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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

LATVIJAS VALDĪBAS PAZIŅOJUMS
Lai efektīvāk ierobežotu
COVID-19
izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt piesardzības un
drošības pasākumus
ārkārtējās situācijas
laikā.
Ierobežojumi
skars gan izglītības
iestāžu darbu, gan
pulcēšanos publiskās
vietās, pārvietošanos
ārpus valsts robežām
un citas jomas.
Sākot no 16.marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un
iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai
pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai
saņemtu šādu pakalpojumu,
vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz
rakstisks apliecinājums, ka
bērns un ģimene pēdējo 14
dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā
ar Covid-19 saslimušajiem
vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju
citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Mācību process izglītības
iestādēs joprojām norisināsies attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek

pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija
līdz 15. maijam.
Tāpat arī neatkarīgi no
apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku,
piemiņas, izklaides, kultūras,
sporta un atpūtas pasākumi,
tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā
darbība pulcējoties.
Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras,
izklaides, atpūtas, sporta un
reliģisko norišu vietās vairāk
nekā 50 cilvēkiem vienlaikus.
Kultūras, izklaides, sporta un
citu atpūtas vietu darba laiks
ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.
Sākot ar 17.martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru
pārvadājumi caur lidostām,
ostām, ar autobusiem un

dzelzceļa transportu. Tāpat
no 17.marta personām un
transportlīdzekļiem aizliegts
pārvietoties caur lidostu,
ostu, dzelzceļa un autoceļu
robežšķērsošanas vietām –
gan pierobežā, gan Eiropas
Savienības ārējā robežā. Šis
aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.
Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu,
dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem,
kas vēlas atgriezties Latvijā.
Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā
dzīves vieta ir Latvijā un kas
vēlas šeit atgriezties, vai tiem
ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.
Šajā laikā Ekonomikas mi-

nistrija sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus, lai
nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.
Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības
pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai
kriminālā atbildība.
Uzņēmumiem ārkārtējās
situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un
pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.
Aktuālākajai informācijai
par izmaiņām sekojiet pašvaldības mājas lapā www.
rundale.lv vai sociālajā tīklā
Facebook.
Sagatavojis
Valsts kancelejas
Komunikācijas
departaments
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RUNDĀLES NOVADA DOME
AICINA IEDZĪVOTĀJUS
IZMANTOT ATTĀLINĀTO SAZIŅU
Ņemot vērā valstī no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim
izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Rundāles novada domē noteikta virkne ierobežojumu
klientu apkalpošanai:
Rundāles valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs un pašvaldības speciālisti un pārvaldes
nodrošinās pakalpojumu sniegšanu attālināti.
Aicinām izmantot www.latvija.lv un iesniegt iesniegumus
elektroniski. Vairāk informācijas par e-pakalpojumiem http://
rundale.lv/vienotais-klientu-apkalposanas-centrs
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt 66954843; 63962298;
26349298. e-pasts: dome@rundale.lv
Rundāles novada domes kase Pilsrundālē darbosies kā
ierasts. LŪDZAM IEVĒROT VISAS PIESARDZĪBAS NORMAS UN
BŪT ATBILDĪGAM!!!
AICINĀM par pakalpojumiem norēķināties attālināti, izmantojot epakalpojumi.lv un internetbanku (rēķinos norādīti pašvaldības rekvizīti)
Ar Rundāles novada domes Sociālo dienestu, nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni 29440882.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju “Covid-19”
vīrusa dēļ un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.103,
Rundāles novada kultūras iestādes līdz 14.aprīlim pārtrauc mēģinājumus amatierkolektīviem un atceļ visus
plānotos publiskos pasākumus.
Informējam, ka Rundāles novadā, saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.103,  pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā
nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem,
kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu
pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums,
ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai
kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt
bērna pieskatīšanu.
Publiskās bibliotēkas apmeklētājus nepieņems
Atnestos iespieddarbus, lūdz, novietot uz speciāli noliktiem
galdiem, pirms bibliotēku telpām.
Iespieddarbu apmaiņa nenotiks!
Pilsrundāles un Svitenes bibliotēkas piedāvā iespēju - lasīt
e-grāmatu bibliotēkā, saņemot pieejas datus.
Bērniem bibliotēkās liegts atrasties!
Kopēšana, skenēšana, izdrukas netiks veiktas!
Galējas nepieciešamības gadījumos, lūdzu, sazinieties ar
bibliotēku vadītājām:
Pilsrundāles bibliotēka - 29872017
Bērsteles bibliotēka - 29141837
Svitenes bibliotēka - 63926159
Vecrundāles bibliotēka - 26022551
Viesturu bibliotēka – 25919081
Aktuālākajai informācijai par izmaiņām sekojiet pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv vai sociālajā tīklā Facebook.

Ir ieviests tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19
analīžu veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir
atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām
kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu
laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā līdz šim,
uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības
simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).
Tālruņa darbību nodrošinās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Atsevišķs tālruņa numurs ieviests,
lai nenoslogotu NMPD ārkārtas tālruni 113 un novērstu risku,
ka to nevar sazvanīt cilvēki dzīvībai kritiskās situācijās. Tiem
pacientiem, kas jau iepriekš ir reģistrēti, zvanot uz 113, nav
atkārtoti jāzvana uz jauno tālruņa numuru, jo viņiem katram
atzvanīs individuāli un informēs par analīžu nodošanas laiku.
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COVID-19 ANALĪŽU VEIKŠANAI PACIENTIEM AR VIEGLIEM SASLIMŠANAS
SIMPTOMIEM JĀZVANA UZ JAUNIZVEIDOTU NMPD TĀLRUNI 8303
Zvanus par laboratorisko izmeklējumu veikšanu
uz jauno tālruņa numuru 8303 pieņems katru dienu
no pulksten 9.00 līdz 18.00. Svarīgi zināt – medicīniskas konsultācijas vai uzziņas par COVID-19 pa
šo tālruni nesniegs, tas tikai reģistrēs pieteikumus
uz analīzēm. Analīžu veikšana notiek rindas kārtībā,
gaidīšanas laiks var būt diennakts vai nedaudz ilgāk.
Zvana brīdī pacientu informēs par analīžu veikšanas
vietu un laiku. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem,
jo var būt situācijas, kad liela zvanu skaita dēļ savienojums ar 8303 nenotiek uzreiz, un ir jāuzgaida.
Atgādinām, ka valsts apmaksātas analīzes veic
arī E. Gulbja laboratorijā (Rīgā, Brīvības gatvē 366),
iepriekš piesakoties pa tālruņa numuru 67801112.
Plašāka informācija par COVID-19, tostarp arī
padomi par karantīnu, pašizolēšanos un rīcību, kas
pasargā no saslimšanas, pieejama Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mājaslapā www.
spkc.gov.lv. Tāpat jautājumu gadījumā iedzīvotāji
var zvanīt uz SPKC informatīvo tālruni 67387661.
Uzziņas, individuālas konsultācijas SPKC informatīvā tālruņa darbinieki sniedz darba dienās plkst. 8:30
- 21.00, bet brīvdienās plkst. 8:30 - 17.00.
No rītdienas, 19.marta, būs mainīts arī Ģimenes
ārstu konsultatīvā tālruņa 66016001 darba laiks.
Turpmāk tas strādās visu diennakti. Ģimenes ārstu
konsultatīvā tālruņa mediķi iedzīvotājus telefoniski
konsultē akūtu saslimšanu un traumu gadījumos, kā
arī hronisku slimību saasinājuma brīžos. Šis ir medicīnisko konsultāciju tālrunis – informāciju par COVID-19 analīzēm vai citām uzziņām par COVID-19
ģimenes ārstu tālruņa mediķi nesniegs.
NMPD uzver, ka dienesta uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta
un izšķirošas ir minūtes. Tāpēc uz ārkārtas tālruni
113 jāzvana, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai
bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.),
ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu,
ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par
insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta
dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami. Aicinām neizmantot ārkārtas
NMPD ārkārtas tālruni 113, lai saņemtu uzziņas vai
ieteikumus par COVID-19! Būsim atbildīgi par tiem
cilvēkiem, kuru dzīvība ir briesmās un tā jāglābj nekavējoties!
Informāciju sagatavoja:
Ilze Bukša
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas
vadītāja
67337008, 29411499, prese@nmpd.gov.lv
Twitter: @NMPdienests
www.nmpd.gov.lv

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, no 18. marta, īpaši
piesardzības pasākumi ir attiecināti
uz personām, kuras ir atgriezušās no
ārvalstīm, vairs neizdalot specifisku
valstu grupu. Tas nozīmē, ka valsts
apmaksātas analīzes uz COVID-19
tiks nodrošinātas personām, kurām
pēc atgriešanās no ārvalstīm 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas
simptomi – pēkšņs drudzis, klepus un
elpas trūkums. Ņemot vērā citu valstu
pieredzi un mērķi taupīt cilvēkresursus, gadījumā, ja kādam no ģimenes

būs apstiprināta COVID-19 saslimšana, pārējiem ģimenes locekļiem laboratoriskos izmeklējumus neveiks. Ja
simptomi parādīsies kādam no pārējiem ģimenes locekļiem, būs jāsazinās
ar ģimenes ārstu vai arī Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestu, ja
veselības stāvoklis būs smags. Lai
noteiktu, ka persona ir izveseļojusies,
pacientam tiks veikti vēl divi testi, lai
apstiprinātu vīrusa neesamību organismā. Šo testu veikšanu pieteiks ģimenes ārsts Centrālajā laboratorijā.
Veselības ministrija/SPKC

PADOMI ATTIECĪBĀ UZ KORONAVĪRUSU
Vissvarīgākais ikvienam ievērot 3 noteikumus:
• Mazgāt rokas rūpīgi un bieži, vienmēr pēc pieskaršanās pie svešām
virsmām. Var pieskarties virsmām ar cimdiem, bet neaizmirstiet, ka arī tie
jāmazgā.
• Nekad nepieskarieties ar rokām sejai, lai kā arī niezētu (izņēmums –
tūlīt pēc roku mazgāšanas).
• Bieži vēdiniet telpas, labāk uz īsu brīdi atveriet logus līdz galam, nevis
ilgu laiku mazā spraudziņā.
Neuztraucieties par to, ka jums nav speciālas maskas. Tā vajadzīga tad,
ja pats slimojat, lai neaplipinātu citus, vai tad, ja tieši jums virsū elpo saslimis cilvēks.
Ja pats vai kāds no jūsu tuviniekiem vai kolēģiem bijis kādā no koronavīrusa skartajām zonām, rīkojieties apdomīgi, bet bez panikas. Varbūt nepieciešams un iespējams uz kādu laiku ierobežot dzīvo saskarsmi, piemēram,
strādājot no mājām vai noformējot slimības lapu.
Ja jums ir aizdomas par saslimšanu, neejiet pie ārsta, nebrauciet ar sabiedrisko transportu, t. i., neizplatiet iespējamo vīrusu. Zvaniet uz neatliekamās palīdzības tālruni 8303 un informējiet par savām aizdomām.
Atcerēsimies to, kas ir visvienkāršākais un visefektīvākais: mazgāt rokas, nepieskarties sejai, vēdināt telpas un domāt ar galvu. Līdzīgās situācijās bieži vien vairāk cietušo ir panikas dēļ, nevis tās
lietas dēļ, par kuru panika sacelta.
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843
* rundale@pakalpojumucentri.lv
Rundāles novada dome
) 26349298
* dome@rundale.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
) 26674834
* kristine.bruvele@rundale.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
un Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
INESE KUKUTE
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv
Nekustamo īpašumu
speciāliste
DACE SPURA
) 63962532; 29150388
* dace.spura@rundale.lv
Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194
* martins.brikers@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

Kase BĒRSTELĒ
) 63962126

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217

DOME LĒMUSI
2020.gada 27.februāra
sēdē:
Apstiprina Rundāles novada
bāriņtiesas pārskatu
apstiprināts pārskats par Rundāles novada bāriņtiesas darbību laika posmā no 2019.gada
1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
Ievieto personu ilgstošā sociālā aprūpes iestādē
Pamatojoties uz iesniegumu un
Rundāles novada Sociālā dienesta atzinumu, lemts ievietot
personu ilgstošā sociālā aprūpes iestādē
Piešķir finansējumu biedrības projekta realizācijai
Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienībai
„Sudrabupe”, pamatojoties uz
Rundāles novada domes nolikumu „Par finansiālā atbalsta
piešķiršanu Rundāles novada
sabiedrisko organizāciju darbībai”, piešķirts EUR 500 no
Rundāles novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem projekta
„Cilvēks spēj iepazīt sevi tikai
citu cilvēku vidū” realizācijai.
Piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu
Pamatojoties uz personas iesniegumu un atbilstošajām
likuma normām, piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 2020.gadā 50%
apmērā politiski represētajai
personai par nekustamo īpašumu - zemi Rundāles pagastā.
Nosaka lietošanas mērķi
Pamatojoties uz personas iesniegumu, nekustamā īpašuma
Viesturu pagastā zemes vienības daļai 0,5 ha platībā, uz kuras izbūvēts Telekomunikāciju
sakaru masts, noteikts zemes
lietošanas mērķis – maģistrālo
elektropārvades un sakaru līniju un maģistrālo naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
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Precizē zemes vienības platību
Pamatojoties uz Valsts zemes
dienesta Zemgales reģionālās
nodaļas vēstuli par kadastra
datu aktualizāciju, lemts precizēt un apstiprināt nekustamā
īpašuma “Gādnieku kūts”, Rundāles pagastā zemes vienības
platību, no 0,3158 ha uz 0,3747
ha.
Piešķir adresi saimnieciskai
darbībai paredzētai būvei
Pamatojoties uz personas iesniegumu, Rundāles pagasta
adresācijas objektam –saimnieciskai darbībai paredzētai
ēkai – kūtij, kas atrodas uz
Rundāles novada pašvaldībai
piekritīga nekustamā īpašuma
“Gādnieku kūts”, Rundāles pagastā, piešķirta adrese - “Jaungādnieki”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā.
Apstiprina Grāmatvedības
uzskaites pamatprincipus
Pamatojoties uz likuma par
budžetu un finanšu vadību, Ministru kabineta 2018.gada 13.
februāra noteikumiem Nr.87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, apstiprināti Rundāles novada domes
noteikumi “Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi Rundāles
novada domē”.
Sadala pašvaldībai piekritīgas
zemes vienības
Lemts sadalīt nekustamo īpašumu “Līgas”, Viesturu pagasts,
Rundāles novads kadastra numurs 4096 004 0073, ar kopējo
platību 0,934 ha, atdalot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0073 – 0,3540
ha platībā neizstrādājot zemes
ierīcības projektu; jaunizveidotajam piešķirt adresi -Liepu
iela 16, Viesturi, Viesturu pagasts, Rundāles novads; noteikt
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0073, zemes lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme; zemes vienībai

ar kadastra apzīmējumu 4096
004 0073, zemes lietošanas
mērķi - Individuālo dzīvojamo
māju apbūve; noteikt, ka veicot
zemes kadastrālo uzmērīšanu,
zemes vienību platības var tikt
precizētas.
Lemts sadalīt nekustamo īpašumu “Saulaine 2a”, Rundāles
pagasts, Rundāles novads ar
kopējo platību 1,3794, atdalot
zemes vienību 0,85 ha platībā
neizstrādājot zemes ierīcības
projektu; jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 0,85
ha platībā, piešķirts nosaukums
-„Kumelītes”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads; nekustamajiem īpašumiem noteikti lietošanas mērķi: “Saulaine 2a “,
Rundāles pagastā - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme;
“Kumelītes”, Rundāles pagastā
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; noteikts, ka veicot zemes
kadastrālo uzmērīšanu, zemes
vienības platība var tikt precizēta.
Lemts sadalīt Rundāles novada
pašvaldībai piekrītošus nekustamos īpašumus: „Ozola lauks”,
Viesturu pagastā ar kopējo platību 21,45 ha, atdalot zemes
vienību 0,71 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu; “Bērsteles lauki”, Viesturu pagastā ar kopējo platību
26,12 ha, atdalot zemes vienību 1,19 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
izveidot no atdalītajām zemes
vienībām 0,71 ha platībā un
1,19 ha platībā jaunu nekustamo īpašumu 1,9 ha kopplatībā
un piešķirt nosaukumu „Grodi”, Viesturu pagastā; noteikt
zemes vienībām zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība; noteikt, ka
veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība
var tikt precizēta.

Ar Rundāles novada domes lēmumiem iespējams iepazīties Rundāles novada domes oficiālajā mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā PAŠVALDĪBA >>> DOMES LĒMUMI
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Apstiprina nekustamo īpašumu kopības izsoles rezultātu
Apstiprināti Rundāles novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Āboliņi”, dzīvokļa Nr.1, dzīvokļa Nr.3, dzīvokļa Nr.4, dzīvokļa Nr.6, dzīvokļa Nr.7, dzīvokļa
Nr.8, dzīvokļa Nr.9 Pilsrundālē,
Rundāles pagastā, kā nekustamo īpašumu kopības izsoles
rezultāti – par uzvarētāju atzīta – Bauskas rajona Rundāles
pagasta zemnieku saimniecība
“Druvas”, ar nosolītu augstāko
cenu EUR 10 935,00 (desmit
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
pieci eiro).
Sadala nekustamos īpašumus
Atļauts sadalīt nekustamā īpašuma Svitenes pagastā zemes
vienību ar kopējo platību 2,05
ha, atdalot zemes vienību 0,15
ha platībā radio torņa celtniecībai, izstrādājot zemes ierīcības
projektu; noteikts izstrādājot
zemes ierīcības projektu, aktualizēt esošos apgrūtinājumus
un paredzēt jaunus apgrūtinājumus; apstiprināti projekta izstrādes nosacījumi.
Pamatojoties uz personas iesniegumu, atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Cielavas”, Rundāles pagastā ar kopējo platību
11,6 ha, atdalot zemes vienību
6,8 ha platībā neizstrādājot
zemes ierīcības projektu; jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam 6,8 ha platībā, kas
sastāv no neapbūvētas zemes
vienības, piešķir nosaukumu
„Kalna Cielavas”; zemes vienībai nosaka zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Apstiprina zemes ierīcības
projektus
Apstiprināti SIA „ BAUSKAS
MĒRNIEKS” izstrādātie Zemes
ierīcības projekti:
nekustamā īpašuma “Cīruļi”,
Svitenes pagastā zemes vienībai, kā arī apstiprināts zemes
lietošanas mērķis - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība
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jaunizveidotajām zemes vienībām; zemes vienībai 2,0 ha platībā apstiprināts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
nekustamā īpašuma “ Jaunlejnieki”, Rundāles pagastā zemes
vienībai; nekustamā īpašuma
jaunizveidotajām zemes vienībām 0,6 ha platībā un 2,2 ha
platībā apstiprināts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
nekustamā īpašuma “Raņķi”,
Viesturu pagastā zemes vienībai, nekustamā īpašuma jaunizveidotajām zemes vienībām
16,20 ha platībā un 16,48 ha
platībā apstiprināts zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
nekustamā īpašuma “Jaunkraujas”, Rundāles pagastā zemes
vienībai; jaunizveidotajām zemes vienībām 1,07 ha platībā
un 3,0 ha platībā apstiprināts
zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Veic grozījumus 2020.gada
budžetā
Pieņemot Rundāles novada domes 2020.gada saistošos noteikumus Nr.1, apstiprināti grozījumi Rundāles novada domes
budžetā (2019.gada 30.decembra saistošie noteikumi Nr.14
“Par Rundāles novada domes
budžetu 2020.gadam”). Ar grozījumiem apstiprināts 2020.
gada budžets ieņēmumos EUR
5729653 apmērā un izdevumos
EUR 6591990 apmērā. Budžeta grozījumi ieņēmumu daļā
pamatojami ar finansējumu
EUR 2051 apmērā no Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu
vākšanai tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturētajiem
likumiem; EUR 20170 apmērā
- Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi projektu ”Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Viesturu
kultūras centrā”; EUR 4024 lī-

dzekļi LR Kultūras ministrijas
programmas “Latvijas skolas
soma” īstenošanai.
Savukārt Budžeta izdevumu
daļā precizēti izdevumi un
pašvaldības finansējums pa
funkcionālajām
kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 60473.
Vispārējo valdības dienestu
darbības nodrošināšanai izdevumos palielinājums par EUR
2051, tajā skaitā Vēlēšanu
komisijas ieplānotie izdevumi,
sakarā ar Centrālās vēlēšanu
komisijas parakstu vākšanu;
Kultūrai, atpūtam un sportam
palielinājums izdevumos par
EUR 36938: EUR 23970 -projekta ”Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Viesturu
kultūras centrā”; EUR 12100 Gaismas un skaņas aparatūras
iegāde kultūras nodaļai; EUR
868 – skatuves tērpu iegāde
sieviešu korim “RUNDA”.
Līdzekļi EUR 12968 apjomā
iedalīti no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās. Projekta
“Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Viesturu kultūras centrā” līdzekļi EUR 3800
apmērā iedalīt no projektu līdzfinansējuma, publiskā finansējuma projekta realizācijai EUR
20170’;
Izglītības jomai palielināti izdevumi par EUR 22989: Projektam Latvijas skolas soma”

- EUR 4024; PII” Mārpuķīte” EUR 4045 tai skaitā EUR 402
5-6 gadīgo audzēkņu pedagogu
darba algām, EUR 787 iekārtu
apkopei, EUR 2856 konvekcijas
krāsns iegādei. Līdzekļi iedalīti
no neparedzētiem izdevumiem
EUR 2856, kā arī EUR 1189
no naudas līdzekļa atlikuma uz
31.12.2020.; PII “Saulespuķe”EUR 2854, tajā skaitā projektam „Erasmus” - EUR 1223, pedagogu darba samaksai - EUR
1631. Līdzekļi ieplānot no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās (IZM mērķdotāciju atlikums
no 2019.gada), kā arī projekta
līdzekļu atlikums no 2019.gada.
Pilsrundāles vidusskola - EUR
12066, tajā skaitā pedagogu
darba algām EUR388 (finansējuma atlikums no pedagogu
mērķdotācijām
2019.gadā),
videonovērošanai- EUR 7820,
kā arī iestādes uzturēšanai izdevumiem - EUR 1028, līdzekļus iedalīt no naudas līdzekļu
atlikuma uz 31.12.2020., kā arī
iedalīti līdzekļi no neparedzētiem izdevumiem - EUR 2830,
Mūzikas un Mākslas skolas pedagogu darba samaksai;
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielināti par EUR 7981, tie saistīti
ar daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kāpņu telpas remontu;
struktūrvienībā Autoceļa uzturēšana veikta izmaksu pārdale
pa ielu un autoceļu remontiem.

IZSOLE
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.12 (kadastra Nr. 4076 900 0371) ar
kopējo platību 67,8 m², daudzdzīvokļu mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes
interneta mājas lapā www.rundale.lv, no līdz 06.04.2020.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle
1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 06.04.2020.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir noteikta EUR 10873.00
(desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu izsoles jautājumos tālrunis 28609107.
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SPORTA ZIŅAS

Novadnieku sasniegumi
Z. Kalniņa piemiņas sacensībās galda tenisā veterāniem, Rīgā,
2020.gada 4.janvārī Lidija Martinkena izcīnīja labākās spēlētājas
titulu starp sievietēm vecuma grupā 60+.
Aivaru Kamolu apbalvoja ar “sensāciju autora” medaļu.
Latvijas pašvaldību veterānu - senioru 57. sporta spēļu finālsacensībās galda tenisā 2020.gada 1.februārī Salaspilī Rundāles novada komandas dalībnieki izcīnīja sekojoša vietas:
Aivars Kamols		
1. vietu 85+ vecuma grupā
Ivonna Baufale		
6. vietu 70+ vecuma grupā
Jausma Sudmalniece
8. vietu 70+ vecuma grupā
Ivars Štelmahers 22. vietu 50+ vecuma grupā.
22.februārī Bauskā norisinājās Bauskas novada pašvaldības atklātajās XI ziemas/pavasara sporta spēļu sacensības. Rundāles novada
iedzīvotāj u komandas ieguva sekojošas vietas.
Novusā 9. vieta
Badmintonā 7. vieta
Galda tenisā 4. vieta
Zolē 4. vieta.

Šogad Ziemas sadraudzības sporta spēļu noslēgumā tika suminātas arī divas aktīvākās Rundāles novadā dzīvojošas ģimenes. Abas
ģimenes 2019. gada ietvaros bija apmeklējušas deviņus sporta pasākumus. Vietu secību nācās noteikt, skaitot dalību disciplīnās katrā
pasākumā. Pirmo vietu ieņēma Mucenieku ģimene un otro Helvigu ģimene. Abas ģimenes savā īpašumā ieguva dāvanu kartes
Bauskas peldbaseina apmeklējumiem. Arī 2020.gadā noritēs aktīvāko ģimeņu uzskaite un ikvienai ģimenei ir iespēja piedalīties un
cīnīties par aktīvām balvām.

28.februārī Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē norisinājās Rundāles novada iestāžu, zemnieku saimniecību, uzņēmumu un amatieru
kolektīvu ikgadējās Ziemas sadraudzības sporta spēlēs. Pasākums
aizvadīts jautrā, sportiskā, kolektīvus saliedējošā garā.

Darts

Fliipers

Lielā Jenga

Lecam pa vecam

Lielie riņķi

Dvieļu volejbols

Punkti

Vieta

Sadraudzības sporta spēļu 2020 kopvērtējuma tabula

Jokaidī ku forši dancātāji

7

3

1

1

1

4

17

1

Z/S Maizītes/ SIA IHA

3

1

6

2

2

6

20

2

Z/S Līdakas

1

6

2

3.5

7

1

20.5

3

Pilsrundāles vidusskola

4

2

4

5.5

3

3

21.5

4

45 brīnumi

6

8

3

3.5

6

2

28.5

5

PII Mārpuķīte

2

5

5

7

8

7

34

6

Rundāles novada Dome

8

4

7

8

5

5

37

7

PII Saulespuķe

5

7

8

5.5

4

8

37.5

8

Komanda/Disciplīna

Deju skolotājs Uldis Tomass Šimens ar mazajiem censoņiem

Kuplā skaitā, astoņu Rundāles novada iestāžu, zemnieku saimniecību, uzņēmumu un amatieru kolektīvu komandu konkurencē šogad
aizvadītas Ziemas sporta spēlēs

2020.gada 29.februārī Biznesa augstskola Turība telpās norisinājās Sporta deju sacensības “Pavasara Kauss 2020”. Latvijas mēroga
sacensības rīkoja divi sporta deju klubi “Dance4u” un “Oro” Tajās
piedalījās dejotāji no daudziem novadiem. Rundāles novadu sacensībās Pavasara kausā 2020 pārstāvēja PII Mārpuķīte un Pilsrundāles vidusskolas audzēkņi, (sporta deju klubs U dance).
SACENSĪBU rezultāti:
Solo meitenes:
Marta Leitlante - 2. Vieta
Pāri:
Martins Sabaļausks un Elīna France - deju skatē absolūta pirmā vieta un iesācēju grupā 2.vieta
Rihards Mucenieks un Amanda Augstkalne - deju skatē 1. vieta un
iesācēju grupā 2.vieta

SPORTA NODARBĪBAS, PASĀKUMI
UN VINGROŠANAS NODARBĪBAS
RUNDĀLES NOVADĀ
LĪDZ 14.04.20 ATCELTAS
SEKOJAM LĪDZI INFORMĀCIJAI!
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UZŅĒMĒJU FORUMS 2020

IEZĪMĒ JAUNAS TENDENCES UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMĀ
Ceturtdien,
12.martā,
Rundāles novada multifunkcionālajā centrā norisinājās
uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra rīkotais ikgadējais un nu jau
desmitais “Uzņēmēju forums
2020”.
Pasākumam bija reģistrējušies ap divdesmit pieci dalībnieki. Viņu vidū gan viesi, gan vietējie mājražotāji, gan arī vietējie
tūrisma nozares uzņēmēji.
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
Santa Švāģere stāstīja klātesošajiem par uzņēmējdarbību
Rundāles novadā, par to, kas ir
paveikts un par to, kas vēl attīstāms. Uzņēmumu likvidācija un
jaunu reģistrācija ir ļoti mainīga.
Pērn reģistrēti 12 jauni uzņēmumi, savukārt 21 likvidēts. Uz
2019.gada 31.decembri kopējais aktīvo uzņēmumu skaits bija
384.
Atbalsts uzņēmējdarbībai novadā:
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs,
kura pamatmērķis ir uzņēmējdarbības un cilvēku kompetences attīstība.
Finansiāls atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai, kura mērķis ir atbalstīt jaunos un esošos uzņēmējus
(līdz 3 gadiem) ar iespējamo atbalstu līdz pat 6000 eiro.
Kvalitātes zīme Kronēts
Rundālē – Rundāles novada
ģerboni vai tā elementu salikumu, saņemot pašvaldības atļauju, var lietot fiziskās un juridiskās
personas: izstrādājumu (suvenīri,
produkti) izgatavošanā; izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā.
Mājtirgus – iespēja iegādāties vietējo mājražotāju un
amatnieku produkciju.
Uzņēmēju
konsultatīvā
padome – Padome ir konsultatīva institūcija ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību Rundāles novadā. Tūristu
piesaistei joprojām varētu būt
diezgan daudz brīvu nišu. 2019.
gadā Rundālē durvis apmeklētā-

jiem vēra restorāns “Rezidence”. Vēl ļoti būtiska informācija,
ko pašvaldība vēlējās nodot
publikai, ir pašvaldības īpašumā
esošo ēku “Piena savākšanas
punkts”, “Avoti”, “Upes māja” un
teritorijas tālāku iespējamo redzējumu un realizēšanu nākotnē,
kas ir atkarīga no interesentiem
un to idejām.
Ar aktuālajiem projektiem
iepazīstināja attīstības nodaļas
vadītāja Laura Ārente, kā galvenos minot multifunkcionālā
centra būvniecība, kas noslēdzās 2019.gada otrajā pusē
un Pilsrundāles – Svitenes ceļa
pārbūvi, kas arī nu ir pabeigts.
Stāstīja par RUNRARO (LV-RUS)
pārrobežu projektu, kura virziens
ir uzņēmējdarbības sektora sadarbības attīstība tūrisma jomā,
kā bāzi izmantojot kultūrvēsturiskos resursus. Sīkāk pastāstīja
par vienu no aktivitātēm, kas
paredzēta 2020.gada 23.maijā
- Mežotnes pilskalna svētkiem.
Svētku ietvaros uzņēmējiem tika
piedāvātas dažādas iespējas, kā
iesaistīties, gan paša pasākuma
laikā, piedaloties tirdziņā, gan
piedāvāt savus ēdināšanas pakalpojumus. Tāpat tika izteikts
piedāvājums uzņēmējiem padomāt par iespēju, kā vēl no viņu
puses svētku apmeklētāji varētu
ieraudzīt to, ko Rundāles novads
var sniegt un piedāvāt – dažādas meistarklases, aktīvās atpūtas piedāvājumus, ēdināšanu,
naktsmītnes u.c.. Uzņēmējus,
kas vēlas iesaistīties aicinām
sazināties ar uzņēmējdarbības
un kompetenču attīstības centra
vadītāju Santu Švāģeri.
Līdzfinansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai iepriekšējā gadā zaļo gaismu saņēma
četri uzņēmēji, un forumā divi
no tiem dalījās savā pieredzē.
SIA ZINATO īpašnieks Mārcis Zintis Zilgalvis, kas ražo
apdedzinātus - slīpētus fasādes
apdares dēļus, dekorus un bērnu
šūpulīšus, stāstīja par šiem sevis
izvēlētajiem virzieniem, kā arī to,
kā viņam ir līdzējis pašvaldības
piešķirtais finansējums. Ludmila Knoka pastāstīja par savu

SIA ZINATO īpašnieks Mārcis Zintis Zilgalvis stāsta, kā viņam ir līdzējis pašvaldības piešķirtais finansējums

online skolas projektu “Mans
sapņu dārzs” – ar kādām grūtībām viņa saskārās, kā tās pārvarēja, un to, kā izmantoja pašvaldības piešķirto finansējumu.
Forumā savu pieredzes stāstu
pastāstīja arī piemājas saimniecības “Padegas” saimniece Sandra Icaka, kura pirms
neilga laika saņēma balvu
Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
organizētajā
konkursā “Uzņēmējs nākotnē”.
Sociālās
uzņēmējdarbības
eksperte Lāsma Līcīte pastāstīja par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un, kā to attīstīt,
minot daudz dažādus piemērus.
Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē- ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu
sociālu problēmu un radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālās uzņēmējdarbības
veidi, biznesa modeļi, preces,
pakalpojumi var būt ļoti dažādi
– sociālie uzņēmumi var būt gan

lieli, gan mazi, gan starptautiski,
gan lokāli, taču tos visus vieno
vēlme, izmantojot biznesa metodes, radīt augstu sociālo pievienoto vērtību.
Saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību savu pieredzi pastāstīja
ALTUM projektu vadītājs
Andrejs Buharins un EAPN –
Latvia Eiropas Sociālā politikas
darba grupas locekle Iveta
Valeina.
Projekta E-COOL vadītājs
Edgars Paulovičs iepazīstināja ar aktualitātēm saistībā
ar jauniešu uzņēmējdarbības
izpratnes veicināšanu, attīstot
kompetences, mācību metodes
un uzņēmējdarbības vidi.
Santa Švāģere
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
Dita Liepiņa
Rundāles novada domes
Sabiedrisko attiecību
praktikante

Uzņēmēju foruma dalībnieki uzmanīgi ieklausās lektoru stāstījumā
Foto: Dita Liepiņa
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GADA BALVAS “UZŅĒMĒJS NĀKOTNEI”
PIEMĀJAS SAIMNIECĪBA “PADEGAS” NO
RUNDĀLES NOVADA

“Uzņēmējs nākotnei 2019” laureātiem pasniegta mākslinieces, LLU
Tehniskās fakultātes lektores Ivandas Spulles-Meieres dizainētā un
veidotā balva un goda raksts.
Foto: Piemājas saimniecība “Padegas”
21. februārī LLU Jelgavas pils Sudraba zālē sumināti
gada balvas “Uzņēmējs nākotnei 2019” laureāti, to starpā
piemājas saimniecība “Padegas” no Rundāles novada.
Šāda tradīcija universitātē dibināta 2016. gadā, lai godinātu
uzņēmējus Latvijā, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem un mācībspēkiem veidojuši inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām,
snieguši ieguldījumu pētniecībā un studiju procesa nodrošinājumā
un atbalstījuši universitātes studentus. Šogad pasākumā godināti
10 dažādu nozaru uzņēmumi.
Pirms pieciem gadiem no pilsētas uz Rundāles novadu uz dzīvi
pārcēlušies Sandra un Artis Icaki, lai audzētu to, kas pašiem ir
veselīgs, vērtīgs un garšīgs – smiltsērkšķus. Piemājas saimniecība
“Padegas” ir ģimenes uzņēmums Viesturos, Rundāles novadā. Uzņēmuma īpašnieki ir uzticējušies mūžizglītības idejai un trīs gadu
laikā ir ieguvuši zināšanas LLU 10 mūžizglītības centra kursos
un pieredzes apmaiņas vizītēs. Iegūtā pieredze ir vainagojusies
ar ražošanas uzsākšanu un mājražošanas uzņēmuma dibināšanu.
Piemājas saimniecība “Padegas” nodarbojas ar augu izcelsmes
produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Gada balvas “Uzņēmējs nākotnei” mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar
LLU fakultātēm un institūtiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un
studijās, veicinot attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tā uzlabojot Latvijas konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un
integrējošu izaugsmi. Uzņēmēju sumināšana norisinās katru gadu
februārī Jelgavā. Iepriekšējos gados laureātu vidū ir bijuši Latvijas
valsts meži, BASF Agro Latvija, TestDevLab, Astarte - nafta, biedrība “Ūdenszīmes”, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā
sabiedrība “Latraps”, TechVitas, TS Rīga, Agrofirma Tērvete, Putnu fabrika Ķekava, Scandagra Latvia, Cloud Enterprise Systems,
Latvijas Finieris, ARA Intellect un mecenāti Rīgas dzirnavnieks un
Uldis Šalajevs.
Kristīne Līdaka
Rundāles novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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MEKLĒ INDRĀNES SKOLNIEKUS!
“Lūdzam atsaukties rakstnieces Ilzes Indrānes jeb pedagoģes Undīnas Jātnieces skolniekus, lai uzzinātu Jūsu iepazīšanās
stāstu, - Madonas novada biedrības Nigeste vadītāja Inguna
Roga-Saulīte aicina iesaistīties
projektā INDRĀNE, novadnieces
rakstnieces Ilzes Indrānes mūža
devumu dokumentējot un godinot.
Biedrība īsteno projektu INDRĀNE trīs aktivitātēs:
• Top dokumentālā filma ar
spēlfilmas elementiem. Kino
galvenais uzdevums - uzrunāt,
iedrošināt aizdomāties un ļaut
just. Šajā gadījumā - ļaut sajust
izcilas personības mūžu, nojaust
ticību, kam Indrāne ir sekojusi.
• Tiek gatavota grāmata
“Indrānes divpadsmit dārgumi”
komplektā ar interaktīvu, radošu
spēli bērniem un jauniešiem no
12 gadu vecuma par rakstnieces Indrānes mūžu. Plānots rast
iespēju šo komplektu dāvināt
visām 711 Latvijas vispārizglītojošām skolām.
• Meklējam kā skolēnus, tā
arī tos, kuriem Ilze Indrāne/Undīna Jātniece kļuvusi par dzīves
skolotāju kādā noteiktā laika
nogrieznī. Biedrība gaidīs Jūsu
atmiņu stāstus, lai kopīgi šķetinātu likteņa līkločus, kā arī lai
pilnveidotu materiālu, kas tiks
izmantots grāmatas un dokumentālās filmas izveidē.
“Astoņus gadus tikāmies ar
rakstnieci Ilzi Indrāni, lai runātu
par reizēm bagāto bērnību, reizēm trūcīgo tagadni. Par naudu
ne - par telpu, kur visu mēra
garīgumā, sajēdzīgumā, cilvēcīgumā. Runājām par neesošu
laulību, kam pāri stāv uzticība un
esošu savienību, ko vajā nodevība. Par bērniem, par Balto mākoni, par dāvāto zemi, par spārniem un ticību. Par mūžību. Par
to, ka vērts ir Cilvēks. Cilvēcīgs
cilvēks. Un nabags tas, kam nav
sakņu, piederības, dzimtenes...”stāsta biedrības vadītāja.
Ilze Indrāne īstajā vārdā Undīna Jātniece (dzimusi Liepiņa
1927. gada 23. aprīlī). Izvēlējusies pedagoģes mūžu, strādājusi Mārcienas pamatskolā,
direktores amatā atjaunojusi
skolas darbību Kusā, par nepa-

kļaušanos varai, atbrīvota no
amata. Sākot strādāt Praulienas
pamatskolā, nopietni pievēršas rakstīšanai. Literārie darbi:
septiņi romāni (“Lazdu laipa”,
“Aisma”, “Ūdensnesējs”, “Cepure ar kastaņiem”, “Zemes vēzi
dzirdēt”, “Dievsunīši”, “Putnu
stunda”), četri īsprozas krājumi,
deviņas bērnu grāmatas, četras
lugas, kinofilmas “Liktenim spītējot” scenārijs. 2012. gadā par
sevišķiem nopelniem Latvijas
kultūrā un izcilu radošā mūža
ieguldījumu mūsdienu latviešu literatūrā saņēmusi Triju
Zvaigžņu ordeni.
“Visu mēs ierakstām kaut kur
augstāk. Nākošām paaudzēm
mēs visas savas domas, kārības
un vēlējumus ierakstām. Nākošajām paaudzēm vēl kas augstāk nāks aiz mums. Arī aiz mums
vēl nāks. Varbūt vēl gudrāki, labāki, pareizāki. Un nezinās, kas
ir kari, okupācijas, strīdi. Tautas
varēs sadzīvot galvenās personības dievlīdzības lielumā, labumā,
pašaizliedzībā, pašaizsardzībā.
Laimīgi. Spēcīgi. Darbīgi. Tik
daudz iespēju mums lieliem un
labiem būt! Katrā laikā mums ir
iespējams būt cilvēciskam cilvēkam!” (Ilze Indrāne.)
Realizējot apjomīgo projektu, biedrībai nozīmīgi noskaidrot tādus jautājumus kā - “Kur
Jūsu dzīves ceļi krustojušies ar
Ilzi Indrāni? Varbūt kopā uzaugāt, Vestienas upītē lipinot māla
pīlītes? Vai Jūs klausījāties, kā
jaunā skolotāja Mārcienā spēlē
klavieres? Vai Jūs pazināt kādu
no Undīnas audžumeitām? Varbūt kopā ar jauno direktori sitāt
naglas dēļos, lai salāpītu savainotās skolas sienas? Varbūt
literārie ceļi Jūs saveduši kopā?
Iespējams, viņas darbi atvēruši
Jūsu acis, sildījuši sirdi un atgādinājuši, ka esam Cilvēki?”- uzrunā biedrības vadītāja.
Lūgums pieteikties elektroniski - aizpildot mājas lapā
www.nigeste.net sadaļā Aktuālie projekti “Meklējam Indrānes
skolniekus” redzamo veidlapu
vai atsūtot savu atmiņu stāstu
uz biedrības adresi: biedrība Nigeste, Kalnāji, Aronas pagasts,
Madonas novads, LV-4847.
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SIA “LATROSTRANS” INFORMĀCIJA

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” 59.punkta prasībām “ogļūdeņražu ieguves
vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu
cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai valdītājs informē sabiedrību par aprobežojumiem
aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai”.
Pamatojoties uz augstākminēto, informējam, ka Jūsu pašvaldības teritoriju, Rundāles un Viesturu pagastos, šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi,
kuriem, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass). Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma
35.pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu
ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu
un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ir noteikti
Aizsargjoslu likuma 57. pantā, tajā skaitā, bet ne tikai :
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas
vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas
aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un
produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas
uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un
produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus
ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs
— dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus,
kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu,
degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu
apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
SIA ”LatRosTrans”
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PIENĀKUMI PERSONĀM,
KAS ATGRIEŽAS NO COVID-19
SKARTAJĀM VALSTĪM
Izpēti un esi zinošs! Vadlīnijas ārstiem Biežāk uzdotie jautājumi Skarto teritoriju karte PVO sniegtā
informācija ECDC sniegtā informācija Vadlīnijas
farmaceitiem Ieteikumi pacientiem ar elpceļu infekcijas pazīmēm Rekomendācijas COVID-19 slimnieka
ģimenei Par ārkārtējo situāciju Latvijā Iedzīvotājiem
14 dienas pēc atgriešanās Latvijā jānovēro savs veselības stāvoklis un divas reizes dienā (no rīta un
vakarā) jāmēra ķermeņa temperatūra. Nekavējoties
jāzvana uz 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas
ceļu infekcijas pazīmes (pēkšņs drudzis, klepus un
elpas trūkums.). Tuvākajā laikā tiks izveidots atsevišķs telefona numurs COVID-19 analīžu pieteikšanai. Obligāti jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas
karantīna) un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. Šīs prasības šobrīd neattiecas uz transporta
un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju
darbiniekiem, kuri atgriežas no darba braucieniem
un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas
akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi
nav atzīti par kontaktpersonām. Iedzīvotāji nedrīkst
pakļaut citas personas inficēšanās riskam. Jācenšas
samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (tas
nozīmē neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas, nedoties privātās vizītēs u. c.). Iedzīvotājiem ir jāuzturas dzīvesvietā, nedrīkst doties uz
darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels
skaits cilvēku, iespēju robežās iedzīvotāji aicināti neizmantot sabiedrisko transportu. Pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei jāizmanto kāda
no šādām iespējām: piegāde mājoklī, izvairoties no
kontakta ar piegādātāju; pārtikas vai preču piegāde
ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm; jālūdz
pašvaldības sociālā dienesta palīdzība, izvairoties
no tieša kontakta ar sociālo darbinieku; ja nav citu
risinājumu, veikalu jāapmeklē ar medicīnisko masku
(vai arī aizklājot muti un degunu ar lakatu vai šalli)
stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot divu
metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu. ! ! !
Aktuālākajām ziņām seko līdzi SPKC un VM
sociālo tīklu kontos
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LĪDZ ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS ATCELŠANAI 253 PASTA PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS VIETĀS KLIENTUS APKALPOS PĒC PIEPRASĪJUMA
Ņemot vērā ārkārtas stāvokli un nepieciešamos pasākumus
koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ņemot vērā
faktu, ka daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās tiek
nodrošināti pasta pakalpojumi, no 2020.gada 18.marta tiek pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana 253 pasta pakalpojumu
sniegšanas vietās lauku teritorijās visā Latvijā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajās teritorijās
var saņemt pēc pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot pa tālruni.
Lielākā daļa pasta pakalpojumu sniegšanas vietu lauku teritorijās atrodas vietējām pašvaldībām piederošu ēku telpās, kas līdz
ar izsludināto ārkārtas stāvokli slēgtas apmeklētājiem, tāpēc, īstenojot drošības pasākumus, Latvijas Pasts no 2020.gada 18.marta
līdz turpmākajiem lēmumiem pārtrauc klātienes pasta pakalpojumu sniegšanu visās 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās
lauku teritorijās. Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās pasta pakalpojumi ierastajā režīmā to zemā pieprasījuma dēļ tika sniegti
stundu dienā.
Minētajā laika periodā vietējie iedzīvotāji pasta pakalpojumus
varēs saņemt pēc pieprasījuma, un tos klienta dzīvesvietā sniegs
teritoriju apkalpojošais pastnieks vai arī klienti aicināti apmeklēt
tuvāko pasta nodaļu. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošinās visus tos pasta pakalpojumus, kas bija pieejami pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā: pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un
aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, preses izdevumu abonēšanu,
naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību iedzīvotājiem iespējams saņemt arī
skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot Latvijas Pasta Klientu centram pa tālruni
67008001, 27008001 vai e-pastā info@pasts.lv. Piesakot skaidras naudas piegādi dzīvesvietā līdz 2020.gada 27.martam, noteikta pazemināta šī pakalpojuma cena – 4,88 eiro. Minētajā periodā
Latvijas Pasts monitorēs pakalpojuma pieprasījumu un apzinās

CIENĪJAMIE PILSRUNDĀLIEŠI!

Vēršos pie jums ar lūgumu rūpēties par mūsu ciemata apkārtni,
kura ir sakopta, pateicoties čakliem cilvēkiem, bet ir tādi ļaudis,
kuri to nenovērtē. Tie ir daži suņu īpašnieki, kuri joprojām neievēro
RUNDĀLES NOVADA DOMES SAISTOŠOS NOTEIKUMUS NR.7:
p.24. “Par dzīvnieku atstāto ekskrementu nesavākšanu – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem; p.24.1.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – uzliek naudas sodu no
divdesmit līdz piecdesmit latiem.”
Jums, ejot pastaigā ar savu četrkājaino draugu – mazāku vai
lielāku, ir jāņem līdzi maisiņš vai tūta, kurā tas, kas paliek ir jāsavāc un jāizmet atkritumu urnā aizsietā veidā. Apsaimniekotājiem
nav jāvāc jūsu vietā!
Iespējams, jūs to nemaz nezinājāt, tāpēc atgādinu, jo ne es, ne
kaimiņi nevēlamies skatīties uz šo.
A.Ramane
visu vērīgo ciematnieku vārdā

savus resursus šā pakalpojuma turpmākai nodrošināšanai atkarībā no pieprasījuma.
Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā iedzīvotāji varēs pieteikt, zvanot uz noteiktiem tālruņa numuriem. Precīzs
saraksts ar pasta pakalpojumu sniegšanas vietām, kas turpmāk
apkalpos klientus pēc pieprasījuma, un tālruņu numuriem pasta
pakalpojumu pieteikšanai klienta dzīvesvietā katrā teritorijā pieejams te.
Katras uz laiku slēgtās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas
adresē tiks izvietots paziņojums par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2020.gada 18.marta.
Ja tiks noteikti papildu ierobežojumi, Latvijas Pasts nekavējoties informēs par turpmākajām darbībām.
Par VAS Latvijas Pasts
Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā
pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā
piederošs uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 3400 darbinieku.
Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus
veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes
kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.
Vineta Danielsone
Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585
E-pasts: pr@pasts.lv, vineta.danielsone@pasts.lv
twitter.com/latvijas_pasts | facebook.com/latvijas.pasts
instagram.com/latvijas_pasts
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PA ATMIŅU TAKĀM
Ārija Lepse
Mans atmiņu stāsts par
Saulainē un kolhozā “ Lielupē ”
pavadīto laiku no 1956. – 1963.
gadam. Pēc tehnikuma beigšanas, 1959.gada pavasarī, man
piedāvāja pedagoga darbu tehnikumā – mācīt augu aizsardzību vecākajās grupās. Vēlāk
uzticēja izveidot bērnudārzu
Saulaines darbinieku bērniem.
Tā Saulaine manā dzīvē bija kā
tāda likteņskola, kur guvu pirmo
pieredzi lauksaimniecībā, pedagoģijā un darba organizācijā.
50 - tajos gados Saulainē bija
ļoti spēcīgas pedagogu ģimenes: skolotāji Driķi, Akmentiņi,
Bitenieki, Ziemas, Bonāti, Cibuļski u.c.
ĀBOLMAIZE PĒC DARBA
Mana pirmā tikšanās ar
“Lielupi” bija 1956. gada rudens talkas laikā, kad kopā ar
savu kursu strādājām cukurbiešu laukā – ar rokām velkot

cukurbietes no lipīgajiem Zemgales māliem. Interesanta likās
biešu novākšanas tehnoloģija.
Vispirms Spuru tēvs, pīpīti pakšķinādams, ar zirdziņa vilktu arklu paceļ bietes, tikai pēc tam
ir iespēja tās izvilkt no zemes
un sakraut kaudzēs tālākai apstrādei. Likās interesanti, bet
vakarā mugura un netrenētie
muskuļi lika sevi manīt. Toties,
to visu atsvēra sātīgais mielasts un smaržīgās ābolmaizes,
ko sarūpēja prasmīgās kolhoza
saimnieces Miļūnu un Macpaņu
mammas.
Vērtīgākais bija ražošanas
prakses laiks 1957.gada vasarā, kad iepazinu kolhoza dzīvi,
ļaudis, darba specifiku, organizāciju.
Galvenais praktikantu komandieris bija Baļčūnu tēvs
– stingrs un prasīgs. Tajā laikā bija daudz jaunu ģimeņu ar
jauniešiem un bērniem. Kolhozs

Ārija Lepse siena vākšanā “Lielupē”
deva aizdevumu māju celtniecībai. Uz Spuru dzimtas zemes jaunās ģimenes – Miļūni,
Statkēviči, Jovaiši uzcēla jaunu
ciematu Ziedoņu kalnā. Sensācija ciematā bija pirmais televizors Miļūnu mājā, kur vakaros
uz “Panorāmas” laiku salasījās
viss ciemats. Salika solus, krēslus un draudzīgi pavadīja laiku.
KULTŪRAS DZĪVE
Protams, ļoti gaidīti bija kino
vakari kolhoza centrā, jo pēc
seansa gandrīz vienmēr bija iespēja uzgriezt kādu valsi Šulcu
Imanta garmoškas pavadījumā.
Sabiedriskā dzīve kūsāja,
jo kur daudz jauniešu, tur arī
jautrība un vēlēšanās būt kopā.
Īpaša kultorga nebija. Meitenes
pēc darba fermās, puiši nokāpuši no traktora vai nolikuši
mašīnas pie vietas, pulcējās
kantora zālē. Reizēm uz kādas
ludziņas mēģinājumu, reizēm
pārrunāt priekšnesumus kolhoza kopsapulcei, apsējībām
vai ražas svētkiem. Lonija un
Aina parasti cīnījās ar sienas
avīzēm. Kurš prata, tas kaut ko
arī uzzīmēja. Jaunieši paši bija
atbildīgi, jo zināja, ka tā vajag.
HRUŠČOVS BRAUCA

Agronome Ārija Lepse kolhoza “Lielupe” atskaites sapulcē 1963.
gadā

Šīs 1957.gada vasaras lielākais satraukums bija Padomju
Savienības Ministru padomes
ģenerālsekretāra Ņikitas Hruščova gaidīšanas laiks. Bija saņemta ziņa, ka vadonis būs arī
“Lielupē“ – laikam jau salmu
būdās mītošās sivēnmātes lūkot. Nu iet kā bišu stropā. Tiek
postas fermas, pļautas ceļma-

las, jaunieši gatavo priekšnesumus, bet saimnieces – cienastu. Steigā dibinām meiteņu
ansambli. Priekšsēdētājs sarunā mūzikas skolas direktoru,
kas uzņēmās iemācīt vismaz
“Stāvēju, dziedāju“. Braucām
uz mēģinājumiem un iemācījāmies. Ņ. Hruščovs neatbrauca,
bet mēs dziedājām! Ar to arī
beidzās mana praktikanta vasara kolhozā “Lielupe“.
Domu par lauksaimniecību galīgi neatmetu. Pēc trim
pedagoģiskā darba gadiem
Saulaines
lauksaimniecības
tehnikumā, 1962. gada janvārī,
sāku strādāt “ Lielupē “ par agronomu – brigadieri, uzskaitvedi. Likās, ka viss būs vienkārši.
Saimniecība neliela, cilvēki un
zeme iepazīta, drosme liela, tikai pieredzes un padomdevēja
nav. Tobrīd tur nebija ne agronoma, ne priekšsēdētāja. Vienīgais palīgs bija Baļčūnonkulis.
Drīz gan atnāca jauns priekšsēdētājs L. Zalcmanis.
SMAGAJĀ DARBĀ RŪDĪTIE
Pirmais no darbiem, ko atceros, bija kūtsmēslu vešana no
kantora pagalmā esošās fermas.
Uz milzīgām piecmetrīgām resnu baļķu ragavām vīri ar dakšām
uzkrāva milzīgu kalnu un traktors
viņus kopā ar kravu aizvilka uz
lauku. Izkrāva lielā kaudzē un ar
kājām piemina un atkal viss no
sākuma. Tehnikas kolhozā bija
maz- daži traktori un mašīnas.
Laukos šajā laikā galvenā vērtība bija cilvēki, viņu tikums, godīgums, atsaucība un apzinīgā
attieksme pret darbu. 12.lpp>>
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Vienaldzīgo nebija. Izauga mehanizatoru paaudzes, dēli gāja
blakus tēviem – Jovaiši, Statkēviči, Spuras u.c. Mātes un meitas
fermās, uz lauka, blakus bērni. Atceros, mazā 10 – gadīgā Kārkliņu
Anniņa ar zirgu grābekli apbraukāja visus āboliņa laukus, lai ne stiebriņš nepaliktu zemē.
Gāja grūti. Liekas, ka šo smago
atbildības nastu es izjūtu vēl šodien. Iegadījās lietainas vasaras,
grāvji pārplūduši, ražas nelielas,
bet visu novācām. Pēc labi paveikta darba, saimniecības vadība
sveica labākos darba darītājus.
Atceros, ka 1963.gada noslēguma ballē kolhoza priekšsēdētājs
L.Zalcmanis labākajiem dāvināja
rokas pulksteņus.
Tikpat dzīvi, kā cilvēka atmiņa, ir
arī tā laika vēstures liecinieki – pamatīgās saimnieku ēkas: kolhoza
kantoris iekārtojās skaistā Veidemaņu dzimtas dzīvojamā mājā. Tur
ik dienu pulcējās kolhoza ļaudis, tur
notika arī sabiedriskā dzīve. Vēl šodien lepni stāv Kārkliņu šķūnis, kurā
notika lielākie kolhoza pasākumi.
Tas bija īsts sabiedriskās dzīves
centrs. Saimniecei Annai Truntikai
tas godam kalpo vēl šodien. Jaun-

uzceltā garāža “Bedrītēs“ reizēm
noderēja arī citiem pasākumiem.
Atceras Lonija: “Bedrītēs bija grandioza balle. Spēlēja Žeimes pūtēji
no Lietuvas.”
Viss mainās – gadu simteņi, cilvēku paaudzes, lietas un arī lauku
cilvēks, bet darba tikums paliek.
Nav “Lielupes“, bet ir tās zemes
kopēju mantinieku paaudzes- Spuru, Kārkliņu, Skaņu, Ruķeru un daudzu citu dzimtu mantinieki – mazbērni, mazmazbērni, kuri turpina
savu senču iesākto. Viņi kopj savu
dzimto zemi.
Muravjovu ģimene “Lielupē“
ienāca 1947.gadā, bet nu zemes
kopēju dzimta sakuplojusi līdz ceturtajai paaudzei. Atstupenu ģimene ienāca vēlāk, bet arī šajā dzimtā
sevi pieteikusi jau ceturtā paaudze.
Dzimst dēli – būs arī zemes kopēji.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojuma
Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
1.punktu visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Saskaņā ar šo noteikumu 4.5.punktu, atcelti un aizliegti neatkarīgi
XXX
no to apmeklētāju skaita visi sabiedrībai publiski
Ārija Lepse dzimusi 1934.gada
pieejamie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras,
12.martā Līvānos.
1953.gadā beidzu Līvānu 1.vi- sporta, atpūtas pasākumi.
dusskolu un 1959.gadā Saulaines Aicinām iedzīvotājus sekot informācijai
tehnikumu.
www.rundale.lv un sociālajā tīklā Facebook
Precējusies, ģimenē 3 bērni, 6
mazbērni un 2 mazmazbērni.

12.martā Rundāles drāmas terapijas grupa
piedalījās Integratīvās mākslas festivālā „Nāc
līdzās!”Jelgavā ar skanisku uzvedumu „Aicinājums”. Festivālā piedalījās dalībnieki gan no
Zemgales, gan arī Kurzemes reģiona, jo šogad
šie abi reģioni tika apvienoti, kā smejas organizatori, reģions atgriezās Kurzemes hercogistes
robežās. Kopā festivālā piedalījās dalībnieki no
13 skolām, VSAC un individuāli – VSAC Kurzeme filiāles “Iļģi”, Bērzupes pamatskolas, Rīgas
Ēbelmuižas pamatskolas, Rīgas 3.speciālās
pamatskolas, Rīgas 1.pamatskolas, Rīgas BJC
struktūrvienības “Imanta”, Kuldīgas, Viesītes, Zālītes, Jumpravas Valdemāra pamatskolas, Liepājas, VSAC Zemgale filiāles “Ziedkalne”, tai skaitā
Rundāles. Žūrija nosauca Rundāles drāmas terapijas grupa uzvedumu par īpaši sirsnīgu un
emocionālu, izteica ieteikumus uzlabojumiem un
izvirzīja dalībai Lielkoncertā VEF Kultūras pilī.
Drāmas terapijas grupa Ineses Mežkazes
vadībā veidoja arī ekoloģiskus mākslas darbus
izstādei.
Rundāles drāmas terapijas grupas
vadītāja LilitaLauskiniece
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2020.GADA 20.MARTU
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

RUNDĀLES PAGASTS
40760010050
40760010053
40760020055
40760020073
40760030173
40760030179
40760030234
40760030242
40760030245
40760030272
40760030286
40760030300
40760030301
40760030304
40760030309
40760030313
40760030314
40760030325
40760030328
40760030335
40760030432
40760030602
40760030436
40760030571
40760030594
40760030452
40760030564
40760030565
40760060156
40760080121
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080142
40760080173
40760080182
40760080183
40760080192
40760080211
40760080285

Punslavu pers.palīgs
Priežpuri 1
Pasteļi
Pasteļi
Duksti
Lāči
Pilsrundāle 32
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 42
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 99
Pilsrundāle 89
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
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
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1,5000
4,5500
0,3000
0,1800
3,3000
2,3890
0,0300
0,0300
0,0300
0,0400
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
0.0600
0,0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,2880

40760080192
40760080211
40760080285
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40760100045

Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
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
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Eglītes 3

40880010095
40880040264
40880040282
40880040288
40880040291
40880040325
40880040364
40880040390
40880040372
40880040432

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

0.0500
0.0500
0,2880
0,0790
0,0250
0,0250
0,0680
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
0.7000
0,1000
0,1000
0,0600
0,1000
0,1000
0,0800
0,1000
0,1000
1,3100

Viesturu pagasts
40960040062
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040
40960020040

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

9,3000
1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
1,1350
0,1691
0,1100
0,1100
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APZINĀTI ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMI, KURI
ŠOBRĪD APKALPO KLIENTUS, NODROŠINA
ĒDINĀŠANU UN VEIC ĒDIENU PIEGĀDI
Bauskas Tūrisma informācijas centrs (TIC) izveidojis praktisku
sarakstu ar ēdināšanas uzņēmumiem, kuri šobrīd strādā, veic piegādes mājās vai nodrošina ēdienu līdzņemšanai.
Bauskas TIC, personīgi sazinoties ar tūrisma uzņēmējiem, ir
izveidojis interaktīvu karti, kurā redzami Bauskas un apkārtnes tūrisma pakalpojumi, kas uz valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laiku
apmeklētājiem ir pieejami vai arī slēgti!
Informācija tiks regulāri atjaunota, aicinām sekot līdzi aktualitātēm Bauskas TIC mājas lapā.
Aicinām atbalstīt savējos, pasūtot ēdienu uz mājām vai līdzņemšanai!
Mums un mūsu uzņēmējiem ir svarīga Jūsu drošība, tāpēc aicinām būt atbildīgiem un ievērot visus valstī noteiktos piesardzības
pasākumus!
Informāciju sagatavoja:
Inese Turkupole-Zilpure
Tūrisma informācijas centra vadītāja

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Tatjana Jančenkova
11.12.1966 - 08.02.2020
Ivars Pūne
28.12.1937 - 20.02.2020

„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.

