Nr. 1 (244) 2018.gada Janvāris

Nr. 1 (244) 2018.gada Janvāris
Rundāles novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējumam Pilsrundāles pašvaldības ceļa
„Pilsrundāle – Svitene” pārbūvei.
Projekta ietvaros
plānota pašvaldības ceļa
“Pilsrundāle-Svitene” pārbūve 7.45 km garumā (no ceļa
0.24. km līdz 7.69. km).
Kopējās autoceļa pārbūves
izmaksas ir 2 242 764 eiro, no
kuram 1 170 000 eiro finansēs
ELFLA, bet 1 072 764 - Rundāles novada pašvaldība. Projekta
priekšfinansēšana un līdzfinansēšana tiks nodrošināta, ņemot
kredītu Valsts kasē.
Ceļa pārbūves darbus, pamatojoties uz veikto iepirkuma
procedūru rezultātiem, veiks SIA
“VIONA” par kopējo līgumcenu
EUR 2 190 703.80, tai skaitā PVN 21%, saskaņā ar SIA
“MyZone” izstrādāto tehnisko
projektu. Objekta būvuzraudzību nodrošinās SIA “RoadLat”
(līgumcena EUR 27 200.80, tai
skaitā PVN 21%). Autoceļa pārbūves darbi tiks veikti līdz 2018.
gada 5.decembrim.
Ceļa posmā „Pilsrundāle Svitene” darbi tika uzsākti novembra beigās. Tika izvietotas
ceļa zīmes, ātruma ierobežošanas ceļa zīmes, šobrīd notiek
grāvju un krūmu ciršana un koku
zāģēšana. Visi galvenie darbi
sāksies 2018. gadā.
Jāatzīmē, ka autoceļš “Pilsrundāle-Svitene” jau vairākus
gadus ir bijis nepieļaujami kritiskā stāvoklī – esošais grants
segums rudens-ziemas un ziemas-pavasara periodos, kad nav
iespējama ceļa klātnes planēšana, ir praktiski neizbraucams, jo
ir dziļi ceļa klātnes iesēdumi, pamatkārtas atsegumi, no kuriem
virspusē nāk melnzeme un māls.
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Rundāles novada ziņas

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

APSTIPRINĀTS EIROPAS LĪDZFINANSĒJUMS
AUTOCEĻA PILSRUNDĀLE – SVITENE PĀRBŪVEI

Foto: No Rundāles novada domes 2016.gada jūnija arhīva, Pilsrundāle – Svitene ceļš
Vietām ceļa segums noņemts
tik dziļi, ka atklātas caurteku
dzelzsbetona konstrukcijas.
2016.gadā tika pieņemts
Rundāles novada domes lēmums par valsts vietējā autoceļa V1033 „Pilsrundāle-SviteneKlieņi” ceļa posma pārņemšanu
bez atlīdzības pašvaldības īpašumā. Ar 2017. gada 9. augusta Ministru kabineta rīkojumu
autoceļa posms bez atlīdzības

nodots Rundāles novada pašvaldības īpašumā.
Autoceļš “Pilsrundāle-Svitene” ir stratēģiski svarīgs pašvaldībai - ceļš savieno Svitenes pagastu ar novada administratīvo
centru Pilsrundāli, tiek izmantots
iedzīvotāju nokļūšanai līdz skolai, darba vietām, Bauskai, Rīgai.
Autoceļa kvalitāte būtiski ietekmē uzņēmējdarbības attīstību.
Veicot ceļa rekonstrukciju,

tiks veicināta uzņēmējdarbības
attīstība novadā, uzlabota Svitenes iedzīvotāju dzīves kvalitāte, tādējādi saglabājot Svitenes
ciema apdzīvotību, kā arī tiks
sekmēta Svitenes muižas kā
potenciāla tūrisma galamērķa
attīstība.
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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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 SVITENĒ
) 63926332; 27234217
Kase VIESTUROS
) 63962126
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DOME LĒMUSI
APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2017. gada 30. novembra
lēmumu Nr. 5, (prot. Nr.13)
Rundāles novada domes
2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr.9
„GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA DOMES 2011.
GADA 27.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.1 „PAR RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAI
PIEKRĪTOŠO UN PIEDEROŠU NEAPBŪVĒTU ZEMESGABALU IZNOMĀŠANU UN NOMAS MAKSAS
NOTEIKŠANU”””
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumiem Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu
1. Izdarīt Rundāles novada domes 2011.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas
maksas noteikšanu” (turpmāk - Noteikumi) šādus
grozījumus:
Papildināt Noteikumu ar 1.4.punktu ar 1.4.3.punktu
un izteikt to šādā redakcijā:
“1.4.3. ja iznomātā zemesgabala nomnieks ir miris,
un Domē tiek saņemts nomnieka ģimenes locekļa
iesniegums, kurš faktiski turpina apsaimniekot iznomāto zemesgabalu.”;
izteikt Noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. Informācija par zemes gabala iznomāšanu
tiek izlikta redzamā vietā Rundāles novada domes
ēkā, Svitenes un Viesturu pagastu pārvalžu ēkās un
publicēta interneta mājas lapā www.rundale.lv sadaļā „Sludinājumi”.”;
izteikt Noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. Iesniegumus par zemes gabala iznomāšanu izskata Domes izveidota Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk - Komisija).”;
izteikt Noteikumu 2.3.punktu šādā redakcijā:
“2.3. Lēmumu par zemes gabalu iznomāšanu pieņem ne ātrāk kā 2 (divas) nedēļas pēc Noteikumu
2.1.punktā minētās informācijas publicēšanas”;
izteikt noteikumu 2.4.punktu šādā redakcijā:
“2.4. Komisija ir deleģēta pieņemt lēmumu par zemes gabala, kura platība nepārsniedz 3 ha iznomāšanu bez izsoles rīkošanas, ja iesniegumu ir iesniegusi tikai viena persona.”;
Papildināt Noteikumus ar 2.5.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
“2.5. Izņemot Noteikumu 2.4.punktā noteiktos gadījumus, lēmumu par zemes gabala iznomāšanu
pieņem Dome.”;
Papildināt Noteikumus ar 2.6.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
“2.6. Zemes nomas tiesību izsoles noteikumus izstrādā un izsoli organizē Komisija..”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Rundāles novada informatīvajā izdevumā “Rundāles novada ziņas”.
Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi
Rundāles novada domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Rundāles

novada pašvaldībai piekrītošo un piederošu
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums –
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu ir noteikts, ka pašvaldībām, lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu. Savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma
10.panta piektajā daļā ir noteikts, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu.
Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu
saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir
panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas
tiesības un tiesiskās intereses. Minētā panta sestā
daļa nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un
uzlabot procedūras privātpersonas labā.
Lai ievērotu labas pārvaldības principu, kā arī, lai
vienkāršotu un uzlabotu Rundāles novada pašvaldībai piederošo vai piekritīgo mazo zemesgabalu (līdz
3ha) iznomāšanas procedūru privātpersonas labā,
ir sagatavoti grozījumi Rundāles novada domes
2011.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1 “Par Rundāles novada pašvaldībai piekrītošo
un piederošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas noteikšanu”. Tā kā Rundāles
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iznomājamie zemesgabali tiek izmantoti mazdārziņu
ierīkošanai vai lauksaimniecības produkcijas ražošanai, līdz ar to minētie grozījumi paredz ātrāk izskatīt pašvaldības iedzīvotāju iesniegumus, lai ātri
un efektīvi pieņemt lēmumus par Rundāles novada
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo mazo zemesgabalu sakārtošanu un apsaimniekošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts – Grozījumi paredz
papildināt saistošos noteikumus ar 1.4.3.punktu,
tādējādi nodrošinot, ka tiem zemesgabaliem, kuru
nomnieks ir miris, bet to ģimenes locekļi faktiski
turpina apsaimniekot, līdz ar to ģimenes loceklis
var vērsties ar iesniegumu, lai pārslēgtu zemes nomas līgumu ar minēto personu. Tāpat tiek grozīta
saistošo noteikumu II.nodaļa ar mērķi, lai atvieglotu
iesniegumu izskatīšanas procedūru iznomājamiem
zemesgabaliem līdz 3ha. Tas nozīmē, ka lēmuma
pieņemšana pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem līdz 3ha ir paredzēts deleģēt Rundāles
novada domes Nekustamo īpašumu novērtēšanas
un izsoļu komisijai. Tādējādi tiek nodrošināts, ka
privātpersonas var ātrāk sakopt un apsaimniekot
pašvaldības iznomājamos nekustamos īpašumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu – Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
- Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā
izdevumā ‘’Rundāles Novada Ziņās” un Rundāles
novada domes mājaslapā www.rundale.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
- Konsultācijas netika veiktas.
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RUNDĀLES NOVADA DOMES
2017.GADA 28.DECEMBRA
SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI:
IZNOMĀ ZEMI
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 27” zemes vienību 0.0056 ha
platībā.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 165 zemes
vienību 0,02 ha platībā.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 226, zemes
vienību 0,06 ha platībā.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 152, zemes
vienību 0.025 ha platībā.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
Atļauts sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu
“Sūnāji”, ar kopējo platību 22,6
ha platībā, trīs zemes gabalos aptuveni 4,0 ha, 2,9 ha un
15,7 platībā, izstrādājot zemes
ierīcības projektu un atdalot
zemes vienību 10,6 ha platībā,
neizstrādājot zemes ierīcības
projektu. Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam
10,6 ha nosaukumu „Sūnāju
lauki”, zemes lietošanas mērķis
- zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
PAR DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
IZĪRĒŠANU
Tika nolemts izīrēt Rundāles pagasta, Rundāles novada,
dzīvojamo telpu – dzīvokļus
Saulaines sociālajā centrā ar
kopējo platību 26.8 m2, 18.5
m2, 36.6 m2, 18.9 m2, 36.8 m2,
17.7 m2, 18.5 m2.
PRECIZĒ ZEMES PLATĪBU
Precizēta Svitenes pagasta
nekustamā īpašuma “Pašvaldībai piekritīgā zeme”, ar kadastra apzīmējumu platība, no 3,3
ha uz 3,8 ha.
PIEŠĶIR NOSAUKUMU
Jauns nosaukums, “Baravikas” piešķirts Svitenes pagasta,
Rundāles novada nekustamajam īpašumam 10,4 ha platībā,
kura sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4088 004 0510.
Jauns nosaukums, “Jaungrīviņas” piešķirts Rundāles
pagasta, Rundāles novada, nekustamajam īpašumam 2,09
ha platībā, kura sastāvā ir viena
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0043.
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DOME LĒMUSI

APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU
Apstiprināts SIA „METRUM
B” izstrādātais Zemes ierīcības projekts Rundāles novada,
Viesturu pagasta, nekustamā
īpašuma “Kaives” zemes vienībai, jaunizveidotajai zemes vienībai 7.0 ha platībā noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA ATVIEGLOJUMU
PIEŠĶIRŠANU
Tika piešķirts nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums
politiski represētajai personai,
par dzīvokli un zemēm 0,0397
ha, 0,0335ha un 0,0106 ha platībā Rundāles pagastā Rundāles novadā.
Tika piešķirts nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums
politiski represētajai personai,
par zemi un uz tās esošo dzīvojamo māju ar būvi Rundāles
pagastā Rundāles novadā.
Tika piešķirts nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums
politiski represētajai personai,
par zemi un ēkām - dzīvojamo
māju un kūti Viesturu pagastā,
Rundāles novadā.

ZEMES NODOŠANA ĪPAŠUMĀ BEZ ATLĪDZĪBAS
Tiek nodotas īpašumā bez
atlīdzības zemes vienības
0,0910 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4088 004 0458,
un 0,0236 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 4088 004
0489, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas „Blāzmas”, Svitenes
pagasts, Rundāles novads, par
pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem.
RUNDĀLES NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNA 2018. - 2020.
GADAM APSTIPRINĀŠANA
Ievērojot tiesību normas, bija
nepieciešams aktualizēt Rundāles novada Attīstības programmai
2012.-2018.gadam
pievienoto Investīciju plānu
2018.-2020.gadam.
PAR ZEMES LIETOŠANAS
MĒRĶA MAIŅU
Nekustamajam īpašumam
LLT 226 Rundāles pagastā
Rundāles novadā, zemes lietošanas mērķi no - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
uz - zeme, kuras galvenā saim-

nieciskā darbība ir lauksaimniecība.
nekustamajam īpašumam
LLT 152 Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, zemes lietošanas mērķi no - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme
mainīts uz - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
IZSOLES NOTEIKUMU APSTIPRINĀŠANA
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Priedaine”, Rundāles pagastā, zemes vienības 2,7822
ha platībā izsoles noteikumi.
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Nostūri” zemes vienības 1,91 ha
platībā izsoles noteikumi.
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indru kaltes”, neapbūvētas zemes
vienības 8,01 ha platībā izsoles
noteikumi.
PAR KREDĪTU “PAŠVALDĪBAS CEĻA “PILSRUNDĀLE SVITENE” PĀRBŪVE”
Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, projekta kopējās īstenošanas izmaksas sastāda EUR
2245525.93 t.sk.:
- Autoceļa Pilsrundāle –
Svitene posma pārbūve EUR
2190703.85 (t.sk. PVN);
- Būvuzraudzības
izmaksas EUR 27200.80(t.
sk. PVN);
- Autoruzraudzības
izmaksas EUR 3239.78 (t.sk.
PVN);
- Projektēšanas izmaksas
EUR 24381.50 (bez PVN)apmaksa veikta 2016, 2017. gadā.
ELFLA finansējums: EUR 1
170 000.
Avansa maksājums 20%:
EUR 234000.
Projekta īstenošanai nepieciešamais aizņēmuma apjoms:
- Projekta īstenošanas
kopējās
izmaksas
EUR
2245525,93 – Avansa maksājums EUR 234000.00 - projektēšana EUR 24381.50 = EUR
1987144.43.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
kā arī, lai realizētu ceļa “Pilsrundāle –Svitene pārbūvi”, Rundāles novada pašvaldībai nepieciešams aizņēmums Valsts
Kasē, līdz ar to ir nepieciešams
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lūgt atļauju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai.
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2019.- 2025. GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANA
Nolemts uzsākt attīstības
programmas 2019.-2025. gada
izstrādi, nozīmējot atbildīgo par
Attīstības izstrādi, apstiprinot
novada Attīstības programmas
izstrādes Darba uzdevumus un
izpildes termiņus, publicet Rundāles novada mājas lapā www.
rundale.lv un avīzē, kā arī nosūtīt lēmumu par novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu Zemgales plānošanas
reģionam un ievietot teritorijas
attīstības plānošanas sistēmā
TAPIS.
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS
PLĀNA (2017-2020) SASKAŅOŠANA
Rundāles novadā tiek plānots
veidot Dienas aprūpes centru ar
3 vietām pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 11 vietām bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
(adrese: Saulaine 10, Rundāles
pagasts, Rundāles novads).
Deinstitucionalizācijs plāns
paredz sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Zemgales
reģiona pašvaldībās, izmantojot
Eiropas Reģionālās Attīstības
fonda (ERAF) līdzekļus. Ar 2018.
gada sākumu, Zemgales reģiona pašvaldībām ir pieejami
kopumā 7,7 miljoni eiro ERAF
finansējuma, programmas “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstituciolalizācijas
plānu īstenošanai” ietvaros.
Pārējās vajadzības, pēc saviem
ieskatiem un, izvērtējot prioritātes, pašvaldības varēs risināt,
veicot ieguldījumus no saviem
līdzekļiem, piesaistot Teritoriālās sadarbības vai citu atbalsta
instrumentu finansējumu.
APSTIPRINĀTI
SAISTOŠIE
NOTEIKUMI
Tika apstiprināti Rundāles
novada domes 2017.gada saistošie noteikumi Nr.11 „Par Rundāles novada domes budžetu
2018.gadam”.
Tālāk 5.lpp ->
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NORISINĀJĀS ZIEMASSVĒTKU BASKETBOLA TURNĪRS

25. novembrī un 9.decembrī Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē norisinājās
Ziemassvētku
basketbola
turnīrs. Bija prieks vērot ar
kādu entuziasmu un cīņas
sparu komandas sacenšas,
lai gūtu uzvaru.
Izrādot savas prasmes basketbolā un sacensību garu, kas
norisinājās visas spēles garumā, bet neaizmirstot par draudzīgo un pozitīvo attieksmi, pēc
divu posmu cīņas tika noskaidroti spēcīgākie basketbolisti,

kuri ieguva godalgotas vietas
Ziemassvētku basketbola turnīrā:
1.vieta - Svitenes komandai;
2.vieta - Pilsrundāles komandai;
1. un 3. vieta - Pilsrundāles
divām komandām.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

RUNDĀLIETE IEGŪST
BRONZAS MEDAĻU
Latvijas XVII atklātajā veterānu čempionātā galda tenisā
2017.gada 25. novembrī Iecavā rundāliete Lidija Martinkena
pēc iepriekšējos gados vairākkātējām ceturtajām vietām,
šogad izcīnījabronzas medaļu.
Savukārt Aivaram Kamolam
piedaloties vecuma grupā 70
plus tika izcīnīta 11.vieta.

Apsveicam mūsu novada
sportistus, lai ietu uz priekšu ar
tādu pašu sparu un gūst panākumus arī turpmāk.
Ieva Kirkia
Sporta nodaļas vadītāja

Foto: I.Kirkila

2018.GADĀ PAREDZĒTAS ATSEVIŠĶAS BALVAS RUNDĀLES NOVADA ĢIMENĒM
SPORTA NODAĻAS RĪKOTAJOS PASĀKUMOS
2018.gadā paredzētas atsevišķas
balvas Rundāles novada ģimenēm par
aktīvu dalību Rundāles novada Sporta
nodaļas rīkotajos pasākumos.
Mērķis: sekmēt Rundāles iedzīvotājiem
veselīgu dzīvesveidu un saturīgu laika pavadīšanu.
Sākot ar 20.janvāri atklājam 2018.gada
sporta sezonu. Galvenie noteikumi ir sporta
pasākumu apmeklēšana un dalība tajos.
Gada griezumā sporta nodaļa veiks uzskaiti par ģimenēm, kas aktīvi piedalījušās
pasākumos visā Rundāles novada teritorijā. 2018.gada beigās tiks apkopoti rezultāti
un aktīvākās ģimenes tiks pie dāvanu kartēm kādā no tuvējiem, vai Latvijas teritorijā esošajiem aktīvās atpūtas kompleksiem.
Obligāti apmeklējamie pasākumi ir Vasaras sporta spēles Pilsrundālē un Ziemassvētku ģimenes dienas pasākums Pilsrundālē. Pārējo pasākumu apmeklēšana norit
pēc katras ģimenes individuālajām iespējām. Astoņi pasākumi ir minimālais apmeklējums, kas nepieciešams, lai piedalītos
balvu izcīņā.

Pasākumi, kas tiek iekļauti balvu izcīņā.
20.01.2018
Galda spēles Viesturos
10.02.2018
Rundāles novada galda spēļu turnīrs Svitenē
28.04.2018
Pilsrundāle-Mežotne orientēšanās sacensības ar riteņiem
12.05.2018
Starptautiskā ģimenes diena daudzcīņa,
Pilsrundālē
26.05.2018
Sporta diena Saulainē
9.06.2018
Sporta diena Bērstelē
16.06.2018
Tautas bumbas turnīrs ģimenēm, Pilsrundālē
07.07.2018
Sporta diena Viesturos
21.07.2018
Vasaras sporta spēles, Pilsrundālē
28.07.2018
Sporta diena Svitenē

11.08.2018
Rundāles novada spēka diena, Pilsrundālē
08.09.2018
Izturībnieks 2018, Pilsrundālē
10.11.2018
Lāčplēša dienas galda spēļu turnīrs, Pilsrundālē
15.12.2018
Ziemassvētku ģimeņu sporta diena, Pilsrundālē
Datumi ir provizoriski un atkarībā no
laika apstākļiem var tikt manīti. Lūdzu sekot līdzi informācijai www.rundale.lv, vai
facebook - Rundāles novada ziņām. Sīkāki
noteikumi par dalību un uzskaites noteikumiem tiks publicēti 2018.gada janvāra
pirmājā pusē www.rundale.lv mājas lapā.
Neskaidrību gadījumā ar jautājumiem
griezties pie Sporta nodaļas vadītājas Ievas Kirkilas- 26553747, ieva.kirkila@rundale.lv.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja
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DOME LĒMUSI

PAR GROZĪJUMIEM LĒMUMĀ PRECIZĒ DELEĢĒŠANAS
LĪGUMU
Tika precizēts Rundāles novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmums Nr.11 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu”.
GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
Tika apstiprināti Rundāles novada domes 2017.gada
28.decembra saistošie noteikumi Nr.12 ”Grozījumi Rundāles
novada domes 2016. gada saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par
Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”.
Pamatbudžeta ieņēmumu
daļa palielināta par 1973 eiro
un kopā ar grozījumiem veido
4279153 eiro. 1632 eiro papildus ieņēmumi gūti no UNESCO
naudas balvas saņemšanas. 191
eiro papildus ieņēmumi gūti no
projekta „Ēdam atbildīgi” un 150
eiro papildus ienākumi gūti no
Vides izglītības fonda nodibinājuma.
Pamatbudžeta
izdevumu
daļa samazināta par 32 075 eiro
un kopā ar grozījumiem veido
6252855 eiro. Savukārt 34846
eiro neparedzēto izdevumu naudas summa pārcelta uz naudas

līdzekļu atlikumu.
Naudas līdzekļu atlikums
speciālajā budžetā uz 2017.
gada 1. decembri bija 33567
eiro un naudas līdzekļu atlikums
ziedojumos un dāvinājumos
uz 2017.gada 1. decembri bija
8668 eiro.
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2017.gada 1. decembri bija 3128228 eiro.
Nākamā domes sēde notiks
25.janvārī pulksten 09.00 Rundāles novada domes sēžu zālē.
Lēmumus aprakstīja
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „INDRU KALTES”
Rundāles novada dome atklātā
mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Indru kaltes”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 005
0061, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 005 0061 ar
kopējo platību 8.01 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta
mājas lapā www.rundale.lv, no

09.01.2018. līdz 19.02.2018.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena EUR 22 500,00 (divdesmit
divi tūkstoši pieci simti eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu
un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.
ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „PRIEDAINE”
Rundāles novada dome atklātā
mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Priedaine”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 006
0234, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4076 006 0088, ar
kopējo platību 2,7822 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta
mājas lapā www.rundale.lv, no
09.01.2018. līdz 19.02.2018.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.30.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 8270,00 (astoņi
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tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro) Nodrošinājuma nauda
10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu
un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.
ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ
PĀRDOD NEKUSTAMO ĪPAŠUMU „NOSTŪRI”
Rundāles novada dome atklātā
mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Nostūri”, Svitenes
pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088 009 0044,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0044 ar
kopējo platību 1.91 ha.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Rundāles novada
domē (Pilsrundāle 1, Rundāles
pagasts, Rundāles novads) un
Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv,
no 09.01.2018. līdz 19.02.2018.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.20.
Nekustamā īpašuma nosacītā
cena EUR 3900,00 (trīs tūkstoši
deviņi simti eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās
cenas.
Izsoles objekta apskates vietu
un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 26641544.

RUNDĀLES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019.-2025.
GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANA

Saskaņā ar Rundāles novada
domes 2017. gada 28.decembra lēmumu Nr.5., (protokols
Nr.14.) “Par Rundāles novada
attīstības programmas 2019.
- 2025. gadam izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta novada
attīstības programmas izstrāde
Attīstības programma ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments,
kas nodrošina mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Šis dokuments būs par
pamatu pašvaldības budžeta
līdzekļu plānveidīgai izlietošanai
attīstības projektiem un investīciju piesaistei.
Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš ir no 2018.
gada janvāra līdz 2018.gada
decembrim. Dokumenta izstrādes atbildīgā persona ir Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve.

Lai pilnvērtīgi izstrādātu attīstības programmu nepieciešama aktīva nozaru speciālistu un
sabiedrības līdzdalība. Rundāles
novada dome aicina novada
iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus
interesentus pieteikties līdzdalībai programmas izstrādē šādās
tematiskajās darba grupās:
1.
Sabiedrības
darba
grupa (izglītība, kultūra, sports,
aktīvā atpūta, jaunatne, pārvalde, komunikācija, sadarbība);
2.
Labklājības darba grupa (veselība, drošība, sabiedriskā kārtība un drošība, sociālā
infrastruktūra);
3.
Ekonomikas un vides
jautājumu darba grupa (nodarbinātība, uzņēmējdarbība, būvniecība, dzīves vide un mājoklis,
sabiedriskais transports, tehniskā infrastruktūra, dabas vide,

dabas resursi).
Darba grupu sapulces paredzētas laika posmā no 2018.
gada februāra līdz 2018.gada
martam.
Lūdzam pieteikties līdzdalībai tematiskajās darba grupās
līdz 2018.gada 30.janvārim iesniedzot rakstisku pieteikumu
norādot:
kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu, tālruni, adresi,
e-pasta adresi), vēlamo līdzdalības grupu, pieredzi norādītajā
jomā; motivāciju dalībai darba
grupā.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu:
dome@rundale.lv vai rakstiski,
adresējot to Rundāles novada
domei, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.,
LV-3921.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt rakstiskus priekšlikumus Rundāles novada attīstī-

bas programmai - elektroniski
sūtot informāciju uz e-pastu:
dome@rundale.lv vai rakstiski,
tos adresējot Rundāles novada
domei, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.,
LV-3921 līdz 2018.gada 28.februārim.
Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības
iespējām būs atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē www.
rundale.lv, sadaļā Plānošanas
dokumenti.
Aicinām iesaistīties Rundāles novada attīstības
programmas
2019.-2025.
gadam izstrādē!
Inta Klīve
Rundāle snovada domes
priekšsēdētāja vietniece
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TIKA IEDEGTA RUNDĀLES NOVADA SVĒTKU EGLE MĀJTIRGUS LAUKUMĀ

Bērniem ar vēcākiem radošajā piparkūku darbnīcā,
bija iespēja apgleznot piparkūkas, kuras tika nogādātās pansionāta iemītniekiem.
Foto: I.Tetērina

Kopīgi tika nodziedāta Ziemassvētku dziesma pirms lielās egles iedegšanas un
noslēguma salūta. Foto: I.Tetērina
15. decembrī notika svēt- stikla traukiem un pašu ga- izglītības iestādes „Mārpuķīte”
ku egles iedegšana. Radot tavotām Ziemassvētku kar- bērni.
svētku noskaņu, priecēja tiņām.
Pēc koncerta svētku baudītāvietējie tirgotāji, pārsteidzot Svētku egles iedegšana tika jiem bija iespēja sasildīties ar
ar dažādiem darinājumiem– aizvadīta ar iedvesmojošu kon- siltu tēju un pīrādziņiem novada
tamborētiem maciņiem, adī- certu, kurā piedalījās teātra domes jaunajā zālē, kur bērnus
tiem cimdiem, apgleznotiem studija „Savējie” un pirmsskolas sagaidīja svētku meistardarb-

nīcas, piparkūku apgleznošana
un multfilmas „Bize un Neguļa”
pirmizrāde.
Ilvija Tetērina
Rundāles novada dome
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2018.GADA BUDŽETS

Rundāles novada domes
deputāti 2017.gada 28. decembra domes sēdē pieņēma
saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts novada
budžets 2018. Gadam.
Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2018.
gadam plānots EUR 6339870
apmērā.
PIEAUG NODOKĻU
IEŅĒMUMI
Salīdzinot ar 2017.gada
budžetu, pamatbudžeta ieņēmumu daļa ir pieaugsi par
1104338 eiro. 30,19% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido iedzīvotāja
ienākuma nodoklis, 7,86% nekustamā īpašuma nodoklis.
2018. gada budžeta prognozēs
ieņēmumi no nodokļiem veido
423399 eiro, kas ir par 9,19%
vairāk nekā 2017.gadā.
Ieņēmumi par dzīvokļu komunālajiem pakalpojumiem 2018.
gadā tiek plānoti 512157 eiro
apmērā, kas sastāda 9,52% no
kopējiem plānotajiem budžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi no
citiem maksas pakalpojumiem

Valsts budžeta mērķdotācijas
Citi pašu ieņēmumi
{}
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no NĪN
Ieņēmumi no IIN
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no vaksts budžeta ES projekti
Pašvaldību budžetu transferti
Dotācijas no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda

Pašvaldību budžetu
transferti
4,84%

Dotācijas no
pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fonda
10,47%

10,22%
2,20%
9,52%
0,02%
7,86%
30,19%
0,05%
24,63%
4,84%
10,47%
Valsts budžeta
mērķdotācijas
10,22%
Citi pašu ieņēmumi
2,22%
[]
9,52%
Naudas sodi un
sankcijas
0,02%

Ieņēmumi no vaksts
budžeta ES projekti
24,63%

Ieņēmumi no NĪN
7,86%

Nenodokļu
ieņēmumi
0,05%

tiek plānoti 118319 eiro, kas
sastāda 2.20% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2018. gadā
plānota 563406 eiro, kas no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 10.47%, kas
ir lielāka salīdzinot ar 2017.
gadu par 686 eiro, 0.12%.

Ieņēmumi no IIN
30,19%

Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta
transferti
plānoti 1876490 eiro apmērā jeb
34,86% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Tos veido dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai Pilsrundāles vidusskolas 1-4. klašu
bērniem, kam 2018.gadā pa-

redzēti 22 473 eiro. Pedagogu
darba algu samaksai, sākot no
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācības līdz vidējās izglītības iegūšanai, 2018.gada pirmajiem astoņiem mēnešiem
valsts piešķīrusi 342484 eiro.
Mūzikas un mākslas skolai
17488 eiro. Pedagogu darba
algām speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē „Saulespuķe”
- 115640 eiro, 16813 eiro plānoti asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un māksliniecisko
kolektīvu atlīdzībai paredzēti
3267 eiro.
PLĀNOTIE PAMATBUDŽETA
IZDEVUMI
Pamatbudžeta
izdevumu
kopējais apjoms 2018.gadam
plānots 6201418 eiro, salīdzinot ar 2017.gadu plānots par
0.77% mazāk.
Vispārējo valdības dienestu
darbības nodrošināšanai paredzēti 532933 eiro, tajā skaitā
neparedzētie izdevumi 100000
eiro, savukārt izpildvaras darbības nodrošināšanai plānoti
432933 eiro jeb 6.98%.
Tālāk 7.lpp ->

Nr. 1 (244) 2018.gada Janvāris

7

Rundāles novada ziņas

2018.GADA BUDŽETS
<- 6.lpp Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai paredzēti
22717 eiro jeb 0.37%. Ekonomiskajai darbībai plānoti
1318083 eiro jeb 21.25% no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kurā plānoti transporta struktūrvienības budžeta
līdzekļi 64726 eiro, uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs 34384 eiro, starpnovadu būvvalde 12291 eiro,
informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 32682 eiro, pašvaldības ceļa Pilsrundāle-Svitene
pārbūves izmaksas 1170000
eiro. Projekts” Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” 1000 eiro. Projekts “Iedzīvotāji veido savu
vidi” 3000 eiro.
Vides aizsardzības pasākumiem paredzētos līdzekļus
plānots izlietot notekūdeņu apsaimniekošanai, kur paredzēts
56025 eiro jeb 0.90%. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 1111365 eiro
jeb 17.92%. Līdzekļus plānots
izlietot atkritumu apsaimniekošanai EUR 34660, kas sastāda
3.10% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, ūdensapgādei 53105 eiro - 4.70%,
siltumenerģijai 283540 eiro
- 25.50%, projektu īstenošanai
436672 eiro - 39.50%, labiekārtošanas 153221 eiro - 13.70%,
dzīvokļu saimniecība 26738
eiro, - 2.40%, apsaimniekošana
123429 eiro - 11.10% - kuru
procenti sastāda, no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem.
Projektu realizācijai paredzētais līdzfinansējums ir
750000 eiro, kas sastāda
12.09% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Veselības pasākumu atbalstam paredzēti 2957 eiro jeb
0.05% no plānotā pamatbudžeta izdevumiem.
Kultūrai, atpūtam un sportam plānoti 410938 eiro jeb
6.63% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā
budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras pasākumiem, bibliotēkām,
kultūrai, projektu īstenošanai.
Izdevumi paredzēti kultūras,
bibliotēku un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai un
pašdarbības kolektīvu vadītāju

atalgojumam, sabiedriskajām
attiecībām.
TREŠDAĻA IZDEVUMIU
IZGLĪTĪBAS NOZAREI
Izglītības nozarei plānotais
izdevumu apjoms ir 1770894
eiro jeb 28.56% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.
Pedagogu darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem
mēnešiem. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un
telpu uzturēšanu un remontu,
pirmsskolas izglītības iestāžu
bērnu un skolēnu ēdināšanu,
skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu
apmaksu, krājumu, materiālu,
energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas preses iegādi. No pašvaldības līdzekļiem
brīvpusdienu nodrošināšanai
5-6 gadīgajiem un 5-12 klases
skolēniem plānoti 65000 eiro.
Pedagoģiskajiem darbiniekiem no pašvaldības līdzekļiem
tiek nodrošināts atvaļinājuma
pabalsts 50% apmērā no darba algas likmes proporcionāli
slodzei, kas kopsummā sastāda
42060 eiro un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai paredzēti 47301 eiro.
Sociālajai aizsardzībai paredzētie izdevumi ir 225506 eiro
jeb 3.64% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajā sadaļā plānotie līdzekļi, paredzēti
sociālā dienesta darba nodrošināšanai, bāriņtiesas, sociālo
pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju
uzturēšanos citu pašvaldību
sociālās aprūpes iestādēs. Sociālās palīdzības pabalstiem
trūcīgām un maznodrošinātām
personām un pārējai sociālajai
palīdzībai plānots 73493 eiro.
Speciālā budžeta izdevumos plānoti 138452 eiro, tai
skaitā autoceļa fonda izdevumi 103215 eiro, kas sastāda
74.55% no speciālā budžeta
līdzekļiem, privatizācijas fonda
izdevumi 237 eiro, kas sastāda 0,17% no speciālā budžeta
līdzekļiem, dabas resursu nodokļa izdevumi 35000 eiro, kas
sastāda 25.28% no speciālā
budžeta līdzekļiem.

TURPINĀSIES DAUDZFUNKCIONĀLĀ CENTRA BŪVNIECĪBA UN APRĪKOŠANA
2018.gadā
turpināsies
daudzfunkcionālā sabiedriskā
centra Pilsrundālē būvniecība
un aprīkošana, pabeidzot centra būvniecības II un III kārtu.
Savukārt, lai sekmētu Rundāles
novada domes energoefektivitātes paaugstināšanu, atbilstoši Valsts specifiskajam atbalsta
mērķim tiks īstenots projekts
“Rundāles novada domes ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”, kura ietvaros plānota
daudzfunkcionālā sabiedriskā
centra V un VI kārtas būvniecības darbi.
Kopējās investīcijas stratēģiskā mērķa pasākumu realizācijai plānotas 412269 eiro
apmērā.
CEĻA “PILSRUNDĀLE-SVITENE” REKONSTRUKCIJA
2018.gadā tiks veikta ceļa
“Pilsrundāle-Svitene” rekonstrukcija, plānojot tam līdzekļus
1170000 eiro, paredzot arī ceļa
asfaltēšanu, tādējādi nodrošinot būtisku dzīves kvalitātes

uzlabošanu Svitenes ciema
iedzīvotājiem, kā arī uzlabojot
infrastruktūru uzņēmējdarbībai.
ATLIKUMS PAMATBUDŽETĀ
– 3 MILJONI EIRO
Uz 2018. gada 1. janvāri
pašvaldībai ir 19 aizņēmumu
līgumi. Rundāles novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksājamā daļa 3112811 eiro.
2018. gadā pašvaldības aizņēmumu apjoms ir 235047 eiro,
tajā skaitā procentu maksājumi
3366 eiro, par pašvaldības parāda apkalpošanu 7652 eiro.
Lai īstenotu apstiprināto
investīciju plānu 2018.gadam,
aizņēmumu apjoms var pieaugt
par aptuveni 2387144 eiro.
Naudas līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2018.gada 1.
janvāri ir 41041 eiro un naudas
līdzekļu atlikums ziedojumos un
dāvinājumos uz 2018.gada 1.
Janvāri ir 8103 eiro.
Naudas līdzekļu atlikums
pamatbudžetā uz 2018.gada 1.
janvāri ir 3000240 eiro.
Budžetu aprakstīja
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecfību
speciāliste

VĒLĒJUMI SKOLĒNIEM
Jauno semestri sākt ar jaunu spēju,
svaigu galvu un lielu jaudu!”

“Novēlu izturību un
spēku, lai nosēdētu katru
dienu 8 stundas. Lai
spēks ir ar jums”

Adriāna, 12. klase

Mareks, 12. klase

“Novēlu visiem iegūt VIP biļeti, lai nebūtu
jāgaida tā garā pusdienu rinda”
Laura, 11. klase

Veidoja: Jauno žurnālistu skola
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KARJERAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Plānojot darbu Pilsrundāles
vidusskolā 2017./2018. mācību
gadā, tiek ietverta arī karjeras
izglītība, kurā ir paredzētas dažādas aktivitātes šajā jomā.
Izveidota daudzveidīga pasākumu programma, kuras mērķis
ir palīdzēt izglītojamajiem izzināt savas karjeras iespējas,
veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties, kā arī izvēlēties
nākamo profesiju un izglītības
ceļu atbilstoši savām spējām,
interesēm un iespējām. Pasākumu ietvaros plānots tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras konsultāciju laikā uzzināt savus
talantus un pilnveidojamās puses,
„projektēt” savu nākotnes profesiju
un dzīvesveidu, piedalīties radošajās darbnīcās un iesaistīties citās
aktivitātēs. Skolēniem tiek dota
praktiska iespēja iepazīties ar karjeras informācijas rīkiem internetā,
informāciju par dažādām interneta
vietnēm, kuras sniedz informāciju
par izglītības un darba iespējām,
profesijām, sevis izpēti u.c.
Septembrī 7.klases skolēni apmeklēja atvērto durvju dienas pasākumu Bauskas ugunsdzēsības
un glābšanas dienestā. Izglītojamie apskatīja ugunsdzēsēju depo
un iepazinās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ikdienu
un tās darbību, uzzināja par nepieciešamo izglītību, sagatavotību šim
darbam, noklausījās stāstījumu par
ārkārtas gadījumu tālruni 112,
aplūkoja Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta tehniku. Skolēniem bija iespēja uzģērbt formu,
ko izmato glābšanas darbiem un
iejusties ugunsdzēsēja lomā. Daži
drosmīgie ģērbās ikdienas formā,
kur dažu minūšu laikā jāpagūst
“ielekt” zābakos, kombinezonā, viss
jāsašņorē, jāuzvelk ķivere un jāsēžas mašīnā, lai dotos uz izsaukumu.
Jaunieši saprata, lai strādātu šādu
darbu, ļoti svarīga ir fiziskā sagatavotība, reakcijas ātrums, komandas darbs un spēja ātri pieņemt
lēmumus.
Karjeras izglītībai un atbalstam
devīto klašu skolēni iepazinās
ar interneta resursiem tālākas
izglītības un profesijas izvēlē. Skolēni ieguva plašāku informāciju par
nākotnes izglītības iespējām. Vidusskolēni ieguva informāciju par
starptautisko konsultāciju centru
KALBA, kas veiksmīgi darbojas
izglītības tirgū jau vairāk nekā 20

gadus. Kalba.Lv konsultē skolēnus
un viņu vecākus par izglītības iespējām Lielbritānijā, Nīderlandē un
Dānijā.
Oktobrī 4.a un 4.b klases skolēni dalījās par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Skolēni runāja,
par to, ka, lai cilvēks justos labi un
varētu ķerties pie darba ar prieku un pilnu atdevi, jāspēj atlicināt
laiks atpūtai. Veidi, kā mēs atpūšamies un aizpildām brīvo laiku, var
būt ļoti dažādi. Svarīgākais, lai šis
brīvais laiks būtu aizpildīts atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.
Skolēni pārrunāja, kad mēs varam
iemācīties un uzzināt vairāk - guļot un skatoties televizoru, spēlējot
spēles datorā vai piedaloties dažādos pulciņos, braucot ekskursijās
vai lasot grāmatas. Tāpat skolēni
pārrunāja, vai brīvajā laikā darītais
un dažādi vaļasprieki var kļūt par
profesijas izvēles pamatu.
26. oktobrī Ķīpsalā notika konference “Uzdrīkstēties uzvarēt”,
kurā piedalījās piecas Pilsrundāles
vidusskolas 11.klases skolnieces. Konferencē tika gūtas atziņas, ka, iespējams ir viss, tikai
jāstrādā, jādara vairāk nekā no
tevis tiek prasīts. Bija iespēja klātienē iedvesmoties no veiksmīgu
uzņēmēju biznesa stāstiem, gūt
vērtīgas mārketinga un pārdošanas ekspertu atziņas, piemēram,
LR finanšu ministres Danas Reizniece –Ozolas, DDB Latvija direktora Andra Rubīna un citu Latvijā
un arī pasaulē pazīstamu produktu
ražotāju un pakalpojumu sniedzēju
veiksmes stāsti. No līderu programmas absolventiem un veiksmīgāko skolēnu mācību uzņēmumu
dalībniekiem uzzināja pat trakas
idejas, kuras iespējams piepildīt,
ticot savam spēkam. Atziņas – uzdrīksties mēģināt, uzdrīksties sekot
savam sapnim, uzdrīksties izvirzīt
lielus mērķus un uzdrīksties būt
tāds, kā vēlies.
Bērni jau no mazotnes domā
par savu nākamo profesiju un domas viņiem mainās ļoti bieži. Par
profesijām, kas interesē 2.klases
skolēnus, uzzinājām aplūkojot
viņu radošos darbus. Darbos bērni ar krāsu palīdzību parādīja savas domas par nākotnes profesiju.
Bērni zīmēja savu sapņu profesiju
ar lielu interesi un aizrautību. Daļa
no bērniem jau zināja par ko viņi
vēlētos būt nākotnē. Tas ir pozitīvi,
ka bērni tic saviem spēkiem, tas
palīdzēs attīstīt spilgtas, aktīvas un

talantīgas personības.
Savukārt 7.klasē notika stunda
par uztveres tipu noteikšanu.
Katram ir noderīgi noskaidrot, pie
kura no tipiem esi visvairāk piederīgs. Jebkuram cilvēkam ir attīstīti
visi trīs kanāli (vizuālais, audiālais
un kinētiskais), taču parasti viens
uztveres veids ir dominējošais.
Skolēni secināja, ka bieži vien, sarunājoties ar cilvēkiem, viņus pārsteidz tas, cik mēs esam atšķirīgi.
Mums ir atšķirīga uztvere, lēmumu
pieņemšanas ātrums, kā arī kustību un reaģēšanas ātrums. Dažādu tipu cilvēki izvēlas atšķirīgas
profesijas. Zinot savu personības
tipu vai tipus, cilvēks var izvēlēties
atbilstošu profesiju un veiksmīgāk
realizēt sevi darba tirgū. Ikviens
savai profesionālai darbībai meklē tādu vidi, kurā viņš spētu atklāt
savu personību, parādīt un attīstīt
savas prasmes un spējas, kā arī –
pieņemt noteikumus, kurus izvirza
konkrētā darba vide.
10.- 12.klašu skolēni tikās ar
Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Noklausoties lekciju “Kā
mēs sargājam Latviju?”, izglītojamie uzzināja par Latvijas aizsardzības spējām un to stiprināšanu, aizsardzības koncepciju, aizsardzības
nozares aktualitātēm un īstenotajiem projektiem, kā arī sabiedroto
ieguldījumu drošībā. Tāpat skolēni
uzzināja par iespējām iesaistīties
Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku profesionālajā dienestā.
Savukārt 8.klases skolēni iepazinās ar “CV (Curriculum Vitae)
rakstīšanu”, kas ir rakstītāja pirmais kontakts ar iespējamo darba

devēju. Skolēni uzzināja CV rakstīšanas pamatprincipus:
−
CV ir prezentācija par
sevi pašu, tā jāuzraksta tā, lai uzreiz piesaistītu darba devēja uzmanība un jānorāda, kādēļ būtu
vērts aicināt tevi uz darba interviju,
ir svarīgi, lai CV izskatītos profesionāli un atspoguļotu patiesu un
darba devējam interesējošo informāciju par tavām iemaņām un
kvalifikāciju.
Pilsrundāles vidusskolas mūzikas skolas skolēni iepazinās ar
bibliotēku. Skolēni tika iepazīstināti
ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un grāmatu izvietojumu
plauktos. Viņi uzzināja par bibliotekāres profesiju un par karjeras
iespējām saistībā ar mūziku.
Kopā ar Pilsrundāles bibliotēku
projekta “Rakstnieki Rundālē” ietvaros 1.-3.klasēm tika noorganizēta tikšanās ar rakstnieci Eviju
Gulbi, kas ir vairāku bērnu grāmatu autore. “Es bērnībā sapņoju kļūt
par skolotāju un rakstnieci”, tā savu
uzrunu mazajiem sāka rakstniece.
Pati jaunākā grāmata ir grāmata
par mazajiem žurkulēniem Koko un
Riko. Autore pastāstīja, ka pēc izglītības ir skolotāja. Vairākus gadus
viņa ir nostrādājusi skolā kā latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Pašreiz viņas balsi varam dzirdēt
ik darbdienu radio SWH raidījumā
“Rīta svīta”. E.Gulbe bērniem stāstīja par saviem sapņiem, stāstu
rakstīšanu un rādīja trikus, kas ļoti
sajūsmināja klātesošos.
Zinaida Sparāne, Speciāliste
izglītības un IT jomā
Inta Poča, Pedagogs karjeras
konsultants
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TEHNISKĀS JAUNRADES DIENA
5.decembrī Pilsrundāles vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika “Tehniskās jaunrades diena”
1.- 8.klašu skolēniem.
Kopā ar SIA “Aspired” izglītojamajiem bija iespēja aktīvi līdzdarbojoties un iejusties dažādu profesiju pārstāvju ādā. Tas ļāva lieliski
izprast un apgūt dažādu profesiju,
lietu un jomu darbības pamatprincipus. Skolēni pārsteidza ar savu
kreativitāti un atjautību. Diena pagāja aizraujošā gaisotnē. Radošajā
darbnīcā “Izgatavo savu flaberi”
bērni praktiski darbojoties iepazinās ar mākslinieka, laboranta un
ķīmiķa amatiem. Trenējot praktiskas iemaņas, 1.-. 3.klašu skolēni
iepazinās ar darba veikšanas metodiku un sagatavoja darbam visus nepieciešamos izejmateriālus.
Veicot ķīmisko eksperimentu, tika
secināts, ka zinātniekam un laborantam jābūt ļoti pacietīgam un,
tajā pašā laikā, arī ļoti ātram. Bērni
nodarbības laikā kontrolēja un vadīja ķīmisko procesu. Raineram no
1.klases visvairāk patika skatīties,
kā tas šķidrums sabiezē. Tas esot
bijis tik interesanti! Bērniem tas
likās aizraujoši, iesaistoši, viņiem
patika aktīvi līdzdarboties, tas ļāva
izprast un apgūt dažādas lietas.
Daži bija uztraukušies, vai viņiem
viss izdosies? Citi mēģināja atcerēties, kas bija jāliek klāt, lai flaberi
uztaisītu mājās pats. Karīna, Markuss un Roberts no 3.klases teica,
ka viņi vēlētos kļūt par zinātnieku,
jo viņiem patīk taisīt dažādas interesantas lietas. Noslēgumā visi bija
priecīgi un gribēja, lai arī turpmāk
būtu šādi eksperimenti. Skolotāja
Ilga norāda, ka iespaidu esot ļoti
daudz un viss patika. Esot jauki, ka
ir iespēja bērniem ielūkoties tik noslēpumainā, bet reizē tik vienkāršā
zinātnes pasaulē, rosinot nedaudz
zinātkāres un nedaudz aizrautības.

Tiek veidots „flaberis”.
Foto: Z.Sparāne

4. un 5.klašu skolēni piedalījās radošajā darbnīcā “Zobubirste
- pašgājējs”. Izglītojamie praksē
izmēģināja iekārtas projektēšanu,
uzstādīšanu, uzraudzību, pilnveidošanu un remontu. Iejūtoties dizainera lomā, vajadzēja izdomāt savas zobubirstes - pašgājēja dizainu.
Modelējot pašgājēju, bija jānodrošina tā darbība. 4.klases skolēniem
bija liels pārsteigums par to, ka no
vienkāršām, ikdienišķām lietām var
izgatavot “rotaļlietu – pašgājēju”.
Vislielāko prieku sagādāja tas, ka,
pēc ilgiem pūliņiem pašgājējs varēja piedalīties sacensībās, kurās
tika vērtēts kustības ātrums, stabilitāte un vizuālais noformējums.
Nodarbībā skolēni iepazinās ar lietu tapšanu, likumsakarībām, dažu
profesiju savstarpēju sadarbību
–izgudrotājs, inženieris, konstruktors, fiziķis un dizainers. Caur spēles un sacensības elementiem bija
iespēja uzzināt ko jaunu un dziļāk
izprast ikdienā apgūtās zināšanas.
Tā bija reāla iespēja skolēniem izmēģināt un saprast, vai tas viņiem
patīk un interesē, vai ar to viņi gribētu saistīt savu nākotni.

mam – 536 kg. Arī mūsu skolēni
pirms tilta nodošanas “ekspluatācijā”, pārbaudīja tilta izturību.
Visizturīgāko tiltu uzbūvēja 7.klases meiteņu komanda, kuru tilts
izturēja 17,56 kg smagu slodzi un
nesalūza. Otrs izturīgākais tilts bija
7.klases komandai “Stienīši”, kuriem tilts izturēja 10,5 kg un trešais

Izveidots „Makaronu tilts”
Foto: Z.Sparāne
6.klases komandai “Smurfi”, kuru
rezultāts tikai nedaudz atpalika no
“Stienīšiem”, ar izturību 10,25 kg.

Tika izveidotas „Zobubirstes pašgājējas”. Foto: Z.Sparāne
Radošajā darbnīcā “Makaronu
tilti” skolēni iejutās būvinženiera
lomā. 6., 7. un 8.klases skolēni
tika sadalīti grupās, kur darbu uzsāka ar tilta projekta izstrādi un tā
saskaņošanu. Skolēni būvēja tiltu,
organizējot un vadot būvniecības
procesu. Spageti tiltu konstruēšanas pasākumi notiek pat starptautiskā līmenī. Piemēram, Rīgas
Tehniskās universitātes studentu
komanda «JAM» izcīnījusi 2. vietu
Pasaules čempionātā spageti tiltu
konstruēšanā «RECCS 2017», viņi
arī uzstādīja jaunu oficiālo Latvijas
rekordu izturētās slodzes rādīju-

Tehniskās jaunrades diena ir
radošs izglītības un karjeras izvēles
pasākums, kurš rosināja skolēnu un
pedagogu interesi par tehniskajām
nozarēm, ļāva pašiem aktīvi līdzdarboties un padarīt procesu krāsaināku, interesantāku un aizraujošāku. Tehniskās jaunrades diena
ir viena no atraktīvākajām karjeras
ievirzes formām, kas ļauj reizē darīt un mācīties.
Zinaida Sparāne, Speciāliste
izglītības un IT omā
Inta Poča, Pedagogs karjeras
konsultants
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LĪGAS HELVIGAS ĪSTENOTAIS PROJEKTS ATZĪTS PAR VIENU
NO LABĀKAJIEM

15.decembrī notika Zemgales reģiona iedzīvotāju projektu
vērtēšana, kurai tika izvirzīti trīs
labākie projekti, kas tiks apbalvoti „Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākumā, tie ir, Rundāles, Bauskas un Vecumnieku
novada projekti.
Par vienu no trim labākajiem
projektiem tika atzīts Līgas Helvigas īstenotais projekts – „Audz
vesels”, kurā tika izveidots jauns
bērnu atpūtas laukums, ko izveidojuši paši vietējie iedzīvotāji.
Laukumā atrodas jauna rāpšanās siena, šūpoles un slidkalniņš,
krāsains riepu kalns un batuts.
Lielākie atbalstītāji un darbīgās rokas bija no draugu un
kaimiņu puses. Kā atklāja Līga
bērnu atpūtas laukuma atklāšanas dienā - „viens ir skaidrs
- bez superīgajiem kaimiņiem un
draugiem tas viss nebūtu izdevies tik skaisti.”
Projekti tika vērtēti pēc:
- Oriģinalitātes,

2017.gada 15.jūnijs. Bērnu laukuma atklāšanas pasākums
/Foto: Kristīne Kociņa/

- Ieguldījuma vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā,
- Pieejamības plašākai sabiedrības daļai,
- Novada popularizēšana,
- Bilžu kvalitātes.
Apvienība “Sabiedrība ar
dvēseli” darbojas, lai iedzīvotājiem un to apvienībām palīdzētu
īstenot ieceres un paveikt nelielus projektus pašu spēkiem.
1000,00 EUR atpūtas laukuma izveidei piešķirti no Rundāles
novada domes projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”
līdzekļiem.
„Iedzīvotāji veido savu vidi”
projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu, uzlabot savas dzīves un apkārtējās
vides kvalitāti, sekmējot sociālo
atbildību, savstarpējo sadarbību
starp pašvaldību un vietējo sabiedrību.
Ilvija Tetērina, Sabiedrisko
attiecību speciāliste

RUNDĀLES PILĪ NOTIKA GADA UZŅĒMĒJU GODINĀŠANA

Balvu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” ieguva uzņēmums Rundāles
novadā SIA „Kristell”. Foto: I.Tetērina
1.decembrī Rundāles pilī
notika Zemgales plānošanas
reģiona svinīgais pasākums
„Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”.Jau otro gadu tika
sveikti uzņēmēji Zemgalē pasniedzot balvu „Gada
uzņēmējs Zemgalē 2017”.
Kopā tika sveikti 22 pašvaldību uzņēmēji.
Šādu atzinību var saņemt
tikai vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums
reģistrēts vai veic saimniecisko

darbību konkrētās pašvaldības
teritorijā, turklāt pretendentiem
nedrīkst būt nodokļu vai nodevu
parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba
aizsardzības jomā.
Balvu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017” ieguva uzņēmums
Rundāles novadā SIA „Kristell”.
„Kristell” ir palmu vaska sveču ražotājs, kuru sveces ir iecienītas un mīlētas gan ikdienā,
gan svētkos. Dabīgas un krāšņas, smaržojošas un skaistas.

Rundāles novada pašvaldība saņēma atzinību kā uzņēmējdarbībai
draudzīga pašvaldība. Foto: I.Tetērina
Kristell sveces pasūta ne tikai
Latvijā dzīvojošie, bet ir ceļojušas arī ārpus Latvijas.
Pasākuma mērķis ir godināt aktīvus, radošus un godprātīgus Zemgales Plānošanas
reģiona pašvaldību teritorijās
darbojošos “mazos” uzņēmējus,
tādā veidā sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību ZPR
ietilpstošo pašvaldību teritorijās un veicinot uzņēmēju atpazīstamību, kā arī popularizējot
uzņēmējdarbības labas prakses

piemērus.
Pirmo reizi ZPR sadarbībā
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) godināja arī uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldības
Zemgalē – Rundāles novada
pašvaldība saņēma atzinību
kā uzņēmējdarbībai draudzīga
pašvaldība.
Ilvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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BARIKĀŽU ATCERES DIENA
2018. gadā apritēs 27 gadi,
kopš iedzīvotāji no visas Latvijas pulcējās Doma laukumā pie
tagadējās Saeimas ēkas, pie
Latvijas televīzijas un citiem
Latvijai stratēģiski svarīgiem
objektiem, lai nevardarbīgā manifestācijā aizstāvētu Latvijas
neatkarības atjaunošanu. 20.
janvāris ir tā diena, kad Svitenes
tautas namā ik gadu tiek veidoti
barikāžu atceres pasākumi, lai
kopā tiktos tie, kas barikādēs
piedalījās, tie, kas tajā laikā
atradās mājās un, tie, kas par
visu šo lasa jauno laiku Latvijas
Vēstures grāmatās. Lai arī cik
atšķirīgas ir šīs nosauktās auditorijas, tomēr gribas ticēt, kā tās
visas vieno kopīga – Neatkarīga
un brīva Latvija!
Lai šīs atmiņas un kopības
sajūta nezustu, un, lai tās tiktu
nodotas tālāk, 2018. gada 20.
janvārī 17.00 Svitenes tautas
nama zālē tiks rīkots barikāžu
atceres dienas sarīkojums, kas
būs neliela retrospekcija, tam,
kā norisinājās notikumi 1991.
gada janvārī. Koncentrēti tiks
parādīta barikāžu norise pirms
un pēc 20. janvāra notikumiem.
Sarīkojuma uzdevums ir dalīties pieredzētajā, atgādināt
mūsu spēju būt vienotiem un
nodot šo sajūtu tiem, kas šos
notikumus nepiedzīvoja. Par
barikāžu centrālo simbolu kalpos ugunskurs, kas ir spēcīga
vizualizācija, pieminot vārdu barikādes, ne tikai tiem, kas tajās
piedalījās, bet arī tai sabiedrības
daļai, kas to nepiedzīvoja. Sarīkojuma centrālā ass būs viena
cilvēka stāsts par saviem pārdzīvojumiem, šī notikuma laikā,
kā arī pirms un pēc tā.
Lai skatītāju uzmanību un
apmeklētību nenomāktu ārējie
laika apstākļi un, lai sarīkojuma
vēstījums tiktu nodots pēc iespējas koncentrētāk un kvalitatīvāk, pasākumu iecerēts rīkot
Svitenes tautas nama iekštelpās, veidojot simboliskus ugunskurus.
Ar muzikālu programmu barikāžu atcerei patriotisku noskaņu
radīs dziesminieki Egons Pičners
un Valdis Atāls.
Pasākuma noslēgumā kopā
ar folkloras kopu “Svitene” dziedāsim, malkosim tēju un dalīsi-

mies atmiņās.
Pasākumā aicināti piedalīties
Rundāles novada Barikāžu laika
dalībnieki, pensionāru NVO, jauniešu NVO, skolēni un visi interesenti, lai klātienē atcerētos tā
laika notikumus un sajūtas.
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja

VĒLĒJUMI SKOLĒNIEM
Novēlu, lai skolai turpinās
strauja izaugsme!
Ēriks, 10.klase
Turpiniet sniegt neaizmirstamu
skolas pieredzi!
Alise, 10.klase

Veidoja: jauno žurnālistu skola
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JAUNO KOMERSANTU UZŅEMŠANA LIAA BAUSKAS
BIZNESA INKUBATORĀ

LIAA Bauskas biznesa
inkubators, kura darbības
reģionā ietilpst arī Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novadi, līdz 22.janvārim aicina
jaunos komersantus pieteikties dalībai inkubācijas programmā. Atbalsts pieejams
uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti pēdējo 3 gadu laikā.
Inkubatora programma sevī
ietver bezmaksas konsultācijas, iekšējos un publiskos pasākumus, labiekārtotas telpas

ikdienas darbam, savstarpēju
tīklošanos, līdzfinansējumu 50%
apmērā un mentoringu uzņēmuma attīstībai. Komersantiem,
kuri inkubatorā ir sevi attīstījuši
vismaz gadu, papildus tiek piešķirts arī 50% līdzfinansējums
iekārtu iegādei.
LIAA Bauskas biznesa inkubatorā pirmajā darbības gadā
atbalstu ir saņēmuši 7 uzņēmumi un 19 ideju autori, dalībniekiem noorganizēti 30 pasākumi, iesniegti pirmie grantu un
pakalpojuma
līdzfinansējuma

pieteikumi, labiekārtotas telpas
dalībnieku ikdienas biroja vajadzībām un sniegtas bezmaksas
konsultācijas. Dalībnieki ir ieguvuši godalgas, attīstījuši savas
idejas/uzņēmumus un sevi, kā
arī ieguvuši jaunus kontaktus.
Kā atzīst SIA “Daba Daba”
valdes priekšsēdētājs, tad: “Bez
biznesa inkubatora uzņēmuma
izaugsme būtu krietni lēnāka,
mēs mācītos no savām kļūdām,
tas būtu laikietilpīgi. Ļoti novērtējam pasākumus, kuri palīdz
palūkoties uz daudzām lietām

no jauna skatpunkta un dod impulsu jauniem pavērsieniem attīstībā.”
Ja arī Tu vēlies kļūt par LIAA
Bauskas biznesa inkubatora dalībnieku, nāc uz sarunu un piesakies dalībai LIAA Bauskas biznesa inkubatorā līdz 22.janvārim!
Bet, ja tev ir tikai biznesa ideja,
tad dalībai inkubatorā vari pieteikties nepārtraukti.
Kontaktinformācija:
uldis.maniks@liaa.gov.lv
+371 62400908
Facebook.com/LIAABauska/

PAZIŅOJUMS PAR SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS
TARIFA PROJEKTU POLIGONĀ “BRAKŠŅI”
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, 28.12.2017.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators)
iesniedza sadzīves atkritumu
apglabāšanas
pakalpojuma
tarifu projektu atkritumu poligonā “BRAKŠĶI” (II kārta 3. un
4. sektors), Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads, kas aprēķināts
saskaņā ar Regulatora padomes
2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.
Tā kā iesniegtais tarifa projekts skar lietotājus, kuri atrodas
Rundāles pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek sniegta
informācija par tarifu projektu.
SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 30,90 EUR/t

(bez PVN un bez DRN), un tas ir sadzīves atkritumu apglabāša- mi”, Dobeles šoseja 34, Jelgava,
spēkā no 2017. gada 1. aprīļa nas tarifa projektu lietotājs var LV-3007, e-pasta adrese: info@
(SPRK lēmums 02.02.2017).
SIA “Jelgavas komunālie pakal- komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko
Tarifu izmaiņas ir saistītas ar pojumi” birojā Dobeles šosejā pakalpojumu regulēšanas komiAtkritumu apsaimniekoša- 34, Jelgavā, katru darba dienu sijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss
nas likuma 41. panta un pārejas no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš 67097277), e-pasta adrese:
noteikumu 31. punkta prasību sazinoties ar valdes locekli, tālr. sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā
izpildi.
63007720.
no šī paziņojuma publicēšanas
Iepazīties ar tarifu projekPriekšlikumus un ieteikumus normatīvajos aktos noteiktajā
tā ietverto vispārpieejamo in- par tarifu projektu rakstveidā kārtībā.
formāciju, kā arī sniegt savus vai elektroniski var iesniegt SIA
priekšlikumus un ieteikumus par “Jelgavas komunālie pakalpojuKopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc
plānotajām izmaiņām, varētu būt:
Sadzīves atkritumu
DRN likme saskaņā ar
apglabāšanas pakalDabas resursu nodokļa
pojuma tarifs (bez PVN
likumu, EUR/t
un bez DRN), EUR/t

Maksājums ar DRN
(bez PVN), EUR/t

Laikposmā

11,22

35

46,22

01.01.2018.31.12.2018.

6,63

43

49,63

01.01.2019. 31.12.2019.

2,62

50

52,62

No 01.01.2020.

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):
Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t		
31,27
DRN starpības komponente, EUR/t
Pie DRN likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 20,05
Pie DRN likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 24,64
Pie DRN likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 28,65
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t
Pie DRN likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 11,22
Pie DRN likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 6,63
Pie DRN likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 2,62
* Atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma

VĒLĒJUMI SKOLĒNIEM
“Novēlu katram piedzīvot gan
personīgo, gan profesionālo mērķu
piepildījumu, drosmi pieņemt dzīves
izaicinājumus un sagaidīt nākamo
vasaru ar gandarījumu par sasniegto!”
Laura, 11. klase
Veidoja: Jauno žurnālistu skola
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KUKLTŪRAS PASĀKUMI JANVĀRĪ
No 8.-31.janvārim Bērsteles kultūras namā iespēja apskatīt
Roberta Trinska personālo gleznu izstādi.
Svitenes tautas namā
20.janvārī plkst.17.00
1991. gada barikāžu
aizstāvju atceres diena –
veltīta Latvijas 100-gadei.

Rundālē
26.janvārī plkst.19.00
ATT “Stella” izrāde “Dzīves
tango” un Lauras Ikertes radošās
studijas izstāde JZ.

Bērsteles kultūras namā
27.janvārī plkst. 13.00
Pasākums bērniem ziemas
mēnesī. Pēdu meklēšanas
ekspedīcija “Kopā būšana”.

27.janvārī plkst. 13.00
Pasākums ģimenēm “Maziem
mirkļiem ir liela nozīme”.
Pasākums notiks Jaunajā zālē vai
Pilsrundāles vidusskolā (lūdzam
sekot līdzi afišām).

IZDOTS BUKLETS
“MARŠRUTI BAUSKAS, IECAVAS, RUNDĀLES
UN VECUMNIEKU NOVADĀ”

Foto: I.Turkupole-Zilpure
Bauskas Tūrisma informācijas centrs izdevis bukletu “Maršruti Bauskas, Iecavas, Rundāles
un Vecumnieku novadā”. Pie
bukleta strādāts kopš vasaras,
tas veidots, lai potenciālajiem
viesiem palīdzētu noorientēties
plašajā Bauskas apkārtnes tūrisma piedāvājumā, to strukturējot sešos maršrutos: “Bauska”,
“Pilis un muižas”, “Senā tehnika
un spēkrati”, “Gastronomija un
amatnieki”, “Ģimenēm ar bērniem un aktīvai atpūtai”, “Pasākumi”.
Bukletā iekļauti 32 objekti un
14 pasākumi ar īsiem aprakstiem un bildēm.
Bauskas TIC vadītāja stāsta:
“Ceram, ka ar bukleta palīdzību mēs iekārdināsim potenciālo viesi, gidu vai tūrisma
firmu atbraukt tieši uz Bauskas
apkārtni, lai iepazītu un izbaudītu ne tikai šos, bet arī citus
objektus un pakalpojumus. Mūsdienās, kad konkurence ir liela,
svarīgi ir izcelt būtiskāko, labāko
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un interesantāko. Viss tālākais
būs atkarīgs no pašiem tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem vai
viņi pratīs attaisnot klienta cerības, radīs vēlmi un interesi šeit
uzturēties ilgāk”.
Bukletu paredzēts dalīt tūrisma izstādēs Lietuvā, Igaunijā
un Latvijā, kā arī tūrisma informācijas centros Latvijā. Buklets
izdots latviešu, krievu un angļu
valodā kopā 6000 eksemplāros, to finansē Bauskas, Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldības.
Buklets pieejams arī Bauskas Tūrisma informācijas centrā, bet tā pdf versija lejuplādējama mājas lapā www.visit.
bauska.lvsadaļā: Info – Brošūras,
bukleta PDF fails.
Informāciju sagatavoja
Bauskas Tūrisma
informācijas centra vadītāja
Inese Turkupole-Zilpure

BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2018.GADA 8.JANVĀRI
Kadastra
apzīmējums

40760010050
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030452
40760030495
40760030496
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760080095
40760080096
40760080098
40760080138
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080155
40760080141
40760080145
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080285
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080288
40760100029
40880010095
40880040146
40880040326
40880040364
40880040315
40880040385
40960070193
40960070280
40960070304
40960070305
40960070302
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960070246
40960070249
40960070250
40960080085
40960020040

Nosaukums
Rundāles pagasts

Platība
(ha)

Punslavu pers.palīgs
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pie Spricēniem
Pie Šalkām
Pie Šalkām
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 1.7
Saulaines mazdārziņš 1.9
Saulaines mazdārziņš 2.24
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 5.4.
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.17
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.8
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgsaimniec.
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Mežausmas (daļa)
Rundāles pagasta zemes

1,5000
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,2000
2,0900
0,2900
0,4400
0,2800
0.1800
0,0100
0.0073
0.0500
0,1000
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,3180
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
3,2200
1,0000

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Dunduri
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Pašvaldībai piekritīgā zeme

0.7000
1,8000
0,1000
0,0700
0,0600
0.4000

Zeme pie upes
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

2.8000
0,3800
0,2200
0,5300
1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
0,0300
0,3200
0,2100
0,2200
0,1691
0,1100

Svitenes pagasts

Viesturu pagasts
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ZIEMASSVĒTKU VĒRTĪBAS BĒRNU ACĪM

Valsts asinsdonoru centrs 2018.
gada 18.janvārī no plkst. 10:00
līdz 13:00 organizē Donoru dienu
Saulainē, Kandavas LT Saulaines
teritoriālās struktūrvienības bibliotēkas telpās (ieeja no sētas puses).
Iesaistoties asinsdonoru kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelaimē
nonākušajiem, kam nepieciešamas
asinis. Viena asins deva var izglābt
ceļu satiksmes negadījumā cietušo,
pacientu ar apdegumiem un palīdzēt vēža slimniekam.
Katrs asins un asins komponentu donors:
• gūst morālu gandarījumu,
• izziņu par asins testēšanas rezultātiem (pēc pieprasījuma),uzkodu
komplektu;
• pēc asins ziedošanas saņem
kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai 4,27 euro.
Kompensāciju donoriem izmaksā
bezskaidras naudas pārskaitījuma
formā uz donora norādīto kontu;
• izziņu par asins nodošanu, kuru,
iesniedzot darba devējam, var saņemt apmaksātu brīvdienu;
• gada laikā (365 dienu ietvaros)
ziedojot asinis trīs vai vairāk reizes, Tu saņem Donora privilēģiju
karti, kas dod iespēju saņemt dažādas atlaides (vairāk informācijas atradīsiet www.vadc.lv sadaļā
Donoriem/Privilēģiju karte.
• Ņem personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti (tiesības
vai dokumentu kopijas nederēs),
bankas konta numuru un palīdzi!
Izsmeļošāku informāciju par
asins ziedošanu var uzzināt mājas
lapā www.donors.lv.
Mums ir viena asinsrite. Arī Tu
vari palīdzēt glābt citu cilvēku dzīvības!
Valsts asinsdonoru centra
sagatavotā informācija

Es gribētu, lai visi slimie
atveseļotos, lai nepludotu
ūdens, un lai es ar savu
klasesbiedreni būtu labākās
draudzenes uz mūžu!

Es vēlos sev vēl vienu
brāli, un lai tagadējais
brālis mani klausītu!

Es gribu, lai mans
tētis atbrauc.

Es vēlos, lai visiem
būtu daudz naudas
un spīdētu saule!

Es vēlos, lai
pasaulei atnes laimi.

Es gribu, lai man ietu
labāk ar
garumzīmēm.

Informējam, ka no 2018.gada
janvāra informāciju izdevumā „Rundāles Novada Ziņas” netiek publicētas iedzīvotāju apaļās jubilejas,
pamatojoties uz Fizisko personu
datu aizsardzības likuma 1.pantu šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko
personu pamattiesības un brīvības,
it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskas personas
datu apstrādi.
Informācijai, kas attiecas uz mirušām personām, netiek piemērots
Fizisko personu datu aizsardzības likums (Datu, valsts inspekcijas kompetence nav attiecināma uz mirušu
personu datu apstrādes uzraudzību).
Tomēr atsevišķos gadījumos mirušā
dati var būt netieši aizsargājami.

Es vēlos, lai man būtu
telefons, un lai manam
draugam būtu labāks
telefons.

Veidoja: jauno žurnālistu skola

Sveicam novada jaunos
iedzīvotājus un viņu vecākus!

Vadims un Rūta

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
LIDIJA IVANOVA, 03.05.1951. – 11.12.2017.
BENITA SPALE-KACĒNA, 07.05.1954. – 15.12.2017.
GAIDA PRANCE, 07.01.1937. – 15.12.2017.

„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 – Ilvija Tetērina: e-pasts ilvija.teterina@rundale.lv, tālr. 63962236

