
ieceram, plānojam. Bet, ja mēs jautātu,
vai arī mūsu latviešu senči ir domājuši par
nākotni un cik daudz par to domājuši, tad
atbilde ir diezgan viennozīmīga. Jā, ir domājuši. Un daudz. Un ļoti dažādos žanros.
To var skaidri izlasīt tautasdziesmās, ticējumos, buramvārdos un citos pierakstītos
avotos un dzirdētos vēstījumos. To var pamanīt dažādās pārmantotās tradicionālās un
rituālās izdarībās, ko daudzi no mums joprojām piekopj gan ikdienā, gan svētku reizēs - ģimeņu godos un gadskārtu svētkos. Paradums
domāt par nākotni ir tradicionāls, mēs esam
to pārmantojuši un piekopjam arī mūsdienās.
Tādēļ šoreiz gribu lielāku uzsvaru likt uz to, kas
mūs varētu šogad sagaidīt kultūras dzīvē Rundāles novadā.

ARVIEN VAIRĀK NOVADNIEKU IESAISTĀS AMATIERKUSTĪBĀ
Neskatoties uz vispārējo tendenci valstī – samazināties iedzīvotāju skaitam, mūsu
novadā vērojama iepriecinoša parādība, kas
saistīta ar amatierkolektīvu darbību. Pēc mūsu
novada iedzīvotāju ierosinājuma, darbību uzsākuši divi jauni kolektīvi: Bērsteles kultūras
namā līnijdeju kolektīvs, kurš apvieno dažāda
vecuma bērnus un pieaugušos, un kura vadītāja ir Sarmīte Rutka, un Svitenes tautas namā
bērnu deju kolektīvs, apvienojot 22 brīnišķīgus
dažāda vecuma bērnus - dejotājus, ar kuriem
strādā Velta Kočajeva. Tikpat radoši, darbīgi
un optimisma pilni ir arī visi pārējie kolektīvi,
kuri nu jau kopā skaitliski veido 23 Rundāles
novada amatierkolektīvus.
Mēs ļoti priecājamies par katra kolektīva veiksmēm, panākumiem un to, ka mūsu
novada cilvēki vēlas papildus saspringtajai un
dažkārt arī rūpju pārņemtajai ikdienai atrast
laiku un smelties enerģiju, darbojoties kādā no
amatierkolektīviem.

GATAVOJAS ATRĀDĪT VEIKUMU
SKATĒS
Arī šogad kolektīvi ir uzsākuši cītīgi gatavoties dalībai Latvijas nacionālā Kultūras cen-

Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties
pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts
esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Kadrs no video PAR 4.maiju pie
balta galdauta /www.lv100.lv/
tra organizētajās skatēs, lai, saņemot vērtējumu, apliecinātu savu varēšanu un progresu.
Šogad jau noris nopietna gatavošanās
nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem. Deju
kolektīvi gatavo XVI Deju svētku Deju lieluzveduma “Māras zeme” dejas.
“Lieluzveduma dalībnieki izdejos stāstu
par Latviju ne tikai simts gadu laikā, bet ieskatīties vēsturē dziļāk, līdz pat divpadsmitajam un trīspadsmitajam gadsimtam, izstāstot
stāstu par mums, kas paaudzēs esam dzīvojuši savā zemē un dažādu vēsturisko notikumu
griežos esam varējuši izlolot savu valsti – Latviju,” stāsta viens no koncepcijas autoriem horeogrāfs Jānis Purviņš.
No mūsu novada skatē Īslīces kultūras
namā 5.martā startēs jau pieredzējušie kolektīvi – senioru deju kolektīvs “Šurpu turpu” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rundāle” Aigas
Vangales vadībā.
Koru skates sarežģīto repertuāru apgūst
arī sieviešu koris “Runda”, Ingrīdas Zemļinskas
vadībā, lai 8.aprīlī Bauskas kultūras centrā sacenstos ar pārējiem Bauskas apriņķa koriem.
2017.gada 8.aprīlī Jelgavā notiks Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018”
skate, kur izvērtēs folkloras kopu, etnogrāfisko
ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju māksliniecisko līmeni dalībai
festivālā.
Nākamais folkloras festivāls “Baltica” notiks 2018.gadā no 16. līdz 21.jūnijam. Tā tēma
būs “Jāņi. Ziedēšana”, un festivāls noslēgsies
ar Vasaras saulgriežu svinēšanu visos Latvijas
novados un Rīgā. Šajā festivālā plāno piedalī-

ties arī mūsu folkloras kopa “Svitene” Leona
Zarāna vadībā.

GĀDĀ PAR DAUDZVEIDĪGU KULTŪRAS
PASĀKUMU PIEDĀVĀJUMU
Protams, amatierkolektīvu darbības nodrošināšana ir tikai viens no kultūras darbinieku
pienākumiem. Tikpat svarīgs un pat vēl nozīmīgāks ir darbs pie pasākumu plānošanas un
organizēšanas. Taču valstī plaukstošā birokrātija nogalina ne tikai mazos uzņēmumus.
Tā paņem liela laika daļu arī kultūras jomā
strādājošajiem. Tomēr, neskatoties uz to, centīsimies realizēt radošās idejas un sapņus, izlaižot tos caur iepirkumu sistēmas un līdzīgu
uzspiestu noteikumu rāmjiem.
Šogad, kā katru gadu, lielākais novada pasākums būs Rundāles novada svētki, kuri notiks 3.jūnijā, Rundāles pils dārzā, aicinot visus
novada iedzīvotājus vienuviet, lai noskatītos
mūsu sadraudzības pašvaldību kolektīvu sagatavotās programmas. Vēlamies jau tagad aicināt visus savlaicīgi padomāt par idejām gājiena noformējumam, jo šī gada tēma – kino, ir
ļoti pateicīga dažādu interesantu filmu varoņu
un epizožu attēlošanai.
Kā katru gadu, arī šogad 6.maijā Bērstelē
visi tiks aicināti uz Lielo Bazāru. Taču pirms
tam, gatavojoties mūsu valsts simtgadei,
4.maijā stādīsim gan ozolus pierobežā, gan
aicināsim ikvienu iesaistīties Baltā galdauta svētkos, kurus šogad gribam iedzīvināt kā
jaunu tradīciju, pat dāvinot pirmajiem 50 aktīvistiem „starta komplektu” ar baltu galdautu,
rupjmaizi un medu. ->
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ATZĪMĒS NOZĪMĪGAS JUBILEJAS
Šajā gadā svinēsim vairākas jubilejas. Aprīlī
līnijdeju kolektīvs “Nāc dejot” atzīmēs savu
15 gadu darbību, savukārt deju kopa “Magnolijas”, kurai pagājušajā gadā neizdevās
atzīmēt savu desmitgadi, šogad nosvinēs
11 gadu jubileju.
Oktobrī Viesturu kultūras centrā jubilejas
pasākumi tiks organizēti bērnu deju kolektīviem „Annelei”, kuri darbojas jau 10 gadus, un „Sprīdītim”, kuram apritēs jau 15
gadu jubileja.
Gada nogalē – 2.decembrī, ar plašu programmu plānojam atzīmēt Svitenes tautas
nama 50 gadu jubileju.
Bez minētajiem pasākumiem notiks gan
tradicionālie saulgriežu pasākumi, gan tikšanās ar interesantām personībām, gan
amatierkolektīvu koncerti, gan izstādes un
viesu uzstāšanās no citiem novadiem. Būs
iespēja apmeklēt profesionālu mākslinieku
koncertus – kā Viktora Zemgala koncertu
Bērstelē, Valda Atāla un Andra Kārkla koncertu Svitenē, iespējams, arī Zanes Daudziņas monoizrādi rudenī.
Sekojiet līdzi mūsu organizētajiem pasākumiem mājas lapā www.rundale.lv, izdevumā
„Rundāles Novada Ziņas”, sociālajos tīklos
un afišās! Būsiet gaidīti un uz tikšanos pasākumos!
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja

Svitenes
pagasts

Viesturu
pagasts

2014 40

20

9

11

2015 42

25

8

9

Viesturu
pagasts

2016 35
17
3
15
Rundāles novada mirušo personu
statistika pa gadiem
Svitenes
pagasts

Arī kopīga muzicēšana un dziedāšana, maltītes gatavošana, nūjošana, braukšana ar
velosipēdiem pa apkaimi, pozitīvas sacensības, vai vienkārši iepazīšanās un attiecību
uzlabošana arī varētu būt Baltā galdauta
svētku sastāvdaļa. Aicinām visus, kas šogad atzīmēs Baltā galdauta svētkus kopā
ar saviem kaimiņiem 4.maijā, iemūžināt šo
brīdi fotogrāfijās vai video, kurus pēc tam
lūgsim iesūtīt mūsu Sabiedrisko attiecību
speciālistei. Vairāk informācijas par to –
turpmākajos izdevumos.

Rundāles novada jaundzimušo
statistika pa gadiem
Rundāles
pagasts

Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam
vienkārša: ģimene, draugi un kaimiņi no
vienas mājas, vai vairākām blakus mājām
sanāk kopā pie viena galda, ietur vieglu, kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī izmanto iespēju
pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes,
pilsētas, novada un valsts nākotnei.

2016.gadā Rundāles novadā piedzimuši 35 jaundzimušie – 18 meitenes un
17 zēni. Rundāles pagastā reģistrēti
17 bērniņi, Svitenes pagastā – 3, bet
Viesturu pagastā – 15.
Meitenēm doti vārdi - Līvija, Karlīna, Signe
Rebeka, Estere Alise, Annemarija, Laura
Marta, Elīza, Amanda, Odrija, Līva, Emīlija, Diāna, Grēta, Sofija Paula, Arta, Nikola,
Amanda, Jekaterina.
Zēniem – Alekss, Vsevolods, diviem puisīšiem Mārtiņš, Markuss, Ralfs, Tomass Patriks, Māris, Daņila, Atis, Matīss, Dominiks,
Roberts, Miks, Roberts Kārlis, Mihails, Kristians.
2016.gadā reģistrēta 31 laulība, kurās laulājušies 12 novada iedzīvotāji, 2 ārzemju
pilsoņi un 48 citu novadu iedzīvotāji. 50
personām tās bija pirmās laulības, 8 personām otrās laulības, 3 personām trešās
laulības un 1 personai tās bija ceturtās
laulības.
2016.gadā Rundāles novadā mirušas 60
personas, kuru pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Rundāles novadā.
Inese Kukute,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Rundāles
pagasts

Pārējais – ir katra paša izdoma un idejas.
Baltā galdauta svētki ir veltīti 4.maija Neatkarības deklarācijai – neatkarības atgūšanas emocionāli augtākajam punktam,
simboliskam brīdim, kad tika atjaunots
Latvijas valstiskums un bez kura nenotiktu
arī Latvijas simtgades svinības.

PĒRN PIEDZIMUŠI 35 BĒRNIŅI
Rundāles
novads

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI – APZINOTIES SAVAS VALSTS ESĪBU

2014 69

40

16

13

2015 49

24

13

12

Rundāles
novads

<-

2016 60
30
13
17
Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēto laulību statistika pa gadiem
2014

2015

2016

51

36

31

PAR BĒRNU PABALSTIEM 2017.GADĀ
Atgādinām, ka saskaņā ar Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem,
sakarā ar bērnu piedzimšanu tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts ģimenei
– 150 eiro par katru bērnu. Pabalstam
jāpiesakās mēneša laikā no bērna piedzimšanas brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās ārstniecības
iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš,
par pabalsta piešķiršanu lemj Sociālais
dienests.
Ģimenes valsts pabalsts, ko izmaksā Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra, par ce-

turto un nākamajiem bērniem 2017.gadā
būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro
vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās,
paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no
2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta
apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā
līdz 2017. gada 1. maijam.
Inese Kukute,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

IESPĒJA PIEDALĪTIES BEZMAKSAS MEDIĀCIJĀ ĢIMENES STRĪDOS
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi uzsāk jaunu
pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kura ietvaros no 2017.
gada 1. janvāra līdz 31. decembrim būs
iespējams apmeklēt piecas bezmaksas
sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas
skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās
attiecības.
Pilotprojektā plānots iesaistīt 300 pārus, lai
vecāki ar bērniem varētu atrisināt jau tiesā

uzsāktos, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušos
ģimenes strīdus un domstarpības. Tai skaitā, cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt
cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par
dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna
ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.
Vairāk meklē www.rundale.lv.
Tieslietu ministrijas
sagatavotā informācija
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LIAA BAUSKAS BIZNESA INKUBATORA
DARBĪBAS AKTUALITĀTES JANVĀRĪ

LIAA Bauskas biznesa inkubators savu darbību uzsāka 2016.
gada 1.decembrī un šobrīd turpinās aktīvs darbs pie jauno un
topošo uzņēmēju piesaistes,
konsultēšanas un uzņemšanas.
Ir saņemti pirmie projektu pieteikumi gan pirmsinkubācijai
(atbalsts fiziskām personām),
gan inkubācijai (atbalsts esošajiem jaunajiem uzņēmējiem)
un janvāra laikā jau tiks uzņemti pirmie dalībnieki. Pārstāvētās
nozares uz šo brīdi: pārtikas
pārstrāde, dizaina preču ražošana, metālapstrāde un pakalpojumu sfēra.
Saviesīgā Bauskas biznesa inkubatora atklāšana tiek plānota
2017.gada 26.janvārī, kad būs
iespēja apskatīt jaunās biznesa inkubatora telpas, iepazīties
ar organizatorisko komandu,
kā arī iesaistīties neformālās
sarunās par uzņēmējdarbības
attīstības iespējām Bauskas,
Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novados. Savukārt jau
februāra sākumā tiek plānotas
pirmās tikšanās aktivitātes jebkuram interesentam, kuram ir
biznesa ideja un jau esošajiem
jaunajiem uzņēmējiem. Precīzāku informāciju par šīm un arī
turpmākajām aktivitātēm variet iegūt LIAA Bauskas biznesa
inkubatora Facebook lapā: https://www.facebook.com/BauskasBiznesaInkubators/
Atgādinām, ka inkubatorā var
saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
JAUNAJĀ INKUBATORA
PROGRAMMĀ PIEEJAMS:
Pirmsinkubācijas atbalsts (bezmaksas) fiziskām personām un
jaunajiem komersantiem uz laiku līdz 6 mēnešiem:
• Sākotnējās biznesa idejas novērtējums;
• Konsultācijas biznesa modeļa
pilnveidei;
• Biznesa prasmju un iemaņu
apguve;
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• Uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja
aprīkojums;
• Citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri.

INKUBĀCIJAS ATBALSTS
JAUNIEM KOMERSANTIEM
UZ LAIKU NE ILGĀK PAR 4
GADIEM:
• Viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas);
• Dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mārketings,
tirgus izpēte, grāmatvedība,
u.c.) (50% līdzfinansēts);
• Ekspertu konsultācijas (50%
līdzfinansēts);
• Mentoru atbalsts (bezmaksas);
• Iespēja pretendēt uz grantu
ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.
Projektus arī turpmāk var pieteikt LIAA mājaslapā vai Katoļu ielā 3, 2.stāvā, Bauskā.
Iesniedzamie dokumenti un
plašāka informācija atrodama
LIAA mājaslapā (www.liaa.gov.
lv/fondi/2014-2020/biznesainkubatori).
LIAA Biznesa inkubatori tiek
finansēti projekta “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo
industriju inkubators” ietvaros.
Uldis Maniks,
LIAA Bauskas biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs
Katoļu iela 3, Bauska, LV-3901
Mob. tālrunis +371 29225419

Brīvās nomas zemes uz 2017.gada 24.janvāri
Kadastra
apzīmējums
40760010050
40760030173
40760030212
40760030213
40760030242
40760030272
40760030286
40760030304
40760030335
40760030432
40760030436
40760030495
40760030594
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760070046
40760080095
40760080121
40760080209
40760080124
40760080126
40760080139
40760080141
40760080147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080230
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080285
40760100029
40880010095
40880040295
40880040315
40880040380
40880040432
40880040495
40960040212
40960070193
40960070229
40960070240
40960070275
40960070277
40960070355
40960070100
40960070101
40960070128
40960070191
40960070257
40960070302
40960080085
40960020040

Nosaukums
Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Duksti
Pilsrundāle 9
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pie Šalkām
Pilsrundāle 137
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Lejaskrogs
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.10
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 169
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Saulaines personīgās palīgs.
Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
40880040024
Rezerves zemes fonds
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Jaunā māja 1
Zeme pie upes
Ozola lauks
Ozola lauks
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

Platība (ha)
1,0000
3,3000
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
1,8000
0.2500
0,2900
0.0100
0,4800
0.1800
0,0100
0.0073
2,9000
0.0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0300
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1000
1,0000
0.7000
0,1000
0.1000
0.2000
1,3100
0,0700
0,1000
2.8000
0,6800
0,9000
1,0000
0,5900
0.2600
4,1000
5,4000
0,2500
0,0700
0,3100
1,3300
0,1691
0,1100
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SNIEGBALTI SVEICIENI
RUNDĀLES

JANVĀRA
JUBILĀRIEM!

80

Gaida Prance
Staņislavs Adamovičs

75

Anastasija Kaļinova
Egons Borkovskis
Ivana Sviķe
Jānis Strautnieks
Monika Rimševiča
Ženija Terehoviča

70

Anna Borkovska
Jānis Orbidāns
Raimonds Kazbuķis

65

Aivars Sudņiks
Imants Šarkovskis
Jurijs Kozars
Romualds Freimans
Valentīna Verstjaka

60

Anatolijs Ļeonovs
Baiba Apšāne
Jānis Liepa
Ludmila Kisele

Sveicam novada jaundzimušos iedzīvotājus un viņu
vecākus!
Mārtiņu, Grētu, Kristiānu,
Evelīnu un dvīnīšusRihardu un Ričardu!
SVITENES PAGASTA
SACENSĪBAS GALDA
SPĒLĒS
Svitenes saieta namā
25.februārī.
Sākums plkst. 12.00.
Spēkus varēs pārbaudīt galda
hokejā, šautriņu mešanā, novusā,
galda tenisā un dambretē.
Sacensību vadītājs un galvenais
tiesnesis Raitis Jutus,
tel. 26535219.
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NOVADA UZŅĒMĒJUS AICINA UZ SEPTĪTO

UZŅĒMĒJU FORUMU
FORUMS NOTIKS 10.FEBRUĀRĪ
BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ.
DARBA KĀRTĪBA:
9.30 - 10.00 - Rīta kafija, reģistrācija
10.00 - 10.10 - Foruma atklāšana
Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars
Okmanis
10.10 – 10.25 - 2016.gads Rundāles novadā
no uzņēmējdarbības attīstības skatupunkta - paveiktais darbs, organizētie pasākumi, jaunumi,
izmaiņas
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja Ludmila Knoka
10.25 – 10.50 – Mazā un vidējā biznesa attīstība Latvijā - kopējas tendences, indeksa “investīcijām draudzīgākā pašvaldība” ieviešana,
pirmsskolas izglītības programmu piedāvājums
pašvaldībām
Latvijas Biznesa savienības Valdes priekšsēdētājs Edgars Filippovs
10.50 – 11.55 - Kreditēšanas u.c. finansēšanas
iespējas un atbalsta formas tuvākajos gados:
10.50 – 11.20 – Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” reģionāla
centra vadītāja Mārīte Lazdiņa
11.20 – 11.40 – Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai no LEADER programmas
Biedrības “Bauskas rajona partnerība” valdes
priekšsēdētāja Jolanta Kaļinka
11.40 – 12.00 – Latvijas investīciju attīstības
aģentūras (LIAA) piedāvājums uzņēmējdarbības
attīstībai
LIAA vecākais projektu vadītājs un Bauskas biznesa inkubatora vadītājs Uldis Maniks
12.00 – 12.55 – Interaktīva saruna ar uzņēmējiem “Panākumu domāšanas stratēģija”
NORDIC Training International spīkera Alekša
Daumes vadībā
12.55 – 13.00 - Septītā Rundāles novada Uzņēmēju foruma kopsavilkums
13.00 – 13.40 - Brīva diskusija par aktuālām
tēmām
Sīkāka informācija par foruma norisi, pieteikšanās
pie Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājas Ludmilas Knokas, tālrunis 28343312,
e-pasts: ludmila.knoka@rundale.lv

19.FEBRUĀRĪ PLKST.13:00
METEŅI UN MASĻEŅICA
BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ
KOPĀ AR FOLKLORAS KOPU “SVITENE” UN
JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA SLĀVU SADZĪVES
TRADĪCIJAS ANSAMBLI “RADUGA”
HARIJA VINDEDŽA GLEZNU IZSTĀDES ATKLĀŠANA

“GANDRĪZ KĀ ORIĢINĀLS. DĀMAS CEPURĒS”
11.FEBRUĀRĪ PLKST. 13:00
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ

19.februārī plkst.16.00
Sveču vakars kopā ar Kristīni Baltu un
dainu vakars ar Ingu Kozuliņu
Vieta tiks precizēta. Sekojiet līdzi
informācijai www.rundale.lv, sociālajos
tīklos un afišās

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
LUDMILA PRIŠČEPOVA
06.05.1945 – 15.12.2016.
JĀZEPS MOISEJS
01.03.1942.-25.12.2016.
JEVGENS ŠOVGEŅUKS
21.03.1978.-30.12.2016.
ŅINA SEMAŠKO
21.04.1935.-12.01.2017.
IMANTS GAUSIŅŠ
22.08.1934.-18.01.2017.

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

