Nr. 2 (168) 2010.gada FEBRUĀRIS
NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī nolēma:
- apstiprināt Rundāles novada domes 2010. gada saistošos
noteikumus Nr. 1 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr. 2
„Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009. gada
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus””. Noteikumi stājas spēkā
ar 2010. gada 1. aprīli;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr. 3
„Par grozījumu veikšanu Rundāles novada domes 2009. gada
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par pašvaldības pabalstiem
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus””. Noteikumi stājas
spēkā ar 2010. gada 1. aprīli;
- precizēt Rundāles novada domes 2009.gada saistošos noteikumus
Nr. 7 „Par Rundāles novada sabiedriskās kārtības un administratīvās
atbildības noteikumiem”, atbilstoši Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas sniegtajam atzinumam;
- precizēt Rundāles novada domes 2009.gada saistošos noteikumus
Nr. 10 „Par Rundāles novada domes nodevām”, atbilstoši Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegtajam atzinumam;
- apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā nosaka pedagogu darba
slodzes lielumu un amata vienību skaitu Rundāles novada
Pilsrundāles vidusskolā un tās struktūrvienībās 2009./2010.mācību
gadam”;
- apstiprināt projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010”
nolikumu un projektu izvērtēšanas komisijas instrukciju;
- sagatavot un iesniegt projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Rundāles novadā” pieteikumu; projekta īstenošanas
kopējā summa Ls 199 042,58, kas sastāv no Ls 123 373,50 ELFLA
finansējuma un Ls 75 669,08 Rundāles novada domes finansējuma,
tajā skaitā PVN 21% Ls 34 544,58;
- pārtraukt projekta „Svitenes pagasta saieta nama vienkāršotā
rekonstrukcija” realizāciju;
- sagatavot un iesniegt projekta „Svitenes pagasta saieta nama
rekonstrukcija” pieteikumu; projekta īstenošanas kopējā summa
Ls 169 400,00 kas sastāv no Ls 105 000,00 ELFLA finansējuma
un Ls 64 400,00 Rundāles novada domes finansējuma, tajā skaitā
PVN 21% Ls 29 400,00;
- piedalīties sadarbības projektā ar Zemgales plānošanas reģionu
„Radošo industriju attīstība Latvijas Lietuvas pārrobežas reģionos”;
projekta īstenošanas kopējā summa Ls 27 940,00, kas sastāv
no Ls 23 749,00 ERAF finansējuma, Ls 1 397,00 Latvijas valsts
finansējuma un Ls 2 794,00 Rundāles novada domes finansējuma;
- piedalīties sadarbības projektā ar Zemgales plānošanas reģionu
„Kopēji ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes
baseinā”; projekta īstenošanas kopējā summa Ls 28 094,00, kas
sastāv no Ls 23 880,00 ERAF finansējuma, Ls 1 404,00 Latvijas
valsts finansējuma un Ls 4 214,00 Rundāles novada domes
finansējuma;
- piedalīties sadarbības projektā ar Zemgales plānošanas reģionu
„Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību”; projekta
īstenošanas kopējā summa Ls 28 028,00, kas sastāv no
Ls 23 824,00 ERAF finansējuma, Ls 1 401,00 Latvijas valsts
finansējuma un Ls 4 204,00 Rundāles novada domes finansējuma;
- piedalīties sadarbības projektā ar Lietuvas Republikas Pakruojis
rajona pašvaldību „Etniskas valsts bez robežām izveidošana
Latvijas – Lietuvas reģionos”; projekta īstenošanas kopējā summa
Ls 68 760,00, kas sastāv no Ls 58 446,00 ERAF finansējuma,
Ls 3 438,00 Latvijas valsts finansējuma un Ls 6 876,00 Rundāles
novada domes finansējuma;
- sagatavot un iesniegt projekta „Sadarbības veidošana starp
sociālajiem dienestiem Latvijas – Lietuvas pārrobežas reģionā

Rundāles novada domes informatīvs izdevums
psihosociālā darba uzlabošanai ar ģimenēm” pieteikumu. Projekta
kopējā summa Ls 96 439,87, kas sastāv no Ls 81 973,89
ERAF finansējuma, Ls 4 821,99 Latvijas valsts finansējuma un
Ls 9 643,99 Rundāles novada domes finansējuma;
- nodot Bauskas novada domei Rundāles novada pašvaldības
funkcijas – nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības
procesa tiesiskumu un atsevišķus uzdevumus, noslēdzot deleģē
juma līgumu līdz 2013.gada 31.janvārim;
- nodot Bauskas novada domei Rundāles novada pašvaldības funk
ciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, organizēt sporta metodisko
darbu un veicināt sportu un atsevišķus uzdevumus, noslēdzot
deleģējuma līgumu līdz 2012.gada 31.decembrim;
- noteikt Svitenes pagasta nekustamajā īpašumā „Pagastmāja”
maksu par apkurināmās platības kvadrātmetru apkures sezonā;
- atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Rundāles novada domei
piederošo transportlīdzekli pasažieru autobusu SETRA S210H
(reģ. Nr. – GL 4551, izlaiduma gads – 1986); noteikt transportlīdzekļa
nosacīto cenu Ls 4200,00;
- izveidot jaunu amata vietu Attīstības nodaļā – speciālists izglītības
un informācijas tehnoloģiju jautājumos;
- pagarināt ar Ediju Asmonaviču 2009. gada 4. februārī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 7/2009 termiņu līdz 2011. gada
31.janvārim;
- nodot īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu 1,51 ha apmērā
Viesturu pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Vairogi” par
pajām iegūto dzīvokļu īpašniekiem;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Pīlādzīši”,
Rundāles pagastā;
- piešķirt adresi dzīvojamai ēkai „Stirnas” Viesturu pagastā. Lēmums
stājas spēkā līdz ar minētā nekustamā īpašuma nodošanu
ekspluatācijā;
- pievienot zemes īpašumu „Īslīces stacija 3” zemes īpašumam
„Mārpuķīte”, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mācītājmājas – Ķesteri”
Rundāles pagastā otrās zemes vienības zemes gabalu 3.41 ha
platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Nodrošināt ar nekus
tamā īpašuma „Mācītājmājas – Ķesteri” sadalīšanu saist īt o
izdevumu finansējumu Ls 600 apmērā no Rundāles novada domes
budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem zemju uzmērīšanai un
ierakstīšanai Zemesgrāmatā.
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2010.gada 25.februārī
plkst.13.00.

PAZIŅOJUMS

par nodomu noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Rundāles novada administratīvajā teritorijā
Rundāles novada dome informē par nodomu noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rundāles novada
administratīvajā teritorijā uz 13 gadiem.
Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus aicinām iesniegt līdz
2010. gada 12. martam Rundāles novada domes Sekretariātā,
Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs.
Pamatojoties uz saņemtajiem rakstveida priekšlikumiem un
iebildumiem, tiks izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu.
Tālrunis uzziņām: 639 62 236 (Ludmila Knoka, Rundāles novada
domes Lauku attīstības speciāliste)

2.

JAUNUMI PAR
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI
Šajā gadā Saeima  pieņēmusi likumu, sarūpējot iedzīvotājiem
vairākus jaunus nodokļus un mainot esošo nodokļu likmes.
Izmaiņas attiecas arī uz nekustamā īpašuma nodokli.
Nodoklis par zemi
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pan
tam zemes nodokļa likme šogad ir paaugstināta līdz 1,5 %
no kadastrālās vērtības zemei un saimnieciskajā darbībā
izmantojamām ēkām (2009.gadā tā bija 1%), saglabājot 25%
nodokļa pieauguma ierobežojumu pašreiz esošajiem nodokļa
objektiem līdz 2010. gada beigām.
Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
kārtību par zemi -  izmaiņu nav. Tāpat kā katru gadu, arī šogad
tradicionālos maksāšanas paziņojumus par zemes nodokli
pašvaldība iedzīvotājiem izsūtīs līdz šī gada 1.martam.
Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī - ne
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas, taču visu
aprēķināto nodokļa summu var nomaksāt vienā maksājumā avansa veidā visam gadam. Paziņojumi par zemes nodokli tiks
sūtīti pa pastu.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma
rašanās un izbeigšanās
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.pantam,
ir mainījušies nodokļa maksāšanas rašanās un izbeigšanās laiki.
Nekustamā īpašuma nodokli sāk maksāt ar nākamo taksācijas
gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās un ar
nākamo mēnesi pēc valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma
lietošanas vai nomas tiesību rašanās.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir pienākums
mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās
dienas pieteikties pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā
atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa. Tas nozīmē, ka,
piemēram, lai saņemtu izziņu zemesgrāmatai, īpašuma
pirkšanas – pārdošanas gadījumā nodokli vajadzēs samaksāt
par visu gadu.

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS
PIEDALĪTIES PROJEKTU
KONKURSĀ!
Jau otro gadu Rundāles novada dome turpina sadarboties ar
Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
(KNHM). Pagājušajā gadā Viesturu pagastā projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2009” ietvaros finansiāli tika atbalstīti
13 iedzīvotāju iniciēti sabiedriskā labuma projekti.
Arī šogad Rundāles novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta
iespēja uzlabot savu apkārtējo vidi pašiem, realizējot savu
ideju projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010.”
Jebkura Rundāles novada iedzīvotāju grupa vismaz 5 cilvēku
sastāvā var iesniegt projektu, kas saistīts ar dzīves kvalitātes
uzlabošanu, ar nosacījumu – projekts ir jāspēj pašiem īstenot.
Projekta finansējums:
10 labākajiem projektiem tiks piešķirts KNHM fonda finansējums
600 eiro apmērā (421 Ls). Projekta darba grupai jānodrošina
projekta līdzfinansējums vismaz 400 eiro apmērā (281 Ls).
Ar ko sākt?
• Pārrunājiet savu ideju ar domu biedriem!
• Aprakstiet to, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu!
• Līdz 31. martam iesniedziet Rundāles novada domē!
Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu ir iespējams saņemt
Rundāles novada domes Sekretariātā, kā arī Svitenes un

Mājokļa nodoklis
Mājokļa nodoklis ir jauns nodokļu veids, kas attiecas uz
vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu
mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos; nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmanto
šana ir dzīvošana un kuras netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai.
Saskaņā ar likumu, šī nodokļa likme ir 0,1 % no kadastrālās
vērtības, ja tā nepārsniedz 40 000 latu; 0,2 % no kadastrālās
vērtības daļas, ja tā pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz
75 000 latu; 0,3 % no kadastrālās vērtības daļas, ja tā pārsniedz
75 000 latu.
Piemērs: ja kadastrālā vērtība būs 50 000 lati, tad no
40 000 latiem nodoklis ir 0,1 %, savukārt no atlikušajiem
10 000 latiem likme 0,2 % (40,00 + 2,00 = 42,00 lati).
Vēršam uzmanību, ka paziņojumus par mājokļa nodokli iedzī
votāji varēs saņemt ne ātrāk kā šā gada augustā, septembrī.
Ieviests nekustamā īpašuma nodokļa minimālais
maksājums
Ar š.g. 1.janvāri tiek ieviests minimālais nodokļa maksājums –
5 lati par zemi un ēkām.
Paaugstinātas likmes
Ar paaugstinātu likmi 3% apmērā apliks neapstrādātu lauk
saimniecībā izmantojamu zemi. Par neapstrādātu uzskatīs tādu
zemi, kurā nenotiek lauksaimniecības produktu ražošana vai
audzēšana, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu
un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai arī, ja tā netiek
pienācīgi uzturēta lauksaimnieciskai darbībai un videi labvēlīgā
stāvoklī.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Rundāles novada
domes speciālistu nodokļu un zemes jautājumos Gunāru Bērziņu
(tālrunis 639 62 236, e-pasts gunars.berzins@rundale.lv vai
personīgi Rundāles novada domes Attīstības nodaļā darba
laikā).
Gunārs Bērziņš,
Speciālists nodokļu un zemes jautājumos
Viesturu pagastu pārvaldēs darba laikā. Minētos dokumentus
iespējams lejuplādēt Rundāles novada domes mājas lapā
www.rundale.lv sadaļā PROJEKTI.
500 eiro balva
Pēc projektu realizācijas š. g. septembrī žūrijas komisija rūpīgi
novērtēs visus projektus un izvēlēsies labāko – to, kas visvairāk
un vispozitīvāk ietekmē vietējo labklājību. Grupa, kura būs
īstenojusi vislabāko projektu, saņems 500 eiro naudas prēmiju!!!
Informatīvie semināri par projektu pieteikumu sagatavošanu:
Saulainē 15. febr. plkst. 17. 00 Saulaines Profesionālajā vsk.
Viesturos 16. febr. plkst. 13. 00 Viesturu kultūras centrā
Bērstelē 16. febr. plkst. 15. 00 Bērsteles Informācijas centrā
Svitenē 17. febr. plkst. 15. 00 Svitenes pagasta pārvaldē
Rundālē 17.febr. plkst. 17.00 Rundāles novada domes sēžu zālē
Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu
un prieku! Izvēlēties paši savu projektu,
izplānojiet to un īstenojiet to kopā ar saviem
draugiem!
Tas prasīs daudz darba, bet sniegs lielu
gandarījumu!
Par jebkuru jautājumu saistībā ar projektu konkursu aicinām
sazināties ar projekta koordinatori Lauru Ārenti (e-pasts:
laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236, mob. tālr. 299 06 233).
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste

3.

GALVU AUGŠĀ UN UZ PRIEKŠU
Intervija ar Dzintaru Mackeviču, Rundāles novada domes deputātu
Dzintars Mackevičs ir viens no trīspadsmit Rundāles novada
domes deputātiem. 2009. gada pašvaldību vēlēšanās viņš kā
deputāta kandidāts pirmo reizi startēja sarakstā „Cilvēkiem
un zemei” un ar otro lielāko balsu skaitu tika ievēlēts.
Lai gan dzimis un agro bērnību pavadījis Dobeles rajonā,
Dzintars tomēr sevi uzskata par īstenu svitenieku. Nu jau
aptuveni piecpadsmit gadu viņš ir līdzīpašnieks zemnieku
saimniecībai „Kaži”.

Man sirdij tuva ir muzicēšana – visu mūžu esmu bijis saistīts ar
to. Arī šobrīd dziedu korī.
Brīvajos brīžos nodarbojos ar paraplanierismu* – tas ir samērā
ekstrēms sporta veids, kas prasa milzīgu fizisko slodzi un
arī atbildību. Aptuveni gadu esmu aktīvi iesaistījies klubā
„Adrenalīns”. Latvijā nav tādu kalnu, kurus varētu izmantot
šim sporta veidam, tāpēc, lai paceltos gaisā mūsu Zemgales
līdzenumos, tiek izmantots īpašas konstrukcijas motors.
Kāpēc izvēlējāties tieši šo sporta veidu?
Vēl padomju laikā bija iespēja lēkt ar izpletni. Kopš tā laika mani
vilina augstums, gaiss, lidošana kā tāda.

Dzimis:
Dobeles rajona Penkulē
Nodarbošanās:
dārzeņu audzēšana, z/s „Kaži” līdzīpašnieks
Dzīves moto:
Ir jātic savam izvēlētajam ceļam un grūtībās nevajag
nokārt degunu – galvu augšā un uz priekšu
Pēdējā lasītā grāmata, kas atstājusi lielu iespaidu:
S. Džefersa „Baidies un tomēr rīkojies”
Ir pagājis pusgads kopš novada izveidošanas. Kā esat iejuties
jaunā sasaukuma darbā?
Viennozīmīgi varu pateikt, ka esmu informēts un vairāk zinu par
to, kas notiek novadā.
Deputāta amats nav bijis mans pašmērķis, tomēr tagad pēc
ievēlēšanas es apzinos savu atbildību un pienākumu, kas
jāpilda vēlētāju priekšā.
Jāsaka, ka līdz šim lēmumu pieņemšanas process nav bijis ļoti
sarežģīts. Ievēlētie deputāti lēmumus pieņem samērā viegli ar konstruktīvām sarunām, bez pārmērīgi karstām diskusijām.
Laikam jau tāpēc, ka visi domājam samērā vienādi.
Kāpēc nolēmāt startēt vēlēšanās?
Uz to brīdi nevienam nebija īstas skaidrības, kas mūs sagaida
pēc teritoriālās reformas. Pastāvēja bažas, kas notiks ar
nelielajiem pagastiem. Pamatā bija motivācija rūpēties par
savu pagastu – lai arī pēc novada izveides Svitenes pagasts
pastāvētu un netiktu nostumts nomalē. Šeit ir ļoti bagāta kultūras
dzīve, gribējās, lai arī pēc reformas tā turpinātu attīstīties.
Kas ir tās prioritātes, kuras pēc Jūsu ieskatiem būtu jāattīsta
novadā?
Domāju, ka kultūra un sports ir tās jomas, kas jāattīsta un
jāatbalsta arī turpmāk – lai cilvēkiem būtu ar ko nodarboties. Arī
tūrisms būtu jāvirza kā viena no prioritātēm.
Kas ir būtiskākie darbi, ko pats viennozīmīgi atbalstīsiet,
saskaņā ar Jūsu vēlēšanu saraksta programmu?
Pavisam noteikti viens no tiem būs Pilsrundāles – Svitenes ceļš.
Uzskatu, ka tas ir viens no priekšnosacījumiem, kas veicinās
Svitenes attīstību – noturēs cilvēkus un, domāju, ka attīstīs
arī uzņēmējdarbību. Otra lieta, ko noteikti atbalstu, ir novada
ciematu labiekārtošana – ir svarīgi, lai cilvēkiem tiktu nodrošināti
labi dzīves apstākļi un sakārtota apkārtējā vide.
Pēc Jūsu domām – ko nozīmē būt Rundāles novada
patriotam?
Ievērot novada tradīcijas, ņemt vērā Rundāles novada iedzīvotāju
vēlmes. Domāju, ka būt patriotam, nozīmē arī atbalstīt to labo
ideju realizāciju, kas veicina novada attīstību kopumā. Svarīgi
arī rūpēties par vecākā gada gājuma cilvēkiem, kuri pielikuši ne
mazums pūļu, lai novads būtu tāds, kāds tas ir šobrīd. Vienā
teikumā – novada patriotam būtu jādara viss, lai novads plauktu
un zeltu.
Šis ir ļoti straujš laikmets, cilvēkiem paliek arvien mazāk
brīvā laika, ko veltīt sev. Kāda ir Jūsu recepte brīvā laika
pavadīšanai?

Rundāles novada Uzņēmēju Forumā š.g.22.janvārī z/s „Kaži”
saņēma Domes pateicību par vislielāko nodokļu iemaksu veikšanu
2009.gadā Svitenes pagastā. /Foto: O.Beinerts/

Vai Jūs kādreiz var redzēt arī virs Svitenes?
Jā, vasarā jātur acis vaļā un jāskatās debesīs.
Kas ir tas, ko Jūs varētu novēlēt Rundāles novada iedzīvotājiem?
Man gribētos cilvēkus nedaudz iedrošināt – mums šobrīd visiem
klājas grūti, jo ir sarežģīts laiks, tomēr līdzīgi kā savulaik labie
laiki, arī grūtie laiki kaut kad beigsies. Jāiet tik uz priekšu!
Par Dzintaru...
Aldis Auza, z/s „Kaži” īpašnieks un vadītājs –
Ar Dzintaru strādāju kopā jau vairāk kā desmit gadu un varu
teikt, ka Dzintars ir ne tikai ļoti labs draugs, bet arī ļoti labs
biznesa partneris.
Sandra Paegle, Rundāles novada domes deputāte un Kultūras
nodaļas vadītāja –
Dzintars ir ļoti uzņēmīgs, atsaucīgs un izpalīdzīgs. Viņam
absolūti nepiemīt lepnība un iedomība. Jāatzīmē, ka Dzintars
labi dzied un dejo. Viņš regulāri atbalsta lielākos kultūras
pasākumus – gan finansiāli, gan arī palīdzot tīri praktiski.
Varu droši teikt, ka Dzintars kopā ar Aldi Auzu ir devuši lielu
ieguldījumu Svitenei kā uzņēmēji.
Arī turpmākajos Rundāles novada ziņu izdevumos Jums
būs iespēja iepazīties ar Domes deputātiem!
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību un projektu speciāliste
* Paraplanierisma kluba Adrenalīns prezidents un instruktors Mihails
Vavilovs: „Paraplanierisms ir sporta veids, kas cilvēku tuvina putna statusam.
Ja, lecot ar izpletni, mērķis ir brīvais kritiens lejup, virzienā uz zemi, tad
paraplanierisma nolūks ir pacelties debesīs. Cilvēks un paraplāna spārns
kļūst par vienu veselumu, tādēļ lidojums var kļūt par ilgstošu ceļojumu –
gluži kā gājputnam!”

4. Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sirsnīgi sveicieni
novada
februāra jubilāriem!
Lai vienmēr ir radoša doma,
kas apvāršņa tālumos skrien,
lai esi kā jūra, kā joma,
kas dzintara pilna arvien!
/K. Apškrūma/
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Aleksandra Ozoliņa
Zofija Ozoliņa
Marija Tkačuka

UZMANĪBU!!!
NODARBĪBAS KALANĒTIKĀ
Ar š. g. 1.februāri tiek organizētas Rundāles
novada domes apmaksātas nodarbības
kalanētikā (viegli stiepšanās vingrinājumi
relaksējošas mūzikas pavadībā).

Nodarbību norise
Svitenes tautas namā
pirmdienās plkst. 19.00 – 20.00
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Bērsteles pamatskolas zālē

65

Rundāles novada domes jaunajā zālē

Dzidra Sviķe
Ņina Miļūna
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Ieva Lūse
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Zinta Baltiņa
Imants Geiba
Raisa Nacjaka
Jānis Pudņiks
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Tatjana Dučenko
Aivars Freimanis
Juļjans Jakelis
Daina Kaspardena
Jānis Krezevskis
Gunārs Krūmiņš
Vitālijs Logins
Boriss Ņikonovs
Sarmīte Toronija

Pirmdienās plkst. 17.00 – 18.00
Pirmdienās plkst. 18.30 – 19.30

Laipni aicināti visi interesenti!!
Papildus informācija:
Svitenē – Aldis Smilga
(tālr. - 29119773)
Bērstelē – Valentīna Žuravļova
(tālr. - 26713089)
Rundālē – Lūcija Volodina
(tālr. - 29332367)

2010. gada 3.martā plkst. 10.00
Rundāles novada domes sēžu zālē
Notiks seminārs lauksaimniekiem, kas
apsaimnieko vismaz 20 ha LIZ un vairāk,
kā arī augļu un dārzeņu audzētājiem
no 3 ha platības

Semināra tēmas:
„Āboliņi” – 1,86 ha
„Bornsmindes parks” – 0,13 ha
LLT 258 – 1,12 ha
„Pie Punslavām 3.53.59” – 0,87 ha
„Pilsrundāles ciemats 1.25” – 0,02 ha
„Pilsrundāles ciemats 2.31” – 0,03 ha
„Pilsrundāle 78” – 0,03 ha
„Pilsrundāles ciemats 3.15.2” – 0,02 ha
„Pilsrundāles ciemats 3.11.” – 0,23 ha
„Punslavas” – 0,30 ha, 0,50 ha, 0,5 ha, 0,26 ha
„Rundāles ciemats 1.7” – 0,08 ha
„Rundāles ciemats 4.4.” – 0,46 ha
„Rundāles ciemats 6.4.1” – 0,07 ha
„Rundāles ciemats 6.22” – 0,32 ha
„Rundāles ciemats 6.17” – 0,03 ha
Rundāles pagasta zemes 1.1. – 0,85 ha;
1.3. – 0,84 ha; 1.5,7 – 1,79 ha
„Sarmas-Indras 2.2” – 3,5 ha
Svitenes pagastā
kad.Nr.40880040333 – 0,1 ha,
kad.Nr.40880040352 – 0,1 ha.
Rundāles novada dome

Viļņa Līdakas leļļu izstāde
12.febr. plkst.17.00 Pilsrundāles vsk.
POPiela 2010
12.febr. plkst. 19.00 Pilsrundāles vsk.
J.Streiča filma „Rūdolfa mantojums”
13.febr. plkst.18.00
Svitenes tautas namā
Sveču dienas pasākums
17.febr. plkst.18.00 Svitenes tautas namā
Pasaku pēcpusdiena
19.febr. plkst.15.00 Viesturu kultūras
centrā
Cikls „Sasildīsim Latviju”
19.febr. novada domes Jaunajā zālē
J.Streiča filma „Rūdolfa mantojums”
20.febr. plkst.17.00
Bērsteles kultūras namā
Pasākums „Mīlestība krīzes laikā”
20.febr. plkst.19.00 Svitenes tautas namā
Galda spēļu turnīrs Svitenē
20.febr. Svitenes tautas namā
Sniegavīru randevu
21.febr. plkst. 13.00 Bērsteles parkā

LAUKU MĒSLOŠANAS PLĀNA
SAGATAVOŠANA
Iespēja pieteikties uz zemes gabalu nomu:

GAIDĀMIE PASĀKUMI

 ES un Latvijas likumdošanas prasības
 Situācija augšņu agroķīmiskajā izpētē
2010. gadā
 Mēslošanas plāna sagatavošanas
metodika
 Mēslošanas līdzekļi, to cenas un
izvēles optimizēšana
 Praktiski piemēri mēslošanas plāna
sagatavošanā
Semināru vadīs Ieva Litiņa, Zemgales
Lauku konsultāciju biroja augkopības
speciāliste
Par savu dalību seminārā lūdzam
informēt līdz š. g. 26.februārim
Ludmilu Knoku, Rundāles novada domes
Lauku attīstības speciālisti:
zvanot pa tālruni 639 62 236 vai rakstot
uz e-pastu: ludmila.knoka@rundale.lv

Haiku vakars
26.febr. novada domes Jaunajā zālē
Rundāles novada ziemas sporta spēles
27.febr. plkst.15.00
Pilsrundāles vidusskolā
J.Streiča filma „Rūdolfa mantojums”
27.febr. plkst.17.00
Viesturu kultūras centrā

INFORMĀCIJAS PRECIZĒJUMS
Rundāles novada ziņu janvāra
izdevumā jaundzimušās
Nikas Gorkunovas māmiņai
Olgai Gorkunovai
netika precīzi norādīts uzvārds!
Atvainojos par sagādātajām
neērtībām!
Ar cieņu,
Laura Ārente,
Rundāles novada ziņu veidotāja

Mūžībā aizgājuši
Dzidras zvanu skaņas Tevim pāri līst.
Zemes mātes klēpī visas sāpes dzīst
/M.Jansone/

Aina Štelmahere (08.02.1931. – 16.01.2010)

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

