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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

1. Pašvaldības nosaukums Rundāles novada dome 

2. Pašvaldības juridiskā adrese Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles 

novads, LV-3921 

3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  

un datums 

90009112819 

2009.gada 1. jūlijā 

4. PVN maksātāja reģistrācijas Nr.  

un datums 

LV90009112819  

2009.gada 1. jūlijā 

5. Finanšu gads 01.01.2009. - 31.12.2009. 

6. Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis 

7. Rundāles novada domes izpilddirektors Jānis Ercens 

RUNDĀLES NOVADA RAKSTUROJUMS 

Teritorija un iedzīvotāji 

Rundāles novads tika izveidots apvienojot Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastus, 

kultūrvēsturiski ir piederīgs Zemgalei  un iekļaujas Zemgales plānošanas reģionā. Rundāles novads 

atrodas Latvijas Republikas un Zemgales līdzenuma dienvidu daļā. Novads ziemeļos un 

ziemeļaustrumos robeţojas ar Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastu, Vircavas pagastu un Sesavas 

pagastu. Dienvidos un dienvidrietumos novads robeţojas ar Lietuvas Republiku un Bauskas novada 

Īslīces pagastu, bet ziemeļrietumos un austrumos - ar Bauskas pilsētu, Bauskas novada Codes un 

Meţotnes pagastiem.  

Attālums no Rundāles novada administratīvā centra līdz tuvākajai pilsētai Bauskai ir 15 km, līdz 

Zemgales reģiona centram – Jelgavai 51 km un līdz republikas galvaspilsētai Rīgai 80 km. 

Rundāles novadu šķērso valsts autoceļš P103 Dobele – Bauska, kurš ir viens no posmiem tā 

dēvētajā Zemgales jostā, kā arī valsts autoceļi: V1002 Dzirnieki – Pilsrundāle, V1029 Ziedoņi – Bērzi 

– Lībieši – Lietuvas robeţa, V1030 Saulaine – Virsīte – Svitene – Senči, V1031 Pilsrundāle – Ādţūni, 

V1032 Lietuvas robeţa – Svitene – Jāņukrogs, V1033 Pilsrundāle – Svitene – Klieņi, V1034 Bauska – 

Priedītes, V1038 Meţotne – 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 galvenais zemes lietošanas veids ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas sastāda 17873,3 

ha, kas ir 77,0 % no kopējās zemes platības, nākošais lielākais zemes lietošanas veids ir meţi, kas 

sastāda 3419,7 ha, vai 14,7 % 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 vai 8,3 % no kopējās zemes platības. 

Novadā ir viena no auglīgākajām zemēm Zemgalē, tas ir veicinājis lauksaimniecības nozares 

attīstību un lielākās daļas novada iedzīvotāju nodarbošanos ar lauksaimniecisko raţošanu. Bez 

lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, Rundāles pagasta teritorijā lielākie darba devēji ir Rundāles 



 4 

pils muzejs, Saulaines Profesionālā vidusskola, Pilsrundāles vidusskola ar filiālēm Svitenē un Bērstelē, 

kā arī Rundāles novada dome. 

Rundāles novadā uz 2010.gada 1.janvāri dzīvoja 4336 iedzīvotāji, tai skaitā Rundāles pagastā – 

2202, Svitenes pagastā – 965 un Viesturu pagastā 1169 iedzīvotāji. Novada teritorijā ir 18 ciemi, kuros 

dzīvo 2894 iedzīvotāji, bet 1442 iedzīvotāji dzīvo lauku teritorijās (viensētās). Lielākie ciemi ir 

Pilsrundāle ar 829 iedzīvotājiem, Saulaine ar 470 iedzīvotājiem, Bērstele ar 364 iedzīvotājiem, 

Viesturi ar 224 iedzīvotājiem un Svitene ar 480 iedzīvotājiem, apdzīvotās vietas Jāņukrogs, Lepšas, 

Mazbērstele, Mazmeţotne, Priedītes, Punslavas, Švirkale, Vecrundāle un Ziedoņi Rundāles pagasta 

teritorijā, Tīrumi Svitenes pagasta teritorijā un Vairogi Viesturu pagasta teritorijā. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 7.panta piekto daļu, 

Rundāles novada dome 2009.gada 1.jūlija sēdē, par Rundāles novada administratīvo centru nosaka 

Pilsrundāles ciematu, kura teritorijā atrodas Rundāles novada dome, Pilsrundāles vidusskola, Rundāles 

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Latvijas pasta Pilsrundāles nodaļa, ģimenes ārsta prakses vieta, 

aptieka. 

Rundāles novada teritorijā darbojas vairākas izglītības iestādes – Pilsrundāles vidusskola ar 

filiālēm Svitenē un Bērstelē, pirmsskolas izglītības iestāde ―Mārpuķīte‖, un Saulaines Profesionālā 

vidusskola. Novadā ir piecas pašvaldības bibliotēkas – Pilsrundālē, Vecrundālē, Svitenē, Bērstelē un 

Viesturos, kā arī divas bibliotēkas, kas darbojas mācību iestādēs – Pilsrundāles vidusskolā un 

Saulaines Profesionālajā vidusskolā.  

Rundāles novadā saglabājušies daudzi vēsturiski nozīmīgi kultūras pieminekļi, ievērojamākie no 

tiem ir Rundāles pils apbūves ansamblis un parks, Kaucmindes muiţa un parks, Bornsmindes muiţa un 

parks, Meţotnes pilskalns ar senpilsētu un Vīnakalns – pilskalns, Svitenes muiţa un parks, Bērsteles 

baznīca, Bērsteles muiţas parks. 

 

Pašvaldības pārvaldes struktūra 

 

Saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām‖, vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu 

vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāţu starpniecību nodrošina 

likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses. 

 Rundāles novada pašvaldības administrācijas struktūra izstrādāta pamatojoties uz Rundāles 

novada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums‖ (01.07.2009 

Rundāles novada domes sēdes lēmums, prot. Nr. 1., 9.p.). 

Rundāles novada dome, pēc 2009.gada 6.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apkopošanas sastāv 

no 13 deputātiem: 

 Laima Artimoviča  -Vēlēšanu apvienība ,,Mēs savam novadam‖ 

 Iveta Burkāne -Vēlēšanu apvienība ,,Mēs savam novadam‖ 

 Agrita Jeršova -Vēlēšanu apvienība ,,Mēs savam novadam‖ 

 Inta Klīve - Vēlēšanu apvienība ,,Cilvēkiem un zemei‖ 

 Jānis Kļaviņš -Vēlēšanu apvienība ,,Mēs savam novadam‖ 

 Uldis Kreigers - Vēlēšanu apvienība ,,Vienoti novadam‖ 

 Dzintars Mackevičs - Vēlēšanu apvienība ,,Cilvēkiem un zemei‖ 

 Aivars Okmanis - Vēlēšanu apvienība ,,Cilvēkiem un zemei‖ 

 Sandra Paegle - Vēlēšanu apvienība ,,Vienoti novadam‖ 

 Aldis Smilga - Vēlēšanu apvienība ,,Cilvēkiem un zemei‖ 

 Gunta Šurna -Vēlēšanu apvienība ,,Mēs savam novadam‖ 

 Marija Teišerska - Vēlēšanu apvienība ,,Cilvēkiem un zemei‖ 

 Vēsma Veģere - Vēlēšanu apvienība ,,Cilvēkiem un zemei‖ 
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Saskaņā ar likuma ―Par pašvaldībām‖ Rundāles novada dome 2009.gada 1.jūlija sēdē ievēl 

priekšsēdētāju.  

 Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības 

deputātiem ievēl:  

1.Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā: 

            Aivars Okmanis - komitejas priekšsēdētājs; 

            Marija Teišerska; 

            Dzintars Mackevčs; 

            Gunta Šurna; 

            Agrita Jeršova. 

         2. Sociālo un izglītības jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā: 

Aivars Okmanis;  

Laima Artimoviča; 

Inta Klīve - komitejas priekšsēdētāja; 

Sandra Paegle. 

         3. Attīstības komiteju 4 locekļu sastāvā: 

Vēsma Veģere - komitejas priekšsēdētāja; 

Jānis Kļaviņš; 

Inta Klīve; 

Aldis Smilga. 

         4. kultūras un sporta komiteju 4 locekļu sastāvā: 

Sandra Paegle – komitejas priekšsēdētāja līdz 2009.gada 3. septembrim; 

Aldis Smilga - komitejas priekšsēdētājs no 2009.gada 3. septembrim; 

Iveta Burkāne; 

Uldis Kreigers. 

 Rundāles novada Domes darbību nodrošina Domes institūcijas saskaņā ar 2009.gada 1.jūlijā 

apstiprināto struktūrshēmu. Pamatojums: likums „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 

24.pants, pieņemtie Rundāles novada saistošie noteikumi Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības 

nolikums‖.  Skat. 1. pielikumu.
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1. pielikums 

Rundāles novada domes institūciju struktūrshēma. 

 

 

    

 
NOVADA DOME 

Domes priekšsēdētājs 

Vietnieks 

KOMITEJAS: 

1) Finanšu komiteja; 

2) Attīstības komiteja; 

3) Izglītības un sociālo jautājumu komiteja; 

4) Kultūras un sporta komiteja. 

KOMISIJAS: 

1) Vēlēšanu komisija; 

2) Administratīvā komisija; 

3) Iepirkumu komisija; 

4) Inventarizācijas komisija; 

5) Dzīvokļu komisija. 

 

Lēmējvara 

 

IZPILDDIREKTORS 

Finanšu nodaļa 

1. Nodaļas vadītājs-galvenais 

grāmatvedis 

2. Ekonomists-auditors 

3. Algu grāmatvedis 

4. Komunālo pakalpojumu 
aprēķinu grāmatvedis 

5. Kasieris Rundāles pag. pārv. 

6. Kasieris Saulaines 

pakalpojumu centrā 

7. Kasieris Svitenes pag. pārv. 

8. Kasieris Viesturu pag. pārv. 

9. Nodokļu administrators  IESTĀDES 

1. Bāriņtiesa 

2. Dzimtsarakstu nodaļa 

3. Pilsrundāles vidusskola 

4. Svitenes pamatskola 

5. Bērsteles pamatskola 

6. PII ―Mārpuķīte‖ 

 

Sociālais dienests  

1.Dienesta vadītājs 

2.Speciālists darbam ar 
ģimenēm un bērniem 

3.Sociālais darbinieks 
Rundāles pag. ter. 

4.Sociālais darbinieks 
Svitenes pag. pārv. 

5.Sociālais darbinieks 

Viesturu pag. pārv. 

Kultūras nodaļa 

1.Kultūras nama 

vadītājs Svitenē 

2.Kultūras nama 

vadītājs Bērstelē 

3.Kultūras darba 

organizators 
Rundālē 

4.Pulciņu un 
pašdarbības 

kolektīvu vadītāji 

5.Kultūras centra 

vadītājs Viesturos 

Plānošanas un 

attīstības nodaļa 

1. Nodaļas vadītājs 

2. Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

3. Projektu 

speciālists 

4. Jaunatnes lietu 

speciālists 

5. Lauku 

attīstības, 

speciālisti 

 

Vispārējā nodaļa 

1. Juristi (2) 

2. Novada Domes 

sekretārs 

3. Lietvedis 

4. Šoferis, 

sagādnieks 

PAGASTU PĀRVALDES 

1. Svitenes pagasta pārvalde 

2. Viesturu pagasta pārvalde 

 

 

 

 

 

Izpildvara 

Komunālo pak. 

dienests 

1.Nodaļas vad. 

2 .Speciālists 

3. Elektriķis 

4.Attīrīšanas 

iekārtu strādnieks 

5. Santehniķis 

6.Tehniskie dar- 

binieki pag.pārv 

Sporta nodaļa 

1. Sporta darba 

organizatori 

2. Sporta komandu 

treneri 

 

Bibliotēkas 

1. Bibliotēkas 

vad. Pilsrundālē  

2. Bibliotēkas  
vad. Vecrundālē 

3. Bibliotēkas  

vad. Svitenē 
4.Bibliotēkas vad. 

Viesturos 

5.Bibliotēkas vad. 

Bērstelē 

Apsaimniekošanas nodaļa  

1.Nodaļas vadītājs 

2. Saimnieciskie darbinieki pagasta 
pārvaldē 

3. Sētnieki 



Ar 30.07.2009 Rundāles novada domes lēmumu. (prot. Nr. 3., 26.p.),,Par Rundāles novada skolu 

reorganizāciju‖, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka 

tiešās pārvaldes iestādi reorganizē apvienojot to ar vairākām citām iestādēm, - rezultātā uz 

reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi, likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību 

iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 

14.panta otrās daļas 6.punktu, kurš nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā 

kārtībā ir tiesības atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budţetam racionāli un lietderīgi izmantot 

pašvaldības finanšu līdzekļus, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 

23.panta otro daļu, kas nosaka, ka, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, novada dome 

reorganizē izglītības iestādes, ņemot vērā, ka ir samazināta mērķdotācija vispārējas izglītības iestāţu 

pedagoģisko darbinieku atalgojumam no valsts un līdz ar to netiek nodrošinātas pedagogiem pilnas 

amatu likmes, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ, kā arī īstenojot pašvaldības mērķi – saglabāt un 

nodrošināt iespēju iegūt izglītību tuvāk dzīvesvietai katrā Rundāles novada pagastā: Viesturu pagastā – 

Bērsteles pamatskolā, Svitenes pagastā – Svitenes pamatskolā un Rundāles pagastā – Pilsrundāles 

vidusskolā, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada 30.jūlija saskaņojumu,  reorganizēta 

Bērsteles pamatskola, izglītības Reģ.Nr.0412901309, juridiskā adrese Parka iela 7, Bērstele, Viesturu 

pagasts, Rundāles novads, Svitenes pamatskola, izglītības Reģ.Nr. 0412901303, juridiskā adrese 

Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads, Pilsrundāles vidusskola, izglītības Reģ.Nr.0413901324, 

juridiskā adrese Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads uz to bāzes izveidota Pilsrundāles 

vidusskola, juridiskā adrese Pilsrundāles vidusskola, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, 

ar struktūrvienībām: Bērsteles pamatskolu, kura atrodas Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, 

un Svitenes pamatskolu, kura atrodas Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.  

Ar 30.07.2009 Rundāles novada domes lēmumu. (prot. Nr. 3., 26.p.), izveidota juridiskā nodaļa 

un pamatojoties uz likuma ―Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 8. punktu, apstiprināts Rundāles 

novada domes Juridiskās nodaļas nolikums.  

         Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja 

1) Rundāles Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrībā; 

2) SIA „Svitenes ūdens‖. 

         Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: 

1) biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība‖; 

2) biedrībā „Bauskas rajona pašvaldību apvienība‖; 

3) biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība‖. 

         Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

1) Administratīvo komisiju; 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma „Par pilsētu, 

rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām‖ 1.panta pirmo daļu, 

5.panta pirmo daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, ar Rundāles novada domes 

2009. gada 1.jūlija lēmumu, izveidota administratīvā komisija sešu locekļu sastāvā un par šīs komisijas 

locekļiem apstiprināti:  

Aldis Smilga - komisijas vadītājs; 

Gunta Šurna;  

Jānis Ercens;  

Kristīne Brūvele;  

Jānis Liepa;  

Nauris Brūvelis.  

2) Dzīvokļu komisiju; 

Ar Rundāles novada domes 2009. gada 27.augusta lēmumu, izveidota Rundāles novada Dzīvokļu 

komisija šādā sastāvā:  
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Marija Teišerska - komisijas priekšsēdētāja; 

Aldis Smilga;  

Laima Artimoviča;  

Inta Klīve;  

Jānis Kļaviņš;  

Ivars Čerļenoks;  

Jānis Liepa;  

Nauris Brūvelis. 

3) Iepirkumu komisija 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām‖ 21.panta pirmās daļas 10.punktu, Publisko iepirkumu 

likuma 22.pantu - Iepirkuma komisijas izveide, ar Rundāles novada domes 2009. gada 14.jūlija 

lēmumu izveidota iepirkuma procedūru veikšanai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju – iepirkuma 

komisija sekojošā sastāvā:  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Rundāles novada izpilddirektors Jānis Ercens;  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece – novada domes deputāte Inta Klīve.  

Komisijas locekļi: 

 novada domes deputāts Aldis Smilga;  

 komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks;  

 finanšu nodaļas ekonomiste Daiga Straņķe;  

 komisijas sekretāre Līga Vasiļauska. 

4) Vēlēšanu komisiju 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1.panta pirmo daļu un Rundāles novada domes 2009.gada 1,jūlija sēdes lēmuma Nr.13 „Normatīvajos 

aktos paredzēto komisiju izveide‖ 1. punktu, ar Rundāles novada domes 2009. gada 30.jūlija lēmumu 

ievēlēta Rundāles novada vēlēšanu komisija šādā sastāvā:  

 Kristīne Brūvele; 

 Zaiga Ārente;  

 Daiga Straņķe; 

 Jānis Ercens; 

 Zinta Baltiņa; 

 Zinaida Sparāne; 

 Tekla Pinta. 

 Komisiju darbību reglamentē pašvaldības Domes apstiprinātie nolikumi.  

 

Rundāles pagasts 

Rundāles novadā nav atsevišķi izdalīta Rundāles pagasta pārvalde. Pārvaldes funkcijas, 

optimizējot administratīvos un finanšu resursus, pilda Rundāles novada dome, realizējot likumā ,,Par 

pašvaldībām‖ noteiktās funkcijas. Domes darbu organizē un vada Rundāles novada domes 

izpilddirektors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. Rundāles novada 

dome nodrošina iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, sociālajiem pakalpojumiem, 

dzimtsarakstu pakalpojumiem, interneta pakalpojumiem.  

Rundāles novada administratīvais centrs izveidojies Pilsrundālē, kur atrodas Rundāles novada 

dome, vidusskola, Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Latvijas pasta Pilsrundāles nodaļa, 

ģimenes ārsta prakse, aptieka. Pagasta teritorijā darbojas trīs izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības 

iestāde "Mārpuķīte", Pilsrundāles vidusskola un Saulaines profesionālā vidusskola. Ir divas 

bibliotēkas- Pilsrundālē un Vecrundālē. 

Rundāles pagastā saglabājušies daudzi vēsturiski nozīmīgi kultūras pieminekļi, ievērojamākie no 

tiem - Rundāles pils ansamblis, Kaucmindes muiţa, Bornsmindes muiţa un parks, Meţotnes pilskalns 

ar senpilsētu, Vīnakalns-pilskalns, Rundāles ūdensdzirnavas. Rundāles pagasta zemes kopplatība ir 

9201,8 ha, 6832 ha (74,7%) ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no kuras 5523 ha ir meliorēta, 1429 
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ha (15,6%) aizņem meţi un krūmi, zem ūdeņiem ir apmēram 245 ha (2,8%), bet zem ēkām un 

pagalmiem - 265 ha (2,9%). Pagastā ir auglīga zeme, tas veicinājis lauksaimniecības attīstību un 

lielākā daļas pagasta iedzīvotāju nodarbojas ar lauksaimniecisko raţošanu – graudkopība, lopkopība un 

augkopība. Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Druvas‖, ,,Līdakas‖, ,,Ziedoņi -2‖, ,,Robeţnieki‖, 

,,Atpūtas‖, ,,Livonija‖, ,,Rutki‖, ,,Līdumnieki‖, ,,Lielupnieki‖ ,,Maizītes‖, ,,Akmentiņi‖, 

,,Jaunlejnieki‖, ,,Meţotnes stacija‖, ,,Lielupe‖, ,,Saulītes‖. Savu darbību lauksaimnieciskajā raţošanā 

plaši izvērtušas SIA ,, PS Līdums‖ un SIA ,,Uzvara - lauks‖. 

 Pārskata gada ievērojamākie projekti ir bērnudārza ,,Mārpuķīte‖ celtniecība, kura saskaņā ar 

būvniecības līgumu, kas noslēgts ar SIA ,,Moduls –Rīga‖ 2009. gada 22. aprīlī, tiks pabeigta līdz 2010. 

gada 1. jūlijam. 2009. gadā Rundāles pagasta teritorijā ELGF pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam‖ pirmās kārtas ietvaros veikta 

Upmalas ielas rekonstrukcija Pilsrundāles ciematā. Projekta otrās kārtas ietvaros uzsākti autoceļu 

Saulītes – Mazmeţotne –Senči, Mazrundāle – Vecrundāle un Saulaine – Sējēji projektēšanas un 

rekonstrukcijas darbi. Projekta „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem‖ ietvaros uzsākti 

Lejnieku ielas projektēšanas un rekonstrukcijas darbi Pilsrundāles ciematā. 

 

 

Svitenes pagasta pārvalde 

 

Svitenes pagasta platība ir 5830,1 hektāri. Pagasta teritorija izvietota Zemgales līdzenuma 

dienvidu daļā. Pagasta teritorijas ziemeļu robeţa ir valsts autoceļš Annenieki- Dobele- Eleja- Bauska- 

Jaunjelgava jeb " Zemgales josta". Attālums līdz rajona centram Bauskai ir 22 km. Līdz Rīgai ir 88 

km. Pagastā ir pamatskola – Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība, Tautas nams, bibliotēka, 

doktorāts, pasta nodaļa. Pagastā ir 17. gadsimtā celtā luterāņu baznīca un 19.gadsimtā celtā Svitenes 

muiţas ēka.Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Svitenes pagasta doktorāts, kurā strādā ģimenes 

ārsts un feldšere - ģimenes ārsta palīdze. Divas  reizes nedēļā strādā zobārsts.  

Svitenes pagasta iedzīvotāju pamatnodarbošanās ir lauksaimniecība. Pagasta zemnieki pārsvarā 

nodarbojas ar graudkopību, rapša un dārzeņu audzēšanu, nedaudz ar piena raţošanu.  Svitene ir 

slavena ar saviem kāpostu audzētājiem un ieņem vienu no pirmajām vietām šajā nozarē Latvijā.  

Lielākās zemnieku saimniecības ir „Zemgaļi‖, ,,Dučkēni‖, ,,Urštēni‖, ,,Kaţi‖, ,,Palejas‖, ,,Ābelītes‖, 

,,Vārpas‖, ,,Gaitiņi‖, ,,Brūveru zemnieku saimniecība‖, ,,Kraujas‖, ,,Dimzēni‖, ,,Atmodas – 1‖. 

2007.gadā darbu uzsāka būvmateriālu - bruģa  raţotne  SIA ,,Vikši‖.   

Ar Rundāles novada domes 2009. gada 24. septembra lēmumu apstiprināts Rundāles novada 

Svitenes pagasta pārvaldes nolikums. Rundāles novada Svitenes pagasta pārvalde ir Rundāles novada 

Domes izveidota struktūrvienība, kas Svitenes pagasta administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām 

personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām‖ un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības 

sniegto pakalpojumu pieejamību. Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši 

pašvaldības budţetā apstiprinātajam finansējumam. Pārvaldei ir sava veidlapa un zīmogs. Pārvaldes 

darbu organizē un vada Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar 

Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata. Pārvaldes vadītāja pakļautībā 

atrodas – kasieris – lietvedis, sociālais darbinieks, santehniķis, sētnieki, labiekārtošanas darbu 

strādnieki, apkopēji, kultūras darbu speciālisti, kuru pienākumus nosaka darba līgumos. Pārvaldes 

grāmatvedību kārto novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.  

Pārskata gada ievērojamākie projekti un padarītie darbi ir izbūvēts 243 metrus garš gāzesvada 

pievads „Pagastmājai‖, izveidota gāzes apkures sistēma, apkures apstākļu uzlabošana. Projekta ES 

atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajiem reģioniem ietvaros veikts ceļu Kukāri- 

Laimdotas un Dimanti- Cielavas rekonstrukcija. Projekta otrās kārtas posmam sākta Ezera, Dārza un 

Centra ielu rekonstrukcijas projektu izstrāde. Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projektā 

sākta Saieta nama rekonstrukcijas projekta izstrāde. Ierīkotas ūdens ņemšanas vietas, izraktas akas 

Sarkaņu un Rimdţūnu kapos . 
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Viesturu pagasta pārvalde 

 

Viesturu pagasta platība ir 8169,9 hektāri. Viesturu pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes 

Zemgales līdzenumā Lielupes kreisajā krastā, 20 km attālumā no Bauskas un 80 km attālumā no Rīgas. 

Pagasta teritorijā ir divi ciemati - Bērsteles ciems un Viesturu ciems, apdzīvota vieta - Vairogi.  

Pagasta teritoriju šķērso 1. šķiras valsts autoceļš Dobele - Bauska , tā saucamā „Zemgales josta". 

Teritorijai cauri tek Īslīce, Svitene ar Kapupi un Lieparu, Sesava un Upele. Pagasta austrumu robeţa 

iet pa Lielupes upi.  

Viesturu pagastā ir apzinātas visas ainaviski vērtīgākās un īpaši aizsargājamās teritorijas, 

atsevišķi diţkoki. Viens no vērtīgākajiem objektiem - Lielbērsteles dabas parks noteikts kā dabas 

piemineklis, jo parkā ir aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi. Kā īpaši aizsargājamie gan vietējās 

nozīmes, gan republikas nozīmes objekti, Viesturu pagastā ir noteikti vairāki diţkoki. Pagasta teritorijā 

atrodas divi vietējās nozīmes kultūras pieminekļi: - Galzemju senkapi; - Mazzeltiņu viduslaiku 

kapsēta. Kultūrvēsturiska nozīme ir Bērsteles muiţas kalpu mājai, kas atrodas Bērsteles ciematā. Kā 

vēstures un kultūras piemineklis uzskatāmi II pasaules karā kritušo sarkanarmiešu kareivju brāļu kapi 

pie Melanšu kapsētas. Viesturu pagastā darbojas viena pašvaldības iestāde - Bērsteles pamatskola - 

Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība.  

Viesturu pagasta galvenais ekonomiskais balsts ir lauksaimniecība. Lielākās zemnieku 

saimniecības pagastā - „Sējas‖, „Ceriņi‖, „Strīķeri‖, „Sintijas‖, „Mūrnieki‖,  „Spāriņi‖, „Jaunkalniņi‖. 

Pašvaldības teritorijā ir divas bibliotēkas - Viesturu ciematā un Bērsteles ciematā. Viesturu pagasta 

iedzīvotājus apkalpo 2 primārās aprūpes ārsti jeb ģimenes aprūpes ārsti. Pagastā ir  kultūras nams  

Bērsteles ciematā un kultūras un sociālais centrs Viesturu ciematā. 

Ar Rundāles novada domes 2009. gada 24. septembra lēmumu apstiprināts Rundāles novada 

Viesturu pagasta pārvaldes nolikums. Rundāles novada Viesturu pagasta pārvalde ir Rundāles novada 

Domes izveidota struktūrvienība, kas Viesturu pagasta administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām 

personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām‖ un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības 

sniegto pakalpojumu pieejamību. Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši 

pašvaldības budţetā apstiprinātajam finansējumam. Pārvaldei ir sava veidlapa un zīmogs. Pārvaldes 

darbu organizē un vada Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar 

Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata. Pārvaldes vadītāja pakļautībā 

atrodas – kasieris – lietvedis, sociālais darbinieks, santehniķis, sētnieki, labiekārtošanas darbu 

strādnieki, apkopēji, kultūras darbu speciālisti, kuru pienākumus nosaka darba līgumos. Pārvaldes 

grāmatvedību kārto novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība. 
2009. gadā Viesturu pagasta pārvaldes teritorijā ELGF pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam‖ ietvaros, veikta Viesturu pagasta 

autoceļa „Širvji – Viesturi‖ rekonstrukcijas 1.kārta 2.1 km garumā 

2010. gadā Viesturu pagasta pārvaldes teritorijā ELGF pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam‖ ietvaros, paredzēts veikt Viesturu 

pagasta autoceļa „Širvji – Viesturi‖ rekonstrukcijas 2.kārta 3,3 km. garumā. 
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Rundāles novada karte 
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2009. GADĀ PAVEIKTAIS UN 2010.GADĀ PLĀNOTAIS RUNDĀLES 
NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ 

 

Izglītība 

Novada izglītības sistēmu veido novada pašvaldības uzturētās iestādes, kas nodrošina vispārējo 

(pirmsskolas, sākuma, pamata un vidējo) izglītību. Novadā ir izglītības iestāde, kas nav novada domes 

pakļautībā, bet atrodas novada teritorijā - profesionālā vidusskola. Saulaines profesionālā vidusskola 

sniedz pakalpojumus arī novada iedzīvotājiem un ir nozīmīgs attīstības resurss. Audzēkņi Saulaines 

profesionālajā vidusskolā apgūst autotransporta, ēdināšanas pakalpojumu, viesnīcu pakalpojumu, 

lauksaimniecības, sekretariāta un biroja darba programmas. 

Rundāles pagastā izglītību nodrošināja pirmsskolas izglītības iestāde ―Mārpuķīte‖, Pilsrundāles 

vidusskola un Saulaines profesionālā vidusskola. Pēc novadu reformas šīm iestādēm pievienojās vēl 

divas mācību iestādes - Svitenes un Bērsteles pamatskolas. Lai optimizētu izglītības sistēmu novadā, 

tika reorganizētas Pilsrundāles vidusskola, Svitenes un Bērsteles pamatskolas. Tika izveidota 

Pilsrundāles vidusskola ar struktūrvienībām: Svitenes pamatskola un Bērsteles pamatskola. 

Pilsrundāles vidusskola nodrošina pirmsskolas izglītību un apmācību no 1.- 12. klasei, savukārt 

struktūrvienības Svitenes un Bērsteles pamatskolas nodrošina pirmsskolas izglītību un apmācību no 1.- 

6. klasei. 

Mācības 2009. gadā pirmsskolas izglītības iestādē ―Mārpuķīte‖, Pilsrundāles vidusskolā, 

struktūrvienībās Svitenes pamatskola un Bērsteles pamatskola uzsāka 492 skolēni. Šajās mācību 

iestādēs ir licencētas daţādas izglītības programmas: Pirmsskolas izglītības programma (01011111), 

Pamatizglītības programma (21011111), Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības 

programma (21011811) un Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(31011011).  

Izglītības iestādēs ir veikti nepieciešamie darbi mācību un audzināšanas darba apstākļu ikdienas 

nodrošināšanai un pilnveidei, izmantojot gan pašvaldības budţeta līdzekļus, gan piesaistot finansējumu 

daţādos projektos. 

Lai skolēni varētu ērti nokļūt līdz mācību iestādei, pašvaldība nodrošina skolēnu bezmaksas 

pārvadāšanu. 

Tika apstiprināti Rundāles novada domes noteikumi ―Noteikumi par kārtību, kādā nosaka 

minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs, 

pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu vispārējās izglītības iestādē grupās 

atsevišķu priekšmetu apguvei‖ un ―Par kārtību, kādā reģistrējami un uzņemami bērni Rundāles novada 

izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītību‖.  

1995.gada 6.jūlijā, pamatojoties uz daktera A. Ozoliņa rakstīto novēlējumu, tika nodibināts 

A.Ozoliņa fonds, lai materiāli stimulētu Pilsrundāles vidusskolas spējīgākos un centīgākos 12.klases 

absolventus. 2009.gadā vienreizējo stipendiju ieguva trīs 12. klašu absolventi: Sandija Fišere, Ainārs 

Knoks un Maruta Kaņepa. 

Lai pilnveidotu izglītības sistēmu, pašvaldība ir iesaistījusies vairākos ar izglītību saistītos 

projektos: 

2009.gada 1.septembrī tika noslēgta vienošanās starp Bauskas novada pašvaldību, Iecavas 

novada pašvaldību, Rundāles novada pašvaldību un Vecumnieku novada pašvaldību par ESF projekta 

„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos‖ (Vienošanās 

Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) īstenošanu. Projektā iesaistījās 6 Pilsrundāles un 3 

Saulaines profesionālās vidusskolas pedagogi. 

2009.gada 9.novembrī tika noslēgts līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju un Rundāles 

novada domi par ESF projekta ―Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos" (Līguma NR.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001). Projektā ir iesaistītas visas 
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izglītības iestādes. Pirmajā posmā iesaistījās 4 pedagogi projekta 2. aktivitātē un 14 pedagogi 

3. aktivitātē. 

2009. gada 15. decembrī tika parakstīts sadarbības līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 

par projekta ―Izglītības iestāţu informatizācijas‖ (Līguma NR. 2009/0299/3DP/3.2.2.1.2/09/ 

IPIA/VIAA/558) īstenošanu. Šajā projektā iesaistītas Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība 

Bērsteles pamatskola un struktūrvienība Svitenes pamatskola. Projekta kopējās izmaksa LVL 

16543,03.  

22.oktobra novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par dalību projektā ―Pašvaldību aktivitāšu 

īstenošanu, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus‖ par skolēnu 

autobusa iegādi ar vismaz 40 sēdvietām. 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte” 

Rundāles pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte‖ atvērta no 1960.gada. Tā atrodas 

pielāgotās un īrētās no SIA „Kaucmindes pils‖ telpās Kaucmindes muiţā. Ikdienā lepojamies, ka 

rotaļājoties, mācāmies un augam muiţā, kurā senāk skolojušās visā pasaulē slavenās Kaucmindes 

mājturības skolas audzēknes. 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte‖ darbojas uz nolikuma pamata, sekmējot bērnu 

vispusīgu attīstību un sagatavojot viņus pamatizglītības apguvei pēc licencētas pirmsskolas izglītības 

programmas ,kods – 01011111, licence 5188. Iestādē darbojas divas jaukta vecuma grupas: 

pirmsskolas vecuma bērnu grupa (3-5g.); 

5- 6 gadīgo obligātās sagatavošanas bērnu grupa.  

Iestāde strādā piecas dienas nedēļā no pulkst. 7.30 – 18.00. 

Vietu skaits - 44, bet 2009.gadā iestādi apmeklēja 48 bērni. 

2009.gada pavasarī 6-gadīgo obligātās sagatavošanas grupu beidz 8 audzēkņi, rudenī tiek 

uzņemti 9 jauni audzēkņi pirmsskolas grupā. 

Izglītības iestādē ir : 

grupu telpas ar atsevišķām guļamtelpām; 

telpa sporta un mūzikas nodarbībām; 

vienots vadītājas un metodiskais kabinets; 

virtuve, kas nav savienota ar pārējām iestādes telpām; 

rotaļu laukums, kurš „ nepieguļ‖ izglītības iestādei. 

Pamatojoties uz Rundāles pagasta 2008.gada 31.jūlija lēmumu ― Par bērnu ēdināšanas maksas 

maiņu PII ― Mārpuķīte‖ (prot.Nr.8.,3.p.), ar 2008.gada 20.augustu tika noteikta maksa par ēdināšanu 

pirmsskolas iestādē 1,10 Ls dienā. 

Saskaņā ar Rundāles novada Sociālā dienesta lēmumu, 2009.mācību gadā piešķirtas 

brīvpusdienas 9 audzēkņiem. 

2009.gadā pirmsskolas izglītības iestādes kopējie ieņēmumi sastādīja 69323 latus, no kuriem 

52020 lati bija Rundāles novada budţeta asignējums, 8555 lati - mērķdotācija 5-6g pedagogu 

atalgojumiem un 8748 lati tika iekasēti no vecākiem par bērnu ēdināšanu iestādē. Kopējais iestādes 

algu fonds 2009.gadā sastādīja 52791 latus, no kuriem mēneša amatalgas sastādīja 41260 Ls, 

piemaksas un prēmijas –nebija, darba devēja VSAOI – 99441 Ls un darba devēja izdevumi Veselības, 

dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanā-1590 Ls. 

Par mārpuķēniem ik dienu rūpējas 6 tehniskie darbinieki gan iepērkot svaigus produktus un 

izveidojot sabalansētu dienas ēdienkarti, gan vārot pusdienas vecajā pils virtuvē, gan ik dienas silti 

kurinot malkas krāsnis un regulāri kopjot iestādes plašo apkārtni, grupu telpas un kopīgi ar 5 iestādes 

pedagogiem veidojot draudzīgu un radošu vidi mazo mārpuķēnu „ES‖ attīstībai. 

Viens no vissvarīgākajiem notikumiem ir Rundāles novada domes 2009.gada 22. aprīlī 

noslēgtais līgums ar SIA‘‘Moduls Rīga‘‘ par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecību 

Saulainē, par summu 782491,42ls, t.sk.PVN 21%-135804,30ls. Kopējās projekta izmaksas plānotas 

1,2 miljonu latu apmērā, no kurām 2009. gadā izpilde ir 677723.36 Ls. 
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●  Svinīgā pasākumā 2009. gada 06. jūlijā, piedaloties pašvaldības un bērnudārza darbiniekiem, 

celtniekiem, jaunās ēkas pamatos tiek iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.  

 ● 11. decembrī jaunceļamajai ēkai tiek uzlikts spāru vainags.  

 ●  Turpinās darbs pie Latvijas –Lietuvas pārrobeţu sadarbības projekta ‖Sadarbības sistēmas 

veidošana starp pirmsskolas izglītības iestādēm Lietuvas, Latvijas pierobeţā‖ saskaņošanā.  

● Rundāles novada dome 2009. gada 22.oktobra sēdē pieņēma lēmumu par sadarbību ar 

pedagogu un vecāku Biedrību „Drošais pamats‖ par projekta „Biedrības „Drošais pamats‖ 

kapacitātes stiprināšana konsultatīvā centra izveidei‖.  

Projekta kopējās izmaksas ir 27 451,24 EUR, no kuriem 89,98% jeb 24 700,00 EUR ir grants. 

Rundāles novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 2000 apmērā. 

Projekta mērķis ir, paaugstinot kapacitāti, pilnveidot biedrības darbību, kas vērsta uz kvalitatīvu 

iekļaujošās izglītības konsultatīvās bāzes izveidi, lai pilnveidotu iekļaujošajā izglītībā iesaistīto 

personu – pedagogu, vecāku u.c. sabiedrības locekļu kompetenci. 

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi un vecāki iesaistās NVO kapacitātes stiprināšanas 

programmas apakšprojekta ‗‘Drošais pamats‘‘ apmācībās.  

Iepriekš minētā darbība ir pamats mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā jaunās 

izglītības iestādes pilnvērtīgai darbībai.  

Atveroties jaunajai pirmsskolas iestādei, radīsies 116 bērnu vietas, kas tuvākajā laikā nodrošinās 

Rundāles novada vajadzības pēc šīs iestādes, kā arī radīs jaunas darba vietas. 

 

Pilsrundāles vidusskola 

Viena no visvairāk atbalstītajām un līdz ar to finansētajām pozīcijām Rundāles pagasta 

pamatbudţetā ir izglītība. Kopējie Rundāles novada Budţeta asignējumi 2009. gadā Pilsrundāles 

vidusskolai sastāda 308783 latu. Kopā ar mērķdotācijām izdevumi sastāda 699759 latus.  

2009. gada jūlijā sakarā ar teritoriālo reformu notika lielas izmaiņas izglītībā, jo Pilsrundāles 

vidusskolai tika pievienotas kā struktūrvienības Svitenes un Bērsteles pamatskolas, līdz ar to tika 

izveidots kopīgs budţets. 

Pilsrundāles vidusskola kā svarīgākos savas darbības virzienus 2009. gadā noteica: 

1. Skolēnu patriotiskā audzināšana un pilsoniskās aktivitātes sekmēšana 

2.Pilsrundāles vidusskolas akreditācija un mācību programmu licencēšana. 

3. ES projektu realizācijas skolā: 

 3.1 ―Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos 

vidējā izglītībā‖; 

 3.2 ―Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošanas izglītojamajiem ar 

funkcionālajiem traucējumiem‖. 

4. Mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveidošana 

5. Skolas vides tālāka labiekārtošana un noformēšana. 

Pilsrundāles vidusskola nodrošina kvalitatīvu izglītību visos izglītības posmos. 2009. gadā 

kārtējo reizi tika saņemta Bauskas rajona Izglītības pārvaldes piešķirtā nominācija par labākajiem 

skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos rajonā. Šie rezultāti panākti mērķtiecīgi organizējot 

mācību procesu, kā arī skolotājiem izmantojot savu darba pieredzi. Pirmo reizi tika saņemta 

nominācija par izglītības iestādes darba organizāciju. 

Skolēni ne tikai labi kārto valsts pārbaudes darbus, bet arī pārstāv skolu rajona un valsts mēroga 

olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē. 

Svarīgs notikums - 2009. gadā skola atzīmēja savu 90. dzimšanas dienu, kā arī skolā tika atklāts 

muzejs. Savu 20. dzimšanas dienu svinēja arī Bērsteles skola. 

Blakus mācību darbam aktīvi skolēni darbojas interešu izglītības grupās. Vislielākais skolēnu 

skaits, apmēram 140 bērnu un jauniešu, ir tautisko deju grupās Pilsrundālē, Svitenē un Bērstelē, taču 

vēl ir iespējams darboties citos pulciņos: jaunsargi, koris, rokdarbi, vizuālā māksla, volejbols, 

dambrete, izteiksmīgā runa, teātris, floristika. 



 15 

Tā kā 2009./2010. mācību gadam IZM bija ļoti samazinājusi finansējumu skolām, 2009. gada 

2.pusgadā Rundāles novada dome piešķīra vairāk kā 10000 latu, lai apmaksātu algas arī 

pedagoģiskajiem darbiniekiem : logopēdam, psihologam, sociālam pedagogam, pagarināto grupu 

skolotājiem, bibliotekāram, interešu izglītības skolotājiem. 

Skolas materiālās bāzes pilnveidošana ir viens no nosacījumiem izglītības programmu sekmīgai 

apguvei skolā. 2009. gadā salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem skolas renovācijai tika piešķirti tikai 

1666 lati. Tie tika izmantoti gan remonta darbos ~990 latiem, gan kabinetu materiālās bāzes 

uzlabošanai- galdu, krēslu, rakstāmgalda iegādei 1. klasei.  

Tika saņemta arī dotācija 2000 latu apmērā no VKPAI Svitenes skolas jumta remontam. 

Lai ieviestu jaunās tehnoloģijas un uzlabotu dabaszinātņu kabinetu materiālo bāzi, tika turpināts 

darbs pie projekta ―Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju 

priekšmetos vidējā izglītībā‖. Šajā gadā tika veikta 4 kabinetu un sagatavotavu renovācija, kā arī 

fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinets tika aprīkots ar jaunām mēbelēm. 

2009. gadā tika uzsākts arī otrs ES projekts „Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras 

uzlabošanas izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem‖. Projekta ietvaros tika veikta 1. un 2. 

posma darbi: apgaismojuma nomaiņa sporta zālē, kā arī tualešu bloka rekonstrukcija 1. stāvā. Pārējie 

darbi tiks veikti 2010. gadā. 

Šajā gadā vēl tika piešķirti līdzekļi Pilsrundāles vidusskolas skolotāju un darbinieku veselības 

apdrošināšanai, kas ir nozīmīgs solis skolas darbinieku veselības uzturēšanai, kā arī kolektīva 

nostiprināšanai. 

Pamatskolas skolēni tiek pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām, vidusskolas skolēni- daļēji. 

Šim mērķim no pagasta budţeta izlietoti 3353 lati. 

Kā prioritāri uzdevumi pa izglītības jomām 2010.gadam tiek izvirzīti: 

Mācību saturs 

1. Vidējās izglītības standarta ieviešana. 

2. Izglītības programmu pārlicencēšana. 

 Mācīšana un mācīšanās 
1. Zināšanu vērtējuma sākumskolā aktualizēšana. 

2. Sadarbības ar vecākiem uzlabošana. 

Atbalsts skolēniem 
1. Skolas vides pielāgošana skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

2. Atbalsta personāla darbības nodrošināšana skolā un struktūrvienībās. 

3. Atpūtas telpas izveide skolēniem Svitenē un Pilsrundālē. 

4. Karjeras izglītības centra izveide Bērstelē. 

5. Interešu izglītības grupu nodrošināšana Pilsrundālē un struktūrvienībās. 

6. Rotaļu telpas izveide Bērstelē. 

Skolas vide un resursi 

1. Pilsrundāles vidusskolas centrālās ieejas rekonstrukcija, t.sk. laukuma bruģēšana. 

2. Rotaļu laukuma izveide Svitenē. 

3. Ventilācijas sistēmas renovēšana Bērstelē. 

4. Skolas vestibilu tālāka estētiska noformēšana. 

5. Galdu un solu nomaiņa ēdamzālē Bērstelē. 

6. Uzsākt mēbeļu nomaiņu sākumskolas klasēs Svitenē. 

7. Turpināt mēbeļu nomaiņu mācību kabinetos Pilsrundālē. 

8. Papildus krēslu iegāde aktu zālē Pilsrundālē. 

9. Jaunu mēbeļu iegāde skolotāju istabai. 

 Skolas darba organizācija 

Iesākt darbu pie jauna attīstības plāna izveides. 

Pietiekama uzmanība un atbalsts tiek sniegts skolotāju kvalifikācijas celšanai. 22 pedagogi 

apmeklēja 39 kursu nodarbības ar kopējo stundu skaitu - 694. Viena skolotāja šogad ieguva augstāko 

pedagoģisko izglītību, līdz ar to tagad visiem skolotājiem augstākā pedagoģiskā izglītība. Skolā 5 

skolotājiem ir maģistra grāds un divas skolotājas turpina mācības maģistrantūrā. 
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Personāla apmācība 

Vairāki Rundāles novada domes darbinieki 2009.gada laikā noslēguši studijas augstākās izglītības 

iestādēs savā profesionālajā jomā: 

 Ludmila Knoka, attīstības nodaļas speciāliste un lauku attīstības speciāliste, ieguva vides 

zinātņu maģistra grādu (Latvijas Universitāte); 

 Zinta Baltiņa, bāriņtiesas priekšsēdētāja un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja ieguva profesionālo 

bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta kvalifikāciju (Biznesa augstskola ,,Turība‖); 

 Oļegs Beinerts, domes sekretārs, ieguva pirmā līmeņa profesionālo izglītību komercdarbības 

organizācijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola); 

 Lilita Lauskiniece, kultūras darba organizatore, ieguva humanitāro zinātņu maģistra grādu 

mākslā ar specializāciju kulturoloģijā un teātra pedagoģijā (Latvijas Kultūras akadēmija); 

 Sandra Upīte, sociālā darbiniece, ieguva pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – jurista 

palīga kvalifikāciju (Biznesa augstskola ,,Turība‖); 

 Elita Maskale, kasiere, ieguva pirmā līmeņa profesionālo izglītību finansēs un grāmatvedībā 

(Biznesa augstskola ,,Turība‖); 

 2009.gada 15.oktobrī Rundāles novada domes struktūrvienību vadītājiem un deputātiem tika 

organizētas apmācības – 8 akadēmisko stundu profesionālās pilnveides seminārs „Pašvaldības 

darba organizācija‖, aptverot tematiku par pašvaldības demokrātijas principiem, pašvaldības 

nolikumu un struktūru, centralizāciju un decentralizāciju (priekšrocības un trūkumi). Seminārā 

piedalījās 16 dalībnieki. 

2009.gada decembrī 2 darbinieki apmeklēja Bauskas pašvaldību kompetences centra organizētās 

konsultācijas informāciju tehnoloģiju jomā (MS Outlook). 

 

 

Informācijas tehnoloģijas 

Rundāles novada dome veicina pašvaldību pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes 

uzlabošanu un pārvaldes funkciju optimizāciju. 

Pašvaldības darbības efektivitātes palielināšanā tiek izmantotas IT iespējas. Tas ļauj uzlabot 

pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitātes paaugstināšanu.  

Dokumentu organizācijas nodrošināšanai, informācijas reģistrācijai un pārvaldībai tiek izmantota 

A/S „Rix Technologies‖ izstrādātā elektronisko dokumentu vadības sistēma ―Namejs‖. 

 Resursu un finanšu uzskaitei un plānošanai tiek izmantota vadības sistēma ―Ozols‖. 

Grāmatvedības darbā tiek izmantotas arī Elektroniskā deklarēšanas sistēma un tiešsaiste ar Valsts kasi. 

Ir izveidota sasaiste ar daţādām valsts institūcijām un to reģistriem/datu bāzēm. Tiek veidotas un 

papildinātas vairākas datu bāzes: nekustamā īpašuma uzskaite, iedzīvotāju uzskaite un dzimtsarakstu 

reģistri.  

Novadā, lai veidotu, labotu, meklētu, kartētu un analizētu ģeogrāfisko informāciju, izmanto 

digitālās kartēšanas aplikāciju ARCGIS. 

Īres un komunālo maksājumu aprēķināšanai un uzskaitei izmanto Latvijas datoru centra 

aplikāciju ―Īres un komunālo maksājumi‖. 

Novadam ir radio Internet pieslēgums ar augšupielādes ātrumu 2 Mbit/s un lejupielādes ātrumu 4 

Mbit/s. Visi pašvaldības darbinieki ir nodrošināti ar savu e-pastu un interneta pieeju, kas ļauj sūtīt 

dokumentus elektroniskā formātā.  

Tika veikts datortehnikas audits. Audita laikā tika ievākta informācija par 24 datoriem.  

Rundāles novadam ir mājas lapa www.rundale.lv, kurā informācija tiek regulāri papildināta, tiek 

publicēti pieņemtie domes lēmumi, saistošie noteikumi, nolikumi u.c. aktuālā informācija.  

Lai veicinātu sabiedriskā sektora sniegto pakalpojumu pieejamību, ir pieejami Publiskie Interneta 

pieejas punkti- Rundāles novada domē, Svitenes tautas nama telpās un Bērsteles bibliotēkā. 

http://www.rundale.lv/
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Sociālais dienests 

 Sociālais dienests ir Rundāles novada domes izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālo 

palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Rundāles novada iedzīvotājiem. Rundāles novada 

Sociālais dienests ir izveidots 30.07.2009.Sociālais dienests izveidots un tā uzdevumi noteikti, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām‖ 15.panta 7.punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma‖ 10.pantu.Sociālais dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldības 

institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām personām. Sociālais 

dienests savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministra kabineta noteikumus, Rundāles novada 

domes saistošos noteikumus, kā arī Sociālā dienesta nolikumu, ko apstiprina Rundāles novada dome. 

 

Sociālā dienesta uzdevumi. 

1. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

2. Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audţuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes 

locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

3. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 

4. Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus; 

5. Sniegt sociālo palīdzību; 

6. Organizēt pašvaldības budţeta līdzekļu apgūšanu, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanai; 

7. Nepieciešamības gadījumā organizēt un nodrošināt aprūpi mājās pensionāriem un personām ar 

kustību traucējumiem; 

8. Nepieciešamības gadījumā organizēt un nodrošināt personu ievietošanu sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas iestādēs; 

9. Informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī 

līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saņemšanā; 
 

Sociālā dienesta darba organizācija. 

1.Sociālā dienesta darbinieku struktūru un amata sarakstu apstiprina Rundāles novada domes 

priekšsēdētājs, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu pašvaldībā, sociālās palīdzības infrastruktūras tīklu, 

veicamo uzdevumu apjomu un novada domē paredzētos budţeta līdzekļus. 

2. Sociālā dienesta darbu vada Sociālā dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

Rundāles novada dome. 

3.Sociālā dienesta vadītājs: 

3.1.ir atbildīgs par Sociālā dienesta uzdevumu izpildi; 

3.2.nosaka Sociālā dienesta darbinieku darba pienākumus; 

3.3.izdod darbiniekiem saistošus rīkojumus un norādījumus; 

3.4.atbildīgs par sociālā dienesta budţeta sagatavošanu un tā izpildi; 

3.5.ir tiesīgs parakstīt izziņas par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu; 

3.6.nodrošina lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu LR likumdošanas aktos 

noteiktajā kārtībā; 

3.7.Sociālā dienesta vārdā slēdz līgumus ar fiziskām personām par sociālās palīdzības pakalpojumu 

sniegšanu; 

3.8.pārstāv Sociālo dienestu valsts un pašvaldību institūcijās. 

4.Sociālā darbinieka pienākumi: 

4.1.sniegt iedzīvotājiem informāciju par tiesībām saņemt sociālo palīdzību un sociālajiem 

pakalpojumiem; 

4.2. pieņemt iesniegumus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem no iedzīvotājiem; 
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4.3.atbilstoši LR likumdošanas aktiem un Rundāles novada domes Saistošajiem noteikumiem, 

sagatavot nepieciešamo informāciju par pabalsta pieprasītājiem; 

4.4.veikt iedzīvotāju apsekošanu viņu dzīvesvietā; 

4.5.piedalīties Sociālā dienesta sēdēs, kuras notiek reizi nedēļā – trešdienās. 

4.6. sociālie pabalsti Rundāles novada iedzīvotājiem tiek piešķirti, saskaņā ar Rundāles novada domes 

saistošiem noteikumiem Nr.2 ‗‘Par sociālās palīdzības pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) 

ienākumus‖ un Rundāles novada domes saistošiem noteikumiem Nr.3 ‗‘Par sociālās palīdzības 

pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus‖. 
 

Sociālie pabalsti 2009. gadā .  

 

N.p.k. Sociālie pabalsti 2009.gadā Summa Ls 

1. Pabalsti veselības aprūpei naudā 3 287 

2. Pabalsti ēdināšanai naudā  9 612 

3. Sociālās garantijas bāreņiem un audţuģimenēm 

naudā 

1 832 

4.  Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi 

iedzīvotājiem naudā  

21 593 

5. Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 1 967 

6. Dzīvokļa pabalsti naudā 3 919 

7. Sociālie pabalsti natūrā 505 

8. Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 505 

9. Pabalsti ēdināšanai natūrā 505 

10. Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 

3 416 

 

 2010. gada budţetā plānotie līdzekļi sociālās palīdzības pabalstiem – 63872 Ls 

 

Bāriņtiesa 

Rundāles novada bāriņtiesa ir Rundāles novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde, kas veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos 

paredzētās funkcijas. 

Rundāles novada bāriņtiesu darbību uzsāka 2009. gada 16. jūlijā. 

Bāriņtiesa darbojas četru cilvēku sastāvā, kurus ievēl amatā Rundāles novada dome uz pieciem 

gadiem: priekšsēdētāja Zinta Baltiņa; 

bāriņtiesas locekļi: Sandra Upīte, Silvija Pavlova, Lūcija Volodina. 

 Bāriņtiesas darbības teritorija ir Rundāles novada administratīvā teritorija. Bāriņtiesa Rundāles 

novadā Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu 

likumā noteiktos uzdevumus. 

Svitenes pagasta pārvaldē Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu 

likuma 61. pantā norādītos uzdevumus bāriņtiesas loceklis, kuram tas uzdots ar bāriņtiesas 

priekšsēdētāja rīkojumu. 

Viesturu pagasta pārvaldē iedzīvotājus pieņem bāriņtiesas priekšsēdētāja katru otrdienu no plkst. 

8.00 - 10.00. 

Rundāles novada bāriņtiesā 2009. gadā veiktas 89 notariālās darbības, par kurām iekasēta valsts 

nodeva Ls 511,10 apmērā. 

Rundāles novada bāriņtiesa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprinājusi Rundāles novada 

dome. Bāriņtiesas sēdes notiek vienu reizi mēnesī. 

2009. gadā bāriņtiesā pieņemti 14 lēmumi, no tiem 1 vienpersonisks lēmums. 
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Lēmumi pieņemti, aizstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses: 

 par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vienam bērnam; 

 par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem ( vienai mātei); 

 par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem ( trijām mātēm, diviem tēviem); 

 par aizgādņa iecelšanu mantojumam; 

 par atļauju pieņemt rīcībnespējīgas personas vārdā viņam piekrītošo mantojumu; 

 sniegts atzinums par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai. 

Rundāles novada pašvaldības 26 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 21 bērns – 

aizbildņu ģimenēs un 4 bērni – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās – 

Bauskas rajona bērnunamā-patversmē ―Annele‖ (3 bērni) un Baldones bērnu namā (1 bērns). 

Rundāles novada bāriņtiesā aktīvas ir 15 aizbildnības lietas, 10 aizgādnības lietas un 5 lietas par 

nepilngadīga bērna mantas pārvaldību. 

 

Dzimtsarakstu nodaļa 

  Līdz Administratīvi teritoriālajai reformai, tas ir, līdz 2009. gada 1. jūlijam darbojās trīs 

atsevišķas Dzimtsarakstu nodaļas: Rundāles pagasta Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja Līga Vasiļauska; 

Svitenes pagasta Dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja Sandra Upīte;Viesturu pagasta Dzimtsarakstu nodaļa, 

vadītāja Zinta Baltiņa. 

 

2009. gada I pusgadā pagastu Dzimtsarakstu nodaļās veiktās darbības 

 

Pagasts Dzimšanas 

reģistrācija 

Miršanas 

reģistrācija 

Laulības 

reģistrācija 

Rundāles pagasts 6 22 6 

Svitenes pagasts 9 8 1 

Viesturu pagasts 5 10 3 

  

Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļa darbu uzsāka 2009. gada 16. jūlijā. Vadītāja – Zinta Baltiņa. 

Vadītājas vietniece – Līga Vasiļauska. 

Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Rundāles novada domes izveidota iestāde, kas veic 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju Rundāles novada administratīvajā teritorijā. 

Nodaļas darbības finansiālo nodrošinājumu un uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Dome. 

Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas veiktās darbības 2009. gadā: 

1) dzimšanas reģistrācijas – 15; 

2) miršanas reģistrācijas – 22; 

3) laulības reģistrācijas – 11. 

 

Komunālo pakalpojumu dienests 

Komunālos pakalpojumus - siltumapgādi, ūdens apgādi, notekūdeņu savākšanu, atkritumu 

apsaimniekošanu - Rundāles novadā nodrošina Rundāles novada domes struktūrvienība - Komunālo 

pakalpojumu dienests. Atkritumu savākšanu nodrošina SIA ,,L&T‖. Siltumapgādi Saulaines ciematā 

nodrošina Saulaines profesionālā vidusskola 

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. 

 Pašvaldības teritorijā tiek veikta 9 artēzisko urbumu: Pilsrundāle-1, Pilsrundāle-2, Punslavas, 

Ziedoņi, Saulaine, Svitenes pienotava, Bērstele, Tīrumi , Viesturi, un to ūdens apgādes tīklu 

apsaimniekošana. Pie visiem artēziskajiem urbumiem ir izbūvētas ūdens atdzelţošanas stacijas ar 
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jaudu no 2,5-10m
3
/h, artēzisko urbumu stingrā reţīma aizsargjoslas ir noţogotas un pie tām uzstādītas 

informatīvās zīmes. Norobeţojumos ieeja aizliegta, urbumu ēkas aizslēgtas. Kopējais 2009.gadā 

piegādātais ūdens daudzums- 93,375 tūkst.m
3
.  

 Kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek nodrošināta Pilsrundāles, Saulaines , 

Bērsteles, Viesturu un Svitenes ciematos. Piesārņojošo darbību veikšanai Jelgavas reģionālā vides 

pārvalde ir izsniegusi B kategorijas atļaujas Nr. JET-4-140, Nr. JET-4-0197 , Nr. JET-4-0130 un Nr. 

JET-4-0175. 2009.gadā kopējais novadītais notekūdeņu daudzums- 79,378 tūkst.m
3
.  

 Siltumenerģija tiek piegādāta Pilsrundāles ciemata 8 daudzdzīvokļu mājām un A/S‖ Latvijas 

pasts‖ ēkai. Karstā ūdens sagatavošana arī vasaras sezonā tiek nodrošināta 6 ciemata daudzdzīvokļu 

mājām. Pilsrundāles katlumājas uzstādītā siltumenerģijas jauda -1,2MW, kurināmā veids – dabasgāze. 

Kopējā apkurināmā platība - 11485,38m
2
, 2009.gadā saraţotās siltumenerģijas daudzums - 2877,59 

MWh. 2010.gadā plānots no Saulaines profesionālā vidusskolas pārņemt Saulaines katlu māju un 

uzsākt siltumenerģijas piegādi Saulaines ciematā.  

 Rundāles novada dome ir noslēgusi līgumu ar A/S ―L&T‖ par cieto sadzīves atkritumu izvešanu 

Pilsrundāles, Ziedoņu, Svitenes, Bērsteles un Viesturu ciematos. Ir izbūvēti 7 dalīto atkritumu 

vākšanas punkti. 2009.gadā izvestas 258,1 tonnas nešķiroto un 96,2 tonnas šķiroto sadzīves atkritumu. 

Komunālais dienests veic 12 daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu Saulainē, Pilsrundālē un 

Ziedoņos. Regulāri tiek veikta māju un to teritoriju sanitārās uzkopšanas darbi un kārtējie remonti. 

Mājām „Saulaine-23‖ un „Zemzari‖ 2009.gadā uzstādītas jaunas durvis kāpņu telpām un pagrabiem. 

Tiek turpināta māju maģistrālo cauruļvadu nomaiņa. 

Ielu apgaismojums tiek nodrošināts Saulaines ciemata Saulaines ielai, Pilsrundāles ciemata 

Upmalas, Lejnieku un Novadu ielām, Svitenes, Bērsteles un Viesturu ciematos.  

 

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

 Pilsrundāles ciematā Rundāles novada komunālais dienests sniedz īpašumu apsaimniekošanas 

pakalpojumus daudzdzīvokļu mājās ,,Zemgaļi‖,  ,,Kurši‖, ,,Līvi‖, ,,Zemzari‖, ,,Sēļi‖, un ,,Ezeri‖  

Saulaines ciematā Rundāles novada komunālais dienests sniedz īpašumu apsaimniekošanas 

pakalpojumus daudzdzīvokļu mājās ,,Saulaine 23‖, ,, Saulaine 21‖, ,, Saulaine 19‖.  

Apsaimniekošanas nozarē 2009.gadā tika iztērēti 14379.42 Ls. Lielākie darbi bija durvju nomaiņa 

daudzdzīvokļu mājām ,,Saulaine 19‖ un ,,Zemzari‖ par kopējo summu 5549,42 Ls un kāpņu telpas 

remonts daudzdzīvokļu mājai ,,Ezeri‖ par summu 639,15 Ls. Pārējie finanšu līdzekļi tika izmantoti 

ēku ikdienas uzturēšanai – jumta, notekcauruļu, durvju, logu, elektroinstalāciju un komunikāciju 

remontiem 

Rundāles novada Viesturu un  Svitenes pagastu teritorijā nav pašvaldības komunālā dienestu 

apsaimniekojamu objektu, kam tiek sniegti īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumi. 

 

Labiekārtošana 

2009. gadā Rundāles novadā veikti intensīvi pasākumi, lai uzlabotu sakoptību pagasta teritorijā. 

2009. gada oktobrī sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Labklājības ministrijas un Eiropas 

Sociālā fonda finansētā krīzes laika nodarbinātības projekta ,,Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai‖ ietvaros, kas paredz izveidot darba 

prakses vietas bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, Rundāles novadā labiekārtošanas 

darbos tiek nodarbināti daudzi šīs programmas dalībnieki  

Pasākumu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām, kas dos sabiedrībai 

derīgus, vienkāršus, mazkvalificētus darbus, parasti – apkārtnes uzkopšanu un labiekārtošanu. Par 

darbu maksā tā saukto stipendiju (tā nav alga, jo par to netiek maksāti nodokļi) 100 latus mēnesī. 

Bezdarbnieki drīkst strādāt no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem gada laikā. 

Kopā 2009.gadā darbu Rundāles novadā uzsāka 38 šīs programmas dalībnieki t. sk. 

Rundāles pagastā - 20 
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Svitenes pagastā - 9 

Viesturu pagastā - 9 

Programmas dalībnieki bija galvenie labiekārtošanas darbu veicēji novadā. Tika sakoptas 

kapsētas, veikta veco, sauso koku un krūmu izciršana, to aizvākšana parkos, veikta zāles pļaušana, 

pašvaldības iestāţu un objektu remonti, teritorijas labiekārtošana, malkas sagatavošana, atkritumu 

savākšana un daudzi citi darbi . Remontētas kāpnes uz ūdens ņemšanas vietu, uz kapu svētkiem 

nodrošināta smilts piegāde. Vaţītes kapsētā strādāts pie sakārtošanas darbiem un regulāri uzturēta kapu 

apkārtne. 

2009.gadā kopā labiekārtošanas darbu veikšanai tika iztērēti 33671,66 Ls. Lielākie projekti, kas 

realizēti Rundāles novadā labiekārtošanas nozarē ir gājēju celiņa izbūve no mājām ,,Līvi‖ uz mājām 

,,Zemzari‖ Pilsrundāles ciematā (5811,63 Ls) un Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Pilsrundāles 

ciematā (8929,06 Ls). 

No 2009.gada. aprīļa Rundāles novadā Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek realizēts 

Eiropas sociālā fonda projekts ,,Pasākumi noteiktām personu grupām‖, kura ietvaros tiek nodarbināti 

divi cilvēki. 

 

Autoceļu un ielu uzturēšana 

Ceļu un ielu uzturēšana notika saskaņā ar 2009.gada „Novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 

pasākumu plānu‖. Šis plāns paredz veikt Rundāles novada autoceļu planēšanu, bedrīšu remontu, 

ceļazīmju uzstādīšanu, zāles pļaušanu ceļu nomalēs un caurteku uzturēšanu, kā arī veikt asfalta segas 

remontu un atjaunot šķembu segums svarīgākajiem pagasta autoceļiem. Minētos darbus veica 

konkursā izvēlētas firmas. 

Saulaines ciematā tika uzturēts kārtībā 2007. gadā izbūvētais Saulaines ielas apgaismojums. Tas 

uzlabo satiksmes drošību un atvieglo gājēju un transporta līdzekļu pārvietošanos Saulaines ciemata teritorijā. 

Tika regulāri mainīti gaismas ķermeņi un precīzi noregulēts gaismas jutīgais relejs, kurš ieslēdz 

apgaismojumu pie krēslas iestāšanās un ļauj ekonomiski izmantot elektroenerģiju. Kad tiks uzbūvēta 

jaunā bērnudārza „Mārpuķīte‖ ēka, apgaismojamā teritorija būs jāpaplašina uzstādot jaunus apgaismes 

ķermeņus. 

Ar Rundāles novada domes lēmumu tika apstiprināts ‖Rundāles novada autoceļu uzturēšanas 

klases 2008./2009. gada ziemā‖ saraksts. Pēc šī saraksta ziemas periodā tika apsekoti pagasta autoceļi 

un vajadzības gadījumā tie tika tīrīti no sniega un kaisīti ar sāls – grants maisījumu. Pēc iedzīvotāju 

lūguma tika arī attīrīti māju piebraucamie ceļi. 

Rundāles novada autoceļu uzturēšanai bija noslēgti līgumi ar organizācijām un zemnieku 

saimniecībām, kas ļāva efektīvi veikt iekšējo autoceļu un ar tiem saistīto objektu, uzturēšanu kārtībā. 

2009.gadā tika veikta Upmalas ielas rekonstrukcija Pilsrundāles ciematā..  

2010. gadā paredzēta Lejnieku ielas rekonstrukcija Pilsrundāles ciematā, Dārza, Ezera un centra ielas 

rekonstrukcija Svitenes ciemā, autoceļa Viesturi – Širvji rekonstrukcijas otrā kārta. 

 

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 Domē un tās iestādēs.  

Juridiskās nodaļas darbu vada, organizē un par nodaļas savlaicīgu un kvalitatīvu funkciju izpildi 

atbild Juridiskās nodaļas vadītājs. 2009.gadā Juridiskajā nodaļā bija divi darbinieki: Juridiskās nodaļas 

vadītājs un viens jurists. Nodaļas amata vienību skaitu nosaka Dome ikgadējā budţeta ietvaros.  

Juridiskās nodaļa : 

1. izvērtēt Domes sēdēm sagatavoto lēmumu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem, sniedz par 

tiem juridisku atzinumu. Sagatavo komiteju lēmumu projektus, izskatīšanai Domes sēdēs; 
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2. izstrādā Domes kompetencē esošos daţādus normatīva rakstura tiesību; aktu projektus, 

nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar citiem speciālistiem; 

3. sastāda un izvērtē līgumu projektus, atbilstoši tiesību normām un pašvaldības interesēm; 

4. sagatavot Domes priekšsēdētāja rīkojumu projektus; 

5. organizēt personāla lietvedību; 

6. organizatoriski un tehniski sagatavo Iepirkumu un Administratīvās komisijas sēdes; 

7. izskata Domes dokumentus, analizē tos no juridiskā viedokļa, sniedz par tiem atzinumus; 

8. konsultēt Domes darbiniekus un tās iestāţu vadītājus juridiska rakstura jautājumos; 

9. sniedz juridiskas konsultācijas (bez juridisko dokumentu sagatavošanas) novada 

iedzīvotājiem;  

10. sagatavo prasības pieteikumus iesniegšanai tiesā pašvaldības un tās iestāţu interesēs; 

11. organizē pašvaldībai pienākošo maksājumu (komunālo, nodokļu parādu un administratīvo 

sodu) piedziņu.  

Apjomīgs darbs paveikts saistībā ar Rundāles novada izveidošanu Administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros. Sadarbībā ar Domes struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem izstrādāti jaunā 

novada struktūrvienību nolikumi un citi organizatoriski dokumenti.  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām‖ Pārejas noteikumu 26.punktam tika izvērtēti novadu 

veidojošo bijušo vietējo pašvaldību pieņemtie un spēkā esošie saistošie noteikumi un pieņemti 

jaunizveidotajam Rundāles novadam nepieciešamie saistošie noteikumi.  

 Juridiskā nodaļa ir sagatavojusi izskatīšanai, nodrošinot sēţu protokolēšanu, lēmumu 

noformēšanu, paziņojumu Sodu reģistram par piemēroto administratīvo sodu nosūtīšanu, 

administratīvo sodu izpildes kontroli 45 (četrdesmit piecās) administratīvajās lietās. 

Juridiskā nodaļa Publisko iepirkumu procedūru rezultātā ir sagatavojusi 37 (trīsdesmit septiņi) 

iepirkumu līgumu projektus: publiskie būvdarbu līgumi -11, publiskie piegādes līgumi-12, publisko 

pakalpojumu līgumi -14.  

 

Kultūra 

Līdz novada izveidošanai katrā pagastā darbojās kultūras darbinieki un amatierkolektīvu vadītāji, 

kuri organizēja kultūras dzīvi savā pagastā. Pēc novada izveides tika izveidota kultūras nodaļa, kurā 

iekļāvās visas kultūras darbinieces, amatierkolektīvu vadītāji un novada bibliotēkas, tika izstrādāts 

kultūras nodaļas nolikums, izstrādāta vienota apmaksas sistēma amatierkolektīvu vadītājiem, saplānoti 

kopīgie novada kultūras pasākumi. netika likvidēts neviens amatierkolektīvs, tika atbalstīta jaunu 

kolektīvu veidošanās. 

Kultūras dzīves organizēšanai Rundālē 2009. gadā bija piešķirti Ls 35 347. 

Kultūras dzīvi pagastā vada kultūras speciāliste Lilita Lauskiniece kopā ar Līgu Helvigu (gada pirmajā 

pusē). Kultūras pasākumi notiek Pilsrundāles vidusskolas telpās un Rundāles novada Jaunajā zālē.  

2009.gadā pagastā darbojās šādi kolektīvi:  

Līnijdejotāji (vad. S. Pavlova) – 10 dalībnieki  

Senioru deju kolektīvs „Magnolijas‖(vad. A.Vangale) – 17 dalībnieki  

Zīmēšanas pulciņš (vad. L. Ikerte) –10 dalībnieki  

Kalanētikas nodarbība (vad. Jolanta B.) –10 dalībnieki  

Bebīšu skola „Riekstulītis‖(vad. M. Rence) –12 dalībnieki  

Breika/hip-hopa pulciņš (vad. M. Tjurapina) – 6 dalībnieki  

Amatierteātris (vad. L. Lauskiniece) –16 dalībnieki  

Vokālais ansamblis (vad. A. Strelčune) – 8 dalībnieki  

Teātra studijas „Savējie‖ mazā grupa (vad. L. Lauskiniece) –17 dalībnieki  

Teātra studijas „Savējie‖ lielā grupa -1 (vad. L. Lauskiniece) –11 dalībnieki  

Teātra studijas lielā grupa-2 (vad. L. Lauskiniece) – 6 dalībnieki  

2009. gadā Rundāles pagastā ir notikuši daudzi pasākumi daţādām vecuma un interešu grupām. 

Lielākie no tiem : 

 - Rundāles amatierkolektīvu un vadītāju pasākums „Karaliskā balle‖ Pilsrundāles vidusskolā 
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 - „Princešu un prinču balle‖bērnu amatierkolektīviem  

 - „Popiela -2009‖ 

 - pasākums Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastu represētajiem 

- pasākumi, veltīti Starptautiskajai teātra dienai 

- Mazās mākslas dienas 

- ielīgošana 

- pensionāru balle 

- LR proklamēšanas dienas pasākums 

 - labdarības pasākums „Eņģeļa spārni debesīs‖ un daudzi citi. 

Rajona skatē piedalījās teātra studijās „Savējie‖ mazā, vidējā un lielā grupa, kā arī amatierteātris 

„Stella‖. Latvijas „Gada izrādei‖ tika izvirzīti 2 iestudējumi – vidējās grupas izrāde O. Širenova 

„Tracis ap zirgu‖ un lielās grupas izrāde „Vārti‖. 

Lielākās izmaksas 2009. gadā bijušas atalgojumiem -10 609Ls, soc. apdošin. iemaksas 2555 Ls, 

līgumdarbiem – 6341 Ls un transporta pakalpojumiem – 3514 Ls.  

 

Svitenes tautas nama darbībai 2009. gadā piešķirti 28 107 Ls. 

Tautas namā strādā vadītāja Sandra Paegle un tehniskā darbiniece Līga Duntava. 

Pēc novada izveides Svitenes tautas nama vadītāja vada arī Rundāles novada kultūras nodaļu. 

Pasākumi un amatierkolektīvu mēģinājumi notiek Svitenes tautas nama telpās, atsevišķi pasākumi 

notiek Saules dārzā un Svitenes parkā. 

Pateicoties Svitenes pagasta padomes ieinteresētībā attīstīt kultūras dzīvi pagastā, jau izremontētajām 

telpām klāt nāk vēl mazā zāle, kuru var izmantot neliela mēroga pasākumiem, (arī iedzīvotājiem - 

iespēja svinēt svētkus izmantojot telpu īri),kā arī tiek izremontēta foajē, kurā ir iecere eksponēt foto 

izstādes. 

Tautas namā darbojas un šādi kolektīviem : 

 - deju kopa „Šurpu turpu‖ (vadītāja A. Vangale) 16 dalībnieki 

 - folkloras kopa „Svitene‖ (vadītāja V. Makšus) (12 dalībnieki)  

 - bērnu folkloras kopa (vadītāja V. Makšus) 20 dalībnieki 

 - amatierteātris „Šurumburums‖ (vadītāja I. Vaičūne) 12 dalībnieki. 

 Visi kolektīvi ir piedalījušies skatēs, demonstrējot savu izaugsmi un kolektīva disciplinētību.  

Lielākie 2009. gada pasākumi: 

Folkloras kopas „Svitene‖ 10 gadu jubilejas koncerts;  

Kolhoznieku balle; 

Lieldienu pasākums pie Svitenes tautas nama; 

Bērnu svētki Saules dārzā; 

Līgo svētki Svitenes parkā; 

Novadu diena Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica‖ ietvaros Miķeļdiena Svitenē; 

Annas Sakses „Pasakas par ziediem‖ uzvedums Svitenes amatierteātra sniegumā; 

LR Proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs koncerts, balle; 

Pensionāru balle; 

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem; 

Jaungada balle; 

Lielākās izmaksas 2009. gadā bijušas atalgojumiem - 13 037Ls, soc. apdošin. Iemaksas - 2705 Ls, 

gāzes apkurei 4090 Ls un saimnieciskajiem materiāliem– 1345 Ls.  

 

Viesturu pagasta teritorijā darbojas Bērsteles kultūras nams un Viesturu kultūras centrs. 

Bērsteles kultūras namam 2009. gadā tika piešķirti 23 860 Ls, kultūras nama darbu vada Svetlana 

Poča. Pasākumi notiek Bērsteles kultūras nama telpās un Bērsteles parkā.  

Kultūras namā darbojas šādi kolektīvi:  

amatierteātris, vadītāja Līga Bajāre (12 dalībnieki); 

vēderdejas (par maksu) vadītāja Iluta Puķīte (8 dalībnieces); 

vokālais ansamblis bērniem (3-6 g.v.) vadītāja Andra Streļčūne (8 dalībnieki); 
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radošo izpausmju pulciņš, vadītāja Gunta Šurna (12 dalībnieki), nodarbības notiek Bērsteles skolā. 

Lielākie pasākumi 2009. gadā: 

Lielais Bazārs Bērsteles parkā; 

Koncerts Mātes dienai; 

Ielīgošana Bērsteles parkā, Līgo vakara zaļumballe; 

Klubiņa „Uz tasi tējas‖ tikšanās; 

LR Proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums; 

Ziemassvētku balle pensionāriem; 

Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem; 

Koncerts ‗Ziemassvētku jampadracis‖, balle; 

Lielākās izmaksas 2009. gadā bijušas atalgojumiem -12895 Ls, soc. apdošin. Iemaksas - 3566 Ls, 

apkurei 2588 Ls un saimnieciskajiem materiāliem– 1222 Ls.  

Viesturu kultūras centra budţets 2009. gadā bija 18 581 Ls. 

Viesturu kultūras centru vada Guna Lisovska . Pasākumi notiek Viesturu KC telpās, pie Kultūras 

centra un Grāvendāles parkā. 

Viesturu kultūras centrā nodarbības notiek šādiem amatierkolektīviem: 

bērnu deju kolektīvas „Annele‖(2-7g.) vadītāja Aiga Vangale (16 dalībnieki); 

bērnu deju kolektīvas „Sprīdītis‖(7-14g.) vadītāja Aiga Vangale (16 dalībnieki); 

deju kopa „Ir varianti‖ vadītāja Aiga Vangale (8 dalībnieces). 

Pasākumi 2009. gadā:  

Jaungada nakts diskotēka; 

Pasākums „Ak, sievietes, sievietes‖, balle, atrakcijas, sacensības; 

Lieldienu sagaidīšana, koncerts, Lieldienu tradīcijas folkloras kopas vadībā; 

Rokdarbu izstāde (radošās darbnīcas dalībnieki); 

Ielīgošana, amatierkolektīvu koncerts, konkurss „Vai tu zini Jāņu zāles?‖, lielā zupas katla vārīšana; 

Līgo nakts balle, „Vīru spēles‖, sportiska rakstura atrakcijas, sacensības; 

Raţas svētki; 

Ziemassvētku eglīte bērniem; 

Lielākās izmaksas 2009. gadā bijušas atalgojumiem -11727 Ls, soc. apdošin. iemaksas 2866 Ls un 

apkurei 3304 Ls.  

Novada amatierkolektīvi aktīvi koncertē ne tikai savā novadā, bet tiek aicināti uzstāties arī citos 

novados un valstīs – Lietuvā, Igaunijā, Krievijā. Kopā novadā darbojas 22 kolektīvi, kuros savu radošo 

potenciālu var attīstīt 263 dalībnieki, novada iedzīvotājam ir iespējas darboties daţādos kolektīvos, kā 

arī apmeklēt pasākumus visā novadā teritorijā. 

 

Rundāles novada bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2009.gadā. 

 2009.gadā, izveidojoties Rundāles novadam, apvienoja 3 pagastus ar 5 bibliotēkām – Bērsteles, 

Viesturu, Pilsrundāles, Vecrundāles un Svitenes. 42% no Rundāles novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 

bija bibliotēku lietotāji. 

Bibliotēkas piedāvāja plašu pakalpojumu klāstu - grāmatu apmaiņu, preses lasīšanu, SBA un 

interneta pakalpojumus, iespējas strādāt ar datorprogrammām, nepieciešamo izdruku, kopiju, uzziņu 

un konsultāciju iegūšanu, novadpētniecības materiālu apskates, elektroniskā kataloga un datu bāzu 

Lursoft un Letonika izmantošanas iespējas. Pateicoties Bila & Melindas Geitsu fonda atbalstītajam 

projektam Trešais tēva dēls, bibliotēkās ir pieejams bezmaksas internets un jauni jaudīgi 20 datori, 5 

multifunkcionālās iekārtas. 

Bibliotēkas saņēma finansējumu jaunu grāmatu iegādei un preses abonēšanai no Bauskas rajona 

padomes 2 227 Ls un Rundāles novada domes 3 599Ls. 
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Bibliotēku galvenie darba rādītāji  

 Bērsteles 

bibliotēka 

Pilsrundāles 

bibliotēka 

Vecrundāles 

bibliotēka 

Viesturu 

bibliotēka 

Svitenes 

bibliotēka 

Kopā 

Lasītāju skaits 139 

 

333 78 109 290 949 

Izsniegums 4 125 9 197 1 934 4 587 14 333 34 176 

Apmeklējumu 

skaits 

2 890 4 545 1 061 1 822 7 591 17 909 

Krājums 4 938 9 820 4 335 5 609 8 579 33 281 

 

Bibliotēkas piedalījās ikgadējā konkursā „Bibliotēka - bērniem un jauniešiem 2009‖ un 

Pilsrundāles bibliotēka ieguva 2.vietu. 

Pilsrundāles bibliotēka ieguva nosaukumu „Stāstu bibliotēka‖ un tas bija UNESCO Nacionālās 

komisijas Latvijā projekta „Stāstīšanas tradīcijas veicināšana bibliotēkā‖ rezultāts. 

Pilsrundāles bibliotēka jau otro gadu strādā projektā „Bērnu ţūrija‖. Izveidots bibliotēkas blogs 

www.pilsrundalesbiblioteka.blogspot.com. 

Bērsteles un Viesturu bibliotēkās turpinājās novadpētniecības materiālu digitalizācija. Šādā veidā 

tiek saglabāti pagasta informatīvie izdevumi, ikgadējie konkursa „Sakoptākā sēta‖ izdevumi, pagasta 

buklets par tūrisma iespējām. Bērsteles bibliotēkā izveidota bērnu zona un izstāţu siena. 

Pilsrundāles bibliotēkā rekataloģizēts krājums, lai ieviestu automatizēto bibliotēku sistēmu Alise 

i. 2009. gadā Bērsteles bibliotēkā tika veikta inventarizācija. 

Bibliotēkas organizēja tematiskas izstādes, pārrunas, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem novadā 

un ārpus tā, pārgājienu un lasījumus bibliotēkā vasaras laikā. Svitenes un Pilsrundāles bibliotēkās 

darbojās sieviešu kopa un lasītāju klubs. Bibliotēkas aktīvi sadarbojās ar vietējām skolām, biedrībām 

un interešu grupām. 

 

Sports 

Rundāles pagastā sportu darbu 2009.gada pirmajā pusgadā vadīja un organizēja sporta darba 

organizatore L.Volodina un sporta darba organizatores palīgi V.Zariņš- volejbolā, A.Barkovs- 

basketbolā, futbolā un A.Kamols- galda tenisā, bet ar Rundāles novada izveidošanu no 2009.gada 

jūlija mēnesi sporta darbu organizēja Svitenes pagastā- A.Smilga, Viesturu pagastā- V.Ţuravļova. 

Sporta darba organizācija tika vērsta uz tautas sporta attīstību un veselīga dzīvesveida popularizēšanu 

daţādos sabiedrības slāņos iesaistot pēc iespējas vairāk daţāda vecuma un dzimuma pagasta un novada 

iedzīvotāju. 

Rundāles novadā 2009 gadā notika šādi sporta pasākumi: 

Rundālē janvāra mēnesī notika V.Benuţa piemiņas kausa izcīņa šahā. Februāra mēnesī notika 

zemledus makšķerēšanas sacensības.V.Zariņa vadībā ilgus gadus darbojās vīriešu un sieviešu volejbola 

komandas. Vīriešu volejbola komanda 2009 gadā ar labiem rezultātiem piedalījās Bauskas rajona 

volejbola čempionātā, izcīnot godalgotās vietas, kā arī vīriešu volejbola komanda piedalījās LTSA 

rīkotajās volejbola sacensībās un aizvadītajā gada sezonā sīvā cīņā tika iegūta 5.vieta. A.Barkovs 

organizēja komandas basketbolā un futbolā.   

2009.gadā rajona čempionātā basketbolā izcīnīta 4.vieta, minifutbolā 4.vieta. 

A.Kamola vadībā notika treniņnodarbības galda tenisā. Jaunieši trenējās divas dienas nedēļā un 

regulāri piedalās daţāda ranga sacensībās. 2009.gada rajona ziemas sporta spēlēs galda tenisā 

Rundāles komandai -3. vieta. Rajona padomes balvas izcīņa galda tenisā jauniešiem M.Buţeriņam -

1.vieta. Godalgotās vietas izcīnīja -J.Brūvelis,J.Kapteinis. 

http://www.pilsrundalesbiblioteka.blogspot.com/
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Interesantas ziemas un vasaras sporta spēles notiek starp pagasta iestādēm un zemnieku 

saimniecībām, kurās piedalās līdz 10 komandām. Vasaras sporta spēles tika rīkotas z/s „ Riekstiņi‖. 

Sacensības notika vairākos interesantos sporta veidos, kurās kopvērtējumā uzvarēja z/s „ Līdakas‖. 

Sacensības tika organizētas arī individuālajos sporta veidos- galda tenisā, novusā. Vasaras periodā tiek 

rīkotas pludmales volejbola sacensības pie Pilsrundāles vidusskolas. Pagasta sievietēm rasta iespēja 

nodarboties ar kalanētiku.   

Svitenes pārvaldes sporta darba organizācija tika vērsta un organizēta pagasta iedzīvotājiem. 

Laika posmā no 2009.gada 1. janvāra līdz 2009.gada 31. decembrim tika realizēti šādi pasākumi: 

1. No 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 1. maijam Svitenes pagasta trenaţieru zāles 

apmeklējumu organizācija; 

2. No 2009. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 1.maijam Īslīces vidusskolas sporta zāles 

apmeklējumu organizācija vienu reizi nedēļā; 

3. Peldbaseina apmeklējumu organizācija Jelgavā – 8 reizes; 

4. 2009.gada martā Svitenes pagasta galda spēļu turnīrs - 5 disciplīnas (novuss, teniss, šahs, 

dambrete, šautriņas);  

5. Piedalīšanās Bauskas rajona invalīdu sporta spēlēs; 

6. 2009. gada aprīlī Svitenes pagasta zolītes turnīrs; 

7. 2009. gada maijā skolēnu mācību gada noslēguma pasākums – atrakciju organizēšana; 

8. ,,Līgo‖ sporta spēles – 8 disciplīnas un atrakcijas; 

9. 2009. gada jūnijs - Rundāles novada ielu basketbola turnīrs Svitenes parkā; 

10. 2009. gada augusts - Pludmales volejbola turnīrs Svitenes parkā; 

11. No 2009. gada 1. maija līdz 2009. gada 1. oktobrim Svitenes parka brīvdabas sporta laukumu 

uzraudzība, tehniskais nodrošinājums un inventāra izsniegšana; 

No 2009. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 31. decembrim Svitenes pagasta trenaţieru zāles 

apmeklējumu organizācija 

Viesturu pārvaldes sporta darba un pasākumu organizācija vērsta uz pagasta iedzīvotājiem, kuros 

varētu piedalīties visa vecuma iedzīvotāji. Viesturu pārvaldes sporta darba organizācija tika vērsta un 

organizēta pagasta iedzīvotājiem. Laika posmā no 2009.gada 1. janvāra līdz 2009.gada 31. decembrim 

tika realizēti šādi pasākumi: 

1. Telpu futbols „Mēmeles kauss‖ – 5.vieta; 

2.  „Lielais Bazārs‖ – Sporta un atpūtas pasākums Bērstelē; 

3. Sporta svētki bērniem pirms mācību gada sākuma; 

4. Piedalīšanās ―Rundāles kausa‖ izcīņā futbolā;  

 Kopā sporta nodaļas budţets 2009. gadā ir 19428,00 Ls. Tajā skaitā Finansējums izlietots Sporta 

nodaļas darbinieku atalgojumam, inventāra iegādei, pasākumu organizēšanai un transportam. 

Paredzētais sporta nodaļas budţets 2010. gadā ir 20324,00 Ls. 

 

 

Lauku teritorijas attīstība 

Līdz 2009.gada 14.septembrim, saskaņā ar 2008.gada 9.janvārī noslēgto līgumu Nr.10/08 ar 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru‖ par Lauku konsultatīvās un informācijas 

apmaiņas sistēmas izveidošanas nodrošinājumu, Rundāles pagasta padome algoja lauku attīstības 

speciālisti noteiktu darbu uzdevumu veikšanai. Lauku attīstības speciālista darba pienākumos ietilpst 

sabiedrisko aktivitāšu un iniciatīvu veicināšana, informējot par lauku attīstības jautājumiem, 

konsultējot par aktualitātēm, organizējot informatīvas dienas un interešu grupas tikšanas, apmeklēt 

LKB organizētās ikmēneša informatīvas dienas un mācības, saskaņā ar LLKC izdoto mācību katalogu, 

regulāri izglītoties, lai kvalitatīvi veiktu darba uzdevumus. Par paveiktiem darbiem ik mēnesi jāsniedz 

LKB Bauskas nodaļā pārskatu.  

14.septembrī 2009. starp SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra‖ filiāli „Zemgales 

lauku attīstības biroju‖ un Rundāles novada domi tika noslēgts līgums Nr.2/09 par Lauku attīstības 

speciālista darbu pašvaldības teritorijā atbilstoši Valsts Lauku tīklam izvirzītajiem uzdevumiem.  
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Līdz novada izveidošanai lauku attīstības speciāliste nodrošināja individuālo iedzīvotāju apmācību 

darbam ar Internetu, izmantojot Publiska Internet pieejas punkta (PIPP) iespējas. Tika organizēti 

sekojošie informatīvie semināri: 

15.01.2009. LKKC informatīvais seminārs Rundāles pagastā; 

3.02.2009. LKB seminārs „Savstarpējas atbilstības prasības lauksaimniekiem‖; 

10.02.2009. VID seminārs par aktualitātēm un gada deklarācijas aizpildīšanu pēc iedzīvotāju 

pieprasījuma.  

Sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Rundāles lauksaimnieku biedrība‖ organizētas diskusijas 

par lauksaimniecības politikas aktualitātēm un 30.03.2009. novadīta lauksaimnieku biedrības 

kopsapulce.  

Sadarbībā ar Zemgales kultūras sabiedrisko organizāciju „Upmale‖ organizēti un 23.05.2009. 

novadīti trešie „Meţotnes pilskalna svētki‖.  

7.05.2009. Latvijas arheoloģijas konferences dalībnieku uzņemšana Meţotnes pilskalnā.  

Nodrošinātas konsultācijas iedzīvotājiem par vairākiem jautājumiem: dokumentācijas „Platību 

maksājumi 2009‖ sagatavošana – kartes izņemšana, aizpildīšana, labojumi, precizējumi; zemes nomas 

jautājumi, nomas līgumi starp īpašniekiem, pagasta zemes izvērtēšana, individuālo saimniecību 

attīstības iespējas, atskaites „Daļēji naturālas saimniecības pārstrukturizācija‖. 

 

2009.gadā veiktie un 2010.gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības 
plānošanā 

Pēc Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastu apvienošanās Rundāles novadā ar 2009.gada 

27.augusta domes sēdes lēmumu Nr.23 (prot.Nr.5.) tika apstiprināta Rundāles novada teritorijas 

plānojuma izstrādes darba grupa un ar lēmumu Nr.2 (prot. Nr.5.) tika izdoti Saistošie noteikumi Nr.5 

„Par Rundāles novada teritorijas plānojumu‖, kas sastāv no: 

1. Rundāles pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Rundāles pagasta padomes 

2008.gada 28.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Rundāles pagasta padomes teritorijas 

plānojuma 2003. – 2015.gadam 2008.gada grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi‖. 

2. Svitenes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Svitenes pagasta padomes 2008.gada 

30.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Svitenes pagasta teritorijas plānojums‖. 

3. Viesturu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Viesturu pagasta padomes 

2007.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Viesturu pagasta teritorijas grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ‖. 

2009.gada 15.septembrī notika Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sēde, kurā piedalījās 

16 izstrādes darba grupas locekļi. Darba grupas sēdē tika apspriests Darba uzdevums Rundāles novada 

teritorijas plānojuma izstrādei. 26.novembrī Rundāles novada dome pieņēma lēmumu par Rundāles 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadiem izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu.  

2010.gadā plānotas divas nozaru darba grupas sapulces ar Rundāles novada uzņēmējiem un VA 

„Rundāles pils muzejs‖ darbiniekiem. 2010.gadā plānots saņemt nosacījumus no institūcijām 

Teritorijas plānojuma izstrādei, izstrādāt Teritorijas plānojuma 1.redakciju un uzsākt tās sabiedrisko 

apspriešanu.  

 

Realizētie, realizācijā esošie un plānotie projekti 
2008.gadā realizētie projekti 

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēti projekti: 

 „Dzeramā ūdens atdzelţošana Punslavās‖ (publiskais finansējums LVL 20 997,00); 

 „Dzeramā ūdens atdzelţošana Ziedoņos‖ (publiskais finansējums LVL 10465,00); 

 „Dzeramā ūdens atdzelţošana Pilsrundāle 2‖ (publiskais finansējums LVL 15 050,00) 
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 „Ūdenssaimniecības attīstība Svitenes pagasta mazciemā „Tīrumi‖ (publiskais 

finansējums LVL 7900,00) 

 „Svitenes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija‖ (publiskais finansējums 

LVL 12 541,00) 

2) Valsts investīciju (RAPLM) un CFLA finansēts projekts „Svitenes tautas nama renovācija 

(publiskais finansējums LVL 20 000,00) 

3) VRAA projekts „Bauskas rajona Bērsteles pamatskolas izglītības tīkla optimizācijas projekts 

2.kārta‖ (publiskais finansējums LVL 28 000,00). 

 

2009.gadā realizētie projekti 

Nr. Projekta nosaukums Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-

finansējums 

(LVL) 

1 Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumi 

Rundāles pagastā 

47 345,97 38 963,90 8 382,07 

2 Viesturu pagasta autoceļa „Širvji – Viesturi‖ 

rekonstrukcija 

123 547,85 54 601,85 68 946,00 

3 Ceļu posmu rekonstrukcija cukura rūpniecības 

restrukturizācijas skartajā teritorijā Svitenes 

pagastā 

35 036,24 28 955,57 6 080,67 

4 Meţotnes pilskalna pārrakuma nostiprināšanas 

projekta izstrāde 

3 000,00 3 000,00 0,00 

 
1) Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk - ELGF) cukura rūpniecības 

restrukturizācijas pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības 

restrukturizācijas skartajam reģionam‖ ietvaros realizēts projekts „Cukura rūpniecības 

restrukturizācijas pasākumi Rundāles pagastā‖ – rekonstruēta Upmalas iela Pilsrundāles 

ciematā: ierīkots apgaismojums, uzklāta jauna asfalta klātne, ierīkotas nobrauktuves uz 

privātmājām, kā arī sadarbībā ar AS „Latvenergo‖ gaisvadu līnija aizstāta ar pazemes kabeļa 

līniju. 

2) Realizēts projekts „Viesturu pagasta autoceļa „Širvji – Viesturi‖ rekonstrukcija‖, kura ietvaros 

veikti rekonstrukcijas darbi ceļa posmam 2.1 km garumā Viesturu pagastā - uzklāta jauna 

asfalta klātne, ierīkotas nobrauktuves, kā arī padziļināti grāvji. Projekts veikts Eiropas 

Lauksamniecības garantiju fonda (ELGF) cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākuma 

„Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam 

reģionam‖ ietvaros.  

3) Realizēts projekts „Ceļu posmu rekonstrukcija cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā 

teritorijā Svitenes pagastā‖, rekonstruējot „Krustuļi – Cielavas – Dimanti‖ (772,58 m) un 

„Kukāri – Laimdotas‖ (670 m) Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk - ELGF) 

cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura 

rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam‖ ietvaros. 

4) Realizēts projekts „Meţotnes pilskalna pārrakuma nostiprināšanas projekta izstrāde‖, kuram 

finansējumu nodrošināja Valsts Kultūras Kapitāla fonds (Ls 1000,00 apmērā) un Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (Ls 2000,00 apmērā). Projekta ietvaros, izmantojot 

starptautisko pieredzi nobrukumu nostiprināšanas projektu izstrādē un pilskalnu sakopšanā, tika 

sagatavots Meţotnes pilskalna pārrakuma nostiprināšanas tehniskais projekts, lai nodrošinātu 

tehniskos risinājumus Meţotnes pilskalna lielā vaļņa pārrakuma nobrukšanas draudu 

novēršanai.  
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2009.gadā uzsāktie projekti, kuru realizācija turpinās 2010.gadā 

Nr. Projekta nosaukums Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-

finansējums 

(LVL) 

1 Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras 

uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem 

98 392,00 86 584,00 11 807,00 

2 Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšanā 

98 392,00 86 584,00 11 808,00 

3 Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana 

Rundāles pagastā 

140 000,00  86 776,84 53 223,16 

4 

 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos 

59 776,00 59 776,00 0,00 

5 Rundāles novada skolu informatizācija 16543,03 14061,57 2481,46 

 

1) Tika uzsākta projekta „Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem‖ realizācija ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu 

atbalstu, kura ietvaros paredzēts veikt sporta zāles apgaismojuma, pirmā stāva tualešu bloka 

izbūvi, kā arī centrālās ieejas mezgla pārbūvi, lai nodrošinātu piekļuvi izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. Projektu paredzēts realizēt līdz 2010.gada beigām. 

2) Turpinājās projekta „Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu 

apguvei Pilsrundāles vidusskolā‖ īstenošana aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana‖ ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) finansējumu. Projektā veikta dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas 

kabinetu aprīkošana un modernizēšana, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu mācību procesu un 

radot skolēniem iespējas iegūt zināšanas atbilstoši mūsdienu prasībām un stiprinot viņu 

konkurētspēju nākotnē. Projektu plānots realizēt līdz 2010.gada 30.novembrim. 

3) Uzsākta projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles pagastā‖ īstenošana 

ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu, kura 

aktivitātes paredz Lejnieku ielas rekonstrukciju Pilsrundāles ciemā, bērnu laukuma 

labiekārtošanu un teritorijas labiekārtošanas darbus, kā arī pastaigu celiņa „Meţotnes baznīca – 

Vīna kalns‖ pagarināšanu. Projekta realizāciju plānots turpināt 2010.gadā. 

4) Uzsākta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ―Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ 

papildinājuma apakšaktivitātes "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos" realizācija, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās 

izglītības pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos 

apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, zināšanu un prasmju 

pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un 

pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un 

ieviešanu, tai skaitā nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu novērtēšanas 

sistēmas ieviešanā. Projektu plānots īstenot līdz 2012.gada martam.  

5) Ar 2009. gada nogalē  parakstīts līgums par p Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

 projekta „Rundāles novada skolu informatizācija‖ īstenošanu, kas tiks realizēts darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes 

„Izglītības iestāţu informatizācija‖ ietvaros. Projekta ietvaros Pilsrundāles vidusskolas 

Bērsteles un Svitenes struktūrvienībām tiks iegādāti stacionārie un portatīvie datori, 

multimediju tehnika, kā arī tiks attīstīti lokālie datortīkli. 
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Domes līdzdalība sadarbības projektos 

Nr. Projekta nosaukums Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-

finansējums 

(LVL) 

1 Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana 

Zemgalē 

31 432,73 26 718,00 4 714,70 

2 Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo 

spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu 

veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas 

institūcijām 

363 195,05*  363 195,05*  0,00 

*norādīts kopējais projekta finansējums, neizdalot 

partnera finansējumu 

3 Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana 

Zemgalē 

16 262,88 14 636,60 1 626,29 

4 Sadarbības sistēmas izveidošana starp 

pirmsskolas izglītības iestādēm Lietuvas – 

Latvijas pierobeţā 

43 069,23 38 762,31 4 306,92 

5 Iedzīvotāji veido savu vidi 2009 7 061,00 7 061,00 0,00 

6  ―Biedrības ―Drošais pamats‖ kapacitātes 

stiprināšana konsultatīvā centra izveidei ‖ 

19292,73 

(27 451,24 

EUR) 

17359,16 

(24 700 

EUR) 

1405,60 

(2000 EUR) 

1) Rundāles novada dome kā viens no 7 partneriem turpināja realizēt projektu „Ilgtspējīga dabas 

resursu apsaimniekošana Zemgalē‖, kas tiek realizēts Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes Ilgtspējīga attīstība ietvaros. 

Projektā plānots uzlabot dabas parku apsaimniekošanas un administrēšanas sistēmu, realizēt 

pieredzes apmaiņas braucienus par dabas parku institucionālās vadības aspektiem, ieviesti 

vides monitoringa sistēmu Bauskas dabas parka daļā, kas atrodas Rundāles novada teritorijā, kā 

arī uzlabot dabas parku infrastruktūru. Minētā projekta realizācija ilgs līdz 2011.gada aprīlim. 

2) Turpinās līdzdalība 2008.gadā uzsāktajā projektā „Zemgales reģiona pašvaldību institucionālo 

spēju stiprināšana ekonomisko aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēģijas institūcijām‖, ar 

mērķi stiprināt Zemgales Plānošanas reģiona un pašvaldību kā galvenā attīstības virzītājspēka 

administratīvo kapacitāti, kā arī veidot platformu savstarpējai sadarbībai reģiona ilgtspējīgas 

attīstības nodrošināšanai, kā arī izveidot ciešu sadarbību ar Spidebergas (Spydeberg) 

pašvaldību Norvēģijā. Projektu plānots īstenot līdz 2010.gada 30.jūnijam. 

Tika uzsākta līdzdalība Latvijas Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

projektos: 

3) „Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgalē‖ (īsais nosaukums „Zemgales 

tradīcijas‖) – projekta ietvaros, organizējot kopīgas kultūras aktivitātes tiek sekmēta sadarbība 

gan ar Pakrojas rajona pašvaldību Lietuvā, gan ar Bauskas, Vecumnieku un Iecavas novadiem 

kultūras jomā, veicināta pierobeţas iedzīvotāju latviešu un lietuviešu kopienu tuvināšana, 

Zemgales tradīciju aktualizēšana un saglabāšana, apzināts vietējais tautas tradīciju mantojums. 

Projektu plānots realizēt līdz 2011.gada aprīlim; 

4) „Sadarbības sistēmas izveidošana starp pirmsskolas izglītības iestādēm Lietuvas – Latvijas 

pierobeţā‖ (īsais nosaukums „Pirmsskolas izglītība‖) - projekts tiek realizēts sadarbībā ar 

Pakrojas rajona pašvaldību Lietuvā, tā ietvaros tiek veidota sadarbība starp Rundāles novada 
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pirmsskolas izglītības iestādi „Mārpuķīte‖ un Pakrojas rajona Ţeimes bērnudārzu 

„Aţuoliukas‖, kas viens no otra atrodas tikai 12 kilometru attālumā. Projektu plānots realizēt 

līdz 2011.gada jūlijam; 

5) Tika turpināta sadarbība ar Nīderlandes fondu Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, 

organizējot projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2009‖, kuras ietvaros 2009.gadā tika 

realizēti 13 Viesturu pagasta iedzīvotāju iniciēti sabiedriskā labuma projekti, kā noslēgts 

sadarbības līgums par finansējuma piešķiršanu 10 Rundāles novada iedzīvotāju projektiem, kas 

tiks realizēti 2010.gadā. 

6)  Rundāles novada dome piedalījās  projekta ―Biedrības ―Drošais pamats‖ kapacitātes 

stiprināšana konsultatīvā centra izveidei ‖ finansēšanā, kurš tiek finansēts  arī no  Īslandes, 

Lihtenšteinas un Norvēģija EZZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta, kā arī no Latvijas valdības ar SIF starpniecību. Projekta ietvaros tika īstenotas 

apmācības pedagogiem un bērnu vecākiem, izveidota konsultatīvā centra materiālā bāze un 

sagatavoti metodiskie materiāli darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām. 

 

 

2009.gadā tika uzsākta bērnudārza ,,Mārpuķīte‖ celtniecība, kura saskaņā ar būvniecības 

līgumu , kas noslēgts ar SIA ,,Moduls –Rīga‖ 2009. gada 22. aprīlī, tiks pabeigta līdz 2010. gada 1. 

jūlijam. Projekta realizācijas vajadzībām 2009. gadā Rundāles pagasta padome ir noslēgusi aizdevuma 

līgumu ar Latvijas Republikas Valsts kasi par kopējo summu 1200000 Ls, kuru ir paredzēts atmaksāt 

līdz 2033.gada 20.jūilijam. Līdz 2010. gada 1, janvārim aizdevuma apgūtā summa ir 677723,36 Ls, 

kas tērēti būvniecības un aprīkojuma iegādes vajadzībām. Kopējās būvniecības izmaksas paredzētas 

782491,42 Ls apmērā  

 

2010.gadā plānots  

 apgūt finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 

programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem‖ ietvaros, 

realizējot projektu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles novadā‖; 

 apgūt finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda Cukura rūpniecības 

restrukturizācijas fonda pasākuma "Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura 

rūpniecības skartajam reģionam" ietvaros, realizējot projektus „Ceļu posmu 2.kārtas 

rekonstrukcija cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā Svitenes pagastā‖, 

„Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumi Rundāles pagastā 2‖, „Viesturu 

pagasta autoceļu rekonstrukcija‖; 

 startēt ar vairākiem projektu pieteikumiem Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības 

programmas 2007-2013 III un IV projektu konkursu ietvaros (kultūras, sociālajā, ūdens 

apsaimniekošanas, uzņēmējdarbības jomās); 

 realizēt apstiprināto projektu „Rundāles novada skolu informatizācija‖ ar ERAF 

finansiālu atbalstu; 

 realizēt apstiprināto projektu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles 

novadā‖ ar ELFLA finansiālu atbalstu; 

 realizēt apstiprināto projektu „Svitenes pagasta Saieta nama rekonstrukcija‖ ar ELFLA 

finansiālu atbalstu; 
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 apgūt valsts dotācijas pašvaldības infrastruktūras attīstībai (Ls 600 000 apmērā); 

 sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondā par Meţotnes 

baznīcas arhitektonisko izpēti; 

 sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus Zemgales kultūras programmai (Meţotnes 

pilskalna svētki 2011 un Stāstnieku saieta organizēšana); 

 sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus par ūdenssaimniecības attīstību Rundāles 

novada Viesturu, Svitenes un Saulaines ciemos ERAF darbības programmā 2007.-

2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un 

ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšanai‖, pasākuma „Vide‖ aktivitātē 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000‖; 

 sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus ES darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi‖ papildinājuma apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi 

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas‖ ietvaros par gājēju celiņu izbūvi un apgaismojuma 

ierīkošanu Pilsrundālē, Saulainē, Svitenē, Viesturos un Bērstelē; 

 sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Drošs atbalsts brīva laika pavadīšanas 

aktivitāšu daţādošanai Rundāles novadā‖ Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai „Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.‖ LEADER pieejas 

īstenošanai pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā‖ atklātajā projektu iesniegumu 

konkursā; 

 izvērtēt iespējas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu Eiropas Savienības 

finansējuma piesaistei teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai 

aktivitātēs „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana‖ un „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem‖; 

 izvērtēt iespējas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz 

atjaunojamajiem energoresursiem‖ kā arī projektu atklātajā konkursā „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pašvaldību ēkās‖. 

 

Saikne ar sabiedrību – sabiedriskās attiecības 

2009.gadā laika posmā līdz 1.jūlijam katrā Rundāles novada pašvaldībās tika publicēti 

ikmēneša pašvaldību informatīvie izdevumi: Rundāles pagastā „Rundāles pagasta ziņas‖, Svitenes 

pagastā „Svitenes pagasta vēstis‖, Viesturu pagastā „Viesturu pagasta ziņas‖, atspoguļojot pagastu 

padomes sēdēs skatītos jautājumus un pieņemtos lēmumus.  

Kopš novada izveidošanas, tiek izdots ikmēneša domes informatīvais izdevums „Rundāles 

novada ziņas‖, informējot iedzīvotājus par novada domes sēdē izskatītajiem jautājumiem, 

pieņemtajiem lēmumiem, publicējot novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un informējot 

iedzīvotājus par aktualitātēm. Laika posmā no 07.2009. līdz 12.2009. informatīvā izdevuma tirāţa tika 

palielināta līdz 2000 eksemplāriem.  

Lai uzlabotu Rundāles novada ziņu pieejamību iedzīvotājiem, tika noslēgts līgums ar VAS 

„Latvijas Pasts‖ par Rundāles novada domes ikmēneša informatīvā izdevuma izplatīšanas veikšanu. 

Par svarīgākajām aktualitātēm regulāri tika sniegta informācija publikāciju veidošanai 

reģionālajā laikrakstā „Bauskas Dzīve‖, kā arī minētā laikraksta portālā www.bauskasdzive.lv. 

http://www.bauskasdzive.lv/


 33 

2009.gadā tika uzturēta Rundāles novada domes web lapa www.rundale.lv. Web lapā 

iedzīvotājiem pieejama informācija par iknedēļas aktuālākajiem notikumiem, gaidāmajiem novada 

domes organizētajiem pasākumiem, par pieņemtajiem domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem 

u.c. aktuālā informācija par Rundāles novada domes darbību. 2009.gadā mājas lapai tika papildināta 

struktūra, izveidojot pasākumu plānu, kas ļauj iedzīvotājiem ērtāk sekot līdzi novada domes organizēto 

sēţu, sanāksmju, pasākumu un projektu norisei. 

Tika organizētas iedzīvotāju sapulces Bērstelē, Pilsrundālē, Saulainē, Svitenē un Viesturos par 

jauno tarifu noteikšanu siltumapgādei un dzīvojamo māju apsaimniekošanai, sniedzot arī cita veida 

iedzīvotājiem interesējošo informācija. 

Tika uzturēti publiskie interneta pieejas punkti Bērsteles, Pilsrundāles, Svitenes un Viesturu 

ciemos. 

RUNDĀLES NOVADA NEKUSTAMIE ĪPŠUMI UN TO NOVĒRTĒJUMS 

2008.gadā un uz 2009.GADA 31. DECEMBRI 

Zemesgrāmatā reģistrētie īpašumi 

 
N.p. 

k. 
Nekustamā īpašuma 

nosaukums 
Kadastra 

numurs 
Nekustamā īpašuma 

sastāvs 
Vērtība, Ls 
2008. gadā 

Vērtība, Ls 
2009. gadā  

Rundāles pagasts 

1.  Āboliņi 40760030449 Zemes gabals 0.395 ha 
Dzīvojamā māja 359.2 m2 

790.00 
201,25 

3358,00 
3357,00 

2. Bornsmindes parks 40760060173 Zemes gabals (parks 

Ziedoņos) 13,33 ha  
1627.00 12797.00 

3. Būras 40760030446 Zemes gabals 0,13 ha 260.00 1105,00 

4. Eglītes 40760100042 Zemes gabals 0,67 ha  3987,00 

5. Ezeri 40760030545 Zemes gabals 0,3157 ha  625.00 2657.00 

6. Druviņas 40760030543 Zemes gabals 0,1605 
466/3727 īpašuma domājamā 

daļa 
Dzīvoklis Nr.4 

257.00 
 

 
8000.00 

1364.00 
 

 
8000.00 

7. Īslīces stacija 3 40760080375 Zemes gabals 2.07 ha 5299,00 4546.00 

8. Jāņukrogs 1 40760020048 Zemes gabals 0,62 ha 
Dzīvojamā māja 212,1 m

2 

33/190 īpašuma domājamā daļa 

Dzīvoklis Nr.4
 

301.00 
 

 

 

233.16 

4210,00 
 

 

 

233.16 

9. Jāņukrogs 2 40760020049 Zemes gabals 0,1 ha 
Dzīvojamā māja 94,3m

2 
49.00 

694.00 
679,00.00 

694.00 

10. Kalmes 40760030345 Zemes gabals 0,15 ha  1275,00 

11. Kaucmindes dīķi 40760080381 Zemes gabals 0.58 ha 487.00 464.00 

12. Kārkliņi 40760060133 Zemes gabals 0,18 ha 
Dzīvojamā ēka 160,5 m

2 
86.00 

961.00 
1454.00 

13. Kurši 40760030358 Zemes gabals 0.4200 ha 
Dzīvojamā māja 1383.2 m2 
4455/13832 īpašuma 

domājamās daļas 
Dzīvoklis Nr.5,  
Dzīvoklis Nr.6 
Dzīvoklis Nr.7 
Dzīvoklis Nr.8 
Dzīvoklis Nr.15 
Dzīvoklis Nr.16 

zemei 860.00 

 

 

 
251.85 

197.84 

245.79 

zemei 3534.00 

 

 

 
251.85 
197.84 
245.79 
197.55 
245.79 

http://www.rundale.lv/
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197.55 

245.79 

196.11 

196.11 

14. Latvāņi 40760080378 Zemes gabals 1.23 ha 1181,00 984.00 

 

15. 

Līvi 40760030542 Zemes gabals 0.2156 ha 
Dzīvojamā māja 1695,7 m

2 

Īpašuma domājamā daļa 
2786/16957 
Dzīvoklis Nr.2  
Dzīvoklis Nr.12 
Dzīvoklis Nr.13 
Dzīvoklis Nr.17 

414.00 
12760.50 

 

 
551.97 
422.64 
529.92 
524.88 

1759.00 
12760.50 

 

 
551.97 
422.64 
529.92 
524.88 

16. Mārpuķītes 40760080148 Zemes gabals 1.00 ha 2750,00 2475,00 

17. Meţotnes pilskalns 40760040045 Zemes gabals 8,64 ha 6731,00 6731,00 

18. Meţotnes stacija – 

Priedītes (ceļš) 

40760040083 Zemes gabals 0,13 ha 130,00 130,00 

19. Papardes 40760030433 Zemes gabals 0,1450 ha 290.00 290.00 

20. Papeles 40760020063 Zemes gabals 0.484 ha 100.00 4647.00 

21. Punslavas 5 40760010054 Zemes gabals 0,52 ha  
Dzīvojamā māja 334,1 m

2 

319/2510 īpašuma domājamā daļa
 

594.00 
194.83 

3604,00 
194.83 

22. Punslavas 6 40760010055 Zemes gabals 0,42 ha  
Dzīvojamā māja 134,5 m

2 

551/1305 īpašuma 

domājamā daļa 

191.00 
710.70 

2675.00 
710.70 

23. Punslavas 7 40760010056 Zemes gabals 1,04 ha  
Dzīvojamā māja 304 m

2 

1033/2671 īpašuma 

domājamā daļa 

463.00 
774.27 

6479.00 
774.27 

24. Rundāles pagasta 

zemes 
40760030457 Zemes gabali 61.9 ha 15197.00 50176.00 

25. Rundāles pasts 40760100053 Zemes gabals 0.23 ha 
Dzīvojamā māja-pasts 

 
5560.45 

473,00 
5560.45 

26. Rundāles pienotava 40760100043 Zemes gabals 0,14 ha  
Dzīvojamā māja 582,5 m

2 

2710/4563 īpašuma 

domājamā daļa 

67.00 
846.77 

941.00 
846.77 

27. Saulaine 1 40760080309 Zemes gabals 0,1561 ha 
 

Dzīvojamā māja 115,2 m
2 

57/115 īpašuma domājamā daļa 

312.00 
1531.00 

2117.00 
1531 00 

28. Saulaine 6 40760080291 Zemes gabals 1.05 ha 310.90 2419.00 

29. Saulaine 9 40760080290 Zemes gabals 0.566 ha 1030.00   3605.00  

30. Saulaine 13 40760080295 Zemes gabals 0,0847 ha  

Dzīvoklis Nr. 1 
396.00 

1701,00 
701.00 

1701,00 

31. Saulaine 17 40760080297 Zemes gabals 0,3 ha 570.00 2403.00 

32. Saulaine 19 40760080044 Zemes gabals 0,4197 ha  806.00 3626.00 

33. Saulaine 21 40760080298 Zemes gabals 0,6890 ha 1312.00  
 

5905.00  
 

34. Saulaine - 23 40760080070 2754/23036 īpašuma 

domājamās daļas 
Dzīvoklis Nr.1 
Dzīvoklis Nr. 6 
Dzīvoklis Nr. 27 

zeme 1800.00 
 

831.75 
644.61 
637.99 

zeme 8100.00 
 

831.75 
644.61 
637.99 
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35. Saulaines attīrīšanas 

iekārtas 
40760070031 Zemes gabals 1.90 ha 

 
345.00 1045.00 

36. Saulaines NAI 40760080377 
40760080377

006 
 

Zemes gabals 0.11 ha  
Attīrīšanas iekārtu ēka 

Saulainē 

73,00 
12141.18 

61.00 
12141.18 

37. Saulaines ūdenstornis 40760080376 Zemes gabals 0.10 ha 
Ūdenstornis ar artēzisko 

aku Saulainē 

29.61 
913.76 

55.61 
913.76 

38. Saulgrieţi 40760030546 
40760030560 

1.zemes gabals 0,4329 ha 
2.zemes gabals 0,2293 ha 

 Dzīvoklis Nr.22 

857.00 
454.00 

1386,00 

3643.00 
1930.00 

1386,00 

39. Sēļi 40760030359 3726/13708 īpašuma 

domājamās daļas 
Dzīvoklis Nr.2 
Dzīvoklis Nr.3 
Dzīvoklis Nr. 13 
Dzīvoklis Nr. 23 
Dzīvoklis Nr. 25 

zeme 1020.00  
 

445.03 
911.51 
695.70 
443.69 
691.68 

zeme 4292.00  
 

445.03 
911.51 
695.70 
443.69 
691.68 

40. Silarāji 40760060101 Zemes gabals 0,4050 ha 203.00 2835.00 

41. Skujukrogs 40760060165 1494/1935 īpašuma 

domājamās daļas 
Dzīvoklis Nr. 1 
Dzīvoklis Nr. 2 
Dzīvoklis Nr. 3 
Dzīvoklis Nr. 4 

zeme  744.00 
 

702.11 
515.93 
582.20 
556.96 

zeme  5028.00 
 

702.11 
515.93 
582.20 
556.96 

42. Strautiņi 40760060103 Zemes gabals 0,48 ha  
Dzīvojamā māja 284,1 m

2 
950.00 
20.00 

3326.00 
20.00 

43. Sūnas 40760020062 Zemes gabals 0.32 ha 100.00 2177.00 

44. Švirkale 3 40760110038 Zemes gabals 0.99 ha 500.00 6168.00 

45. Zelmeņi 40760030547 Zemes gabals 0,4619 ha  915.00 3887.00 

46. Zemgaļi 40760030591 
40760030523 

1844/11588 īpašuma 

domājamās daļas 
Dzīvoklis Nr. 6 
Dzīvoklis Nr. 8 
Dzīvoklis Nr. 12 

zemei   920.00 
 

3026.52 
2429.00 
2416.12 

zeme 3871.00 

 
3026.52 
2429.00 
2416.12 

47. Zemzari 40760030548 Zemes gabals 0,6972 ha 
332/22756 īpašuma 

domājamās daļas 
Dzīvoklis Nr. 32 

1380.00 
 

 
11300.00 

5867.00 
 

 
11300.00 

48. Ziedoņi- 3 40760060126 Zemes gabals 0,2643 ha 
Dzīvojamā māja 338,3 m

2 
130.00 

2495 
1813.00 
2495.00 

49. Ziedoņi- 4 40760060127 Zemes gabals 0,2645 ha 
Dzīvojamā māja 319,7 m

2 

130/285 īpašuma 

domājamās daļas 

128.0 
579.88 

1796.00 
579.88 

50. Ziedoņi 7 40760060040 Zemes gabals 0,3117 ha  617.00 2160.00 

51. Zvejnieki 40760060084 Zemes gabals 0,86 ha 
Dzīvojamā māja 194,0 m

2 

88/194 īpašuma domājamā daļa 

421.00 
657.00 

7164.00 
657.00 

Svitenes pagasts 

1. Alejas 40880040157 Zemes gabals 0,55 ha 387,00 348,00 

2. Svitenes pamatskola 40880040225 Zemes gabals 1,10 ha 

Svitenes skolas ēka 

2756,00 2248,00 

3. Lielsvitene 40880040406 Zemes gabals 0,0818 ha 701,00 181,00 
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Ēkas domājamā daļa 

4. Saules 40880040456 Zemes gabals 0,59 ha 2761,00 2301,00 

5. Ausmas 40880040457 Zemes gabals 0,50 ha 2430,00 2025,00 

6. Blāzmas 40880040458 Zemes gabals 0,34 ha 1743,00 1453,00 

7. Salnas 40880040459 Zemes gabals 0,41 ha 1476,00 1230,00 

8. Pagastmāja 40880040490 Zemes gabals 1,55 ha 1476,00 2441,00 

9. Šķībais krogs 40880080010 Zemes gabals 0,1788 ha 78,00 78,00 

Viesturu pagasts 

1. Sēļi 40960020017 Zemes gabals 0,07 ha 366,00 305,00 

2. Burtnieku iela 12 40960040141 Zemes gabals 0,1512 ha 626,00 522,00 

3. Burtnieku iela 1 40960040070 Zemes gabals 0,56 ha 2688,00 2240,00 

4. Burtnieku iela 3 40960040142 Zemes gabals 0,1332 ha 735,00 613,00 

5. Jaunburtnieki 40960050039 Zemes gabals 0,4858 ha 2448,00 2040,00 

6. Bērsteles iela 10 40960070145 Zemes gabals 0,1631 ha 812,00 677,00 

7. Bērsteles iela 12 40960070147 Zemes gabals 0,2034 ha 719,00 559,00 

8. Bērsteles iela 13 40960070148 Zemes gabals 0,1805 ha 595,00 496,00 

9. Bērsteles iela 14 40960070149 Zemes gabals 0,2223 ha 733,00 611,00 

10. Bērsteles iela 15 40960070150 Zemes gabals 0,2957 ha 1490,00 1242,00 

11. Bērsteles iela 16 40960070151 Zemes gabals 0,1872 ha 786,00 655,00 

12. Bērsteles iela 17 40960070152 Zemes gabals 0,2027 ha 912,00 760,00 

13. Bērsteles iela 18 40960070153 Zemes gabals 0,3493 ha 1907,00 1589,00 

14. Pagastmāja 40960070182 Zemes gabals 0,95 ha 1995,00 1663,00 

15. Toles 40960080042 Zemes gabals 0,9563 ha 5107,00 4256,00 

Rundāles novada autoceļi un ielas 

 
Ceļa         

nr. 

Ceļa nosaukums Kadastra 

numurs 

Ceļa 

garums 

(km) 

Ceļa 

segums 

Vērtība  

2008.     

gadā 

Vērtība  

2009.   

gadā 

Rundāles pagasta A grupas ceļi 

A 023 Rundāles ciemats-Druvas-

Vecrozēni 40760060066 

2.20 melnais      

grants 27327.00 27327.00 

A 022 Mazrundāle – Vecrundāle 40760030473 6.67 grants 75057.00 75057.00 

A 025 Sudmalu kapi – Dzirnavu 

pietura 40760030488 

0.71 

grants 7810.00 7810.00 

A 026 Saulītes – Mazmeţotne – Senči 40760040061 2.33 grants 6990.00 9112.11 

A 021 Lejnieki – Kārkliņi 40760060137 1.25 grants 13750.00 13750.00 

A 020 Stūrgalvji – Ziedoņi 40760040204 1.25 grants 13750.00 13750.00 

A 025 Saulaine - Sējēji 40760070042 0.64 grants 7040.00 7040.00 

Svitenes pagasta A grupas ceļi 

A 6 Virsīte – Jaunzemji   3.20 grants     

A 7 Tīrumi – Vidukļu kapi   2.20 grants 188000.00 188000.00 

A 8 Gaujas - Kraukļi   0.60 grants 2200.00 2200.00 

Viesturu pagasta A grupas ceļi 

A 40 Širvji-Viesturi 

40960020042 

4.60 melnais, 

grants 396257.02 396257.02 

A 41 Vairogi - Strīķeri – Upmaļi 40960080074 5.24 grants 157000.00 157000.00 
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Rundāles pagasta B grupas ceļi 

B 020 Akmentiņi – Lati 40760080321 0.79 grants 6770.00 6770.00 

B 021 Priedītes – Beķeri   1.05 grants 4350.00 4350.00 

B 024 Līgotņi – Prieţpuri 40760010067 2.10 grants 10813.00 10813.00 

B 025 Punslavas – Būčas 40760010064 2.47 grants 27590.75 27590.75 

B 026 Maiņas – Līdumnieki 40760060136 1.44 grants 16043.00 16043.00 

B 028 Buliņi – Stūrēni – Aizsargi 40760050064 2.23 grants 14357.00 14357.00 

B 030 Līdakas-Auguļi-Nadziņi 

40760110050 

3.59 melnais  

grants 14139.50 14139.50 

B 031 Imanti 40760100051 1.00 grants 11000.00 11000.00 

B 032 Priedītes – Meţotnes stacija 40760040087 1.18 grants 7140.00 7140.00 

Svitenes pagasta B grupas ceļi 

B 11 Putekļi - Kļaviņas   0.80 grants 1200.00 1200.00 

B 12 Saujiņas – Dravnieki   0.76 grants 6000.00 6000.00 

B 13 Brūveri - Putekļi 40880070074 3.00 grants 133000.00 133000.00 

B 14 Svitene – Rukaiši – Grundiņi   0.80 grants 20000.00 20000.00 

B 16 Krustuļi - Cielavas - Dimanti   2.02 grants 41491.99 41491.99 

B 17 Bērziņi – Koţeļi - Liksmaņi 

40880040421 

2.87 grants, 

grunts 9700.00 9700.00 

B 18 Kaupēni  - Lauciņi - Kaţi   0.82 grants 18000.00 18000.00 

B 19 Dzimteņi – Gubēni 40880010084 0.85 grants 22000.00 22000.00 

Viesturu pagasta B grupas ceļi 

B 1 a/c P103 - Jelgavas rajona 

robeţa 40960060078 

2.38 

grants 7000.00 7000.00 

B 2 a/c P103  Birzes – Čakstu 

Alkšņi 40960060079 

1.78 

grants 6000.00 6000.00 

B 4 a/c P103 - Malēji  40960060083  

40960110053  

1.97 

grants 63000.00 63000.00 

B 5 a/c P103 - Grantskalni 40960070173 1.87 grants 58000.00 58000.00 

B 6 Reiņi - Āriņi 40960070174 0.71 grants 20000.00 20000.00 

B 7 Mehāniskās darbnīcas – Alkšņi - 

Ievas 40960070175 

4.94 

grants 26000.00 26000.00 

B 8 a/c P103 - Vidiņi 40960070176 0.51 grants 15000.00 15000.00 

B 9 a/c P103 – Galzemji – V1002 40960090029  

40960090030 

0.96 

grants 39000.00 39000.00 

B 10 a/c V1002 - Roţkalni 40960090081 0.56 grants 11000.00 11000.00 

B 13 a/c V1002 - Viesturi - Skurbas   0.65 grants 0.00 0.00 

B 16 a/c V1038 -Jaunsūbrēni - 

Stiebriņi - Jaunzemnieki   

1.44 

grants 5000.00 5000.00 

B 17 a/c V1038 – Grāvendāles parks 

40960050069 

0.45 melnais, 

grants 28000.00 28000.00 

B 18 a/c V1038 - Pārupes skola – 

Brāļu kapi 40960040154 

1.61 

grants 34000.00 34000.00 

Rundāles pagasta C grupas ceļi 

C 020 Saulaines centrs – Ošenieki 40760080305 0.64 grants 5760.00 5760.00 

C 021 Liepas-Skāmaņi 40760110007 1.46 grants 4455.25 4455.25 

C 023 Eglītes – Imanti 40760100055  0.48 grants 1440.00 1440.00 
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40760100051 

C 024 Smedes 40760050021 0.97 grants 8931.25 8931.25 

C 025 Mauriņi - Ausekļi - Krustlauki 40760090009 2.20 grants 19800.00 19800.00 

C 026 Senči - Ķesteri 40760040018 0.47 grants 1522.00 1522.00 

C 028 Švirkale – Ziedlejas – Urgas 40760110058 1.05 grants 11550.00 11550.00 

C 029 Buliņi – Bačkas – Urgas 40760110060 0.49 grants 5390.00 5390.00 

C 030 Cērņu kapi 40760010066 0.30 grants 3300.00 3300.00 

C 031 Mazbērstele – Brenči 40760090009 1.11 grants 3330.00 3330.00 

C 032 Spricēni – Vīndedţi 40760030599 1.13 grants 7165.00 7165.00 

C 033 Bāliņi – Riekstiņi 40760030600 0.94 grants 10340.00 10340.00 

C 035 Saulaine - Īskāji 40760080279 0.22 grants 660.00 660.00 

C 036 Saulaine – Īslīce  40760080308 0.78 grants 7020.00 7020.00 

Svitenes pagasta C grupas ceļi 

C 20 Vītoliņi – Rimdţunu kapi   0.19 grants 4000.00 4000.00 

C 21 Saujiņas – Lediņi   1.29 grants 44000.00 44000.00 

C 22 Meţvidi – Maizītes   0.82 grants 6000.00 6000.00 

C 23 Galenieki - Vanagi   0.34 grants 1000.00 1000.00 

C 24 Meţa - Sīļi - Vecbullēni   0.40 grants 3900.00 3900.00 

C 25 Vīksnas - Zari 40880030152 0.82 grants 3000.00 3000.00 

C 26 Bērsteles baznīca – Zīlītes   0.15 grants 2000.00 2000.00 

C 27 Kukāri-Laimdotas   0.79 grants 30436.51 30436.51 

C 28 Apiņi - Bullēni   0.37 grants 1100.00 1100.00 

C 29 Vīksnas - Tauriņi   0.31 grants 1100.00 1100.00 

C 30 Igauņi - Vecigauņi   0.25 grants 800.00 800.00 

C 31 Kapūnas-Krustuļi-Cerības 40880030144 2.42 grants 51000.00 51000.00 

C 32 Štrausi - Austrumi - Upmalnieki   0.90 grants 10000.00 10000.00 

C 33 Priedītes - Kaţi  1.30 grants 5000.00 5000.00 

C 34 Dzimteņi - Ludzenieki - Senči 40880010086 0.98 grants 17000.00 17000.00 

C 35 Krenģeļi - Klači   1.95 grants 8200.00 8200.00 

C 36 Ošēni – Lejas 40880040429 0.29 grants 3000.00 3000.00 

C 37 Virsīte - Virzas   0.58 grants 3400.00 3400.00 

C 38 Galiņi - Sarkaņu kapi 40880090040 0.07 grants 1100.00 1100.00 

C 33 Krastiņi – Ābelītes 40880040121 0.50 grants 3200.00 3200.00 

Viesturu pagasta C grupas ceļi 

C 1 a/c V1044 – Centra kalte 40960070174 0.56 grants 14700.00 14700.00 

C 2 a/c V1045 - Pērnavieši 40960010041 0.86 grants 5000.00 5000.00 

C 3 a/c V1002 - Birznieki   0.49 grants 0.00 0.00 

C 4 a/c V1002 - Cielavu kapi   0.62 grants 0.00 0.00 

C 5 a/c V1038 - Zvirbuļi 40960040152 1.28 grants 38000.00 38000.00 

C 6 a/c V1038 - Viesturu kalte     grants 0.00 0.00 

C 7 a/c V1038 - Mazzeltiņi     grants 14000.00 14000.00 

C 8 a/c V1054 - Raņķi 40960060079 0.53 grants 0.00 0.00 

Rundāles pagasta ielas 

1 Punslavu iela 40760010081 0.62 

melnais 

grants 3720.00 3720.00 

2 Jātnieku iela 40760030551 0.52 melnais 9360.00 9360.00 

3 Bezdelīgu iela 40760030552 0.53 grants 3180.00 3180.00 

4 Dārza iela 40760030553 0.20 grants     
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5 Līvānu iela 40760030555 0.83 melnais 57735.03 57735.03 

6 Upmalas iela 40760030554 0.73 

melnais 

grants 16060.00 70594.45 

7 Lejnieku iela 40760030597 0.73 

melnais 

grants 16060.00 16060.00 

8 Novadu iela 40760030556 0.18 melnais 3960.00 3960.00 

9 Sudmalu iela 40760030567 0.42 grants 4620.00 4620.00 

10 Mazbērsteles iela 40760090055 0.30 

melnais 

grants 1800.00 1800.00 

11 Štumbergu iela   0.23 grants 2070.00 2070.00 

12 Ziedoņu iela   0.23 grants 1380.00 1380.00 

13 Saulaines iela 40760080313 0.71 melnais 47470.27 47470.27 

Svitenes pagasta ielas 

1 Ezera 40880040430 0.74 grants 2200.00 2200.00 

2 Dārza    0.82 grants 25000.00 25000.00 

3 Meţmales 40880040461 0.30 grants 5000.00 5000.00 

4 Centra   0.47 melnais 12000.00 12000.00 

5 Pagasta   0.25 melnais 9000.00 9000.00 

6 Upes   0.51 grants 7000.00 7000.00 

7 Mazā   0.12 grants 2000.00 2000.00 

8 Parka 40880040460 0.37 grants 5000.00 5000.00 

Viesturu pagasta ielas 

1 Liepu iela 40960040155 0.51 grants 12000.00 12000.00 

2 Burtnieku iela 40960040156 1.22 melnais 24000.00 24000.00 

3 Skolas iela 40960040158 0.49 melnais 8999.60 8999.60 

4 Parka iela 40960070178 0.35 melnais 8000.00 8000.00 

5 Bērsteles iela   0.38 melnais 0.00 0.00 

6 Dārza iela 40960070180 0.49 grants 9000.00 9000.00 

       

 

Zemesgrāmatā nenostiprinātie nekustamie īpašumi 

Zemesgrāmatā nenostiprinātie nekustamie īpašumi (ēkas un būves) 

N.p.k. Nekustamā īpašuma veids un nosaukums Nekustamā īpašuma vērtība  

Ls 

2008.gadā 2009.gadā 

 Dzīvojamās mājas un dzīvokļi   

Rundāles pagasts 

1.  Dzīvojamā māja ―Smēdes‖ 125.00 125.00 

2.  Dzīvoklis Nr.1 Ilgās 542.70 542.70 

3.  Dzīvoklis Nr.2 Ilgās 451.35 451.35 

4.  Dzīvoklis Nr.3 Ilgās 542.70 542.70 

5.  Dzīvoklis Nr.4 Ilgās 460.60 460.60 

6.  Dzīvoklis Nr.6 Ilgās 526.10 526.10 

7.  Dzīvoklis Nr.8 Ilgās 451.35 451.35 

8.  Dzīvoklis Nr.26 Zelmeņos 548.75 548.75 

9.  Dzīvoklis Nr.1 Sarmās 221.50 221.50 

10.  Dzīvoklis Nr.5 Sarmās 224.20 224.20 

11.  Dzīvoklis Nr.6 Sarmās 253.00 253.00 
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12.  Dzīvoklis Nr.7 Sarmās 221.50 221.50 

13.  Dzīvoklis Nr.8 Sarmās 263.00 263.00 

14.  Dzīvoklis Nr.2 Mazbērstele 1 80.60 80.60 

15.  Dzīvoklis Nr.3 Mazbērstele 1 53.60 53.60 

16.  Dzīvoklis Nr.8 Mazbērstele 3 174.65 174.65 

17.  Dzīvoklis Nr.3 Saulaine 1 1531.00 1531.00 

18.  Dzīvokļi Nr.7.,8. Saulaine 9 2410.92 2410.92 

19.  Dzīvoklis Nr.1 Saulaine 13 1701.56 1701.56 

20.  Dzīvoklis Nr.15 Saulgrieţos 737.30 737.30 

21.  Dzīvoklis Nr.22 Saulgrieţos 1386.00 1386.00 

Svitenes pagasts 

22.  Dzīvojamā māja „Kamenes‖ 10281,60 10281,60 

Viesturu pagasts 

23.  Dzīvoklis Nr.13 m „Burtnieku iela 1‖ 300,00 300,00 

 Nedzīvojamās telpas un būves   

Rundāles pagasts 

1.  Dzīvoklis Nr.12 Zemzaros 867.12 867.12 

2.  Dzīvoklis Nr.30 Zemzaros 867.14 867.14 

3.  Dzīvoklis Nr.38 Zemzaros 384.11 384.11 

4.  Dzīvoklis Nr.39 Zemzaros 700.00 700.00 

5.  Internāts 13752.70 13752.70 

6.  Kūts-šķūnis Ilgās 496.50 496.50 

7.  Mazrundāle 1 200.00 200.00 

8.  Sudmalu kapu kapliča 15865.00 15865.00 

9.  Naftas bāzes materiālu noliktava  25.00 25.00 

10.  Naftas bāzes operatora sarga māja 65.00 65.00 

11.  Katlu māja ar degvielas noliktavu 3000.00 3000.00 

12.  Artēziskā aka Ziedoņos 138.05 138.05 

13.  Silumtrase 61339.00 61339.00 

14.  Dzirnavu tilts 965.54 965.54 

15.  Tilts-1 1557.50 1557.50 

16.  Tilts pār Īslīci 1400.00 1400.00 

17.  Ūdenstornis Pilsrundāle 1 2500.00 2500.00 

18.  Artēziskā aka Pilsrundāle 1 500.00 500.00 

19.  Sūkņu stacijas ēka 800.00 800.00 

20.  Garāţa-Pilsrundāle2 5000.00 5000.00 

21.  Kanalizācijas sūkņu stacija Pilsrundāle 1 2786.87 2786.87 

22.  Ūdensatdzelţošanas iekārta Saulainē 23036.37 23036.37 

23.  Kanalizācijas sūkņu stacija Saulainē 1 3366.07 3366.07 

24.  Kanalizācijas sūkņu stacija Saulaine 2 3877.66 3877.66 

25.  Kanalizācijas kolektors Saulainē 82075.41 82075.41 

26.  Notekūdeņu attīrīšanas iekārta Saulainē 50576.65 50576.65 

27.  Ūdens atdzelţošanas stacija ―Vētras‖ 18801.55 18801.55 

28.  Ūdens atdzelţošanas stacija ―Punslavas‖ 13100.93 13100.93 

29.  Ūdens atdzelţošanas stacija ―Ziedoņi‖ 10841.94 10841.94 

30.  Lejnieku ielas apgaismojums Pilsrundālē 8929.06 8929.06 

Svitenes pagasts 

31.  Nedzīvojamā ēka „Gaismas‖ 58867,51 58867,51 

Viesturu pagasts 

32.  Viesturu kultūras centrs 2652,25 2652,25 

33.  Nepabeigta dzīvojamās mājas daļa 573,00 573,00 

34.  Tilts pār Svitenes upi 58300,00 58300,00 

35.  Tilts pār Īslīces  upi 128500,00 128500,00 
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Rundāles novada domei piekrītošas dzīvojamās apbūves lauku apvidus zemes 

 

Adrese Kadastra apz. Platība(ha) 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2008.gadā 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Rundāles pagasts         

Punslavas 1 4076 001 0039 0.2000 1596 1400 

Punslavas 3 4076 001 0043 0.2000 1596 1400 

Prieţpuri 4076 001 0060 0.4000 3200 2800 

Apses  4076 002 0064 0.2000 1938 1700 

Rijnieki 4076 003 0195 0.1000 969 850 

Senlejas 40760030346 0.1500 1454 1275 

Ielejas 2 40760030347 0.1000 92 81 

Ilgas 4076 003 0448 1.2600 10710 9104 

Indras 4076 005 0054 0.3000 2083 1827 

Sarmas 4076 005 0055 0.4520 2965 2594 

Smedes 4076 005 0060 0.9000 1016 891 

Priedītes 1 4076 006 0079 0.1000 969 850 

Blušas 4076 006 0149 0.5000 200 3500 

Silarāji 1 4076 006 0166 0.1000 800 700 

Švirkale-2 4076 011 0033 0.3000 2400 2100 

Svitenes pagasts         

Tīrumi 4088 003 0071 1.1000 6600 5500 

Kapūnas 4088 004 0387 0.6000 3600 3000 

Kamenes 4088 004 0409 0.7200 497 446 

Viesturu pagasts         

Sēļi 4096 002 0017 1.9000 10830 9500 

Jaunā māja 4096 004 0054 0.3500 1995 1750 

Birzes 4096 006 0071 0.4000 2280 2000 

Bērsteles iela 8 4096 007 0143 0.5800 3306 2900 

Bērsteles iela 9 4096 007 0144 0.6172 3026 2654 

Bērstele - māja 11 4096 007 0146 0.3800 2166 1900 

Bērstele - māja 1, 2, 3 4096 007 0352 2.8000 15960 14000 

Ikuţas 4096 008 0073 0.3700 1729 1517 

Kukšu krogs 4096 010 0013 1.8000 10260 9000 

Alejas 4096 010 0014 1.4000 7980 7000 

 

 

Rundāles novada domei piekrītošas nedzīvojamo ēku un būvju  apbūves zemes 

 

Atrašanās vieta 

Kopējais 

zemes vienību 

skaits 

Kopējā 

platība 

(ha) 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2008.gadā 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Rundāles pagasts 82 26,1659 45470,00 41339,00 

Svitenes pagasts 5 10,6899 15733,00 15733,00 
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Atrašanās vieta 

Kopējais 

zemes vienību 

skaits 

Kopējā 

platība 

(ha) 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2008.gadā 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Viesturu pagasts 26 7,4137 16539,00 16539,00 

 

Rundāles novada domei piekrītošas neapbūvētās lauku apvidus zemes 

 

Atrašanās vieta 

Kopējais 

zemes vienību 

skaits 

Kopējā 

platība 

(ha) 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2008.gadā 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Rundāles pagasts 215 282,0079 330924,00 325990,00 

Svitenes pagasts 11 13,5000 12067,00 11815,00 

Viesturu pagasts 51 129,1763 115909,41 104423,00 

 

 

 

 

Rundāles novada domei piekrītoša neapbūvēta lauku apvidus zeme teritorijas 
labiekārtošanai zaļās zonas ierīkošanai un uzturēšanai, kapsētu uzturēšanai 

Adrese Kadastra apz. Platība (ha) 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2008.gadā 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Rundāles pagasts 

Lielupes mala (Punslavu karjers) 40760010048 5.9000 7080 7080 

Lielupes mala 40760010048 64.6000 64600 64600 

Pilsrundāles ciemats 1 4076 003 0436 3.4700 3470 3470 

Āboliņi 4076 003 0451 3.5000 3263 3263 

Autobusu pietura 40760030532 0.1000 240 240 

Lielupes mala (Mazmeţotnes 

karjers) 40760040047 14.3000 1585 1585 

Mazmeţotnes meţs 40760040048 9.8000 11760 11760 

Kājnieku tilts 40760040088 0.1120 134 134 

Silarāji 2 4076 006 0181 0.5100 505 505 

Lepšukalns (Zaķu karjers) 40760070039 1.0000 250 250 

Cērņu kapsēta 40760010059 4.1000 14350 14350 

Sudmalu kapsēta 40760030531 3.1000 4505 4505 

Priedīšu kapsēta 40760060139 3.6000 3888 3888 

Vaţītes kapsēta 40760070044 5.8000 12180 12180 

Svitenes pagasts 

Svitenes Parks 4088 004 0493 9.6000 8640 9600 

Karjers pie Rudzīšiem 4088 009 0042 1.6000 1600 1600 

Karjers pie   Galiņiem 4088 009 0044 2.6000 2600 2600 

Gubēnu kapsēta 4088 001 0075 0.3000 900 300 

Vidukļu kapsēta 4088 003 0067 0.5000 1500 500 
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Adrese Kadastra apz. Platība (ha) 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2008.gadā 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Bērsteles ev.lut.baznīca un kapi 4088 005 0046 2.8000 6216 3850 

Rimdţūnu kapsēta 4088 006 0024 0.8000 2400 800 

Sarkaņu kapsēta 4088 009 0040 1.3000 3549 1300 

Viesturu pagasts 

Zeme pie Viesturu skolas 4096 004 0146 1.0200 696 696 

Lopu kapsēta 4096 007 0318 0.7400 3700 3700 

Bērsteles parks 4096 007 0091 4.1000 4100 4100 

Tukšais laukums 4096 007 0192 0.9000 558 558 

Svitenes upe 4096 007 0349 0.1800 22 22 

Zaļā zona pie Bērsteles iela16 4096 007 0368 0.3600 900 900 

Cielavu kapi 4096 002 0020 4.9000 4900 4900 

Eliņu kapi 4096 003 0051 1.4000 1400 1400 

Melanšu kapi 4096 004 0103 0.5000 500 500 

Beķeru kapi 4096 007 0090 2.0000 2000 2000 

Beķeru kapu stāvlaukums 4096 007 0171 0.1500 750 750 
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LĒMUMS PAR RUNDĀLES NOVADA DOMES UN TĀS BUDŢETA IESTĀŢU 
2009. GADA FINANŠU PĀRSKATU 
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RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

 

         Rundāles novada dome ir pašvaldības iestāde, kas izveidojās 2009. gada 1. jūlijā administratīvi 

teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastiem. Reformas 

rezultātā izveidota pilnīgi jauna iestāde, kas pārņēmusi šo apvienoto pagastu tiesības, saistības un 

finanšu līdzekļus, dome savu funkciju veikšanai izveidojusi divas pagastu pārvaldes, Komunālo un 

Sociālo dienestu, Attīstības, Juridisko, Finanšu, Dzimtsarakstu nodaļas un bāriņtiesu, kā arī divas 

iestādes- Pilsrundāles vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi ‗Mārpuķīte‖. 

        Rundāles novada pamatbudţeta ieņēmumi 2009. gadā sastādīja Ls 2 271 893, lielāko 

pamatbudţeta ieņēmumu daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas sastāda Ls 681977, saņemti 

maksājumi no pašvaldību budţetiem Ls 663156, no valsts pamatbudţeta (dotācijas un mērķdotācijas) 

Ls 485157 apmērā, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Ls 105362 un nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un būvēm Ls 1726, Ls 284000 saņemti no daţādu maksas pakalpojumu sniegšanas 

un cita veida ieņēmumiem. 

         2010.gada pamatbudţeta ieņēmumi plānoti Ls 2681792, kas salīdzinot ar 2009. gada 

ieņēmumiem ir par 409899 LVL vairāk, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2010. gadā plānots Ls 725293, 

kas ir par Ls 43316 vairāk nekā 2009.gadā, valsts budţeta transfertu maksājumi 2010. gadā plānoti Ls 

1530484, kas ir par Ls 1045327 vairāk, nekā saņemts 2009. gadā. Ieplānots realizēt  vairākus projektus 

:3.projektus ar kopējo mērķi veicināt Rundāles novadā cukura raţošanas laikā bojāto infrastruktūras 

objektu, ielu un ceļu rekonstrukciju un veidot pievilcīgu vidi tādas saimnieciskās nozares darbības 

attīstībai, kas aizstāj  cukura nozari, uzsākts projekts „Publiskās infrastruktūras  kvalitātes uzlabošana 

Rundāles novadā‖, kura realizācijas rezultātā tiks rekonstruēts sporta laukums pie Pilsrundāles 

vidusskolas, kā arī bērnu laukumi Bērstelē un Viesturos, kā arī izbūvēts jauns rotaļu laukums Saulainē. 

Tāpat uzsākti divi Latvija –Lietuvas pārrobeţu projekti :Zemgales tradīcijas un Pirmsskolas izglītība. 

2010. gada ieņēmumu plānā ir iekļauti arī līdzekļi Ls 600 000, kas paredzēti novadu reformas ietvaros 

apvienoto pašvaldību infrastruktūras sakārtošanai. 

 

 

Rundāles novada pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumi 2009.gadā

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi; 

12.50%

Iedzvotāju ienākuma 

nodoklis; 30.02%

Valsts budžeta transferti; 

21.35%

Pašvaldību budžetu 

transferti; 29.19%

0.10%

1.10%

0.08%
0.01%

0.42%
0.00%

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi; 

4.64%

0.59%

 
 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis- 30.02% 

Pašvaldību budţetu transferti-29.19% 

Valsts budţeta transferti-21.35% 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi-12.50% 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi- 4.64% 
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma- 1.10% 

Ieņēmumi no valsts(pašvaldību)īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparādu kapitalizācijas – 0.59% 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi-0.42% 
Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm-0.10% 

Valsts un pašvaldību nodevas-0.08% 

Naudas sodi un sankcijas- 0.01% 
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        Pamatbudţeta izdevumi 2009.gadā sastādīja Ls 2 772 797, lielāko  īpatsvaru izdevumu 

kopapjomā sastāda izglītības izdevumi, tajā skaitā Pilsrundāles vidusskolas izdevumi Ls  694654, 

pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte‖ izdevumi Ls 69753, vides aizsardzības izdevumi 2009. 

gadā sastāda Ls 642342,  vispārējo  valdības dienestu izdevumi  Ls 194707. sociālās aizsardzības 

izdevumi Ls 98532. 

 

Rundāles novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2009.gadā

Izglītība; 58.18%

 Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem; 0.00%

Atpūta,kultūra un reliģija; 

6.02%

Veselība; 0.20%

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana; 0.00%

Vides aizsardzība; 

23.17%

Ekonomiskā darbība; 

1.81%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība; 0.05%
Vispārējie valdības 

dienesti; 7.02%
Sociālā aizsardzība; 

3.55%

 
 

            Salīdzinot ar 2008.gadu, 2009. gadā izglītības izdevumi pieauguši par  

Ls 568 100, no kuriem lielāko daļu sastāda jaunā bērnudārza būvniecības izmaksas. 

             Speciālā budţeta ieņēmumi 2009. gadā sastāda Ls 61 458, no kuriem lielāko daļu sastāda 

autoceļu fonda līdzekļi, kas 2009. gadā ir 59693, kas ir par Ls 90 688 mazāk, kā 2008.gadā, un 2010. 

gadā plānots saņemt Ls 42 532, kas ir par Ls 17 161 mazāk, kā 2009. gadā. Dabas resursu nodokļa 

ieņēmumi 2009. gadā  saņemti Ls 1589 apmērā, kas ir par Ls 321 mazāk, nekā 2008. gadā, bet 2010. 

gadā ieplānoti par Ls 11 vairāk, nekā 2009. gadā. 

Rundāles novada speciālā budţeta ieņēmumi 2009.gadā

Autoceļu fonda līdzekļi; 

97.13%

Pārējie ieņēmumi; 0.21%

Privatizācijas fonda 

ieņēmumi; 0.07%

Dabas resursu nodoklis; 

2.59%

 
 

           2009. gada speciālā budţeta lielāko izdevumu daļu sastāda ekonomiskās darbības izdevumi, kas 

sevī ietver autoceļu uzturēšanas izmaksas un vides aizsardzības izmaksas, 2009. gadā  šie izdevumi 

bija Ls 58516, kas ir par Ls 96384 mazāk nekā 2008. gadā, bet 2010. gadā plānoti Ls 67536, kas ir par 

Ls 9020 vairāk kā 2009. gadā.  
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           2009. gada ziedojumu budţeta ieņēmumus sastāda Pilsrundāles vidusskolas Svitenes filiālē 

saņemtais ziedojums no privātpersonas Dţ. Drengera, ar mērķi izlietot to skolas labiekārtošanai un 

trūcīgāko skolēnu nodrošināšanai ar mācību darbam nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.Un no 

privātpersonas Inas Loveinas saņemtais ieguldījums Ls 200, kas saņemts kā ieguldījums daktera A. 

Ozoliņa izveidotajā A. Ozoliņa fondā, kura līdzekļi paredzēti lai materiāli stimulētu Pilsrundāles 

vidusskolas spējīgākos un centīgākos absolventus. Šie saņemtie ziedojumi ir izlietots atbilstoši 

paredzētajiem mērķiem. 

Būtiskākais risks Rundāles novada domes turpmākajai darbībai varētu būt valsts ekonomiskās 

krīzes padziļināšanās, kas izraisītu vēl lielāk novada iedzīvotāju bezdarba pieaugums, kā arī  budţeta 

ieņēmumu samazinājumu. 

 

Rundāles novada pamatbudţeta, speciālā budţeta un ziedojumu budţeta 
ieņēmumi latos 

. 

Ieņēmumu veidi 2008. gads 

2009. 

gads 2010.gads  

      plānotais 

Kopā ieņēmumi (pamatbudţets+speciālais budţets) 2302813 2335907 2727244 

I. Pamatbudžeta ieņēmumi,t.sk. 2144884 2271893 2681792 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 880424 681977 725293 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 96352 105362 104090 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 2764 2235 1290 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 10895 25003 284668 

Valsts un pašvaldību nodevas 2079 1726 1869 

Naudas sodi un sankcijas 1863 319 645 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5389 9483 3500 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,       

pārdošanas un nodokļu pamatparādu kapitalizācijas 1418 13475 0 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 219264 284000 6338 

Valsts budţeta transferti 305698 485157 1530484 

Pašvaldību budţetu transferti 618738 663156 23615 

II Speciālā budžeta ieņēmumi, t.sk 152379 61458 44452 

Dabas resursu nodoklis 1910 1589 1600 

Autoceļu fonda līdzekļi 150381 59693 42532 

Privatizācijas fonda ieņēmumi 0 46 0 

Pārējie ieņēmumi 88 130 320 

III Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi, t.sk  5550 2556 1000 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 5303 2556 1000 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 247 0 0 

    

Rundāles novada pamatbudţeta, speciālā budţeta un ziedojumu budţeta izdevumi latos  

    

Budţeta sadaļa un tajā ietvertās iestādes 2008.gads 2009.gads 2010.gads 

      plānotais 

 Izdevumi kopā 2461826 2833777 3997304 

Pamatbudžeta izdevumi kopā 2301102 2772797 3928768 

Vispārējie valdības dienesti 331742 194707 203074 

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 0 28376 

Sabiedriskā kārtība un drošība 17684 1453 2936 

Ekonomiskā darbība 206455 50272 22742 

Vides aizsardzība 0 642342 1610749 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 339294 0 0 
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Veselība 4856 5408 6492 

Atpūta, kultūra un reliģija 250292 166963 422943 

Izglītība 1045020 1613120 1482312 

 t.sk         PII Mārpuķīte 78639 69753 90725 

Pilsrundāles vidusskola 647239 694654 389561 

Sociālā aizsardzība 105759 98532 149144 

Speciālā budžeta izdevumi kopā 155181 58529 67536 

Vispārējie valdības dienesti 45 13 0 

Ekonomiskā darbība 154900 58516 67536 

Vides aizsardzība 236 0 0 

Ziedojumu budžeta izdevumi 5543 2451 1000 

Atpūta, kultūra un reliģija 400 413 1000 

Izglītība 5143 2038 0 

 

 

BILANCE UZ 2009. GADA 31. DECEMBRI 

 

 

  

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budţetu un finanšu 

vadību 30.panta pirmā, otrā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt 

šos datus  
 

  Veidlapa Nr.1 

 Bilance 

     

    KODI 

 

 

Ministrijas, centrālās valsts iestādes  

nosaukums Rundāles novads konsolidētais 
 

  407700 

 Budţeta iestādes nosaukums Rundāles novads    

 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009112819 
 

   

 

 

Juridiskā adrese Pilsrundāle 1, Rundāles novads 
 

   

 Pasta indekss:   LV- 3921 

 

 

Tālrunis 63962258 
 

   

 

 

e-pasts: dome@rundale.lv 
 

   

     

     

    
uz 2009.gada 

31.decembri 
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    (latos) 

Konta 

Nr 

  

Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 

  

Pārskata 

perioda beigās 

  

Pārskata perioda 

sākumā 

  
AKTĪVS 

A B C 1 2 

1000 I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1.+2.+3.)   4 911 214 3 719 564 

1100 1. Nemateriālie ieguldījumi   7 900 7 977 

1110 Attīstības pasākumi un programmas   6 111 6 408 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 
1 1 309 1 132 

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 2 437 437 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 3 43 0 

1200 2. Pamatlīdzekļi   4 899 128 3 705 960 

1210 Zeme, ēkas un būves 4 3 855 871 3 389 059 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5 15 506 11 788 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 6 242 221 215 452 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
7 709 016 89 661 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 8 11 948 0 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 9 64 566 0 

1300 3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi   4 186 5 627 

1310 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 

10 4 176 5 617 

1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 11 10 10 

2000 II. Apgrozāmie līdzekļi (4.+5.+6.+7.+8.)   711 103 456 065 

2100 4. Krājumi 12 31 655 46 801 

2300 5. Debitori 13 153 486 97 874 

2400 
6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
14 2 225 3 730 

2600 8. Naudas līdzekļi 15 523 737 307 660 

  BILANCE (I.+II.)   5 622 317 4 175 629 

          

          

Konta 

Nr. 
Posteņa  nosaukums 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  PASĪVS       

A B C 1 2 

3000 III. Pašu kapitāls (1.+.2.)   4 054 156 3 464 082 

3300 1. Rezerves   393 344 393 344 

3500 2. Budžeta izpildes rezultāti   3 660 812 3 070 738 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budţeta izpildes 

rezultāts 
  3 070 738 2 972 302 

3520 Pārskata gada budţeta izpildes rezultāts   590 074 98 436 
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5000 V. Kreditori (5.+6.)   1 568 161 711 547 

5100 5. Ilgtermiņa saistības 16 1 200 036 478 783 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi   1 200 036 474 985 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības   0 3 798 

5200- 

5900 
6. Īstermiņa saistības   368 125 232 764 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 
17 36 860 22 290 

5300 
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
18 59 474 37 913 

5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem 19 1 486 766 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 20 74 380 112 612 

5600 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

(izņemot nodokļus) 
21 5 900 28 894 

5700 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 22 16 550 27 764 

5800 Pārējās īstermiņa saistības   0 2 525 

5900 Nākamo periodu ieņēmumi 23 173 475 0 

  BILANCE (III.+IV.+V.)   5 622 317 4 175 629 

          

          

Konta 

Nr. 

Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  ZEMBILANCE       

A B C 1 2 

x 1. Zembilances aktīvi   9 124 11 907 

x Nomātie pamatlīdzekļi   9 124 9 124 

x Bezcerīgie debitoru parādi   0 2 783 

x 2. Zembilances prasības   2 646 2 533 

x Saņemamās soda naudas   349 625 

x Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem   2 297 0 

x Pārējās zembilances prasības   0 1 908 

x 3. Zembilances saistības   0 389 

x Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini   0 389 

     

 

Iestādes vadītājs 

_____________________________________________Aivars Okmanis  

     

 

Galvenais grāmatvedis 

_________________________________________Marija Teišerska  

     



PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN  PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 

 

 

 

 
Pašvaldības līdzdalība uzņēmumu kapitālā 

 

 

Nr.pk. Uzņēmuma 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2008 

Ieguldījumu 

izmaiņas 

Līdzdalība 

% uz  

01.01.2009 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2009 

Ieguldījumu 

izmaiņas 

Līdzdalība  

% uz  

01.01.2010 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2010 

1. SIA „Svitenes 

ūdens‖ 

43603011158 8054 -2437 100 5617 -1441 100 4176 

 

  Pašvaldības līdzdalības radniecīgo  kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas iekļautas Rundāles novada pašvaldības 2009. gada pārskatā pēc pašu 

kapitāla metodes vērtējuma par 2009.gadu.  

   SIA „Svitenes ūdens‖ galvenais darbības virziens  bija  komunālo pakalpojumu  sniegšana – aukstā ūdens piegāde, notekūdeņu un atkritumu 

savākšana  Svitenes pagasta teritorijā. Pašvaldību reformas ietvaros, apvienojoties Rundāles, Viesturu un Svitenes pašvaldībām Rundāles novadā, 

tika ierosināta SIA „Svitenes ūdens‖ likvidācija, un tā pievienošana pašvaldības Komunālajam dienestam, kas sniedz komunālos pakalpojumus 

novada teritorijā.  
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PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 
Veidlapa Nr.9-1 

KODI

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums            Rundāles novads konsolidētais 407700

Budžeta iestādes nosaukums        

Pārskata periods:  (gads) 2009

(latos)

kopā
pārskata 

periodā
kopā

pārskata 

periodā
kopā

pārskata 

periodā
kopā

pārskata 

periodā

A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04

Vides 

investīciju 

fonds

S12 30 00
Ūdenssaimniecības 

attīstībai
16.10.2007 01.07.2012 fiksēta LVL 36 208 31 948 31 948 0 -8 521 -8 521 0 0 0 0 23 427

04 Valsts kase S13 01 00

Bērsteles 

pamatskolas jumta 

rekonstrukcija

04.09.2008 20.08.2018 fiksēta LVL 68 000 68 000 68 000 0 0 0 0 0 0 0 68 000

04 Valsts kase S13 01 00

Daudzfunkcionālās 

administratīvās ēkas 

jumta rekonstrukcija

04.09.2008 20.08.2018 fiksēta LVL 34 000 34 000 34 000 0 0 0 0 0 0 0 34 000

04 Valsts kase S13 01 00
Tehnisko projektu 

izstrāde
04.09.2008 20.08.2018 fiksēta LVL 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000

04 Valsts kase S13 01 00 Autobusa iegādei 04.09.2008 20.08.2018 fiksēta LVL 20 800 20 800 20 800 0 0 0 0 0 0 0 20 800

04 Valsts kase S13 01 00

Autoceļa"Širvji-

Viesturi" 

rekonstrukcija

28.04.2009 20.03.2018 fiksēta EUR 82 970 0 82 970 82 970 0 0 0 0 0 0 82 970

04 Valsts kase S13 01 00

Jaunas sabiedriskās 

ēkas ( bērnudārza) 

būvniecība

05.12.2008 20.07.2033 mainīga LVL 1 200 000 20 000 702 350 682 350 0 0 0 0 0 0 702 350

03 Valsts kase S13 01 00

Ūdensvada tīklu 

daļēja atjaunošana un 

sadzīves notekūdeņu 

un to attīrīšanas 

iekārtu un to būvju 

renovācija

21.05.2003 20.05.2018 fiksēta LVL 59 400 39 000 39 000 0 -4 080 -4 080 0 0 0 0 34 920

04 Valsts kase S13 01 00

Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija. 

Ūsenssaimniecības 

attīstība mazciemā 

Tīrumi.

04.07.2007 20.12.2015 fiksēta LVL 67 000 67 000 67 000 0 -7 446 -7 446 0 0 0 0 59 554

02
SEB 

Unilīzings
S12 30 00

Finanšu līzingas 

automašīnas iegādei
08.05.2007 25.04.2011 mainīga LVL 10 000 6 323 0 0 -6 323 -6 323 6 323 0 0 0 0

09

Valsts kase/ 

Pasaules 

banka

S13 01 00

Pilsrundāles 

vidusskolas 

energoefektivitātes 

projekts

14.04.2001 14.06.2016 fiksēta LVL 160 094 33 184 27 530 0 0 0 0 -5 654 0 0 27 530

03 Valsts kase S13 01 00
Rundāles pagasta 

ūdenssaimniecība
27.02.2007 27.01.2026 fiksēta LVL 450 000 163 343 163 343 0 0 0 2 2 0 0 163 345

Kopā x x x x x x 2 208 472 503 598 1 256 941 765 320 -26 370 -26 370 6 325 -5 652 0 0 1 236 896

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmā, otrā un 

astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus Pārskats par aizņēmumiem

Kods Aizdevējs

Institucionā

lā sektora 

klasifikācij

as kods

Mērķis

Līguma 

parakstīšan

as datums 

(dd.mm.gg

Atmaksas 

termiņš 

(dd.mm.gg

gg)

 % likme

Valūtas 

apzīmē -

jums

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Pārskata 

perioda 

sākumā

Darījumi (+,-) Citas izmaiņas 

(+, -)

Valūtas kursa 

svārstības

Pārskata 

perioda 

beigās 

(1.+3.+5. 

palielinājums  (+) samazinājums  (-)



 53 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

 

 


