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NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 29.aprīlī nolēma:
- apstiprināt Rundāles novada domes 2009.gada konsolidēto gada
pārskatu;
- apstiprināt mērķdotācijas izlietošanas plānu Rundāles novada
pašvaldības autoceļiem un ielām 2010.gadā;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.8
„Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par Rundāles novada domes budžetu
2010.gadam”;
- precizēt Rundāles novada domē 2010.gada 25.martā apstiprinātos
saistošos noteikumus Nr.7 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu”, atbilstoši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas 2010.gada 13.aprīļa atzinumā „Par saistošajiem noteikumiem” norādītajam. Saistošie noteikumi stājas spēkā š.g. 1.jūnijā;
- apstiprināt Rundāles novada domes konkursa „Sakoptākā sēta”
nolikumu;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem
„Lielbūčas” un „Mazjāņi” Rundāles pagastā, „Vecraģi” un „Osīši”
Viesturu pagastā, „Jaunvītoliņi” Svitenes pagastā;
- noteikt, ka nekustamā īpašuma „Akmentiņi – Lati”   jaunizveidotā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0365 ir pašvaldībai
piekritīgs zemes gabals un apstiprināt tā platību 0,1 ha;
- piešķirt Valsts zemes dienesta NĪVK IS datu bāzē reģistrētajiem
pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Bērsteles ciematā, ar
kadastra numuriem saskaņā ar pielikumu (ar pielikumu iespējams
iepazīties Rundāles novada domē), nosaukumu „Bērsteles lauki”;
- piešķirt Valsts zemes dienesta datu bāzē NĪVK IS reģistrētajiem
pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem Svitenes ciematā, ar
kadastra numuriem saskaņā ar pielikumu (ar pielikumu iespējams
iepazīties Rundāles novada domē), nosaukumu „Svitenes
mazdārziņi”;
- piešķirt AS „Latvenergo” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem
(transformatoru apakšstacijām) TP-4758, TP-4745, TP-4738,
TP-4719, TP-4701, TP-4417, TP 4215 un TP-4214 adreses un
nosaukumus;

- piešķirt no nekustamā īpašuma „Raibiņas” atdalītajai neapbūvētajai
zemes vienībai nosaukumu „Raibiņu lauks”;
- piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemeļi” atdalītajai neapbūvētajai
zemes vienībai nosaukumu „Jaunziemeļi”;
- piešķirt no nekustamā īpašuma „Strauši” atdalītajai neapbūvētajai
zemes vienībai nosaukumu „Mazstrauši”;
- piešķirt no nekustamā īpašuma „Lejasstrautnieki” atdalītajai
neapbūvētajai zemes vienībai nosaukumu „Mazstrautnieki”;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Straumes” ar kopējo platību
8,0 ha aptuveni 2,5 ha lielu zemes gabalu, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
- iznomāt Inesei Skujiņai no pašvaldībai piekritīga zemes gabala
„Pilsrundāles ciemats 1”  daļu 0,03 ha platībā;
- iznomāt Valērijam Siliņam nekustamā īpašuma „Stropi” zemes
vienību 0,1 ha platībā un nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”
zemes vienību 0,1 ha platībā uz vienu gadu lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt Ligitai Kļaviņai nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”
vienu zemes vienību 0,1 ha platībā uz vienu gadu lauksaimniecības
vajadzībām;
- iznomāt Jeļenai Zajecai nekustamā īpašuma „Svitenes mazdārziņi”
vienu zemes vienību 0,1 ha platībā uz vienu gadu lauksaimniecības
vajadzībām;
- pagarināt Viesturu pagasta padomē 2007.gada 20.martā noslēgto
Zemes nomas līgumu ar Ojāru Baltiņu uz pašvaldībai piekrītošiem
zemes gabaliem: nekustamā īpašuma „Ozola lauks” zemes
vienības 0,7 ha, 0,47 ha un 0,61 ha platībā;  nekustamā īpašuma
„Bērsteles lauks” zemes vienības 0,32 ha un 0,28 ha platībā;
- iznomāt Aivaram Atstupenam pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības” daļu –
zemes gabalu 3,24 ha platībā
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2010.gada 27.maijā
plkst.14.00.

DRAUDZĪBAS FESTIVĀLS
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
29. un 30. aprīlī Pilsrundāles vidusskolas kolektīvs uzņēma savus
draugus no Pjarnu-Jaagupi ģimnāzijas un Saločai vidusskolas.
Triju valstu skolu festivāls notika jau 43.reizi un šogad tika veltīts
Baltijas valstu neatkarības atgūšanas 20.gadadienai.
Festivāla atklāšanā katra skola bija sagatavojusi prezentāciju
par savu valsti un skolu. No mūsu skolas šo darbu veica
12. klases skolēni, kuri ir dzimuši jau brīvajā Latvijā – 1991. gadā.
Ļoti emocionāls bija atklāšanas svinīgā pasākuma noslēgums,
kad visi skolēni un skolotāji, skanot dziesmai „Atmostas Baltija”,  
sadevās rokās.
Vēlāk viesi devās iepazīt Rundāles pili un tās parku, kā arī
mūsu skolas Svitenē un Bērstelē. Vakarā visiem skolotājiem bija
draudzīga tikšanās, savukārt skolēniem - diskotēka.
Festivāla otrajā dienā skolēniem bija iespēja parādīt, kā viņi
spēj savstarpēji sazināties un sadarboties gan sportojot, gan
veicot radošo darbu. Tika realizēta skolotājas Dainas Bergmanes
ideja – pie skolas atklāja draudzības akmeni,  uz kura ornamentus
veidoja visu 3 skolu pedagogu grupa.
Festivāls noslēdzās tradicionāli – ar svinīgām uzrunām un roku
spiedieniem, apmainoties ar dāvanām, izlozējot festivāla laikā
veidoto mākslas darbu, vimpeļa nodošanu un atvadām.

Nākamajā pavasarī visas trīs skolas tiksies jau Lietuvā.
Liels paldies gan skolēniem, gan skolotājiem par ieguldīto
darbu pasākuma organizēšanā un skolas noformēšanā!   Paldies
arī Raivo Tarvānam par tehnisku palīdzību akmens novietošanā
pie skolas!
Anda Liškauska,
Pilsrundāles vidusskolas direktore
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NOSLĒDZAS
PIRMAIS PERIODS PROJEKTAM
„PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA”*
UZSĀKTI „CUKURA CEĻU”
REKONSTRUKCIJAS DARBI
Aprīļa mēnesī uzsākti ceļu rekonstruk
cijas darbi projekta „Cukura rūpniecības
restrukturizācijas pasākumi Rundāles
pagastā 2” ietvaros. Ir notikušas pirmās
būvsapulces ceļa posma Saulītes
– Mazmežotne – Senči, kā arī ceļa  
Saulaine – Sējēji rekonstrukcijai.
Ceļa Saulaine – Sējēji (0,64 km) re
konstrukcijas darbus veic SIA „Abrasiv”.
Savukārt ceļa posma Saulītes –
Mazmežotne – Senči (0,739 km) rekon
strukciju  veic SIA „Zauers”.
Projekta ietvaros tiks veikta arī
ceļa posma Mazrundāle – Vecrundāle
(1,9 km) un tilta (0,3 km) rekonstrukcija
ceļa posmā Mazrundāle – Vecrundāle.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauk
saimniecības garantiju fonda (ELGF)
piešķirto finansējumu LVL 168 260
apmērā pasākuma „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsts reģionam, ko skārusi
cukura rūpniecības restrukturizācija”
ietvaros. Rundāles novada domes
finansējums sastāda LVL 35 334,60.

PILSRUNDĀLĒ TIEK
REKONSTRUĒTA LEJNIEKU IELA
Pilsrundāles ciemā uzsākta Lejnieku
ielas rekonstrukcija, kas tiek veikta
projekta „Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Rundāles
pagastā” ietvaros. Rekonstrukcijas
darbus veic SIA „VIONA”. 21. aprīlī
notika pirmā būvsapulce, kur tika
pārrunāta notiekošo darbu gaita un
aktuālie jautājumi.
Projekta „Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Rundāles
pagastā” ietvaros plānots labiekārtot
bērnu laukumu pie daudzdzīvokļu mājas
„Saulgrieži”, uzstādot bērnu pilsētiņas
daudzfunkcionālu moduli, kā arī veikt  
teritorijas labiekārtošanas darbus
pie daudzdzīvokļu mājas „Zemzari”,
kur atrodas bibliotēka un doktorāts uzstādot 3 soliņus, 2 atkritumu urnas
un statīvu velosipēdu novietošanai.
Bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu   un
labiekārtošanas komplektu piegādās un
uzstādīs SIA „Verity”.
Projekts paredz pastaigu celiņa
pagar in āšanu no Mežotnes baznīcas
līdz Vīna kalnam, uzstādot koka laipu.
Tehnisko projektu veicamajai aktivitātei
sagatavoja SIA „Manass”.
Projektu plānots īstenot līdz
2010. gada 30. septembrim. Projekta
kopējais finansējums ir LVL 140 000,00,
kur attiecināmais finansējums ir
LVL 115 702,47: LVL 86 776,84 ir
ELFLA finansējums, LVL 21 694,21
valsts budžeta finansējums, savukārt
LVL 28 925,63 Rundāles novada domes
finansējums.
Jānis Ercens,
Rundāles novada domes izpilddirektors

Jau kopš šā gada janvāra Rundāles
novada dome kā partneris realizē Latvijas
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projektu „Pirmsskolas izglītība”. Projekta
vadošais partneris ir mūsu novada kaimiņi Pakrojas rajona pašvaldība Lietuvā.
Projekta ietvaros tiek veidota sadarbība
starp pirmsskolas izglītības iestādēm
„Mārpuķīte” Rundāles novadā un
„Ažuoliukas” (latv. – „Ozoliņš”) Žeimē
Lietuvā. Abi bērnudārzi atrodas tikai 12 km
attālumā viens no otra.
Pirmajā projekta realizācijas periodā
mūsu bērnudārza „Mārpuķīte”   pedagogi
izmantoja iespēju piedalīties semināros
par veselības nostiprināšanu un vasaras
nometņu organizēšanu. Semināri norisi
nājās Pakrojā un Žeimē Lietuvā un tos
organizēja projekta vadošais partneris.
Savukārt mēs kaimiņzemes partneriem
piedāvājām ieskatu par lietuviešiem
Latvijā un tradīciju saglabāšanu, ko vadīja
Bauskas novadpētniecības un Mākslas
muzeja Vēstures nodaļas vadītājs Aigars
Urtāns. Semināra ietvaros dalībnieki tikās
ar Bauskas lietuviešu biedrību „Astra” –
tika izpildītas lietuviešu tautas dziesmas,
iemēģināts tradicionāls deju solis, kā arī
uzklausīti Latvijas lietuviešu dzīves stāsti un
pieredzes par tradīciju saglabāšanu.
Projekta ietvaros organizējām semināru
par latviešu un lietuviešu tautas mūzikas
instrumentiem Zemgalē. Pirmsskolas   izglī
tības pedagogiem bija iespēja apgūt iemaņas
tradicionālo mūzikas instrumentu - latviešu
niedru stabulītes un lietuviešu skuduča pagatavošanas mākslā   Latvijā pazīstamā
etnomuzikologa Valda Muktupāvela vadībā.  
Semināra noslēgumā dalībnieki iemēģināja
instrumentu skanējumu, spēlējot senu
lietuviešu tautas sutartīni.

Projekts vēl tikai iesācies, bet varam
teikt, ka mūsu novada pirmsskolas izglītības
pedagogi ir atraduši domu biedrus,
guvuši jaunu pieredzi un idejas darbam,
kā arī būtisks guvums ir PII „Mārpuķīte”
audzēkņiem, kuri pateicoties projekta
aktivitātēm viesojās Žeimes bērnudārzā
„Ažuoliukas” un   piedalījās Meteņu dienas
un Lieldienu svinībās.
Projekta turpinājumā gaidāmi dažādi
semināri pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem, metodisko materiālu sagata
vošana un publicēšana, kā arī sadraudzības
nometne „Mārpuķītes” un „Ažuoliukas”
audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem.
Papildus šīm aktivitātēm Rundāles novada
jaunceļamajam bērnudārzam plānots
iegādāties mūsdienīgu sporta zāles
aprīkojumu, tautas mūzikas instrumentus,
tautas tērpus mazajiem dejotājiem, kā
arī konferenču aprīkojumu lielajai zālei.
Jāatzīmē, ka projekta laikā taps arī ābece
latviešu un lietuviešu valodās. Projektu
„Pirmsskolas izglītība” realizācija turpināsies
līdz 2011.gada vasarai.
Laura Ārente,
Rundāles novada domes Sabiedrisko
attiecību un projektu speciāliste
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta
saturu atbild Rundāles novada dome un tā nevar
tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.
__________________
* Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007-2010 projekts „Sadarbības
veidošana starp pirmsskolas izglītības iestādēm
Latvijas – Lietuvas pierobežā (īsais nosaukums
„Pirmsskolas izglītība”, projekta Nr. LLII-093)

AKTUALITĀTES SPORTĀ
Sudrabs novada sieviešu komandai
volejbolā
Šā gada 25. aprīlī noslēdzās Bauskas
novada atklātais čempionāts volejbolā sie
vietēm. Rundāles novada sieviešu komanda
finālspēlē sagādāja uztraukumus sacensību
pirmajām čempionēm no Vecumniekiem, jo
visi spēles seti noritēja sīvā cīņā un tikai
setu galotnēs rundālietes piekāpās savām
pretiniecēm.

Rundāles novada sieviešu komanda
izcīnīja sudraba medaļas un šo panākumu,
trenera V.Zariņa vadībā kaldināja: Viktorija
un Solvita Baranes, Santa Švāģere, Marita
Leja, Lauma Zariņa, Māra Graudiņa, Ilze
Ladusāne.
Apsveicam ar augsto sasniegumu!

Futbolistiem 3.vieta telpu futbolā
Sestdien, 1.maijā noslēdzās Bauskas
novada atklātais čempionāts telpu futbolā.
Rundāles novada komandu, treneres
V. Ž u r a v ļ o v a s
vadībā,
pārstāvēja
N. Artimovičs, G. Liškauskis, A. Avots,
A. Augstkalns, J. Novikovs, O. Bļinkovs,
N. Kočerigins, A. Kuruļenko, V. Strukovs,
J.Mičs, D.Gorijavčevs un E.Petrauskis.
Rundālieši izcīnīja 3.vietu.
Apsveicam!
Lūcija Volodina,
Sporta nodaļas vadītāja
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APSTIPRINĀTI 11 IEDZĪVOTĀJU PROJEKTI
PAR DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANU
Š. g. 12. aprīlī tika apmeklēti un izvērtēti
visi 17 iedzīvotāju iesniegtie projektu
pieteikumi Rundāles novada domes un
Nīdlerlandes fonda KNHM rīkotā projektu
konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010”
ietvaros. Projektu pieteikumu izvērtēšanas
komisijā darbojās Viesturu pagasta pārvaldes
vadītājs Nauris Brūvelis, domes Attīstības
nodaļas speciāliste Ludmila Knoka, Viesturu
pensionāru padomes pārstāvis un ilggadējs
konkursa „Sakoptākā sēta” žūrijas komisijas
vadītājs Arvīds Pēkalis, kā arī Nīderlandes
fonda KNHM pilnvarotais pārstāvis Latvijā
Eduards Zvirgzds.
Attīstības nodaļas speciāliste Ludmila
Knoka atzīmē, ka projektu izvērtēšana
nebija viegla, jo iedzīvotāji šogad iesnieguši
ļoti daudz interesantu ideju: „Ļoti skumdina
fakts, ka nācās atteikt finansējumu vairāku
projektu realizācijai, jo Nīderlandes fonds
Rundāles novadam ir piešķīris finansējumu
10 projektu realizācijai, savukārt iesniegti
vērtēšanai bija 17 projektu pieteikumi.
Īpaši grūti bija pieņemt lēmumu par
finansējuma atteikumu projektam „Salnas”
Svitenes pagastā, kur bija plānota jumta
rekonstrukcija – apskatot objektu klātienē,
projektu izvērtēšanas komisija secināja, ka
esošā problēmsituācija ir daudz lielāka nekā
projekta līdzekļi to spēj atrisināt.”
„Neskatoties uz grūtajiem lēmumiem,
mani ļoti gandarīja fakts, ka cilvēki ir
uzdrošinājušies, atraduši savstarpēji kopīgu
valodu un apvienojušies sava izvēlētā mērķa
sasniegšanai,” secināja Ludmila Knoka.
Kopumā tika atbalstīti 11 projekti,
piešķirot 600 EUR finansējumu katram
(t.i. 421 LVL); diviem projektiem tika piešķirts
daļējs finansējums 300 EUR apmērā.
Finansējumu ieguvušo projektu darba
grupām būs jānodrošina līdzfinansējums
400 EUR (t.i. 281 LVL) apmērā.
Atbalstīto projektu realizācija turpināsies

visu vasaru līdz augusta beigām. Septembrī
katru projektu atkārtoti apmeklēs projektu
izvērtēšanas komisija, ne tikai novērtējot
paveikto, bet arī nosakot labāko projektu, kas
tālāk tiks virzīts naudas balvas saņemšanai
EUR 500,00 apmērā. Naudas balva tiks

pasniegta svinīgā pasākumā 2011. gadā,
kur pulcēsies KHNM fonda rīkotā projektu
konkursa laureāti no visas Latvijas.
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
Finansējuma apjoms
(EUR)

Atbalstītie projekti
BŽ lasonīši (projekta vadītāja: Aelita Ramane)
Bērnu grāmatu iegāde un lasīšanas aktivitāšu organizēšana

600,00

Galantā gadsimta šarms (projekta vadītāja: Elīna Kuzņecova)
Teatralizēta priekšnesuma veidošana rokoko stilā Rundāles
novada svētkos

600,00

Entuziasti (projekta vadītāja: Solveiga Ikerte)
Līdzcilvēku hobiju un prasmju apzināšana, izstādes un bukleta
veidošana, radošās darbnīcas

600,00

Šurumburums (projekta vadītāja: Sandra Paegle)
Teātra rekvizītu iegāde un uzvedumu sagatavošana

600,00

Svitenes aktīvisti (projekta vadītājs: Pēteris Grabovskis)
Izglītojošas dabas takas izveide un koka tiltiņa uzstādīšana
Svitenes muižas parkā

600,00

Par veselīgu vidi (projekta vadītājs: Arvis Sivačovs)
Kanalizācijas un ūdens cauruļu nomaiņa, kāpņu telpas
renovācija, ārdurvju un logu nomaiņa

600,00

Meistari (projekta vadītājs: Juris Kuruļenko)
Jumta renovācija, jaunu ūdens notekcauruļu uzstādīšana, kāpņu
telpas durvju nomaiņa, nojumītes remonts

600,00

Spēkavots (projekta vadītāja: Iveta Borkovska)
Ūdenstorņa demontāža, jauna sūkņa ierīkošana, sūkņa mājas
jumta remonts un siltināšana

600,00

Saules stariņš (projekta vadītāja: Larisa Jurago)
Jumta remonts, kāpņu telpas nojumītes renovācija

300,00

Cerība (projekta vadītāja: Irēna Maldute)
Jumta remonts, kāpņu telpas durvju nomaiņa

300,00

Lielupes atpūtnieki (projekta vadītāja: Līga Kļaviņa)
Kāpņu un skatu laukuma uzstādīšana Lielupes krastā, peldvietas
ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana

600,00

5.JŪNIJĀ – PIRMIE RUNDĀLES NOVADA SVĒTKI
Š.g. 5.jūnijā, atzīmējot Rundāles novada
izveidošanas pirmo gadadienu, aicinām
visus apmeklēt Rundāles novada svētkus!
Plkst. 14.00 svētkus atklās novada svētku
gājiens, kas sāksies pie Rundāles novada
domes ēkas un virzīsies uz Rundāles pils
laukumu.
Gājienā laipni aicināti iesaistīties visi
Rundāles novada uzņēmumi, zemnieku
saimniecības, iestādes, amatierkolektīvi –
visi, kas vēlas izbaudīt kopības izjūtu! Katram
kolektīvam būs iespēja sevi radoši parādīt
– gājiena tēma „Kādi mēs esam Rundālē!”.
Gājiena dalībnieku radošā izdoma tiks
vērtēta un vismaz trīs interesantākie gājiena
dalībnieku kolektīvi saņems pārsteiguma
balvas!
Plkst. 15.00 – svētku svinīga atklāšana un
dažādas aktivitātes visā Rundāles pils dārza
teritorijā – mūsu novada amatierkolektīvu
priekšnesumi un sadraudzības pašvaldību
– Pakrojas un Vabaļninku amatierkolektīvu

uzstāšanās, atrakcijas, nodarbības bērniem
un tirgošanās.
Plkst. 18.00 – svinīgs noslēguma koncerts
pils dārza Zaļajā teātrī, muzicēs arī Dailes
teātra dziedošie aktieri.
Plkst. 21.00 – novada svētku noslēgumā
visi svētku dalībnieki aicināti uz zaļumballi,
kas notiks laukumā pie Pilsrundāles vidus
skolas. Ballē muzicēs grupa „Roja”.
Ieeja novada svētkos – bez maksas.

FOTO PAR RUNDĀLES NOVADU
Svētku ietvaros Rundāles pils Dārznieku
mājā ir paredzēts demonstrēt fotogrāfijas no
Rundāles novada dzīves – „Mēs Rundāles
novadā”. Aicinām ikkatru iedzīvotāju pārskatīt
savus elektroniskos foto arhīvus un iesniegt
interesantas fotogrāfijas, kas Jūsuprāt
vistiešāk atbilst minētajam tematam.
Foto iespējamās tēmas – novada iedzīvo
tāji, kultūrvēsturiskie objekti (pieminekļi,
baznīcas, pilis, muižas, muzeji   u.c.), dabas

objekti un ainavas, atpūta Rundāles novada
tūrisma servisa un apskates objektos (viesu
mājas, kafejnīcas, zemnieku saimniecības,
aktīvā atpūta u.c.), Rundāles novada  
pagasti (cilvēki, ēkas, parki, u.c.) un novada
kultūras, sporta un izklaides pasākumi, citas
sabiedriskās aktivitātes.
Katrai iesūtītajai fotogrāfijai obligāti
jāpievieno šāda informācija:
• autora vārds, uzvārds;
• objekta vai vietas nosaukums;
• foto uzņemšanas datums.
Fotogrāfijas elektroniskā formātā aicinām
iesniegt Rundāles novada domes 1. stāvā
Attīstības nodaļā t.63962236, m.t.26620205
vai arī iesūtīt uz e-pastiem:
inta.klive@rundale.lv vai
laura.arente@rundale.lv.
Uz tikšanos novada svētkos!
Sandra Paegle,
Kultūras nodaļas vadītāja

Aivars Okmanis

1.

Ls 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi);

4.1. individuālo dzīvojamo ēku, „dvīņu” māju, dārza māju (vasarnīcu), dzīvokļu, saimniecības
ēku, garāžu, kiosku, paviljonu u.c. palīgceltņu būvniecība, rekonstrukcija, renovācija,
restaurācija vai nojaukšana:

4. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu

3. Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk tekstā – Nodeva) likmē ietvertas
izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo
dokumentu sagatavošana un izsniegšana, būvprojektu izmaiņu saskaņošana, kā arī citas ar
būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības).

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Rundāles
novada administratīvajā teritorijā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Bauskas
novada Būvvaldes (tālāk tekstā – Būvvalde) pozitīvu atzinumu projektēšanai vai būvatļauju.

1. Nodeva nosakāma par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 10. punktu un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu
Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. punktu

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”

Apstiprināti ar novada Domes 2010. g. 25. marta sēdes lēmumu Nr. 2 (prot. Nr. 3)

Domes priekšsēdētājs

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajai
kārtībai.

2. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana aizliegta līdz 2023. gada 1. janvārim.

1. Saistošie noteikumi nosaka ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu visā
Rundāles novada teritorijā.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14. panta trešo daļu un likuma
„Ģenētiski modificēto organismu aprites likums”
22. panta otro daļu

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2010. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
„PAR ĢENĒTISKI MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAS AIZLIEGUMU
RUNDĀLES NOVADĀ”

Apstiprināti ar novada Domes 2010. g. 25. marta sēdes lēmumu Nr. 19 (prot. Nr. 3)

Rundāles novada domes saistošie noteikumi

Domes priekšsēdētājs
2.

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2010. gada 1. jūniju.
Aivars Okmanis

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Rundāles pagasta padomes 2008. gada 17. aprīļa saistošos
noteikumus Nr. 3 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”, Viesturu pagasta
padomes 2008. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu” un Svitenes pagasta padomes 2008. gada 23. aprīļa saistošos
noteikumus Nr. 6 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu”.

14. Nodevu aprēķina un kontroli pār nodevas nomaksu pilnā apmērā veic Rundāles novada
domes Finanšu nodaļa.

13. Saņemtā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu galvenokārt tiek izlietota būvniecības
dokumentācijas izstrādei un Būvprojektu saskaņošanas, būvniecības uzraudzības un
Būvvaldes tehniskā darba nodrošināšanai.

12. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek veikta par
valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būvniecība nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

11. Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāuzrāda maksājuma dokumenti par nodevas nomaksu
pilnā apjomā.

10. Nodeva iemaksājama Rundāles novada domes kasēs vai arī Rundāles novada domes
norēķinu kontā bankā.

Būvatļaujas atjaunošanas (ja izsniegtā būvatļauja anulēta u.tml.) gadījumā nodeva
maksājama 4. punktā noteiktā kārtībā.

Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā, saņemot apliecinājuma
kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu, maksājama nodeva 20% apmērā no 4.punktā noteiktās
attiecīgās likmes.

8.

9.

Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neizsniedz, iekasētā nodevas
daļa netiek atmaksāta.

40 % no nodevas likmes par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot Būvvaldes
plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojektēšanai, bet atlikušie 60 % no nodevas
likmes maksājami, saņemot būvatļauju.

Ls 10,00 (desmit lati un 00 santīmi).

Nodevas likme par būvatļaujas pārreģistrāciju:

7.

6.

5.

Ls 15,00 (piecpadsmit lati un 00 santīmi).

4.5. teritorijas labiekārtošana, t.sk. žoga izbūve vai rekonstrukcija:

Ls 30,00 (trīsdesmit lati un 00 santīmi);

4.4. inženierbūvju (ceļi, ielas, stāvlaukumi, sporta laukumi u.tml.) izbūve, rekonstrukcija,
renovācija vai nojaukšana:

Ls 30,00 (trīsdesmit lati un 00 santīmi)

4.3. inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija, renovācija vai nojaukšana:

Ls 150,00 (simts piecdesmit lati un 00 santīmi);

4.2. sabiedrisko, daudzdzīvokļu dzīvojamo, rindu māju un ražošanas ēku būvniecība,
rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana:

Rundāles novada domes saistošie noteikumi

Rundāles novada ziņas - Intervija

SPĪTNIECE NO SĒLIJAS
Intervija ar Mariju Teišersku, Rundāles novada domes
deputāti un Finanšu nodaļas vadītāju
Marija Teišerska ir dzimusi Ilūkstes pusē, Daugavpils rajonā.
Marija ir nākusi no lielas ģimenes – ģimenē bija 7 brāļi un 7
māsas. Viņa stāsta, ka vēl joprojām atceras „pilnās mājas”
sajūtu, kur visās malās skan smiekli.
Marija atzīstas, ka pēc dabas ir spītīga, un tieši šī spītība ir
viņai palīdzējusi daudz sasniegt, jo devusi pārliecību.
Rundāles novada domē ievēlēta ar 742 balsīm no saraksta
„Cilvēkiem un zemei”.
Jūs esat no Sēlijas. Kā Jūs
Dzimusi:
šeit – Rundālē – nokļuvāt?
Ilūkstē, Daugavpils rajonā
Es mācījos Malnavas tehni
kumā grāmatvedību un pēc
Nodarbošanās:
tehnikuma beigšanas sadales
Rundāles novada domes
rezultātā nonācu Rundālē.
Finanšu nodaļas vadītāja
Esmu šeit jau 34 gadus un
Dzīves moto:
visu šo laiku nostrādājusi
grāmatvedībā.
Ar spītību var panākt visu
Jāsaka, ka iedzīvoties šeit bija
Marija labprāt lasa:
ļoti grūti. Manā dzimtajā pusē
Vieglo literatūru, lai atpūstos
visus lauku darbus darīja visi
no darba dienas
kopā – visa ģimene un kaimiņi
arī palīdzēja. Zemgalieši ir
savrupi – katrs pats par sevi.
Vairāk izjūtu arī skaudību.
Pietrūkst arī tās puses ainava. Šeit sēņot jābrauc kilometriem tālu.
Tāpat liela problēma Ziemassvētkos eglīti atrast.
Neskatoties uz šeit nodzīvotajiem gadiem, savā būtībā esmu palikusi
sēliete. Ja vajag, varu arī latgaļu valodā runāt.
Jums grāmatvedība padodas...
Jā, es jau bērnībā ņēmu nost saviem vecākajiem brāļiem rūtiņu
burtnīcas, lai rēķinātu. Man ļoti padevās un arī patika matemātika.
Es jau agri apzinājos, ka iešu strādāt darbu, kas saistīts ar
dokumentiem un rēķināšanu – un tas ir arī piepildījies.
Agrāk, pirms pašvaldību apvienošanās novadā, es zināju visus
skaitļus no galvas – rēķinus, summas, kontu atlikumus. Tagad,
apvienojoties trijām pašvaldībām vienā novadā, ir grūtāk visu paturēt
galvā. Pieprasītais informācijas apjoms ir trīskāršojies.
Bet neskatoties uz to visu, man ļoti patīk šis darbs. Man visu mūžu
ir paveicies ar maniem darba kolēģiem. Vienīgi ar mani pašu, laikam
mana temperamenta dēļ, šad un tad nav viegli.
Cik sasaukumus Jūs esat deputāte?
Esmu deputāte jau trešo sasaukumu. Nu jau esam gadu nostrādājuši
kā Rundāles novada deputāti un gribētu teikt, ka šajā sasaukumā
deputāti necīnās par savām ambīcijām, bet gan domā par novadu
kopumā. Iesākums bija interesants posms, bet nu jau tūlīt pat
būs nostrādāts gads. Mēs visi cenšamies aptvert visa novada
vajadzības. Strādājot Rundāles novada domē un darbojoties par
deputātu, daudzas lietas un izskatāmos jautājumus redz citādāk.
Esmu arī Rundāles Krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja,
līdz ar to man ļoti daudz sanāk kontaktēties ar cilvēkiem.
Kāpēc Jūs nolēmāt startēt vēlēšanās?
Domāju, ka iepriekšējo divu sasaukumu laikā esmu uzkrājusi
diezgan lielu pieredzi un izpratni par lēmumu pieņemšanas procesu
un tā niansēm. Šādā veidā ir iespēja palīdzēt cilvēkiem.
Kādas Jūs saskatāt prioritātes novada attīstībā?
Primāri ir jāsakārto novada ciematu infrastruktūra, kā arī jādomā par
sociālo sfēru.  Noteikti ir jādod priekšroka projektu apgūšanā, jo tas
pašreiz ir viens no veidiem, kā piesaistīt papildus finansējumu.
Kas pēc Jūsu domām ir Rundāles novada patriots?
Es domāju, ka mūsu novada patriots ir tas, kurš interesējas par
sociālo labklājību. Patriots ir aktīvs un darbīgs, tāds, kurš domā
un cīnās par novada attīstību, paliek un darbojas savā novadā un
nemeklē laimi citur.

5.
Kā Jūs sevi lutināt?
Es cenšos katru svētdienu atvēlēt laiku braucienam uz baseinu, kā
arī reizi gadā atvēlēt laiku sanatorijai Jaunķemeros – dūņu, ūdens
procedūrām u.tml.
Mani bērni jau ir lieli un patstāvīgi, līdz ar to cenšos brīvo laiku veltīt
sev patīkamām nodarbēm. Protams, gaidu mazbērnus.
Man patīk ceļot. Esmu aizrāvusies ar kalnu slēpošanu, ar kuru
mani iepazīstināja Inese Ceplīte. Vēl tagad atceros, kad pirmo reizi
Alpos biju, stāvēju kalna galā un skatījos uz cilvēkiem kalna pakājē,
kas izskatījās sīciņi kā mušas. Sākumā man grūti gāja, arī šeit
spītība palīdzēja. Manī rit poļu – latgaļu asinis, un tas jau daudz ko
nozīmē... (smejas)
Uzskatu, ka pilnvērtīgi var strādāt tikai tad, ja kādu laiku atvēl sev
atpūtai – ja sevi nepalutināsi, vēlāk arī neatradīsi spēkus darbam.
Vai varat padalīties ar kādu blēņu stāstu no bērnības?
Tik lielā ģimenē augot, jārēķinās ar citiem un jāmāk sevi aizstāvēt.
Reiz skolas laikā 8.klasē kāds puika man iespēra pa dibenu. Es
viņam uzsitu zilu aci – un tā pamatīgi, viņš 2 nedēļas staigāja ar
zilumu. Patiesībā jau nebija domāts tik traki. Toreiz mani kā apaļu
teicamnieci izsauca skolas līnijā un visu skolēnu priekšā audzināja.

Foto no
personīgajiem
arhīviem

Ko Jūs novēlētu Rundāles novada iedzīvotājiem?
Mēs esam maza valsts un mūsu novads ir maza daļiņa no tās.
Tāpēc mani patiešām māc nemiers, kā izdzīvot šajos globālās
krīzes apstākļos. Tagad pirms vēlēšanām politiskie spēki sacenšas
un sola visādus labumus – kura partija sēdēs baltā zirgā un izvedīs
Latviju saulītē. Tomēr ticības ir ļoti maz. Es domāju, ka īstā cerība
esam mēs paši cilvēki – latvieši vienmēr ir bijusi strādīga tauta. Ja
ne citādi – tad mums Zemgalē ir ļoti auglīgas zemes un tas ir mūsu
visīstākais potenciāls. Protams, tas mums visiem nedos labklājību,
bet vismaz pabaros.
Novēlu veselību, jo to nevar nopirkt par naudu, kā arī vairāk smaidīt
un domāt labas domas.
Par Mariju...
Rima Kalniņa, ilggadēja kaimiņiene –
Mariju pazīstu turpat 15 gadus, no kuriem 8 gadus kopā strādājām.
Marija ir ļoti labs, atsaucīgs un izpalīdzīgs cilvēks. Mēs jau ilgus
gadus esam kaimiņienes. Dažkārt svinam kopā svētkus.

Silvija Segliņa, Rundāles novada domes grāmatvede –
Dzimusi grāmatvede. Kā pati atzinās – jau bērnībā patikuši skaitļi.
Šodien vissarežģītākos grāmatvedības reģistrus kārto viegli, it
kā rotaļājoties ar cipariem. Smalki redz loģiskās nesakarības un
asprātīgi jokojas par tām.
Marija labi pārzina vajadzīgos likumus un noteikumus, nežēlo laiku,
lai tos iemācītos. Strādā ar atbildības sajūtu un to pašu prasa arī no
kolēģiem. Manuprāt, Marijas lozungs ir „Saki to, ko domā un domā,
ko runā!”.

Nākošajā Rundāles novada ziņu izdevumā būs intervija ar
deputātu Aldi Smilgu!
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

6.

Rundāles novada ziņas – Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sirsnīgi sveicam mūsu
novada maija jubilārus!
Tāpat kā pumpuri
Sirds pavasarī nomet čaulu
Sirds savu prieku
kopā ar sēklām zemē sēj
Debesis ūdeņi koki
Līksmo atmodas aulī
Pavasaris ir brīnums
Par putnu pārvērst kas spēj
/K.Apšukrūma/

Apveicam jaundzimušos Rundāles
novada iedzīvotājus un vecākus!
Lauma Laurinoviča
dzim.13.aprīlī 2010.

Vecāki – Andris Laurinovičs un Agnese Podniece

Rainers Vītiņš

dzim.16.aprīlī 2010.

Vecāki – Inga Valinika un Raitis Vītiņš
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2010.gada 22.maijā
no plkst. 14.00 līdz 18.00
Mežotnes pilskalnā un tā apkārtnē

Mihails Kabanovs
Alīda Sēnala

MEŽOTNES PILSKALNA
SVĒTKI

80

Genija Valaine

75

Maiga Lielcepure
Anna Dehtjarjonoka
Sofija Osipova
Rasma Trapučka

70

Viktors Čaplinskis
Anastasija Lazare
Voldemārs Strautiņš

65

Ludmila Priščepova
Vida Bernotiene
Eugenija Jokubauskiene
Elvīra Bogdanoviča
Laima Brikere

Svētku programma

14.00 Svētku atklāšana pie
Lielupes līča Mežotnes
pilskalna pakājē
14.30 Amatu demonstrējums un tirdziņš
15.00 Ugunsrituāls un koncerts pilskalnā
16.00 Bruņinieku cīņas un spēkošanās pilskalnā
17.30 Svētku noslēgums senpilsētas laukumā
Ieejas maksa:
Pieaugušajiem – Ls 1,00,
Skolēniem un pensionāriem – Ls 0,50.

www.pilskalns.lv

Svētkus rīko Rundāles novada dome sadarbībā ar
Zemgaļu kultūras biedrību „Upmale”.

60

2010.gada 5.jūnijā

Jānis Pavlovskis
Gunārs Ramanis
Ivans Volodkevičs

RUNDĀLES NOVADA SVĒTKI

55

Līga Feldmane
Tālivaldis Leitlants
Viesturs Ripa
Tālivaldis Smilga

50

Aivars Atstupens
Sandra Jurča
Sarmīte Saktiņa
Viktors Antonovs
Irēna Janere
Biruta Pureniņa
Inese Žukauska
Irēna Dementjeva
Māra Puškina
Līvija Vaičulaite

Plkst. 14.00 Svētku gājiens no Rundāles
novada domes ēkas uz
Rundāles pils dārzu
Plkst. 15.00 Svētku atklāšana un dažādas
aktivitātes pils dārza
teritorijā
Plkst. 18.00 Svinīgs noslēguma koncerts
Plkst. 21.00 Zaļumballe
pie Pilsrundāles vsk.

Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu:
Rundāle

Ja vēlies kļūt par savas laimes un
piepildījuma arhitektu,
ir nepieciešama atzinība un pateicība.

/Doks Čildre/

Lai mūsu labvēļiem sanāktu kļūt par izcili
labiem arhitektiem,
sakām vissirsnīgāko paldies
Mintautam Buzēnam un veikala
„Pasta māja” darbiniekiem
par mūsu Lieldienu zaķa atbalstīšanu!
Rundāles novada jauno māmiņu un
bēbīšu skoliņa „Riekstulītis”

Āboliņi 1 zemes gabals - 1,86 ha
1 zemes gabals pie Bornsmindes parka - 0,13 ha
9 mazdārziņi Pilsrundālē - 0,45 ha
5 mazdārziņi Pilsrundālē 2 - 0,45 ha
3 zemes gabali pie Rundāles pils parka – 3,7 ha
5 zemes gabali Punslavās – 2,43 ha
4 zemes gabali pie Mazrundāles – 7,43 ha
1 zemes gabals pie Eglītēm – 1,34 ha
1 zemes gabals Mazbērstelē – 0,12 ha
1 zemes gabals pie Mazrundāles – 0,25 ha
1 mazdārziņš pie Rītausmām – 0,1 ha

GAIDĀMIE PASĀKUMI
Pasaku pēcpusdiena bērniem
21. maijā plkst. 15.00 Viesturu
kultūras centrā bērnu rakstītās
pasakas prezentācija
Dance party jauniešiem
22. maijā plkst. 22.00 Svitenes
tautas namā (ieejas maksa Ls 2,-)
Lasītāju kluba tikšanās
28. maijā plkst. 17.30
Pilsrundāles bibliotēkā

Publiska vēstule visiem 3.maija
TV tiešraides dalībniekiem Rundālē!

Katram pasākumam ir jābūt svētkiem gan tā
rīkotājiem, gan dalībniekiem, gan skatītājiem.
Diemžēl, mūsu 3. maija pasākums ir atstājis
tikai mieles un skumju secinājumu – televīzijas
tiešraidēs mēs no pasākuma saimniekiem kļūstam
par marionetēm, mums tiek atņemti svētki, mūsu
nedēļām iepriekš saskaņotais darbs ,plāni un
norunas tika sagrautas vienā mirklī.
Televīzijas brigāde pilnībā ignorēja mūsu kolektīvu
un organizatoru ieguldīto darbu, paņemot tikai to,
kas viņuprāt, bija iederīgs un vajadzīgs.
Tāpēc uzskatām par vajadzīgu paust savu attieksmi
pret šādu manipulāciju un nerēķināšanos gan ar
organizatoriem, gan kolektīvu vadītājiem, gan
skatītājiem!
Princips – „Pēc mums kaut ūdens plūdi!” mums
nav pieņemams!
Paldies visiem, kuri palīdzēja iekārtot izstādes,
vadīja kolektīvus, uzstājās (un bija gatavi to
darīt), paldies „Baltās mājas” saimniekiem, torņa
apgleznotājiem, tamborēšanas interesentiem, Īrai
Rozentālei un Laurai Ikertei!
Mēs – organizatores – saņēmām TV atvainošanos
par sabojāto pasākumu un gribam to nodot jums!
Mēs atvainošanos nododam tiem, kuri netika
interv ēti, kuru ilgi gatavotie priekšnesumi netika
parādīti, skatītājiem – par apjukumu un radīto
haosu!
Izanalizējot visu pasākuma gaitu, esam apzinājušas
arī savas kļūdas un guvušas pieredzi, kura noderēs
turpmākai darbībai.
Viss, kas mūs nenogalinot, darot stiprākus!
Lai mums visiem izdodas daudz jauku kopīgu
pasākumu un – lai šāda izbojāta reize sniedz mums
pieredzi un mācību!
Ar cieņuSandra Paegle
Rundāles novada kultūras nodaļas vadītāja
Lilita Lauskiniece
Rundāles novada domes kultūras darba speciāliste

Svitene
1 zemes gabals pie Galeniekiem – 0,5 ha
3 zemes gabali pie Kapūnām – 2,4 ha
1 zemes gabals pie Svariem – 1,0 ha
7 mazdārziņi Svitenē – 0,7 ha

Viesturi
Mazdārziņš Bērstelē – 0,04 ha
Zemes gabals Bērstelē - 5,4 ha
Zemes gabals pie Klāviem – 5,8 ha
Rundāles novada dome

Mūžībā aizgājuši
Tā aiziet mūsu mīļie,
Mierā un klusumā, prom...
/Ā.Elksne/

Timofejs Judins (27.09.1941.-13.04.2010.)
Jons Gaižutis (06.01.1942.-13.04.2010.)
Andrejs Trasūns (20.08.1950.-20.04.2010.)

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša pagasta sēdi. Izdevums
izdevniecībā tiek iesniegts 2 nedēļu laikā no katra mēneša pirmā datuma. Mēs neatbildam par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Aicinām arī novada
iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā
SIA „Apgāds Krasts”. Tirāža 2000 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv .
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

