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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

MEŽOTNES BAZNĪCAS ĒKU ATJAUNOS PILNĪBĀ
Mežotnes baznīcas atjaunošanas darbi ar torņa rekonstrukciju nebeidzas - maijā ir uzsākti darbi pilnīgai baznīcas
ēkas atdzimšanai.
Jau šobrīd Mežotnes pilskalna apmeklētājiem un garāmbraucējiem skatu priecē gandrīz pilnībā atjaunotais baznīcas tornis. Nesen
uzceltā baznīcas smaile ar vējrādītāju lepni paceļas virs koku galiem
un tās spožums pievērš uzmanību jau no tālienes. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta RUNRARO ietvaros
veiktā baznīcas torņa rekonstrukcija tuvojas noslēgumam. Pēc darbu pilnīgas pabeigšanas, Zemgales līdzenuma ainavu un Lielupi varēs vērot no galerijas, kas izbūvēta 27 metru augstumā.
Šovasar apmeklētājiem torņa apskate gan vēl nebūs iespējama,
jo secīgi uzsākta investīciju projekta “Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves II kārta”, kas paredz baznīcas ēkas atjaunošanu pilnībā. Projekts
paredz arī ēkas funkcijas maiņu no kulta celtnes uz kultūrvēsturisku
ēku.
1944.gadā, kad kaujās pie Lielupes baznīcas torni sašāva, torņa
jumts un baznīcas ēkas jumts nodega. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem baznīcu atjaunot, 20.gadsimta sešdesmitajos gados šeit ierīkoja Mežotnes selekcijas stacijas minerālmēslu noliktavu. Baznīca
sev raksturīgo izskatu zaudēja – logailas daļēji aizmūrēja, jumtam
izveidoja lēzenu konstrukciju ar viļņoto azbesta-cementa lokšņu iesegumu.
II kārtas ietvaros ir paredzēts atjaunot baznīcas arhitektoniskās
detaļas un elementus, tai skaitā logu ailes un jumta konstrukciju
iepriekšējā apmērā, kā arī sakristejas piebūvi. Ēkas reprezentatīvo
telpu plānots atjaunot ar 19.gadsimta sākuma interjeram raksturīgajām iezīmēm, tai skaitā tiks pilnībā atjaunots balkons draudzes
telpā, kas balstīsies uz 4 kolonnām. Baznīcas ēkai tiks nodrošināta
elektroapgāde, apsardzes signalizācijas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, video novērošanas sistēma. Baznīcas teritorijā uzstādīs solus, atkritumu tvertnes, dzīvžogu, izveidos
vārtus, iekops zālienu.
“Pirms COVID 19 ierobežojumiem, aptuveni puse no vairāk kā 250
000 Rundāles pils apmeklētājiem ir individuālie tūristi, kuriem pēc otrā
Latvijas lielākā tūrisma objekta apmeklējuma, šeit īsti nav kur pavadīt
laiku. Mežotnes pilskalns ar kompleksā esošo baznīcu, kā piesaistes
punkts ļautu interesentiem ilgāk uzkavēties. Arī tuvojošās reformas
kontekstā, vieta kopā ar Mežotnes pili, Bauskas pili, veidos tūristam
pievilcīgu loku. Mežotnes baznīcas ēka iekļaujas Mežotnes pilskalna kā
tūrisma objekta attīstībā (izvietojums Mežotnes pilskalna arheoloģiskajā kompleksā, dabas parka «Bauska» teritorijā) un veicinās papildinošu tūrisma funkciju. Turklāt Mežotnes baznīcai ir vēsturiska nozīme
ainavā kā dominantei, kas redzamā gan no ceļiem, gan no Mežotnes
pils. Līdzšinējais ēkas tehniskais stāvoklis nepieļauj laikietilpīgāku apmeklētāju uzturēšanos,” Laura Ārente, Rundāles novada domes Attīstības nodaļas vadītāja.

Pēc baznīcas atvēršanas apmeklētājiem, ēkā būs apskatāma
ekspozīcija par seno zemgaļu dzīvi un iepazīstami materiāli par baznīcas vēsturi. Ēkā organizēs tematiskus kultūras un tūrisma pasākumus, izstādes, dažādu konfesiju reliģiska rakstura pasākumus.
Investīciju
EUR 671 029,41,
projekta kopējās tai skaitā:
plānotās izmaksas Būvdarbi: EUR 662 498,91 (t.sk. PVN)
Būvuzraudzība: EUR 6 110,50 (t.sk. PVN)
Autoruzraudzība: EUR 2420,00 (t.sk. PVN)
Finanšu avoti
Rundāles novada pašvaldības budžeta
līdzekļi EUR 400 000,00 kā valsts budžeta
aizņēmums pašvaldības prioritārā projekta
īstenošanai
Indikatīvais
2021.gada maijs – 2022.gada janvāris
projekta
īstenošanas laiks
(no - līdz)
Mežotnes
Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve I kārta –
baznīcas ēkas
baznīcas torņa rekonstrukcija tiek īstenopārbūve I kārta
ta Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014-2020 projekta “Ainava
kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem
un tūrismam” ietvaros (ID Nr. RUNRARO,
LV-RU-052).
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DOMES LĒMUMI
2021.gada Rundāles novada domes sēdē 26. aprīlī apstiprināts Rundāles
novada domes 2020.gada
finanšu pārskats īstenošanu. Pārskata būtiskākā sadaļa
ir vadības ziņojums, kas satur
informāciju par iestādi; galvenajiem notikumiem, kas ietekmējuši pašvaldības darbību
pārskata gadā un to ietekmi uz
finanšu rezultātiem. Apjomīgo
dokumentu papildina pārskati
par finansiālo stāvokli (bilance);
par darbības finansiālajiem rezultātiem; pašu kapitāla izmaiņas un naudas plūsma kā arī
finanšu pārskata pielikumi, tai
skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojums, grāmatvedības
uzskaites principu apraksts,
gada pārskata sagatavošanas
principu apraksts un finanšu
instrumentu risku pārvaldīšanas apraksts. Lēmumam, kas
apstiprina minēto pārskatu pievienots arī pozitīvs Neatkarīgo
revidentu ziņojums.
Apstiprināts pārskats par
Rundāles novada bāriņtiesas darbību laika posmā no
2020.gada 1.janvāra līdz
2020.gada 31.decembrim.
Rundāles novada bāriņtiesā
ir ievēlēti četri darbinieki, bāriņtiesas priekšsēdētājs un trīs
bāriņtiesas locekļi.
Pārskata periodā bāriņtiesā
dokumentu vadības sistēmā reģistrēti 241 (2019.gadā - 266)
saņemtie un 278 (2019.gadā
- 308) nosūtāmie dokumenti;
pieņemti 23 lēmumi. (2019.
gadā - 29) septiņos no tiem par
bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Viens Bāriņtiesas lēmums pārsūdzēts.
Konkrētajā periodā ārpusģimenes aprūpē atrodas 13 bērni.
Astoņi bērni atrodas aizbildnībā un pieci bērni audžuģimenē. Uz 2020.gada 31.decembri
institūcijā neatrodas neviens
bērns. Novadā ir reģistrēta
viena audžuģimene. Bāriņtiesā
atrodas 12 aizgādnības lietas.
Četrās lietās bāriņtiesa iesniegusi pieteikumus tiesā aizgādības tiesību atņemšanai. 2020.
gadā bāriņtiesa piedalījās četros tiesas procesos par aizgā-
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dības tiesību atņemšana.
Bāriņtiesas lietvedībā 2020.
gadā atrodas 78 lietas. (Bērna
aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana, sniegšana
tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu -19; Aizgādnības
lietas (personām un mantojumam) -12; Aizbildnības lietas
– 8; Audžuģimenes un bērnu
ievietošana audžuģimenēs –
8; Testamentu grāmatas – 8;
Bērna mantas pārvaldība – 6
u.c.) 2020.gadā ierosinātas 12
lietas. Bāriņtiesā veiktas notariālās darbības. Par tām iekasētas valsts nodevas 1354.04 eiro
(2019.gadā - 1718,31 eiro).
Pārskats sagatavots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā
sniedz attiecīgās pašvaldības
domei pārskata ziņojumu par
savu darbību. Rundāles novada dome lēmusi piešķirt
finansējums biedrības „BM
studio” projekta „Senās Upmales kultūras telpas izveidošana - 1.posms: biedrības
darbības maiņas korekcija,
zīmolvedība un mājas lapas
izveidošana” realizācijai.
Ieviešot atbalstīto projektu,
biedrība „BM studio” izstrādās
senās Upmales zemei veltītu mājas lapu latviešu valodā.
Viena no mājas lapas sadaļām
būs diskusiju blogs, veidojot
komunikācijas platformu Zemgales vēstures entuziastiem,
tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Kā norada bedrība
projekta pieteikumā, mājas
lapas sadaļās būs iespēja virtuāli iepazīt seno zemgaļu (un
Mežotnes pilskalna seno iemītnieku) nemateriālo (tradīcijas,
folklora), kā arī materiālo (tērpi,
kulinārija, amati, utt.) kultūru.
Paredzēta arī mājas lapas prezentācija. Paralēli minētajām
aktivitātēm, biedrība plāno
mainīt darbības fokusu no darba tikai ar jauniešiem uz visa
vecuma Rundāles novada iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanu sava
novada vēstures un tradīciju
izzināšanā. Nākotnē izglītojoši
pasākumi - semināri, darbnīcas
u.tml., vēsturiskās rekonstrukcijas paņēmieni un dalība vēstures festivālos. Finansējuma
pamatotība vērtēta saskaņā ar

Rundāles novada domes nolikumu „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai”.
Apjomīga daļa domes sēdē
pieņemto lēmumu, kopā 25 no
31, gatavoti gan saskaņā ar
personu iesniegumiem par dažādiem ar nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu
saistītiem
jautājumiem, gan arī balstīti
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
jautājumu risināšanā. Tāpat
domes deputāti apstiprinājuši
Rundāles novada pašvaldības
priekšsēdētāja Aivara Okmaņa
atvaļinājumu.

Grozīts Rundāles novada
pašvaldības nolikums. Atbildīgā ministrija vērtējot iepriekšējās domes sēdēs veiktus
grozījumus Rundāles novada
pašvaldības nolikumā, vērsusi
uzmanību uz to, ka Rundāles
novada pašvaldības nolikumā
noteiktās domes priekšsēdētāja pilnvaras pēc izpilddirektora
priekšlikuma lemt par darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu
no darba neatbilst likumam
“Par pašvaldībām”. Sēdē pašvaldības nolikums rediģēts atbilstoši šīm norādēm.

APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2021.gada 29.aprīļa
lēmumu Nr.4, Protokols Nr.7.
Rundāles novada domes 2021.gada 29.aprīļa
saistošie noteikumi Nr.5
“Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos
noteikumos Nr.1 “Rundāles novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu.
Izdarīt Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos
noteikumos Nr.1 “Rundāles novada pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
1.
svītrot 11.6.apakšpunktu;
2.
svītrot 11.7.apakšpunktu;
3.
izteikt 14.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14. 1)
lemj par darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu
no darba, kā arī paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;”.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis
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Paskaidrojuma raksts

Rundāles novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
Likuma “Par pašvaldībām” 69.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors
cita starpā domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašpamatojums
valdības administrācijas darbiniekus. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, izpilddirektors
– administrācijas vadītājs patstāvīgi ir atbildīgs par administrācijas darbinieku pieņemšanu vai
atbrīvošanu no darba. Tādēļ Rundāles novada domes 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr.1 “Rundāles novada pašvaldības nolikums” 11.6.apakšpunktā noteiktās domes priekšsēdētāja pilnvaras pēc izpilddirektora priekšlikuma lemt par darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no
darba neatbilst likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 4.punktam.
Darba likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka darba koplīgumu uzņēmumā slēdz darba devējs
un darbinieku arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, ja darbinieki nav apvienojušies
arodbiedrībā. Pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku darba devējs ir pašvaldības institūcija,
ar kuru attiecīgajai personai noslēgts darba līgums. To, ka domes priekšsēdētājs nav atzīstams
par darba devēju pašvaldības iestāžu vadītājiem apstiprina likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
9.punkts, kas noteic, ka dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus.
Savukārt atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 4.punktam izpilddirektors pieņem darbā
un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus nolikumā noteiktajā kārtībā. Turklāt saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu attiecībā uz pastarpinātās
pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un
17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta
otrās daļas 4.punktam, ja normatīvajā aktā nav noteikts citādi, iestādes vadītājs ieceļ amatā un
atbrīvo no tā amatpersonas, pieņem darbā un atlaiž no tā darbiniekus. Minētās tiesības ietver
arī iestādes vadītāja tiesības noslēgt iestāžu koplīgumus. Savukārt domes priekšsēdētājs īsteno
savas pilnvaras likuma “Par pašvaldībām” VI nodaļā noteikto tiesību ietvaros. Minētā likuma
62.pantā uzskaitītie pienākumi, kas jāveic domes priekšsēdētājam, ir ierobežoti un neattiecas
uz darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar darbiniekiem, tostarp pašvaldības iestāžu koplīgumu
slēgšanu vai saskaņošanu.
Ievērojot iepriekš minētās tiesību normas, ir nepieciešams svītrot Rundāles novada domes
2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rundāles novada pašvaldības nolikums” 11.6. un
11.7.apakšpunktu, kā arī izteikt 14.1.apakšpunktu, paredzot, ka šādus pienākumus veic izpilddirektors.
2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi paredz, ka tiek svītroti Rundāles novada domes 2009.gada saistošo noteikumu
Nr.1 “Rundāles novada pašvaldības nolikums” 11.6. un 11.7.apakšpunkts, kā arī tiek izteikts
14.1.apakšpunkts jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par adminisSaistošie noteikumi tiks izskatīti Rundāles novada domes sēdē un publicēti Rundāles novada
tratīvajām procedūrām
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti Rundāles novada
domes mājas lapā internetā: www.rundale.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav

Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

Ar Rundāles novada domes lēmumiem iespējams iepazīties Rundāles novada domes oficiālajā mājas lapā
www.rundale.lv
sadaļā PAŠVALDĪBA >>> DOMES LĒMUMI
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IZSOLES
RUNDĀLES
NOVADA
DOME
ATKLĀTĀ
MUTISKĀ
IZSOLĒ
PĀRDOD:
- nekustamā īpašuma “Vižņi”, Rundāles pagasts, Rundāles
novads, kadastra numurs 4076 005 0062, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 4076 005 0042, 6,92 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 56118 (piecdesmit seši tūkstoši viens
simts astoņpadsmit eiro);
- nekustamā īpašuma “Jusku lauki”, Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 004 0247, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0245, 8,85 ha platībā,
īpašuma nosacītā cena EUR 54453 (piecdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit trīs eiro);
- nekustamā īpašuma „Beķeri-2 ”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0054, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054, (starpgabalu) ar
kopējo platību 2,12 ha, īpašuma nosacītā cena 15261 (piecpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens eiro);
- nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.4 ar kopējo platību 37,0 m2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zvejnieki”,
Priedītes, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 900 0473, nekustamā īpašuma nosacītā
cena EUR 3046 (trīs tūkstoši četrdesmit seši eiro un 00 centi);
- Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās sākumcenas.
RUNDĀLES NOVADA DOME RĪKO ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES RUNDĀLES NOVADA PAŠVALDĪBAI LIETOŠANĀ ESOŠAJIEM NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM:
• “VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0040 23,3 ha.
• “VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 11,7
ha.
PIETEIKTIES
IZSOLĒM
LĪDZ
2021.
GADA
14.JŪNIJAM
PLKST.12:00
Izsoļu vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.06.2021. plkst.14.00.
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties
ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107.
RUNDĀLES NOVADA DOME IZSLUDINA NOMAS IZSOLI:
- nekustamā īpašuma “Saulaines kalte”, Rundāles pagasts,
Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0385, būvesgraudu kalts kadastra apzīmējums 4076 008 0216 003 un
tai piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējums
4076 008 0216 daļas 0,9 ha platībā.
PIETEIKTIES
IZSOLEI
LĪDZ
2021.
GADA
24.MAIJAM
PLKST.12:00
Izsoļu vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 24.05.2021. plkst.14.00.
Kontaktpersona zemes nomas tiesību izsoles jautājumos t.2944197
- nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, Rundāles pagasts, būve - elektro-gāzmetināšanas ēka 137,7 m² platībā,
kadastra apzīmējumu 4076 008 0214 017 un tai piesaistītā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 daļa
0,17 ha platībā.
PIETEIKTIES IZSOLEI LĪDZ 2021.GADA 31.MAIJAM
PLKST.12:00
Izsoļu vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1,
Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 31.05.2021.
plkst.14.00.
Objekta apskates vieta un laiks – pēc iepriekšējas vienošanās ar
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kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru
Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
REĢISTRĒJOTIES DALĪBAI IZSOLĒ ELEKTRONISKI, PERSONA IESŪTA IESNIEGUMU AR ELEKTRONISKO PARAKSTU PARAKSTĪTU
UZ DOME@RUNDALE.LV.
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2021.GADA 5.JŪNIJA BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU KANDIDĀTU SARAKSTI
Bauskas novada pašvaldības vēlēšanām sarakstus iesnieguši 9 politiskie spēki ar kopējo kandidātu skaitu 194. 19 no tiem
tiks ievēlēti Bauskas novada domē. Administratīvi teritoriālā reformas rezultātā Latvijā paredzētas 42 pašvaldības līdzšinējo
119 vietā. Ar kandidātu sarakstu programmām var iepazīties: https://pv2021.cvk.lv/pub/bauskas-novads/kandidatu-saraksti
1. NACIONĀLĀ APVIENĪBA „VISU LATVIJAI!”-„TĒVZEMEI
UN BRĪVĪBAI/LNNK”
1. Aivars Okmanis, Rundāles novada dome, domes priekšsēdētājs
2. Arnolds Jātnieks, Bauskas novada dome, domes priekšsēdētājs
3. Aivars Mačeks, Iecavas novada dome,domes priekšsēdētājs
4. Dainis Rijkuris, Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK Kampaņas vadītājs
5. Raitis Ābelnieks, Bauskas muzejs, vecākais speciālists
6. Mārtiņš Mediņš, Z/s „Silavēji”, īpašnieks, vadītājs
7. Uldis Kolužs, Bauskas novada dome, deputāts
8. Juris Krievs, Iecavas novada dome, deputāts
9. Līga Jankova, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes docente
10. Jānis Kalniņš, Skaistkalnes vidusskola, skolotāja palīgs 11. Vilnis Gailums, Iecavas novada sporta skola, basketbola treneris
12. Gints Druseiks, SIA „Spotwash”, administrators
13. Māris Leitlants, SIA „Pīlādžlauki”, valdes loceklis
14. Diāna Ruģele, Z/s „Maztālanti” īpašniece
15. Sandra Ķisele, Īslīces pagasta pārvalde, vadītāja
16. Solveiga Lineja, Iecavas vidusskola, direktora vietniece izglītības jomā
17. Anita Dzelzkalēja, SIA „Agitis”, projektu vadītāja
18. Gunārs Puziņš, Skaistkalnes vidusskola, skolotājs, autobusa
šoferis
19. Jānis Vackars, Z/s „Beķeri”, vadītājs
20. Jānis Siugalis, Iecavas pamatskola, skolotājs
21. Ilvija Špundzāne, Vecumnieku vidusskola, direktora vietniece
pirmsskolā
22. Voldemārs Čačs, Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja
vietnieks
2. POLITISKĀ PARTIJA „LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”
1. Guntis Kalniņš, Vecumnieku novada dome, domes priekšsēdētājs
2. Juris Ludriķis, SIA „KOBI AUTO”, valdes loceklis
3. Valdis Veips, Zemgales plānošanas reģions, izpilddirektors 4.
Gatis Skurba, SIA „Binders”, asfaltēšanas nodaļas vadītājs 5. Ludmila Knoka, Rundāles novada dome, deputāte
6. Rihards Melgailis, Z/s „Griezes”, īpašnieks
7. Sandis Karelis, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs galvenā
valsts notāra vietnieks
8. Iveta Lavrinoviča, Vecumnieku mūzikas un mākslas skola, direktore
9. Raimonda Ribikauska, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, uzņēmējdarbības konsultante
10. Kārlis Sinka, SIA „SMUX”, valdes loceklis, dizainers
11. Roberts Cešeiko, SIA „KEEFA”, valdes priekšsēdētājs
12. Kristīne Dzidruma, UAB Noriu Noriu Noriu (Lietuva), projektu
menedžere
13. Anna Balgalve, Misas pamatskola, direktore
14. Olga Kaņepa, SIA „EURORISK”, korporatīvo darījumu vadītājaapdrošināšanas brokeris
15. Svetlana Vāverniece, Skaistkalnes vidusskola, direktore
16. Jurgita Červinska, Brunavas pagasta pārvalde, kultūras pasākumu organizatore
17. Gita Kravala, Iecavas novada pašvaldības administrācija, juriste
18. Gija Spula, Vecumnieku novada dome, sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
19. Guntars Veismanis, Vecumnieku novada dome, izpilddirektora
vietnieks

20. Anita Smilškalne, Vecumnieku novada dome, lauku attīstības
konsultants
21. Ainārs Marinsks, SIA „KvintetsM”, valdes loceklis
22. Māris Āķis, Skaistkalnes vidusskola, direktora vietnieks saimnieciskajā jomā
3. POLITISKĀ PARTIJA „KPV LV”
1.Aleksandrs Novickis, Bauskas novada dome, deputāts
2. Aivija Kursīte, Bauskas novada dome, deputāte
3. Helvija Greiere, Bauskas novada dome, deputāte
4. Aivars Andreika, VUGD ZRB Bauskas daļa, vada komadiera vietnieks
5. Tatjana Marčenkova, Pārtikas un veterinārais dienests, centrālais birojs Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja
6. Lijana Butkeviča, mājsaimniece
7. Ingrīda Liepa „PURVIŅŠ”, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, valdes priekšsēdētāja, pārvaldnieks
8. Normunds Barkāns, SIA „EMPOWER”, darbu vadītājs
9. Sintija Kalēja, Iecavas novada pašvaldības administrācija, projektu vadītāja
10. Agita Eglinska, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas
novada administrācija”, būvinženiere
11.Arvo Karelsons, Baldones vidusskola, skolotājs
12. Egita Dreimane, Īslīces pamatskola, direktora vietniece izglītības jomā
13. Jānis Dzīvītis, SIA „Auto ARTIFEX”, pārdevējs - konsultants
14. Sandris Spundiņš, bezdarbnieks
15. Uldis Mantons, Ulda Mantona ģimenes ārsta prakse, ģimenes
ārsts
16. Jolanta Kriščune, PII „ZĪLĪTE”, pirmsskolas skolotāja
17. Gunārs Bogdanovs, Iecavas novada Sociālais dienests, automobiļa vadītājs
18. Ainis Rušmanis, SIA „SATEKAS AR”, valdes loceklis
19. Vilnis Buliņš, pensionēts LR Iem darbinieks
20. Kristīne Maksimova, SIA „VILAG”, biroja administratore
21. Sandra Smolija, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas
novada administrācija”, arhitekts Būvvaldē
22. Zigurds Kalējs, Bauskas novada Mežotnes pagasta pārvaldes
vadītājs
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2021.GADA 5.JŪNIJA BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU KANDIDĀTU SARAKSTI
4.„SASKAŅA” SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA
1.Andris Arcimovičs, Bauskas novada dome, deputāts
2. Sergejs Pašukovs, Iecavas novada dome, deputāts
3. Sanita Brūdere, Kandavas lauksaimniecības tehnikums, Saulaines teritoriālā struktūrvienība direktora vietniece
4. Nataļja Kartiševa, SIA „Kamilli”, valdes locekle
5. Inese Mūrniece, SIA „RIMI Latvia” hipermārkets Bauska, veikala
vadītāja
6. Raitis Čekšs, SIA „Korn”, šoferis
7. Māris Lazda, LR Kultūras ministrijas Rundāles pils muzejs, apsargs
8.Daina Blīve, Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”, filiāle „Iecava” sociālā darbiniece
9. Mudīte Purviņa, SIA „Bauskas slimnīca”, radiologa asistents
10. Vitālijs Bļinkovs, Rundāles novada Viesturu pagasta pārvalde,
vadītājs
11. Donats Dupurs, Bauskas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
12. Ludmila Černova, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, kasiere
13. Andris Pizičs, izdienas pensionārs
14. Armands Staļūns, izdienas pensionārs
15. Irina Jamčinska, SIA „Trans Veiss”, valdes loceklis
16. Jeļena Jevsjukova, izdienas pensionāre
17. Irina Švikule, Bauskas kultūras centrs, apkopēja
18. Jānis Apšenieks, Z/s „Dainjāņi”, pārvaldnieks
19. Andra Vasariņa, Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” filiāle „Iecava”, sociālā darbiniece
20. Vladimirs Asrijancs, Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskola, skolotājs
21. Tereza Fjodorova, SIA „Rīgas satiksme”, transporta līdzekļu tīrītājs
22. Nadežda Bokova, LAKS „Rosme”, valdes priekšsēdētāja
5. „LATVIJAS ATTĪSTĪBAI”
1.Ināra Pētersone, biedrība „Veselības aprūpes darba devēju asociācija” izpilddirektore
2. Laine Baha, Bauskas novada administrācija, Attīstības un plānošanas nodaļa, projektu vadītāja
3. Jānis Dūmiņš, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas
Kultūras centrs”, direktors
4. Līva Vecvanaga, Vecumnieku novada pašvaldības iestāde „Vecumnieku veselības centrs”, iestādes vadītāja
5. Dainis Upelnieks, sporta klubs „Iecavas novada Zirnieki”, stenda
šaušanas treneris
6. Nauris Brūvelis, SIA „NJD”, valdes loceklis
7. Kristīne Kazāka, Latvijas Pilsoniskā alianse, korporatīvās sadarbības vadītāja
8. Edvīns Circenis, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Būvniecības departamenta vadītājs
9. Dmitrijs Jemeļjanovs, Bauskas Valsts ģimnāzija, fizikas skolotājs
10. Edgars Kozlovskis, bistro „Rītausmas”, valdes loceklis
11. Zane Jurēvica, Bauskas Mūzikas un mākslas skola, pedagogs
12. Bruno Bahs, Aizkraukles novada vidusskola, mākslas pedagogs
13. Līga Helviga, pašnodarbināta persona, šuvēja
14. Jevgēnijs Gedertsons, Latvijas Futbola federācija, sieviešu futbola attīstības speciālists
15. Mārtiņš Vilciņš, SIA „AVU metāls”, projektu vadītājs
16. Juris Ojāru, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola,
basketbola treneris
17. Liene Rotberga, Bauskas novada administrācija, jaunatnes lietu speciāliste
18. Kārlis Kalniņš, AS „Sadales tīkls”, elektroinženieris TN
19. Kaspars Bajārs, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas
novada sociālais dienests”, sociālais darbinieks darbam ar ģime-

nēm un bērniem
20. Māris Vecbiškens, Z/s „Spigas”, īpašnieks
21. Jānis Lazdiņš, SIA „Virši loģistika”, šoferis
22. Kārlis Ulmanis, SIA „Ulmanis”, valdes loceklis
6. LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
1.Atis Avots, Iecavas novada dome, deputāts
2. Juris Landorfs, SIA „Bauskas slimnīca”, ārsts -neirologs
3. Agris Mustermanis, SIA „Uzvara - Lauks”, valdes loceklis, autotransporta inženieris
4. Agnese Krūmiņa, SIA „Ķepas” Iecavas veterinārā klīnika un Vecumnieku veterinārā ambulance, praktizējošs veterinārārsts
5. Antra Pāruma, Iecavas vidusskola, ekonomikas, komerczinību un
vācu valodas skolotāja
6. Daira Jasūne, SIA „Ceraukstīte”, juriste
7. Vismants Šulcs, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība, skolotājs
8. Evija Kreicšteina, Pašvaldības aģentūra „Iecavas veselības
centrs”, Ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators
9. Jānis Rumba, Bauskas pilsētas pamatskola, direktors
10. Svetlana Kanberga, SIA „DEM birojs”, grāmatvede
11. Andris Buķelis, Z/s „Saulītes”, īpašnieks
12. Gatis Marinsks, SIA „Kvintets M”, valdes loceklis
13. Guntis Pakalns, Sporta un atpūtas kooperatīvā sabiedrība
(SAKS) „Dartija”, valdes priekšsēdētājs
14. Māris Freimanis, SIA „MGM”,valdes priekšsēdētājs
15. Dzintra Bite, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, klientu apkalpošanas speciāliste
16. Lilija Bula, Vecsaules pamatskola, direktore
17. Dzintra Lapiņa, Latvijas Sarkanais krusts, Sociālās aprūpes
centrs „Derpele”, sociālais darbinieks
18. Zane Pažemecka, Rundāles novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”, pirmskolas izglītības skolotāja
19. Raivo Tarvāns, SIA „Strīķeri Bistro”, valdes loceklis
20. Benita Svareniece, Bauskas novada interešu izglītības iestāde
„Bauskas bērnu un jauniešu centrs”, direktore
21. Aija Spriņķe, Zālītes speciālā pamatskola, direktore
22. Uldis Šteinbergs, pensionēts mūziķis
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2021.GADA 5.JŪNIJA BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANU KANDIDĀTU SARAKSTI
7. JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA
1.Inita Nagņibeda, Bauskas Valsts ģimnāzija, direktora vietniece
2. Līga Rimševica, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta
centrs „Mēmele””, direktore
3. Zane Andžāne, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, direktore
4. Ainārs Aišpurs, SIA „Bauskas alus”, galvenais inženieris
5. Ainārs Podkalns, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, automašīnas vadītājs
6. Austris Stankevics, students
7. Ieva Kirkila, Rundāles novada dome, sporta nodaļas vadītāja
8. Jānis Logins, SIA „BMES”, valdes loceklis
9. Vēsma Balode, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,
Vecākais ārsta palīgs-feldšeris
10. Inga Pīlādze, SIA „Pīlādzis”, tirdzniecības speciāliste
11. Gundars Saltais, SIA „Horo Mechanika”, produktu grupas vadītājs
12. Normunds Dārznieks, Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības
koledža, lektors
13. Aivars Galigins, SIA „Divupe 2”, pārdevējs konsultants
14. Otto Lodiņš, SIA „Lodex”, valdes loceklis
15. Uģis Bērziņš, SIA „EVA-SAT” (Komforts), iepirkumu menedžeris
16. Viktors Priščenko, students
17. Raivis Trečaks, SIA „Pīlādzis”, projektu vadītājs
18. Jānis Laicāns, Rundāles pils muzejs, ēku sistēmu inženieris
19. Ainars Stankevics, izdienas pensionārs; 1.Rīgas brigādes 53.KB
vecākais zemessargs
20. Lauma Zariņa, Vecsaules pamatskola, skolotāja
21. Renārs Volkovs, SIA „Pansija Next Door”, valdes loceklis
8. JAUNĀ VIENOTĪBA
1.Dina Romanovska, Bauskas novada Sociālais dienests, vadītāja
2. Arnis Grundmanis, Iecavas novada dome, deputāts
3. Dmitrijs Ščegoļevs, pašnodarbināts
4. Inga Tarvida, Z/s „Aleksandrīna”, galvenā grāmatvede
5. Andris Kalvāns, bezdarbnieka statuss
6. Laura Skodžus, mājsaimniece
7. Uldis Maniks, SIA „EARS Works”, valdes loceklis
8. Renārs Manuilovs, Baldones novada dome, projektu vadītājs
9. Zane Kuka, Bauskas novada sociālais dienests, vadītājas vietniece
10. Dinija Kalēja, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,
Rīgas reģionālais centrs BAC „Purvciems”, brigādes 2.persona medicīnas asistents
11. Tatjana Kadiķe, SIA „VK VITA”, vadītāja
12. Artūrs Biezais, SIA „CrossChem”, produktu speciālists
13. Kristīne Pačkajeva, Vecumnieku novada dome, jaunatnes lietu
speciāliste
14. Inga Dreimane, A/S Balticovo, ceha vadītāja
15. Līga Stūre, IK „Veterinārārste Līga Stūre”, vadītāja
16. Edīte Mārtinsone, Valsts probācijas dienests Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība Bauskas nodaļa, vadošā probācijas
speciāliste - nodaļas vadītāja
17. Mārtiņš Puķe, SIA „Z222”, pārdevējs
18. Dita Čekša, Bauskas novada sociālais dienests, sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja
19. Erlends Līkais, SIA Videss serviss, apsaimniekotājs
20. Artūrs Bundurs, SIA „Kaija SEAFOOD”, remontstrādnieks
21. Mārīte Mediņa-Bukne, Skaistumkopšanas salons „Lilly”, friziere
22. Dāvis Zāģers, Latvijas universitātes Cietvielu Fizikas Institūta
redzes nodaļa, laboratorijas darbinieks - laborants

9.ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
1. Jānis Kovals, Vecumnieku novada dome, domes priekšsēdētāja
vietnieks
2. Mārtiņš Cimermanis, SIA „LLKC”, valdes priekšsēdētājs
3. Jānis Pelsis, pensionārs
4. Ilona Virza-Zariņa, SIA „ORUS”, valdes priekšsēdētāja
5. Ingmārs Līdaka, SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, izglītības darba metodiķis
6. Iveta Kārkliņa, SIA „Bauskas slimnīca”, virsmāsa
7. Raimonds Krūmiņš, SIA „WBM”, valdes loceklis
8. Sanita Markeviča, LPKS „Saimnieks- V”, grāmatvede
9. Anete Laugale, SIA „Bauskas slimnīca”, logopēdijas speciālists
10. Dagmāra Venclova, Stelpes pamatskola, direktore, matemātikas skolotāja
11. Aigars Urtāns, Bauskas muzejs, Vēstures nodaļas vadītājs
12. Aija Jurova, A. Jurovas ģimenes prakse, ģimenes ārste
13. Arta Manuša, Ķekavas novads PI „Sociālais dienests”, sociālais
darbinieks ģimenēm ar bērniem
14. Liene Batņa, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola, pedagogs, kora diriģents
15. Jānis Rotbergs, futbola klubs „Auda”, vecākais treneris
16. Liene Grantiņa, Z/s „Eriņi”, grāmatvede
17. Mārīte Ķikure, LPKS „Saimnieks- V”, valdes priekšsēdētāja
18. Jānis Bračka, Z/s „Roņi”, agronoms, pārvaldnieks
19. Daiga Šimkevica, biedrība „Šķirnes saglabāšanas apvienība
„Zilā govs””, valdes priekšsēdētāja
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GAISMAS CEĻŠ 2021
Arī šogad Stirnu buks organizē 2021.gada Gaismas ceļu,
kurš iemirdzēsies ar divkāršu spēku, radot gaismas jostu apkārt Latvijai, atspoguļojot mīlestību un pateicību.
Visapkārt Gaisma ausa
Vidū Saule ritināja
Visapkārt zelta josta
Vidū mana Tēvu zeme.
Gaismas ceļš ir tautas uguns rituāls.
Mēs izdziedāsim celu, kā Lielvārdes jostas rakstus, gaišā
latviskā gara spēkā.
Velc, Dieviņ, zelta jostu
Apkārt manu tēvu zemi,
Lai mirdz mana tēvu zeme
Kā actiņa gredzenā.
Veidojot Gaismas un mīlestības celu, mēs izstarosim sirsnīgu pateicību mūsu tautai, mūsu Latvijai, mūsu planētai. Mēs
aktīvi aizlūgsim par mieru un veselību pasaulē! Teic pasākuma
organizatori.
16.jūnijā Kolkā divas gaismu lāpas uzsāks ceļu pretī
viena otrai, lai jau 20.jūnija novakarē satiktos Krāslavā.
Tempa turētāju komandas (strikti ievērojot valstī noteiktos
ierobežojumus un prasības!) mainīsies aptuveni ik pa 20 km,
nododot lāpu viena otrai, nodrošinot 1836 Gaismas ceļš nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latviju.
Pēc katra etapa veikšanas tiek iedegts ugunskurs, un lāpa
tiek nodota nākamajai tempa turētāju komandai, kas turpina
ceļu. Kopumā Gaismas ceļā dosies 47 vienības pa Ziemeļu pusi
un 41 pa Dienvidu pusi, iededzot 88 ugunskurus, izgaismojot
Latviju.
Gaismas ceļš – dod spēku, attīra, vieno un iedvesmo!
Rundāles novada aktīvās meitenes Gita Muceniece, Māra
Ļevčenko, Skaidrīte Šnitka un Evita Ozola veiks posmu cauri
Rundāles novadam no Svitenes līdz Kaucmindes muižai.
Pēc pašreizējiem aprēķiniem lāpas nodošana paredzēta
19.06, plkst 1:40 Svitenē un 4:04 Kaucmindē. Pirms gada meitenes baudīja ceļā novada iedzīvotāju atbalstu. Arī šogad atbalstītāji aicināti uzgavilēt meitenēm un izjust šo fantastisko
gaismas ceļa enerģētiku.
Pasākumam tuvojoties laiki var mainīties, interesentiem lūdzu sekot līdzi informācijai.

Aicinām sekot informācijai >> www.rundale.lv un Facebook
kontā >> https://www.facebook.com/rundalelv

Pasākums tiek organizēts projekta “Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros
(ID Nr. 9.2.4.2./16/I/060). Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta īstenošanas laiks 79 mēneši. Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju
izpratni par veselības veicināšanas pasākumiem ikdienā. Projekta realizētājs: Rundāles novada dome.

Pagājušā gada Gaismas ceļš 1836 dalībnieces – Gita Muceniece, Skaidrīte Šnitkus, Evita Ozola ar Dinu Vecānu, kurš 2017.
gadā apskrēja apkārt Latvijai
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ZVA INFORMATĪVS MATERIĀLS PAR VAKCĪNĀM PRET COVID-19:
UZZINI PAR VAKCĪNU IZSTRĀDI, DARBĪBU, INTERVĀLU STARP DEVĀM
UN BIEŽĀKAJĀM BLAKUSPARĀDĪBĀM
Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izstrādājusi informatīvu materiālu, kas satur pierādījumos balstītu un
uzticamu informāciju par līdz šim lietošanai apstiprināto Covid-19 vakcīnu darbību un būtiskākajām
blakusparādībām. Informatīvajā materiālā ietverta arī
svarīgākā informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu, laika intervālu starp vakcīnas pirmo un otro devu un
cita informācija. Informatīvais materiāls ikvienam pieejams elektroniski ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā
“Covid-19 ziņas”, kā arī tiks izsūtīts pašvaldībām izvietošanai savās tīmekļvietnēs.
ZVA atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst saslimšanu
ar koronavīrusu, tai skaitā pasargāt no simptomātiskas
saslimšanas, smagas Covid-19 slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves.
Līdz šim Eiropā, tai skaitā Latvijā, lietošanai apstiprinātas četras Covid-19 vakcīnas.
Lai iegūtu pilnīgu un noturīgu aizsardzību pret koronavīrusu, nepieciešamas divas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca vakcīnas devas, vai viena deva – Janssen
vakcīnas gadījumā. ZVA vērš uzmanību, ka aizsardzība
var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc Pfizer-BioNTech, līdz
14 dienām pēc Moderna un līdz 15 dienām pēc AstraZaneca vakcīnas otrās devas saņemšanas. Janssen Covid-19 vakcīnas lietošanas gadījumā nepieciešama viena
deva un pilnīga aizsardzība iestājas 14 dienas pēc tās
saņemšanas. Otrā Pfizer-BioNTech vai Moderna vakcīnas
deva jāsaņem vismaz 3 līdz 4 nedēļas pēc pirmās devas.
Savukārt AstraZeneca vakcīnai otrās devas rekomendētais intervāls ir 9-12 nedēļas, vakcinācijas rokasgrāmatā
norādīts, ka šīs vakcīnas otrās devas saņemšanas vizīte
plānojama tuvāk 12. nedēļai. Vakcīna tiek ievadīta cilvēka
augšdelmā.
Kā vakcīnas tika apstiprinātas?
Vakcīnas tika izstrādātas un apstiprinātas paātrinātā
kārtībā. Tas bija iespējams, jo eksperti visā pasaulē sadarbojās, lai atklātu vakcīnu. Notika ātra apmainīšanās
ar būtisku informāciju. Vienlaikus tika veikti vairāki pētījumi par vakcīnas drošumu un efektivitāti. Tādējādi tika
ietaupīts daudz laika. Šie pētījumi tika izvērtēti, tiklīdz bija
zināmi to rezultāti.
Tādējādi bija iespējams šīs vakcīnas izstrādāt un apstiprināt ātrāk nekā parasti, neizlaižot būtiskus procesa
soļus. Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas Zāļu aģentūra, kuras zinātniskās komitejās piedalās arī ZVA speciālisti.

Biežākās blakusparādības
ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas var rasties
blakusparādības. Vairums blakusparādību rodas, jo vakcīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu. Tā rezultātā daļai cilvēku viņu organisma īpatnības dēļ var rasties
sagaidāmas reakcijas jeb blakusparādības. Tomēr šādu
reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra
vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma aizsardzība.
Vai drīkstu saņemt vakcīnu? Būtiskākie brīdinājumi
Informatīvajā materiālā ietverta svarīgākā informācija, kad pirms vakcinācijas veikšanas būtu jākonsultējas
ar ārstu. Proti, cilvēkam jājautā savam ģimenes ārstam,
vai drīkst saņemt šīs vakcīnas, ja iepriekš pēc cita veida vakcīnas saņemšanas ir bijusi alerģiska reakcija vai ir
bijusi alerģiska reakcija pēc pirmās vakcinācijas ar šīm
Covid-19 vakcīnām.
Pirms vakcinācijas nepieciešams konsultēties ar speciālistu, kurš izvērtēs vai drīkstat vakcinēties. Pirms vakcinēšanās nepieciešams obligāti informēt ārstu, ja tiek
novērota smaga saslimšana, drudzis, Covid-19 raksturīgi
simptomi, ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, ir jāievēro pašizolācija vai karantīna pēc kontaktēšanās ar cilvēku, kam ir Covid-19, vai tas gaida testa rezultātus, kā
arī ja ir nokavēta vakcinācijas vizīte.
Informatīvajā materiālā norādīta visu reģistrēto vakcīnu informācija, taču tā neaizstāj oficiālo zāļu lietošanas
instrukciju, kas ikvienam pieejama Zāļu reģistrā, un ārsta
sniegtos norādījumus.
Pētījumi liecina, ka biežākās blakusparādības ietver paaugstinātu ķermeņa temperatūru (dažkārt virs 38°C), drudzi, galvassāpes, nogurumu, sāpes injekcijas vietā, muskuļu un locītavu sāpes, apsārtumu, pietūkumu injekcijas
vietā. Šīs blakusparādības parasti ilgst 1 līdz 3 dienas un
pēc tam izzūd.
Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām.
Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients var ziņot par konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī
elektroniski Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.
gov.lv > “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm
un biovigilanci”.
ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās vakcīnas ir pārbaudītas un drošas lietošanai.
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RUNDĀLES NOVADĀ PIEEJAMI
JAUNI BEZMAKSAS WIFI PUNKTI
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UZMANĪBU!!! UZMANĪBU!!! UZMANĪBU!!!
ATGĀDINĀM AUTOBRAUCĒJIEM UZVEDĪBU UN
SATIKSMES NOTEIKUMUS DZĪVOJAMĀ ZONĀ
DZĪVOJAMĀS ZONĀS, DAUDZDZĪVOKĻU NAMU
PAGALMOS UN STĀVVIETU TERITORIJĀS
TRANSPORTLĪDZEKĻU BRAUKŠANAS ĀTRUMS
NEDRĪKST PĀRSNIEGT 20 KM/H.
DZĪVOJAMĀS ZONĀ:
velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā;
gājējiem, velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem ir
priekšroka;
izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

ATCERĒSIMIES PAR MŪSU BĒRNU UN
LĪDZCILVĒKU DROŠĪBU!!!
Rundāles novada vecāki un iedzīvotāji

No maija Rundāles novada iedzīvotājiem un viesiem
pieejams bezmaksas bezvadu
interneta (WiFi) pieslēgums 12
publiskās vietās. Lai pieslēgtos
bezmaksas internetam publiskās piekļuves vietās, lietotājam
jāizvēlas WiFi tīkls ar nosaukumu WiFi4EU.
Astoņi no tiem ir āra piekļuves punkti (Multifunkcionālā
centra Pilsrundālē amfiteātris,
Svitenes Saieta nams un multifunkcionālā sporta arēna Svitenē, ieeja pie Sociālā centra
Saulainē, 2 punkti Pilsrundāles
vidusskolas teritorijā, Mežotnes
baznīca un autobusu stāvlaukums pie Rundāles pils). Četri
punkti nodrošinās bezvadu internetu iekštelpās (divi Pilsrundāles vidusskolā, Saulaines

pakalpojumu pieņemšanas punktā PII “Mārpuķīte” telpās un
Viesturu kultūras centra pirmajā
stāvā).
Bezvadu interneta piekļuves
punkti izveidoti Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU ietvaros.
WiFi iekārtu iegādei un bezvadu interneta piekļuves punktu
ierīkošanai piešķirts Eiropas
Komisijas finansējums 15 000
eiro apjomā. Bezvadu interneta
punktu ierīkošanu nodrošināja
SIA OSS Networks. Ātru un stabilu interneta pieslēgumu WiFi
punktos nodrošina SIA LinkIT.
Pieslēgumu skaits bezmaksas tīklam nav ierobežots, un
nodrošinātais interneta ātrums
(vismaz 30 Mbit/s) ir pietiekams
ātrai datu pārraidei un failu apmaiņai.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma
SAULAINES TERITORIĀLĀ STRUKTŪRVIENĪBA
2021./2022. mācību gadā
uzņem šādās specialitātēs
Ar pamatskolas izglītību:
• lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (jaunums)
• datorsistēmu tehniķis
• pavārs
• viesmīlības pakalpojumu speciālists.
Mācību ilgums 4 gadi.
Ar vidējo izglītību:
• augkopības tehniķis - neklātienē(maksas grupa)
Mācību ilgums 1,5 gadi
Informācija par iestāšanos skolā www.saulaine.lv
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/Turpinājums/
Divi grupējumi
Kas ir “blatnije”? Tie ir kriminālnoziedznieki, kuru neliels
skaits bija katrā politisko nometnē. Galvenokārt viņi bija “stukači”, tas ir – ziņu pienesēji. Tie bija
noziedznieki, ārkārtīgi cietsirdīgi,
un visi no viņiem baidījās.
Otra sociālā grupa bija iekšējā nometnes valdība, kas sastāvēja no aktīvi noskaņotiem dažādu nāciju politieslodzītajiem.
Visaktīvākie bija ukraiņi, vieni vai
kopā ar baltiešiem. Vēl bija “melno” iekšējā valdība, kas arī bija
diezgan cietsirdīga. Parastos
politiskos viņi neaiztika, nodevas no paciņām nebija jādod. Ar
“blatnijiem” viņiem bija kaut kas
pamieram līdzīgs. Viņu galvenais
uzdevums bija cīņa ar “stukačiem”. Cik liela bija šīs iekšējās
valdības vara, pastāstīšu vienu
gadījumu.
“Stukači” nometnē
Mums sākumā bija ukraiņubaltiešu valdība. Tie pret “stukačiem” bija sevišķi nežēlīgi. Ja
kādu izsauca uz komandantūru,
tad viņš jau trīcēja, ka viņu nenotur par “stukaču”. Minētais
gadījums notika šādi: nometnes
ēstuvē bija neliela skatuvīte, kur
bieži spēlēja ieslodzīto orķestris.
Reiz, vakariņas ēdot un mūzikai
skanot, kāds jauns ukraiņu ieslodzītais aukstasinīgi piegāja pie
galda un nodūra vienu ieslodzīto.
Kad visus sauca uz komandantūru un pratināja, neviens nebija
redzējis, kas to izdarīja, lai gan
visi redzēja. Tas bija jauns, izskatīgs, gara auguma ukrainis
ar ļoti maigu sejas izteiksmi, kas
atgādināja nevainīgu jaunekli.
Protams, ka es arī viņu redzēju
(uzvārdu nezinu), un izrādījās, ka
tas bija ukraiņu valdības galvenais “killeris”. Kad lieta nonāca
tik tālu un nometnē praktiski nebija neviena “stukača”, valdībai
nekas cits neatlika, kā nometni
izformēt, jo nebija nekādu ziņu
par iekšējo noskaņojumu. Izformēšana bija diezgan sarežģīta.
“Blatnije” izrēķinās
Vispirms iesūtīja ap 30 krimi-

nālistu, kas bija bruņoti ar dzelzs
armatūras gabaliem. Sākās kautiņš starp abām “blatniju” grupām, un iesūtītie “blatnije” vinnēja, jo tā bija aprēķināts spēku
samērs. Tad izformēja iepriekšējo “blatniju” grupu un aizveda uz
citu nometni. Tas bija vajadzīgs,
lai varētu izformēt pārējos un
iekšējo valdību galvenokārt, jo
citādi nebija iespējams: ieslodzītie nebūtu klausījuši, sāktos
nemieri, un es redzēju, kā 2000
cilvēki iziet no barakām, lauž
galdus un solus (viss, ko var
salauzt) un rēc nenormālā balsī. Nemanot visus pārņem tāda
masu psihoze (arī mani). Iekšējie
lēģera darbinieki ir bezspēcīgi, jo
zonas iekšpusē neviens uzraugs
nedrīkst būt ar ieroci. Sākās panika ārpusē. Uz apsardzes “viškām” tika uzstādīti ložmetēji, jo
galvenais bija nosargāt zonu, jo
diviem tūkstošiem satrakotu ieslodzīto nometnes apsardze nebija spējīga pretoties. Visvairāk
uztraukušās bija apsargu sievas
– kas mums būs? Kas būs, tas ir
skaidrs. Pa nakti sabrauc papildspēki un nometne pakāpeniski
nomierinās. Zviedris no Elejas
Otrs gadījums manā nometnes dzīvē notika 1. maijā 1953.
gadā. Ap pusdienas laiku no
nometnes slimnīcas bija iznācis
ieslodzītais Zviedris. Viņš bija
no Elejas pagasta un slimoja ar
plānprātību. Iznācis no slimnīcas
apakšveļā, tuvojās žogam, kas
sastāvēja no trīs dzeloņstiepuļu
kārtām. Pie pirmās rindas, kas
atradās 10 m no žoga, sargs
viņu nošāva. Tas satracināja visu
nometni, un ieslodzītie iznāca no
barakām. Sākās šausmīga rēkoņa, kas turpinājās līdz pašam
vakaram. Tā kā izlauzties bija
bezcerīgi, pūlis pamazām nomierinājās.
Dumpis nometnē
Līdzīgs notikums notika Eskibastuzā, kura atradās netālu no
mums. Par to arī atmodas laikos
tika rakstīts avīzē. Lietas būtība
šāda: nometnē izcēlās dumpis.
Iekšējo apsardzi sagūstīja un ielika karceros. Virs nometnes tika
uzvilkts melns karogs, kas nozī-

mēja anarhiju. Pārrunas ar ārējo
NKVD nedeva rezultātus. Tieši
kādas prasības, es neatceros.
Darbā neviens negāja. Tā tas
turpinājās veselu mēnesi. Tad
nometnē iebrauca krievu tanki
un atklāja ložmetēju uguni pa
abām baraku pusēm (barakas
bija izvietotas kā iela). Neatceros, cik bija kritušo, bet pārējos
izformēja pa citām nometnēm.
Tā beidzās nometnes sacelšanās.
Blakus Karagandai atradās
divas nometnes: Džezkazgana
un Spaska. Pirmā ieguva 1/3
Padomju Savienības vara rūdas.
Tanī strādāja atlasīti visstiprākie ieslodzītie. Tā kā izmantoja
sauso borēšanu, vara putekļi,
kas bija indīgi, nosēdās cilvēku
plaušās un nebija atklepojami.
Trīs mēnešu laikā stiprākais vīrs
bija tikai ēna, un viņu pārvietoja
uz blakus esošo invalīdu nometni
Spaskā. Tur vai nu viņš “atdeva
galus”, vai palika uz mūžu invalīds. Vēlāk sākās slapjā borēšana, un stāvoklis uzlabojās. Arī
mums bija līdzīga situācija, bet
smilšakmeņa putekļi nebija indīgi un izsauca silikozi, kas nebija
nāvējoša. Ogļu putekļi nenosēdās plaušās, un tos varēja atkrēpot. Tas nu būtu apmēram viss,
lai gan daudz palika neuzrakstīts
(sniega vētras, kad no barakas
bija novilktas virves un ieslodzītie uz darbu negāja; tāpat vasaru bija ogļu putekļu vētras, kad
viss bija melns un zobos čirkstēja ogļu un smilšu putekļi).
Izsūtījumā Omskas apgabalā
1956. gada maija vidū pa
maršrutu Omska – Tara ar autobusu nonācu līdz sādžai Jevgaščino. Tālāk kājām bija jādodas
uz 12 km attālo sādžu Jagotova,
kur dzīvoja mani vecāki. Skats
bija šausmīgs. Sādža sastāvēja
no pussagruvušām ēkām. Manu
vecāku māja bija vienistabu
koka būda ar galīgi cauru jumtu.
Mājā atradās plīts, divas lāviņas
ar salmu maisiem gulēšanai,
galds bija sasists no uz pusi pārplēstiem kokiem (dēļu nebija).
Soliņi tāpat bija no pāršķeltiem
kokiem. Skapja nebija, un tā vie-

tā noderēja sienā iesistas naglas. Vairāk mēbeļu nebija.
Pie vecākiem
Vecāki, protams, bija ļoti priecīgi un pārsteigti. Ar ko mani
pacienāja, neatceros. Pie mājas atradās neliels dārziņš. No
dzīvniekiem bija cūka (kas knapi
turējās kājās, jo nebija, ar ko barot). Galvenais iztikas avots bija
govs. Ja tās nebūtu, tad nezinu,
kā viņi izdzīvotu, jo par darbu
kolhozā maksāja vienīgi ar kādiem 100 gramiem graudu par
darba dienu. Kultivētu ganību
nebija ne kolhozam, ne pārējiem.
Sienu kolhozs pļāva purvainās
pļavās, un, kamēr nebija kolhoza plāns izpildīts, kolhozniekiem
vispār bija aizliegts pļaut. Kolhoza plāns vilkās apmēram līdz
septembra vidum, un tad nu
kolhoznieki varēja pļaut, kur kas
bija palicis. Zāle bija pāraugusi,
un tai bija pakaišu vērtība. Tā kā
tēvs nespēja sagādāt vajadzīgo
daudzumu, mamma ar rokām
plūca gar sētmalām un kur vēl
bija palicis kāds zāles kušķītis.
Uz pavasari govs knapi turējās
kājās, un bija jāmeklē, vai zem
sniega nav kāds kušķītis. Tāda
bija vecāku dzīve līdz manai pārnākšanai. Tēvs bija vājas veselības, un visu galveno veica māte.
Tad es sapratu, cik liela mīlestība un pašuzupurēšanās bija
vajadzīga, lai no tās šausmīgās
nabadzības vēl nosūtītu man
paciņu. Man tiešām bija asaras,
kad nometnē es saņēmu paciņu.
Elektriķa gaitas
Kolhoza priekšsēdētājs gribēja mani pierunāt, lai stājos darbā
kolhozā. Protams, es nepiekritu
un aizgāju uz Koršunovas MTS.
Mani pieņēma par elektriķi, un es
sādžā noīrēju istabiņu, jo vecāku
sādža atradās 12 km no MTS.
Galvenais elektriķis tāds lecīgs
un ļoti slinks. Pēc pāris mēnešiem viņu atbrīvoja un mani ielika viņa vietā. Man nebija palīga,
un visu vajadzēja darīt pašam.
Vecāki palika Jagotovā, jo man
vajadzēja dzīvokli. Es saņēmu
72 rubļus (jaunā naudā) un varēju vecākiem palīdzēt. Nākamā,
1957. gada pavasarī man iedeva
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tiem laikiem pieklājīgu māju ar
istabu un virtuvi, zem kuras bija
neliels pagrabs. Iedeva arī dārzu
– sešas sotkas. Vecāki pārcēlās
pie manīm, un nu jau varējām
dzīvot normāli, jo bija govs, cūka
un vistas. Tēvs arī sāka strādāt
būvbrigādē.
Laikam tanī pašā vasarā MTS
vietā izveidoja sovhozu, kurā ietilpa 19 sādžas, 70 000 ha zemes, un garumā tas sniedzās 60
km. Lauksaimniecībā izmantoja
11 000 ha, pārējais bija meži un
purvi, kuros ieguva lopbarību.
Valsts elektrotīkla nebija, un
katrā sādžā bija sava elektrostacija, ko darbināja traktora DT-54
motors un divi motoristi, jo staciju darbināja no 5 vai 6 rītā līdz
10-tiem vakarā. Motoristi bija
nodzērušies traktoristi. Tad sākās īsta elle. Lai gan katrā sādžā
bija savs elektriķis, bet vairāk kā
drošinātājus un lampiņu nomainīt viņi nemācēja. Centrā bija
lielāka spēkstacija, jo bija trīs
agregāti 100 un 200 zirgspēki.
Arī bija divi motoristi, tikai labāki
kā pārējās sādžās. Man iedeva
ļoti labu puisi no būvbrigādes,
Borisu, kurš bija jāapmāca par
elektriķi. Viņš palika arī manā
vietā.
Tēva zaudējums
Laime nebija ilga, jo 1959.
gada pavasarī tēvs saslima ar
plaušām. Tagad domāju, ka tas
bija vēzis. Slimība ļoti ātri progresēja, un maija beigās jau tēvs
necēlās no gultas un šausmīgi
mocījās ar elpošanu. Kad kļuva
pavisam neciešami, es izlūdzos
mašīnu un no rajona centra Taras atvedu skābekļa spilvenu.
Tēvs ārkārtīgi ātri steidzās ieelpot skābekli. To viņš atkārtoja ik
pēc 5 minūtēm.
Te jau nebija nekādas sistēmas, ar ko dozēt. Varbūt tas bija
arī labi, jo saīsināja viņa mokas,
burtiski sadegot. Viņš jau pārstāja elpot, kad pieskrēja mamma
un, apķērusi viņu, sauca: “Tētiņ,
neaizej!” Viņš it kā pamodās un
vēl četras stundas mocījās, līdz
aizgāja mūžībā.
Es gribu teikt vienu: nekad nesauciet mirstošu cilvēku atpakaļ,

lai cik viņš mīļš būtu, jo tā tikai
paildzināsiet viņa ciešanas.
Bija jādomā par bērēm. Zārkus taisīja vietējā būvbrigāde.
Tie drīzāk līdzinājās cūku silēm,
nevis zārkam. Zārks bija sasists
no neēvelētiem dēļiem. Paskatoties vien uz to, sirds kāpa pa
muti laukā. Izvadītājs bija mans
draugs skolas direktors. Tikai
viņš vairāk par pāris vārdiem
pateikt nevarēja, viņam arī aizrāvās elpa, arī viņš pārdzīvoja.
Profesionāla izvadītāja mums
nebija. Kapi atradās sādžā apmēram 100 m no mūsu mājām.
Tā kā kapiem žoga nebija un pa
ielu staigāja cūkas, kas bieži apciemoja kapsētu, steidzos izgatavot dzelzs žogu un nelielu piemineklīti. Tagad kapi ir likvidēti
un tur sabūvētas mājas. Tā ka
konkrēti atrast tēva kapa vietu
nav iespējams. Tēva nāve mani
smagi satrieca, sekoja vēl viens
trieciens – saimniecisks. Aprakstīt būtu gari, tādēļ teikšu, ka to
visu kopā mani nervi neizturēja
un es saslimu ar neirastēniju
diezgan smagā formā. Dienu un
nakti griezās galva (kā mazliet
iedzēris) un nepārtraukti sajutu
bailes, tikai nezinu, no kā. Slimība progresēja, un es vairs nespēju sakarīgi domāt un sastādīt
teikumus. Mazliet trīcēju, un, ja
ko biju ieņēmis galvā, nevarēju
no tā atbrīvoties. Protams, lūdzu
direktoru no galvenā elektriķa
mani atbrīvot. Mani norīkoja par
motoristu centra elektrostacijā.
Tā es mocījos visu vasaru. Zāles
priekš nerviem bija tikai broma
pilieni. Protams, tās neko nepalīdzēja, un es jau sāku domāt par
trako māju. Tad notika sekojošais: kādā rudens vakarā es dežūrēju elektrostacijā un pie manis ienāca naktssardze vienkārši
papļāpāt. Tā bija tante gadus
50–55 veca. Sākām runāt par
dzīvi. Es izstāstīju savas bēdas,
un viņa teica, ka viņai bijusi līdzīga situācija un viņa ārstējusies
Omskas trako namā. Tā mēs
pļāpājām dažādas lietas ilgi, līdz
maiņas beigām. Tad sākās brīnums, kuram nav izskaidrojuma,
izņemot sargeņģeļus, kas man

Tēva kapavieta Sibīrijā
ir palīdzējuši vairākkārt. Es ticu,
ka tādi ir un viņi jau trešo reizi
ir palīdzējuši. Es esmu fatālists
un ticu, ka likteni vada augstāki
spēki neatkarīgi no paša vēlēšanās.
Otrā rītā pēc sarunas ar sardzi, ticiet vai neticiet, es pamodos cits cilvēks. Man bija kā no
acīm nokritis plīvurs. Pazuda
galvas reibonis, mūžīgās bailes,
un smadzenes sāka sakarīgi domāt. Pa vienu nakti es biju kļuvis
vesels, un ar katru nākošo dienu
stāvoklis uzlabojās. Tas notika kā
Dieva brīnums. Teikt, ka sardzei
bija kādas īpašas spējas, nevar,
jo viņa nebija tā sauktā “tautas
dziedniece”. Tātad Dievs tomēr
ir vai kāds augstāks spēks, kas
neatkarīgi no tevīm veido likteni.
Sakarā ar to dzīve kļuva normāla. Darbs bija viegls, un varēja
piestrādāt papildus, labojot auto
un traktoru elektroiekārtas. Bet
laime nebija ilgi. Sovhozā notika
nelaimes gadījums ar letālām
sekām, un mūsu direktors dabūja kārtīgu brāzienu par to, ka
saimniecībā nebija drošības tehnikas inženiera, un izvēle krita uz
manīm. Lai kā es turējos pretī,
tomēr mani piespieda, var teikt,
ar varu. Man ārkārtīgi nepatika
šis darbs.
Bija jāatbild par drošības
tehniku un ugunsdrošību. Drošības tehnika, salīdzinot ar tagadējām prasībām, bija šausmīgā
stāvoklī, bet es praktiski varēju

piespiest pārvaldniekus saskaņot un ieviest drošības tehnikas
instruktāžas žurnālus un dot dažādus priekšrakstus, kurus daļu
neņēma par pilnu un daļu arī
praktiski nevarēja izpildīt. Praktiski es varēju darīt vai nedarīt,
jo, ja kas būtu noticis, atbildīgais
un vainīgais būtu es un direktoram būtu miers. Tā es nostrādāju, līdz mani 1964. gadā noņēma
no specuzskaites un novembrī
mēs atgriezāmies mājās.
Mana personīgā dzīve
Kad beidzās slimošana ar
nerviem, feldšere teica, ka obligāti vajagot nodibināt savu ģimenes dzīvi, tas ir, apprecēties.
Mamma gribēja, lai es braucu
atvaļinājumā un mēneša laikā
apprecos. Pat bija izraudzījuse
man nākamo sievu. Tā bija meitene, ar ko viņi bija kopā izsūtījumā, bet viņus atbrīvoja daudz
agrāk. Tā es aizbraucu uz Latviju
un apmetos pie agrāk izsūtītā
Lejnieka, kas bija no mūsu pagasta. Tā arī aizbraucu apciemot perspektīvo līgavu. Uzņēma
ārkārtīgi laipni, jo laikam mammas un viņu domas sakrita. Ciemojoties man iekšējā balss teica
– tikai ne to! Vēl šodien pateicos
savam sargeņģelim, jo izrādījās,
ka tas bija pareizais lēmums, jo
viņa bija ļoti valdonīga un cieta,
un es tur būtu tikai “peška”.
Noslēgums nākamajā
izdevumā.
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Platība (ha)

Rundāles pagasts
40760010050

Punslavu pers.palīgs

1,5000

40760020055

Pasteļi

0,3000

40760020073

Pasteļi

0,1800

40760030228

Pilsrundāle 25

0,0150

40760030271

Pilsrundāle 68

0,0300

40760030278

Pilsrundāle 76

0,0300

40760030286

Pilsrundāle 84

0.0300

40760030291

Pilsrundāle 90

0,0300

40760030292

Pilsrundāle 91

0,0300

40760030301

Pilsrundāle 89

0,0300

40760030309

Pilsrundāle 108

0,0300

40760030321

Pilsrundāle 122

0,0300

40760030325

Pilsrundāle 27

0,0300

40760030335

Pilsrundāle 136

0,0300

40760030432

Rundāles ciemats 6

1,0500

40760030458

Pilsrundāles ciemats 2

0,6400

40760030602

Rundāles ciemats 6

0,2800

40760030436

Pilsrundāle 137

0,3900

40760030571

Pilsrundāle 137

0,0700

40760030594

Pilsrundāle 137

0,0900

40760030452

Pie Spricēniem

0,2000

40760030564

Pilsrundāles garāža 66

0,0100

40760030565

Pilsrundāles garāža 67

0.0073

40760050070

Mazveides

3,3000

40760080121

Saulaines mazdārziņš 5.4

0.0250

40760080134

Saulaines mazdārziņš 2.17

0,0500

40760080124

Saulaines mazdārziņš 2.19a

0.0250

40760080126

Saulaines mazdārziņš 2.20

0,0500

40760080139

Saulaines mazdārziņš 2.2

0,0500

40760080119

Saulaines mazdārziņš 2.8

0,0500

40760080141

Saulaines mazdārziņš 3.4

0.0300

40760080143

Saulaines mazdārziņš 3.6

0,0500

40760080173

Saulaines mazdārziņš 3.34

0.0600

40760080182

Saulaines mazdārziņš 3.34

0,0500

40760080183

Saulaines mazdārziņš 3.43

0,0500

40760080223

LLT 272

0,0790

40760080224

LLT 149

0,0250

40760080226

LLT 139

0,0250

40760080227

LLT 122

0,0680

40760080231

LLT 220

0,0350

40760080236

LLT 270

0,0500

40760080244

LLT 251

0,0250

40760080249

LLT 285, 185

0.0500

40760080248

LLT 285, 185

0,0900

40760080253

LLT 268

0,0500

40760080256

LLT 134

0,0250

40760080266

LLT 290

0,0900

40760080270

LLT 254

0,2300

40760080271

LLT 173

0,0500

40760080273

LLT 174

0,0100

40760080277

LLT 205

0,0500

40760080383

Jaunbērzi

0,3000

40760100045

Eglītes 3

0,7000

40760080383

Jaunbērzi

0,3000

40760100045

Eglītes 3

0,7000

Svitenes pagasts
40880010095

Pašvaldībai piekritīgā zeme

0.7000

40880040264

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040265

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040266

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040288

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040282

Svitenes mazdārziņi

0,0600

40880040291

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040292

Svitenes mazdārziņi

0,0600

40880040325

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040342

Svitenes mazdārziņi

0,0600

40880040390

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040372

Svitenes mazdārziņi

0,1000

40880040432

Svari

1,3100

40960040178

Pie dīķa

0,0680

40960070302

Bērsteles lauki

1,3300

40960070355

Pie tilta

0.2600

40960070101

Bērsteles pļavas

5,4000

40960080085

Vairogu mazdārziņš 6

0,1691

Viesturu pagasts

40960020040

0,1100
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