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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

1. Pašvaldības nosaukums Rundāles novada dome 

2. Pašvaldības juridiskā adrese Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles 

pagasts, 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 01.01.2010. - 31.12.2010. 

6. Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis 

7. Rundāles novada domes izpilddirektors Aldis Smilga 

 

RUNDĀLES NOVADA RAKSTUROJUMS 

Teritorija un iedzīvotāji 

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

kultūrvēsturiski novads 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 Ziedoľi – Bērzi 

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

V1032 Lietuvas robeţa – Svitene – Jāľukrogs, V1033 Pilsrundāle – Svitene – Klieľi, 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, kas kopā 

sastāda 1908,8 ha vai 8,3 % no kopējās zemes platības. 

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

attīstību un lielākās daļas novada iedzīvotāju nodarbošanos ar lauksaimniecisko raţošanu. Bez 
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lauksaimniecības nozarē strādājošajiem, Rundāles pagasta teritorijā lielākie darba devēji ir Rundāles 

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

kā arī Rundāles novada dome. 

Rundāles novadā uz 2011.gada 1.janvāri dzīvoja 4280 iedzīvotāji, tai skaitā Rundāles pagastā – 

2193, Svitenes pagastā – 953 un Viesturu pagastā 1134 iedzīvotāji. Novada teritorijā ir 18 ciemi, kuros 

dzīvo 3148 iedzīvotāji, bet 1132 iedzīvotāji dzīvo lauku teritorijās (viensētās). Lielākie ciemi ir 

Pilsrundāle ar 822 iedzīvotājiem, Saulaine ar 453 iedzīvotājiem, Bērstele ar 346 iedzīvotājiem, 

Viesturi ar 216 iedzīvotājiem un Svitene ar 557 iedzīvotājiem, apdzīvotās vietas Jāľukrogs, Lepšas, 

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

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

Rundāles novada administratīvais centrs atrodas Rundāles pagasta Pilsrundāles ciematā, kur 

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 

 

Saskaľā ar likumu ,,Par pašvaldībām‖, vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoľu 

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.). Izmaiľas Rundāles novada domes nolikumā 

un struktūrshēmā izdarītas ar saistošajiem noteikumiem Nr.4. „Par grozījumu veikšanu Rundāles novada 

domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada domes nolikums‖‖ (25.02.2010. Rundāles 

novada domes sēdes lēmums, prot. Nr.2., 2.p.). 

Rundāles novada dome sastāv no 13 deputātiem. Pārskata gadā notikušas izmaiľas deputātu 

sastāvā – no vēlētāju apvienības ,,Cilvēkiem un zemei‖ ievēlētais deputāts Aldis Smilga ar Rundāles 

novada domes 2010.gada 27.maija lēmumu (protokols Nr.5., 58.p.) iecelts par pašvaldības 

izpilddirektoru, ar minēto lēmumu izbeigtas Alda Smilgas deputāta pilnvaras. Pamatojoties uz 

Rundāles novada vēlēšanu komisijas 2010.gada 21.jūnija lēmumu Nr.2 viľa vietā no vēlētāju 

apvienības ,,Cilvēkiem un zemei‖ uzaicināta deputāte Anda Liškauska. 

Savas darbības nodrošināšanai un sagatavoto jautājumus izskatīšanai, dome izveidojusi četras 

pastāvīgās komitejas:  

1) finanšu komiteju 5 deputātu sastāvā,  

2) sociālo un izglītības jautājumu komiteju 4 deputātu sastāvā,  

3) attīstības komiteju 4 deputātu sastāvā; 

4) kultūras un sporta komiteju 4 deputātu sastāvā. 

Ar 2010.gada 25.februāra domes lēmumu (prot. Nr.2., 2.p.) notikušas izmaiľas pastāvīgo 

komiteju skaitā un sastāvā. Izdarot grozījumus domes nolikumā noteikts, ka dome ievēl 3 komitejas: 
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1) finanšu komiteju 5 deputātu sastāvā, 

2) sociālo,izglītības un kultūras jautājumu komiteju 6 deputātu sastāvā,  

3) attīstības komiteju 4 deputātu sastāvā; 

 

Rundāles novada Domes darbību nodrošina Domes institūcijas saskaľā ar apstiprināto 

struktūrshēmu un tajā izdarītajiem grozījumiem, kas apstiprināti 2010.gada 25.februāra domes sēdē 

(prot. Nr.2., 2.p.).   
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Rundāles novada pašvaldības struktūrshēma 

 

 

 Ar 2010.gada 30.septembra Rundāles novada domes lēmumu (prot. Nr. 10., 3.p.), Sociālais 

dienests no struktūrvienības tiek pārveidots par iestādi.  

         Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja 

1) Rundāles Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrībā; 

2) SIA „Svitenes ūdens‖. 

         Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: 

RUNDĀLES NOVADA DOME 

Komitejas 

1) Finanšu komiteja; 

2) Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu 

komiteja; 

2) Attīstības komiteja. 

Priekšsēdētājs 

Priekšsēdētāja 

vietnieks 

Komisijas 

1) Vēlēšanu komisija; 

2) Administratīvā 

komisija; 

3) Iepirkumu komisija; 

4) Dzīvokļu komisija 

 

 

 

Kanceleja 

 

Izpilddirektors 

Finanšu nodaļa 

Juridiskā nodaļa 

Attīstības nodaļa 

Kultūras nodaļa 

Sporta nodaļa 

Komunālo 

pakalpojumu 

dienests 

Iestādes 

1) Pilsrundāles 

vidusskola; 

2) PII „Mārpuķīte‖; 

3) Dzimtsarakstu nodaļa; 

4) Bāriľtiesa; 

5) Sociālais dienests. 

 

Pārvaldes 

1) Svitenes pagasta 

pārvalde; 

2) Viesturu pagasta 

pārvalde. 

Darba 

grupas 

Novada domes administrācija 
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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 4 komisijas: 

1) Administratīvo komisiju; 

2) Dzīvokļu komisiju; 

3) Vēlēšanu komisiju; 

4) Iepirkumu komisiju. 

Komisiju darbību reglamentē pašvaldības Domes apstiprinātie nolikumi.  

Nolūkā nodrošināt novada iedzīvotājus ar kvalitātīviem izglītības pakalpojumiem, ar 2010.gada 

28.janvāra domes lēmumu (prot. Nr.1., 23.p.) izveidota jauna amata vienība Attīstības nodaļā – 

speciālists izglītības un informācijas tehnoloģiju jautājumos. Projekta „Pašvaldības administratīvās 

kapacitātes paaugstināšana Rundāles novadā‖ ietvaros ar 2010.gada 29.jūlija domes lēmumu (prot. 

Nr.8., 8.p.) izveidota jauna amata vienība – būvinţenieris. 

 

 

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 pieľem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. Rundāles novada 

dome nodrošina iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, sociālajiem pakalpojumiem, 

dzimtsarakstu pakalpojumiem.  

Rundāles novada administratīvais centrs ar Rundāles novada domes lēmumu noteikts Pilsrundālē, 

kur atrodas Rundāles novada dome, Pilsrundāles 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 

ha (15,6%) aizľem meţi un krūmi, zem ūdeľiem 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‖, ,,Ziedoľi -2‖, ,,Robeţnieki‖, 

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

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

Rundāles pagastā plaši izvērsušas SIA ,, PS Līdums‖ un SIA ,,Uzvara - lauks‖. 

 Pārskata gada ievērojamākie projekti ir bērnudārza ,,Mārpuķīte‖ celtniecība, kas saskaľā ar 

būvniecības līgumu, kas noslēgts ar SIA ,,Moduls –Rīga‖, tika uzsākta 2009. gada 22. aprīlī un 

pabeigta 2010.gada 1.jūlijā. 2010. gadā Rundāles pagasta teritorijā ekspluatācijā nodoti ELGF 

pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam 

reģionam‖ otrās kārtas ietvaros rekonstruētie pašvaldības autoceļi Saulītes – Mazmeţotne –Senči, 

Mazrundāle – Vecrundāle no 1,9. kilometra līdz 2,2. kilometram, Mazrundāle – Vecrundāle no 0. 

kilometra līdz 1,9. kilometram un autoceļš Saulaine – Lepšas. Projekta „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem‖ ietvaros veikti Lejnieku ielas rekonstrukcijas darbi Pilsrundāles 

ciematā. 
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Rekonstruētais pašvaldības autoceļš Saulaine – Lepšas 

 

Nozīmīgs ieguldījums tūrisma attīstībā 2010. gadā bija projekta ,,Publiskās infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošana Rundāles pagastā‖ ietvaros pastaigu celiľa Meţotnes pilskalns - Vīnakalns - pilskalns 

izbūve. 

 
Jaunuzbūvētais pastaigu celiľš Meţotnes pilskalpns – Vīna kalns 

 

 

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. 

Pagasta centrā atrodas pamatskola – Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība, Tautas nams, bibliotēka, 

doktorāts, pasta nodaļa. Pagasta teritorijā atrodas 17. gadsimtā celtā luterāľu baznīca un 19.gadsimtā 

celtā Svitenes muiţas ēka. Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Svitenes pagasta doktorāts, kur 

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 dārzeľu audzēšanu, nedaudz ar piena raţošanu.  Svitene ir 

slavena ar saviem kāpostu audzētājiem un ieľem vienu no pirmajām vietām šajā nozarē Latvijā.  
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Lielākās zemnieku saimniecības ir ,,Zemgaļi", ,,Dučkēni", ,,Urštēni", ,,Kaţi", ,,Palejas", ,,Ābelītes", 

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

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 pieľem darbā un atbrīvo no darba ar 

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

atrodas  kasiere – lietvede, , santehniķis, sētnieki, labiekārtošanas darbu strādnieki, kapu pārzinis un 

apkopēji, kuru pienākumus nosaka darba līgumos. Pārvaldes grāmatvedību kārto novada pašvaldības 

centralizētā grāmatvedība.  

2010. gadā Svitenes pagasta teritorijā ELGF pasākuma „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts 

cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam‖ otrās kārtas ietvaros nodotas ekspluotācijā  

rekonstruētās Ezera, Dārza un Centra ielas. Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekta 

realizēšanas laikā sākta Saieta nama rekonstrukcija.   

 
Rekonstruētā Centra iela Svitenes pagastā 

 

 

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 un Mazzeltiľu 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.  
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Viesturu pagasta galvenais ekonomiskais balsts ir lauksaimniecība. Lielākās zemnieku 

saimniecības pagastā - „Sējas", „Ceriľi", „Strīķeri", „Sintijas", „Mūrnieki",  „Spāriľi", „Jaunkalniľi". 

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 pieľem darbā un 

atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata. Pārvaldes 

vadītāja pakļautībā atrodas kasiere – lietvede,  santehniķi, sētnieki, labiekārtošanas darbu strādnieki, 

kapu pārziľi un apkopēji, kuru pienākumus nosaka darba līgumos. Pārvaldes grāmatvedību kārto 

novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība. 
2010. 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 2.kārta 3,3 km. garumā 

 

 

 
Rekonstruētais Viesturu pagasta autoceļš „Širvji – Viesturi‖ 3,3 km. garumā 
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Rundāles novada karte 

 

 

 
 

 



 12 

2010. GADĀ PAVEIKTAIS UN 2011.GADĀ PLĀNOTAIS RUNDĀLES 
NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ 

 

Izglītība 

Novada izglītības sistēmu veido pašvaldības uzturētās iestādes, kas nodrošina vispārējo 

(pirmsskolas, sākuma, pamata un vidējo) izglītību un valsts uzturētā iestāde, kas nodrošina 

profesionālo izglītību. 

Rundāles novadā ir Pilsrundāles vidusskola ar 2 struktūrvienībām: Svitenes pamatskola un 

Bērsteles pamatskola, Saulaines profesionālā vidusskola un pirmsskolas izglītības iestāde "Mārpuķīte". 

Pilsrundāles vidusskola nodrošina izglītību no 1.- 12. klasei, savukārt struktūrvienības -Svitenes 

un Bērsteles pamatskolas - nodrošina pirmsskolas un 1.- 6. klašu izglītību. Pirmsskolas izglītību 

novadā nodrošina arī pirmsskolas izglītības iestāde ―Mārpuķīte‖. Profesionālo izglītību nodrošina 

Saulaines profesionālā vidusskola. 

Pašvaldības mācību iestādēs ir licencētas daţādas izglītības programmas:  

Pirmsskolas izglītības programma (01011111),  

Pamatizglītības programma (21011111),  

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (21011811),  

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)  

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011).   

Šogad tika licencēta arī programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(21015811) Pilsrundāles vidusskolā. 

 

Skolēnu skaits 2009./2010. mācību gadā. 

 

Pedagogu skaits 

2009./2010. 

mācību gadā. 

 

 

 

 

Pilsrundāles vidusskola Saulaienes profesionālā vidusskola Pirmsskolas izg lī tī bas iestāde "M ārpuķī te"
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Lai atvieglotu un organizētu darbu izglītības jomā, tika apstiprināti daţādi novada normatīvie 

akti. Tika apstiprināts Rundāles novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums un 

komisija, kura ieteiktu vecākiem/ aizbildľiem atbilstošu izglītības programmu, kas veicinātu bērnu 

integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs. Darbu pedagoģiski medicīniskā komisija uzsāka ar 

2010.gada jūnija mēnesi. Ir apstiprināta Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība, kas nosaka kādā tiek izsniegtas licences juridiskām un fiziskām personām  

pieaugušo interešu neformālās izglītības programmu īstenošanai. Tika apstiprināts pirmsskolas 

izglītības iestādes "Mārpuķīte" jaunais nolikums. Novembrī tika apstiprināta Rundāles novada interešu 

izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales kārtība. 

1. jūlijā noslēdzās pirmsskolas izglītības iestādes "Mārpuķīte" jaunās ēkas būvniecība un 

20. augustā tika svinīgi atklāta jaunuzceltā ēka. Mārpuķēni ieskandināja bērnudārza 50. gadu 

jubileju jaunuzceltajā ēkā. Ar jauno mācību gadu darbu uzsāka 10 pirmsskolas izglītības 

skolotājas. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Mārpuķīote‖ jaunā ēka 

 

Saulaines profesionālajā vidusskolā darbu uzsāka 3 pedagogi un Pilsrundāles vidusskolas 

struktūrvienībā Svitenes pamatskola darba gaitas uzsāka pirmsskolas izglītības skolotāja. 

2010. gada 30. augustā notika pirmā Rundāles novada pedagogu konference, kurā mūsu novada 

izglītības iestāţu vadības pārstāvji stāstīja par to, kas tika paveikts iepriekšējā mācību gadā un kā tām 

klājies pārmaiľu laikā. 

Pilsrundāles vidusskola ir sasniegusi augstus centralizēto eksāmenu rezultātus (kārtoja 15 

skolēni). Latviešu valodas un literatūras eksāmenā ABC līmenis ir 67%, angļu valodā- BC līmenis 

79%, matemātikā- ABC līmenis 93%. 

Ir iegūtas godalgotas vietas daţādu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Labi panākumi 

gūti arī sportā. 

Saglabātas arī iepriekšējās labās iestrādes sadarbībā ar Bauskas novada administrācijas Izglītības 

pārvaldi - tiek organizēts konkurss ―Gada skolēns‖. Šajā konkursā pamatskolas un vidusskolas grupā 

piedalījās arī Pilsrundāles vidusskolas skolēni. 

Laba sadarbība ar Bauskas novadu turpinās arī metodiskajā darbā. Kopā darbojas 11 metodiskās 

apvienības, divas no tām finansē Rundāles pašvaldība. Tās ir pirmsskolas metodiskā apvienība, kuru 

vada pirmsskolas izglītības iestādes "Mārpuķīte" pirmsskolas izglītības skolotāja Ieva Jaunzeme un 

angļu valodas metodiskā apvienība, kuru vada Pilsrundāles vidusskolas angļu valodas skolotāja Aina 

Simonova. 

Kopš 1995.gada Rundāles pagastā darbojas daktera Arnolda Ozoliľa fonds, kas tika dibināts, 

pamatojoties uz daktera rakstīto novēlējumu. Šī fonda mērķis ir materiāli stimulēt Pilsrundāles 

vidusskolas spējīgākos un centīgākos 12.klases absolventus. 2010.gadā stipendijas saľēma Agnese 

Skujevska un Jūlija Rešetľikova. 
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No 6.- 11. jūlijam notika nozīmīgs notikums - X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 

Šajos svētkos piedalījās Pilsrundāles vidusskolas pedagoģes Aigas Vangales vadītie deju kolektīvi - 

5./6. un 7./9.klašu grupas dejotāji, kuri saľēma Valsts prezidenta īpašu paldies, ko viľš izteica katram 

deju kolektīvam, kas ar savu dalību, attieksmi un sirds degsmi veidoja skolēnu dziesmu un deju svētku 

gaisotni un augsto māksliniecisko kvalitāti. 

Rundāles novada izglītības sistēmā ir daudz profesionālu un spējīgu pedagogu, kuri ar savu darba 

pieredzi ir spējīgi nodrošināt izvirzīto mērķu un uzdevumu realizāciju, kā arī mūsu novada izglītības 

procesa nepārtrauktu pilnveidošanu.  

Rundāles novada atzinības rakstu par ieguldījumu izglītības jomā 2010.gadā saľēma Saulaines 

profesionālās vidusskolas skolotājas Ieva Pluce, Kristīne Latve, Māra Sietiľa. Par teicamu skolēnu 

sagatavošanu valsts pārbaudes darbiem atzinības rakstu saľēma Pilsrundāles vidusskolas  skolotājas 

Aija Jurgelāne,  Gunta Štube, Evrika Udalova.  Par teicamu skolēnu sagatavošanu sporta sacensībām - 

skolotāji Ilgvars Ūdris un Valentīna Ţuravļova.  Par teicamu skolēnu sagatavošanu centralizētajiem 

eksāmeniem atzinības rakstu saľēma Pilsrundāles vidusskolas  skolotājas Anna Vasiļevska un Aina 

Simonova,  par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā - Vija Drobiševska. Par mūţa ieguldījumu Saulaines 

profesionālajā vidusskolā pateicību saľēma Leonora Markuse, Juris Jumburgs, Kārlis Ārents, Aldis 

Klemme, Regīna Kazanceva, Māra Driķe, Jānis Šulcs. 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Indra Konstantinova saľēma pateicību par ieguldījumu 

pirmsskolas izglītībā.  

Pilsrundāles vidusskolas skolotāja Silvija Pavlova saľēma IZM atzinības rakstu par ilggadīgu, 

radošu pedagoģiskā darba ieguldījumu. Par ilggadīgu radošu pedagoģisko darbību IZM atzinības 

rakstu saľēma Pilsrundāles vidusskolas  struktūrvienības ―Svitenes pamatskola‖ vadītāja Gunta 

Novika. 

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

projektos. 

Lai nodrošinātu un pilnveidotu mācību un audzināšanas darba apstākļus, tiek izmantoti gan 

pašvaldības budţeta līdzekļi, gan valsts līdzekļi, kā arī tiek piesaistīti finansējumi no daţādiem 

projektiem. 

Pilsrundāles vidusskolas, Saulaines profesionālās vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes 

„Mārpuķīte‖ pedagogi aktīvi piedalījās ESF projekta ―Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos" (Līguma NR.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 

aktivitātēs. 36 pedagogi iesaistījās gan 2. aktivitātē, kur paredzēts atbalsts pedagoga darbam izglītības 

iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai un 3. aktivitātē, kurā pedagogi piedalās pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā un tālākā attīstībā. Daţi no 

pedagogiem projektā iesaistījās vairākās aktivitātēs. 

Rundāles novada dome kā partneris realizē Latvijas Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 

projektu „Pirmsskolas izglītība‖. Projekta vadošais partneris ir Pakrojas rajona pašvaldība Lietuvā.  

Projekta ietvaros tiek veidota sadarbība starp pirmsskolas izglītības iestādēm „Mārpuķīte‖ Rundāles 

novadā un Ţeimē „Aţuoliukas‖ (latv. – „Ozoliľš‖) Lietuvā. Projekta realizācijas periodā pedagogi 

piedalījās semināros un vasaras nometnē, tika iegādāts mūsdienīgs sporta zāles aprīkojums, tautas 

mūzikas instrumenti, tautas tērpi mazajiem dejotājiem, kā arī konferenču aprīkojums lielajai zālei. 

Pilsrundāles vidusskolas pedagogi iesaistījās ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos‖ (Vienošanās Nr. 

2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002). Mērķstipendijas tika piešķirtas 4 Pilsrundāles 

vidusskolas matemātikas, fizikas un angļu valodas pedagogiem. 

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

par projekta ―Izglītības iestāţu informatizācija‖ (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 

ietvaros tika plānots iegādāties portatīvos datorus, stacionāros datorus, interaktīvās tāfeles un ierīkot 

tīklu. 2010.gadā pašvaldība ir veikusi tirgus izpēti par lokālo datortīklu izveidi Pilsrundāles 
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vidusskolas struktūrvienībās, rezultātā skolās ir izveidotas jaunas lokālā datortīkla pieslēgvietas 

atbilstoši projektā ieplānotajam datoru skaitam.  

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana‖ ietvaros 

tika iegādāts jauns un moderns aprīkojums ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetiem 

Pilsrundāles vidusskolā. 

Jūnijā beidzās vecāku Biedrības „Drošais pamats‖ projekts „Biedrības „Drošais pamats‖ 

kapacitātes stiprināšana konsultatīvā centra izveidei‖. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi un 

vecāki  iesaistījās apmācībās. Projekta ietvaros tika iegādāts Montesori materiāls, biroja tehnika - 

kopētājs, dokumentu kamera, printeris. 

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

pārvadāšanu. Tika pilnveidoti maršruti, lai skolēniem būtu ērtāk nokļūt līdz skolai un atpakaļ. Latvijas 

– Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus‖ ietvaros, ko realizē Valsts reģionālās attīstības 

aģentūrā sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Rundāles novada dome 

saľēma jaunu 40 - vietīgu „Mercedes Benz Intouro‖ autobusu skolēnu pārvadāšanai no dzīvesvietas uz 

mācību iestādi un atpakaļ. 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ apakšaktivitātes „Vispārējās 

izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem‖ ietvaros 

Pilsrundāles vidusskolā veikti rekonstrukcijas darbi, lai nodrošinātu izglītojamiem un citām personām 

ar funkcionāliem traucējumiem vispārējās izglītības pieejamību un iespēju aktīvi iesaistīties 

sabiedriskajā dzīvē. Projekta ietvaros veikti rekonstrukcijas darbi: sporta zālēs apgaismojuma 

rekonstrukcija, ēkas pirmā stāva tualešu bloka pārplānošana un rekonstrukcija, paredzot tajā tualetes 

izbūvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, centrālās ieejas mezgla pārbūve, paredzot uzbrauktuvju 

izbūvi, lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas, kā arī skolas 

svinīgo pasākumu laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana, pirmā stāva vestibila rekonstrukcija, 

nodrošinot ērtu nokļūšanu uz ģērbtuvi, ēdamzāli, aktu un sporta zālēm 

Jūlijā tika parakstīts līgums par Latvijas profesionālās izglītības sistēmas pilnveidi un 

uzlabošanu. Tie ir EARAF lielākie līdzekļi fonda aktivitātē ―Mācību aprīkojuma modernizācija un 

infrastruktūras uzlabošanā profesionālās izglītības programmas īstenošanai‖. Saulaines profesionālajā 

vidusskolai tiks uzlabota infrastruktūra (ēkas, būves, mācību aprīkojums, būtiski uzlabojot kopējo 

infrastruktūru).  

Saulaines profesionālā vidusskola realizē Mūţizglītības programmas Leonardo da Vinci 

apakšprogrammas, kas ir saistītas gan ar audzēkľu, gan pedagogu kvalifikācijas celšanas kompetenci.  

Pieredzes apmaiľas ir notikušas Polijā,  Zviedrijā, Turcijā, Apvienotajā karalistē. 

Saulaines profesionālā vidusskola sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmiju realizē Eiropas Sociālā fonda projektu „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana 

adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību 

traucējumiem‖ Nr.2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122. 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte” 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”  
Rundāles pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte atvērta no 1960.gada. Līdz 

2010.gada 20.augustam atradās pielāgotās un no SIA „Intelco‖ īrētās pils telpās Kaucmindes muiţā. 

 2010.gada 20.augustā atklāja jaunā bērnudārza telpas, kuras adrese ir „Mārpuķītes‖, Saulaine, 

Rundāles pagasts, Rundāles novads. Lepojamies ar to, ka Rundāles novads ir nodrošinājis iespēju 

bērniem rotaļāties un mācīties vismodernāk iekārtotajā pirmsskolas izglītības iestādē valstī ar 2148 m
2
 

lielu platību, kur bez mūzikas un sporta zāles ar modernu aprīkojumu, ir vēl baseins kustību attīstības 

nodarbībām ūdenī, plaša ēdamzāle, moderni iekārtota virtuve, trīs (uz divām grupām viens) rotaļu 

laukumi ar interaktīvām ierīcēm. 

Bez iepriekš minētajām telpām izglītības iestādē ir vēl:  
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 atsevišķi kabineti vadītājai, vadītājas vietniecei izglītības jomā, kopējs kabinets 

saimniecības un virtuves vadītājai, kā arī skolotāju istaba, kas nodrošināta ar 

personāldatoru skolotāju vajadzībām;  

 personāla atpūtas telpa; 

 duškabīnes personāla vajadzībām u.c.. 

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

vispusīgu attīstību un sagatavojot viľus pamatizglītības programmas apguvei. Izglītību realizē pēc IZM 

izstrādātās pirmsskolas izglītības paraugprogrammas, kods – 01011111, licence Nr.2718, kas izsniegta 

17.08.2010..  

Iestādē darbojas sešas bērnu grupas vecumā 1,5 gadiem un realizē 5 un 6gadīgo bērnu obligāto 

sagatavošanu skolai. Iestādē var uzľemt 116 izglītojamos. 

Iestāde strādā piecas dienas nedēļā no pulksten 7.30 – 18.00.  

2010.gada pavasarī notiek „Mārpuķītes‖ 50. sagatavošanas grupas izlaidums, kā pēdējais 

Kaucmindes telpās. Uz skolu devās 12 audzēkľi. Kā mīļi viesi svētku pasākumu kuplināja arī projekta 

Lietuvas partneru Ţeimes pirmsskolas izglītības iestādes „Ozolītis‖ skolotāji, bērni un bērnu vecāki. 

Rudenī jaunajās telpās tika uzľemti 80 jauni audzēkľi.  

Pamatojoties uz Rundāles pagasta padomes 2008.gada 31.jūlija lēmumu (prot.Nr.8.,3.p.) „Par 

bērnu ēdināšanas maksu PII „Mārpuķīte‖‖ maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē 

joprojām ir 1,10 Ls dienā.  

Saskaľā ar Rundāles novada Sociālā dienesta lēmumu, 2010./11.mācību gadā piešķirtas 

brīvpusdienas 20 audzēkľiem.  

2010.gadā pirmsskolas izglītības iestādes kopējie ieľēmumi sastāda summu 101096 Ls, no 

kuriem Ls 76045 ir Rundāles novada budţeta asignējums, Ls 11988 - mērķdotācija 5-6g bērnu 

apmācības pedagogu atalgojumiem un Ls 13063 tiek iekasēti no vecākiem par bērnu ēdināšanu. 

Kopējais iestādes algu fonds 2010.gadā sastāda summu Ls 65782, no kuriem mēneša amatalgas - Ls 

53010, piemaksas un prēmijas –nav, darba devēja VSAOI – Ls 12772. 

1.pusgadā 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.  

2.pusgadā, sakarā ar jauno telpu apdzīvošanu, personāla skaits palielinās. Nu iestādē strādā 12 

tehniskie, 1 medicīnas un 16 pedagoģiskie darbinieki. 

 

● 2010.gada 8.janvārī noslēgts sadarbības līgums Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības 

projekta „Sadarbības sistēmas veidošana starp pirmsskolas izglītības iestādēm Lietuvas un Latvijas 

pierobeţā‖. Visu gadu notiek aktīva darbība projekta īstenošanā, iesaistot pedagogus, vecākus un 

bērnus. 

● 2010. gadā turpinājās sadarbība ar vecāku Biedrību projektā „Drošais pamats‖, kurš noslēdzās 

gada nogalē.  

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. 
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Pilsrundāles vidusskola 

 

 
Projekta „Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem‖ietvaros 

rekonstruētā Pilsrundāles vidusskolas centrālā ieeja 

 

Pilsrundāles vidusskola 2010. gadā  kā prioritārus uzdevumus pa izglītības jomām  izvirzīja: 

Mācību saturs 

1.Vidējās izglītības standarta ieviešana. 

2.Izglītības programmu pārlicencēšana. 

3. Speciālās programmas ieviešana. 

Mācīšana un mācīšanās: 

1.Zināšanu vērtējuma sākumskolā aktualizēšana. 

2.Sadarbības ar vecākiem uzlabošana. 

Skolas vide un resursi 

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

2. Rotaļu laukuma izveide Svitenē. 

3. Skolas vestibilu tālāka estētiska noformēšana. 

4. Turpināt mēbeļu nomaiľu  mācību kabinetos un citās telpās 

Skolas darba organizācija 

1. E- ţurnāla ieviešana. 

2. Iesākt darbu pie jauna attīstības plāna izveides. 

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. Interešu izglītības grupu nodrošināšana Pilsrundālē un struktūrvienībās. 

5. Rotaļu telpas izveide Bērstelē. 
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Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Bērsteles pamatskolas ēka 

 

Pilsrundāles vidusskola nodrošina kvalitatīvu izglītību visos izglītības posmos. Īpaši augsti 

vērtējumi ir valsts pārbaudes darbos. 2010. gadā 83 % absolventu centralizētajos eksāmenos saľēma 

A,B,C apguves līmeľus. Šie rezultāti panākti mērķtiecīgi organizējot mācību procesu, kā arī 

skolotājiem izmantojot savu darba pieredzi.  

Liela uzmanība un atbalsts tiek sniegts skolotāju kvalifikācijas celšanai. Budţetā šim mērķim 

bija paredzēti 700 lati. 22 pedagogi apmeklēja 46 kursu nodarbības ar kopējo stundu skaitu - 919.  

Skolā 11 skolotājiem ir maģistra grāds. 

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

Zemgales reģiona  olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konferencē. 

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

skaits, apmēram 110 bērnu un jauniešu, ir tautisko deju grupās Pilsrundālē un Bērstelē, taču vēl ir 

iespējams darboties citos pulciľos: jaunsargi, koris, rokdarbi, vizuālā māksla, volejbols, dambrete, 

izteiksmīgā runa, teātris, floristika u.c. 

Lai stimulētu skolēnus, ir izstrādāts Rundāles novada nolikums par skolēnu materiālo 

stimulēšanu par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un citos interešu izglītības 

pasākumos. Šajā gadā skolēniem tika izmaksāti 1490 lati. Tāpat skolēni tiek sveikti ar grāmatām 

izlaidumos, kā arī Ziemassvētkos par labām un teicamām sekmēm, šiem mērķiem iztērēti 617 lati. 

2010. gada vasarā mūsu skolas 2 deju kolektīvi piedalījās Skolēnu dziesmu un deju svētkos.  

 

 
Pilsrundāles vidusskolas 7./9.klašu grupas dejotāji X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

 

 

Lai nodrošinātu skolēnu dalību sacensībās, konkursos, dziesmu un deju svētkos, kā arī brauktu  

mācību ekskursijās iztērēti 4540 lati. 
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Šajā gadā Pilsrundāles vidusskolā notika 45. draudzības festivāls, kurā uzľēmām savus draugus 

no Lietuvas un Igaunijas. Pasākuma gaitā pie skolas tika atklāts draudzības akmens. 

 
 

Lai nodrošinātu labāku vecāku informētību un modernizētu skolotāju darbu, 2010.gada 

septembrī Pilsrundāles vidusskolā tika ieviests e-ţurnāls. 

Lai nodrošinātu atbilstošu darbu, skolā ir vajadzīgi ne tikai pedagogi, bet arī  personāls, kurš 

strādā pirmsskolas vecuma grupās, kā arī nodrošina kārtību skolās. Darbinieku algām 2010. gadā tika 

iztērēti 77159 lati. 

Skolas materiālās bāzes pilnveidošana ir viens no nosacījumiem izglītības programmu sekmīgai 

apguvei skolā. 2010. gadā  skolas renovācijai tika piešķirti un izlietoti daudz lielāki līdzekļi- 16306 

lati. Tie tika izmantoti gan ūdens atdzelţošanas sistēmas uzstādīšanai Pilsrundālē- 3785 lati, gan katlu 

mājas skursteľa nomaiľai Bērstelē - 1315 lati, gan  griestu un apgaismojuma nomaiľai Pilsrundāles 

vidusskolas ēdamzālē - 1516 lati, gan tautas tērpu iegādei - 1398 lati, gan mēbeļu nomaiľai mācību 

kabinetos ~ 3000 lati, gan apskaľošanas iekārtas, kopētāja, datora un citu iekārtu un materiālu  iegādei.  

Kā arī vairāk kā 6000 latu tika izmantoti skolu ēku uzturēšanai, remontdarbu veikšanai un 

saimniecisko materiālu iegādei. 

Lai ieviestu jaunās tehnoloģijas un uzlabotu dabaszinātľu kabinetu materiālo bāzi, tika pabeigts 

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

priekšmetos vidējā izglītībā‖. Šajā gadā tika veikta 4 kabinetu nodrošināšana ar iekārtām, 

piederumiem, tehnoloģijām, piemēram, iegādātas 2 interaktīvās tāfeles, projektori, datori, dokumentu 

kameras, pārvietojamā mobilā klase ar 20 portatīvajiem datoriem un citas dabaszinātľu kabinetiem 

nepieciešamas lietas. 

 

 
Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Pilsrundāles vidusskolā‖ 

izremontētā un aprīkotā dabas zinātľu klase 

2010. gadā tika turpināts arī otrs ES projekts „Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras 

uzlabošanas izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem‖. Tika veikta skolas centrālās ieejas 

rekonstrukcija, izbūvējot uzbrauktuvi  invalīdiem,  kā arī izremontēti  2 vestibili. 
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Iesākts projekts Svitenes un Bērsteles skolas informatizācijai. 

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

Mācību grāmatu un ţurnālu iegādei no pašvaldības budţeta izlietoti 3745 lati. 

Pilsrundāles vidusskolas un tās struktūrvienību sākumskolas bērni tika iesaistīti programmā 

„Skolas piens‖, kuram līdzfinansējums bija no novada budţeta. 

Gandrīz piektā daļa no novada piešķirtajiem līdzekļiem - 35550 lati – tiek izlietots apkures 

nodrošināšanai, t.i. malkas un ogļu iegādei Bērsteles skolai, malkas iegādei Svitenes skolai un gāzes 

patēriľa izmaksu segšanai Pilsrundāles vidusskolā. 

Galvenie uzdevumi 2011.gadam 

1.  Uzsākt vakarskolas programmas realizēšanu. 

2. Pabeigt ES projekta „Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošanas izglītojamajiem ar 

funkcionālajiem traucējumiem‖ reālizāciju. 

3. Realizēt informatizācijas projektu Svitenē un Bērstelē. 

4. Pabeigt stadiona un multifunkcionālo laukumu izbūvi  Pilsrundālē. 

5. Turpināt materiālās bāzes uzlabošanu skolās, t.sk. mēbeļu nomaiľa. 

6. Papildināt atbalsta personālu ar sociālo pedagogu.  

7. Izstrādāt skolas attīstības plānu. 

8. Organizēt Svitenes skolas 175.dzimšanas dienas svinības. 

 

 
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Svitenes pamatskolas ēka 

 

 

 

 

Personāla apmācība 
Vairāki Rundāles novada domes darbinieki 2010.gada laikā noslēguši studijas augstākajās 

izglītības iestādēs savā profesionālajā jomā: 

 Kristīne Brūvele, Sociālā dienesta vadītāja, ieguvusi profesionālo maģistra grādu sociālajā 

darbā (Rīgas Stradiľa universitāte); 

 Nauris Brūvelis, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs, apguvis profesionālās pilnveides 

izglītības programmu „Pašvaldības darba vadība un administrēšana‖ (Latvijas Pašvaldību 

mācību centrs);  

 Kristīne Kosoja, Kancelejas vadītāja, ieguvusi profesionālo maģistra grādu personāla vadībā 

(Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības augstskola); 

 Rita Laiškone, grāmatvede, ieguvusi pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību ar 

kvalifikāciju grāmatvedis (Biznesa augstskola ,,Turība‖); 

 Rundāles novada domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki regulāri papildinājuši zināšanas 

profesionālās pilnveides kursos Valsts administrācijas skolā u.c. profesionālās pilnveides 

izglītības iestādēs. 
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Informācijas tehnoloģijas 

Rundāles novada dome veicina pašvaldību pakalpojumu sniegšanas kvalitātes, pieejamības un 

efektivitātes uzlabošanu un pārvaldes funkciju optimizāciju, izmantojot IT iespējas.  

Pašvaldības darba optimizācijai tiek izmantotas daţādas informācijas sistēmas:  

1. dokumentu organizācijas nodrošināšanai, informācijas reģistrācijai un pārvaldībai tiek 

izmantota A/S „Rix Technologies‖ izstrādātā elektronisko dokumentu vadības sistēma 

―Namejs‖; 

2. resursu, finanšu uzskaitei un plānošanai tiek izmantota vadības sistēma ―Ozols‖. 

Grāmatvedības darbā tiek izmantotas arī Elektroniskā deklarēšanas sistēma un tiešsaiste ar 

Valsts kasi; 

3. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai tiek izmatota SIA "ZZDats" aplikācija "NINO"; 

4. lai veiktu pašvaldības iedzīvotāju uzskaiti, dzīvesvietas deklarēšanu un dzīvesvietas datu 

uzskaiti, tiek izmantota  SIA "ZZDats" aplikācija "PERS"; 

5. personas dzimtsarakstu datu uzskaitei pašvaldība izmanto  SIA "ZZDats" aplikāciju 

"DZIMTS"; 

6. sociālās palīdzības klientu un sociālās palīdzības datu uzskaitei un apstrādei, pašvaldība lieto 

7. sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu "SOPA"; 

8. „Nekustamā īpašuma nodoklis‖ ir e-pakalpojums, kas  novada iedzīvotājiem dod iespēju 

uzzināt aprēķinātā nodokļa apmēru, veikt nodokļa apmaksu, pārskatīt veiktos nekustamā 

īpašuma nodokļu maksājumus, kā arī aplūkot informāciju par sev piederošajiem 

nekustamajiem īpašumiem pašvaldības teritorijā; 

9. īres un komunālo maksājumu aprēķināšanai un uzskaitei izmanto Latvijas datoru centrs 

aplikāciju ―Īres un komunālo maksājumi‖; 

10. izglītības procesa administrēšanai izmanto IZM Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), 

11. lai nodrošinātu kvalitatīvāku un ātrāku pieteikšanos valsts pārbaudes darbiem, tiek izmantota 

IZM Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (VPIS). 

Rundāles novada dome ir reģistrējusi šīs informācijas sistēmas Datu valsts inspekcijā.  

Pašvaldība tiešsaistē vai ar citu informācijas sistēmu starpniecību izmanto arī ārējos valsts 

reģistru datus: Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrs; Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrs; 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs; Valsts Zemesgrāmatu reģistrs; Valsts 

ieľēmumu dienesta nodokļa maksātāju reģistrs, Ceļu satiksmes drošības departamenta  informācijas 

sistēma; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma; Valsts ieľēmumu dienesta 

informācijas sistēma; Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēma. 

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

Mbit/s. Pašvaldības darbinieki ir nodrošināti ar datortehniku, ar interneta pieeju un savu e-pastu, kas 

ļauj saľemt un nosūtīt dokumentus elektroniskā formātā.  

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

daţādiem notikumiem novadā, ir iespēja iepazīties ar pieľemtajiem domes lēmumiem, saistošajiem 

noteikumiem, nolikumiem u.c., ir pieejama aktuālā informācija.  

Novadā ir pieejami Publiskie Interneta pieejas punkti - Rundāles novada domē, Svitenes tautas 

nama telpās un Bērsteles bibliotēkā. Novada iedzīvotājiem ir pieejami daţādi sabiedriskā sektora 

sniegtie pakalpojumi. 

2011, gadā turpināsim dokumentu vadības sistēmas "Namejs" pilnveidošana, sistēmas ieviešana 

nodaļās un pagastu pārvaldēs.Lai veicinātu ātrāku saziľu ar iestādēm, ieviest pašvaldībā elektronisko 

parakstu. Lai atslogotu iepirkumu procedūras, uzsāksim darbu  elektonisko iepirkumu sistēmā. 

Turpināsies darbs pie īres un komunālo maksājumu aprēķināšanaas un uzskaites programmas 

pilnveidošanas sadarbībā ar Latvijas datoru centru.  

 

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

 

Sociālais dienests ir Rundāles novada domes izveidota iestāde (reģistrēta Sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā 11.11.2010.), kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos 

pakalpojumus Rundāles novada iedzīvotājiem. Rundāles novada Sociālā dienesta 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, aizbildľiem, 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 viľu tiesībām uz sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī 

līdzdarbības pienākumiem sociālās palīdzības saľemšanā; 
 

Sociālā dienesta darba organizācija. 

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

priekšsēdētājs, ľemot 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 izziľas 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 saľemt sociālo palīdzību un sociālajiem 

pakalpojumiem; 

4.2. pieľemt 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 viľu dzīvesvietā; 

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

4.6. sociālie pabalsti Rundāles novada iedzīvotājiem tiek piešķirti, saskaľā 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 2010. gadā .  

 

N.p.k. Sociālie pabalsti 2010.gadā Summa Ls 

1. Pabalsti veselības aprūpei naudā 6570 

2. Pabalsti ēdināšanai naudā  10202 

3. Sociālās garantijas bāreľiem un 

audţuģimenēm naudā 

 2325 

4.  Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi 

iedzīvotājiem naudā  

14560 

5. Garantētā minimālā ienākuma pabalsti 

naudā un natūrā 

19410 

6. Dzīvokļa pabalsti naudā 11578 

8. Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

natūrā 

505 

9. Pabalsti ēdināšanai natūrā 505 

10. Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 

30078 

 

 2011. gada budţetā plānotie līdzekļi sociālās palīdzības pabalstiem – 64435 Ls 

 

 

2010. gada 25. martā, ar Rundāles novada domes lēmumu, tika nolemts izveidot no Saulaines 

profesionālās vidusskolas pārľemtajā ,,Dienesta viesnīca – 2‖ ēkā sociālo centru, rekonstrukcijas 

darbiem piesaistot finanšu līdzekļus no valsts vienreizējās dotācijas pašvaldību infrastruktūras 

attīstībai. Kopējās paredzamās projekta izmaksas sastāda 430600,01 LVL. 

2010. gada 29. novembrī, pēc iepirkumu procedūras veikšanas, tika noslēgts līgums par 

Saulaines sociālā centra rekonstrukciju ar SIA ,,Modus būve‖. Darbi tika uzsākti 2010. gada nogalē un 

bez pārtraukumiem turpināsies līdz 2011. gada 15. jūlijam, kas noteikts kā objekta nodošanas 

ekspluatācijā gala termiľš. 
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Topošā Saulaines sociālā centra ēka, kuras nodošana ekspluotācijā paredzēta 2011. gada  vasarā. 

Bāriņtiesa 

Rundāles novada bāriľtiesa ir Rundāles novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības 

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

paredzētās funkcijas. 

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

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

gadiem: priekšsēdētāja Zinta Baltiľa; 

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

Bāriľtiesas darbības teritorija ir Rundāles novada administratīvā teritorija. Bāriľtiesa Rundāles 

novadā Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu 

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

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 Bāriľtiesu 

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

priekšsēdētāja rīkojumu. 

Viesturu pagasta pārvaldē iedzīvotājus pieľem bāriľtiesas priekšsēdētāja katru otrdienu no plkst. 

8.00 - 10.00. 

Rundāles novada bāriľtiesā 2010. gadā veiktas 238 notariālās darbības, par kurām iekasēta valsts 

nodeva Ls 940,1 apmērā, tai skaitā Svitenes pārvaldē – notariālās darbības 47, iekasēta nauda – 182,60 

Ls. 

Rundāles novada bāriľtiesa darbojas saskaľā ar nolikumu, kuru apstiprinājusi Rundāles novada 

dome. Bāriľtiesas sēdes notiek vienu reizi mēnesī. 

2010. gadā bāriľtiesā pieľemti 29 lēmumi, no tiem 1 vienpersonisks lēmums. 

Lēmumi pieľemti, aizstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses: 

 par aizbildnības nodibināšanu un aizbildľa iecelšanu  bērnam; 

 par aprūpes tiesību atľemšanu vecākiem; 

 par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem; 

 par aizgādľa iecelšanu mantojumam; 

 par atļauju pieľemt rīcībnespējīgas personas vārdā viľam piekrītošo mantojumu; 

 par atļauju rīkoties ar rīcībnespējīgās personas mantu u.c.; 

- sniegti atzinumi Bauskas rajona tiesai. 

. 

Rundāles novada pašvaldības 26 bērni atrodas ārpusģimenes aprūpē, no tiem 23 bērni – aizbildľu 

ģimenēs un 3 bērni – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, tai skaitā, divi 

bērni SAC „Tērvete‖, viens bērns VSAC „Rīga‖ filiālē „Pļavnieki‖.  
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Rundāles novada bāriľtiesā aktīvas ir 16 aizbildnības lietas, 10 aizgādnības lietas un 5 lietas par 

nepilngadīga bērna mantas pārvaldību. 

 

Dzimtsarakstu nodaļa 

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

Baltiľa. Vadītājas vietniece – Līga Vasiļauska., kopš 2010. gada marta – Kristīne Brūvele. 

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

civilstāvokļa aktu reģistrāciju Rundāles novada administratīvajā teritorijā. Nodaļā veic civilstāvokļa 

reģistru atjaunošanas lietas, labojumu, grozījumu un anulēšanas lietas. 

Nodaļas darbības finansiālo nodrošinājumu un uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Dome. 

Nodaļas darba laiks un apmeklētāju pieľemšanas laiks tiek noteikts atbilstoši  Domes 

apmeklētāju pieľemšanas laikam, kā arī atbilstoši laulību reģistrāciju iesniegumos noteiktajam laikam. 

 

Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas veiktās darbības 2010. gadā: 

1)      dzimšanas reģistrācijas – 27; 

2)      miršanas reģistrācijas – 44; 

3)      laulības reģistrācijas – 16. 

Komunālo pakalpojumu dienests 

Komunālos pakalpojumus Rundāles pašvaldībā nodrošina Rundāles novada domes Komunālo 

pakalpojumu dienests.  

Iedzīvotāji un juridiskās personas tiek centralizēti apgādāti ar dzeramo ūdeni un  nodrošināti  ar  

kanalizācijas notekūdeľu 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, 

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

apsaimniekošana. 2010.gadā uzsākta artēziskā urbuma „Vecrundāle‖ un ūdens apgādes tīkla 

apsaimniekošana. Pie visiem artēziskajiem urbumiem, izľemot Vecrundāli, ir izbūvētas ūdens 

atdzelţošanas stacijas ar jaudu no 2,5-10m3/h, artēzisko urbumu stingrā reţīma aizsargjoslas ir 

noţogotas un pie tām uzstādītas informatīvās zīmes. Norobeţojumos ieeja aizliegta, urbumu ēkas 

aizslēgtas. Kopējais 2010.gadā piegādātais ūdens daudzums- 112,35 tūkst.m3.   

Kanalizācijas notekūdeľu savākšana un attīrīšana tiek nodrošināta Pilsrundāles, Saulaines, 

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

pārvalde ir izsniegusi jaunu B kategorijas atļauju Nr. JE10IB0079 Pilsrundāles notekūdeľu attīrīšanas 

iekārtām. 2010.gadā kopējais novadītais notekūdeľu daudzums- 95,359 tūkst.m
3
.  

Siltumenerģija tiek piegādāta Pilsrundāles ciemata 8 dauddzīvokļu 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
, 2010.gadā saraţotās siltumenerģijas daudzums - 2871,80 

MWh.  Sākot ar 2010.gada jūniju no Saulaines profesionālā vidusskolas tika pārľemta  Saulaines katlu 

māja un uzsākta siltumenerģijas piegāde Saulaines ciemata daudzdzīvokļu mājām, Saulaines 

profesionālajai vidusskolai un PII „Mārpuķīte‖. Papildus esošajiem, 2010.gadā uzstādīts jauns salmu 

apkures katls ar  jaudu 0,34MW, kopējā Saulaines katlu mājas jauda ir 1,7MW. Par kurināmā-salmu 

piegādi ir noslēgts līgums ar PS „Līdums‖. 

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

Pilsrundāles, Saulaines, Ziedoľu, Svitenes, Bērsteles un Viesturu ciematos. Ir izbūvēti 7 dalīto 

atkritumu vākšanas punkti. 2010.gadā izvestas 258,1 tonnas nešķiroto  un 86,2 tonnas šķiroto sadzīves  

atkritumu. 
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2010. gadā par sniegtajiem pakalpojumiem siltumapgādē tika aprēķināti 101330,02 LVL, iekasēti 

no iedzīvotājiem 81042,09 LVL, par sniegtajiem pakalpojumiem kanalizācijas nozarē tika aprēķināti 

32598,60 LVL, iekasēti no iedzīvotājiem 27487,00 LVL, par sniegtajiem pakalpojumiem ūdensapgādē 

tika aprēķināti 41141,32 LVL, iekasēti no iedzīvotājiem 33162,83 LVL, par sniegtajiem 

pakalpojumiem karstā ūdens apgādē tika aprēķināti 17248,93 LVL, iekasēti no iedzīvotājiem 13469,13 

LVL, par sniegtajiem pakalpojumiem atkritumu apsaimniekošanas nozarē tika aprēķināti 14494,64 

LVL, iekasēti no iedzīvotājiem 10298,45 LVL. Kopā sniegti komunālie pakalpojumi par 206813,51 

LVL. 

 2011 gadā komunālais dienests plāno sniegt komunālos pakalpojumus tādā pašā apjomā, kā 

2010. gadā. Tiek plānota jauna apkures katla iegāde Pilsrundāles ciemata katlu mājā. 2010. gadā tika 

konstatētas nopietnas problēmas Pilsrundāles ciemata siltumtrašu tehniskajā stāvoklī. Jau ir uzsākts 

darbs pie trašu tehniskā stāvokļa analīzes un finanšu piesaistes projektēšanai un rekonstrukcijas darbu 

veikšanai 2011. gadā. Ūdens apgādes un kanalizācijas nozarē notiek darbs pie Svitenes ciema 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes., lai 

veiksmīgi varētu piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus.  

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 

2010 gadā Rundāles novada domes komunālais dienests sniedza daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

apsaimniekošanas pakalpojumus Pilsrundāles, Saulaines un Ziedoľu ciematos. Pilsrundālē tās bija 

mājas ―Ezeri‖, ―Kurši‖, ―Zemgaļi‖, ―Līvi‖, ―Sēļi‖ un ―Zemzari‖. Saulainē apsaimniekotas tika mājas 

―Saulaine 23‖, ―Saulaine 21‖, Saulaine 19‖. Ziedoľu ciematā tās ir mājas ―Ziedoľi 7‖, ―Ziedoľi 3‖ un 

―Ziedoľi 4‖. Visās šajās mājās, izľemot Ziedoľu ciemu, apsaimniekošanas pasākumu ietvaros tika 

veikti ikdienas koplietošanas telpu un piegulošās teritorijas uzkopšanas darbi, māju koplietošanas  

inţeniertehnisko un sanitāro tīklu uzturēšanas darbi, kuri ir paredzēti apstiprinātajās apsaimniekošanas 

tāmēs. Kā galvenos darbus var minēt trepju telpu uzkopšanu, sniega attīrīšanu ziemas periodā, ūdens 

apgādes un siltumapgādes sistēmu uzturēšanu kārtībā. Tika veikti kāpľu telpu kosmētiskie remonti 

mājām ,,Sēļi‖, ,,Zemzari‖, ,,Līvi‖ un ,,Saulaine – 23‖ 

Rundāles novadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu pamattarifs ar 

Rundāles pagasta padomes 2008. gada 27. novembra lēmumu ir  noteikts labiekārtotiem dzīvokļiem 

0,22 Ls par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru (m
2
), daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem 0,14 Ls par 

vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru (m
2
) un nelabiekārtotiem dzīvokļiem 0,06 Ls par vienu 

dzīvojamās  platības kvadrātmetru (m
2
).  

2009. gada 22. oktobrī, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu samazināt 

maksājumus par dzīvokļu uzturēšanu, ľemot vērā ekonomisko lejupslīdi valstī, Rundāles novada dome 

pieľēma lēmumu uz laiku līdz 2010. gada 31. decembrim piemērot samazināto pakalpojumu tarifu 

labiekārtotiem dzīvokļiem 0,16 Ls par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru (m
2
), daļēji 

labiekārtotiem dzīvokļiem 0,10 Ls par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru (m
2
) un 

nelabiekārtotiem dzīvokļiem 0,04 Ls par vienu dzīvojamās  platības kvadrātmetru (m
2
). 

Ar 2010. gada 30. decembra Rundāles novada domes lēmumu samazināto tarifu darbības termiľš 

tika pagarināts līdz 2011. gada 31. decembrim 

2010. gadā par sniegtajiem pakalpojumiem dzīvojamo māju apsaimniekošanā tika aprēķināti 

23795,43 LVL, iekasēti no iedzīvotājiem 22315,25 LVL, izlietoti 19113,29 LVL. Kopējais uzkrājums 

visām apsaimniekotajām mājām 2010. gadā attiecībā pret samaksāto ir 3201,96 LVL vai attiecībā pret 

aprēķināto 4682.14 LVL 

Aktīvi 2010 gadā tika uzsākts darbs pie Latvijas investīciju un attīstības aģantūras darbības 

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei 

un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.4.pasākuma "Mājokļa energoefektivitāte" 

3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" popularizēšanas. 

Vairākās Rundāles novada apsaimniekojamās mājās notika māju iedzīvotāju sapulces par iesaistīšanos 

šajā programmā. Rundāles novada domes speciālisti, piesaistot arī profesionāļus celtniecības un 

finanšu jomā, veica iedzīvotāju konsultācijas un skaidrojošo darbu māju iedzīvotājiem Kā šī darba 
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rezultāts var tikt uzskatīts divu māju ―Saulaine 23‖ un ―Ezeri‖ pieteikuma iesniegšana LIA par 

līdzfinansēšanas saľemšanu. Šis process ir uzsākts praktiski visās apsaimniekošanā esošajās 

daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās un arī vairākās mājās, kas vēl nav iekļāvušās kopējā  Rundāles 

novada apsaimniekošanas sistēmā. 

 

Labiekārtošana 

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

Eiropas Sociālo fondu, Rundāles novada dome uzsāka dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā krīzes 

laika nodarbinātības projektā ,,Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu 

iegūšanai un uzturēšanai‖, kas paredz izveidot darba prakses vietas bezdarbniekiem, kuri nesaľem 

bezdarbnieka pabalstu  

2010. gadā turpinājās Līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaľu 

iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība‖ īstenošana Nr. 1DPPN-1100-2010. 

Šā līguma ietvaros Rundāles novadā mazkvalificētos darbos tika iesaistīti  79 bezdarbnieki. Katra 

bezdarbnieka pienākums, iesaistoties šajā Eiropas Sociālā fonda projektā, bija nostrādāt pilnu darba 

dienu, atoľas stundas ar pusdienas pārtraukumu četrdesmit darba stundas nedēļā. Šo bezdarbnieku 

nosūtīšanu uz darba praktizēšanas vietām veica Nodarbinātības valsts aģentūras Bauskas filiāle, par 

katru ―Stipendiātu‖ maksājot darba samaksu (stipendiju) 100,- Ls par pilnu nostrādātu mēnesi. Darba 

praktizēšanas laikā Rundāles novadā ar darbiniekiem tika slēgts līgums un viľi tika instruēti darba 

drošībā, nodrošinot ar nepieciešmajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem.Darba vietu organizāciju 

un dokumentu sagatavošanu un atskaišu sniegšanu nodrošināja viens darba vietu organizētājs – 

komunālā dienesta speciālists Jānis Ercens un grāmatvede – Elita Maskale.Savukārt praktisko darbu 

organizēšanu un uzraudzību par uzdoto uzdevumu izpildi veica trīs darba praktizēšanas vadītāji – 

Rundāles pagastā Komunālā dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks, Svitenes pagastā – pagasta pārvaldes 

vadītājs Jānis Liepa, Viesturu  pagastā – pagasta pārvaldes vadītājs Nauri Brūvelis. Projekta ietvaros 

2010. gadā tika radītas 79 jaunas pagaidu darba vietas un  iztērēti 105 078   Ls. 

Programmas ietvaros tika veikti daudz un daţādi darbi - kapu teritoriju apkopšana un 

sakārtošana, atkritumu šķirošana, zāles pļaušana, krūmu ciršana pašvaldības īpašumos. Liels darbs tika 

ieguldīts parku un skvēru, bērnu laukumu uzkopšanā. Kā lielākos darbus var pieminēt ūdens ľemšanas 

akas izrakšana Cērľu un Cielavu kapsētās, kapu vārtu atjaunošana, krāsošana Vaţītes kapsētā, Sarkaľu 

kapu sakopšana. Programmas dalībnieki tika iesaistīti kultūras un sporta pasākumu tehniskā 

nodrošinājuma darbos, komunālā dienesta remontdarbos, Ziemas periodā  - sniega tīrīšanas darbos. 

Visur kur bija nepieciešams veikt mazkavalificētus darbus - PII ―Mārpuķīte‖, Pilsrundāles vidusskola, 

Rundāles novada Komunālais dienests, Pagastu pārvaldes, visur ―stipendiāti‖ piedalījās un palīdzēja 

atrisināt samilzušās problēmas, sniedzot lielu atbalstu novada speciālistiem. 

2009.gadā kopā labiekārtošanas darbu veikšanai tika iztērēti 30009,00 Ls. Tajā skaitā kapsētu 

uzturēšanai izlietoti 15587,00 Ls no kuriem 6810,00 sastāda kapu pārziľu darba algas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 760,00 Ls smilts piegāde visām novada kapsētām, tualešu 

uzstādīšana Beķeru un Cielavu kapsētās – 420 Ls un Sudmalu kapu jumta seguma remontam – Ls 

3597,95. Pārējie līdzekļi izlietoti kapsētu uzturēšanas darbu veikšanai – zāles pļaušanas tehnikas 

degvielai, rezerves daļām un remontam, infrastruktūras un informācijas uzlabošanai, atkritumu 

izvešanai un apsaimniekošanai. Lielāko daļu Rundāles novada labiekārtošanas darbu izdevumus 

sastāda apzaļumoto teritoriju vasaras uzturēšana – zāles pļaušana un ar to saistītās tehnikas patērētā 

degviela, rezerves daļas un remonti. Kopējā uzturamo teritoriju platība novadā kopā  ir 41,46 hektāri 

2010. gadā iegādāts trimeris un motorzāģis labiekārtošanas darbu veikšanai. Lielākais projekts, kas 

realizēti Rundāles novadā labiekārtošanas nozarē ir Bērnu laukuma izbūve Pilsrundālē, kā arī uzsāktie 

projekti Saulaines, Bērsteles un Viesturu bērnu laukumu projekti. 
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Autoceļu un ielu uzturēšana 

 
Ceļu un ielu uzturēšana notika saskaľā ar 2010.gada Rundāles 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 vasaras periodā, 

kā arī veikt autoceļu un ielu attīrīšanu no sniega un ledus ziemas periodā.  

2010. gads bija raksturīgs ar neierasti sniegotu un bargu ziemu, gan gada sākumā, gan gada 

beigās. Tas arī atspoguļojas līdzekļu sadalē autoceļu uzturēšanā. 2010. gadā plānotie līdzekļi ceļu 

uzturēšanai ziemā tika iztērēti jau 2010. gada  pirmajos mēnešos, tādejādi nācās ekonomēt uz vasaras 

uzturēšanas darbu rēķina. Atlikums, kas parādās autoceļu mērķdotācijās uz gada beigām arī faktiski ir 

novirzīts autoceļu atbrīvošanai no sniega gada pēdējā nedēļā. 2010. gada beigās tika iegādātas 

Rundāles novada atpazīstamības zīmes, kuras tiks uzstādītas 2011. gada pavasarī. Iegādātas arī 

satiksmes drošības organizācijas zīmes. Liels apjoms izdarīts ceļu seguma atjaunošanā un iesēdumu 

likvidēšanā – kopējā summa 26583.80 Ls. Praktiski nav veikts melnā seguma bedrīšu remonts, kas ir 

pārplānots uz 2011. gada budţeta gadu. No autoceļu fonda segti izdevumi, kas saistīti ar 

elektroenerģijas patēriľu ielu apgaismojumam Pilsrundālē, Saulainē un no novembra mēneša arī 

Svitenē. Arī autopacēlāja īre apgaismojuma elementu nomaiľai tika finansēta no šīs pozīcijas. 

2010.gada novembrī tika uzsākta Rundāles novada pašvaldības autoceļu un ielu inventarizācija un 

pārvērtēšana finansu atskaitei. Darbu veic SIA ,,Ceļu inţenieri‖ un tas tiks pabeigts 2011. gada pirmajā 

pusē. 

Saulaines un Pilsrundāles ciematā tika uzturēts kārtībā ielu  apgaismojums. Tas uzlabo satiksmes 

drošību un atvieglo gājēju un transporta līdzekļu pārvietošanos ciemu teritorijā. Tika regulāri mainīti 

gaismas ķermeľi un precīzi noregulēts gaismas jutīgais relejs, kurš ieslēdz apgaismojumu pie krēslas 

iestāšanās un ļauj ekonomiski izmantot elektroenerģiju. Ar 2010. gada novembri Pašvaldība ir 

uzľēmusies arī Svitenes pagasta Centra ielas apgaismojuma uzturēšanu. 

Ar Rundāles novada domes lēmumu tika apstiprināts Rundāles novada autoceļu uzturēšanas 

klases ziemas un vasaras periodā. Pēc šī saraksta ziemas un vasaras periodā tika apsekoti novada 

autoceļi un vajadzības gadījumā tika veikti attiecīgie ikdienas uzturēšanas darbi.  

Rundāles novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai tika noslēgti līgumi ar 

juridiskām personām un zemnieku saimniecībām saskaľā ar Publisko iepirkumu likumu, kas ļāva 

efektīvi un racionāli izmantot piešķirtos līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanai. 

 2010.gadā, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, rekonstruēta Lejnieku iela Pilsrundāles 

ciematā, Dārza, Ezera un Centra ielas Svitenes ciemā, veikta autoceļa Viesturi – Širvji rekonstrukcijas 

otrā kārta, rekonstruēts autoceļš Saulaine – Sējēji un Saulītes – Mazmeţotne – Senči, Autoceļa 

Mazrundāle – Vecrundāle posmi no 0. līdz 1,9. kilometram un no 1,9. līdz 2,2. kilometram jauna tilta 

izbūvi ieskaitot. 

2011. gadā, tāpat kā 2010. gadā, tiks veikti ziemas un vasaras perioda pašvaldības autoceļu un 

ielu ikdienas uzturēšanas darbi, saskaľā ar Rundāles novada domes apstiprināto autoceļu un ielu 

uzturēšanas plānu. Galvenais uzsvars tiks likts uz autoceļu un ielu ar melno segumu bojājumu 

labošanai. Novada atpazīstamībai uz autoceļiem, uz  Rundāles novada administratīvās teritorijas 

robeţaām tiks uzstādītas  novada robeţzīmes ar Rundāles novada ģerboni. Tiks sakārtotas arī 

apdzīvoto vietu robeţzīmes. Saskaľā ar plānu un specifikācijām  tiks veikti ikdienas uzturēšanas darbi 

vasarā – ceļu ar grants un šķembu segumu planēšana, profilēšana un iesēdumu labošana, ziemas 

periodā – autoceļu un ielu atbrīvošana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem. Visa gada 

garumā tiks uzturēts Rundāles novada apdzīvoto vietu ielu apgaismojums. 
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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, kopš 2010.gada 

marta darba pienākumus Juridiskajā nodaļā veic viens darbinieks - Juridiskās nodaļas vadītājs. Nodaļas 

amata vienību skaitu nosaka Dome ikgadējā budţeta ietvaros. 

Juridiskās nodaļa : 

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

tiem juridisku atzinumu. Sagatavo komiteju lēmumu projektus, izskatīšanai Domes sēdēs; 

2. izstrādā Domes kompetencē esošos 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. līdz 2010.gada jūlija mēnesim sagatavoja Domes priekšsēdētāja rīkojumu projektus un 

organizēja personāla lietvedību; 

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

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

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

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

iedzīvotājiem;  

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

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

sodu) piedziľu.  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām‖ Pārejas noteikumu 26.punktam 2009. gadā tika uzsākti un 

2010.gadā tika turpināti izvērtēt novadu veidojošo bijušo vietējo pašvaldību pieľemtie un spēkā esošie 

saistošie noteikumi un pieľemti jaunizveidotajam Rundāles novadam nepieciešamie saistošie 

noteikumi.  

 Juridiskā nodaļa 2010.gadā ir sagatavojusi izskatīšanai, nodrošinot sēţu protokolēšanu, lēmumu 

noformēšanu, paziľojumu Sodu reģistram par piemēroto administratīvo sodu nosūtīšanu, 

administratīvo sodu izpildes kontroli 37 (trīsdesmit septiľās) administratīvajās lietās. 

Juridiskā nodaļa 2010.gadā ir sagatavojusi 32 (trīsdesmit divu)  publisko iepirkumu 

dokumentācijas (nolikumus, instrukcijas pretendentiem). Publisko iepirkumu procedūru rezultātā ir 

sagatavoti 32 (trīsdesmit divi) iepirkumu līgumu projekti: publiskie  būvdarbu līgumi - 11, publiskie 

piegādes līgumi - 15, publisko pakalpojumu līgumi - 6.  

Kopā 2010.gadā sagatavoti un izskatīti 415 saimniecisko līgumu projekti. Sagatvoti 135 lauku 

apvidus zemes nomas līgumu projekti.  

Bauskas rajona tiesā iesniegtas 4 (četras) prasības par komunālo parādu piedziľu, sastādītas 20 

(divdesmit) vienošanās par komunālo maksājumu parādu atmaksu.   

2011.gadā plānots aktīvi vērsties pret komunālo maksājumu, apsaimniekošanas un īres maksas 

parādniekiem, gatavojot prasības pieteikumus iesniegšanai tiesā.    

 

 

 

 



 30 

 

Kultūra 

Rundāles novada kultūras aktivitātes 2010.gadā 

 

 
 

 
Rundāles novada kultūras organizēšanai 2010.gadā piešķirtā kopējā summa bija 108 365 Ls. 

Novadā darbojas 4 kultūras iestādes un 5 bibliotēkas. Rundāles novada Kultūras nodaļu vada Svitenes 

Tautas nama vadītāja- Sandra Kerēvica. 

2010. gadā pirmo reizi notika Rundāles novada svētki, kuru organizēšanā iesaistījās visas 

kultūras nodaļas darbinieces un amatierkolektīvi. Par tradīciju gada sākumā kļūst kopīgs visu novada 

amatierkolektīvu pasākums „Popiela‖, kuram kolektīvi aizrautīgi gatavojas un parāda izdomu, 

asprātību un kopā būšanas prieku. Novada lielākais lepnums – mūsu daudzie kolektīvi, kuri aktīvi 

piedalās gan Rundāles novada pasākumos, gan nes novada vārdu ārpus tā robeţām. 2010.gadā novadā 

darbojās 23 kolektīvi ar 310 dalībniekiem. 

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

Bērsteles kultūras namam 2010. gadā tika piešķirti 10048 Ls, kultūras nama darbu vada Svetlana Poča. 

Pasākumi notiek Bērsteles kultūras nama telpās un Bērsteles parkā.  

 

Bērsteles kultūras namā mēģinājumi notiek šādiem kolektīviem:  

 

 -amatierteātris (vad.L.Bajāre) – 16dalībnieki 

 -vēderdejas (vad.I.Puķīte) – 15 dalībnieki 

 -radošo izpausmju pulciľš skolā (vad.G.šurna) – 10 dalībnieki 

 Bērnu vokālais ansamblis (vad.A.Streļčune) – 10dalībnieki 

 Klubiľš ―Uz tasi tējas‖- 15dalībnieki 

 
Lielākie pasākumi 2010.gadā Bērsteles kultūras namā: 

 

  Jāľa Streiča filma  „Rūdolfa mantojums‖ 

 „Sniegavīru randevu ‖Bērsteles parkā 

 Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts pasākums, balle 

 Teātra dienas pasākums Bērstelē  

 Lieldienu sagaidīšana Bērsteles parkā.   

 „Putnu dienas‖ pasākums Bērstelē. 

 Lielais Bazārs Bērsteles parkā.  
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 Māmiľas dienai veltīts koncerts Bērsteles kultūras namā  

 Ielīgošana Bērsteles parkā  

 „Kaimiľu diena‖- sportisks pasākums Bērsteles parkā.  

 Pasākums Bērstelē „Ziedu balle‖ bērniem un pieaugušajiem. Izstāde „Rudens kompozīcijas no 

ziediem‖, Ziedi foto mirkļos‖, „Ziedi uz stikla‖, pērļošana – ziedi. Radošās darbnīcas bērniem: 

Origami – ziedu izgatavošana no papīra, ziedu zīmēšana un izkrāsošana. Svitenes amatierteātris 

ar uzvedumu „Pasakas par ziediem‖. 

 Radošo izpausmju darbu izstāde „Miķelīša rudens veltes‖ Bērsteles kultūras namā. 

 Pasākums bērniem – „Mana mīļākā rotaļlieta‖ Bērsteles kultūras namā.  

 Filmas „Baltie zvani‖ demonstrēšana.  

 Pasākums bērniem „Apgleznosim Latviju‖. Svētbrīdis veltīts Republikas proklamēšanas 

dienai.  

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta balle. 

 Ziemassvētku egles iedegšana Bērstelē. 

 Viesturu pagasta Bērsteles kultūras nama pašdarbnieku 10. gadu jubilejas pasākums. 

KONCERTS. BALLE.  

 
Viesturu kultūras centra budţets 2010. gadā bija 6555 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: 
 

 deju kolektīvs „Annele‖ (2-7 g.) (vad.A.Vangale) -16dal. 

 deju kolektīvs „Sprīdītis‖ (7-14 g.) (Vad.A.Vangale)-16dal. 

 „Ir varianti‖  ( Rundāles novada domes Jaunajā zālē)(vad.A. Vangale)-10dal. 

 

Lielākie pasākumi un aktivitātes Viesturu KC 2010.gadā. 

  pensionāru padomes pasākumi- 1x mēnesī,  

 Deju kolektīvu Ziemassvētki-  

 LR proklamēšanas dienas pasākums  

 Pasākums bērniem ,, Ko es protu" 

 Raţas svētki 

 Mans hobijs' 

 ,, Pasaku pēcpusdienas‖ bērniem 

 Lieldienu pasākums 

 Filmas ,, Rūdolfa mantojums" demonstrēšana  

 Ielīgošana 

 Ziemassvētku egles iedegšana 

 

 Kultūras centrā atrodas kapela, kurā notiek regulāri dievkalpojumi. Darbojas nevalstiskās 

organizācijas: Pensionāru apvienība ,, Vakarvējš" un iedzīvotāju apvienība ,,Liepāre". Iedzīvotājiem ir 

iespēja apmeklēt trenaţieru zāli -3x nedēļā, (vid. apmekl. skaits 12), kā arī kalanētikas nodarbības 1x 

nedēļā. 

 

Kultūras dzīves organizēšanai Rundālē 2010. gadā bija piešķirti Ls 21604 Ls.  Kultūras dzīvi 

pagastā vada kultūras speciāliste Lilita Lauskiniece, kura ir reţisore teātra studijas „Savējie‖ trim 

grupām un amatierteātrim‖Stella‖. Kultūras pasākumi notiek Pilsrundāles vidusskolas telpās, Rundāles 

novada Jaunajā zālē, Rundāles pils dārzā, pie Baltās mājas. Nodarbības Rundāles amatierkolektīviem 

notiek  Rundāles novada domes Jaunajā zālē un Pilsrundāles vidusskolas zālē: 

 Teātra studijas „Savējie‖ mazā grupa (3-7 g.); vad.L.Lauskiniece)-15dal. 
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 vidējā grupa  ( vad.l.Lauskiniece)-21dal. 

 jauniešu grupa  ( vad.L.Lauskiniece)-8dal. 

 vokālais ansamblis‖Optimistes‖( vad.A.Streļčune)-8dal. 

 līnijdejas, nodarbības Pilsrundāles vidusskolas zālē( vad.S.Pavlova)-8dal.  

 breika un hip-hop deju grupa, ( vad. D. Čaboľenko)-8dal. 

 gleznošanas un zīmēšanas nodarbības  Baltā māja( vad.L.Ikerte)-10dal.  

 deju kopa „Magnolijas‖ (Pilsrundāles vidusskolas zālē( vad.A.Vangale)-18dal.  

 amatierteātris ―Stella‖ ( vad.L.Lauskiniece)-16dal. 

 mazuļu skoliľa-  ( vad.K.Kuzmiča) -10dal. 

 Balles dejas bērniem( vad.A.Dēklava) – 10dal. 

 Drāmas terapijas grupa( vad.L.Lauskiniece) – 5dal. 

 Balles dejas pieaugušajiem( pašiniciatīva) – 30dal. 

 

 
deju kopa „Magnolijas‖ 

 

 

Kultūras  pasākumi Rundālē 2010.gadā:  

 filma „Bermontiāde‖ Pilsrundāles vsk., tikšanās ar filmēšanas darba grupu 

 Cikls „Nezinīšu skola‖-„Melnas pasaciľas baltiem bērniem‖kopā ar Āfrikas- Latvijas 

brīvprātīgo organizāciju 

 filma‖Rūdolfa mantojums‖ 

 Novada kopīgā „POPIELA- 2010‖, balle  

 Haiku vakars,  fotogrāfa Armanda Pundura izstāde‖ Japānas dārzi ķiršu ziedēšanas laikā‖ 

 4.aprīlis- Lieldienas kopā ar folkloras kopu „Laukam pāri‖, „Zaķu veidošana‘pie novada domes 

kopā ar ģimenēm 

 tiešraide LTV1- Rundāles novads skaľās un krāsās‖(novada pensionāru tikšanās ar Īru 

Rozentāli, Lauru Ikerti, hiperboliskā tamborēšana,‖ Mazās mākslas dienas „, novada 

iedzīvotāju talantu izstāde, novada kolektīvu koncerts) 

 Līgo Rundālē( ielīgošana pie Baltās mājas , „Skroderdienas Silmačos‖pirmizrāde, siera 

meistarklase, cienasti un vainagu pīšana, TV5 filmēšana 

  Pirmie Rundāles novada svētki Rundāles pilī, svētku gājiens 

 Kimono šovs Rundāles pils Baltajā zālē  kopā ar Japānas vēstniecību 

 Piemiľas brīdis, roţu stādīšana pie akmens represētajiem, izrāde „Dzirnavas‖ Pilsrundāles 

vsk.zālē  

 Izstāde „palīdzēsim.lv‖novada domes Jaunajā zālē 

 Cirks  „ALLĒ‖Rundālē 

 Cikls „Nezinīšu skola - „Hipiji‖- 

( Māras Brašmanes fotoizstādes atklāšana ‖Latvija 70-tie gadi‖, grāmatas 

„Nenocenzētie‖prezentācija, tikšanās ar Ievu Brašmani.) 
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 Baltu vienības diena Meţotnes pilskalnā, Vīnakalna takas atvēršana 

 Novada Skolotāju dienas pasākums „Labdien, skolotāj!‖, skolotāju sveikšana 

 Dzejas dienas „Pēcgarša‖- Jauno reţisoru ceļojošais kino domes  JZ, „Pirtis un sulas‖kopā ar 

S.Erbu Baltajā mājā 

 Teātra studijas „Savējie‖15gadu jubilejas svinības kopā ar  Dukuru ģimeni 

 Novada pensionāru balle- koncertē- V. Zilveris un A. Daľiļenko, balle kopā ar J. Bauvaru un 

V.Lapčenoku 

 Amatierteātra‖Stella‖ 15.gadu jubilejas pasākums 

 LR proklamēšanas dienas pasākums, balle                 

 izstāde- „Lāču midzināšana jeb silti adījumi un  pinumi... 

Slavenās Līgatnes lāču meitenes Ilzītes mammas Velgas Vītolas lāču fotogrāfijas. ‖No maza līdz 

lielam‖... 

 Deju kopas „Magnolijas‖5gadu jubilejas vakars 

 Meitenēm- „Baltā balle- eľģeļu Vislatvijas akcija 

 Pirmsziemassvētku tirdziľš ar jautru koncertu un tirgošanos  

 Sveču un gaismas diena mazuļu skoliľā, tikšanās ar alternatīvās pedagoģijas pārstāvjiem. 

 .Kopīgais novada Ziemassvētku uzvedums,  eglītes iedegšana, rūķu ciemats pie novada Domes 

 R.Ezerai veltīts piemiľas vakars- (ciemos Lilita Ozoliľa ar fragmentiem no DT izrādes 

„Regīna‖) 

 2010.gadā dzimušajiem mazuļiem un ģimenēm veltīts pasākums Rundāles pilī‖ Es ienācu 

pasaulē‖ 

  Baltais vakars-labdarības pasākums kopā ar Māri Subaču un vokālo grupu „Miljons‖  

 Māra Subača mākslas darbu izstāde ‖Dieva klātbūtne‖ 

 Eglīte vientuļajiem invalīdiem un pensionāriem Rundāles pilī 

 Eglīte novada  pirmsskolas vecuma bērniem Rundāles pilī 

 „Gada izrādes 2010‖ Zemgales skate  Jēkabpilī( teātra studijas „Savējie‖lielā grupa/mazā 

grupa) 

  Vislatvijas teātru salidojums Balvos- ( piedalās studijas „Savējie‖lielā grupa ar izrādi 

„Vārti‖un „Cabaret Deja Vu‖). 

 Starptautiskais teātru festivāls „Bērnu laimīgie smiekli‖ Vabaļľinkos- piedalās teātra studijas 

„Savējie‘grupas 

Rundāles pagasta  kultūras darba speciāliste ieguvusi maģistra grādu mākslās ar specializāciju 

teātra pedagoģijā. 

Svitenes tautas nama darbībai 2010. gadā piešķirti 13 402 Ls. Tautas namā strādā vadītāja 

Sandra Kerēvica un tehniskā darbiniece Līga Duntava. Pasākumi un amatierkolektīvu mēģinājumi 

notiek Svitenes tautas nama telpās, atsevišķi pasākumi notiek Saules dārzā un Svitenes parkā. 

Svitenes saieta namā notiek rekonstrukcija, kurai beidzoties, būs iespēja tikt pie mūsdienīgām 

telpām jau esošajiem kolektīviem, kā arī aktivizēt iedzīvotājus daţādu interešu grupu nodarbībām un 

saturīgai brīvā laika pavadīšanai, īpaši jauniešiem, kuri jau ir parādījuši sevi darbībā.  

 

Svitenes tautas namā darbojas un notiek mēģinājumi šādiem kolektīviem : 

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

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

 senioru deju kopa „Šurpu-turpu‖,(vad.A.Vangale)-16 dalībnieki 

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

 vēderdejas (vad. I. Puķīte) – 16 dalībnieki 

 

Lielākie 2010. gada pasākumi Svitenes tautas namā: 
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 Barikāţu atceres pasākums, Zigurda Vidiľa dokumentālo filmu ―Baltie zvani‖un ―Kas 

pavēlēja šāvējiem‖demonstrēšana, Bauskas mūzikas skolas audzēkľu koncerts 

 Sveču dienas pasākums, piedaloties folkloras kopai ―Svitene‖, sveču un svečturu izstāde 

 "Vairāk saules, vairāk smaidu"- Sieviešu dienas koncerts, piedalās viesi – deju kolektīvi no 

Iecavas, Vecumnieku un Madonas novadiem, kopīga balle 

 Lieldienas ar latviešu tautas tradīcijām, ticējumiem, rotaļām un atrakcijām 

 Pēcpusdiena vecmāmiľām – koncertā uzstājas talantīgie bērni no Svitenes, kuri ir Bauskas 

mūzikas skolas audzēkľi, 

 Līgo svētki – sporta spēles, koncertuzvedums ―Skroderdienas Silmačos‖, piedalās Svitenes 

amatierkolektīvi un Rundāles amatierteātis ―Stella‖, ugunskura aizdegšana, balle 

 "Ardievas vasariľai"- svētki bērniem, muzikālā teātra ―Bārdaiľi‖ un vokālās grupas 

―Miljons‖priekšnesumi, piepūšamās atrakcijas, saldumi. 

 

 
Pasākums bērniem Svitenē ,,Ardievas vasariľai‖ 

 

  Lielā Miķeļdienas andele" gada lielākais pasākums Svitenē, koncertā uzstājas 200 dalībnieku, 

Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības projekta pasākums 

 . Radošais vakars "Prieks par spīti skumjām" ar Svitenes amatierkolektīvu piedalīšanos 

  LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts, balle 

  Ziemassvētku koncerts ar Iecavas mūzikas skolas sagatavotu programmu. 

Strādājot pie kultūras pasākumu plāna 2011. gadam, galvenais mērķis bija nodrošināt novada 

iedzīvotājiem līdzvērtīgas iespējas pilnvērtīgi, saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, saglabāt  

novada tradīcijas, veidot jaunus svētkus un pasākumus. 

Lielākais pasākums Rundāles novadā 2011. gadā būs otrie Rundāles novada svētki, kuri notiks 

Rundāles pils dārzā, ar gājienu un plašu koncertu.  

Janvārī kopīgs novada pasākums veltīts barikāţu atceres dienai notiks Svitenes tautas namā. 

Februārī Bērsteles kultūras namā pulcēsies vienkopus visi novada amatierkolektīvi uz „Popielu – 

2011‖. Martā Svitenes tautas namā pulcēsies novada jaunieši uz forumu un sadraudzības vakaru, kuru 

noslēgs perkusionista Nila Īles koncerts un deju vakars. Lieldienu pasākumi, tāpat kā Līgo svētku 

ieskaľas koncerti un Valsts svētku atzīmēšana plānoti visās apdzīvotajās vietās – Rundālē, Svitenē, 

Bērstelē, Viesturos. Jau piekto reizi Bērstelē maijā notiks Lielais Bazārs, ar tirgošanos, koncertu, 

daţādām atrakcijām. Novada iedzīvotāji varēs baudīt sešu novada amatierteātru sniegumu Rundāles 

novada teātru skatē. Par tradīciju kļuvis pasākums bērniem augusta beigās Svitenē, Saules dārzā – 

„Ardievas vasariľai‖, kā arī Lielā Miķeļdienas mandele Svitenē, kura notiks jau piekto reizi septembra 

beigās. Gada nogalē apdzīvotajās vietās notiks egles iedegšanas pasākumi, Baltais labdarības 

pasākums Rundālē, kā arī eglītes novada bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Rundāles pilī.    
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Rundāles novada bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2010.gadā 

 
2010.gadā no Rundāles novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 25% bija  bibliotēku lietotāji. 

2010.gads sniedza jaunas iespējas lasītāju apkalpošanā, jo Pilsrundāles bibliotēkā tika ieviesta BIS 

ALISE, kas nodrošināja bibliotekāro procesu automatizāciju.  

 

Bibliotēku galvenie darba rādītāji 

 Bērsteles 

bibliotēka 

Pilsrundāles 

bibliotēka 

Vecrundāles 

bibliotēka 

Viesturu 

bibliotēka 

Svitenes 

bibliotēka 

Kopā 

Lasītāju skaits 138 429 83 103 292 1 045 

Izsniegums 4 099 7 673 854 5 176 14 900 32 702 

Apmeklējumu 

skaits 

3 545 8 597 927 2 386 7 692 23 147 

Krājums 5 544 9 216 3 404 6 089 8 752 33 005 

  

Novadu bibliotēkas piedāvāja plašu pakalpojumu klāstu gan tradicionālo grāmatu un periodisko 

izdevumu izsniegšanu, gan bezmaksas un bezvadu interneta pakalpojumus ar kopēšanu, skanēšanu un 

izdruku veikšanu. Rundāles novada dome nodrošināja piecu novada bibliotēku finansiālo darbību, tai 

skaitā arī grāmatu un preses abonēšanu, piešķirot 4 479 LS. 

Pilsrundāles bibliotēka pirmo gadu piedalījās KNHM (Koninklije Nederlandsche 

Heidemaatschappij)  projektu konkursā ar savu projektu „BŢ lasonīši” un ieguva novērtējumu 

„Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta ietvaros bibliotēka ieguva Bērnu ţūrijas grāmatu kolekciju un 

materiālus radošām aktivitātēm. 

Visas novada bibliotēkas 2010.gada maijā apvienojās blogā www.rundalesbiblio.blogspot.com 

ar devīzi „Kopā labāk!”, kurā publicēja aktuālāko par pasākumiem savās bibliotēkās un atspoguļoja 

aktualitātes bibliotēku darbā novadā un Latvijā. 

 

 

 

           www.rundalesbiblio.blogspot.com                   Bērnu žūrijas lasītāju pasākums Pilsrundālē 

 

Bibliotēkas organizēja tematiskas grāmatu un gleznu izstādes, tikšanās ar ievērojamiem 

cilvēkiem novadā, stāstu vakarus un radošas nodarbības bērniem. Svitenes un Pilsrundāles bibliotēkās 

http://www.rundalesbiblio.blogspot.com/
http://www.rundalesbiblio.blogspot.com/
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darbojās sieviešu kopa un lasītāju klubs. Bibliotēkas aktīvi sadarbojās ar vietējām skolām, biedrībām 

un interešu grupām. Sakarā ar darbinieku maiľu Vecrundāles bibliotēkā tika veikta inventarizācija. 

 

Sports 

Rundāles novadā sportu darbu 2010.gadā vadīja un organizēja Sporta nodaļas vadītāja  

L.Volodina un sporta darba organizatores palīgi: V.Zariľš- volejbolā, A.Barkovs- basketbolā,  

A.Kamols- galda tenisā. Svitenē- R.Jutuss, Bērstelē - V.Ţuravļova. V.Ţuravļova ir arī futbola 

komandas trenere. Sporta darba organizācija tika vērsta uz tautas sporta attīstību un veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu daţādos sabiedrības slāľos iesaistot pēc iespējas vairāk daţāda vecuma un 

dzimuma pagasta un novada iedzīvotāju. Sporta aktivitātes notieka visa gada garumā. 

Rundālē Janvāra mēnesī notika. V.Benuţa piemiľas kausa izcīľa šahā, kurās piedalījās novada 

šahisti. 2010.gadā ceļojošo kausu izcīnīja H. Vīndedzis. Februāra mēnesī notika zemledus 

makšķerēšanas sacensības par to liecināja kuplais zemledus makšķernieku dalībnieku pulks. 

 
 

V.Zariľa vadībā ilgus gadus darbojās vīriešu un sieviešu volejbola komandas. Vīriešu volejbola 

komanda ar labiem rezultātiem regulāri piedalās Bauskas rajona volejbola čempionātā, izcīnot 

godalgotās vietas. 2010.gada sezonā gan vīriešu, gan sieviešu volejbola komandas  izcīnīja 2.vietas.  

 

 
 

 

  2010.gadā Rundāles volejbolisti apvienojās ar Bauskas novada volejbolistiem, izveidojot 

komandu ―Rundāle-Bauska‖ un spēlēja Latvijas čempionāta I.līgā. 
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A.Barkovs organizēja komandu basketbolā un 2010.gadā Bauskas rajona čempionātā basketbolā 

izcīnīta 5.vieta. ―Mēmeles kausa‖ izcīľā mūsu futbolisti izcīnīja 3.vietu V.Ţuravļovas vadībā. 

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

regulāri piedalās daţāda ranga sacensībās. 

2010.gada rajona ziemas sporta spēlēs galda tenisā Rundāles komandai -3. vieta.  

Bauskas novada balvas izcīľa galda tenisā jaunieši -  M.Buţeriľš, J.Brūvelis, J.Kapteinis un  

D.Gāţe izcīnīja  vairākas godalgotās vietas.  

Marta mēnesī norisinājās pirmais Rundāles novada čempionāts novusā un galda tenisā., kurā 

piedalījās kupls skaits sportistu no visa novada. Galda tenisā 1. vietu izcīnīja N. Brūvelis. 2. vietu 

J.Brūvelis, savukārt 3.vietu J.Kapteinis. Novusā 1. vietu izcīnīja A. Segliľš, 2. vietu – E.Jaloveckis, 

savukārt 3.vietu – I.Štubis. 

 

 

 

Mūsu pagasta sportisti aktīvi piedalījās Bauskas novada organizētajās ziemas sporta spēlēs, 

pašvaldību organizētajās sporta sacensībās, kā arī individuālo sporta veidu  sacensībās. Interesantas 

ziemas  sporta spēles notiek starp pagasta iestādēm un zemnieku saimniecībām, kurās piedalās vairāk 

par 10 komandām. 

Jūlija mēnesī notika pirmās Rundāles novada organizētās vasaras sporta spēles, kurās bija 

iekļauti gan komandu sporta veidi, gan stafetes ģimenēm, gan katrs sportists varēja izvēlēties un 

piedalīties individuālajos sporta veidos. 
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Svitenes pārvaldes sporta darba organizācija tiek vērsta un organizēta pagasta iedzīvotājiem.  

Notiek galda spēļu sacensības, jūnijā - ,,Līgo‖ sporta spēles – 8 disciplīnas un atrakcijas. Rundāles 

novada ielu basketbola turnīrs un pludmales volejbola sacensības Svitenes parkā. 

 

Bērsteles pārvales sporta darba un pasākumu organizācija vērsta uz pagasta iedzīvotājiem, kuros 

varētu piedalīties visa vecuma novada iedzīvotāji. Maija mēnesī ―Lielais Bazārs‖ tiek kuplināts ar 

sportiskām aktivitātēm, augustā tieka rīkoti sporta svētki bērniem. Pagasta sievietēm rasta iespēja 

nodarboties ar kalanētiku. Iedzīvotājiem dota iespēja sportot un lietderīgi pavadīt laiku gan 

Pilsrundāles vidusskolas, gan Saulaines profesionālās vidusskolas sporta zālēs, kā arī Svitenē 

trenaţieru zālē un Bērstelelē, izmantojot tautas nama telpas. 

Gada nogalē Pilsrundāles vidusskolā notika pasākums „Sprota laureāts‖, kurā tika sumināti 

Rundāles novada labākie, aktīvākie sportisti un sporta darba organizatori. 

 Ļoti nozīmīgs notikums sporta nozarē ir Pilsrundāles vidusskolas sporta laukuma būvniecības 

uzsākšana. Šī gada laikā tika apstiprināta iecere, iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestam, izstrādāts 

tehniskais projekts, veikta iepirkumu procedūra, noslēgts būvniecības līgums un uzsākta pati 

būvniecība, kuru paredzēts pabeigt 2011. gada augustā. Tā ir liela iespēja novada sportistiem 

pilnveidot sevi profesionālā līmenī izmantojot augstvērtīgu sporta un treniľbāzi, kāds būs nākotnē 

mūsu daudzfunkcionālais sporta laukums. Projekts tiek realizēts Lauku atbalsta dienesta projekta 

,,Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Rundāles novadā 2‖ ietvaros. Kopējā projekta 

realizācijas summa ir 313392,83 LVL.  

2011.gadā turpināsies ikgadējo  pasākumu organizēšana un rīkošana  Rundālē, Svitenē un 

Bērstelē. Nākošajā gadā plānojam organizēt  volejbola, furtbola un basketbola turnīrus, kuros 

piedalīsies Rundāles novada  iestāţu, organizāciju, zemnieku saimniecību un uzľēmēju komandas. 

Augusta mēnesī atklāsim multifunkcionālo sporta laukumu pie Pilsrundāles vidusskolas Rundāles 

novada sporta spēļu ietvaros, kā arī plānojam  piedalīties Bauskas novada organizētajās sacensībās. 
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Atbalstīsim volejbola komandu‖Rundāle-Bauska‖, kura spēlē Latvijas I līgā, veterānus, kuri 

startēs valsts mēroga sacensībās. Gada nogalē rīkosim Sporta laureāta pasākumu. 

 

 

Lauku teritorijas attīstība 

 

2010.gadā veiktie un 2011.gadā plānotie pasākumi teritorijas attīstības 
plānošanā 

Rundāles novada teritorijā ir spēkā ar 2009.gada 27.augusta domes sēdes lēmumu Nr.2 

(prot.Nr.5.) apstiprinātie 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 ‖. 

2010.gadā tika izstrādāts un 29.septembrī iesniegts Valsts reģionālās attīstības aģentūrā 

finansējuma saľemšanai projekts „Rundāles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana‖ darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ aktivitātē 1.5.3.2. „Plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību attīstības kapacitātes paaugstināšana‖ , kura ietvaros plānots izstrādāt 

divus Rundāles novada attīstības plānošanas dokumentus: 

1. Attīstības programmu 2012.-2018. gadiem; 

2. Teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadiem. 

2010.gada 22.decembrī noslēgta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par minētā 

projekta īstenošanu līdz 2012.gada 31.martam par kopējo summu 20 110,00 LVL.  ESF finansējums 

sastāda100% no kopējām attiecināmām projekta izmaksām. 

Īstenojot projektu 2011.gadā tiks veiktas divas iepirkumu procedūras, kuru rezultātā tiks noslēgti 

līgumi par Teritorijas plānojuma izstrādi un par Attīstības programmas izstrādi. 2011.gadā tiek plānots 

intensīvs darbs pie abu plānošanas dokumentu  izstrādes un tiks organizētas sabiedriskās apspriešanas. 

Lauku teritorijas attīstība 

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

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

apmaiľas sistēmas izveidošanas nodrošinājumu, Rundāles novada dome 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, saskaľā ar LLKC izdoto mācību katalogu, 

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

LKB Bauskas nodaļā pārskatu.  

2009.gada14.septembrī 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. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma tika organizēti sekojoši informatīvie semināri: 
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19.01.2010. informatīvais seminārs Bērstelē ar LKKC Jelgavas biroja darbinieku līdzdalību; 

10.02.2010. VID seminārs par aktualitātēm un gada deklarācijas aizpildīšanu Rundālē, Svitenē, 

17.02.2011. – Bērstelē; 

03.03.2010. informatīvais seminārs „Mēslošanas plānu sagatavošana‖; 

07.04.2010. informatīvais seminārs „Augu aizsardzības prasības‖. 

Sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Rundāles lauksaimnieku biedrība‖ organizētas diskusijas 

par lauksaimniecības politikas aktualitātēm un 2010.gada 19.martā organizēta lauksaimnieku biedrības 

kopsapulce.  

Sadarbībā ar Zemgales kultūras sabiedrisko organizāciju „Upmale‖ organizēti un 2010.gada 

22.maijā novadīti ceturtie „Meţotnes pilskalna svētki‖.  

Lielās 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas ietvaros tika apsekotas 354 saimniecībās.  

Nodrošinātas konsultācijas iedzīvotājiem par vairākiem jautājumiem: dokumentācijas „Platību 

maksājumi 2010‖ sagatavošana – kartes izľemšana, aizpildīšana, labojumi, precizējumi; zemes nomas 

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

attīstības iespējas, atskaites „Daļēji naturālas saimniecības pārstrukturizācija‖ sagatavošana. 

2010.gada 8.janvārī tika organizēta sabiedriska diskusija par ĢMO. Diskusijā piedalījās ap 40 

dalībnieku - Rundāles novada iedzīvotāji, zemnieki, novada domes deputāti, Pilsrundāles vidusskolas 

skolotāji un vecāko klašu skolēni, biedrības ―Bauskas rajona lauksaimnieku apvienība‖ pārstāvji, 

dabas aktīvistu biedrības ―Zemes draugs‖ pārstāvji u.c. interesenti. Diskusijas rezultātā, apkopojot 

viedokļus, tika izteikts aicinājums Rundāles novada domei pieľemt lēmumu par ĢMO audzēšanas 

aizliegumu visā Rundāles novada teritorijā. Jautājums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski 

modificēto organismu audzēšanai tika skatīts 2010.gada janvāra domes sēdē. Saskaľā ar sēdē pieľemto 

lēmumu Rundāles novada domes informatīvajā izdevumā un interneta mājas lapā tika izteikts 

aicinājums iedzīvotājiem 30 dienu laikā līdz 12. martam iesniegt viedokļus, priekšlikumus un 

iebildumus. Norādītajā termiľā tika saľemti rakstiski ieteikumi par ĢMO aizlieguma termiľiem: 

zemnieku saimniecības „Druvas‖ iesniedza priekšlikumu noteikt aizliegumu uz 5 gadiem; tika saľemts 

7 personu parakstīts iesniegums un zemnieku saimniecības „Palejas‖ iesniegums noteikt aizliegumu uz 

13 gadiem. Jāatzīmē, ka netika saľemts neviens rakstisks iebildums ĢMO aizlieguma ieviešanai. 

Pamatojoties uz iesniegtajiem viedokļiem, 25.marta domes sēdē deputāti pieľēma lēmumu noteikt 

ģenētiski modificēto organismu audzēšanas aizliegumu visā Rundāles novada teritorijā līdz 2023.gada 

1.janvārim t.i. uz 13 gadiem (2010. gada saistošie noteikumi Nr.6 „Par ģenētiski modificēto organismu 

audzēšanas aizliegumu Rundāles novadā‖).  

Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta”  

2010.gadā konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta‖ notika laika periodā no 2010.gada 1.jūlija 

līdz 2010.gada 31.septembrim. Konkursā tika vērtētas Rundāles novada lauku saimniecības, lauku 

sētas, ģimenes mājas, daudzdzīvokļu mājas, tirdzniecības un servisa uzľēmumi, kā arī mazdārziľi. 

Vērtēšanas komisija darbojās trīs grupās un vērtēja sekojoši: 

1. grupa Ludmila Knoka, Nauris Brūvelis, Jānis Šulcs, Silva Meţkaucka vērtēja Lauku 

saimniecības – uzľēmumus, kas nodrošina lauksaimniecisko produkciju raţošanu un lauku sētas 

– viensētas, kas atrodas ārpus apdzīvotām vietām un par labākajiem atzina: 

Lauku saimniecību grupā: 

Viesturu pagasta zemnieku saimniecību „Mūrnieki”, piešķirot 1.vietu grupā. Zemnieku 

saimniecības īpašnieks Raimonds Kazbuķis. 

- Viesturu pagasta zemnieku saimniecību „Ceriľi‖, piešķirta nominācija „Pārsteidzošie kviešu lauki 

Rundāles novadā 2010.‖ Zemnieku saimniecības īpašnieks Rūdolfs Mackevičs, 

- Svitenes pagasta zemnieku saimniecību „Urštēni‖, piešķirta nominācija „Saimnieciskais skats 

nākotnē‖. Zemnieku saimniecības īpašniece Vēsma Veģere, 

- Viesturu pagasta zemnieku saimniecību „Sējas‖, piešķirta nominācija „Rundāles novada 

daiļdārza mentors‖. Zemnieku saimniecības īpašnieks Āris Burkāns. 

Lauku sētu – viensētu grupā: 
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Rundāles pagasta mājas „Lapiņas ”, piešķirot 1.vietu grupā, īpašniece Dzidra Tetere. 

- Svitenes pagasta mājas „Dimzēni‖, piešķirta nominācija „Liels ieguldījums vēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā‖, īpašniece Ārija Nākmane,  

- Viesturu pagasta mājas „Īsliči‖ piešķirta nominācija „Sports lauku sētā-apsveicams 

dzīvesveids‖, īpašnieks Alfrēds Graudiľš 

- Viesturu pagasta mājas „Spāriľi‖, piešķirta nominācija „Radoša izdoma dārza noformēšanā‖ 

īpašnieks Jānis Jankovskis, 

- Rundāles pagasta mājas „Egles‖, piešķirta nominācija „Ilgstošais ieguldījums sētas sakoptībā‖, 

īpašnieks Kārlis Krūmiľš 

- Rundāles pagasta zemnieku saimniecība „Lielupnieki‖, piešķirta nominācija „Košākā ziedu 

parāde‖ īpašnieks Igns Savickis 

2. grupa Inta Klīve, Jānis Liepa, Gunta Šurna, Arvīds Kraľevskis vērtēja ģimenes mājas apdzīvotās 

vietās un  tirdzniecības un servisu uzľēmumu teritorijas – veikalu, autoservisu un citu 

pakalpojumu sniegšanas vietas un teritorijas un par labākajiem atzina: 

Ģimenes māju grupā: 

Svitenes pagasta Matulēviču ģimenes māju „Krasti”, piešķirta 1.vieta, īpašniece Ţanna 

Matulēviča,  

- Rundāles pagasta Bobrovu ģimenes māju „Enitēni‖, izteikta  atzinība Janīnai Bobrovai 

- Rundāles pagasta Šmitu ģimenes māju „Mileikas‖ , izteikta  atzinība Šmitu ģimenei 

Tirdzniecības un servisu uzľēmumu teritoriju grupā: 

Rundāles pagasta kafejnīcu, viesu māju „Baltā māja”, piešķirta 1.vieta, īpašnieki Ikertu 

ģimene 

- Viesturu pagasta  veikalu „Beķerītis‖ Viesturos, izteikta atzinība, 

- Svitenes pagasta veikalu „Teiksmas‖ Svitenē, izteikta atzinība  

3. grupa Arvīds Pēkalis, Aivars Okmanis, Vija Ripa vērtēja– mājas ar vairāk nekā trīs dzīvokļiem 

un mazdārziľus un par labākajiem atzina: 

Daudzdzīvokļu māju grupā: 

- Viesturu pagasta daudzdzīvokļu māju Bērsteles iela 15, izteikta atzinība, 

- Viesturu pagasta daudzdzīvokļu māja „Vairogi‖, izteikta atzinība. 

Mazdārziľu grupā: 

Rundāles pagasta mazdārziņu Saulainē, īpašniece Dace Ziemele, piešķirta 1.vieta grupā 

- Rundāles pagasta mazdārziľu Pilsrundālē, īpašniece  Vasiļevska Anna, izteikta atzinība,  

- Rundāles pagasta mazdārziľu Pilsrundālē, īpašniece  Brašmane Ieva, izteikta atzinība,  

- Rundāles pagasta mazdārziľu Saulainē īpašniece  Geiba Silvija, piešķirta veicināšanas balva. 

 

 

 

Rundāles novada domes izmantotās iespējas finansējuma piesaistē novada 
teritorijas attīstībai 

2010.gadā pabeigtās un uzsāktās projektu aktivitātes 

 

 

Eiropas Lauksamniecības garantiju fonds (ELGF) cukura rūpniecības 

restrukturizācijas pasākums „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura 

rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” 

 

 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes 

Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-   

finansējums      

(LVL) 

1.Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumi 

Rundāles pagastā  

47 345,97 

 

38963,90 8 382,07 
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Aktivitātes: 

Rekonstruēta Upmalas iela Pilsrundāles ciematā. Projekta 

ietvaros ierīkots apgaismojums, uzklāta jauna asfalta klātne, 

ierīkotas nobrauktuves uz privātmājām, kā arī sadarbībā ar 

AS „Latvenergo‖ gaisvadu līnija aizstāta ar pazemes kabeļa 

līniju.  Projekts realizēts 2009. gadā 

2.Viesturu pagasta autoceļa „Širvji – Viesturi” 

rekonstrukcija 

Aktivitātes: 

Veikti rekonstrukcijas darbi ceļa posmam 2.1 km garumā - 

uzklāta jauna asfalta klātne, ierīkotas nobrauktuves, kā arī 

padziļināti grāvji., ceļazīmju uzstādīšana. Projekts 

realizēts 2009. gadā 

123 547,85 

 

54601,85 68 946,00 

3.Viesturu pagasta autoceļu rekonstrukcija 

Aktivitātes: 

Projekta ietvaros pabeigta autoceļa „Širvji – Viesturi‖ 

rekonstrukcija. Projekts realizēts 2010. gadā 

181 000,00 176500,00 4500,00 

4.Ceļu posmu 2.kārtas rekonstrukcija cukura 

rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā 

Svitenes pagastā 

Aktivitātes: 

Svitenes pagastā veikta Dārza ielas, Centra ielas un Ezera 

ielas rekonstrukcija.  Projekts realizēts 2010. gadā 

171 500 ,00 106 784,00 64 216,00 

5. Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumi 

Rundāles pagastā 2 

Aktivitātes: 

Projekta ietvaros tika veikta ceļa Saulaine - Sējēji (Lepšas) 

rekonstrukcija, ceļu posmu Saulītes – Mazmeţotne – Senči 

un Mazrundāle – Vecrundāle rekonstrukcija, kā arī tilta  

rekonstrukcijas darbi ceļa posmā Mazrundāle – 

Vecrundāle. Projekts realizēts 2010. gadā 

 

215 695,00 168 260,00 47 435,00 

 

  

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) „Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.” 3.ass „Dzīves kvalitāte lauku 

apvidos un lauku ekonomikas daţādošana” pasākums „Pakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” 

 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes 

Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-   

finansējums      

(LVL) 

1.Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana 

Rundāles pagastā 

Aktivitātes: 

Lejnieku ielas rekonstrukcija, Pastaigu celiľa Meţotnes 

pilskalns - Vīnakalns - pilskalns izbūve, Pilsrundāles 

ciemata bērnu laukuma moduļa pie Saulgrieţu mājas, 

soliľu un  atkritumu tvertľu pie Zemzaru mājas 

uzstādīšana Projekts realizēts 2010. gadā 

140 000,00 108 470,05 28 925,63 

2.Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana 

Rundāles novadā 

Aktivitātes: 

Tehniskais projekts Pilsrundāles vidusskolas sporta 

laukuma rekonstrukcijai un sporta laukuma rekonstrukcijas 

456 047,00 88 721 75 577 
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1.kārta. Ierīkot bērnu laukumu Saulainē, papildināt bērnu 

laukumus Bērstelē un Viesturos, Saulaines sociālā centra 

rekonstrukcija, Vecrundāles ēkas daļēja rekonstrukcija. 

Projekts tiks realizēts 2011. gadā 

3.Svitenes pagasta saieta nama rekonstrukcija 

Aktivitātes: 

Izbūvēt autostāvvietu, labiekārtot teritoriju, veikt telpu 

pārplānošanu Svitenes Saieta nama vajadzībām, padarīt 

Saieta namu pieejamu cilvēkiem ar speciālajām 

vajadzībām. Projekts tiks realizēts 2011. gadā 

169 400 105 000 64 400  

4.Ilgspējas dabas resursu attīstība Zemgalē (Norway 

Grants) 

Aktivitātes: 

Izstrādāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības 

plānu, sagatavot un iespiest grāmatu par dabu Zemgalē, 

veikt infrastruktūras uzlabojumus autoceļam ‖Saulītes – 

Mazmeţotne - Senči‖, profilējot ceļa klātni, veicot 

planēšanas darbus, dolomīta šķembu pamata izbūvi, 

ierīkojot lietus ūdens teknes. Projekts realizēts 2010. 

gadā 

31433 26718 4 715 

5. Drošs atbalsts brīvā laika pavadīšanas  aktivitāšu 

daţādošanai Rundāles novadā 

Aktivitātes: 

 Mobilās (saliekamās) skatuves iegāde Projekts realizēts 

2010. gadā 

12 729,56 9 547,17 3 181,86 

 

 

 

Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programma   2007.-2013. 

 

 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes 

Kopā 

projekta 

finansējums 

(EUR) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(EUR 

Pašvaldības 

līdz-   

finansējums      

(EUR) 

1.Pirmsskolas izglītība 

Aktivitātes: 

Semināru organizēšana pirmsskolas izglītības pedagogiem, 

folkloras festivāla organizēšana, ekskursijas organizēšana 

uz Lietuvu, konferenču, sporta aprīkojuma, tautas mūzikas 

instrumentu un tautas tērpu iegāde pirmsskolas izglītības 

iestādei „Mārpuķīte‖ Projekts realizēts 2010. gadā 

61 828,00 52 553,80 9 274,20 

2. Zemgales tradīcijas 

 Aktivitātes: 

Pasākuma „Miķeļdiena‖ organizēšana‖, skaľas un 

prezentācijas aprīkojuma iegāde, mēbeļu iegāde Svitenes 

tautas namam, dalība partneru organizētajos pasākumos 

Projekts realizēts 2010. gadā 
 

23 140,00 19 669,00 3471,00 

 

 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitāte 

„Vispārējās izglītības iestāţu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem” 

 „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana” 
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Projekta nosaukums 

Aktivitātes 

Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-   

finansējums      

(LVL) 

1. Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem  

Aktivitātes: 

Pilsrundāles vidusskolā veikti rekonstrukcijas darbi, lai 

nodrošinātu izglītojamiem un citām personām ar 

funkcionāliem traucējumiem vispārējās izglītības 

pieejamību un iespēju aktīvi iesaistīties sabiedriskajā 

dzīvē. Projekta ietvaros veikti rekonstrukcijas darbi: sporta 

zālēs apgaismojuma rekonstrukcija, ēkas pirmā stāva 

tualešu bloka pārplānošana un rekonstrukcija, paredzot tajā 

tualetes izbūvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 

centrālās ieejas mezgla pārbūve, paredzot uzbrauktuvju 

izbūvi, lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem 

iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas, kā arī skolas svinīgo 

pasākumu laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana, 

pirmā stāva vestibila rekonstrukcija, nodrošinot ērtu 

nokļūšanu uz ģērbtuvi, ēdamzāli, aktu un sporta zālēm . 

Projekts tiks realizēts 2010. un 2011. gadā 

98 392,00 86 585,00 11 807,00 

2.Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Pilsrundāles 

vidusskolā 

Aktivitātes: 

Veikta dabaszinātľu (ķīmija, bioloģija, fizika) un 

matemātikas kabinetu aprīkošana un modernizēšana, 

renovēti 4 mācību kabineti (ķīmijas, fizikas, matemātikas 

un bioloģijas), iegādātas mēbeles renovēto telpu 

aprīkošanai. Renovēti novecojošie dabaszinātľu mācību 

kabineti un laboratoriju aprīkojumi. Projekta 2.posmā tika 

iegādātas un uzstādītas iekārtas, piederumi, aprīkojums un 

tehnoloģijas (strāvas avoti, mērinstrumenti, mikroskopi, 

vakuumsūknis, reaģenti, mulāţas, vizuālie uzskates 

līdzekļi, projektori, interaktīvās tāfeles u.c.) un izveidotas 

25 darba vietas darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos. 

Projekts tiks realizēts 2010. un 2011. gadā 

1.posms 

41 376.51 

 

2.posms 

98 392.00 

1.posms 

36321,62 

 

2.posms 

86584,00 

1.posms 

5054.89 

 

2.posms 

11 808.00 

  

 
IEGULDĪJUMS TAVĀ 

NĀKOTNĒ 

  

 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritāte 

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes 

Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-   

finansējums      

(LVL) 
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1.Pašvaldības administratīvās kapacitātes 

paaugstināšana Rundāles novadā   

Aktivitātes: 

Ieviesta Rundāles novada domē jaunu štata vienība – 

būvinţenieris. Piesaistīts speciālists, kuram tiek no 

projekta līdzekļiem apmaksāts atalgojums. Speciālists 

nodrošināts ar darba vietu un tās aprīkojumu. Speciālists 

tiek iesaistīts plānošanas dokumentu izstrādes procesā. 

Speciālists veic būvuzraudzību Rundāles novadā, apseko 

pašvaldības valdījumā esošās ēkas un būves un sniedz 

priekšlikumus to apsaimniekošanai vai rekonstrukcijai. 

Projekts tiks realizēts 2010. un 2011. gadā 

18 500 18 500 0 

2.Rundāles novada pašvaldības attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana 

 Aktivitātes:  
Rundāles novada divu attīstības dokumentu izstrāde: 

1.Attīstības programma 2012. – 2018.gadiem;  

2.Teritorijas plānojums 2012.-2025 gadiem. 

Projekts tiks 2011. gadā 

20 110 20 110 0 

 
IEGULDĪJUMS  TAVĀ 

NĀKOTNĒ 

 

 

Eiropas reģionālā attīstības fonda Darbības programmas  

„Infrastruktūra un pakalpojumi”  

prioritāte „Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas 

Projekta nosaukums 

Aktivitātes 

Kopā 

projekta 

finansējums 

(LVL) 

Fondu un 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

Pašvaldības 

līdz-   

finansējums      

(LVL) 

1.Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana 

Saulainē   

Aktivitātes: 

Apgaismota gājēju celiľa izbūve Saulainē no autobusu 

pieturas līdz bērnudārzam, gājēju pārejas izveidošana un 

apgaismota gājēju celiľa izbūve tālāk līdz Saulaines 

profesionālās vidusskolas stāvlaukumam. Projekts tiks 

realizēts 2011. gadā 

43470,91 37819,67  5651,24 

2.Satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošana 

Svitenē   

 Aktivitātes:  
Apgaismota gājēju celiľa izbūve Svitenē, gājēju pārejas 

ierīkošana, ceļazīmju uzstādīšana. Projekts tiks realizēts 

2011. gadā 

54472,57 45756,96 7081,45 

3. Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē 

Plānotās aktivitātes: 

Apgaismojuma ierīkošana gar autoceļu Bērstele Jačūni un 

apgaismota gājēju celiľa izbūve līdz Bērsteles 

pamatskolai, gājēju pārejas ierīkošana, ceļazīmju 

uzstādīšana. Projekts tiks realizēts 2012. gadā 

67871,32 59048,04 8823,28 

 

 

Nīderlandes fonds KNHM 

 

Projekta nosaukums Kopā Fondu un Pašvaldības 
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Aktivitātes projekta 

finansējums 

(LVL) 

valsts 

finansējums 

(LVL) 

līdz-   

finansējums      

(LVL) 

Iedzīvotāji veido savu vidi 2010 

Aktivitātes: 

Iedzīvotāju iniciētu projektu realizācija (11 atbalstīti un 

realizēti projekti) Projekts realizēts 2010. gadā 

 

7028,00 

 

4216,80 

 

0,00 

 

 

 
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas bibliotēku tīkla „Stāstu 

bibliotēkas” (Zemgales kultūras programma) projekts 

 

2009.gada kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas 

programma 

1. Vasaras skola 2011 Rundāles novadā Stāstnieku saiets 

"Kad zied rozes Rundālē"  

Aktivitātes: 

Vasaras skolas atklāšana un stāstu vakari, kuros notiks 

ikviena dalībnieka un vietējā iedzīvotāja  aktīva stāstu 

stāstīšana, vērošana, kā arī Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu 

bibliotēkas‖ bibliotēku un ekspertu aktivitātes, Zemgales 

stāstnieku festivāla „Zied rozes Rundālē‖ koncepcijas un 

darbības programmas izstrāde 2012.gadam, aktieriskās 

meistarības pielietojums stāstu stāstīšanā, daţādas lekcijas 

un praktiski uzdevumi. Projekts tiks realizēts 2011. gadā 

240,00 240,00 0,00 

2. „Meţotnes pilskalna pārrakuma nostiprināšanas 

projekta izstrāde” 

Aktivitātes: 

Tika izstrādāts Meţotnes pilskalna pārrakuma 

nostiprināšanas tehniskais projekts, tādējādi novēršot 

draudus Meţotnes pilskalna lielā vaļľa pārrakuma 

nobrukšanai. Projekta izstrādes ietvaros tika noteikti 

tehniskie risinājumi Meţotnes pilskalna aizsardzības vaļľa 

pārrakuma vietas nostiprināšanai, dabiskās erozijas 

(lietusgāzes, lietus, salnas), kā arī mehāniskās erozijas 

(apmeklētāji) novēršanai un vēsturiskā izskata atjaunošanai. 

Projekts tiks realizēts 2011. gadā  

3000 3000 0 

3. Meţotnes evaņģēliski luteriskās  baznīcas 

arhitektoniskā izpēte (KKF) 

Aktivitātes: 

Uzsākta Meţotnes evaľģēliski luteriskās  baznīcas 

arhitektoniskā izpēte, kuras rezultātā tiks saľemts speciālistu 

slēdziens par ēkas stāvokli, kuru turpmāk būtu iespējams 

izmantot tehniskā projekta izstrādei baznīcas vēlamai 

rekonstrukcijai vai nepieciešamajai konservācijai. Projekts 

tiks realizēts 2011. gadā 

500,00 500,00 0,00 

4. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Rundāles 

pils apbūves ansamblis” individuālās aizsardzības zonas 

(aizsargjoslas) projekta izstrāde .Projekts tiks realizēts 

2011. gadā 

3500,00 3500,00 0,00 
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Saikne ar sabiedrību – sabiedriskās attiecības 

2010.gadā tika izdots ikmēneša Rundāles novada domes informatīvais laikraksts – Rundāles 

Novada Ziľas,  aptverot informāciju par domes sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieľemtajiem 

lēmumiem, publicējot novada domes pieľemtos saistošos noteikumus, kā arī informējot iedzīvotājus 

par aktualitātēm. 

Rundāles Novada Ziľu tirāţa tika 

saglabāta 2009.gada apjomā – 2000 

eksemplāri. Lai nodrošinātu novada domes 

informatīvā izdevuma pārklājumu pēc 

iespējas lielākai novada teritorijai, 

turpināta sadarbība ar VAS „Latvijas 

Pasts‖ par Rundāles Novada Ziľu 

izdevumu.  

2010.gada jūlijā tika mainīts 

izdevuma formāts – pārejot no 4 lpp A4 

formāta izdevuma uz 8 lpp A3 formātu, 

tādējādi nodrošinot vairāk noderīgas un 

izsmeļošas informācijas Rundāles novada 

iedzīvotājiem par aktualitātēm novadā. 

Informatīvā izdevuma veidošanā 

arvien vairāk piedalās arī novada 

iedzīvotāji, iesūtot informāciju un fotogrāfijas par daţādu pasākumu norisi u.tml. 

Par nozīmīgākajām aktualitātēm tika sagatavota un regulāri nosūtīta informācija reģionālajam 

laikrakstam „Bauskas Dzīve‖ un laikraksta portālam www.bauskasdzive.lv. 

2010.gadā tika uzturēta Rundāles novada domes mājas lapa www.rundale.lv. Mājas lapā 

iedzīvotājiem pieejama informācija par iknedēļas aktuālākajiem notikumiem, gaidāmajiem novada 

domes organizētajiem pasākumiem, par pieľemtajiem domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem 

u.c. aktuālā informācija par Rundāles novada domes darbību. Ir turpināts darbs pie mājas lapas satura 

papildināšanas, iesaistot gan domes struktūrvienību vadītājus, gan arī novada iedzīvotājus. 

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

dzīvojamo māju apsaimniekošanu, sniedzot arī cita veida iedzīvotājiem interesējošo informācija.  

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

ciemos. 

2010.gada 8.janvārī, atsaucoties uz 34 Rundāles novada iedzīvotāju iesniegumu  par aizlieguma 

noteikšanu ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) audzēšanai Rundāles novada teritorijā, Rundāles 

novada dome organizēja sabiedrisku diskusiju „PAR‖ vai „PRET‖  ģenētiski modificēto organismu 

audzēšanas aizliegšanu Rundāles novadā.  

Diskusijā piedalījās ap 40 dalībnieku - Rundāles novada iedzīvotāji, zemnieki, novada domes 

deputāti, Pilsrundāles vidusskolas skolotāji un vecāko klašu skolēni, biedrības "Bauskas rajona 

lauksaimnieku apvienība" pārstāvji, dabas aktīvistu biedrības "Zemes draugs" pārstāvji u.c. interesenti. 

Lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par ģenētiski modificētiem organismiem, to audzēšanas radītām 

iespējamām sekām, diskusijā piedalījās Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvji. 

Diskusijas rezultātā, apkopojot viedokļus, tika izteikts aicinājums Rundāles novada domei pieľemt 

lēmumu par ĢMO audzēšanas aizliegumu visā Rundāles novada teritorijā. 

Pamatojoties uz iesniegtajiem viedokļiem, 25.marta domes sēdē deputāti pieľēma lēmumu 

noteikt ģenētiski modificēto organismu  audzēšanas aizliegumu visā Rundāles novada teritorijā līdz 

2023.gada 1.janvārim t.i. uz 13 gadiem (2010.gada saistošie noteikumi Nr.6 „Par ģenētiski modificēto 

organismu audzēšanas aizliegumu Rundāles novadā‖).  
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RUNDĀLES NOVADA NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI UN TO NOVĒRTĒJUMS 2009. 
UN 2010. GADĀ 

Zemesgrāmatā reģistrētie nekustamie īpašumi 

N.p. 

k. 
Nekustamā īpašuma 

nosaukums 
Kadastra 

numurs 
Nekustamā īpašuma 

sastāvs 
Vērtība, Ls 
2009. gadā 

Vērtība, Ls 
2010. gadā  

Rundāles pagasts 

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

335800 
201,25 

3358,00 
99,86 

2. Bornsmindes parks 40760060173 Zemes gabals (parks 

Ziedoľos) 13,33 ha  
12797.00 12797.00 

3. Būras 40760030446 Zemes gabals 0,13 ha 1105.00 1105,00 

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

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

6 Dienesta viesnīca 

Nr.2 

40760080325 Zemes gabals 0,3157 ha 

 

457,00 

11600,00 

457,00 

9523,70 

7. Druviľas 40760030543 Zemes gabals 0,1605 
466/3727 īpašuma domājamā 

daļa 
Dzīvoklis Nr.4 

1364.00 
 

 
8000.00 

1364,00 
 

 
7039,88 

8. Garāţa Pilsrundāle 1 40760030431 Zemes gabals 0,0362 ha 

Garāţas ēka 
163,00 

5000,00 

163,00 

4381,32 

9. Garāţa (Saulainē) 40760080017 Zemes gabals 0,0362 ha 

Garāţas ēka 
434,00 

1205,00 

434,00 

989,66 

10. Īslīces stacija 3 40760080375 Zemes gabals 2.07 ha 4546,00,00 3189.00 

11. Jāľukrogs 1 40760020048 Zemes gabals 0,62 ha 
Dzīvojamā māja 212,1 m

2 

33/190 īpašuma domājamā daļa 

Dzīvoklis Nr.4
 

4210.00 
 

 

 

233.16 

4210,00 
 

 

 

175,46 

12. Jāľukrogs 2 40760020049 Zemes gabals 0,1 ha 
Dzīvojamā māja 94,3m

2 
679.00 
694.00 

679,00 
512,96 

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

14. Kaucmindes dīķi 40760080381 Zemes gabals 0.58 ha 

Dīķis ar slūţām 
464.00 

15812,00 
464.00 

15126,90 

15. Kārkliľi 40760060133 Zemes gabals 0,18 ha 
Dzīvojamā ēka 160,5 m

2 
1454.00 

961.00 
1454.00 

16. 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 

3534.00 

 

 

196.11 
251.85     
197.84      
245.79     
197.55     
245.79 

3534.00 

 

 
251.85 
156,27 
193,92 
155.98 
193,92 
154,67 

17. Latvāľi 40760080378 Zemes gabals 1.23 ha 984,00 984.00 
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18. 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 

1759.00 
12760.50 

 

 
551.97 
422.64 
529.92 
524.88 

1759.00 
10892,10 

 

 
551.97 
422.64 
529.92 
524.88 

19. Mārpuķītes 40760080148 Zemes gabals 1.00 ha 

Bērnudārza ēka 

2475,00 3006,00 

848 913,07 

20. Meţotnes pilskalns 40760040045 Zemes gabals 8,64 ha 

Pastaigas celiľš 

6731,00 

17808,47 

6731,00 

17610,59 

21. Meţotnes stacija – 

Priedītes (ceļš) 

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

22. Papardes 40760030433 Zemes gabals 0,1450 ha 290.00 1233.00 

23. Papeles 40760020063 Zemes gabals 0.484 ha 4647,00 3950,00 

24. Pilsrundāles 

vidusskola 

40760030537 Zemes gabals 7,5 ha 

Skolas ēka 

11085,00 

118765,00 

11085,00 

65632,00 

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

2 

319/2510 īpašuma domājamā daļa
 

3604.00 
194,83 

594,00 
419,16 

26. 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 
227,35 

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

2 

1033/2671 īpašuma 

domājamā daļa 

6479.00 
774,27 

463,00 
750,18 

28. Punslavu personīgās 

palīgsaimniecības 

40760010049 Zemes gabali 32,6969 ha 

 

32,6969 

 

28289,00 

29. Rundāles pagasta 

zemes 
40760030457 Zemes gabali 61.9 ha 15197.00 44940,00 

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

473,00 
31 630,61 

473,00 
30 435,17 

31. Rundāles pienotava 40760100043 Zemes gabals 0,14 ha  
Dzīvojamā māja  

941.00 
1757,03 

941,00 
1075,39 

32. Saulaine 1 40760080309 Zemes gabals 0,1561 ha 
 

Dzīvojamā māja 115,2 m
2 

57/115 īpašuma domājamā daļa 

Dzīvoklis Nr.3
 

2117,00 
1531.00 

 

421,08 

1093,00 
1531,00 

 

421,08 

33. Saulaine 6 40760080291 Zemes gabals 1.05 ha 2419,00 2419.00 

34. Saulaine 9 40760080290 Zemes gabals 0.566 ha 

Dzīvoklis Nr.7 

Dzīvoklis Nr.8 

3605.00  

1512,00 

898.92  

1030.00 

1125,07 

626,69  

35. Saulaine 13 40760080295 Zemes gabals 0,0847 ha  

Dzīvoklis Nr. 1 
396.00 

1701,00 
701.00 

1701,00 

36. Saulaine 17 40760080297 Zemes gabals 0,3 ha 2403.00 2403.00 

37. Saulaine 19 40760080044 Zemes gabals 0,4197 ha  3626.00 3626.00 

38. Saulaine 21 40760080298 Zemes gabals 0,6890 ha 

Dzīvoklis Nr.1 

Dzīvoklis Nr.5 

Dzīvoklis Nr.10 

5905,00  
188,08 

142,39 

188,90 

5905,00  
147,92 

110,83 

146,91 
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Dzīvoklis Nr.17 100,32 78,12 

39. Saulaine - 23 40760080070 2754/23036 īpašuma 

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

8100.00 
 

831.75 
644.61 
637.99 

8100,09 
 

660,06 
511,52 
506,41 

40. Saulaines attīrīšanas 

iekārtas 
40760070031 Zemes gabals 1.90 ha 

Attīrīšanas iekārtas 

1045.00 

872.00 
1045.00 

872.00 

41. Saulaines katlu māja 40760080315 Zemes gabals 0,6567 ha 

Katlu māja 

Angārs salmu novietne 

2364,00 

84574,00 

1614,00 

2364,00 

65796,45 

512,59 

42. Saulaines NAI 40760080377 
 

Zemes gabals 0.11 ha  
Attīrīšanas iekārtu būve 

Saulainē 

61,00 
50576,64 

 

61.00 
41968,70 

 

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

aku Saulainē 

Ūdens atdzelţošanas 

iekārta 

55.61 
913.76 

 

23036,00 

55.00 
913.76 

 

19101,01 

44. Saulgrieţi 40760030546 
40760030560 

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

Dzīvoklis Nr. 15 

Dzīvoklis Nr.22 

3643,00 
 

737,30 

1386,00 

5573,00 
 

627,49 

1179,56 

45. Sēļi 40760030359 3726/13708 īpašuma 

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

4292,00 
 

445.03 
911.51 
695.70 
443.69 
691.68 

           4292.00  
 

359,21 
735,26 
561,24 
357,87 
558,05 

46. Silarāji 40760060101 Zemes gabals 0,4050 ha 2835,00 203,00 

47. Skujukrogs 40760060165 1494/1935 īpašuma 

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

              5208,00 
 

702.11 
515.93 
582.20 
556.96 

           5208.00 
 

551,28 
405,27 
457,20 
473,41 

 Spricēni 40760030450 Zemes gabals 0,4050 ha 2686,00 2686,00 

48. Strautiľi 40760060103 Zemes gabals 0,48 ha  

327611/1476950 īpašuma 

domājamā daļa 
Dzīvojamā māja 284,1 m

2 

3326.00 
20.00 

3326.00 
15,02 

49. Sūnas 40760020062 Zemes gabals 0.32 ha 100.00 2177.00 

51. Ugunsdzēsēji 40760020071 Zemes gabals0,1399 

Nedzīvojamā ēka 

617,00 

6186,00 

617,00 

5599,96 

52. Zelmeľi 40760030547 Zemes gabals 0,4619 ha  

Dzīvoklis Nr. 26 

3887,00 

548,75 
3887.00 

466,88 

53. Zemgaļi 40760030591 
40760030523 

1844/11588 īpašuma 

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

              3871.00 
 

3026.52 
2429.00 
2416.12 

           3871.00 

 
3026.52 
2035,42 
2024,62 

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

5867.00 
 

5867.00 
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domājamās daļas 

Dzīvoklis Nr. 12 

Dzīvoklis Nr. 30 
Dzīvoklis Nr. 32 

Dzīvoklis Nr. 38 

Dzīvoklis Nr. 39 

Dzīvoklis Nr. 44 

 
867,14 

867,14 

11300.00 

700,00 

384,11 

540,00 

 

745,94 

761,06 

10847,84 

601,82 

330,29 

512,86 

55. Ziedoľi- 3 40760060126 Zemes gabals 0,2643 ha 
Dzīvojamā māja 338,3 m

2 
1813.00 
2495,00 

1813.00 
2139,00 

 Ziedoľi- 4 40760060127 Zemes gabals 0,2645 ha 
Dzīvojamā māja 319,7 m

2 

130/285 īpašuma 

domājamās daļas 

1796,00 
579.88 

1796.00 
753,76 

 Ziedoľi 7 40760060040 Zemes gabals 0,3117 ha  

Dzīvojamā ēka 
2160.00 

1644,62 
2160.00 

1351,00 

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

2 

88/194 īpašuma domājamā daļa 

7164,00 

1516,00 
421,00 

1290,61 

Svitenes pagasts 

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

2. Svitenes pamatskola 40880040225 Zemes gabals 1,10 ha 

Svitenes skolas ēka 

2248,00 

4965,64 

2249,00 

4779,46 

3. Lielsvitene 40880040406 Zemes gabals 0,0818 ha 

Ēkas domājamā daļa 

181,00 

474,68 

181,00 

467,93 

4. Saules 40880040456 Zemes gabals 0,59 ha 2301,00 2311,00 

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

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

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

8. Svitenes pagastmāja 40880040490 Zemes gabals 1,55 ha 

Administratīvā ēka 

2441,00 

29464,42 

2441,00 

18513,09 

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

10. Gaismas 40885040005 Zemes gabals 

Nedzīvojamā ēka  1523,4 

m
2
 

1053,00 

 

58867,51 

1053,00 

 

54097,20 

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 

Dzīvoklis Nr.13 

2688,00 

300,00 

2240,00 

191,30 

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 

Administratīvā ēka 

1995,00 

10 000,00 

1663,00 

9608,49 

15. Bērsteles pamatskola 40960070092 Zemes gabals 1,02 ha 

Skolas ēka 

2247,00 

119341,04 

2247,00 

76301,98 
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16. Toles 40960080042 Zemes gabals 0,9563 ha 5107,00 4256,00 

17. Vairogi 40960080057 Zemes gabals 1,51 ha 6720,00 6720,00 

18. Viesturu kultūras 

centrs 

40960040081 Zemes gabals 1,35 ha 

Kultūras centra ēka 

2684,00 

2652,25 

2684,00 

           1430,96 

 

 

Rundāles novada autoceļi un ielas  

Rundāles pagasts A grupas ceļi 
 

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 534 A1 Jātnieki-Druvas-Vecrozēni 21800.20 

RND 532 A2 Mazrundāle-Vecrundāle 204686.05 

RND 536 A3 Sudmalu kapi-Dzirnavu pietura 10754.22 

RND 537 A4 Saulītes-Mazmeţotne-Senči 56825.74 

RND 531 A5 Lejnieki-Kārkliľi 10481.63 

RND 530 A6 Stūrgalvji-Ziedoľi 10758.83 

RND 535 A7 Saulaine-Lepšas 56851.72 

     

 

 

Svitenes pagasts A grupas ceļi 

 

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 2298 A20 Svitene-Virsīte 60008.00 

     

 Viesturu pagasts A grupas ceļi  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 3010 A40 Širvji-Viesturi 586886.24 

     

 Rundāles pagasts B grupas ceļi  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 543 B1 Punslavas-Būčas 28868.03 

RND 542 B2 Līgotľi-Prieţpuri 3545.76 

RND 1940 B3 Āboliľi-Vaļľi 12173.70 

RND 1941 B4 Atvari-Cepļi 5209.05 

RND 545;546 B5 Buliľi-Aizsargi 11941.58 

RND 549 B6 Jēdţūni-Burtnieki-Vangaļi 10233.67 

RND 550;551 B7 Priedītes-Meţotnes stacija 6525.05 

RND 544 B8 Maiľas-Līdumnieki 15347.42 

RND 1942 B9 Staģeni-Silarāji 9561.60 
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RND 538;539 B10 Akmentiľi-Lati 5428.47 

RND 540;541 B11 Mazolavas-Beķeri 3449.81 

RND 1943 B12 Saulītes-Graviľas 6306.30 

RND 1944 B13 Kraukļi-Stūpļi 2172.53 

     

 Svitenes pagasts B grupas ceļi  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 2318 B20 Dzimteľi-Gudrunas 11688.60 

RND 2305 B21 Dzimteľi-Gubēni 10290.67 

RND 2304 B22 Kaupēni-Pāni 14282.64 

RND 2303 B23 Lauciľi-Kaţi 2668.05 

RND 2300 B24 Dimanti-Cielavas 41491.99 

RND 2289 B25 Kapūnas-Krustuļi-Cerības 11948.48 

RND 2319 B26 Kapūnas-Upmalnieki 4834.58 

RND 2299; 

2302 

B27 Bērziľi-Koţeļi 13123.30 

RND 2301 B28 Svitene-Rukaiši-Grundiľi 8165.85 

RND 2297 B29 Saujiľas-Dravnieki 4412.10 

RND 2349 B30 Virsīte-Jaunzemji 38126.88 

RND 2293; 

2294 

B31 Tīrumi-Vidukļu kapsēta 45494.65 

   

 
 

 Viesturu pagasts B grupas ceļi  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 3019 B40 Vairogi-Upmaļi 62585.14 

RND 3031 B41 Meţvidmas-Knīši 26726.70 

RND 3012 B42 Puszābaki-Čakstu Alkšľi 14924.83 

RND 3013 B43 Lauči-Alkšľi 28540.05 

RND 3014 B44 Senči-Beķeru kapsēta 21148.05 

RND 3015 B45 Reiľi-Ariľi 2544.63 

RND 3016 B46 Bērstele-Alkšľi 17186.40 

RND 3017 B47 Zīlītes-Jaunskadiľi 1850.40 

RND 3018 B48 Jāľukrogs-Galzemji-Ceļmales 13120.80 

RND 3020 B49 Rozītes-Roţkalni 6237.00 

RND 3079 B50 Upmaļi-Ķīvītes 9586.50 

RND 3193 B51 Alejas-Gravas 14137.20 

RND 3192 B52 Pārupes skola-Melanšu kapsēta-Juskas 31468.80 

RND 3110 B53 Brieţi-Dambenieki-Zīles 10764.60 

RND 3136 B54 Jaunzemnieki-Vecsūbrēni 11353.65 

RND 3022 B55 Viesturi-Grāvendāles parks 10460.00 

     

 Rundāles pagasts C grupas ceļi  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 
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RND 560 C1 Prieţpuri-Cērľu kapsēta 2919.26 

RND 1945 C2 Meţotnes baznīca-Plūdoľi 8212.05 

RND 564 C3 Bāliľi-Riekstiľi 9413.25 

RND 562;563 C4 Spricēni-Vīndedţi 6455.40 

RND 555 C5 Grauţi-Smedes 8512.35 

RND 548 C6 Nadziľi-Veides-Gādnieki 1359.54 

RND 1946 C7 Bačkas-Urgas 4354.35 

RND 558 C8 Švirkale-Urgas 8593.20 

RND 561 C9 Mazbērstele-Brenči 2445.18 

RND 556 C10 Mazbērstele-Mauriľi 16551.15 

RND 547 C11 Līdakas-Auguļi 16047.33 

RND 552 C12 Saulaine-Ošenieki 5289.04 

RND 566 C13 Saulaine-Īslīce 3470.78 

     

 

 

 

 

 
Svitenes pagasts C grupas ceļi 

 

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 2307 C20 Vītoliľi-Rimdţūnu kapsēta 2136.75 

RND 2308 C21 Saujiľas-Lediľi 15513.70 

RND 2309 C22 Meţvidi-Maizītes 4051.08 

RND 2315 C23 Apiľi-Bullēni 1383.03 

RND 2311 C24 Meţa Sīļi-Bullēni 1263.24 

RND 2313 C25 Bērsteles baznīca-Zīlītes 1466.85 

RND 2314 C26 Kukāri-Laimdotas 30436.51 

RND 2320 C27 Priedītes-Avotiľi 4207.10 

RND 2322 C28 Pelēķi-Krenģeļi 2221.56 

RND 2323 C29 Ošēni-Dzintari 1807.58 

RND 2288 C30 Virsīte-Virzas 3320.63 

RND 2325 C31 Galiľi-Sarkaľu kapsēta 750.75 

RND 2326 C32 Krastiľi-Ābelītes 1869.45 

RND 2295 C33 Gaujas-Kraukļi 1210.61 

RND 2350 C34 Oši-Anzēni 6237.00 

RND 2296 C35 Virsīte-Kļaviľas 4858.49 

     

 Viesturu pagasts C grupas  ceļi  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 3011 C40 Meţvidmas-Mūrnieki 5982.90 

RND 3174 C41 Jaunausmas-Raľķi 7392.00 

RND 3026 C42 Bērstele-Centra kalte 12127.50 

RND 3027 C43 Vairogi-Pērnavieši 4937.63 

RND 3184 C44 Vairogi-Toles kalte 3615.48 

RND 3185 C45 Dančuku zaķi-Birznieki 8142.75 

RND 3008 C46 Strautmaľi-Zvirbuļi 14955.25 

RND 3186 C47 Kaudzītes-Gaitiľi 9343.95 

RND 3187 C48 Širvji-Cielavu kapsēta 2268.75 
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RND 3188 C49 Ķopji-Viesturu kalte 7172.55 

RND 3025 C50 Vāverītes-Lielzeltiľi 7854.00 

RND 3021 C51 Granti-Jaunsūbrēni 2558.33 

RND 3023 C52 Granīti-Lejnieki 4573.80 

RND 3189 C53 Ģinarti-Svaľķi 7530.60 

RND 3190 C54 Viesturi-Pereļi 10487.40 

     

 Rundāles pagasta ielas  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 577 IE1 Saulaines 39748.65 

RND 1947 IE2 Skolas 4698.54 

RND 1948 IE3 Kaucmindes 1051.58 

RND 1949 IE4 Loka 2019.28 

RND 1950 IE5 Dārza (Saulaine) 4587.24 

RND 572 IE6 Lejnieku 76032.62 

RND 573 IE7 Novadu 2215.03 

RND 1951 IE8 Saulgrieţu 1523.92 

RND 574 IE9 Sudmalu 3166.52 

RND 570 IE10 Līvānu 57735.03 

RND 571 IE11 Upmalas 70594.45 

RND 569 IE12 Bezdelīgu 3073.93 

RND 1952 IE13 Dārza (Rundāle) 1131.76 

RND 568 IE14 Jātnieku 5727.74 

RND 567 IE15 Punslavu 2668.63 

RND 575 IE16 Mazbērsteles 1235.32 

RND 576 IE17 Štumbergu 1463.72 

RND 578 IE18 Ziedoľu 1247.00 

     

 Svitenes pagasta ielas  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 2329 IE19 Centra 78972.43 

RND 2328 IE20 Pagasta 3080.15 

RND 2351 IE21 Muiţas 2637.65 

RND 2334 IE22 Upes 4482.26 

RND 2333 IE23 Parka 1728.60 

RND 2327 IE24 Mazā 873.76 

RND 2332 IE25 Dārza 85216.19 

RND 2331 IE26 Ezera 69994.81 

RND 2330 IE27 Meţmales 2125.92 

     

 Viesturu pagasta  ielas  

Objekts Inventāra 

numurs 

Objekts Nosaukums Uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010 

          

RND 3005 IE28 Dārza 2786.40 
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RND 3004 IE29 Parka 3256.66 

RND 3003 IE30 Skolas 5414.51 

RND 3002 IE31 Burtnieku 15226.75 

RND 3001 IE32 Liepu 2980.76 

RND 3191 IE33 Bērsteles 3177.11 

 

Zemesgrāmatā nenostiprinātie nekustamie īpašumi 

Rundāles novada domei piekrītošas lauku apbūves zemes, dzīvojamās mājas , 
dzīvokļi 

Nekustamā īpašuma 

nosaukums 

Kadastra 

numurs 

Nekustamā īpašuma 

sastāvs 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2010.gadā 

Rundāles pagasts         

Apses  4076 002 0064 

Zemes gabals 0,2 ha       

Dzīvojamā māja 

1700,00                     

7220,00 

1700,00      

7220,00 

Blušas 4076 006 0149 Zemes gabals 0,5 ha 3500.00 3500.00 

Ielejas 2 40760030347 Zemes gabals 0,1 ha 76.00 76.00 

Ilgas 4076 003 0448 

Zemes gabals 1,1725 ha                                    

Dzīvoklis Nr.1               

Dzīvoklis Nr.2                             

Dzīvoklis Nr.3                      

Dzīvoklis Nr.4                         

Dzīvoklis Nr.6                

Dzīvoklis Nr.8 

9104,00            

542,70               

451,35                

542,70            

460,60              

526,10         

451,35 

8471,81        

416,94          

346,74                         

416,94                           

353,31                

404,50                     

346,85 

Garāţa 1 40760030360 Zemes gabals 0,0063 ha 44.00 44.00 

Indras 4076 005 0054 Zemes gabals 0,3 ha 1827.00 1827.00 

Kľadas 4076 003 0445 

Zemes gabals 0,09 ha      

Nedzīvojamā ēka 

1400,00                     

200,00 

347,00                      

48,36 

Līči 40760030203 Zemes gabals 1,9 ha 1895.00 1895.00 

Maldoľi 40760030031 Zemes gabals 1,1 ha 1656.00 1656.00 

Meţagas 2 40760090050 Zemes gabals 0,1 ha 700.00 700.00 

Mazbērstele 1   

Dzīvoklis Nr.1               

Dzīvoklis Nr.2                             

Dzīvoklis Nr.3   

80,60                                

174,65 

58,35                                                           

119,09 

Palejas 1 40760090061 Zemes gabals 0,01 ha 8.00 8.00 

Palmas 40760070061 Zemes gabals 0,3 ha 1002.00 1002.00 

Priedītes 1 4076 006 0079 Zemes gabals 0,1 ha 850.00 850.00 

Priedītes 2 40760060179 Zemes gabals 0,38 ha 2326.00 2326.00 

Prieţpuri 4076 001 0060 Zemes gabals 0,4 ha 2800.00 2800.00 

Punslavas 1 4076 001 0039 Zemes gabals 0,2 ha 1400.00 1400.00 

Punslavas 2 40760010041 Zemes gabals 0,1236 ha 907 796 

Punslavas 3 4076 001 0043 

Zemes gabals 0,2 ha                

Dzīvoklis Nr.2 

1400,00                   

2,00 

1400,00                     

1,64 

Punslavu saimniecības 

ēka 40760010080 Zemes gabals 0,01 ha 8.00 8.00 

Rijnieki 4076 003 0195 Zemes gabals 0,1 ha 850.00 850.00 
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Sarmas 4076 005 0055 

Zemes gabals 0,452 ha                       

Dzīvoklis Nr.1                  

Dzīvoklis Nr.5                            

Dzīvoklis Nr.6                       

Dzīvoklis Nr.7                             

Dzīvoklis Nr.8  

2594,00           

221,50            

224,00        

253,00        

221,00              

263,00 

2594,00                         

167,89                

169,46      

180,57        

157,83          

222,20 

Saulaine 2a 40760080076 Zemes gabals 0,8 ha 1196.00 1196.00 

Senlejas 40760030346 Zemes gabals 0,15 ha 1275.00 1275.00 

Silarāji 1 4076 006 0166 Zemes gabals  0,1 ha 700.00 700.00 

Smedes 40760050060 

Zemes gabals 0,9 ha                                    

Dzīvojamā māja 

891,00                           

125 

828,00                     

87,27 

Spricēni 40760030450 Zemes gabals 0,51 ha 2686.00 2686.00 

Sūnas 40760020062 Zemes gabals 0,0714 ha 1851.00 1851.00 

Štumbergi 40760090042 Zemes gabals 4,00 ha 3957.00 3957.00 

Švirkale-2 4076 011 0033 Zemes gabals 0,3 ha 2100.00 2100.00 

Švirkale 3 40760110038 Zemes gabals 0,3 ha 6168.00 6168.00 

Svitenes pagasts         

Dunduri 40880040386 Zemes gabals 0,2 ha 572.00 572.00 

Ferma 40880040262 Zemes gabals 0,8 ha 496.00 496.00 

Gubēnu ferma 40880040070 Zemes gabals 1,2 ha 2400.00 2400.00 

Induļi 40880040394  Zemes gabals 0,3 ha 591.00 591.00 

Kapūnas 4088 004 0387 Zemes gabals 0,6 ha 3600.00 3000.00 

Kamenes 4088 004 0409 

Zemes gabals 0,72 ha                  

Dzīvojamā māja 

497,00             

10281,60 

446,00                   

9353,07 

Pumpuriľi 40880040183 Zemes gabals 0,6 ha 889.00 889.00 

Putniľi 40880010055 Zemes gabals 0,6 ha 864.00 864.00 

Saujiľas 40880070053 Zemes gabals 2,4 ha 2148.00 2148.00 

Tiltiľi 40880010065 Zemes gabals 1,5 ha 1177.00 1177.00 

Tīrumi 4088 003 0071 Zemes gabals 1,1 ha 6600.00 6600.00 

Vīndedţi 40880040130 Zemes gabals 3,0 ha 2680.00 2680.00 

Zaļlejas 40880030040 Zemes gabals 8,1 ha 4617.00 4617.00 

Zari 40880030053 Zemes gabals 2,6 ha 2381.00 2381.00 

Viesturu pagasts         

Alkšľi 40960070073 Zemes gabals 0,7 ha 1386.00 1386.00 

Ansīši 40960040125 Zemes gabals 2,0 ha 1786.00 1786.00 

Augusti 40960080051 Zemes gabals 0,25ha 593.00 593.00 

Bērsteles iela 8 4096 007 0143 Zemes gabals 0,58 ha 2900.00 2900.00 

Bērsteles iela 15a 40960070181 Zemes gabals 0,0346 ha 95.00 95.00 

Bērsteles iela 9 4096 007 0144 Zemes gabals 0,6172 ha 2654.00 2654.00 

Bērstele - māja 11 4096 007 0146 Zemes gabals 0,38 ha 1900.00 1900.00 

Bērstele - māja 1, 2, 3 4096 007 0352 Zemes gabals 2,8 ha 14000.00 14000.00 

Birzes 4096 006 0071 Zemes gabals 0,4 ha 2000.00 2000.00 

Bumburi 40960090020 Zemes gabals 2,5 ha 2120.00 2120.00 

Burtnieku iela 11   Dzīvoklis Nr 13 300.00 191.30 

Ikuţas 40960080073 Zemes gabals 0,37ha 1517.00 1517.00 

Jaunā māja 4096 004 0054 Zemes gabals 0,35 ha 1750.00 1750.00 
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Jaunpārupji 40960070058 Zemes gabals 1,4 ha 1260.00 1260.00 

Jaunvarenie 40960040126 Zemes gabals 0,1 ha 200.00 200.00 

Kukšu krogs 4096 010 0013 Zemes gabals 1,8 ha 9000 9000 

Lejnieki 40960050038 Zemes gabals 0,24 ha 1200.00 1200.00 

Meţmales Viesturos 40960040187 Zemes gabals 1,00 ha 1096.00 1096.00 

Liepu iela 3 40960040068 Zemes gabals 0,4 ha 729.00 729.00 

Līgas 40960040073 Zemes gabals 0,5 ha 809.00 809.00 

Pļavsargi 40960020012 Zemes gabals 7,7 ha 632.00 632.00 

Roţkalni 40960020012 Zemes gabals 1,0ha 1212.00 1212.00 

Selgas 40960040076 Zemes gabals 1,5 ha 9810.00 9810.00 

Širvji 40960020019 Zemes gabals 2,05 ha 1023.00 1023.00 

 

 

 

Rundāles novada domei piekrītošas nedzīvojamo ēku un būvju  apbūves zemes 

 

Atrašanās vieta 

Kopējais 

zemes vienību 

skaits 

Kopējā 

platība 

(ha) 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2009.gadā 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2010.gadā 

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

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

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) 

2009.gadā 

Kopējā 

kadastrālā 

vērtība(Ls) 

2010.gadā 

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

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

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

Āboliľi 4076 003 0451 3.5000 3263 3263 

Autobusu pietura 40760030532 0.1000 240 240 

Mazmeţotnes dīķi 40760040047 14.3000 1585 1585 

Mazmeţotnes meţs 40760040048 9.8000 11760 11760 

Kājnieku tilts 40760040088 0.1120 134 134 

Lepšukalns (Zaķu karjers) 40760070039 1.0000 250 250 

Cērľu 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 centrs 40880040467 7.2600 14844 14844 

Svitenes parks 4088 004 0493 9.4000 8640 9600 

Karjers pie Rudzīšiem 4088 009 0042 1.6000 1600 1600 

Karjers pie   Galiľiem 4088 009 0044 2.6000 2600 2600 

Gubēnu kapsēta 4088 001 0075 0.3000 900 900 

Vidukļu kapsēta 4088 003 0067 0.5000 1500 1500 

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

Rimdţūnu kapsēta 4088 006 0024 0.8000 2400 2400 

Sarkaľu kapsēta 4088 009 0040 1.3000 3549 3549 

Viesturu pagasts 

Lielbērsteles parks 4096 007 0091 4.1000 4100 4100 

Zaļā zona pie Bērsteles ielas 16 4096 007 0368 0.3600 900 900 

Cielavu kapsēta 4096 002 0020 4.9000 4900 4900 

Melanšu kapsēta 4096 004 0103 0.5000 500 500 

Beķeru kapsēta 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 
2010. GADA FINANŠU PĀRSKATU 
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RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 

Rundāles novada pamatbudţeta, speciālā budţeta un ziedojumu budţeta ieľēmumi latos 

Ieľēmumu veidi 2009. gads 

2010. 

gads 2011.gads  

      plānotais 

Kopā ieņēmumi(pamatbudţets+speciālais budţets) 2310904 3091169 2351420 

I. Pamatbudţeta ieņēmumi,t.sk. 2246890 3042764 2306240 

Iedzvotāju ienākuma nodoklis 681977 766368 623707 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 105362 140739 114495 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 2235 5209 5234 

Valsts un pašvaldību nodevas 1726 1614 1224 

Naudas sodi un sankcijas 319 320 250 

Pārējie nenodokļu ieľēmumi 9483   

Ieľēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas,    

pārdošanas un nodokļu pamatparādu kapitalizācijas 13475 3400 4870 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 284000 232804 293695 

Valsts budţeta transferti 485157 1864655 1228876 

Pašvaldību budţetu transferti 663156 27655 38759 

II Speciālā budţeta ieņēmumi, t.sk 61458 44553 45180 

Dabas resursu nodoklis 1589 1613 1300 

Autoceļu fonda līdzekļi 59693 42543 42540 

Privatizācijas fonda ieľēmumi 46 61 0 

Pārējie ieľēmumi 130 336 340 

III Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi, t.sk  5550 2556 1000 

Saľemtie ziedojumi un dāvinājumi 2556 3852 1000 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 0 0 0 

    

Rundāles novada pamatbudţeta, speciālā budţeta un ziedojumu budţeta izdevumi latos  

    

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gads 2010.gads 2011.gads 

      plānotais 

 Izdevumi kopā 2833777 3375028 2781648 

Pamatbudţeta izdevumi kopā 2772797 3320969 2722006 

Vispārējie valdības dienesti 194707 198048 200014 

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem   50000 

Sabiedriskā kārtība un drošība 1453 405 7938 

Ekonomiskā darbība 50272 51768 52818 

Vides aizsardzība 642342 1015765 713466 

Veselība 5408 5884 5233 

Atpūta,kultūra un reliģija 166963 375688 327592 

Izglītība 1613120 1269246 1031836 

 t.sk         PII Mārpuķīte 69753 694654 168160 

Pilsrundāles vidusskola 694654 574592 863676 

Sociālā aizsardzība 98532 404165 333109 

Speciālā budţeta izdevumi kopā 58529 52829 58642 

Vispārējie valdības dienesti 13 0 0 

Ekonomiskā darbība 58516 52829 58642 

Vides aizsardzība 0 0 0 

Ziedojumu budţeta izdevumi 2451 1230 1000 

Atpūta,kultūra un reliģija 413 230 1000 

Izglītība 2038 1000 310 
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Rundāles novada pamatbudţeta ieľēmumi 2010. gadā sastādīja Ls 3042764, lielāko 

pamatbudţeta ieľēmumu daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 766368 apmērā, saľemti 

maksājumi no pašvaldību budţetiem Ls 27655, no valsts pamatbudţeta (dotācijas un mērķdotācijas) Ls 

1864655 apmērā, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis par zemi Ls 140739 un nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām un būvēm Ls 5209, Ls 232804 saľemti no daţādu maksas pakalpojumu sniegšanas 

un cita veida ieľēmumiem. 

2011.gada pamatbudţeta ieľēmumi plānoti Ls 2306240, kas salīdzinot ar 2010. gada 

ieľēmumiem ir par 736524 LVL mazāk, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2011. gadā plānots Ls 623707, 

kas ir par Ls 142661 mazāk nekā 2010.gadā, valsts budţeta transfertu maksājumi 2011. gadā plānoti 

Ls 1228876, kas ir par Ls 635779 mazāk, nekā saľemts 2010. gadā. Ieplānots realizēt vairākus 

projektus: Realizēt projektu „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 realizēti divi 

Latvija –Lietuvas pārrobeţu projekti :Zemgales tradīcijas un Pirmsskolas izglītība. 2011. gadā 

rekonstruēs Saulaines sociālo centru. 

 

Rundāles novada pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumi 2010.gadā

7.65%

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi; 

4.63%

0.11%
0.01%

0.05%

0.17%

Pašvaldību budžetu 

transferti; 0.91%

Iedzvotāju ienākuma 

nodoklis; 25.19%Valsts budžeta transferti; 

61.28%

 
 

 
 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis- 25.19% 

Pašvaldību budţetu transferti-0.91% 
Valsts budţeta transferti-61.28% 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi-7.65% 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi- 4.63% 
Ieľēmumi no valsts(pašvaldību)īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un nodokļu pamatparādu kapitalizācijas – 0.11% 

Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm-1.70% 

Valsts un pašvaldību nodevas-0.05% 
Naudas sodi un sankcijas- 0.01% 

 

 

 

           

 

Pamatbudţeta izdevumi 2010.gadā sastādīja Ls 3320969, lielāko  īpatsvaru izdevumu kopapjomā 

sastāda izglītības izdevumi, tajā skaitā Pilsrundāles vidusskolas izdevumi Ls  574542, pirmsskolas 

izglītības iestādes „Mārpuķīte‖ izdevumi Ls 694654, vides aizsardzības izdevumi 2010. gadā sastāda 

Ls 1015765,  vispārējo  valdības dienestu izdevumi  Ls 198048. sociālās aizsardzības izdevumi Ls 

404165. 
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Rundāles novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2010.gadā

Vispārējie valdības 

dienesti; 5.96%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība; 0.01%
Ekonomiskā darbība; 

1.56%

Vides aizsardzība; 

30.59%

Veselība; 0.18%

Atpūta,kultūra un reliģija; 

11.31%

Izglītība; 38.22%

 Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem; 0.00%

Sociālā aizsardzība; 

12.17%

 
 

Salīdzinot ar 2009.gadu, 2010. gadā izglītības samazinājušies par Ls 343874, no kuriem lielāko 

daļu  izmaksu samazinājuma sastāda jaunā bērnudārza nodošana ekspluatācijā, jo lielākas būvniecības 

izmaksas sastādīja 2009.gadā. 

Speciālā budţeta ieľēmumi 2010. gadā sastāda Ls 44553, no kuriem lielāko daļu sastāda 

autoceļu fonda līdzekļi, kas 2010. gadā ir 42543, kas ir par Ls 17150 mazāk, kā 2009.gadā, un 2011. 

gadā plānots saľemt Ls 42540 kas ir par Ls 3 mazāk, kā 2010. gadā. Dabas resursu nodokļa ieľēmumi 

2010. gadā saľemti Ls 1613 apmērā, kas ir par Ls 24 vairāk, nekā 2009. gadā, bet 2011. gadā ieplānoti 

par Ls 313 mazāk, nekā 2010. gadā. 

Rundāles novada speciālā budţeta ieņēmumi 2010.gadā

Autoceļu fonda līdzekļi; 

95.49%

Pārējie ieņēmumi; 0.21%
Privatizācijas fonda 

ieņēmumi; 0.14%

Dabas resursu nodoklis; 

3.62%

 
 

2010. gada speciālā budţeta lielāko izdevumu daļu sastāda ekonomiskās darbības izdevumi, kas 

sevī ietver autoceļu uzturēšanas izmaksas un vides aizsardzības izmaksas, 2010. gadā  šie izdevumi 

bija Ls 52829, kas ir par Ls 5687 mazāk nekā 2009. gadā, bet 2011. gadā plānoti Ls 58642, kas ir par 

Ls 5813 vairāk kā 2010. gadā.  

2010. gada ziedojumu budţeta ieľēmumus sastāda Pilsrundāles vidusskolas Svitenes filiālē 

saľemtais ziedojums Ls 2852 no privātpersonas Dţ. Drengera, ar mērķi izlietot to skolas 

labiekārtošanai un trūcīgāko skolēnu nodrošināšanai ar mācību darbam nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem. A/S SEB Unibankas ziedoti Ls 1000, Rundāles novadu svētku organizēšanā, Daktera 

Ozoliľa fonds, kura līdzekļu izlietojums paredzēts lai materiāli stimulētu  Pilsrundāles vidusskolas 

spējīgākos un centīgākos absolventiem Šie  saľemtie ziedojums ir izlietoti atbilstoši paredzētajiem 

mērķiem. 
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Būtiskākais risks Rundāles novada domes turpmākajai darbībai varētu būt valsts ekonomiskās 

krīzes padziļināšanās, kas izraisītu vēl lielāk novada iedzīvotāju bezdarba pieaugumu, kā arī budţeta 

ieľēmumu samazinājumu. 

 

. 

BILANCE UZ 2010. GADA 31. DECEMBRI 

 

 

Datu savākšanas pamatojums – Likuma par budţetu un 

finanšu vadību 30.panta pirmā daļa dod tiesības pieprasīt 

šos datus  

  Veidlapa Nr.1 

Bilance 

    

   KODI 

 

Ministrijas, valsts centrālās iestādes  

nosaukums  
 

  0407700 

Iestādes nosaukums Rundāles novada dome   90009112819 

Juridiskā adrese Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles 

novads  

Pasta indekss:  LV-    

 

Tālrunis 63962258 
 

   
 

e-pasts: Marija.teiserska@rundale.lv 
 

   

    

   
uz 2010. gada 31. 

decembri 
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    (latos) 

Konta 

Nr. 
Posteľa  nosaukums 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  AKTĪVS       

A B C 1 2 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 1. 6 380 873 4 758 655 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 1.1. 10 379 7 900 

111

0 
Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 5 399 6 111 

112

0 

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 3 093 1 309 

113

0 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1.1.3. 437 437 

114

0 
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1.1.4. 240 43 

118

0 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 
1.1.8. 1 210 0 

1200 Pamatlīdzekļi 1.2. 6 366 308 4 746 569 

121

0 
Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 5 477 653 3 782 744 

122

0 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 67 859 15 358 

123

0 
Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 300 215 162 937 

124

0 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
1.2.4. 352 710 709 016 

126

0 
Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 11 948 11 948 

128

0 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 155 923 64 566 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3. 4 186 4 186 

131

0 

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 

1.3.1. 4 176 4 176 

135

0 
Pārējie ilgtermiľa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 10 10 

2000 Apgrozāmie līdzekļi  2. 846 174 688 383 

2100 Krājumi 2.1. 15 058 15 742 

2300 Debitori 2.3. 117 799 151 864 

2400 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par 

pakalpojumiem un projektiem 
2.4. 3 757 1 810 

2600 Naudas līdzekļi 2.6. 709 560 518 967 

I. BILANCE (1000+2000) I. 7 227 047 5 447 038 

     

        (latos) 

Konta 

Nr. 
Posteľa  nosaukums 

Piezīmes 

Nr. 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  PASĪVS       
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A B C 1 2 

3000 Pašu kapitāls 3. 4 874 069 3 917 711 

3300 Rezerves 3.3. 0 382 562 

3500 Budţeta izpildes rezultāti 3.5. 4 874 069 3 535 149 

351

0 

Iepriekšējo pārskata gadu budţeta izpildes 

rezultāts 
3.5.1. 3 535 149 3 007 074 

352

0 
Pārskata gada budţeta izpildes rezultāts 3.5.2. 1 338 920 528 075 

5000 Kreditori 5. 2 352 978 1 529 327 

5100 Ilgtermiņa saistības 5.1. 1 746 318 1 200 036 

511

0 
Ilgtermiľa aizľēmumi 5.1.1. 1 436 575 1 200 036 

515

0 
Ilgtermiľa nākamo periodu ieľēmumi 5.1.5. 309 743 0 

5200- 

5900 
Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 606 660 329 291 

520

0 

Īstermiľa aizľēmumi un ilgtermiľa 

aizľēmumu īstermiľa daļa 
5.2. 241 029 36 860 

530

0 

Īstermiľa saistības pret piegādātājiem un 

darbuzľēmējiem 
5.3. 21 364 59 297 

541

0 

Īstermiľa saistības par saľemtajiem 

avansiem 
5.4.1. 0 1 258 

542

0 
Īstermiľa uzkrātās saistības 5.4.2. 47 510 47 831 

550

0 

Īstermiľa saistības par ārvalstu finanšu 

palīdzību un Eiropas Savienības politikas 

instrumentu finansētajiem pasākumiem 

5.5. 55 655 0 

560

0 

Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izľemot nodokļus) 
5.6. 411 0 

570

0 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
5.7. 1 131 10 570 

590

0 
Nākamo periodu ieľēmumi 5.9. 239 560 173 475 

I. BILANCE (3000+4000+5000) I. 7 227 047 5 447 038 

     

    (latos) 

Kods 
Posteľa nosaukums Piezīmes 

Nr. 

Pārskata perioda 

beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

  ZEMBILANCE       

A B C 1 2 

9100 Zembilances aktīvi 9.1. 9 124 9 124 

Z100 Nomātie pamatlīdzekļi Z.1. x 9 124 

9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 9 124 x 

  Zembilances prasības   X 2 646 

Z130 Saľemamās soda naudas Z.1.3. x 349 

Z140 
Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem 

aktīviem 
Z.1.4. x 2 297 
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PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS 

Pārskats par aizņēmumiem 

 

 

                   

                  (latos) 

Kods 

 
Aizdevējs 

Institucionāl
ā sektora 

klasifikācija

s kods 

Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  
(dd.mm.gggg

) 

Atmaksas 
termiľš 

(dd.mm.gggg

) 

 % likme 

Valū

tas 

apzī
mē- 

jums 

Aizľēmu

ma līguma 
summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Darījumi (+,-) 
Izmaiľas, kas nav 

darījumi (+, -) 

Valūtas 

kursa 
svārstīb

as 

 (+,-) 

Pārskata 

perioda 

beigās 

(1.+3.+5. 

+7.+9.) 

palielinājums  (+) samazinājums  (-) 

kopā 
pārskata 

periodā 
kopā 

pārskata 

periodā 
kopā 

pārskat

a 
periodā 

k
o

p

ā 

p
ār

sk

at
a 

p

er
io

d

ā 

A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09 

Valsts 

kase/ 
Pasaules 

banka 

S13 01 00 

Pilsrundāles 

vidusskolas 
energoefektivitāte

s projekts 

14.04.2001 14.06.2016 fiksēta LVL 160 094 27 530 27 530 0 0 0 -17 898 -17 898 0 0 9 632 

03 Valsts kase S13 01 00 
Rundāles pagasta 

ūdenssaimniecība 
27.02.2007 27.01.2026 fiksēta LVL 450 000 163 345 163 345 0 0 0 0 0 0 0 163 345 

04 Valsts kase S13 01 00 

Jaunas 

sabiedriskās ēkas 

( bērnudārza) 
būvniecība 

05.12.2008 20.07.2033 mainīga LVL 1 200 000 702 350 991 328 288 978 0 0 0 0 0 0 991 328 

03 Valsts kase S13 01 00 

Ūdensvada tīklu 

daļēja 

atjaunošana un 

sadzīves 

notekūdeľu un to 

attīrīšanas iekārtu 
un to būvju 

renovācija 

21.05.2003 20.05.2018 fiksēta LVL 59 400 34 920 34 920 0 -4 080 -4 080 0 0 0 0 30 840 

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 

Daudzfunkcionālā
s 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 
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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"rekonstr

ukcija 

28.04.2009 20.03.2018 fiksēta EUR 82 970 82 970 82 970 0 0 0 -14 024 -14 024 0 0 68 946 

04 
Vides 
investīciju 

fonds 

S12 30 00 
Ūdenssaimniecība

s attīstībai 
16.10.2007 01.07.2012 fiksēta LVL 36 208 23 427 23 427 0 -8 520 -8 520 0 0 0 0 14 907 

04 Valsts kase S13 01 00 

Notekūdeľu 
attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija. 

Ūsenssaimniecība
s attīstība 

mazciemā Tīrumi. 

04.07.2007 20.12.2015 fiksēta LVL 67 000 59 554 59 554 0 -9 928 -9 928 0 0 0 0 49 626 

03 Valsts kase S13 01 00 

Cukura 
rūpniecības 

restrukturizācijas 

pasākumi 
Rundāles novada 

Rundāles pagastā 

2 īstenošanai 

06.03.2010 20.05.2035 fiksēta LVL 122 404 0 122 404 122 404 -58 242 -58 242 0 0 0 0 64 162 

03 Valsts kase S13 01 00 

Viesturu pagasta 
autoceļi"Širvji-

Viesturi"rekonstr

ukcijas 
īstenošanas 2. 

kārta 

06.03.2010 20.05.2035 fiksēta LVL 120 000 0 120 000 120 000 -120 000 -120 000 0 0 0 0 0 

03 Valsts kase S13 01 00 

Čeļa posmu 2. 
kārtas 

rekostrukcija 

cukura 
rūpniecības 

restrukturizācijas 

skartajā teritorijā 
Svitenes pagastā" 

īstenošanai 

22.10.2010 20.05.2035 fiksēta LVL 85 427 0 85 427 85 427 0 0 0 0 0 0 85 427 

03 Valsts kase S13 01 00 

Projekta 

"Publiskās 
infrastruktūras 

kvalitātes 

uzlabošana 

Rundāles novadā 

īstenošanai 

11.12.2010 20.07.2035 fiksēta LVL 123 223 0 56 591 56 591 0 0 0 0 0 0 56 591 

x Kopā x x x x x x 2 649 526 1 236 896 1 910 296 673 400 -200 770 -200 770 -31 922 -31 922 0 0 1 677 604 
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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

Rundāles pagastā, Rundāles novadā 

2011.gada 18.aprīlī 

Rundāles novada domes 2010.gada finanšu pārskatā tiek konsolidēti triju pašvaldības iestāţu – 

Rundāles novada dome, Pilsrundāles vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte‖- finanšu 

pārskati. 

Informācija par iestādi. 

Rundāles novada dome ir pašvaldības iestāde, kas izveidojusies administratīvi teritoriālās reformas 

rezultātā 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastu pašvaldībām. 

Reformas rezultātā tika izveidota pilnīgi jauna iestāde, kura pārľēmusi Rundāles pagasta padomes, 

Svitenes pagasta padomes un Viesturu pagasta padomes tiesības un saistības. Rundāles novada 

domē ievēlēti 13 deputāti, no deputātu vidus ievēlēts domes priekšsēdētājs. Savas darbības 

nodrošināšanai dome izveidoja 3 pastāvīgās komitejas. Rundāles novada domes funkcijas nodrošina 

divas pagastu pārvaldes, komunālo pakalpojumu dienests, sociālais dienests, attīstības, juridiskā un 

finanšu nodaļas, kanceleja, bāriľtiesa un dzimtsarakstu nodaļa, kā arī 2 iestādes, kas darbojas kā 

pastāvīgas juridiskās personas: Pilsrundāles vidusskola un pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte‖. 

Rundāles novada dome ir 100% kapitāla daļu turētāja SIA „Svitenes ūdens‖, kas atrodas likvidācijas 

procesā. 

Rundāles novada domes personāls ir kompetents un ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, kuru 

profesionālā darbība nodrošina pašvaldības funkciju kvalitatīvu izpildi un nepieciešamo 

pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. 

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā. 

Rundāles novada dome 2010.gadā savu funkciju izpildi nodrošināja saskaľā ar 2010.gadā 

apstiprināto budţetu. 

Ekonomiskā aktivitāte Rundāles novadā 2010.gadā tika veicināta galvenokārt ar Eiropas 

Savienības struktūrfondu un programmu līdzfinansējumu. 2010.gada laikā Rundāles novada dome 

noslēdza, uzsāka jaunus un turpināja vairāku novada sociāli ekonomiskajai attīstībai  nozīmīgu 

projektu īstenošanu un projektu pieteikumu sagatavošanu. 

Tika īstenoti ceļu un ielu rekonstrukcijas, izglītības, kultūras un sociālo nodaļu ēku 

rekonstrukcijas un vides sakārtošanas projekti. Projektiem līdzfinansējums tika saľemts galvenokārt 

no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonda, Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kā arī no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta. 

Ekspluatācijā nodota jaunā pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte‖ ēka Saulainē ar 116 

vietām. Ēkas sākotnējā projektā tika veiktas izmaiľas, lai to varētu izmantot kā pakalpojumu centru 

pašvaldības iedzīvotājiem un ģimenes ārstes S.Gulbes prakses filiāli.  

Rekonstruēti un nodoti ekspluatācijā autoceļi un ielas Rundāles pagastā : 

- autoceļu posms „Mazrundāle – Vecrundāle‖ no 0 līdz 2,2 km; 

- autoceļu posms „Saulītes – Mazmeţotne – Senči‖ no 0 līdz 0,739 km; 

- autoceļš „Saulaine – Sējēji‖; 

- Lejnieku iela; 

Viesturu pagastā rekonstruēts un nodots ekspluatācijā autoceļš „Širvji – Viesturi‖, Svitenes 

pagastā rekonstruētas Centra iela, Dārza iela un Ezera iela. 

Izveidots pastaigu celiľš Meţotnes baznīca – Vīnakalns pilskalns izbūvējot koka laipu un 

kāpnes uz Vīna kalnu. 

Izbūvēts un nodots ekspluatācijā Bērnu rotaļu laukums Pilsrundālē; 
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Veikta daudzfunkcionālā centra „Vecrundāle‖ rekonstrukcijas 1.kārta – atjaunots jumta un 

griestu segums, veikta 1.stāva grīdas konstrukcija, nomainīti logi. 

2010.gadā turpinājusies vairāku projektu realizācija: 

- Projekta „Rundāles novada skolu informatizācija‖ ietvaros Pilsrundāles vidusskolas 

struktūrvienībām „Bērsteles pamatskola‖ un „Svitenes pamatskola‖ sakārtoti skolu lokālie 

datortīkli.  

- Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖ 

ietvaros 54 pedagogi iesaistījušies atbalsta saľemšanai augstākas kvalitātes pakāpes iegūšanā un 

apmācībām izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai. 

- Turpinās projekts „Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu 

iegūšanai un uzturēšanai‖ – vairāki iezīvotāji iesaistīti apkārtnes sakopšanas darbos Rundāles, 

Svitenes un Viesturu pagastos. 

- Veiksmīgi norit projekta ―Pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana Rundāles 

novadā‖ realizācija.  Projekta ietvaros novadā darbu uzsāka būvinţenieris. 

- Turpinās projekta „Pilsrundāles vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem‖ realizācija. 2010.gadā projekta ietvaros veikta centrālās ieejas mezgla 

pārbūve izbūvējot uzbrauktuves, lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem iekļūšanu un 

izkļūšanu no ēkas, pirmā stāva vestibila rekonstrukcija, skolas svinīgo pasākumu laukuma 

rekonstrukcija un labiekārtošana. 

- Turpinās darbs pie projekta par Svitenes Saieta nama rekonstrukciju - tiek veikta  telpu 

pārplānošanu, lai to padarītu pieejamu cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām, plānots izbūvēt 

autostāvvietu, labiekārtot teritoriju. 

- Turpinās Saulaines sociālā centra ēkas rekonstrukcija. 

2011.gadā plānots uzsākt ERAF atbalstīto ceļu satiksmes drošības uzlabošanai projektu 

„Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē‖, „Satiksmes drošības uzlabojumi Saulainē‖ un „Satiksmes drošības 

uzlabojumi Svitenē‖ realizācija. 

2011.gadā ESF projekta ietvaros plānots izstrādāt Rundāles novada pašvaldības Teritorijas 

plānojumu 2012.-2025.gadam un Attīstības programmu 2012.-2018.gadam. 

2010.gadā tika realizēti vairāki Latvijas – Lietuvas pārrobeţu programmas 2007. – 2013.gadam 

projekti, kā rezultātā norisinājās aktīva sadarbība ar Lietuvas pierobeţas pašvaldībām pirmsskolas 

izglītības un kultūras mantojumu apzināšanas jomā. Visciešākā sadarbība izveidojās ar Pakrojas 

pašvaldību. Tika organizēti pasākumi, iesaistot aktivitātēs cilvēkus no  Latvijas un Lietuvas 

pierobeţas reģiona, tādējādi veicinot starpkultūru dialogu. Projekta rezultātā tika iegādāts mūsdienīgs 

sporta aprīkojums, kā arī konferenču aprīkojums (audio, prezentācijas tehnika), mūzikas instrumenti 

un tautas tērpi, metodiskie materiāli pirmsskolas iestāţu pedagogiem izdota grāmata par Zemgales 

tradīcijām, u.c.  

Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektā „Pašvaldības aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus‖ iegādāts autobuss Mersedes-

Benz Intouro, kas tiek izmantots skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. 

Gada nogalē apstiprināts novada attīstībai būtisks Eiropas struktūrfondu projekts „Rundāles 

novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana‖, piesaistot ekspertus Rundāles 

novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei. 

 

Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un too ietekme uz finanšu rezultātiem. 

Pašvaldības ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā 

un sociālajā jomā valstī.  

Galvenais Rundāles novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu avots 2010.gadā bija 

iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tā prognoze tika izpildīta par 104,22%. 

Ekonomiskās krīzes apstākļos, samazinoties pašvaldības ieľēmumiem, iespējas novīrzīt 

līdzekļus attīstības projektu finansēšanai kļūst ierobeţotas. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības 

projektu īstenošanu, 2010. gadā tika piesaistīti kredītresursi. 
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Pašvaldības kredītsaistības, noslēdzot 2010.gadu, sastādīja 12,4% no pamatbudţeta 

ieľēmuiem (bez mērķdotācijām). Pašvaldības finanšu kapacitāte ir pietiekama, lai arī 2011.gadā 

piesaistītu aizľēmumu līdzekļus novada attīstībai svarīgu un netaliekamu investīcijas projektu 

īstenošanai. Ľemot vērā to, ka paredzēts īstenot apjomīgus proejktus, saistību apjoms 2011.gadā var 

pieaugt. 

Lai samazinātu piesaistīto kredītresursu cenu, pēc pašvaldības ierosinājuma vairākiem 

aizľēmumiem 2010.gadā pārskatīti nosacījumi, kā rezultātā samazinājās procentu maksājumi un 

ietaupītie līdzekļi tika novirzīti citu pašvaldības funkciju veikšanai. 

Pašvaldības konsolidētā budţeta ieľēmumi 2010.gadā bija 3 091 169 Ls, tajā skaitā 

pamatbudţeta ieľēmumi 3 042764 Ls jeb 101,67% no plānotā, speciālā budţeta ieľēmumi 44 217 

Ls jeb 99,4% no plānotā, ziedojumi un dāvinājumi 4 188 Ls. 

2010.gada konsolidētā budţeta izdevumii bija 3 375 028 Ls, tajā skaitā pamatbudţeta 

izdevumi 3 320 969 Ls jeb 85,4 % no plānotā, speciālā budţeta izdevumi 52 829 Ls jeb 78,2% no 

plānotā, ziedojumi un dāvinājumi 1 230 Ls. 

 

Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem. 

2011.gadā Rundāles novada pašvaldībai būtiski turpināt darbu pie novada teritorijas 

plānojuma, izstrādāt attīstības programmu, nodrošināt novada attīstības un investīciju projektu 

ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo 

teritoriju, izglītības iestāţu u.c. iestāţu rekonstrukciju. Lai veicinātu Rundāles novada attīstību, 

investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fonda līdzekļi. 

Nozīmīgākie projekti 2011.gadā ir 2010.gadā uzsākta ERAF atbalstīto ceļu satiksmes drošības 

uzlabošanai projektu „Gaišs ceļš uz skolu Bērstelē‖, „Satiksmes drošības uzlabojumi Saulainē‖ un 

„Satiksmes drošības uzlabojumi Svitenē‖ realizācija, sporta laukuma izbūve pie Pilsrundāles 

vidusskolas, Saulaines Sociālā centra rekonstrukcija, Svitenes Saieta nama rekonstrukcijas 

pabeigšana, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kā arī Rundāles novada 

pašvaldības Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadam un Attīstības programmu 2012.-2018.gadam 

izstrāde. 

 

Būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem pašvaldība saskaras. 

Kā būtiskāko risku Rundāles novada domes turpmākajā darbībā jāmin iespēja, ka, turpinoties 

ekonomiskajai krīzei Latvijā, palielināsies novada iedzīvotāju bezdarbs, samazināsies budţeta 

ieľēmumi, iedzīvotājiem rodas grūtības norēķināties ar par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem. 

Galvenie risku samazināšanas pasākumi tiek realizēti jau kopš 2009.gada – optimizējot budţeta 

izdevumus, samazinot komunālo pakalpojumu tarifus un izmaksas, veidojot uzkrājumus daţādu 

projektu realizācijai. 

 

Notikumi pēc bilances datuma. 

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu pārskata apstiprināšanas datumam 

nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā finansū pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu 

jāpaskaidro. 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
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