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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

EMOCIONĀLS SKRĒJIENS NAKTĪ
Naktī no 17. uz 18.jūniju,
novadniece Gita Muceniece ar komandas biedrenēm
Skaidrīti Šnitku un Evitu Ozolu ar lāpu rokā mēroja ceļu
no Saulaines līdz Svitenei.
Meitenes piedalījās Gaismas
ceļā 1836, kurā, sagaidot
2020.gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa
1836 ceļu, kas vijas pa Latvijas pierobežu, tika nestas
Gaismas lāpas – izgaismojot
Latviju, veidojot Gaismas un
mīlestības ceļu.
Gaismas ceļš organizēts
vienojoties 1836, Stirnubuks.
lv komandām, Dinam Vecānam,
kurš 2017.gadā apskrēja apkārt
Latvijai un brīvprātīgo tempa turētāju komandām. Divas gaismu lāpas uzsāka ceļu viena otrai pretī 16.jūnijā, 18.novembra
laukumā, Krāslavā, lai nepilnu 6
dienu laikā 20.jūnija novakarē
satiktos Kolkas ragā.
Dalībnieces Rundāles novadā
apraksta savas emocijas pēc
skrējiena:
Skaidrīte Šnitka: „Esmu pateicīga Gitai par uzaicinājumu
pievienoties komandai, lai veiktu
Gaismas ceļa posmu SaulaineSvitene. Mums ļoti paveicās, ka
ceļa posmu nācās veikt nakts
stundās. Skrienot sajutām patīkamu dzestrumiņu un skriet
bija vieglāk, nekā tiem posma
dalībniekiem, kas skrēja pa dienu karstumā. Lāpa, kas izstaroja
gaismu un kuru uz maiņām nodevām viena otrai, tumsā skrējienam piedeva īpašu gaisotni.
Gaisma mūs vienoja un sildīja,
to ļoti varēja just. Tas mūs ļoti
piepildīja emocionāli. Ceļā satiktie cilvēki mūs uzmundrināja.

Vienā ceļu posmā ap Vecrundāli
bija sadegtas. Kopīgi izpildītā
dziesma pie ugunskura un izcili gardā Gitas pagatavotā kūka
mums visiem ļoti garšoja. Pozitīvās emocijas, ko ieguvu piedaloties Gaismas ceļā paliks atmiņā
un sildīs vēl ilgi!”
Evita Ozola: „Man šis bija
īpašs skrējiens. Pirms trim gadiem, kad Dins Vecāns veica
1740 km skrējienu apkārt Latvijai, bija iespēja kāda posmā
piedalīties un paskriet kādu
gabaliņu kopā, to arī izmantoju. Uzzinot, ka Stirnu Buks sadarbībā ar fondu 1836 un Dinu
Vecānu, jūnijā – saulgriežu laikā,
organizē Gaismas ceļu, man uzreiz bija skaidrs, ka noteikti vēlos
tajā piedalīties. Gaismas ceļa
posmu no Saulaines līdz Svitenei veicām nakts melnumā. Tas
bija maģiski. Virs mūsu galvām
bija zvaigžņota debess, pamalē
melni, draudīgi mākoņu kalni,
kuros ik palaikam uzplaiksnīja
kāda zibens šautra. Ir silts, bez
vēja. Nakts klusumā, viensētās
atskanēja suņu rejas un ceļa
krūmājos nakts putnu dziesmas.
Smaržoja rapšu lauki un jasmīni.
Un tam visam pa vidu mēs
– trīs gaismas nesējas, ar lapu
rokās, izgaismojām nesen greiderētu grunts ceļu. Mums bija
vienreizēja iespēja būt daļai no
lielās Gaismas ceļa komandas.
Veikt nelielu, bet tik nozīmīgu
ceļa gabaliņu. Šo ceļu izgaismojām par godu Latvijai, par godu
Saulgriežiem un visiem mums!
Paldies organizatoru komandai, paldies atbalstītājiem un
manām lieliskajām ceļa biedrenēm - Gitai un Skaidrītei! Tikai
kopā mēs varam paveikt kaut ko

Naksnīgā skrējiena Gaismas ceļš 1836 dalībnieces Gita Muceniece, Skaidrīte Šnitkus, Evita Ozola ar Dinu Vecānu, kurš
2017.gadā apskrēja apkārt Latvijai
tik lielu un nozīmīgu! Visapkārt
gaisma ausa, vidū saule ritināja!”
Gita Muceniece: „Fantastisks noskaņojums, fantastiski
cilvēki! Bija gods būt kaut mazai
daļiņai šī lāpas nešanas skrējienā. Pirmo reizi dzīvē skrēju pa
nakti. Un tieši šis nozīmīgais
skrējiens paliks atmiņā uz mūžu.
Tas bija tik sirsnīgi un skaisti!!!
Tik ātri paskrēja tie mūsu 19km,
ka gribējās vēl un vēl!”
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RUNDĀLES NOVADA DOME LĒMUSI
28.maijā, ikmēneša Rundāles novada domes sēdē:
Apstiprināts Rundāles novada domes 2019.gada finanšu
pārskats. Pārskata būtiskākās sadaļas ir vadības ziņojumus, kas
satur informāciju par iestādi; galvenajiem notikumiem, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā; būtiskās pārmaiņas
pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem; būtiskie
riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem pašvaldība saskaras; notikumi pēc bilances datuma. Lēmumam, kas apstiprina minēto pārskatu, kā ierasts, pievienots arī Neatkarīgo revidentu ziņojums.
Apstiprina izmaiņas Dzīvokļu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas locekļa Laimas Artimovičas
iesniegums, ar kuru tiek lūgt atbrīvot viņu no komisijas pienākumu
pildīšanas, par Dzīvokļu komisijas locekli ievēlēta Sociālā dienesta
vadītāja Kristīne Brūvele.
Veic izmaiņas Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ar Rundāles novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu tika
nolemts mainīt Rundāles novada speciālās pirmskolas izglītības
iestādes “Saulespuķe” nosaukumu un tipu no “Rundāles novada
speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”” uz “Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”” ar 2020.
gada 1.septembri.
Ievērojot iepriekš minēto, ir veiktas un apstiprinātas izmaiņas
Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” nolikumā, svītrojot Nolikuma nosaukumā un tekstā vārdu
“speciālās” un „speciālā”.
Lemj par investīciju projekta “Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” īstenošanu
Rundāles novada dome lēma īstenot investīciju projektu “Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” par kopējo summu EUR 300 054,31 apmērā; nodrošināt Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25 % - EUR 75 013,58 apmērā
investīciju projekta realizācijai.
Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas paredz
risināt Rundāles novada tūrisma objektu – Mežotnes baznīca un
Mežotnes pilskalns pieejamības nodrošināšanu un kompleksi dabas parka “Bauska” (Natura 2000 teritorija) pieejamības veicināšanu un atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanu antropogēnās
slodzes mazināšanai. Pašlaik minēto objektu apmeklētājiem auto
stāvlaukums nav izveidots un auto novietošanas iespējas ir ierobežotas. Plānotais investīciju projekts atbilst Rundāles novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam un Rundāles
novada attīstības programmai 2019.-2025.gadam.
Apstiprina maksu par energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Saulgrieži”,
Pilsrundāle, Rundāles pagastā.
Tiek realizēts energoefektivitātes paaugstināšanas projekts
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles
novadā.
Projekts tiek finansēts, izmantojot Finansiālo atbalstu, kas sastāv no Granta un AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” aizdevuma. Lai atmaksātu saņemto aizdevuma pamatsummu, aizdevuma
procentu summu un veiktu maksājumus, kas noteikti finansiālā
atbalsta līgumā, dzīvokļu īpašumiem noteikta papildus maksu, kas
aprēķināma saskaņā ar aprēķina formulu. Rundāles novada domei
ar biedrību “Pilsrundāles Saulgrieži” noslēgs vienošanos par maksājumu veikšanas kārtību.
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Dome lēmusi īstenot projektu WiFi4EU.
Eiropas Komisija (EK) īsteno iniciatīvu “Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās” WiFi4EU. Tās ietvaros ir iespēja
uzstādīt 15 000 eiro vērtu bezvadu interneta aprīkojumu vietās,
kur vēl nav brīvi pieejams bezvadu internets. Projekta ietvaros novada teritorijā plānots izvietot deviņus bezvadu interneta piekļuves punktus – Rundāles novada Sociālajā centrā, Svitenes kultūras
namā, Pilsrundāles vidusskolā, Saulaines pakalpojumu sniegšanas
punktā, Viesturu kultūras centrā, Svitenes arēnā, Mežotnes baznīcā,
topošajā Tūrisma informācijas centrā un Rundāles novada domē.
Saskaņā ar finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, pašvaldība
būs atbildīga par interneta pieslēguma un iekārtu uzturēšanas un
ekspluatācijas izmaksām vismaz trīs gadus.
Lūgs aizņēmumu projekta aktivitāšu ieviešanai
Rundāles novada dome realizē projektu “Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas
uzlabošanai” Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.
gadam ietvaros. Projektā paredzēts veikt Apgaismota stāvlaukuma pārbūvi Pilsrundāles ciemā un Svitenes ūdenstorņa demontāžas darbus Svitenē. Minēto aktivitāšu ieviešanai Rundāles novada
dome lēmusi lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē EUR
246362 apmērā.
18.jūnijā, ikmēneša Rundāles novada domes sēdē, klātesot un
sēdē piedaloties pilnam deputātu sastāvam,
No amata atbrīvo Pilsrundāles vidusskolas direktori
2020.gada maija nogalē Rundāles novada pašvaldībā saņemts
Pilsrundāles vidusskolas Andas Liškauskas iesniegums, kurā lūgts
atbrīvot viņu no direktores pienākumu pildīšanas, par iemeslu minot dzīvesvietas maiņu. Rundāles novada domes akceptējusi iesniegumu un lēmusi atbrīvot Andu Liškausku no Rundāles novada
pašvaldības izglītības iestādes “Pilsrundāles vidusskola” direktores
amata no 2020.gada 3.augusta.
Jāpiebilst, ka viss Andas Liškauskas darba mūžs – 40 gadi, pavadīti Pilsrundāles vidusskolā.
Apstiprina atklāta konkursa nolikumu
Saistībā ar iepriekš minēto, apstiprināts atklāta konkursa nolikums uz vakanto Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes
“Pilsrundāles vidusskola” direktora amatu, kā arī noteikts pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvs.
Atbalsta grāmatu izdošanu
Rundāles novada domes vienbalsīgi lēmusi atbalstīt autora Edgara Strazdiņa grāmatas „Grāvendāle starp divām Mežotnes
zemēm” izdošanu. Pētījumu un apceru, kas veidos grāmatas saturu, autors ir grāvendālietis un mežotnieks piecās paaudzēs. Darbs
veltīts novadniekiem un viņu pēctečiem, sniedzot izziņu par maz
zināmu vēsturi, iezīmējot bagātu kultūrvēsturisko novadu un spēcīgas personības. Autors grāmatā runā par pagājušo gadsimtu zīmīgākajiem notikumiem un personībām, sākot no muižas perioda
pirmsākumiem 17.gadsimtā līdz 20.gadsimta četrdesmito gadu
otrajai pusei. Paredzamā tirāža – 400 eksemplāri. Rundāles novada dome grāmatas izdošanai piešķīrusi finansējumu EUR 1500
apmērā.
Tāpat Rundāles novada dome lēmusi finansiāli atbalstīt grāmatas „Mākslinieki Bauskā un apkārtnē no 19.gs. līdz mūsdienām” izdošanu, piešķirot biedrībai “Meistars Gothards” finansējumu EUR 500 apmērā. Grāmatā tiks ievietota informācija par 48
Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku māksliniekiem - gleznotājiem, grafiķiem tēlniekiem.
Tā ir turpinājums 2017.gadā īstenotajam projektam „Pētījums –
vizuālās mākslas mākslinieki Bauskas apkārtnē no 19.gs. sākuma
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DOME LĒMUSI
līdz mūsdienām”. Grāmatā būs īsa informācija par katru autoru latviešu un angļu valodā un viena līdz trīs mākslinieka daiļradi
raksturojošas fotogrāfijas. Grāmatu tirāža 1000 eksemplāri un tā
nonāks bibliotēkās, skolās, novadu un pagastu pārvaldēs, muzejos,
ar mākslu saistītās organizācijās.

APSTIPRINA PUBLISKO PĀRSKATU

Paralēli citiem aktuālajiem jautājumiem, Rundāles novada
dome apstiprinājusi Rundāles novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.
Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa uzruna
Publiskā pārskata lasītājiem: „Cienījamie lasītāji! Rundāles novada
pašvaldības 2019.gada publiskajā pārskatā Jūsu uzmanībai ir apkopota informācija par paveiktajiem darbiem novada saimniecībā
un labiekārtošanā, sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē, izglītībā,
kultūrā un sportā. 2019.gads ievērojams ar divu novada iedzīvotājiem nozīmīgu un ļoti apjomīgu projektu realizēšanu – ieklājot
asfaltbetona segumu un sakārtojot ūdens novades sistēmu, pilnībā
pārbūvēti 7.45 km pašvaldības ceļa “Pilsrundāle – Svitene” ar mērķi
veicināt uzņēmējdarbību un saglabāt apdzīvotību Rundāles novadā.
2019.gada septembrī noslēgusies Rundāles Multifunkcionālā centra būvniecība. Centra rekonstrukcija un celtniecība, paplašinot un
pārbūvējot Rundāles novada pašvaldības un pasta ēku, iedzīvotāju
acu priekšā noritēja sešos posmos no 2016.gada novembra. 2017.
gada vasarā jaunās telpās dabu uzsāka ģimenes ārsta prakse un
aptieka. Pēc vērienīgās pārbūves vienuviet jaunajā ēkā iekārtota
Pilsrundāles bibliotēka, sarīkojumu zāles, iedzīvotājus ērti uzņemt
Vienotajam klientu apkalpošanas centram un pašvaldības administrācijas speciālistiem. Kompleksu, virzienā uz Rundāles pils pusi,
papildina brīvās dabas estrāde, kuru īpašu rada mākslinieka Mārtiņa Gilla radītie saules pulksteņi – īpašas metāla konstrukcijas,
kas projicē, no vispārpieņemtā, atšķirīgu Rundāles laiku uz vienas
un stundas, kas atlikušas līdz saulrietam, uz otras estrādes sienas.
Kopā ar Zemgales plānošanas reģionu kā vadošo partneri, realizēts
projekts “ENGRAVE” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, kura ietvaros veikti Vīna kalna takas labiekārtošanas darbi.
Kopīgi ar ilggadējo sadarbības partneri – Pakrojas rajona pašvaldību - turpinājusies projekta sociālajā jomā realizācija. Projekta ietvaros Rundāles pašvaldībā ieviests sociālais pakalpojums “aprūpe
mājās”, iegādāts specializētais transporta līdzeklis un palīglīdzekļi
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 2019.gadā arī realizēts
energoefektivitātes uzlabošanas projekts Viesturu kultūras centra
ēkai. Vēršot iedzīvotāju uzmanību uz veselīgu paradumu nozīmi
ikdienā, Rundāles novada dome turpinājusi projekta “Pasākumi
Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” realizāciju. Ar Rundāles novada domes projektu
konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” finansiālo atbalstu turpināts
labiekārtot bērnu atpūtas laukumu un atpūtas vietu blakus Dzirnavu dīķim Pilsrundālē, ko izveidojuši paši vietējie iedzīvotāji. 2020.
gadā turpināsim iesāktos darbus un uzsāksim jaunus projektus, lai
padarītu mūsu novadu arvien sakoptāku, ērtāku un labāku ikvienam
iedzīvotājam!”
Veic grozījumus Rundāles novada pašvaldības budžetā
Apstiprinot saistošos noteikumus „Grozījumi Rundāles novada
domes 2019.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.14
Ar Rundāles novada domes lēmumiem iespējams iepazīties
Rundāles novada domes oficiālajā mājas lapā www.rundale.lv
sadaļā PAŠVALDĪBA >>> DOMES LĒMUMI
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“Par Rundāles novada domes budžetu 2020.gadam”, Rundāles novada dome akceptējusi grozījumus Rundāles novada pašvaldības
budžeta ieņēmumu daļā par EUR 136755, savukārt izdevumu daļā
par EUR 332641.
Nozīmīgākās izmaiņas budžeta daļās - saistītas ar Rundāles
novada pašvaldības iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektiem
Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros. Jau iepriekš informēts, ka šīs vasaras gaitā taps stāsts par Mežotnes pilskalnu,
radot priekšstatu par zemgaļu dzīvi Mežotnes pilskalnā 9.-13.gadsimtā, veidojot izpratni par zemgaļu varonību cīņās ar krustnešiem,
akcentējot 1220.gada notikumus Mežotnes pilskalnā. Stāsta radīšanai piešķirts finansējums EUR 994,00 apmērā. Mežotnes pilskalna stāsts digitālā versijā būs brīvi lejupielādējams jebkuram interesentam. EUR 1770 piešķirts 9.Zemgales stāstnieku festivāla
„Gāž podus Rundālē” organizēšanai.
Daļu budžeta ieņēmumu un izdevumus grozījumu veido arī
valsts budžeta līdzfinansējums Eiropas Strukturālo un investīciju
fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-LietuvasBaltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Rundāles novada
domes projekta Nr.ENI-LLB-2-340 „Inovatīvs kultūras tūrisms:
atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas
uzlabošanai” īstenošanai.
Ministru kabineta noteikumi paredz pagarināt Rundāles novada
domes projekta “Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas periodu
līdz 2023.gada beigām. Veiktas atbilstošas izmaiņas pašvaldība
budžetā, iekļaujot līdzfinansējumam paredzētos līdzekļus jauno aktivitāšu finansēšanai.
Kopumā 18.jūnija domes sēdē pieņemti 20 lēmumi. 12 no tiem
saistīti ar pašvaldībai un personām piederošu nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas jautājumiem.
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Veic grozījumus Saistošajos noteikumos
Maija mēneša domes sēdē veikti grozījumi vairākos Rundāles
novada domes saistošajos noteikumos: „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles novadā”; “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”; “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi”; “Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kana-

lizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”. Minēto
grozījumu nepieciešamību un pieņemšanu nosaka atbilstības nodrošināšana Administratīvās atbildības likumam, kas stāsies spēkā
2020. gada 1.jūlijā.

2020.GADA 28.MAIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2020. gada 28.maija
lēmumu Nr.4, (prot. Nr.7)
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2020.GADA 28.MAIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
“GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA DOMES 2013.GADA 28.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 3 “PAR SADZĪVES
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU ”
Izdarīt Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 26.punktu šādā kārtībā: “26. Personām par Saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro administratīvo sodu
atbilstoši nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.”.
2. Svītrot 27.punktu.
3. Svītrot 28.punktu.
4. Grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2020.gada 28.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.3
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu” atbilstību Administratīvās atbildības likumam,
kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek noteikts, ka personām par saistošo noteikumu prasību neievērošanu
piemēro administratīvo sodu atbilstoši nozari regulējošajiem normatīvajiem
aktiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Rundāles novada domes 2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr.3 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” vairs nebūs noteiktas amatpersonas, kas ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, šāds
regulējums iekļauts Atkritumu apsaimniekošanas likumā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav
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APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2020. gada 28.maija lēmumu Nr. 5, (prot. Nr.7)
RUNDĀLES NOVADA DOMES 2020.GADA 28.MAIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
“GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA DOMES 2017.GADA 30.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.7
“RUNDĀLES NOVADA KAPSĒTU DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi” šādus grozījumus:
1. Svītrot 36.punktu.
2. Izteikt 37.punktu šādā kārtībā:
“37. Par Noteikumu 11.1., 11.2., 11.4., 11.5. un 11.7. – 11.12.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskām personām līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām.”.
3. Izteikt 38.punktu šādā kārtībā:
“38. Par Noteikumu 11.3.punktā noteikto prasību neievērošanu vainīgajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 14 naudas soda vienībām.”.
4. Izteikt 39.punktu šādā kārtībā:
“39. Par Noteikumu 17.punktā noteikto noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām
līdz 24 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 80 naudas soda vienībām.”.
5. Izteikt 41.punktu šādā kārtībā:
“41. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Rundāles novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rundāles novada domes
Administratīvā komisija.”.
6. Svītrot 42.punktu.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2020.gada 28.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Grozījumi Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.7
“RUNDĀLES NOVADA KAPSĒTU DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI ”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu Rundāles novada domes
2013.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
atbilstību Administratīvās atbildības likumam, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Tiek svītrots saistošo noteikumu 36. un 42.punkts, jo tie neatbilst Administratīvās
atbildības likuma regulējumam.
Saistošo noteikumu 37., 38. un 39.punkti tiek izteikti jaunā redakcijā, jo saskaņā ar
Administratīvās atbildības likuma tiesību normām sodus piemēro, nevis izsaka vai uzliek,
tāpēc veikti grozīti atbislstoši likumā lietotās terminoloģijas. Tāpat Administratīvās
atbildības likums nosaka, ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos
noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
Saistošo noteikumu 41.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo Administratīvās atbildības
likums vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā administratīvā pārkāpuma protokols. Tā
vietā likums paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa ietvaros.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta iet- Nav attiecināms.
ekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties Rundāles novada domē.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav
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No 15.-22.maijam Rundāles novadā norisinājās Ģimenes dienas
izaicinājums. Uzdevums ģimenēm - nedēļas laikā savākt pēc iespējas vairāk kilometrus staigājot, vai braucot ar velosipēdu. Abās
grupās triumfēja Mucenieku ģimene.
20.jūnijā Bērstelē norisinājās Sporta diena. Neskatoties uz tveicīgajiem laikapstākļiem, sporta diena aizritēja lieliski un spēja aizraut
ap 30 dalībniekiem. Paldies visiem par dalību!
23.jūnijā Svitenē norisinājās ikgadējās Līgo sporta spēles. Neskatoties uz izmaiņām sacensību programmā piesardzības nolūkos
saistībā ar Covid-19, sešas komandas bija ieradušās uz pludmales
volejbola sacensībām un paralēli norisinājās arī pārējās disciplīnas.
18.07.2020 Vasaras sporta spēles Pilsrundāles vidusskolas
sporta laukumā, sacensību sākums plkst 11:00.
Paralēli Vasaras sporta spēlēm 18.07.2020 Rundāles novada
spēka diena, Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā. Sacensību sākums plkst 11:00. Programmā smilšu volejbols, vieglatlētikas
disciplīnas, spēka disciplīnas. Pie Pilsrundāles dzirnavām bezmaksas
supi!!! .
18.07.2020 Vasaras sporta spēles cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Bauskas pilsētas stadionā, plkst.10.00.

PASTA DARBĪBĀ TURPINĀS ĀRKĀRTAS
SITUĀCIJAS LAIKĀ IEVIESTO MODELI
Pēc ārkārtas situācijas valstī beigām, pasta pakalpojumu sniegšana
nodrošināta klientu dzīvesvietā pēc pieprasījuma, iepriekš sazinoties
ar pastnieku – Svitenes pagastā pa tālruni 23280970 un Viesturu
pagastā pa tālruni 23280976.
Izmaiņas pasta pakalpojumu sniegšanā Rundāles novadā attiecas
uz Lielsvitenes pasta pakalpojumu sniegšanas vietu Svitenes pagastā un Bērsteles pasta pakalpojumu sniegšanas vietu Viesturu
pagastā. Būtībā šajās lauku teritorijās saglabājam ārkārtējās situācijas periodā ieviesto darbības modeli, kas liecina, ka tas labi
darbojas, un iedzīvotāji labprāt izmanto pasta pakalpojumus savā
dzīvesvietā. Pilsrundāles pasta nodaļa darbojas tāpat kā līdz šim –
izmaiņa pasta nodaļas darbībā nav plānotas.
Anna Vērdiņa
VAS Latvijas Pasts
Pasta tīkla departamenta
Direktora vietnieks
Tālr.: +371 67608405
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KONKURSS RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA 2020
No 1.jūlija līdz 31.jūlijam, kā katru gadu norisināsies konkursa “Rundāles novada Sakoptākā
sēta” pirmās kārtas vērtēšana.
Konkursā tiks vērtētas Rundāles pagasta, Svitenes
pagasta un Viesturu pagasta sētas divās grupās: „Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām” un „Ģimenes mājas
apdzīvotās vietās” un konkursa komisija izvirzīs konkursa otrajai kārtai piecas sakoptākās sētas katrā vērtēšanas grupā.
Rundāles novada Sakoptākā sēta” 1.kārtas vērtēšanas komisija:
Rundāles pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Aigars Sietiņš, izpilddirektors.
Komisijas locekļi: Marita Jaungaile un Skujiņa Inese.
Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs.
Komisijas locekļi: Silva Mežkaucka un Gunta Novika.
Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs.
Komisijas locekļi: Arvīds Pēkalis un Laima Artimoviča.
Laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim notiks konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” vērtēšanas 2.kārta.
Komisija izvērtēs 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un noteiks
Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.
Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja: Inta Klīve, Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece.
Komisijas locekļi: Vita Rozēna, Kristīne Kociņa un Dzidra Tetere,
2019.gada konkursa “Sakoptākā sēta” galvenās balvas ieguvēja.

Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja Santa Švāģere, Rundāles uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja.
Komisijas locekļi: Aigars Sietiņš, Jānis Liepa, Zane Putāne un
Irēna Rutka 2019.gada konkursa “Sakoptākā sēta” galvenās balvas
ieguvēja.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties www.rundale.lv
Kontaktpersona: Santa Švāģere
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
E:pasts: santa.svagere@rundale.lv
Tālr.:28343312

IZSOLE
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam - dzīvoklim Nr.39 daudzdzīvokļu mājā „Zemzari”, kadastra Nr.4076 900
0467, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo
platību 70,2 m².
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.
rundale.lv un Rundāles novada domes vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles nova-

dā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00,
pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr.
26349298.
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.jūlijam plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes
sēžu zālē 2020.gada 20.jūlijā plkst.14:00.

Nr.6 (267) 2020.gada Jūlijs

Rundāles novada ziņas

8

APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2020. gada 28.maija lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.7)
RUNDĀLES NOVADA DOMES
2020.GADA 28.MAIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
“GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA DOMES 2018.GADA 27.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.8 “RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS ŪDENSAPGĀDES, KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS, UZSKAITES,
LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI””

		

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 5.punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174
“Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu

Izdarīt Rundāles novada domes 2018.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” šādus grozījumus:
1. Izteikt 50.punktu šādā kārtībā:
“50. Par Noteikumu 8., 11., 13., 14., 24., 42., 46., 47. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskās
personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskās personām – līdz 280 naudas soda vienībām.”.
2. Izteikt 51.punktu šādā kārtībā:
“51. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic
Rundāles novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rundāles novada domes Administratīvā komisija.”.
3. Svītrot 52.punktu.
4. Svītrot 53.punktu.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2020.gada 28.maija saistošajiem noteikumiem Nr.6
“Grozījumi Rundāles novada domes 2018.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.8
„Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas,
uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi””

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu Rundāles novada domes 2013.
gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” atbilstību
Administratīvās atbildības likumam, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu 50.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo saskaņā ar Administratīvās
atbildības likuma tiesību normām sodus piemēro, nevis izsaka vai uzliek, tāpēc veikti grozīti
atbilstoši likumā lietotās terminoloģijas. Tāpat Administratīvās atbildības likums nosaka,
ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda
vienībās.
Saistošo noteikumu 51.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo Administratīvās atbildības likums vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā administratīvā pārkāpuma protokols. Tā vietā
likums paredz vairākus lēmumus, ko amatpersonas pieņem procesa ietvaros.
Tiek svītrots saistošo noteikumu 53.punkts, jo tas neatbilst Administratīvās atbildības likuma
regulējumam.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var vērsties Rundāles novada domē.

6. Informācija par konsultācijām Nav
ar privātpersonām

Nr.6 (267) 2020.gada Jūlijs

9

Rundāles novada ziņas

APSTIPRINĀTS
Ar Rundāles novada domes
2020.gada 28.maija
lēmumu Nr.13 (Prot.Nr.7)
RUNDĀLES NOVADA DOMES 2020.GADA 28. MAIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.8
„GROZĪJUMI RUNDĀLES NOVADA DOMES 2009.GADA 29.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10 „PAR NODEVĀM RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBĀ””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu
Izdarīt Rundāles novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā”
(turpmāk - Noteikumi) šādus papildinājumus:
1.
Papildināt Noteikumu noslēguma jautājumus ar 13.punktu izsakot to šādā redakcijā:
“13. No 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta, piemērojot 100%
atlaidi no saistošo noteikumu 8. punktā norādīto nodevu apmēra.”
2.
Grozījumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.
Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2020. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi Rundāles novada domes 2009.
gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”,
ar kuru izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.
gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atbalstīt uzņēmējus un personas, kuras nodarbojas ar
tirdzniecību, ņemot vērā, ka ir nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies
finanšu situācija.
Tāpat ņemot vērā, ka sākotnēji lēmums par ārkārtējo situāciju bija paredzēts līdz 2020. gada 14.
aprīlim, bet ir pagarināts jau divas reizes, tad nav zināms, vai tas netiks pagarināts vēl. Kas attiecīgi vēl
vairāk būtiski, pasliktina finanšu situāciju un uzņēmēju darbības dzīvotspēju.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka līdz 2020.gada 31.decembrim nodevu maksātāji ir atbrīvojami no nodevas
par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas.

3. Informācija par
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43.1 panta otrajai daļai, informācija par plānoto ietekmi uz
plānoto projekta
pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu grozījumu projekts skar fiziskas personas un juridiskas personas, kuras nodarbojas
ar ielu tirdzniecību publiskās vietās Rundāles pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbilstoši likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”
36. panta pirmajai daļai pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas
laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts
cits spēkā stāšanās laiks.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav
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LAI SAŅEMTU MAKSĀJUMUS, ZĀLE JĀNOPĻAUJ UN JĀNOVĀC.
SMALCINĀT NEDRĪKST!
Viens no nosacījumiem, lai par zālāju
platībām varētu saņemt atbalsta maksājumus – zeme ir atbilstoši jāapsaimnieko un
jākopj. Lauku atbalsta dienests atgādina,
ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir
ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju
platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja
zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.
Nedrīkst zālāju smalcināt vai nopļauto
zāli atstāt vālos uz lauka. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību
maksājumi netiks piešķirti un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija, t.i., tiks samazināts maksājums.

Ja veic smalcināšanu un smalcināto zāli
atstāj uz lauka, tad augi ar sasmalcināto
biomasu saņem lielu barības vielu daudzumu, kas var būtiski manīt veģetāciju
un samazināt zālāja bioloģisko daudzveidību. Savukārt ja zāles smalcināšanu veic
vēlu, veģetācijas sezonas beigās, šāda
zāle veido kūlas slāni, kas ne tikai samazina bioloģisko daudzveidību, bet arī rada
risku, ka pavasarī iespējama paaugstināta
ugunsbīstamība. Ja zālāji atrodas palienēs,
nopļautā un atstātā biomasa palu laikā var
tikt aiznesta, tomēr ūdens to var sanest
vienkopus, piemēram, upju līkumos, tādējādi veicinot to aizaugšanu.

Svarīgi ievērot arī termiņus. 15.augusts
ir pēdējais datums, kad atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem. Pēdējais datums,
kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES
nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), zālāji tiek izmantoti biškopībā nektāra vākšanai un ārstniecības augu vākšanai, ir 15. septembris.
Ja zāle tiek novākta no lauka, to satinot
ruļļos, tad jāatceras, ka ruļļi līdz nākošajai
saimniekošanas sezonai ir jānovāc no lauka. Ja tie ir atstāti uz lauka, tad par platību,
kur tie atrodas, maksājumu saņemt nevar.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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SVĒTDIENA IR SVĒTA DIENA

SPURU DZIMTAS STĀSTS. JĀNIS SPURA (1884 – 1972)

Jānis Spura
1917.gadā Jānim un Dorei
Spurām, ar zirgu atgriežoties no
Krievijas, ceļā – Balvos piedzimst
meita Alīda. Īslīces pagasta
“Kraujās”, vecajā kleķa mājā sākas dzīve Latvijā. Ģimenē 1913.
gadā dzimušajam dēlam Kārlim
1920.gadā pievienojās meita
Amilda, bet sešus gadus vēlāk,
1926.gadā, meita Elvīra. Tajā
pašā gadā Jānis pabeidz jaunās
mājas celtniecību.
J.Spura apstrādā zemi 12,7 ha
platībā, iestāda augļu dārzu, tura
lopus un audzē labību. Visi Spuras bērni iegūst pamata izglītību.
Meita Amilda turpina mācības
Ziedoņu dārzkopības skolā. bet
Elvīra mācās Saulaines lauksaimniecības skolā.
KARA LAIKS
Tuvojoties frontei, ģimenei
sākas bēgļu gaitas un dzīve
mežā, bet vēlāk pie radiem “Ķeķīlās” Rundāles pusē. Meitai Alīdai trīs mazi bērniņi, jaunākais
dažus mēnešus vecs. Kad ģimene atgriežas mājās, tad skats kā
kara laukā. Cietušas visas ēkas
un kūts. Vācieši promejot, paņēmuši labāko zirgu, vietā atstājot jau nodzītu. Un tā sākās ļoti
smagi gadi - viss jāatjauno, bet
nav ar ko un no kā.
1944.gadā karā krīt vecākās
meitas Alīdas vīrs Kārlis. Paliek trīs mazi puisīši… Pēc gada
nomirst vedekla, un bez mātes
paliek trīs dēli. Jānis Spura uzņemas rūpēties par 6 mazdēliem.
KOLHOZA LAIKI
1948.gadā sākas kolektivizācija, un Jānis ar visu mantu
stājas kolhozā “Lielupe”. Reizē
ar vectēvu darba gaitas sāk arī
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mazdēli. Uldis izmācās par šoferi. Ēvalds ir traktorists. Guntis un
Raitis kļūst par laukkopjiem un
lopkopjiem, bet Aivars ir šoferis.
CUKURBIEŠU POSMINIEKS
Jānis Spura bija īsts lauksaimnieks, kas mīlēja zemi, godīgi
strādāja, rūpējās par mazdēliem
un vienmēr bija pirmrindnieku
rindās. Kā tika iegūta augstākā
cukurbiešu raža Latvijā - 550
centneri no hektāra? Pirmkārt,
pie biešu sējas, lai samazinātu
roku darbu, tika izgatavots pudurotājs. Otrkārt, pie biešu novākšanas, lai tās varētu izraut no
zemes, bija vajadzīgs pacēlājs.
Treškārt, visu sezonu vajadzīga
rindstarpu rušināšana, līdz lapas
nosedz vagas.
Šos agregātus izgatavoja
pats Jānis Spura!
ATMIŅAS PAR JĀNI SPURU
- Staigāja basām kājām.
- Stingrs, prasīgs un labestīgs.
- Svētdiena svēta diena, to pats
svētīja un prasīja no mazbērniem.
- Visi viņu atceras uz cukurbiešu
lauka ar balto zirdziņu, rušinot
bietes.
- Nešķirams no savas pīpes.
- Mājās bija pirmais radio kolhozā. Vakaros draugi un kaimiņi
salasījās uz ziņu laiku, bet pēc
tam notika zolītes mači, ko pats
Jānis spēlēja.
- Dzimtas turpinātājs: 11 mazdēli un viena mazmeita.
Jāņa Spuras darbs augsti
novērtēts no LPSR un Baus-

Spuru dzimta 1971.gadā

kas rajona izpildkomitejas. Par
priekšzīmīgu darbu un augstām
cukurbiešu ražām saņemti neskaitāmi goda raksti un diplomi.
SPURU DZIMTAS SIEVIETES
No Spuru dzimtas nākuši ne
tikai strādīgi, zemi mīloši vīri, bet
arī stipras un gudras sievietes.
Meita Elvīra Spura – agronome,
kolhoza priekšsēdētāja, Augstākās padomes deputāte. Viņa,
pēc Saulaines lauksaimniecības
tehnikuma beigšanas, 1949.
gadā kā jaunā agronome sāka
strādāt Bauskas rajona kolhozā
“Lielupe”.
Viņa tiek izvirzīta par Bauskas
MTS agronomi. Vēlāk strādāja arī citās saimniecībās. Elvīra
Spura savas zināšanas un enerģiju liek lietā, tur kur visvairāk
vajadzīgs. Kopš 1960.gada viņa
ir PSKP biedre.
1961.gadā viņu ievēlēja par
kolhoza “Sarkanais strēlnieks”
priekšsēdētāju. Viņas vadībā
saimniecība strauji attīstījās, ik
gadus gūdama jaunus panākumus lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā. Saimniecībā tiek
ieviestas progresīvas ražošanas
metodes, pirmrindas pieredze.
Daudz strādā, lai roku darbu aizvietotu ar mehanizāciju. E.Spura
apbalvota ar Ļeņina ordeni, Darba Sarkanā karoga ordeni.
Meita Amilda Spura – Bauskas rajona lauksaimniecības
pārvaldes agronome, rajona izpildkomitejas ekonomiste.
Brāļa meita Milda Spura –
teļkopēja, pirmrindniece, daudz

apbalvojumu un sasniegumu
lopkopībā.
Meita Alīda Brikere kā jau vecākā, palīdz tēvam saimniecībā.
Audzina četrus dēlus un meitu.
Strādā Ziedoņu pienotavā, bet
no 1956.gada kolhozā “Lielupe”
par fermu pārzini. Viņa aktīvi
iesaistās sabiedriskajā dzīvē. Ar
savu vīru Kārli Alīda iepazīstas
30 gados, laikā, kad viņš mācās
Ziedoņu dārzkopības skolā.
SPURU DZIMTAS
TURPINĀTĀJI
Guntis Brikers
(1944 – 2010)
Vectēva J.Spuras darba tikuma pārmantotājs Guntis Brikers
mācās Pilsrundāles 7.gadīgajā
skolā. Agri uzsāk darba gaitas
kolhozā “Lielupe” un jau no 16
gadu vecuma patstāvīgi kopj
teļus. Dienests armijā no 1964.
- 1967.gadam, bet pēc atgriešanās darbs būvbrigādē. Gunta
sirdslieta bija zirgi un 1990.gadā,
atgūstot zemi, viņš iegādājās
savu zirgu. Reiz žurnālā “Zvaigzne” bija publikācija: “Balvu par
teicamu darbu vasaras brīvlaikā
saņem 4.klases audzēknis Guntis
Brikers”. Arī turpmākajās gaitās
saņemti Goda raksti par labu
darbu kolhozā.
Jānis Spura
(1937.g.juniors)
Jānis Spura juniors savu darba
mūžu aizvadīja kolhozā “Līdums”.
Pirmie vārdi, ko teica Jānis bija:
“Es neesmu runātājs”, bet dzīves
pavedienu tomēr atšķetinam.
Pēc mātes nāves 1945.gadā,
sākotnēji dzīvoju pie tēva, bet
pēc tam pie otras vecmātes Līnas Gailes Pācē, kur arī pabeidzu
pamatskolu. Un tā sākās manas
darba gaitas. Sākumā bērnu darbi, bet vēlāk audzēju cukurbietes
un rušināju ar zirgu, tāpat kā
vectēvs. Vēlāk ieguvu traktorista
tiesības un atkal cukurbietes, bet
nu jau ar traktoru, bet novākšana ar kombainu. Bija Goda raksti,
apbalvojumi, Nopelniem bagātais lauksaimniecības darbinieks,
Bauskas rajona aršanas sacensību 2.vietas ieguvējs.”
Galvenais, ka dzimtas uzvārds
nepazudīs, jo ir mazdēls, kas to
nesīs tālāk!
Laima Brikere
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BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ: 5 JAUTĀJUMI, KAS JĀPĀRRUNĀ AR BĒRNIEM
Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta
bez liekām rūpēm un raizēm,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina
vecākus pārrunāt ar bērniem
piecus jautājumus par drošību.
Kā uzvesties, atpūšoties
pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja
tuvumā nav šādu peldvietu, tad
tādās peldvietās, kuru krasts ir
lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi,
matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var
labi redzēt un nepieciešamības
gadījumā var ātri piesteigties
palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp
krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta
veidiem vai vizinoties ar laivu,
kuteri vai kādu citu peldlīdzekli,
bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie
ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens
un noslīkt. Piemēram, piemājas
dīķi bieži kļūst par traģēdijas
iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst
atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis
vai piepūšamais baseins. VUGD
aicina vecākus apzināties, ka
atrašanās ar bērnu pie ūdens
nav atpūta, bet gan divkāršs
darbs, jo bērni bez pārtraukuma
ir jāuzmana visu laiku – pat uz
minūti novēršot uzmanību no
bērna, var notikt liela nelaime
un viņš var iekrist ūdenī.
Kā rīkoties, ja notikusi
nelaime, un kādos gadījumos jāzvana uz tālruni 112!
Nereti brīžos, kad notikusi
nelaime, ne tikai bērni, bet arī
pieaugušie apjūk un nezina, kā
pareizi rīkoties un kur ir zvanīt,
lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem
rīcība situācijās, kad ir notikusi
nelaime – jāpārrunā tas, kuros

gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112
un kāda informācija jāsniedz
piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir
notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē
tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.
Ir svarīgi, lai bērniem tiktu
izstāstīts un viņi apzinātos, ka
par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan
īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk
kritiskā brīdī bērns domās nevis
par to, kā izglābties pašam, bet
gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.
Kā droši lietot plītis un
elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?
Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez
pieaugušo klātbūtnes. Atstājot
vienatnē bērnus, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem
pašiem nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi

darbojoties ar plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var
izcelties ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas
tieši no bērnu nezināšanas vai
neprasmes veikt saimnieciskos
darbus. Pirms uzticēt bērniem
patstāvīgi darboties ap plīti
vai kādu citu sadzīves tehniku,
VUGD ierosina vecākiem kopā
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai
pēc tam ļaut bērnam rīkoties
virtuvē patstāvīgi.
Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties
un cik ilgi?
Vasaras brīvlaikā daudzi
bērni mājās paliks vieni, tādēļ
vecākiem būtu jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi
nolēmuši doties un ar ko kopā,
un cik ilgu laiku būs prom.
Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un, ar
ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams
tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu

ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu palīdzēt un
informēt par bērna atrašanās
vietu.
Kāpēc nedrīkst atrasties
un staigāt pa pamestām
ēkām un būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku
pavada pilsētā, aiciniet viņus
neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu
un rotaļu vietu. Tas var būt ļoti
bīstami, jo ir iespējams nokrist
no liela augstuma, iekrist bedrē
ar būvgružiem, tādējādi gūstot
nopietnas veselības problēmas
un pat apdraudot savu dzīvību.
VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības
jautājumus, lai bērni nekāptu uz
ēku jumtiem un nestaigātu pa
pamestām ēkām.
VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!
Plašākai informācijai:
Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel.: 67075871, 27899657,
prese@vugd.gov.lv
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2020.GADA 7.JŪLIJU
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

RUNDĀLES PAGASTS
40760010050
40760020055
40760020073
40760030173
40760030228
40760030242
40760030245
40760030272
40760030286
40760030301
40760030291
40760030292
40760030300
40760030304
40760030309
40760030313
40760030314
40760030325
40760030328
40760030335
40760030432
40760030602
40760030436
40760030571
40760030594
40760030452
40760030564
40760030565
40760060156
40760080121
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080142

Punslavu pers.palīgs
Pasteļi
Pasteļi
Duksti
Pilsrundāle 25
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 42
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 99
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 114
Pilsrundāle 115
Pilsrundāle 27
Pilsrundāle 129
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Ziedoņi 30
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 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.5
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1.5000
0.3000
0.1800
3.3000
0.0150
0.0300
0.0300
0.0400
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0800
0.0300
0.0600
0.0300
1.2000
0.2800
0.3800
0.0700
0.1400
0.2000
0.0100
0.0073
0.0600
0.0250
0.0500
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0.0300
0.0300

40760080173
40760080182
40760080183
40760080194
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080231
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40760100045

Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 5.4
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 220
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Eglītes 3

0.0600
0.0500
0.0500
0.0500
0.0790
0.0250
0.0250
0.0680
0.0350
0.0500
0.0250
0.0500
0.0900
0.0500
0.0250
0.0900
0.2300
0.0500
0.0100
0.0500
0.3000
1.5000
1.2500
0.7900

Svitenes pagasts
40880010095
40880040264
40880040282
40880040291
40880040325
40880040390
40880040372
40880040432

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svari

0.7000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
1,3100

Viesturu pagasts
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040

Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Birzītes
Vairogu mazdārziņš 6
Bez nosaukuma

1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
1,1350
0,1691
0,1100

Pasākums tiek organizēts projekta “Pasākumi Rundāles
novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros (ID Nr. 9.2.4.2./16/I/060). Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds. realizētājs: Rundāles novada
dome.
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MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Rita Aleksandroviča 05.01.1941. - 06.05.2020.
Alīna Gedmina 10.05.1943. - 17.06.2020.
Normunds Roziņš 25.06.1978. - 26.06.2020.
Žanis Purvišķis 22.12.1940. - 27.06.2020.

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Līdaka: e-pasts kristine.lidaka@rundale.lv, tālr.29297669.

