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PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
Cienījamie lasītāji!
Rundāles novada pašvaldības 2018.gada publiskajā pārskatā
Jūsu uzmanībai ir apkopota informācija par paveiktajiem darbiem
novada saimniecībā un labiekārtošanā, sociālajā palīdzībā un
veselības aprūpē, izglītībā, kultūrā un sportā.
2018.gads mums īpaši paliks atmiņā ar to, ka gada sākumā
Rundāles novada pašvaldība saņēma apstiprinājumu no Eiropas
Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) par finansējuma
piešķiršanu Rundāles novada pašvaldības ceļa „Pilsrundāle – Svitene” pārbūvei. Projekta
ietvaros tika plānota pašvaldības ceļa “Pilsrundāle-Svitene” pārbūve 7.45 km garumā.
Tika apstiprināts pirmais “Īsteno savu ideju Rundālē” projekta pieteikums
uzņēmējdarbības attīstībai. Nodibinājums “Rundāles pils atbalsta fonds” uzsāka projekta
“Portatīvā dabiskās zāles aizsargseguma iegāde publisko pasākumu brīvā dabā organizēšanai”
izstrādi.
Marta sākumā, Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” organizētajā
noslēguma pasākumā Ādažos tika godināti 2017.gadā realizētie iedzīvotāju īstenotie projekti
no visas Latvijas. Par Zemgales reģiona labāko projektu atzīts Līgas Helvigas iniciētais un ar
biedrības “Rūentāle” palīdzību īstenotais projekts “Audz vesels!”.
Rundāles novada dome un Latvijas vides aizsardzības fonds maijā parakstīja savstarpēju
līgumu par projekta “Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā” finansēšanu un
izpildes kārtību, projekta ietvaros tika izveidots laukums automašīnām un izbūvēts gājēju
celiņš pie Mežotnes pilskalna. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta
ENGRAVE ietvaros veikti Vīna kalna koka takas rekonstrukcijas darbi.
Rundāles novada dome uzsāka īstenot projektu “Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto
cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē”. Savstarpēji sadarbojoties ar Iecavas novada pašvaldību
un Pakrojas pašvaldību Lietuvā paredzēts ieviest vairākas aktivitāštes, lai uzlabotu sociālo
pakalpojumu sniegšanu Rundālē.
Īstenots pašvaldību sadraudzības projekts “TWINNING=WINNING”, kura ietvaros uz
Rundāles novada svētkiem tika aicināti ciemiņi no Rundāles novada domes sadraudzības
pašvaldībām - Pakrojas (Lietuva), Põhja-Pärnumaa (Igaunija), Uggiate-Trevano (Itālija),
Svisločas (Baltkrievija), Hajnuwka un Wiązowna (Polija). Savu dalību sadraudzības projektā
apstiprināja arī sadraudzības biedrību delegācijas no Adelsdorfas (Vācija) un Ruaudin
(Francija).
Oktobra sākumā noslēdzās energoefektivitātes pasākumu ieviešana Viesturu kultūras
centra ēkai ar mērķi samazināt primāro enerģijas patēriņu un izdevumu samazināšanu par
siltumapgādi.
2018.gadā izstrādāta un apstiprināta Rundāles novada attīstības programma 2019.2025.gadam.
Šogad turpināsim iesāktos darbus, kā arī gatavosim jaunus projektu pieteikumus, lai
padarītu mūsu novadu arvien sakoptāku, ērtāku un labāku ikvienam iedzīvotājam!
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
1.

Pašvaldības nosaukums

Rundāles novada dome

2.

Pašvaldības juridiskā adrese

3.

Nodokļu maksātāja reģistrācijasNr.
un datums

Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, LV-3921
90009112819
2009.gada 1. jūlijā

4.

PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
un datums

LV90009112819
2009.gada 1. jūlijā

5.

Finanšu gads

01.01.2018. - 31.12.2018.

6.

Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

7.

Rundāles novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Inta Klīve

8.

Rundāles novada domes
izpilddirektors
Finanšu un investīciju
nodaļas vadītāja

Aigars Sietiņš

9.

Marija Abramčika
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RUNDĀLES NOVADA RAKSTUROJUMS
1.1

Teritorija

Rundāles novads atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā.
Novads ziemeļos un ziemeļrietumos robežojas ar Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastu,
Vircavas pagastu un Sesavas pagastu. Dienvidos un dienvidaustrumos novads robežojas ar
Lietuvas Republiku un Bauskas novada Īslīces pagastu, bet ziemeļaustrumos un austrumos ar Bauskas novada Bauskas pilsētu, Bauskas novada Codes un Mežotnes pagastiem.

Rundāles novada teritorija
Attālums no Rundāles novada administratīvā centra Pilsrundālē līdz tuvākajai pilsētai
Bauskai ir 15 km, līdz Zemgales reģiona centram – Jelgavai 45 km un līdz valsts
galvaspilsētai Rīgai 80 km.
Rundāles novadu šķērso valsts autoceļš P103 Dobele – Bauska, kurš ir viens no posmiem
tā dēvētajā Zemgales jostā, kā arī valsts vietējās nozīmes autoceļi: V1002 Dzirnieki –
Pilsrundāle, V1029 Ziedoņi – Bērzi – Lībieši – Lietuvas robeža, V1030 Saulaine – Virsīte –
Svitene – Senči, V1031 Pilsrundāle – Ādžūni, V1032 Lietuvas robeža – Svitene – Jāņukrogs,
V1034 Bauska – Priedītes, V1038 Mežotne – Viesturi – Jaunsvirlauka, V1044 Jačūni –
Bērstele, V1054 Dimzas –
Vircava – Vairogi.
Rundāles novada kopējā
platība ir 23201,8 ha, no kuriem
9201,8 ha ir Rundāles pagasta
teritorija, 5830,1 ha – Svitenes
pagasta teritorija un 8169,9 ha –
Viesturu pagasta teritorija.
Rundāles novadā ietilpstošo pagastu teritorijas (%)
6

Rundāles novadā galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
kas sastāda 17873,3 ha, tas ir 77 % no kopējās zemes platības, nākošais lielākais zemes
lietošanas veids ir meži, kas sastāda 3419,7 ha jeb 15 % no kopējās zemes platības. Pārējie
zemes lietošanas veidi: krūmāji, purvi, ūdensobjektu zeme, zeme zem ēkām un būvēm, zeme
zem ceļiem un pārējās zemes kopā sastāda 1908,8 ha jeb 8 % no kopējās zemes platības.
Zem
ceļiem 2%
Ūdeņi 2%

Zem ēkām,
pagalmiem 2%

Krūmāji Pārējās zemes
1%
1%

Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Meži
Ūdeņi

Meži 15%

Zem ceļiem
Lauksaimniecībā
izmantojamā
zeme 77%

Zem ēkām, pagalmiem
Krūmāji
Pārējās zemes

Rundāles novada galvenie zemes lietošanas veidi (%)
Rundāles novada pašvaldības teritorija kopā ar Bauskas, Dobeles, Tērvetes un Jelgavas
novadiem ir iekļauta nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritoriju sarakstā. Nacionālās
nozīmes lauksaimniecības teritorijas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītus zemes
nogabalus ar zemes kvalitātes vērtību ne zemāku par 60 ballēm un ar platību ne mazāku par
50 ha.
Pašreizējā novada teritorija ir izveidota vairākkārtēju administratīvo reformu rezultātā.
Pārsvarā tās ir administratīvi savienotas vēsturiski nesaistītas apdzīvotās vietas. Novada
teritorijā ir izveidojušās 5 lielākas apdzīvotās vietas – ciemi (Pilsrundāle, Saulaine, Viesturi,
Bērstele un Svitene). Apdzīvoto vietu kopienas savstarpēji atšķiras pēc laika gaitā izveidotām
tradīcijām.
1.2

Iedzīvotāji un vide

Rundāles novadā uz 2018.gada 1.janvāri dzīvesvietu bija deklarējuši 3755 iedzīvotāji, tai
skaitā Rundāles pagastā – 1923, Svitenes pagastā – 824 un Viesturu pagastā 1008 iedzīvotāji
(Iedzīvotāju reģistra dati uz 01.01.2018). Novada teritorijā ir 17 ciemi, kur dzīvo
2551iedzīvotāji, bet 1204 iedzīvotāji dzīvo lauku teritorijās (viensētās).
Lielākā un labiekārtotākā apdzīvotā vieta ir Pilsrundāles ciems ar 728 iedzīvotājiem.
Pilsrundāles ciems ir nodrošināts ar visa veida komunālajiem pakalpojumiem, tajā darbojas
ģimenes ārsta prakse, aptieka, vidusskola, bibliotēka, pasta nodaļa, pārtikas un saimniecības
preču veikali, izveidoti bērnu laukumi, nodrošināti kabeļtelevīzija, interneta tīkls, publiskais
interneta pieejas punkts, laba sabiedriskā transporta kustība. Pilsrundāles ciemā atrodas
Latvijā un ārpus tās robežām iecienīts tūrisma objekts - Rundāles pils. Pilsrundālē, kā
lielākajā novada apdzīvotajā vietā un vietējā līmeņa attīstības centrā, atrodas novada
administrācija.
Svitenes ciemā dzīvo 506 iedzīvotāji. Svitene kā apdzīvotā vieta pastāv jau ilgāk kā 500
gadus, kas veidojusies uz bijušās Svitenes muižas bāzes. Šobrīd Svitenes ciemā ir pieejami
Svitenes pagasta pārvalde, bibliotēka, saieta nams, ģimenes ārsta prakses vieta, aptieka,
pārtikas un saimniecības preču veikali. Svitenes muižas ēkā atrodas Pilsrundāles vidusskolas
struktūrvienība Mākslas un mūzikas skola, bijušās pagasta pārvaldes ēkā Svitenē izvietota
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Svitenes skola.
Saulaines ciemā dzīvo 362 iedzīvotāji. Saulaines ciems atrodas 4 km attālumā no
Bauskas, tas ir otrs labiekārtotākais ciems novadā ar plašu pakalpojumu klāstu un salīdzinoši
augstu dzīves kvalitātes līmeni. Saulaines ciemā tiek nodrošināti visi komunālie pakalpojumi.
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Saulainē atrodas Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība
ar sporta zāli, stadionu un bibliotēku, pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”, ģimenes
ārsta prakses pieņemšanas vieta, pārtikas un saimniecības preču veikals, automašīnu remonta
servisa uzņēmums, pašvaldības sociālais centrs, pašvaldības pakalpojumu maksājumu punkts,
parks.
Bērsteles ciems ar 314 iedzīvotājiem izveidojies vietā, kur agrāk pastāvēja Bērsteles
muiža ar savu apbūvi un parku. Bērstelē ir pieejami Viesturu pagasta pārvalde, Kultūras
nams, bibliotēka, interneta pieejas punkts, Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Bērsteles
skola, ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta.
Viesturu ciems ar 182 iedzīvotājiem atrodas attālināti no novada administratīvā centra.
Viesturu ciems izveidojies vēsturiskā kolhoza “Viesturi” administratīvajā centrā. Pašlaik
Viesturos atrodas Viesturu kultūras centrs ar bibliotēku, zāli kultūras pasākumu,
amatierkolektīvu un pulciņu darbības organizēšanai, sporta laukums, interneta pieejas punkts.
Rundāles novada teritorijā atrodas arī mazāki ciemi ar nelielu iedzīvotāju skaitu Jāņukrogs, Lepšas, Mazbērstele, Mazmežotne, Priedītes, Punslavas, Švirkale, Vecrundāle un
Ziedoņi – Rundāles pagasta teritorijā, Tīrumi - Svitenes pagasta teritorijā un Vairogi,
Grāvendāle - Viesturu pagasta teritorijā.
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas pa gadiem

Rundāles pagasts
Svitenes pagasts
Viesturu pagasts
Rundāles
novads

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2121
926
1110

2074
909
1084

2014
877
1068

1978
855
1051

1930
844
1026

1923
824
1008

Iedzīvotāju
skaita izmaiņas
pret 2017.gadu
-7
-20
-18

4157

4067

3967

3884

3800

3755

-45

Nodarbinātība
Rundāles novadā lielākie darba devēji 2018.gadā bija Rundāles pils muzejs, Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība un Rundāles novada dome
un tās izglītības iestādes - Pilsrundāles vidusskola ar tās struktūrvienībām un PII “Mārpuķīte”.
Rundāles novadā tradicionāli ir liels lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu īpatsvars, tādēļ
iedzīvotājiem ir iespēja strādāt arī lauksaimniecības un lauku tūrisma uzņēmumos.
Taču, ņemot vērā vispārējo situāciju nodarbinātības situācijā valstī kopumā un tendenci
taupīt līdzekļus uz darba spēka atalgojuma rēķina, arī Rundāles novadā ir vērojamas bezdarba
problēmas.

Rundāles
novadā kopā
Zemgales
statistiskais
reģions kopā
Valstī kopā

Reģistrēto bezdarbnieku skaita izmaiņas pa gadiem
31.01.
31.01.
30.06.
31.01.
31.03.
30.06.
2016
2017
2017
2018
2018
2018
221
211
102
137
131
88
(10%)
(9,8%) (4,7%) (6,4%) (6,1%) (4,1%)
10713
9540
7471
7613
7564
6528
(7,1%) (6,4%) (5,0%) (5,2%) (5,1%) (4,4%)

30.09.
2018
95
(4,5%)
6152
(4,3%)

31.12.
2018
143
(6,8%)
6860
(4,8%)

85452
(6,9%)

56734
(4,8%)

59588
(5,0%)

80016
(6,6%)

66708
(5,5%)

65136
(5,4%)

64631
(5,3%)

59119
(4,9%)
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Tabulā iekļautie dati par Rundāles novadu atspoguļo kopējo ekonomisko situāciju valstī.
Sezonālā rakstura dēļ 2018.gada vidū vērojams bezdarbnieku skaita samazinājums, kas uz
gada beigām atkal palielinās.
Bezdarbu līmeņa izmaiņas pa gadiem Rundāles novadā %
10
10
8.5

9
8

6.4

7
6

6.8
6.1

4.7

5

4.1

4.5

4
3
2
1

31.12.
2018

30.09.
2018

30.06.
2018

31.03.
2018

31.01.
2018

30.06.
2017

31.01.
2017

31.01.
2016

0

Reģistrētā bezdarba līmenis – Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku
(darbspējas vecuma (15 – 62 gads)) īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas
vecumā skaitā, procentos.
1.3

Saimnieciskā darbība

Rundāles novada teritorijai raksturīgas plašas lauksaimniecībā izmantojamo zemju
teritorijas, tajā skaita kā Latvijas nacionālā bagātība un vērtīgs attīstības resurss noteiktās
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas (9351 ha), kas ir 52,3% no visas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tās ir vienas no auglīgākajām zemēm Latvijā un šis
apstāklis veicinājis un veicina lauksaimniecības nozares attīstību. Līdz ar to lielākā daļa novada
iedzīvotāju nodarbināta lauksaimniecībā.
Līdz ar lauksaimniecības attīstībai labvēlīgajiem dabas resursiem, zemkopība ir attīstītākā
un nozīmīgākā no saimnieciskajām darbībām novadā. Lielākie zemnieki un uzņēmēji
apsaimnieko 100 - 1000 ha lielas saimniecības un, galvenokārt, specializējušies graudkopībā un
rapšu audzēšanā, piena lopkopībā, kā arī dārzeņu un ogu audzēšanā. Saražotā lauksaimniecības
produkcija tiek pārdota nepārstrādātā veidā, tikai neliels skaits lauksaimniecības uzņēmumu
nodarbojas ar produkcijas pārstrādi.
Daļa uzņēmēju, tostarp arī tie, kuri nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, sāk darboties
arī tūrisma nozarē izveidojot gan atpūtas vietas, gan attīstot aktīvā tūrisma piedāvājumus.
Novada teritorijā nav nevienas rūpnieciskās ražotnes.
Rundāles novadā 2018. gadā savu darbību bija reģistrējuši 424 dažādi uzņēmumi, no tiem
– 398 aktīvi uzņēmumi (Uzņēmumu reģistra dati). Saskaņā ar Lursoft datiem, Rundāles novadā
Lauksaimniecība
2018. gadā savu darbību reģistrējuši 12
jauni uzņēmumi, tajā skaitā reģistrētas
Mazumtirdzniecība
3 biedrības, 8 SIA, 1 zemnieku
68
Auto pakalpojumi un
12
saimniecība
un
1
individuālais
autoserviss
komersants. Savu darbību likvidēja 15 16
Tūrisma pakalpojumi
uzņēmumi, tajā skaitā 7 zemnieku
236
Celtniecība
saimniecības, kas būtu skaidrojams arī 20
15
Dažādi pakalpojumi
ar vēlmi sakārtot dokumentāciju un
22
mazināt savas saimnieciskās darbības
Citi
nodokļu slodzi.
Rundāles novada uzņēmumu skaits pa darbības nozarēm
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Rundāles novadā 236 uzņēmumu darbība saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu, 22 mazumtirdzniecības uzņēmumi, autopakalpojumi un autoserviss -15, tūrisma pakalpojumu
sniedzēji - 20, dažādu pakalpojumu sniedzēji - 12, celtniecības uzņēmumi -16, kā arī citu
nozaru uzņēmumi vai individuālie komersanti - 68.
1.4

Pašvaldības pārvaldes struktūra

Rundāles novada dome ir pašvaldības iestāde, kas izveidojusies administratīvi teritoriālās
reformas rezultātā 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastu
pašvaldībām.

Rundāles novada pašvaldības struktūrshēma
RUNDĀLES NOVADA DOME
Komitejas
1) Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja;
2) Finanšu komiteja.

Iestādes
1) Pilsrundāles vidusskola;
2) PII „Mārpuķīte”;
3) Dzimtsarakstu nodaļa;
4) Bāriņtiesa;
5) Sociālais dienests;
6) SPII “Saulespuķe”

Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja
vietnieks

Darba
grupas

Komisijas
1) Vēlēšanu komisija;
2) Administratīvā komisija;
3) Iepirkumu komisija;
4) Dzīvokļu komisija;
5) Nekustamo īpašumu izvērtēšanas un izsoļu
komisija;
6) Apbalvošanas komisija;
7) Būvju pieņemšanas komisija;
8) Civilās aizsardzības komisija;
9) Pedagoģiski medicīniskā komisija;
10) Medību koordinācijas komisija;
11) Konkursa “Sakoptākā sēta” vērtēšanas komisija

Izpilddirektors
Finanšu un investīcijas nodaļa
Juridiskā nodaļa

Novada domes
administrācija
Pārvaldes
1) Svitenes pagasta pārvalde;
2) Viesturu pagasta pārvalde.

Kanceleja
Kultūras nodaļa
Sporta nodaļa
Komunālo pakalpojumu
dienests
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Pašvaldības policija
Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centrs

Rundāles novada domes sastāvā ir 9 deputāti, kuri no sava vidus ievēlē domes
priekšsēdētāju un vietnieku. Savas darbības nodrošināšanai dome izveidojusi 2 pastāvīgās
komitejas – finanšu komiteju 6 deputātu sastāvā un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komiteju 4 deputātu sastāvā.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem, pašvaldības iedzīvotājiem
un attiecīgiem speciālistiem ir izveidojusi 11 komisijas:
1) Administratīvā komisija;
2) Dzīvokļu komisija;
3) Vēlēšanu komisija;
4) Iepirkuma komisija;
5) Nekustamo īpašumu izvērtēšanas un izsoļu komisija;
6) Apbalvošanas komisija;
7) Būvju pieņemšanas komisija;
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8)
9)
10)
11)

Civilās aizsardzības komisija;
Pedagoģiski medicīniskā komisija;
Medību koordinācijas komisija;
Konkursa “Sakoptākā sēta” vērtēšanas komisija.”;

Komisiju darbību reglamentē pašvaldības Domes apstiprinātie nolikumi.
Atsevišķu uzdevumu pildīšanai ar priekšsēdētāja rīkojumu ir izveidotas vēl divas
komisijas, kas tiek sasauktas nepieciešamības gadījumos:
1) Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisija;
2) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija.
Rundāles novada Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un
tehnisko darbu nodrošina pašvaldības iestāde „Rundāles novada dome”, kas sastāv no šādām
nodaļām un iestādēm bez juridiskās personas statusa:
1) finanšu un investīciju nodaļas;
2) juridiskās nodaļas;
3) kancelejas;
4) kultūras nodaļas;
5) sporta nodaļas;
6) komunālo pakalpojumu dienesta;
7) sabiedrisko attiecību speciālista;
8) Svitenes pagasta pārvaldes;
9) Viesturu pagasta pārvaldes;
10) uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra;
11) Pašvaldības policijas.
Pašvaldības Domes padotībā, atbilstoši to apstiprinātajam nolikumam, ir šādas iestādes:
1) Pilsrundāles vidusskola;
2) Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārpuķīte”;
3) Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”
4) Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļa;
5) Rundāles novada bāriņtiesa;
6) Rundāles sociālā dienests.
Rundāles novada dome ir paju turētāja Rundāles Kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1) biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;
2) biedrībā “Bauskas rajona pašvaldību apvienība”;
3) biedrībā “Bauskas rajona lauku partnerība” .
4) biedrība “Zemgales tūrisma asociācija”.
Rundāles novada domes personāls ir kompetents un ar atbilstošas kvalifikācijas
darbiniekiem, kuru profesionālā darbība nodrošina pašvaldības funkciju kvalitatīvu izpildi un
nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
Rundāles novada domes darbs norit domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2018.gadā
notikušas 13 domes sēdes un 18 komiteju sēde.
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2018.GADĀ PAVEIKTAIS UN 2019.GADĀ PLĀNOTAIS RUNDĀLES NOVADA
ATTĪSTĪBĀ
2.1. Novada izglītība

Vispārīgā informācija
Rundāles novada pašvaldība nodrošina sakārtotu, kvalitatīvu un visiem pieejamu
izglītību. Novadā darbojās pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Mārpuķīte”, Pilsrundāles
vidusskola un tās struktūrvienības - Bērsteles, Svitenes, Mūzikas un mākslas skola -, Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība. Ārpus pašvaldības teritorijas
pirmsskolas izglītību bērniem ar īpašam vajadzībām nodrošina Rundāles novada speciālā
pirmsskolas izglītības iestāde (SPII) “Saulespuķe”.
Rundāles novadā tiek nodrošināta izglītības piedāvājuma daudzveidība atbilstoši
izglītojamo spējām un vajadzībām. Pilsrundāles vidusskola un tās struktūrvienības - Bērsteles,
Svitenes, Mūzikas un mākslas skola - realizē pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās,
pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmas, speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā
un sportā, kā arī interešu izglītību. Pirmsskolas izglītības iestādē “Mārpuķīte” tiek realizēta
pirmsskolas un interešu izglītības programmas. Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
“Saulespuķe” realizē vairākas speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem gan
ar garīgās attīstības traucējumiem, gan ar jauktiem attīstības traucējumiem, gan
mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, gan ar somatiskām
saslimšanām, gan ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem, kā arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās
attīstības traucējumiem. Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā ar pamatskolas izglītību, iegūstot
pilnu vidējo izglītību, iespējams iegūt Augkopības un Datorsistēmu tehniķa, Ēdināšanas un
Viesmīlības pakalpojumu speciālista un Automehāniķa profesijas, tiek nodrošināta arī interešu
izglītība. Papildus tam, ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma, iespējams iegūt Lauku
īpašuma apsaimniekotāja specialitāti.
Neformālās izglītības iespējas piedāvā Rundāles novada Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centrs (RUKAC). Lai pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo
kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu,
RUKAC ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” īstenošanā.
2017./2018. mācību gadu pašvaldības izglītības iestādēs uzsāka 535 izglītojamie, t.sk.
241 pirmsskolas izglītības programmās. Rundāles novada izglītojamo skaits izglītības iestādēs
ir bez straujām izmaiņām.
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Pilsrundāles vidusskola
Saulaines teritoriālā struktūrvienība

Galvenie notikumi
2016.gada 25.augustā tika apstiprināts Rundāles novada pašvaldības nolikumu “Par
Rundāles novada pašvaldības nominācijas „Gada skolotājs” piešķiršanu”, kura mērķis ir
apzināt Rundāles novada izglītības iestāžu labākos, profesionālākos un talantīgākos pedagogus,
stiprināt to prestižu sabiedrībā un veicināt pedagogu motivāciju atbildīgam, kvalitatīvam
darbam. Rundāles novada pašvaldības nomināciju „Gada skolotājs 2018” un naudas balvu
ieguva Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Ilga Vaičūne.
Sadarbojoties Rundāles, Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadiem notiek starpnovadu
izglītības iestāžu konkurss „Gada skolēns”, kura mērķis ir veicināt skolēnu harmoniskas
personības veidošanos un attīstību, kā arī sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi,
ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, Tēvzemi, cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām,
sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo prasmju un zināšanu apguvei. Titulu
starpnovadu konkursā “Gada skolēns 2018” pamatskolu grupā ieguva Pilsrundāles vidusskolas
8.klases skolēns Kristers Odziņš.
Katru gadu notiek pedagogu augusta konference, kurā par ieguldījumu novada izglītības
pilnveidē, tiek godināti pedagogi. Ar Rundāles novada Atzinības rakstu un naudas balvu tika
apbalvoti Pilsrundāles vidusskolas pedagogi Maija Rikmane, Aiga Vangale un Antra Zelmene;
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības pedagoģe Evita
Zviedre; pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” pirmsskolas izglītības skolotājas Daiga
Saulīte, Gita Rīgava, Liāna Segliņa un Linda Ratiņika; pirmsskolas izglītības iestādes
“Mārpuķīte” skolotājas Maija Staņulāne un Kristīne Stūre. Ar Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) Atzinības rakstu par apzinīgu un radošu darbu izglītības iestādē Pilsrundāles vidusskola
tika apbalvota Žanna Matulēviča. Daigai Sakai tika pasniegts IZM Atzinības raksts par
ieguldīto darbu Pilsrundāles vidusskolas izglītības kvalitātes celšanā.
Draudzīgā aicinājuma fonda vispārizglītojošo skolu reitingā Pilsrundāles vidusskola
2018.gadā lauku vidusskolu grupā ieņēma 3.vietu. Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem
centralizētajos eksāmenos vērtē skolas kopvērtējumā un katrā mācību priekšmetā. Ir iegūtas
godalgotas vietas matemātikā (3.vieta), angļu valodā (1.vieta) un dabaszinībās (5.vieta).
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārpuķīte” turpina darboties Ekoskolu programmā un
izglītot bērnus un sabiedrību par videi draudzīgu dzīvesveidu. Par īpašiem panākumiem
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ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē jau 4.reizi ir
iegūts starptautiskais Ekoskolas Zaļais karogs.
Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe” ir ieguvusi Latvijas Autisma apvienības
atzinību par atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanu. Iestāde turpina aktīvi darboties
UNESCO asociēto skolu projektā. Kopā ar Zviedrijas un Dānijas pirmsskolas izglītības
iestādēm uzsākuši Erasmus+ projektu "Creative Learning Environment”, kura mērķis ir
veicināt aizsākumus bērnu mūžizglītībai, piedāvājot vidi, kas attīsta intuīciju, dabīgo zinātkāri,
rosina vēlmi mācīties pašiem un eksperimentēt.
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā notika
izglītības iestādes 110 gadu jubilejas svinības “Saulaine sirdī un dvēselē”. Iestāde aktīvi realizē
“Erasmus+” projektu “Kandavas lauksaimniecības tehnikuma audzēkņu mobilitāte Eiropā”.
Atbalsts
Pašvaldība strādā ne tikai, lai saglabātu visu līmeņu izglītības iestādes, bet katru gadu
plānveidīgi iegulda līdzekļus to attīstībā – tiek nodrošināts finansējums algām un uzturēšanas
izdevumiem, materiāli- tehniskās bāzes nodrošināšanai, atbalsta nodrošināšanai gan skolēniem,
gan pedagogiem, motivācijai un izaugsmei, kopumā atvēlot 29% no pašvaldības kopējā
budžeta.
Ik gadu tiek atvēlēti līdzekļi izglītojamo mācību ekskursijām, lai teorētiskās zināšanas
saistītu ar praktisko darbību, attīstu skolēnu izziņas intereses, paplašinātu redzesloku, iemācītu
aplūkot parādības to savstarpējā sakarībā un mijiedarbībā.
Pašvaldība turpina nodrošināt brīvpusdienas 5-6 gadīgiem bērniem un 5.-12.klases
skolēniem, savukārt pusdienas 1.-4.klasei tiek nodrošinātas no valsts budžeta dotācijas
līdzekļiem. Lai veicinātu veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos un palielinātu
veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem, izglītības iestādes ir iesaistījušās
programmā “Piens un augļi skolai”.
Par labiem sasniegumiem mācību darbā Pilsrundāles vidusskolas 9.- 12.klašu
izglītojamajiem tiek piešķirtas ikmēneša stipendijas. Savukārt, spējīgākajiem un centīgākajiem
absolventiem tiek pasniegta daktera Ozoliņa prēmija. 2018.gadā prēmiju ieguva Mārtiņš
Čerļenoks.
Kopīgi ar Bauskas novadu tiek organizētas mācību olimpiādes, konkursi, sporta u.c.
pasākumi. Pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji kopīgi piedalās mācību saturu jomu darbā,
apmeklē kursus, seminārus un dodas pieredzes apmaiņas braucienos. Daļēju finansējumu par
šiem izglītības pasākumiem nodrošina novada dome saskaņā ar sadarbības līgumu ar Bauskas
novadu.
Rundāles novada dome talantīgajiem skolēniem pasniedz naudas balvas par
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Par
skolēnu sagatavošanu olimpiādēm, konkursiem, sporta sacensībām un interešu izglītības grupu
skatēs atbilstoši skolēnu sasniegumiem naudas balvas saņem arī pedagogi.
Novadā darbojas pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, kas veic pirmsskolas
vecuma bērnu un 1. - 4. klašu skolēnu psiholoģisku un medicīnisku izpēti, lai ieteiktu bērna
attīstībai, spējām un veselības stāvoklim piemērotāko izglītības programmu. 2018.gadā tika
izskatīti 12 vecāku iesniegumi par bērna intelektuālo spēju, veselības stāvokļa un mācīšanās
grūtību iemeslu izvērtēšanu.
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Lai mazinātu pirms laika izglītību pārtraukušo īpatsvaru, Rundāles novadā darbojas
Starpprofesionāļu komanda, apvienojot dažādu jomu speciālistus – sociālā dienesta, bāriņtiesas,
pašvaldības policijas un izglītības iestādes pārstāvjus. Katram bērnam ar mācīšanās un
uzvedības problēmām tiek izstrādāta individuālā sociālās korekcijas un sociālās palīdzības
programma.
Ar 2017.gada oktobri projekta “Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros Rundāles novada izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītojamajiem tiek nodrošinātas kustību attīstības nodarbības ūdenī.
Izglītojamajiem tiek nodrošināta nokļūšana uz izglītības iestādēm un no tām, uz dažādiem
pasākumiem, konkursiem, sacensībām un mācību ekskursijām
Rundāles novada pašvaldība nodrošina finansējumu izglītojamajiem, kuri ir deklarēti
novadā, bet izglītību iegūst citas pašvaldības izglītības iestādēs.
Projektu īstenošana
Pilsrundāles vidusskola piedalās ES finansētajos projektos, kas saistīti ar izglītības
procesa dažādošanu un pilnveidi, individuālās mācību pieejas attīstību, pedagogu metodisko
zināšanu un prasmju palielināšanu un pieredzes iegūšana un apmaiņu.
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek
nodrošināts karjeras atbalsts izglītības iestāžu izglītojamiem, organizēti dažādi karjeras
attīstības atbalsta pasākumi, grupu un individuālās karjeras konsultācijas, ir uzsākta datu bāzes
par absolventu tālāko izglītību un nodarbinātību izveide.
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tiek
nodrošināta izglītības pakalpojumu daudzveidība, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences
un mācību sasniegumus.
Sadarbība ar citām pašvaldībām
Sadarbībā ar Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļu tiek pilnveidots mācību
process iestādēs, tiek nodrošināts metodiskais darbs pedagoga profesionālās meistarības
pilnveidei 8 mācību jomās. Rundāles novada pašvaldība finansē divu jomu darbību:
pirmsskolas izglītības, kuru vada pirmsskolas izglītības iestādes "Mārpuķīte" vadītājas
vietniece Ieva Jaunzeme un valodu, kuru vada Pilsrundāles vidusskolas angļu valodas skolotāja
Aina Simonova. Kopīgi tiek organizēti apvienotie centralizētie eksāmeni, dažādi pasākumi,
olimpiādes, konkursi, zinātniski pētniecisko darbu skates un sacensības.
Interešu izglītības jomā sadarbība notiek ar Bauskas novada jauniešu centru, bet
profesionālās ievirzes izglītības jomā ar Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Starptautiskajā jomā izglītības iestādes sadarbojas ar Pjarnu – Jaagupi (Igaunija),
Ukmerģi, Pakroju (Lietuva), Vjonzovnas pašvaldības (Polija), un Svisločas rajona
(Baltkrievija) izglītības iestādēm.
Novada prioritātes 2018./2019. mācību gadā:
Sadarbība un līdzdalība
•
•

Izglītības kvalitātes pilnveidošana kompetenču pieejā organizēta mācību procesa
kontekstā un pedagogu sadarbības prasmju attīstīšana.
Attīstīt katra izglītojamā kompetences un talantu, atbilstoši viņa spējām un prasmēm.
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•
•
•

Stiprināt skolēnu pilsonisko apziņu, valstisko identitāti, patriotismu un sekmēt līdzdalību
skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē.
Pieejamības nodrošināšana karjeras atbalsta pasākumiem.
Veidot fiziski un emocionāli drošu, atbalstošu, veselīgu, izglītojošu un iekļaujošu mācību
vidi.
2.1.1. Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”

Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Mārpuķīte” darbojas uz nolikuma
pamata, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību un sagatavojot viņus pamatizglītības programmas
apguvei. Izglītību realizē pēc VISC izstrādātās Vispārējās pirmsskolas izglītības
paraugprogrammas.
Iestāde strādā piecas darba dienas nedēļā no pulksten 7:30 – 18:00.
Telpas. PII „Mārpuķīte” atrodas likumdošanas prasībām atbilstošā ēkā, kas ekspluatācijā
nodota 2010.gadā, telpu platība ir 2148 m2, bez mūzikas un sporta zāles, ir arī baseins kustību
attīstības nodarbībām ūdenī, plaša ēdamzāle, moderni iekārtota virtuve. Iestādē darbojas sešas
bērnu grupas vecumā no 1,5 gadiem līdz skolas vecumam.
Bērnu skaits. 2018.gada janvārī iestādi apmeklēja ir 123 bērni. Iestādi apmeklē arī citu
novadu bērni, kas ir 15% (18 bērni) no kopējā bērnu skaita. Pamazām piepildoties mazajām
grupām, maija beigās iestādi apmeklēja 125 bērni.
Uzsākot jauno mācību gadu, bērnu skaits parasti ir vismazākais. Lielie bērni ir aizdevušies
uz skolu, mazā grupa (1,5-2g.) pildās lēnām. 2018.gada septembra sākumā bērnu skaits iestādē
bija 116.
Bērnu skaits uz 05.01.2018.

Personāls. No 19 pedagoģiskajiem darbiniekiem (pirmsskolas izglītības skolotāji,
logopēds, mūzikas un sporta skolotājas, interešu izglītības (angļu v.) skolotāja, vadītājs un
vadītāja vietnieks izglītības jomā):
•

14 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība no tiem:
o Sporta skolotāja iegūst 2.augstāko izglītību (pirmsskolas un sākumskolas skolotājs);
o Skolotājai logopēdei maģistra grāds pedagoģijā (ar ievirzi speciālajā pedagoģijā),
turpina iegūt logopēda specialitāti);
o Iestādes vadītājai un vadītājas vietniecei izglītības jomā maģistra grāds skolvadībā
un pedagoģijā.

•

5 skolotāji iegūst augstāko pedagoģisko izglītību Latvijas Universitātē.
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PEDAGOĢISKĀ PERSONĀLA SASTĀVS
Maģistra grāds
pedagoģijas
programmā
3; 16%

Cita augstākāStudē pirmsskolas sākumskolas
izgl., studē
skolotāju programmā
pirmssk.
4; 21%
sākumsk.
skolotāju
programmā
1; 5%

Augstākā
pedagoģiskā
izglītība
10; 53%

Iegūst otru augstāko
izglītību pedagoģijas
jomā…

Iestādē strādā medicīnas māsa un 13 tehniskie darbinieki (virtuves darbinieki, skolotāja
palīgi, apkopēja, sētnieks, saimniecības vadītāja).
Budžets. 2018.gadā PII „Mārpuķīte”
kopējie ieņēmumi sastāda summu 65908
EUR, no kuriem 45979 EUR –
mērķdotācija pedagogu atalgojumam 5-6g
bērnu apmācībai, 840 EUR – mērķdotācija
mācību līdzekļu iegādei, 19089 EUR –
vecāku iemaksas par bērnu ēdināšanu.
Iestādes izdevumi 2018.gadā sastāda
summu 383789 EUR.

IEŅĒMUMI 2018.GADĀ
Vec.iem.
par bērnu
ēdināšanu,
19089

5-6gad.
mērķdotāci
ja 45979

Mērķdotāci
ja māc.līdz.
iegādei,
840

Lielākā
daļa
no
kopējiem
izdevumiem tika izlietots darbinieku
atalgošanai, sociālajām iemaksām un
pabalstiem (62% + 18%), atalgojums
sastāda 219728 EUR, piemaksas un
prēmijas – nav, darba devēja VSAOI un
pabalsti – 64675 EUR.
Pakalpojumu apmaksai izlietots 5%
budžeta līdzekļu, visvairāk tiek izlietots
samaksai par elektroenerģiju – 9805
EUR, 14% - materiālu iegādei, 1% - pamatlīdzekļu (1 datora un 2 mājiņu (laukuma ierīces))
iegādei.
Pārējo izdevumu sadalījums (pakalpojumi, krājumi un materiāli) atainots diagrammās.
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2018.gadā tika papildināts mēbeļu skaits, lai lielākajās grupās varētu uzņemt līdz 24
bērniem, 4 lielākajās grupās iegādāts lielais konstruktors “Bau Bau”, visās grupās nomainīti
bērnu roku dvielīši, iestādes darbiniekiem iegādāti komandu krekliņi, iegādāti bērnu mācību
darbam nepieciešamie mācību līdzekļi un materiāli, apmaksāts ceļš un ieejas biļetes trīs lielāko
grupu mācību ekskursijām – Tērvetes dabas parks, Ausekļu dzirnavas Vecumniekos, tējas
ražošanas saimniecība “Rūķīši” Dobeles pusē un Bauskas apkārtnes tuvāku un tālāku zemnieku
saimniecību apmeklējums, kā arī ekskursijai pa Rundāles novadu. Pārējie līdzekļi iestādes
darbības nodrošināšanai tika plānoti līdzīgi, kā iepriekšējos gados.
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Ēdināšana. Pamatojoties uz Rundāles pagasta 2008.gada 31.jūlija lēmumu
(prot.Nr.8.,3.p.) “Par bērnu ēdināšanas maksu PII „Mārpuķīte””, maksa par ēdināšanu iestādē
joprojām ir 1,57 EUR dienā. Ar 2013.gadu Rundāles novada dome nodrošina piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu, kas apgūst obligātās sagatavošanas skolai programmu, visiem – kā Rundāles
novada, tā citu pašvaldību mūsu iestādes bērniem, ēdināšanu pilnā apmērā (brokastis,
pusdienas, launags) no pašvaldības līdzekļiem. 2018.gadā tie bija 11497 EUR. Šādu bērnu
skaits 2018.gada sākumā ir 46, bet gada otrajā pusē – 47.
Iestādē joprojām realizē programmu “Piens un augļi skolai”. “Skolas pienu” saņēmām no
AS “Tukuma piens”. 2018.gadā apgūti līdzekļi 1119 EUR apmērā, tas nozīmē – 1650 piena
litri. “Skolas augļus” (ābolus un bumbierus) arī šogad mums piegādāja Bauskas novada Gailīšu
pagasta z/s “Fišeri” 640 EUR apmērā (kopā 5119 kg).
Skolotāju pašvērtējums. Atskatoties uz pagājušo mācību gadu, ikviens pedagogs spēj
saskatīt ko veiksmīgu un izdevušos savā darbā. Dažam tā ir sadarbība ar kolēģi, dažam labi
novadīta rotaļnodarbība ar matemātikas dominanti, dažam papildināta grupas materiālā bāze ar
didaktiskajām spēlēm. Veiksmīgi noorganizētas mācību ekskursijas un Mātes dienas koncerti.
Tiek novērtēta vecāku tikšanās ar psiholoģi, iesakot ko līdzīgu organizēt arī citās grupās.
Logopēde sistematizējusi nodarbības un vadījusi informatīvas konsultācijas grupu skolotājām
par bērnu runas un valodas attīstību.
Dalība Ekoskolu programmā atkal ir labākais, kas noticis iestādē aizvadītajā mācību gadā.
Uzzināts daudz jauna un interesanta par atbildīgu ēšanu. Šīs zināšanas tiek izmantotas dzīvē,
nodotas ģimenē. Atzinīgi novērtēti iestādē rīkotie svētki, pasākumi un rūpes par darbinieku
labsajūtu.
Atklāto rotaļnodarbību vadīšana netika uzņemta ar lielu sajūsmu, toties vērošana
izrādījusies ļoti noderīga. Labi vārdi par nodarbību plānojumu un iestādē organizētiem kursiem.
Rotaļnodarbībām visi pedagogi gatavojas savlaicīgi. Nodarbībās veiksmīgi iekļautas arī
Ekoskolas tēmas. Tiek atzīts, ka bērniem vislabāk patīk un interesē praktiska darbošanās un
eksperimenti.
18

Visus pedagogus apmierina darba vide un apstākļi. Pietiekams mācību līdzekļu, didaktisko
materiālu un literatūras nodrošinājums. Grupās izveidojies labs mikroklimats. Labs pašreizējais
darba kolektīvs, izpalīdzīgas kolēģes, kas vienmēr palīdz un dod labus padomus.
Aizvadītajā mācību gadā visvairāk grupās pilnveidoti matemātikas centri ar pašgatavotām
spēlēm un didaktiskajiem materiāliem, jo tāds bija viens no 2017./18.mācību gada
uzdevumiem.
Visi skolotāji apmeklējuši mūsu iestādē organizētos kursus – „Pārmaiņu vadība”.
Svarīgākie darba virzieni, ko realizējām caur 2017./18.m.g. uzdevumiem (janvāris –
augusts)...
1. Darboties Ekoskolu programmā, īstenojot tēmu „Pārtika”:
•

Izmantot 7 soļu principu ceļā uz atbildīgu pārtikas patēriņu un cieņu pret ēdienu;

•

Saistīt izglītību un praktisku rīcību programmā „Ēdam atbildīgi!”;

•

Izveidot izstādi „Ko galdā cēla un godāja latvieši senatnē”.

2. Veicināt sistemātisku matemātisko priekšstatu un prasmju apgūšanu:
•

Izzināt matemātikas mācīšanas metodiku dažāda vecuma bērniem;

•

Organizēt atklātās rotaļnodarbības ar matemātikas dominanti;

•

Gatavot spēles un didaktiskos materiālus matemātikas apguvei.

3. Sekot kompetenču pieejā balstītā izglītības satura izstrādes un ieviešanas procesa norisei.
4. Sekmēt patriotisma un valstiskās identitātes veidošanos:
•

Gatavot koncertprogrammu Latvijas simtgades pasākumam;

•

Gatavot darbus izstādei „Mēs savai Latvijai”;

•

Turpināt mudināt ģimenes piedalīties Rundāles novada musturdeķa tapšanā;

•

Organizēt mācību ekskursiju, iepazīstot Rundāles novadu.

...un 2018./19.m.g. (septembris – decembris).
1. Veicināt atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju, īstenojot Ekoskolas
programmas tēmu „Transports”:
•

Izzināt transportlīdzekļu darbības ietekmi uz vidi un cilvēku dzīves kvalitāti;

•

Sekmēt videi un veselībai draudzīgu pārvietošanās veidu izvēli;

•

Aktualizēt drošības jautājumus pārvietojoties;

•

Izglītot sabiedrību par sev un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

2. Veicināt pilsoniskās apziņas un valstiskās identitātes veidošanos, organizējot un piedaloties
Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos:
•

Sadarbībā ar ģimenēm, izveidot izstādi „Mēs savai Latvijai”;

•

Organizēt koncertu veltītu Latvijas dzimšanas dienai;

•

Organizēt mācību ekskursijas, iepazīstot Rundāles un Bauskas novadus.

3. Turpināt sekot kompetenču pieejā balstītā izglītības satura izstrādes un aprobācijas procesa
norisei, pakāpeniski mainot savu attieksmi un iestādes iekšējo dokumentāciju.
Dalība Ekoskolas programmā. Ar 2013./14.mācību gadu iestāde piedalās Latvijas
Ekoskolu programmā. 2018.gada rudenī, pēc piektā dalības gada, strādājot pie tēmas „Pārtika”,
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atkārtoti iegūta Ekoskolas Zaļā karoga balva, pie iestādes turpina plīvot Zaļais karogs. Gada
laikā ik mēnesi tiek plānotas aktivitātes saistībā ar pārtikas tēmu, noslēgta dalība projektā
“Ēdam atbildīgi”. Ar projekta starpniecību iegūts augļu un dārzeņu dehidratoru. Maijā
organizēts tēmas noslēguma pasākums. 2018.gada rudenī uzsākts sestais Ekoskolas aktivitāšu
gads. Gada tēma “Transports”.
Iestāde turpina piedalīties makulatūras un tukšo bateriju vākšanas konkursā. 2018.gada
pavasarī savāktsi 2230 kg makulatūras, kā rezultātā no nociršanas pasargāti ap 40 koki.
Dalība “Veselības veicināšanas” projektā. Bagātīgs aktivitāšu klāsts pieejams Rundāles
novadā norisošajā projektā. Arī mūsu iestādes bērniem ir iespēja piedalīties projekta aktivitātēs.
Drošas riteņbraukšanas, veselīga uztura, sporta aktivitāšu nodarbības noris jau otro gadu. Citu
novada pirmsskolas iestāžu bērniem projekts paver iespēju atbraukt uz baseina nodarbībām.
Projekta rezultātā esam tikuši pie divām sulu spiedēm, diviem virtuves kombainiem un sešiem
dažādiem riteņiem (arī ķiveres un atstarojošas vestes), kas tiek izmantoti projekta nodarbību un
citā laikā.
Nodarbības ārpus vispārējās pirmsskolas izglītības programmas. 2017./2018. mācību
gada otrajā pusgadā papildus pirmsskolas izglītības programmai tiek turpinātas nodarbības:
•

Angļu valodas apmācība 5 un 6 gadus veciem bērniem;

•

Papildus kustību attīstības nodarbības 5 un 6 gadus veciem bērniem;

•

Nodarbības pie logopēda bērniem no 3-4 gadu vecuma.

2018./19. mācību gada pirmajā pusē papildus pirmsskolas izglītības programmai turpinām
organizēt nodarbības:
•

3-4 gadīgajiem bērniem – ritmika;

•

4-5 gadīgajiem bērniem – ritmika;

•

5-7 gadīgajiem bērniem – vokālais ansamblis un ritmika.

Personāla mūžizglītība. Visi skolotāji apmeklējuši mūsu iestādē organizētos kursus
„Pārmaiņu vadība”. Divas skolotājas piedalījušās Ekoskolu ziemas forumā. Vadītāja un
vadītājas vietniece izglītības jomā piedalījās kursos “Jaunā izglītības satura pirmsskolā
ieviešanas principi”. Vadītājas vietniece piedalījusies vairākos ar jaunās izglītības sistēmas
ieviešanu saistītos kursos, semināros, konferencēs.
Skolotāju radošā darbība. Visas skolotājas aktīvi piedalījušās grupu pasākumu
organizēšanā un vadīšanā. Atbalstīts Ekoskolu tēmas „Pārtika” noslēguma pasākums. Paldies
par atbalstu un sadarbību ar ģimenēm izstādes „Mēs savai Latvijai” izveidē. Visi darbinieki
atsaucīgi iesaistījušies teātra izrādē bērniem 1.septembrī. Pamācošas un interesantas bija Teātra
dienu grupu izrādes “Ēdam atbildīgi!” (par pārtikas tēmu). Vecākajās grupās, sadarbībā ar
bērnu vecākiem, organizētas mācību ekskursijas pa Rundāles novadu, apmeklējot tuvākas un
tālākas zemnieku saimniecības pašu novadā un tuvākajā apkārtnē.
Dalība pasākumos un konkursos ārpus PII „Mārpuķīte”. Ārpus iestādes darbā
iesaistījušās vairākas grupas. Zilās (5-6g.) un Oranžās (4-5g.) grupas bērni ar skolotāju
palīdzību sūtījuši savus zīmējumus uz žurnāla „Spicīte” redakciju. Bērni piedalījušies Iecavas
novada PII „Dartija” organizētajā spēlē rotaļnodarbībā „Mazais gudrinieks”. Zilās (5-6g.) un
Sarkanās (6-7g.) grupas divi bērni piedalījās Bauskas un Rundāles novadu 5-6 gadīgo
izglītojamo zīmēšanas konkursā „Krāsu diena”. Mūsu iestādes bērni ar dalību koncertā
atbalstīja blakus esošās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās
struktūrvienības pasākumu “Siera godināšana”.
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Absolventi. 2018.gada maija beigās uz skolu tika pavadīti 22 septiņgadīgie bērni, divi no
bijušajiem 24 izlaiduma grupas audzēkņiem atkārtos 6gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas
skolai programmu. 14 vecāki bērnu skolas gaitas izvēlējušies uzsākt Pilsrundāles vidusskolā.
Sadarbība ar vecākiem (no skolotāju atzinumiem pašvērtējumā). 2017./2018. mācību
gadā visās grupās izdevusies sadarbība ar bērnu vecākiem. Vecāki aktīvi apmeklējuši vecāku
sapulces. Izdevušās arī individuālās pārrunas un konsultācijas. Vecāki ieklausījušies pedagogu
ieteikumos, kā rezultātā vairāki bērni saņēmuši dažādu speciālistu palīdzību, kas turpmāk
sekmējis viņu attīstību. Bērnu vecāki izrāda ieinteresētību grupas dzīvē. Aktīvi atbalstījuši
mācību ekskursijas un citus kultūras pasākumus. Gatavojuši darbus izstādei „Ko galdā cēla un
godāja latvieši senatnē”. Nesuši uzskates materiālus rotaļnodarbībām, papildinājuši grupas
materiālo bāzi. Tāpat daudzi vecāki aktīvi darbojušies savu bērnu runas un valodas
pilnveidošanā.
2.1.2. Speciālā pirmsskola izglītības iestāde “Saulespuķe”

Rundāles novada speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe” (turpmāk SPII
„Saulespuķe”) dibināta 2011.gada 1.jūlijā ar Rundāles novada domes lēmumu. Izglītības
iestāžu reģistrā SPII „Saulespuķe” reģistrēta 2011.gada 6.jūlijā.
SPII “Saulespuķe” atrodas Īslīces pagasta Bērzkalnu ciematā, Latvijas SOS bērnu ciematu
asociācijas teritorijā.
Sākotnēji iestādē darbojās četras grupas, kurās izglītību vienlaikus apguva bērni gan pēc
vispārējās izglītības programmas, gan pēc speciālajām izglītības programmām. taču ar laiku
iestādē tika uzņemti arvien vairāk bērnu ar smagiem attīstības traucējumiem un radās
nepieciešamība pēc vēl vienas grupas ar nelielu bērnu skaitu, lai varētu nodrošināt optimālu
darbu visiem iestādē uzņemtajiem izglītojamiem. Tika rasts risinājums, atverot piekto grupu
īrētās telpās – vienā no Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas dvīņu mājām.
Sākotnēji iestāde tika finansēta no valsts budžeta, taču sākot ar 2018. gadu situācija ir
mainījusies: valsts finansē pedagoģiskā personāla atalgojumu un 2018 gadā 30% no iestādes
uzturēšanas izdevumiem.
2018.gadā iestādē darbojās 5 grupas bērniem no 1,5-7 gadu vecumam.
Personāls
2018.gadā SPII ”Saulespuķe” tika nodarbināti 35 strādājošie. No tiem:
•

4 administrācijas pārstāvji –vadītājs, vadītāja vietnieks, lietvedis un grāmatvedis;
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•

7 speciālisti – logopēds, psihologs, Montesori pedagogs, mūzikas pedagogs,
mūzikas terapeits, ārstniecības persona un sporta/fiziskās attīstības skolotājs;

•

10 pedagogi;

•

9 tehniskie darbinieki darbam grupās – pedagoga palīgi un asistenti;

•

5 tehniskie darbinieki saimnieciskajā darbā – saimniecības pārzine, pavāri,
strādnieks-autovadītājs un apkopēja.

Izglītības programmas
2018.gadā iestādē realizē 8 izglītības programmas:
• Pirmsskolas izglītības,
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem,
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem,
• Speciālās pirmsskolas
saslimšanām,

izglītības

programma

izglītojamiem

ar

somatiskām

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem,
• Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas
traucējumiem,
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem,
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
Telpas
SPII „Saulespuķes” galvenajā ēkā atrodas 4 bērnu grupas ar guļamstāviem, plašs foajē ar
skatuvi, kas tiek daudzfunkcionāli izmantots – kā interaktīvā klase, koncertiem, ikdienā kā
atpūtas vieta bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kura tiek norobežota ar skaņu
slāpējošiem mobiliem paneļiem, metodiskais kabinets, kurā izveidota darba vieta lietvedei un
grāmatvedei, Montesori kabinets, logopēda kabinets, psihologa kabinets, aktu zāle sporta un
mūzikas nodarbībām, fizioterapijas zāle, masāžas kabinets, personāla atpūtas istaba, 2
noliktavas telpas, vadītājas, saimniecības pārzines, mūzikas un sporta skolotājas darbistabas,
virtuve ar 3 noliktavām un virtuves personāla telpa un ēdamistaba, strādnieka namiņš
instrumentu glabāšanai un remontdarbu veikšanai.
No 2015.gada 1.oktobra stājās spēkā nomas līgums” ar Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociāciju par SOS Bērnu ciematā esošas dvīņu mājas vienas puses iznomāšanu SPII
“Saulespuķe” attīstības nodrošināšanai, tādējādi tika izveidota 5.grupa “Taurenīši”. Ēkā
izvietots arī iestādes arhīvs un iekārtota telpa bērnu diagnosticēšanai un speciālistu darbam.
Īrējamā ēka atrodas blakus SPII “Saulespuķe”. Ēkai ir divas ieejas/izejas, sanitārais
mezgls, 1 liela un 3 vidējas istabas, priekšnams, virtuve, terase ar jumtu, piemājas teritorija ar
āra aktivitāšu zonu.
Ēdināšana
SPII “Saulespuķe” izglītojamiem tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes, ēdiens tiek gatavots
iestādes virtuvē. Ēdienreizes notiek ēdamzālē divās maiņās, kur izglītojamie apgūst
pašapkalpošanās iemaņas. Grupu telpās tiek pasniegtas otrās brokastis – rupjmaize ar ķiploku
sviestu, skolas pienu un skolas augli. Izglītojamo ēdināšanas izmaksas ir 1.57 eiro dienā. Par
ēdināšanu maksā izglītojamo vecāki. 2018.gadā Bauskas novada dome finansēja ēdināšanas
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izdevumus 8 bērniem (bērnu dzīves vieta deklarēta Bauskas novadā un bērniem vai kādam no
bērna vecākiem ir piešķirta invaliditāte). Rundāles novada pašvaldība finansē Rundāles novadā
dzīves vietu deklarējušo 5 gadu vecumu sasniegušo bērnu ēdināšanu - laika periodā no
2018.gada janvāra līdz 2018. gada decembrim šādu bērnu skaits ir pieaudzis līdz 9 bērniem.
Budžets produktu iepirkšanai 2018 gadā bija 19191 EUR.
Budžets
Iestādes ieņēmumi
Valsts mērķdotācija pedagogu algām un darba devēja sociālajam nodoklim 2018. gadā bija
174944,00 EUR, mērķdotācija
2018.gada budžeta ieņēmumi
asistentu darba nodrošināšanai
13853,51 EUR apmērā. No No vecākiem un darbiniekiem gūtais finansējums 16435,4
valsts mērķdotācijās kopā
saņemti 188797,51 EUR.
"Erasmus+"iegūtais finansējums 8887,2
No
savstarpējiem
norēķiniem par izglītības No savstarpējiem norēķiniem gūtais finansējums
iestāžu
pakalpojumiem
Valsts mērķdotācijas finansējums
saņemti 160534,95 EUR.
Ieņēmumi no vecāku un
darbinieku maksām par ēdināšanu bijuši 16435,4 EUR.

160534,95

188797,51

Iestāde 2018. gadā saņēmusi finansējumu “Erasmus +” programmas 2.pamatdarbības skolu
apmaiņas partnerības projektam “Creative Learning Environment – a Preschool Action Project”
11 109,00 EUR apmērā, 2018.gadā iestāde saņēma avansa maksājumu 8887,20 EUR apmērā,
kas atbilst 80% no projekta kopīgā finansējuma summas.
Iestādes izdevumi
Iestādes izdevumi 2018.gadā bija 201540,43 EUR.
Būtiskākās izdevumu pozīcijas ir bijušas darbinieku atalgojuma izdevumi (tehnisko
darbinieku atalgojums un darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un
izdevumi par precēm un pakalpojumiem. Salīdzinoši nelieli ir bijuši ieguldījumi iestādes
pamatkapitāla veidošanā.
Par precēm un pakalpojumiem 2018.gadā samaksāti 61714,13 EUR. Lielākie izdevumi
bijuši par dažāda veida pakalpojumiem, kas kopā veido 32579,48 EUR. Par dažādiem iestādes
uzturēšanai nepieciešamajiem krājumiem, materiāliem un precēm kopā iztērēti 28743,21EUR,
no kuriem 17679,77 EUR ir izlietoti pārtikas preču
iepirkumam.
2017.gada decembrī tika saņemta UNESCO organizētajā konkursā “Atvērsim sirdis un
prātus bēgļiem” “Ķiparu” grupas
iegūtā balva 1632 EUR vērtībā,
kura 2018. gadā tika izlietota
Ķiparu grupas digitalizēšanai,
iegādājoties
projektoru,
interaktīvās tāfeles sistēmu –
uBOARD un magnētisko tāfeli.
Radošās un mācību darbības
nodrošināšanai tika iegādāts
gaismas galds un griešanas un
reljefa
veidošanas,
kā
arī
rotaļlietas un metodiskie materiāli.
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SPII „Saulespuķes” pedagoģiskā darba mērķis un galvenie uzdevumi pārskata periodā
Tādas vides veidošana izglītības iestādē, kurā tiek attīsta bērnu spēja pozitīvi attiekties pret
sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru.
Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai:
1. Popularizēt pedagogu radošo darbību: pedagoģiskais process kā drošas un attīstošas
vides nosacījums ikvienam bērnam, attīstot katrā bērnā talantus, spējas, kompetences, ikdienas
darbā pievēršoties praktiskām un pētnieciskām zināšanām.
- Sniegt atbalstu un palīdzību mācību satura apguvē ikvienam bērnam, kuram
nepieciešama speciāla palīdzība izglītības programmas apguvē, pielāgojot mācību saturu
un mācību līdzekļus;
- Nodrošināt vides pielāgošanu atbilstoši katra bērna vajadzībām.
2. Uzsākt dalību Erasmus+ projektā “Creative Learning Environment – a Preschool Action
project, kopā ar sadarbības partneriem meklējot radošus risinājumus vides pārveidošanai, lai
sekmētu izglītojamo pašvadītu mācīšanos.
3. Veicināt personāla attīstību, kompetenci izglītības iestādes vidē.
4. Sniegt praktisku un teorētisku atbalstu personālam, meklēt risinājumus netipisku
situāciju gadījumos, lai nodrošinātu izglītojamiem pilnvērtīgu dzīvi izglītības iestādes vidē,
vajadzībām atbilstošu aprūpi un spējām atbilstošu izglītību.
Izglītojamie
Uzsākot 2018./2019.mācību gadu, SPII “Saulespuķe” apmeklē 62 bērni.

Jauktas attīstības traucējumi, garīgās attīstības traucējumi un vairāki smagi attīstības
traucējumi iestādē ir smagākās no programmām un šajā mācību gadā programmas apmeklē 27
bērni un tas ir par 1 bērnu vairāk kā iepriekšējā mācību gadā. No programmā esošajiem
bērniem vairākiem bērniem ir centrālās nervu sistēmas bojājumi, kas iezīmējas ar nopietniem
uzvedības traucējumiem (tās nav uzvedības problēmas), tie ir klīniski stāvokļi - agresija, smaga
depresija, histēriskas lēkmes.
6 izglītojamiem ir vidējas vai smagas pakāpes autiskā spektra traucējumi (ierobežotas
sociālās mijiedarbības spējas, ierobežotas komunikācijas spējas, stereotipiska uzvedība un
intereses). Bērniem lielas grūtības sagādā ikdienas uzturēšanās trokšņainās telpās, kur
vienlaicīgi notiek dažādas sarunas un cilvēki pārvietojas. Integrējot bērnu vidē, svarīgi
nodrošināt īpašu telpu, kur bērns var atrasties vienatnē un atpūsties ar pielāgotu dienas režīmu.
Šobrīd 3 no izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem ir obligātās piecgadīgo un sešgadīgo
sagatavošanas programma vecumā un viņiem ir piešķirti valsts apmaksāti asistenta
pakalpojumi, kas nodrošina izglītības apguvi individuālā tempā.
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Pārējiem bērniem ir atšķirīgas diagnozes.
SPII “Saulespuķi” apmeklē 7 bērni ar invaliditāti, pieci šie bērni ir asistējami.
Ikdienas darbs ar jauktās attīstības, garīgās attīstības, vairāku smagu attīstības traucējumu
programmās esošiem bērniem pārsvarā ir individuāls - gan apmeklējot speciālistus, gan
strādājot grupā. Lielāko daļu dienas laika bērni ir kopā ar asistentu.
Lai augstāk minētās programmās esošiem bērniem ar uzvedības traucējumiem un autismu
būtu iespēja apgūt paškontroli, pašregulāciju, tiem jānodrošina attiecīgi apstākļi un pietiekoši
daudz uzmanības no pedagogiem, pedagogu palīgiem, speciālistiem, asistentiem.
Pedagogi, atbalsta komanda un asistenti, skolotāju palīgi darbu veic profesionāli, tādējādi
nodrošinot labvēlīgu un attīstošu vidi visiem SPII ”Saulespuķi” apmeklējošiem bērniem.
Iestādē izglītojamiem tiek nodrošināti logopēda, mūzikas terapeita, veselības (koriģējošās)
vingrošanas speciālista, Montesori pedagoga, psihologa pakalpojumi. Visi šie speciālisti
savstarpēji sadarbojoties, veido atbalsta komandu, kuras darbu koordinē iestādes psiholoģe.
Tādā veidā tiek nodrošināts, ka katrs izglītojamais saņemtu daudzpusīgu korekcijas darbu un
vienlaikus tiktu racionāli izmantoti speciālistu resursi.
Aktivitātes izglītojamiem
2018.gadā iestādē tika nodrošināti ikgadējie tematiskie pasākumi – sveču nedēļa
Lieldienas, ģimenes diena, izlaidums, Līgo svētki, Zinību diena, Tēvu diena, Miķeļdiena,
Mārtiņdiena, Latvijas 100gades pasākums, Ziemassvētki. Bez tradicionālajiem pasākumiem
iestādē tika organizēta arī draudzības nedēļa februāra mēnesī, mākslas nedēļa „Radi, rādi, raidi”
martā.
Iestādē izteikti mainās svētku formāts, tiek īpaši domāts, kā padarīt tos ikviena izglītojamā
vajadzībām piemērotākus, ļaut izjust prieku par kopīgo darbošanos, mazināt stresu.
Pedagogi bērniem organizēja rotaļu rītus, piparkūku cepšanas dienas, radošās darbnīcas
kopā ar vecākiem, sporta dienas.
Pārskata gada laikā bērni noskatījušies 4 koncertus, 4 leļļu teātru izrādes, 1 planetārija
izrādi.
Martā Rundāles un Bauskas novada mākslas konkursā „Krāsu diena” piedalījās un
nomināciju ieguva 2 izglītojamie.
Maija mēnesī 6 - gadīgie bērni apmeklēja Bauskas mūzikas skolas audzēkņu koncertu
“Circeņa mūzikas veikaliņš” Bauskas mūzikas skolā.
Maijā iestādē svinēja 7. izlaidumu, 2018. gada rudenī skolas gaitas sāka 11. izglītojamie.
Vairākas grupas piedalījās portāla mammamuntetiem.lv organizētajā konkursā “Idejas
Tēva dienas apsveikumam”, konkursam nosūtot bērnu rokdarbus.
Visas grupas piedalījās žurnāla “Pūcītes” organizētajā konkursā “Pūcītes draugi”.
No 2018. gada septembra reizi mēnesī uz “Saulespuķi” brauc Bērsteles bibliotekāre.
Bibliotēkas rītos bērni var izvēlēties grāmatiņas lasīšanai un noklausīties kādu interesantu
stāstu.
Novembrī notika Mutes veselības centra organizēta interaktīva nodarbība par zobu higiēnu
„Veseli zobiņi”
14. decembrī “Ķiparu” grupa devās uz Bauskas novada Novadpētniecības muzeja veidoto
Ziemassvētku ieskaņas pasākumu “Eglītes rotāšana”, kā savu rotājumu nesot līdzi gaisīgus un
ziemīgus putnus. Trīs pirmsskolas iestādes grupas decembrī devās ekskursijā uz Tērvetes
parku.
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Rundāles novada dome, īstenojot veselības veicināšanas projektu, sākot ar 2017.gada
1.oktobri “Ķiparu” grupā nodrošina papildus vispārīgās vingrošanas nodarbības 6- gadīgajiem
bērniem. No 2018. gada septembra šī paša projekta ietvaros izglītojamie 1x nedēļā apmeklē
baseinu “Mārpuķītē”.
Nozīmīgākie citi darbi
• Nomainīts linoleja segums vienā grupas telpā un ēdamzālē;
• veikta ventilācijas sistēmas apkope;
• Plānoti remontdarbi un veikti tāmēšanas darbi rotaļlaukuma koka konstrukciju
remontam.
Nozīmīgākie citi ieguldījumi
SPII „Saulespuķe” speciālisti turpina veikt konsultatīvā centra funkciju, konsultējot bērnu
ar speciālām vajadzībām vecākus (gan SPII „Saulespuķe” bērnu vecākus, gan citus
ieinteresētus bērnu vecākus no tuvākas un tālākas apkārtnes), kuri apzinājušies bērna attīstības
traucējumu vai kavējumu un meklē profesionālu palīdzību.
Lai pēc iespējas ātrāk konstatētu bērna funkcionālos traucējumus, SPII „Saulespuķē”
speciāli šim darbam sagatavotas, sertificētas pedagoģes veic 2-3 gadus vecu bērnu (arī bērnu no
tuvākas un tālākas apkārtnes) attīstības un spēju novērtēšanu, izmantojot sertificētu Minhenes
diagnostikas materiālu.
Iestādes psihologs pēc vajadzības veic bērnu intelekta izpēti ar Vekslera intelekta testa
palīdzību.
SPII „Saulespuķe” ir sava mājas lapa: adrese pii-saulespuke.lv. Mājas lapā ir vispārēja
informācija par izglītības iestādi, informācija par rotaļnodarbību nedēļas plānu grupās,
apskatāma sezonas ēdienkarte un iestādes tematiskais plāns.
Dalība projektos
SPII “Saulespuķe” laika posmā no 2015. līdz 2018.gadam ir UNESCO asociēto skolu
projekta dalībniece, strādājot tēmā “Cilvēktiesību izglītība”. Darbojoties cilvēktiesību izglītības
virzienā, mūsu iestādes uzdevums ir veicināt tolerantu un iekļaujošu sabiedrību un mācību vidi.
UNESCO dalībskolas īsteno aktivitātes vairākos virzienos: kultūrizglītība un
vērtībizglītība, cilvēktiesību izglītība, vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai, ANO
sistēma un UNESCO darbības pamatprincipi.
SPII “Saulespuķe” 5 grupas 2017./2018. mācību gada ietvaros darbojās vienotā projektā
“Cilvēktiesības”, aktualizējot tēmu bērnu vecumposmam atbilstošā līmenī. Projekta rezultāts
vērojams grupu pedagogu sagatavotos uzskates materiālos (prezentācijas, metodiskie materiāli,
vides uzlabojumi).
Dalība semināros, kursos, konferencēs, kongresos
SPII ”Saulespuķes” pedagogi kopā apmeklējuši dažādus kursus, konferences, seminārus,
kongresus, uz katru no pasākumiem devušies 1-7 pedagogi. Pedagoģes Jekaterina Nosuļa un
Daiga Saulīte piedalījušās e-kursa "Skolotājs, kurā vada mācīšanos pirmsskolā" aprobācijā.
Montesori pedagoģe Gianeja Zaļkalne turpina ABA apmācības.
Projektu ietvaros apmeklēti arī semināri ārvalstīs. Iestādes psiholoģe februāra mēnesī
piedalījās Teleoperatora “Amigo” apmācību seminārā izglītības iestāžu atbalsta personālam par
IT lietošanu ģimenēm ar bērniem “Kā būt par vecāku 21.gs.?”. Jūnijā viņa devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Poliju Latvijas Autisma apvienības delegācijas sastāvā. Braucienā
piedalījās “Labās prakses piemērs autisma jomā” 2017.gadā izvirzīto izglītības iestāžu
pārstāvji.
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Jūnijā iestādes psiholoģe piedalījās “Centra Dardedze“ rīkotās apmācības “Džimbas deviņu
soļu drošības programma” Bauskas novada pirmsskolas pedagogiem un atbalsta speciālistiem.
2018. gada 1. un 2. februārī Agnese Čakša piedalījās ERASMUS+ rīkotajā
kontaktseminārā Quality in Early Childhood Education and Care pirmsskolas izglītības
iestādēm Stokholmā, Zviedrijā. Seminārā tika veidoti kontakti tālākai sadarbībai, kā rezultātā
Zviedrijas, Dānijas un Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes veidoja kopīgu projekta
pieteikumu “Creative Learning Environment – a Preschool Action Project”. Projekts tika
apstiprināts un kopš 2018. gada 1. septembra SPII « Saulespuķe» pedagogi aktīvi darbojas
projekta aktivitātēs.
Citas aktivitātes
SPII “Saulespuķe” komanda martā piedalījās Rundāles novada sporta spēlēs.
Aprīlī iestādes pārstāvji piedalījās Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādē Pilsrundāles vidusskolā.
Jūnijā - Rundāles novada svētki. SPII „Saulespuķe” darbinieki bija atsaucīgi un svētku
pasākumā piedalījās kopā ar savām ģimenēm.
Skolotāju augusta konferenci Pilsrundāles vidusskolā apmeklēja astoņi SPII “Saulespuķe”
pedagogi, 4 pedagogi saņēma apbalvojumus par pedagoģisko ieguldījumu iestādes darba
attīstībā.
Iestādes pārstāvji piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā
Rundāles pilī, kur apbalvojumus ieguva divas SPII “Saulespuķe” darbinieces.
2.1.3. Pilsrundāles vidusskola

Pilsrundāles vidusskola ir Rundāles novada vienīgā vispārējās izglītības iestāde, kurai ir 3
struktūrvienības: Svitenes skola, Bērsteles skola un Mūzikas un mākslas skola.
Skolā šobrīd tiek realizētas 9 licencētas un akreditētas izglītības programmas.
2017./2018. mācību gadā skolā 1.-12.klasēs mācījās 293 skolēni (t.i., par 24 skolēniem
vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā), pirmsskolas grupās Svitenē un Bērstelē bija 64 audzēkņi.
Struktūrvienībā Mūzikas un mākslas skolā mācījās 63 audzēkņi.
2018. gadā skolas kā prioritārus uzdevumus pa izglītības jomām izvirzīja:
Pamatjoma “Mācību saturs”
• Jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura vērtēšana/apspriešana;
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•

Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju īstenošanas izvērtēšana;

•

Sociālo zinību, vizuālās mākslas, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju mācīšanas
izvērtēšana sākumskolā un pamatskolā;

•

Izmaiņu veikšana vizuāli plastiskās mākslas programmā.

Pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās”
• Organizēt atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 1.-6. klasēs projekta
ietvaros;
•

Veikt pedagogu profesionālo pilnveidi darbā ar jauno mācību saturu;

•

Organizēt pedagogu “Labās prakses” piemēru semināru mācību gada noslēgumā.

Pamatjoma “Atbalsts skolēnam”
• Turpināt izglītojamo izglītošanu karjeras jautājumos;
•

Uzsākt realizēt izglītojamo veselības veicināšanas projektu;

•

Labiekārtot skolas bibliotēkas un lasītavas telpas;

•

Piedāvāt jaunas interešu izglītības programmas;

•

Sniegt atbalstu skolēniem spēju un talantu attīstīšanā;

•

Izveidot atpūtas vietu Mākslas nodaļā.

Pamatjoma “Skolas vide”
• Veikt Pilsrundāles vidusskolas 2. stāva vestibila remontu;
•

Uzsākt Bērsteles skolas telpu remontdarbus;

•

Labiekārtot Bērsteles skolas rotaļlaukumu;

•

Panākt videonovērošanas kameru izvietošanu pie izglītības iestādēm;

•

Veikt Svitenes skolas žoga remontu;

•

Sakārtot Svitenes muižas pagrabu.

Pamatjoma “Resursi”
• Iegādāties flīģeli Mūzikas nodaļai;
•

Turpināt mēbeļu nomaiņu (bibliotēka, Bērsteles pirmsskolas grupas, mūzikas nodaļa,
mākslas nodaļa);

•

Iegādāties 3 datorus, pārvietojamo tāfeli Mākslas nodaļai;

•

Turpināt žalūziju nomaiņu.

Izvērtējot izvirzīto uzdevumu izpildi, jāsecina, ka gandrīz visi uzdevumi ir realizēti.
Budžeta ieņēmumi
Pilsrundāles vidusskolas 2018. gada budžeta ieņēmumi bija 507 074 EUR, t.i. par 10 153
EUR mazāk kā iepriekšējā gadā. 98,4% jeb 499 004 EUR no ieņēmumiem veido transferti no
valsts budžeta. Atlikušo ieņēmumu daļu - 8070 EUR – veido ienākumi no telpu iznomāšanas
SIA “Kommats”, kas nodrošina skolēnu ēdināšanu, Svitenes skolas telpu iznomāšana aptiekai
un doktorātam, kā arī telpu iznomāšana vasarā. 2018.gadā šie ieņēmumi bija lielāki, jo telpas
tika iznomātas vairākām nometnēm.
Ieņēmumi no Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākiem noteiktās ikmēneša iemaksas
2018.gadā sastādīja 1465 EUR, kas nedaudz samazinājušies pret 2017.gadu, jo samazinājies
audzēkņu skaits.
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2018. gadā Pilsrundāles vidusskolas budžeta ienākumu izpilde bija 99,65%, t.i, plānoti tika
505 323 EUR, bet izpilde - 507 074 EUR.
Budžeta izdevumi
Kopējie izdevumi 2018. gadā veido 1 037 307 EUR, kas ir par 32 000 EUR lielāki kā
iepriekšējā gadā.
Budžeta izdevumu lielāko daļu veido pedagogu
un apkalpojošā personāla darba algas. Pedagogu
algas veido gan mērķdotācijas no Valsts
8.37
budžeta, gan pašvaldības finansējums.
Kopā ar sociālo nodokli tas veido 74,31 %
jeb 770 869 EUR no visiem skolas budžeta
izdevumiem.

Budžeta izdevumi %

1.05

1.5

0.05

darba alga

14.4

komandējumi
pakalpojumi
materiāli, energores.
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stipend., naudas balvas
pamatlīdzekļi

Komandējumu izdevumu 1467 EUR apmērā lielāko
nodokļu maksājumi
daļu sastāda ārvalstu komandējumi 1357 EUR apmērā, ko veido izmaksas
skolēniem un skolotājiem draudzības festivālā Polijā, kā arī Mūzikas skolas audzēknes ceļa
izdevumi dalībai konkursā Parīzē. Atlikušo daļu - 110 EUR - veido skolotāju un darbinieku
iekšzemes komandējumu izdevumi braucieniem uz kursiem, konferencēm.
8,37 % jeb 86 878 EUR no visiem izdevumiem ir pakalpojumu izmaksas. Tās ir par 42
050 EUR lielākas nekā 2017. gadā.
2018. gadā visvairāk līdzekļu – 44 889 EUR - no
izdevumiem pakalpojumiem, tika izlietoti ēku
remontdarbiem: Bērsteles skolas bērnudārza grupiņas,
Pilsrundāles vidusskolas 2. stāva koridora un
virtuves remontam.

Pakalpojumu izmaksas %
1.7

1.5
5.6

5

3.6
21
1.8

Otra lielākā pakalpojuma pozīcija ir
elektroenerģija, kur 4 ēku elektroenerģijas rēķinu
apmaksai izlietoti 18 289 EUR.

1.6

6.3
52

Transporta pakalpojumu apmaksai, papildus
izmantojot SIA “Rundāles Auto” pakalpojumus,
tika iztērēti 5 491 EUR, lai gada laikā nodrošinātu
skolēnu vešanu uz sacensībām, konkursiem,
skatēm, mācību ekskursijās, kā arī skolēnu dalībai
Dziesmu un deju svētkos.

elektroenerģija
kursi, semināri
remontdarbi
citi pakalpojumi
transporta līdz. uzturēš.

sakari
atkritumi
transports
ēku uzturēšana
IT pakalpojumi

1361 EUR tika samaksāts par skolotāju un darbinieku tālākizglītību, piemēram,
skolotājiem uz vietas skolā bija iespēja iegūt
Materiāli, kurināmais, inventārs %
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības
remontmateriāli
jautājumos.
No
materiāliem,
krājumiem,
energoresursiem un inventāram tika izlietoti
149 842 EUR. Tas ir par 19 303 EUR
vairāk nekā 2017. gadā.
Visvairāk naudas līdzekļu, tāpat kā
iepriekšējā
gadā,
bija
nepieciešams
izglītojamo ēdināšanai – 58 892 EUR.

11.12

5.2 3

8.2

inventārs
27.7

39.3

kurināmais
degviela
mācību līdzekļi

5.3
pārējie materiāli
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Pašvaldība apmaksā pusdienas 5.-12. klašu izglītojamajiem un 5-6 gadīgajiem pirmsskolas
grupās Svitenē un Bērstelē.
Otrs lielākais izdevums ir līdzekļi kurināmā iegādei. 2018. gadā šim mērķim tika iztērēti
41 567 EUR, lai nodrošinātu malkas iegādi Svitenes muižai, granulu iegādi Bērsteles skolai un
gāzes patēriņa apmaksu Svitenes skolas un Pilsrundāles vidusskolas ēkām.
Turpinās mēbeļu nomaiņu mācību kabinetos, pirmsskolas grupās. Par aptuveni 5 460 EUR
tika iegādāti soli, sekciju daļas, kā arī mēbeles pirmsskolas grupām.
Visi skolēni tika pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām, darba burtnīcām un
dienasgrāmatām. Mācību līdzekļiem no novada budžeta līdzekļiem un mērķdotācijas izlietoti
16 663 EUR, t.sk., līdzekļi mākslas un mūzikas skolai.
Skolas materiālās bāzes pilnveidošana ir viens no nosacījumiem izglītības programmu
sekmīgai apguvei skolā. 2018. gadā 15 864 EUR tika izlietoti pamatlīdzekļu iegādei. Par šo
summu iegādāts projektors, datori, flīģelis, zāles pļāvējs, malkas plēsējs, kā arī aprīkots rotaļu
laukums Bērsteles skolai.
Skolu ēku uzturēšanai, remontmateriālu un saimniecisko materiālu iegādei tika izlietoti
8843 EUR.
Lai motivētu 9. – 12. klases skolēnus paaugstināt savus mācību sasniegumus un sekmētu
pamatskolas absolventus iegūt vidējo izglītību, pamatojoties uz Rundāles novada domes
nolikumu, 2018. gadā stipendijās tika izmaksāti 8 270 EUR. Šī summa ir nedaudz mazāka kā
2017.gadā, jo nolikumā tika veikti grozījumi, kuros noteikts, ka un zemākais vērtējums no kura
sāk maksāt stipendiju ir 7 balles.
Lai stimulētu skolēnus mācību darbam un ārpusstundu aktivitātēm, ir izstrādāts Rundāles
novada domes nolikums par skolēnu materiālo stimulēšanu par sasniegumiem olimpiādēs,
konkursos, sporta sacensībās un citos interešu izglītības pasākumos. 2018. gadā skolēniem
naudas balvās tika izmaksāti 2630 EUR, tas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā. Īpaši labi
sasniegumi ir mūsu vieglatlētiem un dambretistiem. Tāpat skolēni tiek sveikti ar grāmatām
izlaidumos un Ziemassvētkos par labām un teicamām sekmēm.
To, ka mēs saviem skolēniem sniedzam kvalitatīvas zināšanas, pierāda mūsu skolas
izglītojamo centralizēto eksāmenu rezultāti. 12.decembrī Cēsīs tika paziņoti Draudzīgā
aicinājuma skolu reitinga rezultāti valstī starp lauku vidusskolām, kur Pilsrundāles vidusskolai
ir vairāki labi sasniegumi:
•
•
•
•

1. vieta – angļu valodā (sk. A. Simonova) – jau trešo reizi!
3. vieta matemātikā (sk A. Vasiļevska) - piekto reizi labāko trijniekā
5. vieta dabaszinībās (sk. V. Rozēna, R. Vasiļevskis)
10. vieta latviešu valodā (L. Feldmane)

Kopvērtējumā - 3. vieta lauku skolu grupā (2017. gadā bija 4. vieta).
Protams, ka šādus rezultātus var gūt, ja ir talantīgi skolotāji un mācīties motivēti skolēni.
Viens no šādiem skolēniem ir Mārtiņš Čerļenoks, kurš 2018. gadā ieguva 1. vietu četrās
starpnovada olimpiādēs un atzinību divās valsts mēroga olimpiādēs.
2018. gadā atkārtoti mūsu skolas skolēns saņēma balvu “Gada skolēns”, šoreiz tas bija 8.
klases skolnieks Kristaps Odziņš.
Izcilus rezultātus mūsu skolēni guva sporta sacensībās valstī, īpaši vieglatlētikas
disciplīnās.
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2017./2018. mācību gadā skolā tika izveidots žurnālistikas pulciņš, kura vadītāja spēja
ieinteresēt skolēnus un viņi piedalījās arī valsts mēroga konkursā.
2018. gada rudenī mūsu skola atgriezās dalībā organizācijā Junior Achievement Latvija,
skolēni aktīvi darbojās skolēnu uzņēmumu radīšanā, tā apgūstot pirmos pamatus biznesa
pasaulē.
Prieks par to, ka mūsu skolēni un skolotāji turpina iesaistīties starptautiskos projektos,
turpinās sadarbība ar skolēniem Lietuvā, Igaunijā un Polijā. 2018. gadā atzīmējām mūsu
sadraudzības festivāla 51. dzimšanas dienu Igaunijā.
Skolas iesaistās arī citos projektos. 2018.gadā projektā “Sporto visa klase” jau darbojās
2.ab. , 4.un 5.ab klases skolēni. Lai nostiprinātu viņu fizisko formu, šīm klasēm sporta stundas
notiek 5 reizes nedēļā.
Turpinās dalība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Skolēniem tiek piedāvāta iespēja izvērtēt savas spējas, intereses profesijas izvēlē, iepazīt
dažādas profesijas, apmeklējot uzņēmumus, zemnieku saimniecības.
Uzsākta dalība SAM projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šis
projekts ir paredzēts 1.-6.klašu skolēniem, lai attīstītu viņu individuālās kompetences. No šī
projekta līdzekļiem tiek finansēts logopēds un speciālais pedagogs, tiek organizētas nodarbības
gan talantīgākajiem skolēniem, gan tiem, kuriem ir nepieciešams lielāks pedagogu atbalsts.
2018. gada rudenī uzsākta dalība projektā ”Latvijas skolas soma”, tā ietvaros skolēniem ir
iespējams iepazīties ar dažādām mākslas jomām, uz vietas skolā klausīties koncertus, skatīties
izrādes, apmeklēt muzejus.
Jau astoto gadu turpina darboties Mūzikas un mākslas skola. 2017./2018. mācību gadā tajā
mācījās 63 audzēkņi, kuri aktīvi iesaistījās daudzos novada pasākumos, kuros priecēja
klausītājus, demonstrējot savas apgūtās prasmes un iemaņas. Par tradicionālu ir kļuvis koncerts
- eksāmens Rundāles pils Baltajā zālē.
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi ne tikai piedalās valsts un starptautiskos konkursos
gan mākslā, gan mūzikā, bet iegūst arī godalgotas vietas. Īpaši veiksmīgs bijis 2018. gads, jo
mākslas nodaļas audzēkņi valsts konkursā ieguva atzinību, bet Eliasa konkursā 3. vietu.
Mūzikas nodaļas klavierspēles klases audzēkne Kristiāna Anspoka piedalījās konkursā Parīzē.
2018. gada notika ceturtais Mūzikas nodaļas izlaidums, bet mākslas nodaļas audzēkņiem
tas bija pirmais izlaidums, apliecības par profesionālās ievirzes programmas apguvi saņēma 12
audzēkņi.
Ar katru gadu pilnveidota tiek skolas materiālā bāze, 2018. gadā galvenais ieguvums bija
flīģeļa iegāde mūzikas nodaļai.
Personāls
Skolas personālu veido 49 pedagoģiskie darbinieki un 24 tehniskie darbinieki.
Pedagoģisko darbinieku specialitātes ir atbilstošas tam, lai veiksmīgi īstenotu visas
izglītības programmas. Skolā strādā arī atbalsta personāls: psihologs, logopēds, speciālais
pedagogs, sociālais pedagogs, medmāsa.
Skolotāju kolektīvs ir stabils un nemainīgs. Lielākajai daļai no pedagogiem Pilsrundāles
vidusskola ir pirmā un vienīgā darba vieta. Esam priecīgi, ka 11 bijušie absolventi ir
atgriezušies skolā un kļuvuši par pedagogiem.
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47 no skolā strādājošajiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 2 - vidējā
speciālā izglītība. 25 ir ieguvuši maģistra grādu.
Uzdevumi 2019. gadam
Mācību saturs.
•

Mācīšanās izvērtēšana mākslas jomas mācību priekšmetos, (novembris).

•

Gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai skolā, pilnveidot savu profesionālo
kompetenci par jaunā mācību satura plānošanu mācību jomās skolas līmenī. Par mācīšanu
un mācīšanos stundā, mācīšanās pieejas maiņas īstenošanai skolā.

Mācīšana un mācīšanās.
•

Pilnveidot prasmes skolotāju sadarbībai – starpdisciplionārā izglītības vidē. Gatavoties
kompetenču pieejas ieviešanai mācību saturā. Vienas/ divu mācību stundu gatavošana,
novadīšana, analīze.

•

Jaunu darba formu, paņēmienu ieviešana metodisko komisiju darbā. Meklēt risinājumu,
sanākot metodiskajām komisijām. Piedāvāt risinājumus pa jomām.

Mācību sasniegumi.
•

Izveidot pateicības vecākiem par bērnu sasniegumiem, atbalstu vai veiksmīgu sadarbību ar
skolu.

Atbalsts izglītojamajiem
•

Turpināt realizēt izglītojamo veselības veicināšanas projektu.

•

Turpināt izglītojamo izglītošanu karjeras jautājumos.

•

Sniegt atbalstu spēju un talantu attīstīšanā 1.-6.kl. skolēniem.

•

Labiekārtot skolas bibliotēkas un lasītavas telpas.

•

Piedāvāt jaunas interešu izglītības programmas.

•

Uzsākt peldēšanas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem.

Skolas vide
•

Veikt Pilsrundāles vidusskolas 1. stāva vestibila remontu

•

Turpināt Bērsteles skolas telpu remontdarbus

•

Labiekārtot Bērsteles skolas rotaļlaukumu

•

Panākt videonovērošanas kameru izvietošanu pie izglītības iestādēm

•

Veikt izpētes darbu Svitenes muižā.

Resursi
•

Turpināt mēbeļu nomaiņu (bibliotēka, Bērsteles pirmsskolas grupas, mūzikas nodaļa,
mākslas nodaļa)

•

Iegādāties interaktīvo tāfeli sākumskolai

•

Turpināt žalūziju nomaiņu

•

Iegādāties saksofonu Mūzikas nodaļai.

•

Pilnveidot mācību līdzekļu klāstu.
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2.2. Informācijas tehnoloģiju (IT) joma
Rundāles novadā tiek sekmēta e-pārvaldes risinājumu ieviešana, veidota, uzturēta un
attīstīta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra pašvaldībā. Tiek pilnveidota
pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pašvaldības pakalpojumu pieejamība saskaņā ar Rundāles
novada investīciju plānu un izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem
E-pārvaldes pilnveidei Pilsrundālē iedzīvotājiem ir pieejami pakalpojumi vienotajā klientu
apkalpošanas centrā. Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba
inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un saņemt palīdzību e-pakalpojumu
lietošanā.
Kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības budžeta ietvaros tiek iegādāta un
nomainīta datortehnika, veidota, uzturēta un attīstīta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
infrastruktūra, kas nodrošina efektīvāku pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildi. Pašvaldība
īsteno e-pārvaldes risinājumu ieviešanu, uzturēšanu un attīstību, valsts un pašvaldību institūciju
sadarbību e-pārvaldes risinājumu ieviešanā un iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanu
informācijas sabiedrībā.
Pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā
tiek izmantoti dažādi savstarpēji integrēti risinājumi. Kvalitatīvai datu apmaiņai starp valsts
institūcijām un pašvaldībām tiek izmantota SIA “ZZ Dats” izstrādā pašvaldību vienotās
informācijas sistēmas (PVIS), kas ietver vairākas pašvaldību funkciju atbalsta
lietojumprogrammas:
•

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana- "NINO",

•

pašvaldības iedzīvotāju uzskaite, dzīvesvietas deklarēšana un dzīvesvietas datu uzskaite"PERS,

•

pašvaldību darbinieku uzskaites lietojumprogramma- KADRI.

•

personas dzimtsarakstu datu uzskaite- "DZIMTS",

•

sociālās palīdzības klientu un sociālās palīdzības datu uzskaite un apstrāde- "SOPA",

•

resursu vadības sistēmu G-VEDIS, nodrošinot vienoto grāmatvedības uzskaiti visām
pašvaldības iestādēm, kā arī budžeta plānošanu un kontroli un īres un komunālo
maksājumu aprēķināšanu un uzskaiti,

•

nekustamā īpašuma nomas administrēšana “NOMA”,

•

vienoto pašvaldības sistēmu modulis datu aplūkošanas lietojumprogramma “JUPIS”,

•

pašvaldības informatīvās sistēmas tīmekļa risinājums Visvaris.lv.

Korespondences, līgumu, rīkojumu, sanāksmju, iepirkumu, projektu un citu dokumentu
pārvaldībai un aprites procesu automatizācijai un sanāksmju vadībai tiek izmantota dokumentu
pārvaldības sistēma “Lietvaris”. Risinājums nodrošina dokumentu apriti starp domi, tās
struktūrvienībām un pakļautības iestādēm, kā arī elektronisko dokumentu apmaiņu starp
pašvaldībām un valsts institūcijām, privātpersonām.
Lai attīstītu mūsdienīgu, atbildīgu, uz klientu orientētu un videi draudzīgu pašvaldību,
Rundāles novada dome darba procesa pilnveidei izmanto dažādas informācijas sistēmas:
•

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS),
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•

IZM Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (VPIS),

•

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (VPMK) uzskaites sistēma,

•

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS),

•

Latvijas digitālā kultūras karte,

•

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE,

•

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētā Iekšlietu sistēma (IeM IC IIIS),

•

CSDD Soda kvīšu informācijas sistēma

•

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (VPMK) informatīvā sistēma,

•

elektroniskā deklarēšanas sistēma un tiešsaiste ar Valsts kasi,

•

Civiļstāvokļa aktu reģistrācijas sistēma- “CARIS”,

•

Publikāciju vadības sistēma- IUB,

•

Valsts pārvaldes e-pakalpojumu portāls- Latvija.lv,

•

Būnviecības informācijas sistēma- BIS,

•

E-klase,

•

Uzdevumi.lv,

•

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma,

•

Reģionālās attīstības indikatoru modulis,

•

LURSOFT datu bāze,

•

Komunālā dienesta informatīvās sistēmas: AS Sadales tīkls klientu pašapkalpošanās
portāls; Ūdens un siltumenerģijas skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmaTeliko; AS “Latvijas Gāze” E-pakalpojumu portāls; www.meteo.lv VSIA "Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (ūdens 2, gaiss 2, atkritumi 3); Elektroniskā
datu vākšanas (EDV) sistēma-Centrālā statistikas pārvalde),

•

Salīdzināmo datu bāze – informācijas sistēma BLIS.

•

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma tapis.gov.lv,

•

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēma eps.lad.gov.lv,

•

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 elektroniskā monitoringa
sistēma (EMS) ems.latlit.eu

Ātrākai un ērtākai ziņojumu sastādīšanai, nosūtīšanai un saņemšanai pašvaldības darbinieki
izmanto elektronisko pastu (e-pasts). Rundāles novads savstarpējai saziņai un darījumu
kārtošanai izmanto eParakstu, kas ietaupa gan laiku, gan resursus, gan līdzekļus. Tāpat
pašvaldība izmanto e-adresi, kas ir mūsdienīgs un ērts rīks saziņai ar valsts iestādēm, tādējādi
nedrukājot un nesūtot dokumentus pa pastu, kas atvieglo un paātrina saziņu.
Informācijas pieejamībai elektroniskā vidē tiek izmatota Rundāles novada domes
mājaslapa un sociālo tīklu konti. Tas sniedz iespēju novada iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties
pašvaldības ikdienas darbā. Lai veicinātu lēmumu caurspīdīgumu un domes darba atklātību
domes sēžu audio ieraksti tiek publicēti mājaslapā www.rundale.lv.
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Ikdienā ikvienam iedzīvotājam tiek nodrošināta piekļuve datortehnikai un bezvadu
interneta zonai esošajos publiskajos interneta pieejas punktos, kuri pieejami visās apdzīvotajās
vietās- Pilsrundālē, Bērstelē, Viesturos, Svitenē un Saulainē.
Rundāles novads katru gadu iesaistās digitālās nedēļas organizēšanā novadā, kas ļauj
ieinteresēt plašāku sabiedrības daļu par IT lietošanas iespējām. Iedzīvotājiem tika piedāvātas
iespējas pilnveidot sava prasmes e- pakalpojumu lietošanā, iesaistīties dažādos pasākumos,
veikt tiešsaistes digitālo prasmju novērtēšanas testus.
Pasākumi 2019.gadam:
•

Pilnveidot pašvaldības IT infrastruktūru pašvaldības budžeta ietvaros;

•

Nodrošināt datu bāzu pieejamību un integritāti;

•

Nodrošināt IT jomas projektu realizāciju.
2.3. Sociālais dienests

Rundāles novada Sociālā dienesta darbības mērķis ir savas darbības teritorijā nodrošināt
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, lai palīdzētu
personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un atjaunot savu spēju
sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālajā dienestā strādā
četri sociālie darbinieki un psihologs, kurš nodrošina konsultatīvu atbalstu dienesta klientiem
un, nepieciešamības gadījumā, ikvienam novada iedzīvotājam. 2018.gadā darbu ir uzsācis
sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem, kura galvenais darbības mērķis ir sekmēt sociālā
riska un nelabvēlīgo ģimeņu sociālo atveseļošanu, sniedzot sociālpsiholoģisku atbalstu un
nodrošināt bērnu interešu ievērošanu.
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
2018.gadā sociālā atbalsta pasākumiem tika izlietoti pašvaldības budžeta līdzekļi
168108,12 EUR apmērā. No tiem sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem izlietoti 73089,8
EUR, pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanai - 90979 EUR.
Esošo sociālo pakalpojumu attīstīšanai un jaunu ieviešanai, 2018.gadā uzsākta dalība
INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projektā “Sociālā
partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē” SocialLife, LLI – 344.
Šī projekta ietvaros ieviests jauns sociālais pakalpojums – aprūpe mājās, ko 2018.gadā saņēma
7 iedzīvotāji.
Sociālajā dienestā psihosociālā darba ietvaros notiek atbalsta grupas dažādām mērķa
grupām – personām ar atkarībām, vardarbību veikušām personām - sociālo prasmju
uzlabošanai. Saulaines sociālajā centrā notiek arī aktivitātes dažādām mērķa grupām - sociālā
centra iemītniekiem, jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, apkārtējiem iedzīvotājiem,
senioriem, trūcīgām personām u.c. Atpūtas telpu dažādām aktivitātēm izmanto novada
iedzīvotāji. Sociālais dienests aktīvi sadarbojas ar biedrībām “Latvijas Sarkanais Krusts” un
“Pestīšanas Armija”.
Sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums
Pašvaldības sociālo palīdzību 2018.gadā saņēmušas 110 ģimenes (kopā 185 personas
ģimenēs), no tām 49 pilngadīgas darbspējīgas (8 strādājošas, 37 nestrādājošas un 4 bērna
kopšanas atvaļinājumā), 24 personas ar invaliditāti un 76 pensijas vecuma personas. 2018.gadā
Sociālo palīdzību visvairāk saņēmušas ģimenes, kurās nav bērnu un nevienas pilngadīgas
darbspējīgas personas (17414 EUR), kā arī ģimenes, kurās nav bērnu un ir viena vai vairākas
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pilngadīgas darbspējīgas personas (8738 EUR). Ģimenes, kurās ir bērni un viena vai vairākas
darbspējīgas personas sociālajā palīdzībā saņēmušas 4370 EUR.
2018.gadā trūcīgās ģimenes (personas) statuss piešķirts 53 ģimenēm, bet kopā 108
personām un tām izlietoti 19025 EUR. No šīm 108 personām līdz valsts noteiktajam
garantējamam minimālo ienākumu līmenim ir 40 personas, no kurām 22 ir pilngadīgas
darbspējīgā vecumā. Maznodrošinātās personas statuss piešķirts 16 personām.
Sociālā un pašvaldības palīdzība
No sociālajai palīdzībai plānotajiem līdzekļiem, visvairāk līdzekļi iztērēti dzīvokļa
pabalstam – 21018 EUR (naudā – 1903 EUR; natūrā – 19115 EUR) un to saņēma 129
personas. GMI pabalstu saņēmušas 28 personas (4007 EUR). Vidējais GMI pabalsta lielums
vienai personai mēnesī 52,04 EUR.
Veselības aprūpei sociālajā palīdzībā iztērēti 4926 EUR un šo pabalstu 2018.gadā saņēma
54 personas.
2.4. Bāriņtiesa
Bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas
prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību. Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā,
gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā
norādītos uzdevumus.
Rundāles novada bāriņtiesas darbības teritorija ir Rundāles novads, kurā ietilpst Rundāles,
Viesturu un Svitenes pagasti. Bāriņtiesa nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu novada teritorijā.
Bāriņtiesā ir ievēlēti četri darbinieki, bāriņtiesas priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi.
Bāriņtiesas amatpersonu kvalifikācija:
Bāriņtiesas priekšsēdētājs - 2.līmeņa augstākā, profesionālā. Jurista kvalifikācija.
Bāriņtiesas locekļi:

- maģistra grāds, jurista kvalifikācija;
- 1.līmeņa augstākā pedagoģiskā;
- vidējā, medicīniskā.
Darba pilnveidošanai tiek apmeklēti semināri un mācības.
Darba kārtība
Ikdienā bāriņtiesa veic amata pienākumus Rundāles novada administratīvajā teritorijā.
Laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim bāriņtiesā notikusi sekojoša
dokumentu aprite: saņemti 125 juridisku un fizisku personu iesniegumi vai ziņojumi (arī
anonīmi) un nosūtīti 159 dokumenti. No 2018.gada 1.janvāra bāriņtiesas darbā tika ieviesta
dokumentu vadības sistēma “Lietvaris”.
Bāriņtiesā lietas tiek izskatītas sēdēs un lēmumi tiek pieņemti koleģiāli (izņemot
vienpersoniskos lēmumus, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 23.pantu). Bāriņtiesa palīdz
vecākiem sastādīt savstarpēju vienošanos par bērna aprūpi un uzraudzību, sniedz iedzīvotājiem
palīdzību apliecinājumu lietās. Pārskata periodā bāriņtiesā pieņemti 28 (+3) lēmumi. No tiem:
• 1 - lēmums par personas nepieciešamo spēju un īpašību izvērtēšanu, lai pildītu aizbildņa
pienākumus;
• 1 – lēmums par pagaidu aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju;
• 2 - lēmumi par aizgādņa iecelšanu personām ar ierobežotu rīcībspēju;
• 4 - atzinums par bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par
trim mēnešiem;
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• 2- lēmumi par aizgādības tiesību neatjaunošanu bērna vecākiem un prasības sniegšanu
tiesā;
• 1- lēmums par aizgādības tiesību neatjaunošanu bērna vecākiem un prasības
nesniegšanu tiesā;
• 1 - lēmums par atļauju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes
audzēkņa īslaicīgu izceļošanu no valsts pilnvarotas personas pavadībā;
• 3 – vienpersoniski lēmumi par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu bērnu vecākiem;
• 1 – lēmums par atbrīvošanu no mantojuma aizgādņa pienākumu pildīšanas;
• 1 – lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu;
• 4 – lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu;
• 2 – lēmumi par pabalstu izmaksu audžuģimenei;
• 1 – lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē;
• 1 -lēmums par bērna ievietošanu (īslaicīgi) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā;
• 1 – lēmums par aizgādības tiesību atjaunošanu.
• 2 – lēmumi par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu.
Neviens Bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts.
Aizgādība – vecāku pienākums līdz bērnu pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērnu un
viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Pārskata periodā ar vienpersonisku lēmumu trijām personām pārtrauktas aizgādības
tiesības (2 mātēm) un (1 tēvam), kas skar 3 bērnus.
Atjaunotas aizgādības tiesības vienai personai (1 mātei), kas skar 2 bērnus. Vienai personai
nolemts neatjaunot aizgādības tiesības un nesniegt prasību tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu (1 māte), kas skar 1 bērnus.
Ārpusģimenes aprūpe
Rundāles novadā vienai personai tika piešķirts viesģimenes statuss, kurā viesojās divi
institūcijā ievietotie bērni.
Novadā ir reģistrēta viena auzdžuģimene.
Pārskata periodā ārpusģimenes aprūpē atrodas 12 bērni. 11 bērni atrodas aizbildnībā un 1
bērns audžuģimenē. Uz 2018.gada 31.decembri institūcijā neatrodas neviens bērns.
Aizgādnība
Rundāles novadā aizgādnībā ir 12 personas. No tām 2 ir pārraudzības lietas. Par
aizgādņiem iecelti personu ar ierobežotu rīcībspēju radinieki.
2018.gadā tiesā 2 personām noteikti rīcībspējas ierobežojumi un bāriņtiesa šīm personām ir
iecēlusi aizgādņus.
Tiesas un tiesībsargājošās iestādes:
Bāriņtiesa, atbilstoši Bāriņtiesu likuma 50. pantam pēc tiesas pieprasījuma sniedz
atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:
1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt
personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
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4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
2 lietās bāriņtiesa iesniegusi pieteikumus tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, kurās tiesa ir
apmierinājusi bāriņtiesas prasību..
Bāriņtiesa kā ieinteresētā persona piedalījās 5 tiesas procesos (rīcībspējas ierobežošanu (2),
aizgādības tiesību atņemšana (2) un adopcijas apstiprināšana (1);
Notariālās darbības
Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā
arī likumdevējs ir deleģējis bāriņtiesai veikt arī notariālās funkcijas iedzīvotājiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā. Par palīdzības sniegšanu
mantojuma lietu kārtošanā, apliecinājumu izdarīšanā un citu Bāriņtiesu likumā norādīto
uzdevumu pildīšanā, bāriņtiesa iekasē valsts nodevu, kas tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
2018.gadā bāriņtiesa sniegusi palīdzību testamenta lietu kārtošanā 2 personām, veikusi 119
apliecinājumus un citas notariālās darbības, par ko iekasēta valsts nodeva kopā 1356,83 EUR
apmērā.
Sadarbība
Lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas optimālu tiesību un interešu
aizstāvību, bāriņtiesa sadarbojas ar:
• citām bāriņtiesām: no 139 bāriņtiesām Latvijā sadarbība bijusi ar 11 pilsētu un novadu
bāriņtiesu;
• ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām: Sociālās aprūpes
centrs, biedrība "Centrs Elizabete"; Ogres novada bērnu nams „Laubere”; Skangaļu
muižas “Mājas ģimenes atbalstam” bērnu māja un krīzes centrs;
• veselības aprūpes iestādēm: Jelgavas psihoneiroloģisko slimnīcu “Ģintermuiža”.
Bauskas pilsētas slimnīca;
• izglītības iestādēm: Pilsrundāles vidusskola; Pamūšas speciālo internātskolu;
• arhīvu: Jelgavas zonālo valsts arhīvu;
• Rundāles novada Sociālo dienestu;
• Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkni un Rundāles novada
pašvaldības policiju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Uzturlīdzekļu garantijas
fondu.
Sadarbības formas ir dažādas - kopīgas dzīves apstākļu pārbaudes, pārrunas, informācijas
pieprasījumi un sniegšana, starpinstitucionālas sanāksmes, risku izvērtēšana, tikšanās
izglītības iestādēs un citās iestādēs.
Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu
darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt
priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības
sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošos jautājumus, iegūt un popularizēt
pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.
Apmeklētāji
Novada iedzīvotāji izmanto iespēju konsultēties bāriņtiesā gadījumos, kad bērna vecāku
starpā ir domstarpības, ja kāds no vecākiem izmanto savas tiesības ļaunprātīgi, mantošanas
jautājumos, bāriņtiesas kompetencē esošo apliecinājumu jautājumos. Bāriņtiesa sniegusi
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palīdzību vecākiem, aizpildot iesniegumus tiesai par paternitātes atzīšanu tiesas ceļā un par
uzturlīdzekļu piedziņu.
Vecāki tiek aicināti uz pārrunām, ja nav pietiekami nodrošinājuši bērna aprūpi, uzraudzību,
izglītības iestāžu apmeklējumu, veselības aprūpi.
Visas bāriņtiesas darbības un pieņemtie lēmumi ir vērsti uz bērnu un aizgādnībā esošu
personu tiesību un interešu aizsardzību un nodrošināšanu. Lai bērni augtu ģimenē, aprūpēti,
veseli un drošībā.
2.5. Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa ir pašvaldības izveidota iestāde, kuru uzrauga un metodiski vada
Tieslietu ministrija, tās darbības teritorija ir novada administratīvā teritorija.
Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļā nepilnu darba laiku strādā divas amatpersonas,
nodaļas vadītājs un vadītāja vietniece.
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas reģistrē paziņotos dzimšanas un miršanas faktus,
laulību, un pie garīdzniekiem noslēgtās laulības; izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju
apliecinošus dokumentus; kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un
atjaunošanas lietas; aktualizē un atjauno civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus; kārto vārda,
uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas; saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu.
Finanšu līdzekļus dzimtsarakstu nodaļas darbībai piešķir pašvaldība. 2018.gadā
dzimtsarakstu nodaļas darbībai tika piešķirti 11192,00 EUR,
Par pakalpojumiem dzimtsarakstu nodaļa iekasē valsts nodevu, un pašvaldības noteikto
maksu, kas tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
2018.gadā dzimtsarakstu nodaļa iekasējusi civilstāvokļa aktu reģistrācias valsts nodevu
385,00 EUR apmērā. Par svinīgu laulību reģistrācijas ceremoniju sagatavošanu un vadīšanu
dzimsarakstu nodaļa iekasējusi pašvaldības noteikto maksu 2281,14 EUR apmērā.
Reģistrēti fakti un izsniegtas dzimšanas apliecības par 24 jaundzimušajiem, t.sk. 13 ar
paternitātes atzīšanu. Atkārtoti izsniegtas 3 dzimšanas apliecības.
Reģistrēti fakti un izsniegtas miršanas apliecības par 21 mirušo personu.
Reģistrētas un izsniegtas laulību apliecības 24 pāriem. No tām svinīgā laulību ceremonijā
reģistrēta 21 laulība.
Aktualizēti laulību reģistri sakarā ar laulību šķiršanu 7 gadījumos.
Atkārtoti izsniegtas 2 laulību apliecības.
Sniegts atzinums nepilngadīga bērna uzvārda maiņas gadījumā. Sagatavoti uz nosūtīti
dokumenti Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentam uzvārda maiņas gadījumam.
2.6. Komunālo pakalpojumu dienests
Komunālos pakalpojumus Rundāles pašvaldībā nodrošina Rundāles novada domes
Komunālo pakalpojumu dienests.
Iedzīvotāji un juridiskās personas tiek centralizēti apgādāti ar dzeramo ūdeni un
nodrošināti ar kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, tiek nodrošināta
siltumenerģijas piegāde, organizēta atkritumu savākšana, tiek veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apsaimniekošana un pašvaldības dzīvokļu remonts, nodrošināts ielu apgaismojums.
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Pašvaldības teritorijā tiek veikta 10 artēzisko urbumu: Pilsrundāles ūdenstornis, Vētras,
Punslavas, Ziedoņi, Saulaine, Pagastmāja, Bērstele, Tīrumi, Viesturi, Vecrundāle, un to ūdens
apgādes tīklu apsaimniekošana. Saskaņā ar kārtējā monitoringa un dezinfekcijas efektivitātes
kontroles programmām, tiek veikta dzeramā ūdens kvalitātes kontrole. Pie visiem artēziskajiem
urbumiem, izņemot Vecrundāli, ir izbūvētas ūdens atdzelžošanas stacijas ar jaudu no 2,512m3/h, artēzisko urbumu stingrā režīma aizsargjoslas ir nožogotas un pie tām uzstādītas
informatīvās zīmes. Norobežojumos ieeja aizliegta, urbumu ēkas aizslēgtas. Kopējais
2018.gadā piegādātais ūdens daudzums – 81,501 tūkst.m3.
Kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek nodrošināta Pilsrundāles, Saulaines,
Bērsteles, Viesturu un Svitenes ciematos. 2018.gadā kopējais novadītais notekūdeņu daudzums
– 78,372 tūkst.m3. Visām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālā vides pārvalde ir izsniegusi atļaujas B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai,
kuras ir derīgas uz visu iekārtu darbības laiku.
Siltumenerģija tiek piegādāta Pilsrundāles ciemata 8 daudzdzīvokļu mājām un Rundāles
novada domes ēkai. Karstā ūdens sagatavošana arī vasaras sezonā tiek nodrošināta 6 ciemata
daudzdzīvokļu mājām. Pilsrundāles katlumājas uzstādītā siltumenerģijas jauda - 1,2MW,
kurināmā veids – dabasgāze, dabasgāzes patēriņš 2018.gadā - 246,343 tūkst. nm3. Kopējā
apkurināmā platība - 11485,38m2, 2018.gadā saražotās siltumenerģijas daudzums – 2105,1
MWh. Visos daudzdzīvokļu māju siltummezglos ir uzstādīti siltumenerģijas patēriņa skaitītāji,
pēc kuru rādītājiem tiek veikts aprēķins par patērēto siltumenerģiju.
Saulaines ciematā siltumenerģija tiek piegādāta ciemata 3 daudzdzīvokļu mājām,
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajai struktūrvienībai (mācību
korpusam, ēdnīcai, laboratoriju un angāru korpusam), PII „Mārpuķīte” un Saulaines sociālajam
centram. Kopējā apkurināmā platība – 16732,2 m2 . Kopējā Saulaines katlu mājas jauda ir
1,7MW, kurināmā veids 2018.gadā - saulespuķu čaulu briketes, brikešu patēriņš- 885,472
tonnas gadā. 2018.gadā saražotās siltumenerģijas daudzums – 2355,4 MWh. Par kurināmāsaulespuķu čaulu brikešu piegādi ir noslēgts līgums ar SIA“HAG”.
Saskaņā ar Rundāles novada domes noslēgto līgumu ar SIA “Ragn Sells” par cieto
sadzīves atkritumu izvešanu, Pilsrundāles, Saulaines, Ziedoņu, Svitenes, Bērsteles un Viesturu
ciematos tiek veikta sadzīves un dalīto atkritumu savākšana. Ir izbūvēti 7 dalīto atkritumu
savākšanas punkti. 2018.gadā izvestas 2441,16 tonnas nešķiroto un 34,24 tonnas šķiroto
sadzīves atkritumu.
2018. gadā par sniegtajiem pakalpojumiem siltumapgādē tika aprēķināti 132163,25 EUR,
iekasēti 134103,58 EUR, par sniegtajiem pakalpojumiem aukstā ūdensapgādē tika aprēķināti
47800,54EUR, iekasēti 51805,00 EUR, par sniegtajiem kanalizācijas pakalpojumiem tika
aprēķināti 47637,37EUR, iekasēti 48281,56 EUR, par sniegtajiem pakalpojumiem karstā ūdens
apgādē tika aprēķināti 31591,28 EUR, iekasēti 32429,82 EUR, par sniegtajiem atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumiem tika aprēķināti 36633,61 EUR, iekasēti 36881,10 EUR, par
sniegtajiem dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumiem tika aprēķināti 73297,36 EUR,
iekasēti 74152,06 EUR, par nedzīvojamo telpu īri tika aprēķināti 2120,16 EUR, iekasēti
1585,37 EUR, par dzīvojamo telpu īri tika aprēķināti 21187,69 EUR, iekasēti 23714,40 EUR,
par koplietošanas telpu elektroenerģiju tika aprēķināti 9765,53EUR, iekasēti 6979,27 EUR.
Rundāles novada komunālais dienests kopā sniedzis komunālos pakalpojumus par 441685,10
EUR.
2019.gadā Komunālais dienests plāno sniegt pakalpojumus aptuveni tajā pašā apjomā, kā
2018.gadā.
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2.7. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana
Ēku apsaimniekošanu Rundāles novadā veic Rundāles novada dome, pieņemot attiecīgus
domes lēmumus. Katras ēkas koplietošanas īpašuma apsaimniekotāju dzīvokļu īpašnieki izvēlas
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
Ēku apsaimniekošanas finansējums tiek veidots no apsaimniekojamo māju dzīvokļu
īpašnieku apsaimniekošanas maksas iemaksām, kuras tiek noteiktas saskaņā ar Rundāles
novada domes lēmumiem. Ēku apsaimniekotājs - Rundāles novada dome - veic katras
apsaimniekojamās ēkas finanšu uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Ēku apsaimniekotāja - Novada pašvaldības budžeta līdzekļi māju apsaimniekošanas
papildus finansējumam konkrētu pasākumu veikšanai tiek piesaistīti, pieņemot atbilstošus
domes lēmumus un nosakot piesaistīto līdzekļu atgriešanas kārtību noteiktā laika periodā.
2018. gadā Rundāles novada domes Komunālais dienests sniedza daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku apsaimniekošanas pakalpojumus Pilsrundāles, Punslavu, Saulaines, Ziedoņu un
Svitenes ciemos. Pilsrundāles ciemā apsaimniekojamās ēkas ir Ezeri, Kurši, Zemgaļi, Līvi,
Sēļi, Zemzari, Saulgrieži, Zelmeņi, Druviņas, Apses. Punslavu ciemā tika apsaimniekotas
mājas Punslavas 5, Punslavas 6, Punslavas 7, Priežpuri. Saulaines ciemā tika apsaimniekotas
mājas Saulaine 23, Saulaine 21, Saulaine 19, Skujukrogs. Ziedoņu ciemā - mājas Zvejnieki,
Ziedoņi 7, Ziedoņi 3 un Ziedoņi 4 un Svitenes ciemā – daudzīvokļu dzīvojamā māja
“Blāzmas”.
Apsaimniekošanas pasākumu ietvaros un, saskaņā ar apsaimniekošanas tāmēm,
apsaimniekotājs veica Pilsrundāles ciema Ezeru, Kuršu, Zemgaļu, Līvu, Sēļu, Zemzaru,
Saulgriežu, Zelmeņu ēku un Saulaines ciema Saulaine 19, Saulaine 21 un Saulaine 23 ēku
koplietošanas telpu un piegulošās teritorijas uzkopšanas darbus, ēku koplietošanas konstruktīvo
elementu, inženiertehnisko tīklu uzturēšanas darbus. Apsaimniekotājs, saskaņā ar dzīvokļu
īpašnieku izvēli, neveica koplietošanas telpu uzkopšanas darbus ēkām Punslavas 5, Punslavas
6, Punslavas 7, Skujukrogs, Zvejnieki, Ziedoņi 3, Ziedoņi 4, Ziedoņi 7, Apses, Priežpuri un
Druviņas un neveica piegulošās teritorijas apkopšanas un uzturēšanas darbus mājām Punslavas
5, Punslavas 6, Punslavas 7, Skujukrogs, Zvejnieki, Ziedoņi 3, Ziedoņi 4, Apses, Priežpuri,
Druviņas un Blāzmas. Uzskaitīto ēku koplietošanas telpu uzkopšanas un piesaistītās teritorijas
apkopšanas un uzturēšanas darbus veica minēto ēku dzīvokļu īpašnieki.
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu realizācija
Programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.pasākumu „Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ietvaros tiek turpināts darbs
daudzdzīvokļu ēku Saulaine 21, Līvi, Saulgrieži un Zelmeņi energoefektivitātes projekta
realizācijai.
2.8. Labiekārtošana
Rundāles novada pašvaldībā, tāpat kā iepriekšējos gados, Nodarbinātības valsts aģentūras
un Eiropas Sociālā fonda nodarbinātības projekta ietvaros algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanai 2018. gadā mazkvalificētos darbos tika iesaistīts 21 cilvēks. 2018.gadā
labiekārtošanas darbu veikšanai kopā tika iztērēti 190548,20 EUR. Tajā skaitā atalgojumam
labiekārtošanā nodarbinātajiem izlietoti 96993,36 EUR, labiekārtošanas darbu veikšanai
nepieciešamo materiālu un pakalpojumu iegādei izlietots 21642,81 EUR, iegādāti pamatlīdzekļi
kopā par 11270,08 EUR.
Lielāko daļa Rundāles novada labiekārtošanas darbu izdevumu ir saistīti ar ciemu
apzaļumoto teritoriju labiekārtošanu – puķu stādīšanu, puķu dobju kopšanu, zāles pļaušanu un

41

ar to saistītās tehnikas patērēto degvielu, rezerves daļu iegādi un remontiem. Kopā
labiekārtošanas darbi tiek veikti 41,46 hektāru lielā teritorijā.
Papildus ikdienas darbiem, veikti arī citi labiekārtošanas darbi - Svitenes parkā,
Bornsmindes parkā un Lielbērsteles parkā. 2018. gadā tika izzāģēti bīstamie koki Cērņu
kapsētā. Pirms kapu svētkiem pie kapsētām tika atvestas smiltis kapsētu celiņu un apbedījumu
vietu labiekārtošanai, kā arī izvesti atkritumi.
2.9. Autoceļu un ielu uzturēšana
Ceļu un ielu uzturēšanas pasākumi tika veikti atbilstoši 2018.gada Rundāles novada ceļu
un ielu ikdienas uzturēšanas pasākumu plānam.
Rundāles novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas pasākumu plānā bija paredzēts un tika
veikts - autoceļu planēšana, ceļa seguma remonts pieberot bedres ar grants - šķembu
maisījumu, asfaltētā ceļa seguma bedrīšu remonts, ceļazīmju uzstādīšana, zāles pļaušana
ceļmalās un pašvaldības autoceļu seguma uzlabošana, kā arī pašvaldības autoceļu un ielu
attīrīšana no sniega un ledus ziemas periodā.
Rundāles novada dome publisko iepirkumu procedūru rezultātā autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbu veikšanai vasaras sezonā noslēdza līgumus ar šādām juridiskām personām:
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, SIA “Ribetons Ceļi”, SIA “Viona”, un vienu vietējo
individuālo darba veicēju, kas ļāva efektīvi un racionāli izmantot piešķirtos līdzekļus
pašvaldības autoceļu uzturēšanai.
Turpinās no Satiksmes ministrijas pašvaldības īpašumā pārņemtā Valsts autoceļa V 1033
Pilsrundāle – Svitene – Klieņi ceļa posma Pilsrundāle – Svitene 7,75 km garumā remontdarbi.
Ceļu un ielu uzturēšanas pasākumu plāna īstenošanai 2018.gadā no Ceļu fonda izlietots
finansējums EUR 40086,63 apmērā.
2.10. Juridiskā nodaļa
Rundāles novada domes Juridiskā nodaļa izveidota, pamatojoties uz Rundāles novada
domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu Nr.14 (protokols Nr.7). Rundāles novada domes
Juridiskā nodaļas darbības pamatmērķis ir nodrošināt juridisko jautājumu un problēmu tiesisku
risinājumu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem Rundāles novada domē un tās
iestādēs.
Juridiskās nodaļas darbu vada, organizē un par nodaļas savlaicīgu un kvalitatīvu funkciju
izpildi atbild Juridiskās nodaļas vadītājs. No 2016.gada marta Juridiskajā nodaļā ir divi
darbinieki. Nodaļas amata vienību skaitu nosaka Dome ikgadējā budžeta ietvaros.
Juridiskās nodaļa:
1. izvērtē Domes sēdēm sagatavoto lēmumu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem, sniedz
par tiem juridisku atzinumu. Sagatavo komiteju lēmumu projektus, izskatīšanai Domes
sēdēs;
2. izstrādā Domes kompetencē esošos dažādus normatīva rakstura tiesību aktu projektus,
nepieciešamības gadījumā, sadarbojoties ar citiem speciālistiem;
3. sastāda un izvērtē līgumu projektus, atbilstoši tiesību normām un pašvaldības interesēm;
4. organizatoriski un tehniski sagatavo Iepirkumu komisijas sēdes, kā arī sagatavo iepirkumu
nolikumus;
5. izskata Domes dokumentus, analizē tos no juridiskā viedokļa, sniedz par tiem atzinumus;
6. konsultē Domes darbiniekus un tās iestāžu vadītājus juridiska rakstura jautājumos;
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7. sniedz juridiskas konsultācijas (bez juridisko dokumentu sagatavošanas) novada
iedzīvotājiem;
8. sagatavo prasības pieteikumus iesniegšanai tiesā pašvaldības un tās iestāžu interesēs, kā arī
nodrošina pārstāvību tiesā;
9. organizē pašvaldībai pienākošos maksājumu (komunālo, zemes nomas maksas,
apsaimniekošanas maksas un nodokļu parādu) piedziņu.
Juridiskā nodaļa 2018.gadā ir sagatavojusi 26 publisko iepirkumu dokumentācijas
(nolikumi un ar tiem saistītie dokumenti) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.
Saistībā ar šiem iepirkumiem tika sagatavoti 56 Iepirkumu komisijas sēžu protokoli, 24
Iepirkumu komisijas lēmumi un 50 paziņojumi pretendentiem, kuri piedalījušie iepirkuma
procedūrā.
2018.gadā sagatavotas un izsludinātas 189 cenu aptaujas par nepieciešamajiem
iepirkumiem, kuru līgumcenas apmērs ir mazāks nekā Publisko iepirkumu likumā noteiktā
līgumcenas robežvērtība. Sagatavoti 169 cenu aptaujas protokoli.
Kopā par laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim tika sagatavoti šādi
līgumi:
1) 361 - saimnieciskie līgumi;
2) 66 - autoratlīdzības līgumi;
3) 11 - līgumi par būvniecību un remonta darbiem;
4) 61 - dzīvojamās telpas īres līgumi un dzīvojamās mājas kopīpašuma
apsaimniekošanas līgumi;
5) 10 - nedzīvojamo telpu nomas līgumi.
Sagatavoti 57 sarakstes dokumenti ar fiziskām un juridiskām personām.
Juridiskā nodaļa ir piedalījusies 5 Rundāles novada pašvaldību 2018.gada saistošo
noteikumu izstrādē, kā arī sagatavojusi 30 lēmumprojektus izskatīšanai domes sēdēs.
Bauskas rajona tiesā 2018.gadā tika iesniegtas 5 prasības par apsaimniekošanas maksas un
komunālo pakalpojumu maksājumu parādu piedziņu.
Tiesu izpildītājam 2018.gadā tika iesniegti:
- 7 izpildu raksti tiesu lietās;
-

26 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu.

2018.gadā Juridiskā nodaļa turpināja aktīvi vērsties pret komunālo maksājumu,
apsaimniekošanas, īres maksas un nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. 2018.gadā tika
sagatavotas 30 vienošanās par parāda atmaksu.
Ņemot vērā 2018.gadā veiksmīgi noslēgtās vienošanās par parāda atmaksu, kā arī ciešo
sadarbību ar parādniekiem, un aktīvu tiesu lietu procesa virzību par parādu atgūšanu, ir
samazinājies kopējais parāds pašvaldībai.
Juridiskā nodaļa 2019.gadā plāno turpināt sadarboties individuāli ar katru parādnieku, lai
mazinātu radušos komunālo maksājumu un apsaimniekošanas maksājumu parādnieku skaitu.
Juridiskā nodaļa ir ieguldījusi lielu un produktīvu darbu, kā rezultātā ir samazinājies gan
parādnieku skaits, gan arī kopējā parāda summa par komunālajiem pakalpojumiem un
apsaimniekošanu.
Papildus tam 2019.gadā ir plānots turpināt organizēt sanāksmes ar citiem pašvaldības
speciālistiem, lai kontrolētu esošo parādnieku maksātspēju un kopējā parāda samazināšanos.
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2.11. Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedrisko kārtību un drošību Rundāles novada teritorijā nodrošina Rundāles novada
pašvaldības policija, kuras sastāvu veido viens pašvaldības policijas inspektors.
Pašvaldības policijas pamatuzdevumi ir:
• likumpārkāpumu profilakse;
• novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus; nodrošināt kārtību uz ceļiem,
ielās, laukumos, parkos, sabiedriskā transporta līdzekļos un citās publiskās vietās;
• kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu paredzēta
administratīvā atbildība; uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;
• novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos; savas
kompetences ietvaros sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai arī
nodot tās izskatīšanai pēc pakļautības;
• atklāt administratīvo pārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus un veikt
pasākumus to novēršanai; piedalīties personu tiesiskajā audzināšanā;
• savlaicīgi reaģēt uz sniegto informāciju, kā arī nodot kompetentām amatpersonām un
institūcijām saņemto informāciju par personu vai sabiedrības drošību apdraudošiem
notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskām nelaimēm un citiem
gadījumiem);
• sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā,
nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt palīdzību
nepilngadīgām personām, kas palikušas bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības.
2018.gadā Rundāles novada pašvaldības policijas inspektors saņēmis 216 iedzīvotāju
izsaukumus. Ir sastādīti 66 administratīvo pārkāpumu protokoli un 3 protokoli-lēmumi par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
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Biežākie pārkāpumi 2018.gadā par ko tika sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli ir:
par atstarojošās vestes nelietošanu gājējiem, kuri diennakts tumšajā laikā pārvietojas pa
neapgaismotiem ceļa posmiem; par atrašanos alkohola reibumā vai par alkoholisko dzērienu
lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais; par dzīvošanu bez deklarētās dzīvesvietas; par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu; par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās; par
fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu.
Biežākie apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpēji konstatēti Rundāles pils apkārtnē.
Veikts preventīvais darbs ar nepilngadīgajiem, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem
divas reizes viesojoties izglītības iestādēs - Pilsrundāles vidusskola, PII “Mārpuķīte” un stāstot
skolēniem par drošību un likuma normām.
Regulāri tiek veikta sadarbība ar izglītības iestādēm, nodrošinot sabiedrisko kārtību iestāžu
rīkotajos pasākumos, kā arī reaģējot uz izglītojamo izdarītajiem pārkāpumiem.
Kopā ar Rundāles novada Sociālo dienestu un Bāriņtiesu regulāri tiek veikta apsekošana
riska ģimenēs, lai konstatētu un novērstu dažādus pārkāpumus.
Sadarbībā ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa darbiniekiem
tika veikti 19 profilaktiskie reidi ar mērķi novērst personu izdarītos likumpārkāpumus.
Sadarbībā ar Rundāles novada domes pilnvarotajām personām veikti 13 reidi ar mērķi
kontrolēt makšķerēšanas noteikumu prasību izpildi.
Sadarbībā ar dzīvnieku patversmes “Mežavairogi” darbiniekiem izķerti 19 klaiņojoši
dzīvnieki.
Sagatavotas izskatīšanai Administratīvajā komisijā 53 administratīvo pārkāpumu lietas un
sagatavoti Administratīvās komisijas lēmumprojekti šajās lietās.
2.12. Kultūra
Rundāles novadā Kultūras nodaļas ietvaros darbojas Svitenes tautas nams, Bērsteles
kultūras nams, Viesturu kultūras cents un kultūras darba speciālists Rundāles pagastā.
Lielākais novada kultūras pasākums bija Rundāles novada svētki “Pa zaru zariem, pa lapu
lapām”, kuri notika 2018. gada 2.jūnijā Rundāles pils Zaļajā teātrī, pulcinot daudzus novada
iedzīvotājus un viesus.
Svitenes tautas nams
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2018.gadā Svitenes tautas nama pakļautībā darbojās 7 amatierkolektīvi: Svitenes bērnu
deju kolektīvs, SDK “Šurpu turpu”, folkloras kopa “Svitene”, Mākslas studija, amatierteātris
“Šurumburums”, VPDK “Rundāle” un sieviešu koris “Runda”. Kopējais amatierkolektīvu
dalībnieku skaits – 117 cilvēku.
Kolektīvi piedalījās skatēs, sasniedzot labus rezultātus: deju skatē SDK “Šurpu turpu”
ieguva II pakāpi, VPDK “Rundāle” Augstāko pakāpi, koris “Runda” Bauskas koru apriņķa
skatē ieguva II pakāpi, folkloras kopa “Svitene” ieguva I pakāpi (gandrīz izcili).
Svitenes tautas namā notika daudzi pasākumi: 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena
– veltīta Latvijas 100-gadei, koru koncerts “Sveiciens Lietuvai 100gadē”, gadskārtu pasākumi
(Lieldienas, Līgo svētki, Ziemassvētku egles iedegšana), sadraudzības deju koncerts “Iedejojam
pavasari”, Baltā galdauta svētki, no 6. līdz 11.augustam notika Svitenes Mākslas simpozijs
sadarbībā ar gleznotāju Īru Rozentāli, Rundāles novada pensionāru balle “Un atkal zilā vakarā”,
arī tradicionālais pasākums bērniem Saules dārzā, Dzejas dienu pasākums ar Dināru Gulbi,
Mākslas, dzejas un mūzikas vakars kopā ar dzejnieci, mākslinieci un pedagoģi Guntu Krauleri
(Saldus) un saksofonistu Aināru Svikli (Jelgava), Latvijas Republikas Proklamēšanas 100
dzimšanas dienas pasākums un Egles iedegšanas pasākums.
2018.gadā Svitenes tautas namā viesojās Īslīces amatierteātris “Dadži” ar izrādi “Kaķīša
dzirnavas”, Bauskas Tautas teātris ar Elīnas Zālītes izrādi “Ērika”, Gailīšu amatierteātris ar
viesizrādi “Astoņas mīlošas sievietes”, Codes amatierteātris ar Vivitas Pumpures izrādi “Sonāte
vijolei un klavierēm”.
Tika demonstrētas filmas - spēlfilma “Nameja gredzens” un simtgades filma “Paradīze
89”.
Svitenes tautas nams iesaistījās akcijā “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, kas bija kā dāvana
Latvijai simtgadē – 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvinot tūrisma ceļā. Projekts tika uzsākts
2014. gadā un, sākot ar 2016.gada 14.maiju, projekta ideja tika ieskandināta visos Latvijas
pierobežas novados, arī Rundāles novadā. Latvijas simtgades svinību ietvaros Svitenes muižas
parkā notika Simtgades zaļumballe.
Folkloras kopa “Svitene” piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā Baltica 2018, kas
norisinājās no 16.līdz 21.jūnijam.
Savukārt no 30.jūnija līdz 08.jūlijam Svitenes tautas nama kolektīvi koris “Runda”, VPDK
“Rundāle”, SDK “Šurpu turpu” un folkloras kopa ”Svitene” piedalījās XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā, pārstāvot Rundāles novadu.
Kultūras nodaļas un Svitenes tautas nama vadītāja 2018.gadā apmeklēja Latvijas Nacionālā
kultūras centra organizētos kursus “Latvijas kultūras vēstnieki 2018” un Izglītības un attīstības
centra “EGO” profesionālās pilnveides semināru “Emocionālā inteliģence – efektīvas
komunikācijas pamats”.
Rundāle
Rundāles pagastā darbojās 8 amatierkolektīvi: deju kopa “Magnolijas”, deju kopa “Ir
varianti”, amatierteātris “Stella”, teātra studija “Savējie” (3 vecuma grupas), drāmas terapijas
grupa, “Baltās mājas” Mākslas studija, jauniešu mūzikas grupa “Jumts” un sieviešu vokālais
ansamblis “Naktsvijoles”. Kopējais dalībnieku skaits – 103 cilvēki.
2018.gads Rundāles pagasta kultūras dzīvē bija veltīts bērniem un ģimenēm “Nākotnes
kultūras vēstnieki”.
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Rundāles pagastā tika organizēti vairāki pasākumi: “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”Labklājības ministrijas iedrošināts pasākumu cikls ģimenēm - Robotikas nodarbības, notika
gadskārtu pasākumi (Lieldienas, ielīgošana), novada jaundzimušo pasākums “Esmu ienācis
pasaulē”, pasākums novada represētajiem, Baltu vienības diena, kurā ciemos bija viesi no
Lietuvas - Smilgjai amatierteātris - “Zelta putna” balvas ieguvēji, Pakrojas gleznošanas studijas
izstādes atklāšana, pieņemšana novada pensionētajiem pedagogiem Saulainē, Leģendu nakts
Rundāles novada Kultūrvēsturiskajā piemineklī – Svitenes muižā, Zitas Valkas deju studijas
koncerts “Tik koši un krāsaini”, Eiropas Kultūras mantojuma gada noslēgumā (Iniciatīvas
mērķis ir uzlabot zināšanas par Eiropas vēsturi, vērtībām un nostiprināt Eiropas identitātes
sajūtu), Latvijas Republikas proklamēšanas diena - 100gades pasākums Rundāles pilī.
Pilsrundālē tika demonstrēta filma “Nameja gredzens”.
Rundāles kultūras darba speciāliste apmeklēja vairākus kursus: Nometņu vadītāju kursi,
Pirmās palīdzības kursi, kursi “Metožu karuselis”, Izstāžu iekārtošana un veidošana, teātru
režisoru kursi “Šekspīrs satiek Blaumani”.
Bērsteles kultūras nams
Bērsteles kultūras namā darbojas 1 interešu pulciņš – Radošo izpausmju pulciņš, kurā ir 5
dalībnieki.
Bērsteles kultūras namā 2018.gadā notikuši pasākumi:
Roberta Trinska personālā gleznu izstāde, interešu klubiņa “Uz tasi tējas” tikšanās,
pasākums bērniem - pēdu meklēšanas ekspedīcija “Kopā būšana”, viesojās Uzvaras
amatierteātris ar viesizrādi “Astoņas mīlošas sievietes”, pasākums “Meteņi un Masļeņica” kopā
ar folkloras kopu “Liepāre” no Jaunsvirlaukas pagasta un Jaunsvirlaukas pagasta slāvu sadzīves
tradīcijas ansambli “Raduga”, rokdarbu izstāde “Sievietes ikdiena un brīvie brīži”, Rundāles
novada mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde, vadītāja Īra Rozentāle, muzikāli izklaidējoša
koncertprogramma “Latvietis – kaislīgais” ar mūziķi, komiķi un producentu Kasparu Pudniku,
Lieldienu radošā darbnīca bērniem un pieaugušajiem, Lieldienu pasākums kopā ar Svitenes
folkloras kopu “Svitene”, Bērsteles radošo izpausmju pulciņa darbu izstāde, tika demonstrētas
filmas “Nameja gredzens” un “Paradīze 89”, tika organizēts Lielais Bazārs Bērsteles parkā,
Bauskas Kultūras centra gleznošanas studijas “Meistars Gothards gleznu izstāde “Klusā daba”,
Gailīšu pagasta fotostudijas “Perspektīva” foto izstāde, Vasaras saulgriežu ieskandināšana,
Uzvaras amatierteātris ar izrādi “Annele”, pasākums bērniem “Trīs raibās dienas jūlijā”,
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīta izstāde “Ražots Latvijā”, Ilgvara Ūdra
kolekcijas izstāde, Mārtiņdienas pasākums, Egles iedegšanas pasākums.
Kultūras namam izveidojusies laba sadarbība ar pensionāru biedrību “Vakarvējš” un
Bērsteles skolu.
Viesturu kultūras centrs
Viesturu kultūras centrā darbojas 1 amatierkolektīvs – bērnu deju kolektīvs “Annele” un
“Sprīdītis”, kur kopā dejo 11 bērni.
Viesturu kultūras centrā 2018.gadā tika organizēti šādi pasākumi: cikla pasākumi
“Bonifācija brīvdienas”, radošās darbnīcas, tika demonstrēta filma “Nameja gredzens”, notika
pasākums “100 mīlas vārdi Tev…”, Lieldienu pasākums, vasaras Saulgriežu pasākums, Ražas
svētki "Neba maize pati nāca bagātā vietiņā", pasākums "Simts labi vārdi Latvijai", Īslīces
amatierteātra izrāde pieaugušajiem un bērniem "Kaķīša dzirnavas", Ziemassvētki bērnu deju
kolektīvam "Lai notiek viss kā pasakā...”.
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Viesturu kultūras centrā vadītāja apmeklēja Izglītības un attīstības centra “EGO”
profesionālās pilnveides semināru “Pasākumu vadīšana – aisberga neredzamā puse”.
2.12.1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums.
Rundāles novadā atrodas 5 vietējas nozīmes bibliotēkas: Pilsrundāles, Bērsteles, Viesturu,
Vecrundāles un Svitenes bibliotēka. Bibliotēkas savus uzdevumus ir veikušas labi un Rundāles
novada iedzīvotājiem bija nodrošināta piekļuve visa veida bibliotēku pakalpojumiem.
2018. gada prioritātes bija bērnu lasītprieka veicināšana un individuālā attīstības virziena
uzturēšana.
Rundāles novada bibliotēkas bija iesaistītas Latvijas 100-gades sagaidīšanas pasākumos
novadā. Bērsteles bibliotēka ar iedzīvotāju līdzdalību darināja Rundāles musturdeķi, bet
Pilsrundāles bibliotēka atvēra rundāliešu dzīvesstāstu grāmatu “Atmiņu upe plūst”.

Rundāles musturdeķis /foto: A.Šveda/
Pārskata gadā 22% novada iedzīvotāju lietoja bibliotēku pakalpojumus. Rundāles novada
bibliotēku pamatrādītāji ir samazinājušies (skat. 1.tabulu). Tam par iemeslu ir iedzīvotāju skaita
samazināšanās, bērnu noslogotība mācību iestādēs un vispārējā dzīves uzlabošanās, jo ir
tendence - grāmatas iegādāties pašiem, lasīt e-vidē. Pagastos ir vēl viena būtiska tendence –
skolēni ir ierobežoti laikā, jo pēc stundām (Mākslas un mūzikas, sporta) viņi tiek nogādāti
mājās ar organizētu transportu. Atgriežoties dzīvesvietās, bibliotēku darba laiks tuvojas
beigām. Dažas bibliotēkas savu darba laiku ir pielāgojušas situācijai un ir dienas ar garākām
darba stundām, bet kopumā tas situāciju nemaina.
Tabula “Bibliotēku darba pamatrādītāji”
2016
2017
2018
Lietotāju skaits
808
852
827
t. sk. bērni
316
365
366
Bibliotēkas apmeklējums
12392
13197
10425
t. sk. bērni
5380
5662
4779
Virtuālais apmeklējums
9063
14788
16444
Izsniegums kopā
20194
19987
17329
t. sk. grāmatas
10198
10805
9335
t. sk. periodiskie izdevumi
9994
9182
7991
t. sk. bērniem
3223
3389
2703
Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita 21,04
22,3
22,0
pašvaldībā
t. sk. bērni līdz 18 g.*
49,2
52,00
54,5
Iedzīvotāju skaits
3840
3825
3755
1.tabula
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Lietotājiem, kuri paši nespēj atnākt uz bibliotēku, tiek nodrošināta grāmatu un periodikas
apmaiņa viņu dzīvesvietā. Tādi novadā ir 7 lasītāji.
Kopējais lasītāju – bērnu skaits ir stabils (skat. 2.tabulu), bet palielinājies Bērsteles
bibliotēkas mazo lasītāju skaits (143), kas ir par 15 vairāk kā 2017. gadā. Bērsteles bibliotēkas
vadītāja reizi mēnesī devās uz PII “Mārpuķīte” un PII “Saulespuķe” ar grāmatu maiņas iespēju,
kas notiek pirmsskolas izglītības iestāžu telpās. Šo iespēju izmantoja 66 bērni. Bērsteles
pirmsskolas iestādes bērni regulāri nāca uz bibliotēkas nodarbībām.
Tabula “Galvenie darba rādītāji darbā ar bērniem Rundāles novada bibliotēkās”
Bibliotēka
Lietotāji
Apmeklējums
Izsniegums

Bērstele
143
995
766

Vecrundāle Kopā
15
366
65
4779
41
2703
2.tabula
Svitenes bibliotēka jau otro gadu sadarbojas ar Svitenes skolas pirmsskolas vecuma 5-6gadīgo bērnu grupu, kura ierodas reizi mēnesī uz tematisku pasākumu bibliotēkā, jo tā tika
realizēts lasīšanas veicināšanas projekts “Mūsu mazā bibliotēka”.
Pilsrundāle
117
2201
1065

Svitene
54
436
467

Viesturi
37
1082
364

Noslēguma nodarbība
Svitenes skolas 5 – 6 g. v.
Bērniem
/foto: Ā.Geidāne/

Vecrundāles bibliotēka uzsāka lasītāju apkalpošanu Saulaines ciematā, ierodoties vienreiz
mēnesī Saulaines sociālā centra telpās, lai apmainītu grāmatas. Lasītāju interese pamazām auga,
pieprasījumi tika apmierināti, izmantojot visu novada bibliotēku krājumus. Nākamajā gadā
paredzēts turpināt darbu šajā Vecrundāles bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā. Tāpat
organizēja “Radošās sestdienas”, kuras apmeklēja bērni un vecāki ar vecvecākiem.
Viesturu bibliotēka, sadarbībā ar kultūras darba organizatori, organizēja dažādus radošus
pasākumus bērniem un ģimenēm. Šī bibliotēka vienīgā ir atvērta svētdienās, kad bibliotēkas
galvenie apmeklētāji ir bērni un studenti.
Pakalpojumi
Novada bibliotēkas saviem lietotājiem piedāvā tikai bezmaksas pakalpojumus.
Bibliotēkas sniedz atbalstu bezdarbniekiem, senioriem. Palīdz veikt maksājumus
internetbankās, iedrošina rīkoties pašiem. Palīdz komunicēt ar valsts un pašvaldības iestādēm,
medicīnas iestādēm.
Informācija par valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju darbību iespēju robežās
pieejama gan bukletu veidā, gan personīgi uzrunājot apmeklētājus un stāstot par pieejamo
informāciju. Bibliotēkas piedāvā saviem lietotājiem elektroniskā kataloga izmantošanas
iespējas.
Finansiālais nodrošinājums
Novada bibliotēku kopējais finansiālais nodrošinājums ir apmierinošs, tas nodrošina
pamatfunkciju veikšanu. Bibliotēkas var brīvi plānot savu gada budžetu, bet ar pamatojumu
izdevumu izlietojumam.
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Pērnā gada budžetā ir liels palielinājums, jo tika plānota Pilsrundāles bibliotēkas jauno
telpu iekārtošana un Viesturu kultūras centra, kurā atrodas bibliotēka, remontdarbi (skat.
1.grafiks).
Tabula “Bibliotēku finansiālais nodrošinājums - ieņēmumi”

1.grafiks
Rundāles novada bibliotēku finansiālais nodrošinājums ar katru gadu palielinās un tas ir
atalgojuma un citu pakalpojumu izmaksu palielinājuma (elektrība, degviela, apkure, sakari
u.tml.) dēļ. Citi ieņēmumi ir VKKF, Latvijas Valsts mežu, Zemgales kultūras programmas
piešķirtais finansējums autoratlīdzībai Pilsrundāles bibliotēkas projektam “Zemgales stāstnieku
festivāls “Gāž podus Rundālē””.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2016
2017
2018
Pašvaldības finansējums
8714
8767
8808
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
6494
6530
6450
t. sk. bērnu grāmatām
1080
1438
1060
t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2220
2237
2239
Finansējums krājumam uz 1
2,3
2,3
2,4
iedz. pašvaldībā
2.tabula
Bibliotēkas patstāvīgi komplektē savu krājumu un tam finansiālais nodrošinājums ar katru
gadu nedaudz palielinās, jo jaunu grāmatu izmaksas ir lielas (skat. 2.tabulu). Pašvaldības
finansējums novada bibliotēkām nav apmierinošs, jo grāmatu cenas pieaug. Krājuma
komplektēšanā ņem vērā lasītāju vēlmes un ieteikumus. Pārskata gadā iegādāti 2744
iespieddarbi, kas ir par 222 mazāk nekā 2017.gadā.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Krājuma
esamības
pārbaude veikta Vecrundāles
50000
40456
bibliotēkā. Rundāles novada
36594
40000
bibliotēkas izveidoja “Rundāles
25980 Jaunieguvumi kopā
30000
novada
bibliotēku
inventarizācijas
veikšanas
Izslēgtie dokumenti
20000
instrukciju”.
Krājuma kopskaits
8508
Visas bibliotēkas ir labi
iekārtotas un spēj nodrošināt
pamatpakalpojumus. Svitenes
bibliotēkā 2018. gadā iegādāta
gleznu piekāršanas sistēma.

10000

6109
2742

2966

2744
471

0
2016

2017

2018

Novadpētniecība
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Novadpētniecības darbi visās bibliotēkās tiek popularizēti, veidojot tematiskas izstādes
par atsevišķu tēmu vai personību. Novadpētniecības materiāli tiek izdalīti no kopējā bibliotēkas
krājuma un glabājas vienkopus atsevišķā plauktā.
Pilsrundāles bibliotēka uzsāka darbu pie rundāliešu atmiņu grāmatas un apkopoja aptuveni
45 cilvēku atmiņas, intervijas un fotogrāfijas par laiku no 19. gadsimta beigām līdz 20.
gadsimta 70 gadu beigām. Grāmatu izdeva un atvēršanas svētki notika 22. decembrī.
Bibliotēka regulāri apraksta kāda ievērojama novadnieka dzīvesgaitas un 2018.gadā
Rundāles novada ziņās publicēja 4 rakstus.
2018.gadā notika divi stāstu vakari – “Koru stāsti” un “Mūsu ugunsdzēsēju stāsti”. Koru
stāsti gan notika Pilsrundāles vidusskolā, jo sapulcējās divi kori – agrākais sastāvs un sieviešu
koris Runda. Par šo pasākumu bija plaša publikācija Rundāles novada ziņās.
Vecrundāles bibliotēkā bija iekārtota izstāde “Tā aiziet godība”. Tā bija veco pagasta māju
fotogrāfiju izstāde. Bibliotekāre apsekoja tās un veidoja aprakstus par cilvēkiem, kas tajās
dzīvoja.
Sadarbība
Visām bibliotēkām ir laba sadarbība ar pašvaldību un tās institūcijām. Bibliotēkas
sadarbojas savstarpēji, organizējot pieredzes apmaiņas
braucienus un nodrošinot ISBA pakalpojumu.
Svitenes bibliotēka sadarbojās ar Svitenes
skolas
struktūrvienības
pirmsskolas
grupu
audzinātājām,
Rundāles
Mākslas
skolas
pasniedzējiem, jauniešu NVO “Mums pieder
pasaule” un senioru NVO “Sudrabupe”.
Vecrundāles bibliotēka sadarbojās ar Rundāles
novada Sporta nodaļu un piedāvāja iedzīvotājiem
soļošanas nūjas veselības veicināšanas projektā. Šo
pakalpojumu izmantoja 3 cilvēki.
Bērsteles bibliotēkā bija sekmīga sadarbība ar
Bērsteles pirmsskolas izglītības iestādi un Bērsteles
kultūras namu, Viesturu pagasta pensionāru
apvienību “Vakarvējš”. Veiksmīga ir izvērsusies
Nūju noma Vecrundāles
sadarbība ar PII “Mārpuķīte” un “Saulespuķe” .
bibliotēkā.
Bērsteles bibliotēka aicināja novada iedzīvotājus
/foto: A.Maldute/
veidot Rundāles musturdeķi, kas bija veltījums
Latvijas 100 – gadei. Atsaucība bija milzīga un 2018. gadā tas tika pabeigts.
Bērsteles bibliotēkas vadītāja apbalvota ar Rundāles novada Atzinības rakstu par apzinīgu,
radošu un ar sirsnību veiktu darbu, kā arī bija V.Caunes balvas darbā ar bērniem nominante.
Pilsrundāles bibliotēka sadarbojās ar Pilsrundāles vidusskolu, NVO “Rūentāle”, UNESCO
LNK, Stāstu bibliotēkām Latvijā, Tradicionālās kultūras b-bu “Aprika”, kuras vadītāja ir
jaundibinātās Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekle.
2019. gada aktualitātes un plāni
2019. gadā plānota visu bibliotēku akreditācija, tāpēc nepieciešams atbilstoši
sagatavoties.
Pilsrundāles bibliotēka gada nogalē pārcelsies uz jaunām un plašām telpām.
Vecrundāles bibliotēka paplašinās “Ārējās apkalpošanas punkta” Saulainē lietotāju
apkalpošanu.
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Viesturu bibliotēka, sadarbībā ar kultūras darbinieci, plānos renovētās ēkas
izmantošanu.
Bērsteles bibliotēka intensīvi nodarbosies ar bērnu apkalpošanu bibliotēkā un novada
PII.
Svitenes bibliotēka vasarā noslēgs projektu “Mūsu mazā bibliotēka”.
Visu pasākumu un aktivitāšu atspoguļojums redzams Rundāles novada bibliotēkas emuārā.
2.13. Sports
Rundāles novada Sporta nodaļa ir Rundāles novada domes struktūrvienība, kuras mērķis ir
realizēt funkcijas sporta dzīves un attīstības jomā, īstenot valsts un pašvaldības sporta politiku.
Sporta nodaļas darbu nodrošina: sporta nodaļas vadītājs, Svitenes, Bērsteles, Saulaines,
Viesturu un Pilsrundāles sporta organizatori.
Sporta nodaļas plānotais pamatbudžets 2018.gadā sastādīja 39 550 EUR .
26 946 EUR jeb 68.13% no Sporta nodaļas budžeta sastādīja atalgojumi sporta nodaļas
vadītājam, četriem sporta darba organizatoriem, kas organizēja vispārējas sporta nodarbības
pagastos un sporta sacensības dažādos sporta veidos, atalgojums vingrošanas nodarbību
vadītājam un galda tenisa pulciņa vadītājam, kā arī samaksa muzikantam Ziemas sporta spēļu
noslēguma daļai un Rundāles novada talismanam.
Laika periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim sporta organizatori nodrošināja inventāra
pieejamību katrā pagastā sportam atvēlētajās telpās divas reizes nedēļā. Vingrošanas
nodarbības sertificēta trenera vadībā bija pieejamas vienu reizi nedēļā katrā pagastā.
Nodarbības galda tenisā tika nodrošinātas Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē vienu reizi
nedēļā.
7 757 EUR jeb 19.61% no izdevumiem sastādīja inventāru un remontmateriālu iegāde
sporta nodarbību un sacensību nodrošināšanai katrā pagastā., izdevumi smilšu laukumu
sakopšanai sezonas laikā četros pagastos, apbalvojumu iegādei sporta sacensībām. Līdzekļi
izlietoti arī sacensību dalībnieku nodrošināšana ar komandējuma naudām, ēdināšanu ārpus
novada robežām. Finansiāls atbalsts tika nodrošināts jauniešu un veterānu galda tenisistu
startiem dažāda mēroga sacensībās.
Paralēli notiekošajiem sporta pasākumiem Rundāles novadā, Sporta nodaļa organizē
komandas un tiek piedalās dažādos sporta pasākumos Bauskas novadā (Ziemas, Pavasara
sporta spēles, vasaras sporta spēles). 2018.gada atzīstamākie rezultāti ārpus novada robežām
tika sasniegti Galda tenisā jauniešiem, gan ļoti labus rezultātus uzrādīja veterānu grupā
startējošie galda tenisa entuziasti. Galda tenisisti tika atbalstīti ar jaunu inventāru sasniegumu
uzlabošanai.
1345 EUR jeb 3.41 % no izdevumiem sastādīja sporta atrakciju noma Ziemas sporta
spēlēm, piepūšamās atrakcijas Vasaras sporta spēlēm un sporta dienai Saulainē. Līdzekļi
izlietoti arī sporta zāles nomai sporta nodarbībām Rundāles novada iedzīvotājiem Saulainē.
1022 EUR jeb 2.58 % no izdevumiem sastādīja degvielas izmaksas sporta nodaļas
administratīvo darbu veikšanai, kā arī dažāda mēroga sacensību dalībnieku nokļūšanai līdz
sacensību vietām.
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2480 EUR jeb 6.27 % izlietoti komunālo pakalpojumu un kurināmā izmaksām. Sporta
nodaļa sedza komunālos maksājumus pagastos, kuros norisinās vispārējās sporta nodarbības
novada iedzīvotājiem.
Rundāles novada ģimenēm tiek dota iespēja piedaloties pēc iespējas vairāk pasākumos tikt
pie veicināšanas balvām. 2018. gadā Sporta nodaļa organizēja 28 sporta pasākumus.
2018.gada sporta pasākumi Pilsrundālē.
Ziemas periodā lielākais sporta pasākums ir Ziemas sporta spēles Rundāles novada
iestādēm, zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem. Vietējie uzņēmēji ņem aktīvu dalību
Sporta nodaļas organizētajās sporta disciplīnās un cīnās par sportiskākās komandas titulu.
Savukārt vasaras sezonā lielākais sporta pasākums bija Vasaras sporta spēles. Rundāles
novada iedzīvotāji ieradās pārbaudīt savas spējas gan vieglatlētikas disciplīnās, gan šaušanā un
dažādās spēka disciplīnās. Pašiem mazākajiem sacensību apmeklētājiem tika nodrošinātas
piepūšamās atrakcijas.

Ziemas sporta spēles 2018
Ģimenes diena 2018
foto no Rundāles novada Domes arhīva
Bez tam, Pilsrundālē 2018.gadā tika organizēti arī vairāki citi sporta pasākumi:
• Rundāles novada turnīrs galda tenisā
• Rundāles novada turnīrs florbolā
• Rundāles novada turnīrs futbolā
• Velo orientēšanās sacensības
• Pīles un mednieki
• Rundāles novada turnīrs minifutbolā
• Ģimenes diena
• Spēka diena
• Rundāles kauss smilšu volejbolā
• Rundāles kauss smilšu volejbolā
• Rundāles, Bauskas novadu turnīrs tenisā
• Izturībnieks
• Lāčplēša dienas Rundāles novada galda spēļu turnīrs (novuss, dambrete, šautriņas)
• Ziemassvētku basketbola turnīra 1.kārta
• Ziemassvētku ģimenes diena
Saulainē lielākie sporta pasākumi 2018.gadā bija Hokeja čempionāts. Viens no Latvijas
populārākajiem sporta veidiem arī Rundāles novadā ir cieņā un tika apmeklēts plašā pulkā.
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Vasaras sezonā viens no centrālajiem sporta pasākumiem Saulainē bija Ģimenes sporta
diena. Šajā pasākumā ģimenes kopīgiem spēkiem mērojās veiklībā dažādos sporta veidos.
Bērstelē un Viesturos centrālais pasākums ir Sporta dienas, kas norisinās vasaras
mēnešos. Aktivitātes tika sagatavotas dažādās sporta disciplīnās un tajās piedalījās visa vecuma
sportisko aktivitāšu cienītāji.
Sportiskas atrakcijas tika sagatavotas bērniem pasākumā “Lielais Bazārs” Bērstelē, bet
Viesturos notika galda spēļu sacensības.
Svitenes pagastā lielākais sporta pasākums bija Līgo sporta spēles, kurās sportiskākie
novada iedzīvotāji varēja pārbaudīt savas spējas gan volejbolā, gan futbolā, basketbolā un
veiklības stafetē. Tāpat Svitenē tika organizēta arī sporta diena ģimenēm un galda spēļu turnīrs.
Rundāles novada Sporta nodaļa 2018.gadā organizēja arī sacensības “Viesturu kauss
Novusā”, kas norisinājās Bauskā.
Aktuālākā informācija par Rundāles novada sporta pasākumiem pieejama novada
pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv un informatīvajā izdevumā Rundāles novada Ziņas.
2.14. Lauku attīstība
Rundāles novada dome strādā, lai veicinātu lauku attīstību, tai skaitā radītu iedzīvotājiem
un uzņēmējiem labvēlīgu vidi.
Iedzīvotājiem tiek piedāvāts atbalsts biedrību un domu biedru grupu veidošanā, piedāvājot
palīdzību dokumentu kārtošanā, kā arī piešķirot finansējumu dažādu aktivitāšu realizēšanai.
Uzņēmējiem tiek organizēti informatīvie pasākumi un piedāvātas dažādas sadarbības
iespējas.
2.14.1. Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs
(RUKAC)
Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs tika izveidots
2013.gadā, tā darbības pamatmērķis ir uzņēmējdarbības un cilvēku kompetences attīstība, kā
arī, mūžizglītības principu iedzīvināšana Rundāles novadā.
Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstība centram ir šādas funkcijas:
1. Uzņēmēju resursu un esošā cilvēkkapitāla kapacitātes attīstības veicināšana;
2. Rundāles novada uzņēmējdarbību atbalstošas vides attīstības sekmēšana;
3. Sadarbības tīklu un kooperācijas formas veidošanas popularizēšana un attīstība
Rundāles novadā;
4. Mūžizglītības piedāvājuma iedzīvotājiem un uzņēmējiem atbilstoši viņu vēlmēm un
interesēm saskaņā ar novada attīstības vajadzībām un nozaru attīstības iespējām
veidošana un īstenošana;
5. Informācijas un konsultatīvo pasākumu pieejamības nodrošināšana.
Novada esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem tiek nodrošinātas
individuālas konsultācijas uzņēmējdarbības attīstības jautājumos, tās pilnveidošanai un
modernizēšanai - nokļūšanai līdz uzņēmējiem/zemniekiem.
2018.gadā tika turpināts uzsāktais darbs un aktualizēta iepriekš apkopotā informācija par
uzņēmējdarbību Rundāles novadā, kā arī, tika atjaunota novada uzņēmēju un zemnieku datu
bāze aktualizējot kontaktinformāciju tajā.
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Ar Rundāles novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumu apstiprināts nolikums
“Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju
Rundālē””. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās vides
veidošanu Rundāles novadā. Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas paredz: jauna produkta
izveidošanu; jauna pakalpojuma izveidošanu; jaunu darbavietu (vienu vai vairāk) radīšanu.
2018. gada 25.janvāra Rundāles novada domes sēdē tika apstiprināts pirmais projekta
pieteikums SIA “Kristell” uzņēmējdarbības attīstībai.
Sīkāk ar nolikumu var iepazīties novada pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv sadaļā
UZŅĒMĒJDARBĪBA.
2018.gada 22.februārī Bērsteles kultūras namā norisinājās jau astotais tradicionālais
Rundāles novada uzņēmēju forums. Forumā tika runāts par uzņēmējdarbību novadā, par tās
attīstību, sadarbību un atbalsta formām esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, kā arī bija
apskatāma vietējo uzņēmēju darbu izstāde.
Martā Bērsteles kultūras namā norisinājās seminārs “Lauku sētas veidošana”. Semināru
vadīja Latvijā pazīstamā ainavu dārzniece Aija Kaškure.
Jūnijā Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra organizēja tikšanos ar Rundāles
novada lauksaimniekiem par ilgstošā sausuma radītajām sekām. Pamatojoties uz viņu viedokli
tika sagatavota vēstule ar lūgumu Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par ārkārtas situācijas
izsludināšanu lauksaimniecībā Rundāles novada administratīvajā teritorijā.
Oktobrī tika organizēts komandas treniņš/galda spēle “Howcould it be?”, ko vadīja
konsultāciju birojs NORDIC Training International. Komandas treniņa mērķis bija iemācīt
dalībniekiem apzināties, ka katras dzīves situācijas rezultāts ir tieši proporcionāls cilvēka
iekšējiem nolūkiem, kas tieši atspoguļo darba rezultātu.
2018.gada 31.oktobrī notika uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde, kurā tika apspriesti
jautājumi par konsultatīvās padomes pasākumiem, pašvaldības līdzfinansējuma
uzņēmējdarbībai popularizēšanu, projekta “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē” turpinājums,
uzņēmējdarbības attīstība jauniešu vidū.
Novembrī Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrā norisinājās adventes vainagu
darināšanas meistarklase, kurā iesaistījās 14 dažāda vecuma dalībnieces.
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs organizēja tikšanos ar Rundāles
ūdensdzirnavas īpašnieku V. Bergmani un Bauskas tūrisma informācijas centru par iespēju
Rundāles ūdensdzirnavas izveidot par tūrisma objektu.
Kopš Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra darbības uzsākšanas Rundāles
novada pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centru (Bauskas), Bauskas tūrisma informācijas centru, “ALTUM”, Zemgales plānošanas
reģionu, Zemgales tūrisma asociāciju, LIAA Bauskas biznesa inkubatoru, kā arī ar
uzņēmējiem, zemniekiem un iedzīvotājiem.
Rundāles novada dome iesaistās arī dažādos starpnovadu un starptautiskos projektos un
pasākumos, kas veicina Rundāles novada un tā uzņēmēju atpazīstamību.
No 2018.gada 1.maija līdz 25.septembrim norisinājās apceļošanas akcija “Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē”, kuru organizēja 8 pašvaldības – Rundāles, Iecavas, Bauskas, Vecumnieku
- Latvijā, Pakrojas, Pasvales, Jonišķu un Biržu pašvaldības - Lietuvā. Akcijas mērķis ir
latviešus un lietuviešus iepazīstināt ar šo teritoriju tūrisma objektiem un pasākumiem. Izdota
tūrisma maršruta brošūra, kurā pieejama informācija par 42 apskates vietām un pasākumiem.
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2018.gada janvārī tika organizēta tikšanās Grodņas pilsētā, Baltkrievijā, ar Svisločas
pašvaldības pārstāvjiem par kopīga projekta par Latvijas – Baltkrievijas sadarbību pieteikuma
gatavošanu.
Augustā tika sagatavots pieteikums par pretendenta izvirzīšanu Zemgales plānošanas
reģiona organizētajam konkursam “Gada uzņēmējs 2018”. Rundāles novada dome dalībai
konkursā izvirzīja ZS “Sējas”.
Septembrī RUKAC iesaistījās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Kandavas
lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībā, reģionālās konferences par
kopējo lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020.gada organizēšanā.
2018.gada 21.novembrī Zemgales plānošanas reģions pieredzes apmaiņas braucienā
apmeklēja Rundāles novadu. Brauciena laikā tika apmeklētas pašvaldības iestādes, kā arī
vietējie uzņēmēji - ZS “Urštēni” un Rundāles atpūtas centrs.
2018.gada novembrī uzsākta dalība Interreg Europe programmas 2014.-2020.gadam
projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību
metodes un uzņēmējdarbības vidi” (E-COOL, Nr. PGI05114) aktivitātēs. Projekts paredz
veicināts jauniešu uzņēmējdarbību.
Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros 2018.gadā
notika divas pieteikšanās mācībām – mācību uzsākšanai jūnijā un mācību uzsākšanās decembrī.
Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo
konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu latviešu remigrācijas veicināšanai, 2018.gadā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveidoja piecu reģionālo remigrācijas
koordinatoru tīklu. Lai pilnvērtīgi nodrošinātu koordinatoru darbu, pievienojās 10
pilotpašvaldības, kur viena no tām ir Rundāles novada pašvaldība. Remigrācijas projekta
vadītāja Rundāles novada pašvaldībā ir Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra
vadītāja Santa Švāģere. Projekta darbības princips - uzrunāt un meklēt potenciālos remigrantus
(primāri konkrētās pašvaldības iedzīvotājus).
Katru mēnesi Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja organizē Lauku
lapas un aktuālās informācijas par plānoto pasākumu izplatīšanu. Visa aktuālā informācija tiek
aprakstīta un iekļauta Rundāles novada ziņās, kā arī Rundāles novada mājas lapā. Patstāvīgi
tiek sniegtas konsultācijas elektroniski, pa telefonu, kā arī individuāli.
2.14.2. Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta”
Laika posmā no 1.jūlija līdz 30.jūlijam Rundāles novadā tika uzsākta sētu vērtēšana
konkursa ”Rundāles novada sakoptākā sēta” pirmajā kārtā.
Laika posmā no 1.jūlija līdz 30.jūlijam noritēja konkursa ”Rundāles novada
sakoptākā sēta” vērtēšana. Konkursā tika vērtētas Rundāles pagasta, Svitenes pagasta un
Viesturu pagasta sētas divās grupās: „Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām” un „Ģimenes
mājas apdzīvotās vietās”. Piecas sakoptākās sētas katrā vērtēšanas grupā no katra pagasta tika
izvirzītas konkursa otrajai kārtai.
Rundāles novada konkursa Sakoptākā sēta1.kārtas vērtēšanas komisija:
1. Rundāles pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs AigarsSietiņš, izpilddirektors
Komisijas locekļi: Marita Jaungaile, Skujiņa Inese
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2.Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepa, Svitenes pagasta
pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi: Silva Mežkaucka, GuntaNovika
3.Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, Viesturu
pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijaslocekļi: Arvīds Pēkalis un Laima Artimoviča.
Laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim notika konkursa „Rundāles novada
sakoptākā sēta” vērtēšanas 2.kārta. Komisija izvērtēja 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un
noteica Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.
Rundāles novada konkursa Sakoptākā sēta 2.kārtas vērtēšanas komisija:
1. Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja Inta Klīve, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi: Vita Rozēna, Kristīne Kociņa, Viktorija Punka
2. Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja Santa Švāģere, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītāja
Komisijas locekļi: Aigars Sietiņš, Jānis Liepa, Janīna Bobrova, Žanna Matulēviča
Konkursa „Sakoptākā sēta” 2018.gada laureāti
1. Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām
Galvenā balva Inga un Raivils Ripas Svitenes pagasta „Atmodas”
Nominācijas
“Simtgades stāsts” – Gunārs Ļūļe, Svitenes pagasta “Ratenieki”
„Krāsainākais dārzs” – Faina Šapkova, Viesturu pagasta „Strautmanīši”
„Skaistums caur praktiskumu” – Jānis Odziņš, Viesturu pagasta “Ausmiņas”
2. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās
Galvenā balva Ļubovai un Jurim Liepām – Svitenes pagasta „Līdakas”
Nominācijas
„Elegants praktiskums un ainavisks piepildījums” – Daina un Jānis Burcevi Svitenes pagasta
„Līvi”
„Pievilcīga kārtība un attīstība” – Sarmīte Rutka Rundāles pagasta „Lingotāji”
„Pārsteidzoša daudzveidība un sakārtotība” – Daina KaspardenaViesturu pagasta Liepu iela 10
2.14.3. Rundāles novada domes izmantotās iespējas finansējuma piesaistē novada
teritorijas attīstībai
Pašvaldības ceļa "Pilsrundāle-Svitene" pārbūve
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Projekta mērķis ir veikt pašvaldības autoceļa “Pilsrundāle-Svitene” pārbūvi ceļa posmam
no 0.24-7.69 km (pārbūvējamais garums
7.45 km), ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību
un saglabāt apdzīvotību Rundāles novadā.
Projekta ietvaros tiek veikta autoceļa
garenprofila labošana, uzlabota ceļa klātnes
nestspēja, ieklājot asfaltbetona segumu,
sakārtota ūdens novades sistēma.
Projekta realizācijas laiks no 2017.gada
decembra līdz 2018.gada decembrim.
•
•
•

Projekta
kopējais
finansējums:
2 245 525.93 EUR
ELFLA finansējums:
1 170 000,00
EUR
Rundāles novada domes finansējums: 1 075 525,93 EUR

Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta
ietvaros
īstenoti
energoefektivitātes pasākumi Rundāles
novada domes ēkai, lai samazinātu
primāro enerģijas patēriņu, sekmētu
energoefektivitātes paaugstināšanu un
izdevumu
samazināšanu
par
siltumapgādi,
atbilstoši
Rundāles
novada Investīciju plāna 2016.2018.gadam noteiktajām prioritātēm.
Projekta ietvaros ēkai uzstādīta
energoefektīva
durvju
sistēma,
nomainīti logi, nosiltināts ēkas pagraba
pārsegums, cokols, ārsienas un bēniņi, nomainīts jumta segums, uzlabota ēkas ventilācijas
sistēma.
Būvdarbi veikti Rundāles novada pašvaldības multifunkcionālā centra un garāžas ēkas
pārbūves 5.un 6.kārtas ietvaros, atbilstoši būvprojektam un ievērojot ēkas energosertifikātā
norādītos ieteikumus.
Projekta realizācijas laiks no 2017.gada oktobra līdz 2019.gada janvārim.
•
•
•
•

Projekta kopējais finansējums:
214 023.78EUR
ERAF finansējums:
111 350.00 EUR
Valsts budžeta dotācija:
4 912.50 EUR
Rundāles novada domes finansējums: 83 023.78EUR

Viesturu kultūras centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
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Projekta ietvaros īstenoti energoefektivitātes pasākumi Viesturu kultūras centra ēkai, lai
samazinātu primāro enerģijas patēriņu, sekmētu energoefektivitātes paaugstināšanu un
izdevumu samazināšanu par siltumapgādi,
atbilstoši Rundāles novada Investīciju plāna
2016.-2018.gadam noteiktajām prioritātēm.
Projekta ietvaros ēkai nomainītas esošās
ārdurvis pret energoefektīvām durvju
sistēmām, nomainīti logi, veikta cokola,
ārsienas un jumta siltināšana, uzlabota ēkas
ventilācijas
sistēma,
rekonstruēta
apgaismojuma
sistēma,
uzstādīts
energoresursus izmantojošs apkures katls.
Projekta realizācijas laiks no 2017.gada
oktobra līdz 2019.gada janvārim.
•
•
•
•

Projekta kopējais finansējums:
335 956.55 EUR
ERAF finansējums:
272 212.48 EUR
Valsts budžeta dotācija:
12 009.37 EUR
Rundāles novada domes finansējums: 51734.70 EUR

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā

Projekta mērķis ir uzlabot upju
veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot
ekosistēmas un ainavu konceptus
plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu
upju
integrētās
apsaimniekošanas
pasākumu nozīmīgumu vietējā un
reģionālā mērogā.
Projekta ietvaros Rundāles novadā
veikta pilskalna “Vīna kalns” koka takas
rekonstrukcija.
•
•
•
•

Projekta kopējais finansējums:
74 763.70 EUR
ERAF finansējums:
63 549.40 EUR
Valsts budžeta dotācija:
3 738.19 EUR
Rundāles novada domes finansējums: 7 476,11 EUR

Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē
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Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas
(Lietuva), Rundāles un Iecavas (Latvija) pašvaldībās.
Projekta ietvaros Rundāles pašvaldībā tiks ieviests sociālais pakalpojums “aprūpe mājās”,
iegādāts tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī specializētais
transporta līdzeklis, aprīkots ar ratiņkrēslu pacēlāju; īstenoti sociālās integrācijas pasākumi:
izglītojošas un sociālās rehabilitācijas aktivitātes (fizioterapija; mūzikas, mākslas un dejas
terapija, drāmas terapija personām ar garīga rakstura traucējumiem). Sociālā dienesta speciālisti
piedalīsies kopīgi organizētās apmācībās un pieredzes apmaiņā, lai uzlabotu sociālo
pakalpojumu efektivitāti.
•
•
•
•

Projekta kopējais finansējums:
100 754.04 EUR
ERAF finansējums:
85 640.90 EUR
Valsts budžeta dotācija:
4533.93 EUR
Rundāles novada domes finansējums: 10 579,21 EUR

Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei

Projekta ietvaros līdz 2020.gada 30.aprīlimtiek īstenots apjomīgs aktivitāšu komplekss, lai
sekmētu visu vecuma grupu iedzīvotāju informētību, attieksmju un veselīgu paradumu
veidošanos par veselīgu uzturu, pietiekamu
fizisko aktivitāšu daudzumu, atkarību
izraisošo vielu nodarīto kaitējumu un garīgās
veselības nozīmi. Vairums publiskie
pasākumi vērsti tieši uz ģimenēm, dodot
iespēju pavadīt laiku kopā lietderīgi, fiziski
aktīvi, vienlaicīgi arī pilnveidojot zināšanas
un izpratni par veselīgu dzīvesveidu.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību
veselības
veicināšanas
un
slimību
profilakses pakalpojumiem, īstenojot vietēja
mēroga pasākumus Rundāles novadā laika
posmā no 2017.-2020.gadam ieskaitot.
Projekta realizācijas laiks no 2017.gada maija līdz 2020.gada maijam.
•
•
•

Projekta kopējais finansējums:
ESF finansējums:
Valsts budžeta finansējums:

46 659.00 EUR
39 660.15 EUR
6 998.85 EUR
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Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus. Projektā iesaistītā skola ir Pilsrundāles vidusskola.
Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu
alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas. Projekta
gaitā būs iespēja pilnveidot sniegto izglītības pakalpojumu un nostiprināt skolas kolektīva
gatavību risināt izglītojamo vajadzības - paaugstinot viņu sasniegumus, nodrošinot, ka mācību
procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās
vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt augstākus mācību rezultātus.
Projektā iesaistītie skolēni Pilsrundāles vidusskolā darbosies 2 jomās - 1) STEM UN
VIDES joma- matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide; 2)VALODAS joma – atbalsts
skolēniem valodas attīstībā.
Projekta realizācijas laiks no 2017.gada maija līdz 2019.gada decembrim.
Projekta kopējais finansējums: 19486,00EUR
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta ietvaros ir tiek nodrošināts karjeras atbalstu izglītības iestāžu izglītojamiem,
organizējot dažādus karjeras attīstības atbalsta pasākumus, grupu un individuālās karjeras
konsultācijas, izveidot datu bāzi par absolventu tālāko izglītību vai nodarbinātību. Tiek
īstenotas dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem par bērnu un jauniešu karjeras
nepieciešamā karjeras atbalsta jautājumiem, kā arī nodrošināta informācijas pieejamība karjeras
virziena izvēlei.
Projekta realizācijas laiks no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 30.decembrim.
• Projekta kopējais finansējums:
EUR 6432,24 laika periodam no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.maijam
Inicatīva „Latvijas skolas soma”

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas
apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās
piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci,
paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Par piešķirto finansējumu Pilsrundāles vidusskolas skolēniem iespējams piedalīties
dažādās kultūras un mākslas norisēs, apmeklēt dabas objektus mācību procesa ietvaros. Tiek
organizētas viesizrādes, profesionāli radošie projekti, izrādes, performances un dažādas
darbnīcas.
• Projekta kopējais finansējums:
EUR 2172.00 2018.gada aktivitātēm
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2.15. Saikne ar sabiedrību
Lai novada iedzīvotāji saņemtu skaidru un saprotamu informāciju par pašvaldības darbu,
kā arī veidotu atgriezenisko saikni, pašvaldība 2018.gadā īstenojusi virkni pasākumu, lai
veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu un iedzīvotāju iespējām līdzdarboties
novada attīstībā:
• 2018.gadā izdoti 10 pašvaldības informatīvā izdevuma “Rundāles Novada Ziņas”
numuri, atspoguļojot aktuālo informāciju izglītības, kultūras, sporta, sociālajā,
pašvaldības un uzņēmējdarbības jomās;
• 2018.gadā sagatavotas un ievietotas pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv 193
aktualitātes;
• 2018.gadā pieaudzis sekotāju skaits pašvaldības kontiem sociālajos tīklos, twitter.com
- 311, facebook.com – 982;
• Regulāri sagatavoti paziņojumi un sniegtas atbildes uz mediju pieprasījumiem –
reģionālajam laikrakstam „Bauskas Dzīve”, ziņu aģentūrai LETA, un citiem medijiem.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
2018.gadā ar domes finansiālu atbalstu savas iniciatīvas ir īstenojušas četras novada
biedrības. 2018.gadā pašvaldības finansējumu saņēma novada biedrības – “Vakarvējš”
projektam “Vakarvēja sarmas ziedi”, “Inicio” projektam “NVO „Inicio ” pasākumu attīstība un
jaunu zināšanu iegūšana”, Mums pieder pasaule „Biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu
organizēšana un sadarbības vecināšana ar biedrību „Inicio””, „Sudrabupe” projektam „Mūsu
darbi simtgadei”.
Kopš 2011. gada ar Rundāles novada domes finansiālu atbalstu realizēti 27 dažādi projekti.
Novada nevalstiskajām orgaizācijām ir pieejams finansējums līdz 500 EUR gadā savu ideju
īstenošanai. Dažādām iedzīvotāju grupām un sabiedriskajām organizācijām pieejams
pašvaldības finansējums līdz 1000 EUR gadā dažādiem novada teritorijas labiekārtošanas
darbiem un iniciatīvu atbalstam projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros.
Pašvaldības apbalvojumi
2014.gadā tika izstrādāti un Valsts Heraldikas komisijā apstiprināti pašvaldības
apbalvojumi, kas papildina jau līdz šim novadā apstiprināto simboliku – ģerboni, karogu,
himnu. 2018.gadā piešķirts viens augstākais apbalvojums – Goda zīme “Zelta Lauva”, astoņi –
Goda raksti un 15 – Atzinības raksti.
Starptautiskā sadarbība
Līdz 2018.gadam pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Udžiate – Trevano
pašvaldību no Itālijas un Vjonzovnas pašvaldību no Polijas, ar Pakrojas pašvaldību no Lietuvas,
Svislačas pašvaldību no Baltkrievijas, Halingas pašvaldību no Igaunijas un Ropšas pašvaldību
no Krievijas.
Sadarbības nodomu protokols parakstīts ar Hajnuvkas pašvaldību no Polijas. Sadarbība
tiek īstenota kultūras jomā ar pašdarbības kolektīvu uzstāšanos pašvaldību tradicionālajos
svētkos, delegāciju apmaiņu starp izglītības iestādēm un sadraudzības kontaktu dibināšana
uzņēmējdarbības un lauksaimniecības jomā. Tika parakstīts sadarbības līgums par starptautiska
tūrisma projekta “Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!” īstenošanu, kuru organizē Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku novada pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu
rajona pašvaldības Lietuvā.
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RUNDĀLES NOVADA NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI UN TO NOVĒRTĒJUMS 2017.
UN 2018. GADĀ
3.1 Zemesgrāmatā reģistrētie nekustamie īpašumi
Nekustamā īpašuma
nosaukums

Kadastra
numurs

Rundāles pagasts
Apses
40760020064

Nekustamā īpašuma sastāvs

Vērtība, EUR
2017. gadā

Vērtība, EUR
2018. gadā

8836.03
14228.72
5058.31
436.35
6260.64

8836.03
14228.72
5058.31
436.35
7046.07

Āboliņi

40760030449

Āboliņu lauks

40760030451

Zemes gabals 0.6535 ha
Dzīvojamā māja
Zemes gabals 0.395 ha
Dzīvoklis Nr. 1,3,4,6,7,8,9.
Zemes gabals 3.66 ha

Apauši

40760030434

Zemes gabals 0.1583 ha

239.04

239.04

Aplociņi

40760030521

Zemes gabals 2.6 ha

3424.85

3424.85

Bornsmindes
parks
Būras
Eglītes
Ezeri
Druviņas

40760060173

Zemes gabals (parks
Ziedoņos) 13,33 ha
Zemes gabals 0,13 ha
Zemes gabals 0,67 ha
Zemes gabals 0,3157 ha
Zemes gabals 0,1605

18208.49

18208.49

1664.77
5672.99
4002.54
2056.05

1664.77
5672.99
4002.54
2056.05

Pilsrundāle 2

40760030431
40760030538
40760030561

Saulaines
sociālais centrs

40760080017

Ilgas
Indru kaltes
Īslīces stacija 3
Jāņukrogs 1

40760030448
40760050061
40760080375
40760020048

Zemes gabals 0,0411 ha
Zemes gabals 0.9542 ha
Zemes gabals 1.2473 ha
Garāžas ēka 124.8 m2
Zemes gabals 0,1721 ha
Saulaines sociālais centrs
Zemes gabals 1.26 ha
Zemes gabals 8.01 ha
Zemes gabals 1.23 ha
Zemes gabals 0,62 ha
Dzīvojamā māja 212,8 m2
33/190 īpašuma domājamā
daļa
Dzīvoklis Nr.4

145.13
3360.82
3733.62
7114.36
650.25
597274.50
13715.06
10389.81
4537.54
5990.29

145.13
3360.82
3733.62
7114.36
650.285
597274.50
13715.06
10389.81
4537.54
5990.29

331.76
966.13
987.47
1787.13
660.21
22498.45
2189.80

331.76
966.13
987.47
1787.13
660.21
22498.45
2189.80

5324.39

5324.39

40760030446
40760100042
40760030545
40760030543

Jāņukrogs 2

40760020049

Kalmes
Kaucmindes dīķi

40760030345
40760080381

Kārkliņi

40760060133

Zemes gabals 0,1 ha
Dzīvojamā māja 94,3m2
Zemes gabals 0,15 ha
Zemes gabals 0.58 ha
Dīķis ar slūžām
Zemes gabals 0,18 ha

Kurši

40760030358

Zemes gabals 0.42 ha
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Dzīvojamā māja 1949.1 m2
3510/13832 īpašuma
domājamās daļas
Dzīvoklis Nr.6
Dzīvoklis Nr.7
Dzīvoklis Nr.8
Dzīvoklis Nr.15

281.50
349.73
281.09
349.73
1400.10
3091.9

281.50
349.73
281.09
349.73
1400.10
3091.90

Latvāņi
Lielspricēni

40760080379
40760030444

Zemes gabals 1.23 ha
Zemes gabals 0.4 ha

Līvi

40760030542

Zemes gabals 0.2156 ha
Dzīvojamā māja 1702 m2
Īpašuma domājamā daļa
2786/16957
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.12
Dzīvoklis Nr.13
Dzīvoklis Nr.14
Dzīvoklis Nr.17
Zemes gabals 2.84 ha
Zemes gabals 3.19 ha
Zemes gabals 11.57 ha
Zemes gabals 1.84 ha
Bērnudārza ēka
Zemes gabals 8,64 ha
Pastaigas celiņš
Zemes gabals 3.81 ha
Baznīcas ēka
Zemes gabals 0,145 ha
Zemes gabals 0.4841 ha
Zemes gabals 0.3 ha
Nedzīvojama ēka 558 m2
Zemes gabals 0.1727 ha
Nedzīvojama ēka
Zemes gabals 7,65 ha
Skolas ēka
Zemes gabals 0.4282 ha
Katlu māja
Degvielas noliktava
Zemes gabals 0,4171 ha
Artēziskais urbums

2650.81

2650.81

1113.64
890.60
1116.67
893.65
1106.04
4126.33
4271.46
168889.49
4277.16
1207894.48
9577.35
25339.17
2982.34
68672.06
1856.85
5951.87
1209.44
2347.74
685.82
90000.00
15772.53
766845.20
480.93
3803.34
465.28
475.24
38059.21

1113.64
890.60
1116.67
893.65
1106.04
4126.33
4271.46
16889.49
4277.16
1207894.48
9577.35
25339.17
2982.34
68672.06
1856.85
5951.87
1209.44
2347.74
685.82
118017.48
15772.53
766845.20
480.93
3803.34
465.28
475.24
38059.21

Lejaskrogs
Maldi
Mazmežotnes dīķi
Mārpuķītes

40760070075
40760030437
40760040091
40760080148

Mežotnes
pilskalns

40760040045

Mežotnes baznīca

40760040038

Papardes
Papeles
Piena savākšanas
punkts

40760030433
40760020063
40760030461
40760030461001
4076003043001

Pilsrundāle 1
Pilsrundāles
vidusskola

40760030537

Pilsrundāles katlu
māja

40760030536

Pilsrundāles
ūdenstornis

40760030535

Priežpuri

40760010060

Zemes gabals 1.54 ha

3984.04

3984.04

Punslavas 2

40760010041

Zemes gabals 0,1236 ha

1132.61

1132.61

Punslavas 3

40760010043

Zemes gabals 0,1286 ha

1190.94

1190.94
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Punslavas 5

40760010054

Zemes gabals 0,52 ha
Dzīvojamā māja 334,1 m2
319/2510 īpašuma
domājamā daļa
Zemes gabals 0,42 ha
Dzīvojamā māja 134,6 m2
551/1305 īpašuma
domājamā daļa
Zemes gabals 1,04 ha
Dzīvojamā māja 304,9 m2

5128.03
873.83

5128.03
873.83

Punslavas 6

40760010055

3806.19
561.12

3806.19
561.12

Punslavas 7

40760010056

9218.79
1580.54

9218.79
1580.54

Punslavas 8

40760010058

Zemes gabals 0,45 ha

4482.05

4482.05

Punslavu
personīgās
palīgsaimniecības
Rijnieki -1

40760010049

Zemes gabali 29.2869 ha

9867.62

38828.75

40760030196

Rītausmas
Rundāles pagasta
zemes
Rundāles pasts

40760080300
40760030457

Zemes gabals 0,7816 ha
Zemes gabals 0,6358 ha
Zemes gabals 24.97 ha
Zemes gabali 35.3 ha

700.06
1195.21
36940.60
51599.28

700.06
1195.21
36940.60
51599.28

Rundāles
pienotava

40760100043

Saulaine 1

40760080309

Zemes gabals 0.23 ha
Dzīvojamā māja «Pasts»
Zemes gabals 0,14 ha
Dzīvojamā māja
Zemes gabals 0,1561 ha
Dzīvojamā māja 115,2 m2
57/115 īpašuma domājamā
daļa
Dzīvoklis Nr. 1

28.46
45006.31
1338.92
2500.03
1999.14

28.46
45006.31
1338.92
2500.03
1999.14

2178.42
3873.06
6596.44
2151.38
1279.05
650.25
597274.50

2178.42
3873.06
6596.44
2151.38
1279.05
650.25
597274.50

1108.41
2421.10
3799.07
5732.75
9335.46
267.63
202.60
268.78
142.74
4073.68

1108.41
2421.10
3799.07
5732.75
9335.46
267.63
202.60
268.78
142.74
4073.68

40760100053

Saulaine 6
Saulaine 9

40760080380
40760080290

Saulaine 10

40760080325

Saulaine 13

40760080295

Saulaine 17
Saulaine 19
Saulaine 21

40760080297
40760080044
40760080298

Zemes gabals 0.48 ha
Zemes gabals 0.566 ha
Dzīvoklis Nr.7
Dzīvoklis Nr.8
Zemes gabals 0.1721 ha
Saulaines sociālā centra
ēka, 1151.40 m2
Zemes gabals 0,0847 ha
Dzīvoklis Nr. 1
Zemes gabals 0,3 ha
Zemes gabals 0,4197 ha
Zemes gabals 0,698 ha
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.5
Dzīvoklis Nr.10
Dzīvoklis Nr.17
Dzīvoklis Nr.24
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Saulaine - 23

40760080070

Zemes gabals 0.9278 ha
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr. 6
Dzīvoklis Nr. 27

12805.85
1183.47
917.20
907.78

12805.85
1183.47
917.20
907.78

Saulaines katlu
māja

40760080015

Saulaines NAI

40760080377

Zemes gabals 0,6567 ha
Zemes gabals 0,629 ha
Katlu māja
Angārs salmu novietne
Garāža
Zemes gabals 0.11 ha
Attīrīšanas iekārtu būve
Saulainē

3363.67
617.53
120337.96
2296.52
1714.56
86.80
71964.08

3363.67
617.53
120337.96
2296.52
1714.56
86.80
71964.08

Saulaines
ūdenstornis

40760080376

78.26
444.00
32777.80

78.26
444.00
32777.80

Saulgrieži

40760030546
40760030560

Zemes gabals 0.1 ha
Ūdenstornis Saulainē
Ūdens atdzelžošanas
iekārta
1.zemes gabals 0,4329 ha
2.zemes gabals 0,2293 ha
Dzīvoklis Nr. 15
Dzīvoklis Nr.22
Zemes gabals 0.1292 ha
Zemes gabals 0.51 ha
3726/13708 īpašuma
domājamās daļas
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr. 13
Dzīvoklis Nr. 23
Dzīvoklis Nr. 25
Zemes gabals 0,405 ha
Zemes gabals 0,3561ha
Zemes gabals 0.80 ha
1494/1935 īpašuma
domājamās daļas
Dzīvoklis Nr. 1
Dzīvoklis Nr. 2
Dzīvoklis Nr. 3
Dzīvoklis Nr. 4
Zemes gabals 0,51 ha
Zemes gabals 0,48 ha
Dzīvojamā māja 282,6m2
Zemes gabals 0.3202 ha
Zemes gabals 0.5889 ha
Zemes gabals 0.99 ha
Zemes gabals0,1399
Ugunsdzēsības depo
Zemes gabals 6.92 ha

8394.94

8394.94

1049.08
1972.10
1307.62
6465.53

1049.08
1972.10
1307.62
6465.53

633.22
1296.96
989.89
631.31
984.17
4033.84
1619.23
7410.32

633.22
1296.96
989.89
631.31
984.17
4033.84
1619.23
7410.32

999.01
734.10
828.40
792.48
3821.83
4732.47
28.46
2788.83
2988.03
8776.27
877.91
8801.89
9822.08

999.01
734.10
828.40
792.48
3821.83
4732.47
28.46
2788.83
2988.03
8776.27
877.91
8801.89
9822.08

Senlejas
Sēļi

Silarāji
Stāvlaukums
Skujukrogs

40760030346
40760030359

40760060101
40760030533
40760060165

Spricēni
Strautiņi

40760030450
40760060103

Sūnas
Švirkale-2
Švirkale 3
Ugunsdzēsēji

40760020062
40760110033
40760110038
40760020071

Vižņi

40760050062
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Zadeiku lauks
Zelmeņi

40760080282
40760030547

Zemgaļi

40760030591
40760030523

Zemzari

40760030548

Ziedoņi- 3

40760060126

Ziedoņi- 4

40760060127

Ziedoņi 7

40760060040

Zvejnieki

40760060084

Zelteri

40760010099

Rundāles avoti

40760030585

Svitenes pagasts
Alejas
Ausmas
Blāzmas
Ciemati
Lielsvitene
Mākoņi
Svitenes pamatskola

40880040157
40880040457
40880040458
40880010054
40880040406
40880040475
40880040225

Saules

40880040456

Zemes gabals 8.19 ha
Zemes gabals 0,4619 ha
Dzīvoklis Nr. 26
Zemes gabals 0.42 ha
Zemes gabals 0.04 ha
1135/11588 īpašuma
domājamās daļas
Dzīvoklis Nr. 8
Dzīvoklis Nr. 12
Zemes gabals 0,6972 ha
1687/22756 īpašuma
domājamās daļas
Dzīvoklis Nr. 12
Dzīvoklis Nr. 30
Dzīvoklis Nr. 32
Dzīvoklis Nr. 38
Dzīvoklis Nr. 39
Dzīvoklis Nr. 44
Zemes gabals 0,2643 ha
Dzīvojamā māja 337,4 m2
Zemes gabals 0,2645 ha
Dzīvojamā māja 322,2 m2
130/285 īpašuma
domājamās daļas
Zemes gabals 0,3117 ha
Dzīvojamā ēka 865 m2
Zemes gabals 0,86 ha
Dzīvojamā māja 194,0 m2
88/194 īpašuma domājamā
daļa
Zemes gabals 6.57 ha

11738.69
5856.54
780.80
5830.92

11738.69
5856.54
780.80
5830.92

3456.16
3437.83
8838.88

3456.16
3437.83
8838.88

1233.83
1233.83
16078.45
996.01
546.54
768.35
2579.66
4239.59
2555.48

1233.83
1233.83
16078.45
996.01
546.54
768.35
2579.66
4239.59
2555.48

1439.47

1439.47

3073.40
2340.08
10792.48
2157.07

3073.40
2340.08
10792.48
2157.01

6687.50

Zemes gabals 1.38 ha
5166.45
Dzīvojamā māja Avoti1735.90
266.9 m2
Dzīvojamā māja Upesmāja- 893.56
104.5 m2

5166.45
1735.90

Zemes gabals 0,55 ha
Zemes gabals 0,5 ha
Zemes gabals 0,34 ha
Zemes gabals 2.79 ha
Zemes gabals 0,0818 ha
Zemes gabals 0,1396 ha
Zemes gabals 1,1 ha
Svitenes skolas ēka
Zemes gabals 0,59 ha

599.03
2881.32
2067.43
3904.36
257.54
546.38
3200.03
52992.44
3274.03

599.03
2881.32
2067.43
3904.36
257.54
546.38
3200.03
52992.44
3274.03

893.56
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Salnas
Svitenes pagastmāja

40880040459
40880040490

Sporta laukums

40880040488

Šķībais krogs
Kapūnas
Kamenes

40880080010
40880040387
40880040409

Viesturu pagasts
Burtnieku iela 12
Burtnieku iela 1

40960040070
40960040141

Burtnieku iela 3
Jaunburtnieki

40960040142
40960050039

Bērsteles iela 10
Bērsteles iela 12
Bērsteles iela 13
Bērsteles iela 14
Bērsteles iela 15
Bērsteles iela 16
Bērsteles iela 17
Bērsteles iela 18
Bērsteles pamatskola

40960070145
40960070147
40960070148
40960070149
40960070150
40960070151
40960070152
40960070153
40960070092

Grantiņi
Pagastmāja

40960070121
40960070182

Sēļi
Toles
Vairogi
Viesturu kultūras
centrs

40960020048
40960080042
40960080057
40960040081

Zemes gabals 0,41 ha
Zemes gabals 1,55 ha
Administratīvā ēka
Zemes gabals 0.5254 ha
Multifunkcionāla sporta
arēna
Zemes gabals 0,1788 ha
Zemes gabals 0,37 ha
Zemes gabals 0.0844 ha
Dzīvojamā māja 495,3 m2

1750.13
3473.23
379697.23
984.81
100459.04

1750.13
3473.23
379697.23
984.81
100459.04

133.76
4268.62
784.00

133.76
4268.62
784.00
14629.40

Zemes gabals 0,1512 ha
Zemes gabals 0,56 ha
Dzīvoklis Nr.13
Zemes gabals 0,1332 ha
Zemes gabals 0,4858 ha
Nepabeigta dzīvojamās
mājas daļa
Zemes gabals 0,1631 ha
Zemes gabals 0,2034 ha
Zemes gabals 0,1805 ha
Zemes gabals 0,2223 ha
Zemes gabals 0,2957 ha
Zemes gabals 0,1872 ha
Zemes gabals 0,2027 ha
Zemes gabals 0,3493 ha
Zemes gabals 1,02 ha
Skolas ēka
Zemes gabals 2.92 ha
Zemes gabals 0,95 ha
Administratīvā ēka
Zemes gabals 0,07 ha
Zemes gabals 0,9563 ha
Zemes gabals 1,51 ha
Zemes gabals 1,35 ha
Kultūras centra ēka

742.74
3187.23
426.86
872.22
2902.66
815.31

742.74
3187.23
426.86
872.22
2902.66
815.31

963.28
795.39
705.74
869.37
1767.21
931.98
1081.38
2260.94
3197.19
352607.90
3754.96
2366.24
41924.09
433.98
6055.74
9561.70
3818.99
3773.81

963.28
795.39
649.44
869.37
1767.21
931.98
980.01
2260.94
3197.19
352607.90
3754.96
2366.24
41924.09
433.98
6055.74
9561.70
3818.99
321847.56

3.2 Rundāles novada autoceļi un ielas
Rundāles pagasts A grupas ceļi
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

3379
532
536
537,6922

A1
A2
A3
A4

Jātnieki-Druvas-Vecrozēni
Mazrundāle-Vecrundāle
Sudmalu kapi-Dzirnavu pietura
Saulītes-Mazmežotne-Senči

31018.61
291242.01
19807.71
143437.25
68

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

531
530
535
6351;6356
6903

A5
A6
A7
A8
A9

Lejnieki-Kārkliņi
Stūrgalvji-Ziedoņi
Saulaine-Lepšas
V1002 Dzirnieki-Pilsrundāle
V1003Pilsrundāle-Svitene-Klieņi

14914.02
15308.44
80892.71
1042168.16
785096.56

Svitenes pagasts A grupas ceļi
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš

2298

A20

Svitene-Virsīte

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
85383.69

Viesturu pagasts A grupas ceļi
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš

3010

A40

Širvji-Viesturi

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
835063.89

Rundāles pagasts B grupas ceļi
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

543
542
1940
1941
3385
549
3380
544
1942
3378
3377
1943
1944

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13

Punslavas-Būčas
Līgotņi-Priežpuri
Āboliņi-Vaļņi
Atvari-Cepļi
Buliņi-Aizsargi
Jēdžūni-Burtnieki-Vangaļi
Priedītes-Mežotnes stacija
Maiņas-Līdumnieki
Staģeni-Silarāji
Akmentiņi-Lati
Mazolavas-Beķeri
Saulītes-Graviņas
Kraukļi-Stūpļi

Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

2318
2305
2304
2303
2300
2289
2319
2299
2301
2297

B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29

Dzimteņi-Gudrunas
Dzimteņi-Gubēni
Kaupēni-Pāni
Lauciņi-Kaži
Dimanti-Cielavas
Kapūnas-Krustuļi-Cerības
Kapūnas-Upmalnieki
Bērziņi-Kožeļi
Svitene-Rukaiši-Grundiņi
Saujiņas-Dravnieki

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
41075.51
5045.16
17321.61
7411.81
16991.34
14561.20
9284.31
21837.41
13604.93
7724.02
4908.64
8973.06
3091.23

Svitenes pagasts B grupas ceļi
Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
16631.38
14642.30
20322.37
3796.29
59037.78
17001.16
6878.99
18672.78
11618.96
6277.85
69

Autoceļš
Autoceļš

2349
3382

B30
B31

Virsīte-Jaunzemji
Tīrumi-Vidukļu kapsēta

54249.66
64733.06

Viesturu pagasts B grupas ceļi
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

3019
3031
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3020
3079
3193
3192
3110
3136
3022

B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53
B54
B55

Vairogi-Upmaļi
Mežvidmas-Knīši
Puszābaki-Čakstu Alkšņi
Lauči-Alkšņi
Senči-Beķeru kapsēta
Reiņi-Ariņi
Bērstele-Alkšņi
Zīlītes-Jaunskadiņi
Jāņukrogs-Galzemji-Ceļmales
Rozītes-Rožkalni
Upmaļi-Ķīvītes
Alejas-Gravas
Pārupes skola-Melanšu kapsēta-Juskas
Brieži-Dambenieki-Zīles
Jaunzemnieki-Vecsūbrēni
Viesturi-Grāvendāles parks

Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

560
1945
564
3381
555
548
1946
558
561
556
547
552
6688,566

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

Priežpuri-Cērņu kapsēta
Mežotnes baznīca-Plūdoņi
Bāliņi-Riekstiņi
Spricēni-Vīndedži
Grauži-Smedes
Nadziņi-Veides-Gādnieki
Bačkas-Urgas
Švirkale-Urgas
Mazbērstele-Brenči
Mazbērstele-Mauriņi
Līdakas-Auguļi
Saulaine-Ošenieki
Saulaine-Īslīce

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
89050.63
38028.67
21236.12
40608.83
30090.97
3620.69
24454.04
2632.88
18669.22
8874.45
13640.36
20115.42
44776.07
15316.65
16154.79
14883.24

Rundāles pagasts C grupas ceļi
Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
4153.74
11684.69
13393.84
9185.21
12111.98
1934.45
6195.68
12227.02
3479.17
23550.16
22833.29
7525.62
22161.19

Svitenes pagasts C grupas ceļi
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

2307
2308
2309

C20
C21
C22

Vītoliņi-Rimdžūnu kapsēta
Saujiņas-Lediņi
Mežvidi-Maizītes

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
3040.32
22074.01
5764.17
70

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

2315
2311
2313
2314
2320
2322
2323
2288
2325
2326
2295
2350
2296

Apiņi-Vecbullēni
Meža Sīļi-Bullēni
Bērsteles baznīca-Zīlītes
Kukāri-Laimdotas
Priedītes-Avotiņi
Pelēķi-Krenģeļi
Ošēni-Dzintari
Virsīte-Virzas
Galiņi-Sarkaņu kapsēta
Krastiņi-Ābelītes
Līdumnieki-Kraukļi
Oši-Ansēni
Virsīte-Kļaviņas

C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35

1967.88
1797.43
2087.14
43307.25
5986.16
3161.00
2571.89
4724.83
1068.22
2659.99
1722.54
8874.45
6913.01

Viesturu pagasts C grupas ceļi
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš
Autoceļš

3011
3174
3026
3027
3184
3185
3008
3186
3187
3188
3025
3021
3023
3189
3190

C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54

Mežvidmas-Mūrnieki
Jaunausmas-Raņķi
Bērstele-Centra kalte
Vairogi-Pērnavieši
Vairogi-Toles kalte
Dančuku zaķi-Birznieki
Strautmaņi-Zvirbuļi
Kaudzītes-Gaitiņi
Širvji-Cielavu kapsēta
Ķopji-Viesturu kalte
Vāverītes-Lielzeltiņi
Branti-Jaunsūbrēni
Granīti-Lejnieki
Ģinarti-Svaņķi
Viesturi-Pereļi

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
8512.90
10517.87
17255.88
7025.62
5144.36
11586.09
21279.40
13295.24
3228.14
10205.62
11175.24
3640.18
6507.93
10715.08
14922.23

Rundāles pagasta ielas
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela

577
1947
1948
1949
1950
572
6791
573
1951
570

IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE6
IE7
IE8
IE9
IE11

Saulaines
Skolas
Kaucmindes
Loka
Dārza (Saulaine)
Lejnieku
Robežu iela
Novadu
Saulgriežu
Līvānu

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
39334.51
6685.42
1496.26
2873.18
6527.05
108184.68
16758.62
52148.88
2168.34
82149.55
71

Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela

571
569
1952
568
567
575
576
578
6709

IE12
IE13
IE14
IE15
IE16
IE17
IE18
IE19
IE20

Upmalas
Bezdelīgu
Dārza (Rundāle)
Jātnieku
Punslavu
Mazbērsteles
Štumbergu
Ziedoņu
Līvānu iela ( Saulaine)

100446.85
4373.81
1610.35
8149.84
3797.12
1757.70
2082.68
1774.32
1632.43

Svitenes pagasta ielas
Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela

2329
2328
2351
3384
2333
2327
2332
2331
2330

IE19
IE20
IE21
IE22
IE23
IE24
IE25
IE26
IE27

Centra
Pagasta
Muižas
Upes
Parka
Mazā
Dārza
Ezera
Mežmales

Objekts

Inventāra
numurs

Objekts

Nosaukums

Iela
Iela
Iela
Iela
Iela
Iela

3005
3004
3003
3002
3001
3191

IE28
IE29
IE30
IE31
IE32
IE33

Dārza
Parka
Skolas
Burtnieku
Liepu
Bērsteles

Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
112367.64
4382.66
2352.28
6934.96
2459.58
1243.24
121251.72
99593.64
3024.91

Viesturu pagasta ielas
Uzskaites
vērtība uz
31.12.2018.
26518.62
4633.81
7704.16
21665.71
52990.97
4520.62

3.3 Zemesgrāmatā nenostiprinātie nekustamie īpašumi
3.3.1 Rundāles novada domei piekrītošas lauku apbūves zemes, dzīvojamās mājas,
dzīvokļi

Nekustamā īpašuma
nosaukums
Rundāles pagasts
Astras
Beķeri-2
Blušas
Bez nosaukuma

Kadastra numurs

Nekustamā īpašuma
sastāvs

Uzskaites
vērtība(EUR)
2017.gadā

40760020042
40760080054
4076 006 0149
40760030044

Zemes gabals 0,18 ha
Zemes gabals 2.1 ha
Zemes gabals 0,5 ha
Zemes gabals 0.03 ha

1280.58
4338.00
4980.06
384.17

Uzskaites
vērtība(EUR)
2018.gadā
1280.58
4338.00
4980.06
384.17
72

Bez nosaukuma

40760060206
40760030558
40760010024
40760030200
40760030654
40760030492
40760100039
40760100045
40760030340
40760030347

Zemes gabals 0.06 ha
Zemes gabals 1.0 ha
Zemes gabals 2.04 ha
Zemes gabals 9.6 ha
Zemes gabals 3.30 ha
Zemes gabals 0.15 ha
Zemes gabals 0.3ha
Zemes gabals 2.6 ha
Zemes gabals 1.05 ha
Zemes gabals 0.06 ha
Zemes gabals 0,1 ha

426.86
1707.45
7541.22
14681.19
0.00
0.00
512.24
4561.73
916.33
707.17
130.90

426.86
1707.45
7541.22
14681.19
7214.00
209.21
512.24
4561.73
916.33
707.17
130.90

Bērzlapes
Cērnes
Duksti
Dzirnas
Dzilgas
Eglītes 1
Eglītes 3
Ielejas
Ielejas 2

Ilgas
Garāža 1
Gādnieku kūts
Grimmas-Rutki
Indras

4076 003 0448
40760030360
40760050002
40760060087
4076 005 0054

Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.2
Dzīvoklis Nr.3
Dzīvoklis Nr.4
Dzīvoklis Nr.6
Dzīvoklis Nr.8
Zemes gabals 0,0063 ha
Zemes gabals 0,3158 ha
Zemes gabals 0,2 ha
Zemes gabals 0,3 ha

772.19
642.21
772.19
654.52
748.57
642.21
62.61
130.90
341.49
2599.59

772.19
642.21
772.19
654.52
748.57
642.21
62.61
130.90
341.49
2599.59

Internāts

40760100041

Zemes gabals 0.3 ha

1180.98

1180.98

Īslīces stacija

40760080367

Zemes gabals 1.02 ha

4346.87

4346.87

Īslīces stacija 2

40760080374

Zemes gabals 2.0 ha

3252.69

3252.69

Jasmīni

40760030514

Zemes gabals 1.55 ha

2973.80

2973.80

Jaunbērzi

40760080383

Zemes gabals 0.3 ha

3073.40

3073.40

Jaunstrautiņi

40760020005

Zemes gabals 3.13 ha

2373.35

2373.35

Jēdžūni-Vangaļi

40760110051

Zemes gabals 0.44 ha

2561.17

2561.17

Kārkli

40760060182

Zemes gabals 0.24 ha

365.68

365.68

Kurzemnieki

40760030011

Zemes gabals 0.64 ha

682.97

682.97

Kūtiņas

40760080286

Zemes gabals 0.3 ha

432.55

432.55

Lauktehnika 3

40760080299

Zemes gabals 4.02 ha

6052.90

6052.90

Lāči

40760030178

Zemes gabals 2.389 ha
Zemes gabals 1.2 ha

1989.17
1886.73

1989.17
1886.73

Lejnieki

40960050038

Zemes gabals 0.24 ha

1707.45

1707.45

Lejnieki 2

40760030164

Zemes gabals 0,32 ha

1247.86

1247.86

Lepšukalns

40760070039

Zemes gabals 15.9 ha

26175.15

261575.15

Lielstrautiņi

40760020058

Zemes gabals 8.0 ha

12524.12

12524.12

Lielumuļi

40760030199

Zemes gabals 2.3 ha

2643.70

2643.70

Lingotāji 2

40760030339

Zemes gabals 1.3 ha

1701.75

1701.75

Lingotāji 3

40760030352

Zemes gabals 0.2 ha

4851.99

255.21

Lingotāji 5

40760030648

Zemes gabals 3.6 ha

0.00

4596.78
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Līgotņi-Priežpuri
Līči

40760010067
40760030203

Loka iela

40760080356

Maldoņi
Mazdārziņi
Mazveides
Mežagas 2

40760030031
40760080382
40760050070
40760090050

Zemes gabals 0,32 ha
Zemes gabals 1,9 ha
Zemes gabals 0.07 ha
Zemes gabals 0.08 ha
Zemes gabals 2.996 ha
(kopējā platība)
Zemes gabals 0.87 ha
Zemes gabals 0,29 ha
Zemes gabals 0.13 ha
Zemes gabals 3,3 ha
Zemes gabals 0,1 ha

Mežmales

40760100026

Zemes gabals 0.12 ha

181.00

181.00

Mežupes

40760040093

Zemes gabals 5.04 ha

7222.50

7222.50

Mazbērstele 1

40765090003

Mazbūras
Mazrundāle 2
Mazrundāle 3
Mazstrautiņi
Mežotnes stacija –
Priedītes (ceļš)
Ošenieki 1
Pagasta ceļi 8
Pasteļi
Pasteļi
Palejas 1
Pirts
Pie Garāžām
Pie Grāvīšiem
Pie Ģēģeriem
Pie Spricēniem

40760030189
40760030456
40760030607
40760020057
40760060191
40760040087
40760080284
40760080324
40760020055
40760020055
40760090061
40760010063
40760030629
40760030188
40760020052
40760030452

Pie Šalkām
Pie Švirkales 1

40760030495
40760110064

Pilsrundāle 137
Pilsrundāles ciemats 2
Pilsrundāles ciemats 3
Pilsrundāles ciemats 6
Pilsrundāles ciemats 7
Pilsrundāles
mazdārziņi

40760030436
40760030458
40760030453
40760030459
40760030596

Dzīvoklis Nr.1/4,1/2
Zemes gabals 0.3 ha
Zemes gabals 0,8 ha
Zemes gabals 4.6 ha
Zemes gabals 12.3 ha
Zemes gabals 5.0 ha
Zemes gabals 0.66 ha
Zemes gabals 0.31 ha
Zemes gabals 4.29 ha
Zemes gabals 0.12 ha
Zemes gabals 4.34 ha
Zemes gabals 0.18 ha
Zemes gabals 0,04 ha
Zemes gabals 0.2104 ha
Zemes gabals 0.04 ha
Zemes gabals 1.8 ha
Zemes gabals 2.00 ha
Zemes gabals 2.09 ha
Zemes gabals 0.29 ha
Zemes gabals 0.44 ha
Zemes gabals 11.7 ha
Zemes gabals 1.7 ha
Zemes gabals 0.07 ha
Zemes gabals 0.4 ha
Zemes gabals 2.2 ha
Zemes gabals 6.98 ha
Zemes gabals 5.16 ha
Zemes gabals 3.2 ha
Zemes gabals 4.0779 ha
(kopējā platība)
Zemes gabals 0.3222 ha
(kopējā platība)

114.68
320.15
1252.12
5776.86
20352.76
8537.23
1195.21
270.35
7162.74
170.74
5113.80
307.34
12.80
2095.89
398.40
2561.17
2000.55
1536.70
682.97
512.24
18312.36
2757.53
5.69
682.97
3431.97
10244.67
7879.86
5139.41

114.68
320.15
1252.12
5776.86
20352.76
8537.23
1195.21
270.35
7162.74
170.74
5113.80
307.34
12.80
2095.89
398.40
2561.17
2000.55
1536.70
682.97
512.24
18312.36
2757.53
5.69
682.97
3431.97
10244.67
7183.38
5139.41

44959.79

44959.79

3267.41

3267.41

Zemes gabals 7.6 ha
Zemes gabals 0.3 ha
Zemes gabals 0.62 ha

10640.00
512.24
4097.87

10640.00
512.24
4097.87

LLT mazdārziņi

Pilsrundāles garāžas
Pilsrundāle – SviteneKlieņi
Pīlādžlejas
Pīpenes

40760030643
40760080314
40760030494

1849.73
3005.11
170.74
711.44

1849.73
3005.11
170.74
711.44

31250.51
1798.51
130.90
221.97
4823.54
996.01

31250.51
1798.51
130.90
221.97
4823.54
996.01
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Priedītes 1
Priedītes 2
Priežčiekuri
Priežpuri 1
Punslavas 1
Punslavas 1.1
Punslavas 3.2
Punslavas 3A

4076 006 0079
40760060179
40760060020
40760010053
4076 00 0039
40760010042
40760010062
40760010047

Zemes gabals 0,44 ha
Zemes gabals 0,38 ha
Zemes gabals 0,5 ha
Zemes gabals 25.98 ha
Zemes gabals 0,1 ha
Zemes gabals 1.06 ha
Zemes gabals 0,13 ha
Zemes gabals 0,1 ha

1280.58
3503.11
379.91
42196.68
1992.02
1536.70
221.97
261.81

1280.58
3503.11
379.91
42196.68
1992.02
1536.70
221.97
261.81

Punslavas-Būčas

40760010064

Zemes gabals 2.22 ha

2390.43

2390.43

Punslavu saimniecības
ēka
Pupiņas
Pūpolīši
Rijnieki

40760010080
40760080095
40760030478
4076 003 0195

Zemes gabals 0,03 ha
Zemes gabals 0,20 ha
Zemes gabals 0.26 ha
Zemes gabals 0,312ha

12.80
640.29
682.97
1280.58

12.80
2561.16
682.97
1280.58

Rezerves fondu zeme

40760060233

Rundāles ciemats 6

40760030432

Sarmas

4076 005 0055

Zemes gabals 0,03 ha
Zemes gabals 2,6 ha
Zemes gabals 0,6 ha
Zemes gabals 0,452 ha
Zemes gabals 0.5486 ha
Dzīvoklis Nr.1
Dzīvoklis Nr.5
Dzīvoklis Nr.6
Dzīvoklis Nr.7
Dzīvoklis Nr.8
Zemes gabals 4.8934ha
(kopējā platība)
Zemes gabals 1.35 ha

0.00
3517.34
853.73
3690.93
4371.06
315.17
318.72
359.99
315.17
374.22

42.00
3517.34
853.73
3690.93
4371.06
315.17
318.72
359.99
315.17
374.22

61758.63
1809.89

56830.49
1809.89

Zemes gabals 0.77 ha
Zemes gabals 0.1796ha
(kopējā platība)
Zemes gabals 0,48 ha
Zemes gabals 9.31 ha
Zemes gabals 2.13 ha

1314.73

1314.73

1675.61
3680.97
795.38
182.13

1675.61
3680.97
795.38
182.13

Dzīvojamā māja
Zemes gabals 0,51 ha
Zemes gabals 0.04 ha
Zemes gabals 0.08 ha
Zemes gabals 5.24 ha
Zemes gabals 0.89 ha
Zemes gabals 0,3 ha
Zemes gabals 0.51 ha
Zemes gabals 0,4 ha
Zemes gabals 0.04 ha
Zemes gabals 2.11 ha
Zemes gabals 0.1 ha
Zemes gabals 0.4 ha
Zemes gabals 3.6 ha
Zemes gabals 0.04 ha

177.86
3821.83
5691.49
142.29
6472.64
1132.60
1257.82
798.23
532.16
2676.42
2569.70
1267.78
682.97
5529.27
398.40

177.86
3821.83
5691.49
142.29
6472.64
1132.60
1257.82
798.23
532.16
2676.42
2569.70
1267.78
682.97
5529.27
398.40

Saulaines mazdārziņi
Saulaine 2a
Saulaines per.
palīgsaimniecība
Saulaines garāžas
Silarāji 1
Silarāji 2

40760080076
40760080285

4076 006 0166
40760060100
40760060155
40760060157

Smedes
Spricēni

40760050060
40760030450

Šķūnīši
Štumbergi
Švirkale 2
Umuļi
Upmalas
Uškuri

40760080360
40760090042
40760110042
40760030204
40760060148
40760010036

Vaski
Vecrozēni
Virpuļi
Vīksnu lauki
Ziedoņi 9

40760030343
4076003348
40760030016
40760030020
40760060113
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Ziedoņi 11
Ziedoņi 17
Ziedoņi 19
Ziedoņi 20
Ziedoņi 24
Ziedoņi 26
Ziedoņi 30
Ziedoņi 40
Zvani
Zvaniņu lauks
Svitenes pagasts

40760060115
40760060121
40760060123
40760060124
40760060150
40760060153
40760060156
40760060205
40760030435
40760030559

Zemes gabals 0.03 ha
Zemes gabals 0.04 ha
Zemes gabals 0.067 ha
Zemes gabals 0.03 ha
Zemes gabals 0.12 ha
Zemes gabals 0.0358 ha
Zemes gabals 0.15 ha
Zemes gabals 0.26 ha
Zemes gabals 1.2 ha
Zemes gabals 0.7 ha

298.80
398.40
667.33
298.80
239.04
357.14
389.87
369.95
1886.73
2043.25

298.80
398.40
667.33
298.80
239.04
357.14
389.87
369.95
1886.73
2043.25

Apšenieki

40880010068

Zemes gabals 2.4 ha

3214.27

3214.27

Āboliņi
Austrumnieki

40880040147
40880040244

Zemes gabals 1.0 ha
Zemes gabals 1.86 ha

1394.41
2589.53

1394.41
2589.53

Auzas

40880040476

Zemes gabals 0.1566 ha

613.26

613.26

Āres

40880030129

Zemes gabals 12.84ha

20743.00

20743.00

Cukuriņi

40880010042

Zemes gabals 0.5605 ha

2596.74

2596.74

Ciršu lauks

40880040047

Zemes gabals 0.53 ha

976.09

976.09

Bez nosaukuma
Bērziņi-Kožeļi

40880010051
40880040421

Zemes gabals 0.136 ha
Zemes gabals 0.23 ha

116.68
910.64

116.68
910.64

Putniņi

40880010055

Zemes gabals 0.8 ha

1340.34

1340.34

Bez nosaukuma

40880030111

Zemes gabals 1.13 ha

1394.41

1394.41

Zeme (bez nosaukuma)

40880030131

Zemes gabals 1.02 ha

2085.93

1680.41

Zeme (bez nosaukuma)
Zeme (bez nosaukuma)
Zeme (bez nosaukuma)

40880080022
40880090032
40880040311
40880040285

Bez nosaukuma

40880040483

Zemes gabals 0.2 ha
Zemes gabals 1.7 ha
Zemes gabals 2.7 ha
Zemes gabals 0.1 ha
Zemes gabals 1.3 ha
Zemes gabals 1.6 ha

278.88
5116.65
6620.00
126.64
2442.00
2829.00

278.88
5116.65
6620.00
126.64
2442.00
2829.00

Bez nosaukuma

40880040057

Dardedzes

1568.00
2190.00
4143.00

1568.00
2190.00
4143.00

Dunduri
Dzenīši
Ferma
Gubēnu ferma

40880040176
40880040386
40880040146
40880030097
40880040262
40880040070

Zemes gabals 1.4 ha
Zemes gabals 1.26 ha
Zemes gabals 2.3 ha

3212.84
2810.17
853.72
3414.89
1247.85
401967.50

3212.84
2810.17
853.72
3414.89

Gaismas
Induļi
Jaunzvejnieki

40880040447
40880040394
40880070062

Zemes gabals 2.05 ha
Zemes gabals 2.21 ha
Zemes gabals 0,46 ha
Zemes gabals 1,2 ha
Zemes gabals 0.408 ha
Svitenes sieta nams
1523.4 m2
Zemes gabals 0,3 ha
Zemes gabals 2.1 ha

857.99
2959.57

1247.85
401967.50
857.99
2959.57

Kārkliņi
Kautuve
Lazdas

40880030049
40880040446
40880080025

Zemes gabals 1.72 ha
Zemes gabals 0.107 ha
Zemes gabals 0.2 ha

2366.24
192.09
233.35

2366.24
192.09
233.35
76

Lielklači
Līčupīte
Lūki
Osīši
Ošēni -Dzintari
Mazdārziņš 23

40880040321
40880040214
40880040271
40880040257
40880040429
40880040289

Zemes gabals 1.3 ha
Zemes gabals 0.7 ha
Zemes gabals 2.1 ha
Zemes gabals 5.4 ha
Zemes gabals 0.12 ha
Zemes gabals 0.06 ha

1548.08
976.09
2795.94
6747.26
341.49
126.64

1548.08
976.09
2795.94
6747.26
341.49
126.64

Mazkapūnas
Mežloki
Nāzēni
Pašvaldības piekritīgā
zeme
Pumpuriņi
Pilsrundāle – SviteneKlieņi
Saujiņas
Spārniņi
Stropi
Svitenes centrālā katlu
māja

40880040149
40880080003
40880030077

Zemes gabals 2.23 ha
Zemes gabals 1.0 ha
Zemes gabals 1.81ha

3417.74
1533.86
2663.61

3417.74
1533.86
2663.61

40880030126
40880040183

Zemes gabali13.16 ha
Zemes gabals 0,51 ha

14978.56
1381.61

14978.56
1381.61

40880040508
40880070053
40880040156
40880040138
40880040465
40880040419

Zemes gabals 6.8 ha
Zemes gabals 2,4 ha
Zemes gabals 0.5 ha
Zemes gabals 2.0 ha

9622.92
3507.38
697.21
2776.03

9622.92
3507.38
697.21
2776.03

1910.18

1910.18

Svitenes mazdārziņi
Svitenes dārziņi
Svitenes muižas
kapličas ēka
Rezerves fondu zeme
Rezerves fondu zeme
Rezerves fondu zeme
Tiltiņi
Tīrumi
Tīrumi
Upīši
Upmalas
Virbuļi-2
Vīndedži
Vizbuļi
Vīksnu ferma
Zaļlejas
Zemītes
Atkritumu izgāztuve
(Zvārguļi)
Zvejnieki-1
Viesturu pagasts
Alejas
Alejas III

40880040282
40880040024
40880040493
004
40880030167
40880030166
40880030166
40880010065
4088 0030071
40880030080
40880010052
40880070045
40880040197
40880040130
40880040196
40880040237
40880030040
40880070046

Katlu mājas ēka
Zemes gabals 6.49 ha
(kopējā platība)
Zemes gabals 0.3 ha

10241.99
405.32

10241.99
405.52

Kapličas ēka
Zemes gabals 1,66 ha
Zemes gabals 0,02 ha
Zemes gabals 0,03 ha
Zemes gabals 1,5 ha
Zemes gabals 0.72 ha
Zemes gabals 0.7 ha
Zemes gabals 3.4 ha
Zemes gabals 1.5 ha
Zemes gabals 3.3 ha
Zemes gabals 3,0 ha
Zemes gabals 1.8 ha
Zemes gabals 0.7 ha
Zemes gabals 8,1 ha
Zemes gabals 1.1 ha

7978.06
0.00
0.00
0.00
1794.24
7825.79
1407.22
6033.00
1959.29
3413.47
4436.52
3785.00
649.00
7696.31
1401.53

7978.06
3724.00
42.00
28.00
1794.24
7825.79
1407.22
6033.00
1959.29
3413.47
4436.52
3785.00
649.00
7696.31
1401.53

40880060025
40880070061

Zemes gabals 1.3 ha
Zemes gabals 1.17 ha

7398.93
1394.41

7398.93
1394.41

40960100014
40960100036

Zemes gabals 1.4 ha
Zemes gabals 0.27 ha
Zemes gabals 0.8 ha
Zemes gabals 1.12 ha
Zemes gabals 1.4 ha
Zemes gabals 1.0 ha
Zemes gabals 2,0 ha
Zemes gabals 0,25ha

9960.10
517.92
1394.42
1394.12
1952.18
1394.12
2918.31
872.22

9960.10
517.92
1394.42
1394.12
1952.18
1394.12
2918.31
872.22

Aiz mehāniskām
darbnīcām
Ansīši
Augusti

40960070078
40960040125
40960080051
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Ausmas
Atkritumu būve

40960070207
40960040180

Baltiņi

40960080067

Bebri
Bērstele
Bērsteles iela 8
Bērsteles iela 15a
Bērsteles iela 9
Bērstele - māja 11

40960070205
40960070084
4096 0070143
40960070181
4096 007 0144
4096 007 0146

Bērstele - māja 1, 2, 3
Bērsteles-Centra kalte
Bērsteles gaters

4096 007 0352
40960070179
40960070195

Bērsteles pļavas
Bērsteles pirts
Bērsteles šķūnīši
Bērsteles lauki
Bērsteles mazdārziņi
Birzes

Birzītes
Branti-Jaunsūbrēni
Bumburi
Bumburu lauks
Dravenieki
Dzelmju šķūnis
Degvielas bāze
Čepaka
Ezīši
Garā kūts Viesturos
Lielbērsteles parks
Ikužas
Jaunalkšņi
Jaunbērziņi
Jaunā māja
Jaunā māja 1
Jaunā māja 2
Jaunā māja 3
Jaunā māja 5

Zemes gabals 0.91 ha
Zemes gabals 0.0311 ha
Zemes gabals 0.37 ha
Zemes gabals 1.0 ha
Zemes gabals 1.48 ha
Zemes gabals 0.6 ha
Zemes gabals 5.21 ha
Zemes gabals 0,35 ha
Zemes gabals 0,0346 ha
Zemes gabals 0,6172 ha
Zemes gabals 0,38 ha

Zemes gabals 2,8 ha
Zemes gabals 0.59 ha
Zemes gabals 0.48 ha
Zemes gabals 2,1 ha
Zemes gabals 4.1 ha
40960070099
Zemes gabals 5.4 ha
40960070350
Zemes gabals 0.1 ha
40960070189
Zemes gabals 0.2 ha
Zemes gabals 26.12 ha
40960070275
(kopējā platība)
Zemes gabals 14.95 ha
40960070213
(kopējā platība)
4096 006 0071
Zemes gabals 0,4 ha
Zemes gabals 0.53 ha
Zemes gabals 0.528 ha
Zemes gabals 0.283 ha
40960070010
Zemes gabals 1.135 ha
40960050068
Zemes gabals 0.98 ha
40960090020
Zemes gabals 0.85 ha
40960090034
Zemes gabals 1.65 ha
40960110051
Zemes gabals 3.8 ha
40960030063
Zemes gabals 0.26 ha
40880040431
Zemes gabals 0.39 ha
40960090028
Zemes gabals 0.54 ha
40960070289
Zemes gabals 0.367 ha
40960040160
Zemes gabals 0.85 ha
40960070091001 Zemes gabals 5.0417 ha
Nedzīvojamā ēka,105 m2
40960080073
Zemes gabals 0,37ha
40960070111
Zemes gabals 2.0 ha
40960040186
Zemes gabals 1.1 ha
4096 004 0054
Zemes gabals 0,35 ha
Zemes gabals 1.4 ha
40960040212
Zemes gabals 0.81 ha
Zemes gabals 0.48 ha
40960040214
Zemes gabals 0.27 ha
Zemes gabals 0.1 ha
40960040216
Zemes gabals 0.25 ha
40960040233
Zemes gabals 1.1 ha

1101.30
110.98
516.50
1365.96
2063.16
836.65
7176.00
2490.03
135.17
3776.30
2703.46

1101.30
110.98
516.50
1365.96
2063.16
836.65
7176.00
2490.03
135.17
3776.30
2703.46

19920.21
554.92
2086.30
2928.27
5717.10
5762.63
355.72
1422.87

19920.21
554.92
2086.30
2928.27
5717.10
5762.63
355.72
1422.87

37421.51

33666.55

19951.56
2845.74
738.47
350.02
479.51
213.43
1394.41
3493.15
2066.00
5870.77
468.00
702.00
630.33
297.38
2418.88
6671.85
22969.42
2158.50
3756.00
1533.86
9960.11
1952.18
976.09
668.75
377.06
98.17
348.60
1533.86

19951.56
2845.74
738.47
350.02
479.51
213.43
1394.41
3493.15
2066.00
5870.77
468.00
702.00
630.33
297.38
2418.88
6671.85
22969.42
2158.50
3756.00
1533.86
9960.11
1952.18
976.09
668.75
377.06
98.17
348.60
1533.86
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Jaunpārupji
Jaunvarenie
Jaunmatīsi
Jasmīni
Juskas
Karīnas
Karpati
Karpati 1
Kukšu krogs
Kurzemnieki
Koku rinda pie Alejām
Lapiņas
Lediņi
Lejnieki

40960070058
40960040126
40960040168
40960040014
40960040154
40960070363
40960020027
40960020028
4096 010 0013
40960040079
40960100037
40960050042
40960070200
40960050038

Liepu iela 3
Līgas
Lopu kapsēta
Marčenkovs
Mazdārziņi
Mesteri
Mežmales Viesturos
Minerālmēslu mucas
Minerālmēslu šķūnis

40960040068
40960040185
40960070318
40960020040
40960070191
40960030053
40960040187
40960070136
40960070136

Oskari

40960020033

Ozola lauks
Pie Birzēm
Pļavsargi
Pie dīķa
Pie Eglītēm-I
Pie Kaudzītēm-I

40960070198
40960060072
40960020012
40960040178
40960040230
40960040170

Pie Liellaukgaļiem-II
Pie Mežmalēm
Pirms kūtiņām
Putniņi
Titoviča-Pūnes šķūnis

40960040223
40960040188
40960040189
40960070014
40960070336

Tauriņu lauki
Trešā somu māja
Tukšais lauks

40960050073
40960110043
40960070192

Zemes gabals 1,73 ha
Zemes gabals 0,28 ha
Zemes gabals 2.0 ha
Zemes gabals 0.24 ha
Zemes gabals 1.09 ha
Zemes gabals 4.95 ha
Zemes gabals 2.2 ha
Zemes gabals 1.84 ha
Zemes gabals 1,8 ha
Zemes gabals 0,1575 ha
Zemes gabals 0,37 ha
Zemes gabals 1.22 ha
Zemes gabals 1.135 ha
Zemes gabals 0,24 ha
Zemes gabals 0,4 ha
Zemes gabals 0,364 ha
Zemes gabals 0,934 ha
Zemes gabals 0.74 ha
Zemes gabals 0,11 ha
Zemes gabals 4.1 ha
Zemes gabals 2.3 ha
Zemes gabals 1,00 ha
Zemes gabals 0.2 ha
Zemes gabals 0.32 ha
Zemes gabals 2,00 ha
Zemes gabals 5.3 ha
Zemes gabals 2.2ha
Zemes gabals 21.45 ha
(kopējā platība)
Zemes gabals 0.9 ha
Zemes gabals 7,7 ha
Zemes gabals 0.11 ha
Zemes gabals 0.62 ha
Zemes gabals 0.78 ha
Zemes gabals 0.59 ha
Zemes gabals 0.26 ha
Zemes gabals 0.5 ha
Zemes gabals 0.4 ha
Zemes gabals 0.57 ha
Zemes gabals 0.6 ha
Zemes gabals 0.51 ha
Zemes gabals 0.32 ha
Zemes gabals 0.99 ha
Zemes gabals 0.85 ha
Zemes gabals 1.17 ha
Zemes gabals 0.48 ha
Zemes gabals 0.37 ha
Zemes gabals 0.34 ha
Zemes gabals 0.53 ha
Zemes gabals 0.67 ha
Zemes gabals 0.9 ha

2006.25
284.57
2788.83
1707.45
1992.02
6126.89
2260.00
1963.57
12805.85
919.17
1316.16
2071.71
1226.52
1707.45
1105.57
377.06
2164.19
5264.63
149.40
5717.10
214.85
1734.48
250.00
401.00
2333.51
5655.92
2566.86

2006.25
284.57
2788.83
1707.45
1992.02
6126.89
2260.00
1963.57
12805.85
919.17
1316.16
2071.71
1226.52
1707.45
1105.57
377.06
2164.19
5264.63
149.40
5717.10
214.85
1734.48
250.00
401.00
2333.51
5655.92
2566.86

29565.84
1254.97
66159.27
128.06
752.69
910.64
816.73
106.72
647.41
466.70
664.48
583.38
918.00
808.19
1087.07
1185.25
1632.03
529.30
516.50
473.82
738.47
839.00
960.44

29565.84
1254.97
66159.27
128.06
752.69
910.64
816.73
106.72
647.41
466.70
664.48
583.38
918.00
808.19
1087.07
1185.25
1632.03
529.30
516.50
473.82
738.47
839.00
960.44
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Selgas
Sēļi
Širvji
Švirkaļi
Ūpīši
Vairogu mazdārziņš 1
Vairogu mazdārziņš 2
Vairogu mazdārziņš 3
Vairogu mazdārziņš 4
Vairogu mazdārziņš 5
Vairogu mazdārziņš 6
Vecsūbrēni

40960040076
40960020017
40960020019
40960110033
40960050036
40960080086
40960080087
40960080088
40960080089
40960080076
40960080085
40960050040

Veļa
Viesturu (Ķopju) kalte
Viesturu mazdārziņi

40960020029
40960050053
40960040184

Viesturu lauki
Vitkovska
Zeme
Zeme pie Birzēm
Zeme pie upes
Zeme pie
Jaunburtniekiem

40960040143
40960020025
40960070360
40960060072
40960070193

Zemes gabals 1,0 ha
Zemes gabals 9,54 ha
Zemes gabals 0.30 ha
Zemes gabals 0.743 ha
Zemes gabals 1.49 ha
Zemes gabals 2,05 ha
Zemes gabals 14.45 ha
Zemes gabals 2.82 ha
Zemes gabals 0.1 ha
Zemes gabals 0.09 ha
Zemes gabals 0.09 ha
Zemes gabals 0.11 ha
Zemes gabals 0.11 ha
Zemes gabals 0.17 ha
Zemes gabals 0.69 ha
Zemes gabals 1.2 ha
Zemes gabals 1.0 ha
Zemes gabals 0.33 ha
Zemes gabals 2.0 ha
Zemes gabals 0.55 ha
Zemes gabals 0.45 ha
Zemes gabals 0,42 ha
Zemes gabals 0,6 ha
Zemes gabals 1.6 ha
Zemes gabals 0.05 ha
Zemes gabals 0.9 ha
Zemes gabals 2.8 ha

40960050062

Zemes gabals 1.4 ha

1936.53
13302.43
418.33
533.58
13517.28
1691.80
18305.25
2966.69
129.49
116.68
116.68
142.29
142.29
78.26
3322.41
1400.10
1166.75
466.70
5691.49
587.65
525.04
489.47
700.05
1866.80
69.72
1254.97
2629.46

1936.53
13302.43
418.33
533.58
13517.28
1691.80
18305.25
2966.69
129.49
116.68
116.68
142.29
142.29
78.26
3322.41
1400.10
1166.75
466.70
5691.49
587.65
525.04
489.47
700.05
1866.80
69.72
1254.97
2629.46

1952.18

1952.18

3.3.2 Rundāles novada domei piekrītošas nedzīvojamo ēku un būvju apbūves zemes
Atrašanās vieta
Rundāles pagasts
Svitenes pagasts
Viesturu pagasts

3.3.3

Kopējais zemes
vienību skaits
558
219
311

Kopējā platība
(ha)
342.6241
150.8257
277.7688

Uzskaites vērtība
(EUR) 2018.gadā
695062
274606
557189

Rundāles novada domei piekrītošas neapbūvētās lauku apvidus zemes

Adrese
Rundāles pagasts

Lielupes mala
Autobusu pietura
Mazmežotnes mežs

Kadastra apz.

Platība(ha)

Uzskaites
vērtība(EUR)
2017.gadā

40760010048
40760010076
40760070040
40760070078
40760070079
40760030532
40760040048

5.9
18.7
2.08
5.8
3.4
0.15
9.37

8394.94
26607.70
2134.31
8246.96
4843.46
284.57
12666.40

Uzskaites
vērtība(EUR)
2018.gadā
8394.94
26607.70
2134.31
8246.96
4843.46
284.57
12666.40
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Kājnieku tilts
Lepšukalns (Zaķu karjers)
Cērņu kapsēta
Sudmalu kapsēta
Priedīšu kapsēta
Važītes kapsēta
Svitenes pagasts
Svitenes centrs
Svitenes parks
Karjers pie Rudzīšiem
Gubēnu kapsēta
Vidukļu kapsēta
Rimdžūnu kapsēta
Sarkaņu kapsēta
Svitenes kapsēta
Viesturu pagasts
Lielbērsteles parks
Viesturi-Grāvendāles parks
Zaļā zona pie Bērsteles ielas 16
Cielavu kapi
Melanšu kapsēta
Beķeru kapsēta
Beķeru kapu stāvlaukums
Senči-Beķeru kapsēta
Eliņu kapi

40760040088
40760070039
40760010059
40760030531
40760060139
40760060140
40760070044

0.112
15.9
4.1000
3.15

159.36
26175.15
5833.78
2465.84

159.36
26175.15
5833.78
2465.84

3.6
5.8

5122.34
8252.66

5122.34
8252.66

40880040467
40880040493
40880090042
40880010075
40880030067
40880060024
40880090040
40880050065

6.18
9.4
0.99
0.3
0.65
0.62
1.3
2.29

13808.79
10700.00
2276.59
426.86
711.44
1138.30
1849.73
5478.06

13808.79
10700.00
2276.59
426.86
711.44
1138.30
1849.73
5478.06

40960070091
40960050069
40960070368
40960020020
40960040103
40960070090
40960070171
40960070173
40960030051

5.0417
1.2
0.36
4.9
0.53
2.0
0.15
2.21
1.4

6671.84
1707.45
1280.58
6972.07
711.44
2845.74
1067.15
2447.34
1992.02

6671.84
1707.45
1280.58
6972.07
711.44
2845.74
1067.15
2447.34
1992.02
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RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI
Rundāles novada pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu budžeta ieņēmumi EUR
Ieņēmumu veidi
Kopā ieņēmumi(pamatbudžets +speciālais budžets)
I. Pamatbudžeta ieņēmumi, t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Valsts un pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas un nodokļu pamatparādu kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
II Speciālā budžeta ieņēmumi, t.sk
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonda līdzekļi
Privatizācijas fonda ieņēmumi
III Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi, t.sk
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2017.gads
4877990
4770720
1587731
636812
25204
2923
2360

5473440
5362640
1604891
708982
18029
9875
853

2019.gads
plānotais
5517281
5408318
1563790
517409
16840
3045
1000

162528
605422
1541267
206473
106023
3871
101707
445
1247
1247

75145
637124
2059138
248603
110204
4340
104663
1201
596
596

0
651149
2394644
260441
108963
4300
104663
0
0
0

2017.gads

2018. gads

2018.gads

2019. gads

Izdevumi kopā
Pamatbudžeta izdevumi kopā

4576111
4472305

6465691
6424458

7282977
7075152

Vispārējie valdības dienesti
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
t.sk
PII Mārpuķīte
Pilsrundāles vidusskola
SPII Saulespuķe
Sociālā aizsardzība
Speciālā budžeta izdevumi kopā
Ekonomiskā darbība
Ziedojumu budžeta izdevumi
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība

410301
0
20929
157438
1355355
2620
469550
1861541
354429
1197191
309921
194571
101991
101991
1815
1000
815

440968
0
23141
1942395
1104821
4127
700216
1997681
383264
1265085
349332
211109
40633
40633
600
350
250

424481
100000
23551
833896
3010072
3426
408117
1934983
382621
1214988
337374
336626
207825
207825
0
0
0
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Rundāles novada domes pamatbudžeta ieņēmumi
Rundāles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2018.gadā bija 5473440 EUR jeb
89,7%, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 5362640 EUR jeb 88,95% no plānotā un speciālā
budžeta ieņēmumi 110204 EUR jeb 101.61 % no plānotā, ziedojumi un dāvinājumi 596 EUR
apmērā.
Galvenais Rundāles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu avots 2018.gadā bija
iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tā prognoze tika izpildīta par 98,76 %.
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Pašvaldību
budžetu
transferti
5%

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
30%

Valsts
budžeta
transferti
38%

Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi
12%

Rundāles novada pamatbudžeta ieņēmumu
lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1604891 EUR apmērā, saņemtie maksājumi no
pašvaldību budžetiem 248603 EUR apmērā, no valsts
pamatbudžeta (dotācijas un mērķdotācijas) 2059138
EUR apmērā, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi 708982 EUR un nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm 18029 EUR. Par dažādu maksas
pakalpojumu sniegšanu un cita veida ieņēmumiem
saņemti 637124 EUR, nenodokļu ieņēmumi 10728
EUR, ieņēmumi no valsts/pašvaldību īpašuma
iznomāšanas,
pārdošanas
un
nodokļu
pamatparādu kapitālizācijas 75145 EUR.

Nekustamā
īpašuma
nodoklis
par zemi Ieņēmumi no
13%
valsts
(pašvaldību)
īpašuma
iznomāšanas
2%

2019.gada
pamatbudžeta
ieņēmumi
plānoti 5408318 EUR apmērā, kas salīdzinot ar
2018. gada ieņēmumiem ir lielāki par 45678
EUR, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2019.
gadā plānots 1563790 EUR, kas ir par 41101 EUR mazāks nekā 2018.gadā, valsts budžeta
transfertu maksājumi 2019. gadā plānoti 2394644 EUR, kas ir par 335506 EUR lielāki nekā
saņemts 2018. gadā. Maksājumi no pašvaldību budžetiem 2019. gadā plānoti 260441 EUR,
kas ir par 118381 EUR lielākis kā 2018. gadā.
2018.gada Rundāles novada pašvaldības budžeta izdevumi bija 6465691 EUR jeb 77.5 no
plānotā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 6424458 jeb 77.99% no plānotā, speciālā budžeta
izdevumi 40633 EUR jeb 28.76% no plānotā, ziedojumi un dāvinājumi 600 EUR.
Rundāles novada domes pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā
Pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā sastādīja
6424458 EUR, lielāko
īpatsvaru izdevumu PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Vispārējie
kopapjomā sastāda izglītības izdevumi, tajā skaitā
valdības dienesti
6.86%
Pilsrundāles vidusskolas izdevumi 1265085
Sabiedriskā
Sociālā
EUR, pirmsskolas izglītības iestādes aizsardzība
kārtība un
drošība
3.29%
„Mārpuķīte” izdevumi 383264 EUR, SPII
0.36%
„Saulespuķe” izdevumi 349332 EUR, vides
Izglītība
aizsardzības izdevumi 2018. gadā sastāda
31.09%
Ekonomiskā
darbība
1104821 EUR, vispārējo valdības dienestu
30.23%
izdevumi 440968 EUR, sociālās aizsardzības
izdevumi 211109 EUR, atpūta, kultūra,
Vides
Atpūta, kultūra
aizsardzība
reliģija 700216 EUR, sabiedriskā kārtība
un reliģija
17.20%
10.90%
un drošība 23141 EUR, ekonomiskā
Veselība
darbība 1942395 EUR.
0.06%
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Speciālā budžeta ieņēmumi 2018.gadā sastāda EUR 110204, no kuriem lielāko daļu
veido autoceļu fonda līdzekļi - 104663 EUR apmērā, kas ir 2017. gada līmenī, arī 2019. gadā
plānots saņemt tādu pašu summu - 104663 EUR. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2018. gadā
saņemti 4340 EUR apmērā, kas ir par
SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
469 EUR vairāk, nekā 2017.gadā, bet
Nodokļu
2019.gadā ieplānoti 4300 EUR - par Privatizācijas
ienākumi
fonda līdzekļi
40 EUR mazāk, nekā 2018.gadā.
4%
1%
2018. gada ziedojumu budžeta
ieņēmumus sastāda A/S SEB
ziedotie 350 EUR Rundāles novadu
Autoceļu
svētku organizēšanā, Daktera Ozoliņa
fonda līdzekļi
95%
fonds, kura līdzekļu izlietojums paredzēts
lai
materiāli
stimulētu
Pilsrundāles
vidusskolas spējīgākos un centīgākos
absolventus. Šie saņemtie ziedojumi ir izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

2018. gada speciālā budžeta lielāko izdevumu daļu sastāda ekonomiskās darbības
izdevumi, kas sevī ietver autoceļu uzturēšanas izmaksas un vides aizsardzības izmaksas,
2018. gadā šie izdevumi bija 40633 EUR, kas ir par 61358 EUR mazāk nekā 2017. gadā, bet
2019. gadā plānoti 207825 EUR, kas ir par 167192 EUR vairāk kā 2018. gadā.
Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem.
Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija
ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī.
2018.gadā Rundāles novada dome, nodrošināja novada attīstības un investīciju projektu
ieviešanu un realizāciju - ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāžu u.c. iestāžu
rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā,. Lai veicinātu Rundāles
novada attīstību, investīcijām infrastruktūrā tika piesaistīti Eiropas Savienības fonda līdzekļi,
kā arī ņemti aizdevumi Valsts kasē. Pašvaldība 2018. gadā piesaistīja kredītresursus
multifinkcionālā centra 4. kārtas būvniecībai, ESF projektam “Viesturu kultūras centra ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana”, ELFLA projekta “Pašvaldības ceļa Pilsrundāle – Svitene
pārbūve” īstenošanai.
Pašvaldības kredītsaistības, noslēdzot 2018.gadu, sastādīja 5% no pamatbudžeta
ieņēmumiem (bez mērķdotācijām). Pašvaldības finanšu kapacitāte ir pietiekama, lai arī
2019.gadā piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu
investīcijas projektu īstenošanai.
Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem pašvaldība saskaras.
Kā būtiskākos riskus Rundāles novada domes turpmākajā darbībā jāatzīmē, ka, joprojām
aktuāla ir novada iedzīvotāju bezdarba problēma, tā rezultātā var samazināties budžeta
ieņēmumi. Galvenokārt iedzīvotājiem rodas grūtības norēķināties par sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem un samaksāt nekustamā īpašuma nodokli.
Galvenie risku samazināšanas pasākumi tika realizēti optimizējot budžeta izdevumus,
īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes
projektus, tā rezultātā samazinot izdevumus par siltumapgādi, veidojot uzkrājumus dažādu
projektu realizācijai. Ļoti liels risks ir samērā jaunu, darbaspējas vecuma, cilvēku
aizbraukšana no novada, gan uz pilsētām, gan ārvalstīm. Tas rada ļoti sliktu vispārējo
sociālekonomisko situāciju novadā.
Joprojām vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās pašvaldībā, kas nākotnē var
apdraudēt pašvaldības funkciju kvalitatīvu izpildi un apdraud pašas pašvaldības pastāvēšanu.
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Riskus pašvaldības darbā veido arī kopējā situācija valstī būvniecības jomā. Realizējot
lielāka finansiāla apjoma būvniecības projektus, pašvaldība saskaras ar tehnisko projektu
izstrādātāju paviršo attieksmi pret savu darbu, kas ļoti bieži rada riskus, gan finansējuma
piesaistīšanai, gan projektu sekmīgai realizācijai. Arī būvniecības firmu darbs nav sakārtots
tā, lai pašvaldība varētu 100% tām uzticēties un būvniecības objekti tiktu realizēti laikā un
labā kvalitātē.
Riskus pašvaldības darbā rada neskaidrības par politiķu izteikumiem par jaunas
Teritoriālās reformas plānošanu, kas rada satraukumu pašvaldībās, kuras plānojot savu
nākotni nevar brīvi un bez kāda apdraudējuma strādāt.
Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

A

B

1000
1100
1110
1120

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

C

1

2

13 424 292

11 413 850

1.1.

36 652

28 934

1.1.1.

21 447

25 786

1.1.2.

3 520

3 148

1.

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1.1.3.

5 703

0

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1.1.4.

3 988

0

1.1.8.

1 994

0

13 387 626

11 384 902

1180
1200

Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem
Pamatlīdzekļi

1.2.

1210

Zeme, ēkas un būves

1.2.1.

9 618 854

9 711 488

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1.2.2.

58 896

33 261

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1.2.3.

634 272

723 927

1.2.4.

2 612 843

704 321

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1.2.6.

73 886

83 463

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1.2.8.

388 875

128 442

1.3.

14

14

1.3.5.

14

14

4 553 994

3 552 404

1300
1350
2000

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

2.

2100

Krājumi

2.1.

22 305

22 413

2300

Debitori

2.3.

329 864

298 868

2.4.

13 797

11 715

2.6.

4 188 028

3 219 408

17 978 286

14 966 254

2400
2600
I.

AKTĪVS

Piezīmes
Nr.

Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
Naudas līdzekļi
BILANCE (1000+2000)

I.
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Konta
Nr.

Posteņa nosaukums

A

B

3000
3500

PASĪVS
Pašu kapitāls
Budžeta izpildes rezultāti

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

C

1

2

3.

11 665 785

11 459 643

3.5.

11 665 785

11 459 643

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts

3.5.1.

11 459 643

10 747 783

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

3.5.2.

206 142

711 860

5.

6 312 501

3 506 611

5.1.

4 811 717

2 826 360

5.1.1.

4 713 805

2 826 054

5.1.5.

97 912

306

1 500 784

680 251

5000
5100
5110
5150
52005900

Kreditori
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi
Īstermiņa saistības

5.2.-5.9.

5200

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa

5.2.

314 865

241 745

5300

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

5.3.

271 473

105 188

5.4.

204 166

196 796

5400

Īstermiņa uzkrātās saistības

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)

5.6.

1 859

675

5700

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

5.7.

37 668

18 124

670 753

117 723

5900

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.

5910

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

5.9.1.

65 132

73 008

5.9.2.

605 621

44 715

17 978 286

14 966 254

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

C

1

2

5930
I

Avansā saņemtie transferti
BILANCE (3000+4000+5000)

Kods

Posteņa nosaukums
ZEMBILANCE

A
9100

B
Zembilances aktīvi

I.

9.1.

165 569

100 484

9110

Iespējamie aktīvi

9.1.1.

18 358

19 672

9130

Saņemamie līgumsodi un naudas sodi

9.1.3.

97 589

31 196

9190

Citi zembilances aktīvi

9.1.9.

49 622

49 616

9500
9590

Zembilances pasīvi

9.5.

567 820

568 681

Citas zembilances saistības

9.5.9.

567 820

568 681
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Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums

KODI
0407700
x
2018

PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS

Rundāles novads

Iestādes nosaukums Rundāles novads (Konsolidētais)
Pārskata periods: (gads)

(euro)
Darījumi (+,-)

Kods

Aizdevējs

Institucionālā
sektora
klasifikācijas kods

Mērķis

A

B

C

D

E

F

G

H

19.12.2016

20.12.2031

mainīga

EUR

131 949

86 947

86 947

0

0

0

0

0

0

0

86 947

23.04.2014

20.03.2034

mainīga

EUR

601 777

279 695

279 695

0

-17 212

-17 212

0

0

0

0

262 483

02.03.2018

20.02.2043

mainīga

EUR

1 987 144

0

1 883 289

1 883 289

0

0

0

0

0

0

1 883 289

21.12.2010

20.12.2020

mainīga

EUR

69 640

9 814

9 814

0

-3 131

-3 131

0

0

0

0

6 683

02.03.2011

20.02.2036

mainīga

EUR

82 912

68 000

68 000

0

-3 728

-3 728

0

0

0

0

64 272

24.02.2006

20.01.2026

mainīga

EUR

640 292

196 680

196 680

0

-23 840

-23 840

0

0

0

0

172 840

19.12.2016

20.12.2031

mainīga

EUR

117 680

72 679

72 679

0

-8 376

-8 376

0

0

0

0

64 303

07.05.2015

20.04.2030

mainīga

EUR

187 668

63 852

63 852

0

-5 064

-5 064

0

0

0

0

58 788

30.09.2014

20.09.2029

mainīga

EUR

360 774

64 343

64 343

0

-5 476

-5 476

0

0

0

0

58 867

21.05.2003

20.05.2018

mainīga

EUR

84 519

3 244

3 244

0

-3 244

-3 244

0

0

0

0

0

25.04.2018

20.04.2033

mainīga

EUR

90 965

0

90 965

90 965

0

0

0

0

0

0

90 965

04.09.2008

20.08.2018

mainīga

EUR

96 755

9 963

9 963

0

-9 963

-9 963

0

0

0

0

0

04.09.2008

20.08.2018

mainīga

EUR

48 378

4 983

4 983

0

-4 983

-4 983

0

0

0

0

0

05.12.2008

20.07.2033

mainīga

EUR

1 707 446

1 047 702

1 047 702

0

-85 373

-85 373

0

0

0

0

962 329

01.04.2017

20.03.2042

mainīga

EUR

400 000

399 990

399 990

0

0

0

0

0

0

0

399 990

09.12.2016

20.12.2041

mainīga

EUR

400 000

400 000

400 000

0

-16 634

-16 634

0

0

0

0

383 366

25.04.2018

20.04.2043

mainīga

EUR

228 362

0

228 362

228 362

0

0

0

0

0

0

228 362

19.07.2016

20.06.2021

mainīga

EUR

29 484

22 932

22 932

0

-6 552

-6 552

0

0

0

0

16 380

03.04.2017

20.03.2022

mainīga

EUR

23 783

19 283

19 283

0

-5 596

-5 596

0

0

0

0

13 687

18.03.2013

20.03.2028

mainīga

EUR

357 811

261 936

261 936

0

-25 555

-25 555

0

0

0

0

236 381

29.09.2011

20.09.2021

mainīga

EUR

126 778

52 825

52 825

0

-14 087

-14 087

0

0

0

0

38 738

04.09.2008

20.08.2018

mainīga

EUR

28 457

2 931

2 931

0

-2 931

-2 931

0

0

0

0

0

x

x

x

x

7 802 574

3 067 799

5 270 415

2 202 616

-241 745

-241 745

0

0

0

0

5 028 670

03

Valsts kase

S13 01 00

Apgaismotā gājēju celiņa būvniecība
Pilsrundāles ciemā 2. kārta

03

Valsts kase

S13 01 00

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai
Pilsrundāles vidusskolā un Bērsteles
struktūrvienības ēkā KPFI-15./33

03

Valsts kase

S13 01 00

03

Valsts kase

S13 01 00

03

Valsts kase

S13 01 00

03

Valsts kase

S13 01 00

Pašvaldības
ceļa"Pilsrundāle_Svitene "Pārbūve
Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Rundāles novadā
Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Rundāles novadā 2.
kārta
Rundāles pagasta ūdenssaimniecība

03

Valsts kase

S13 01 00

03

Valsts kase

S13 01 00

03

Valsts kase

S13 01 00

03

Valsts kase

S13 01 00

03

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

04

Valsts kase

S13 01 00

tklātās daudzfunkcionālās arēnas
būvniecība Svitenē
Ūdenssaimniecības attīstība
Rundāles novadaSvitenes ciemā
Ūdensssaimniecības attīstība
Rundāles novada Rundāles pagasta
Pilsrundāles ciemā
Ūdensvada tīklu daļēja atjaunošana
un sadzīves notekūdeņu un to
attīrīšanas iekārtu un to būvju
renovācija
Viesturu kultūras centra ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana
Bērsteles pamatskolas jumta
rekonstrukcija
Daudzfunkcionālās administratīvās
ēkas jumta rekonstrukcija
Jaunas sabiedriskās ēkas (
bērnudārza) būvniecība
Multifunkcionālā centra 1. un 3.
kārtas būvniecība
Multifunkcionālā centra 1. un 3.
kārtas būvniecība
Multifunkcionālā centra 4. kārtas
būvniecība
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai(Automašīnas iegāde)
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta(automašīnu )iegādei
Pirmskolas izglītības iestādes
Svitene vienkāršotā renovācija
Saulaines sociālā pakalpojumu
centra rekonstrukcija
Tehnisko projektu izstrāde

x

Kopā

x

x

Atmaksas
termiņš
(dd.mm.gggg)

% likme

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
Pārskata
līguma summa perioda sākumā

I

1

palielinājums (+)

Izmaiņas, kas nav darījumi (+, -)

Valūtas kursa svārstības
(+,-)

Līguma
parakstīšanas
datums
(dd.mm.gggg)

samazinājums (-)

kopā

pārskata
periodā

2

3

kopā

pārskata
periodā

4

5

kopā

pārskata
periodā

kopā

pārskata
periodā

6

7

8

9

Pārskata perioda
beigās
(1.+3.+5. +7.+9.)
10
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
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