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29.augustā, Rundāles novada domes priekšsēdētājam un būvfirmas „Kvintets
M” valdes loceklim Aināram
Marinskim simboliski pārgriežot sarkano lentu, svinīgi atklāts Rundāles novada
Multifunkcionālais centrs.
Tā rekonstrukcija un celtniecība, paplašinot un pārbūvējot
Rundāles novada pašvaldības
un pasta ēku, iedzīvotāju acu
priekšā noritēja sešos posmos
no 2016.gada novembra.
Klātesot iedzīvotājiem, pašvaldības deputātiem, darbiniekiem, būvniekiem, pateicoties
korim „Runda” un folkloras kopai
„Dimzēns” un citiem muzikāli atraktīviem priekšnesumiem, rekonstruētās telpas ieskandinātas pozitīvā un gaišā noskaņā.
Atklāšanā saņemti apsveikuma
vārdi no būvniecībā un rekonstrukcijā iesaistītajām personām,
viesiem un iedzīvotājiem.
Multifunkcionālais
centrs
turpmāk kalpos novada iedzīvotājiem ar paplašinātu administratīvu, veselības pakalpojumu
un kultūras nozīmi. Jaunajā ēkā
iekārtota Pilsrundāles bibliotēka, sarīkojumu zāle, iedzīvotājus
ērti uzņemt Vienotajam klientu
apkalpošanas centram un pašvaldības administrācijas speciālistiem. Jau iepriekš rekonstruētajā centra daļā bija pieejams
doktorāts, aptieka, pasts.
Kompleksu, virzienā uz Rundāles pils pusi, papildina brīvās
dabas estrāde, kuru īpašu rada
mākslinieka Mārtiņa Gilla radītie
saules pulksteņi – īpašas metāla konstrukcijas, kas projicē, no
vispārpieņemtā, atšķirīgu Rundāles laiku uz vienas un stundas,
kas atlikušas līdz saulrietam, uz
otras estrādes sienas.
8.lpp ►
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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

RUNDĀLEI SAVS LAIKS
ATKLĀJ MULTIFUNKCIONĀLO CENTRU

Multifunkcionālajā centrā izvietots doktorāts, aptieka, pasts, pašvaldības administrācija, vienotais klientu
apkalpošanas centrs, bibliotēka, telpas kultūras pasākumiem, estrāde

Viens no saules pulksteņiem uz estrādes sienas projicē laiku līdz saulrietam…..
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PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA
Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298
* dome@rundale.lv

DOME LĒMUSI
Rundāles novada domes 2019.gada
25.jūlija sēdē:
PIEŅEM NOLIKUMU
Pieņemts Rundāles novada domes starpinstitūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

SAKĀRTO ĪPAŠUMTIESĪBAS

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843

* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107

Lemts nostiprināt zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā „Ziedoņi 4”

APSTIPRINA IZSOLES
NOTEIKUMUS

* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;

* ivars.cerlenoks@rundale.lv

Sociālā dienesta
vadītāja
KRISTĪNE BRŪVELE
) 63962148; 26674834

* kristine.bruvele@rundale.lv

Bāriņtiesas
priekšsēdētājs un
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājs EDVĪNS BALODIS
) 63962242; 26597960
* barintiesa@rundale.lv
* dzimtsaraksti@rundale.lv

Lemts organizēt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Maldi”, kadastra
numurs 4076 003 0437, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0437, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā izsoli. Apstiprināti izsoles noteikumi.
Ārkārtras sēdē 2019.gada 12.augustā:
Lemts par Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāju viedokli saistībā ar sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo teritoriālā iedalījuma modeli.
Lemts neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto un sabiedriskai apspriešanai nodoto teritoriālā iedalījuma
modeli, kas paredz Rundāles novada pašvaldību
apvienot ar Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldībām un iesniegt lēmumu Saeimai,
Ministru kabinetam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  ► Vairāk 4.lpp
2019.gada 29.augusta sēdē:

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194

IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS TELPAS

* martins.brikers@rundale.lv

Finanšu un investīcijas
nodaļas vadītāja
Marija Abramčika
) 63962258, 27842258
* marija.abramcika@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052

Pamatojoties uz Saulaines sociālā centra nolikumu kādai personai izīrēta dzīvojamā telpa
– dzīvoklis Saulaines sociālajā centrā. Citai personai izīrēts dzīvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā ”Punslavas”, Punslavās, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā.

PERSONU IEVIETO
APRŪPES IESTĀDĒ

Kase SAULAINĒ
) 63921813

Pamatojoties uz personas iesniegumu, ņemot
vērā likumdošanas normas un Sociālā dienesta
izvērtējumu, lemts par personas ievietošanu ilgstošā sociālā aprūpes iestādē.

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217

APSTIPRINA IZSOLES
NOTEIKUMUS

Kase VIESTUROS
) 63962126

Lemts organizēt Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, kadastra
numurs 4096 007 0121, zemes vienības ar ka-
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dastra apzīmējumu 4096 007 0120, Viesturu
pagastā, Rundāles novadā izsoli. Apstiprināti izsoles noteikumi.

APSTIPRINA IZSOLES
REZULTĀTUS
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pupiņas”, kadastra numurs
4076 008 0095, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4076 008 0372, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0,2076 ha
izsoles rezultāti. Par uzvarētāju atzīta persona,
kas nosolījusi augstāko cenu EUR 2426,00 (divi
tūkstoši četri simti divdesmit seši eiro).
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības
nekustamā īpašuma „Dzirnas”, kadastra numurs
4076 003 0654, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0653, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, ar kopējo platību 0,1771 ha
izsoles rezultāti. Par uzvarētāju atzīta persona,
kas nosolījusi augstāko cenu EUR 2126,00 (divi
tūkstoši viens simts divdesmit seši eiro).
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausmas”, kadastra numurs
4076 008 0300, kura sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4076
008 0300, 24,97 ha platībā izsoles rezultāti. Par
uzvarētāju atzīts SIA “PS Līdums”, ar nosolītu
nosacīto cenu EUR 186 674,00 (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit
četri eiro).

PIEŠĶIR ADRESI
Pamatojoties uz personas iesniegumu piešķirta adrese Rundāles novada adresācijas objektam, dzīvošanai paredzētai ēkai.

ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
Pamatojoties uz personas iesniegumu, atļauts
sadalīt nekustamo īpašumu, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā ar kopējo platību 26,0 ha, atdalot zemes vienības ar 1,34 ha, 2,58 ha, 3,45 ha,
3,88 ha un 2,65 ha platībā, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. Jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirti nosaukumi un noteikts
zemes lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz personas iesniegumu, atļauj
sadalīt nekustamo īpašumu Rundāles pagastā,
Rundāles novadā ar kopējo platību 1,4174 ha, atdalot zemes vienību 0,6358 ha platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam 0,6358 ha platībā piešķirts nosaukums un noteikts lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz juridiskas personas iesniegumu, atļauts sadalīt nekustamo īpašumu Svitenes pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību
11,13 ha, 
► 3.lpp

Nr. 5 (258) 2019.gada Septembris

3

Rundāles novada ziņas

DOME LĒMUSI
atdalot zemes 2,03 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem piešķirts
nosaukums un noteikts zemes lietošanas
mērķis.
Pamatojoties uz personas iesniegumu,
atļauts sadalīt nekustamo īpašumu Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo
platību 38,66 ha, 2,24 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atdalītā
zemes vienība ar 2,24 ha, pievienota nekustamajam īpašumam Svitenes pagastā,
Rundāles novadā. Zemes vienībai noteikts
zemes lietošanas mērķis.

ATSAVINA ĪPAŠUMUS
Lemj nodot atsavināšanai pašvaldības
īpašuma objektus – dzīvokli daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā “Sēļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kura sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 53,5 m2, kā
arī dzīvokli daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
“Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 72,9 m2.
Uzdod nosūtīt juridiskajai nodaļai atsavināšanas paziņojumu īrniekiem, kuriem ir
pirmpirkuma tiesības.

APSTIPRINA ZEMES
IERĪCĪBAS PROJEKTUS
Apstiprināts SIA „ BAUSKAS MĒRNIEKS”
izstrādātais Zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Maizītes” un “Jānīši”,
Svitenes pagastā, Rundāles novadā zemes
vienībām. Jaunizveidotajām zemes vienībām 3,47 ha, 5,12 ha un 12,89 ha platībā
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Apstiprināts SIA „ BAUSKAS MĒRNIEKS”
izstrādātais Zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā zemes vienībai.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 24,54 ha platībā piešķirts nosaukums
“Kreimenes” un mainīta uz zemes vienības
esošai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām būvēm adrese no „Dienesta viesnīca”,
Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads uz Skolas iela 6, Saulaine, Rundāles
pagasts, Rundāles novads.
Piešķirta jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 0,02 ha platībā un uz zemes vienības esošai ēkai adrese „Transformatora ēka TP-4226”, Saulaine, Rundāles
pagasts, Rundāles novads.

Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 0,05 ha platībā un uz zemes vienības esošai ēkai piešķirta adrese “Leldes”,
Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles
novads. Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam Skolas iela 6 noteikti zemes lietošanas mērķi: 2,93 ha platībā - trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve;
8,39 ha platībā - dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda
cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa;
2,70 ha platībā - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas; 10,52 ha platībā
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam „ Transformatora ēka TP-4226” noteikts zemes lietošanas
mērķis – zeme, maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam „Leldes” noteikts
zemes lietošanas mērķis - Individuālo
dzīvojamo māju apbūve, savukārt nekustamajam īpašumam “Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums” – Izglītības un
zinātnes iestāžu apbūve.

IZNOMĀ ZEMI
Pamatojoties uz personas iesniegumu,
iznomāta pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Saulaines garāža”, Saulainē,
Rundāles pagastā, Rundāles novadā zemes
vienība 0.0055 ha platībā, garāžas uzturēšanai uz pieciem gadiem.

BIEDRĪBA SAŅEM LĪDZFINANSĒJUMU PROJEKTA REALIZĀCIJAI
Pamatojoties uz senioru biedrības „Dzīvotprieks” pieteikumu finansējuma piešķiršanai un Rundāles novada domes 2011.
gada 24.februāra Nolikumu „Par finansiālā
atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai”, Rundāles
novada dome lēmusi piešķirt 120,00 EUR
projekta “Apceļošanas tūre pie kaimiņiem”
realizēšanai no Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

LEMJ PAR AIZŅĒMUMU
MEŽOTNES BAZNĪCAS
TORŅA PĀRBŪVEI
Ņemot vērā Mežotnes baznīcas kā kultūrvēsturiskā mantojuma objekta nozīmību

Rundāles novada tūrisma attīstības kontekstā, saskaņā ar Rundāles novada domes
2018.gada 26.jūlija lēmumu, tika sagatavots projekta „Ainava kā resurss: atbalsts
jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā” pieteikums un iesniegts
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros.
Saskaņā ar Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam vadošās iestādes Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2019.
gada 16.janvāra lēmumu Nr.5-46/396,
projekta realizācijai piešķirts finansējums.
Saskaņā ar apstiprinātā projekta budžetu,
baznīcas torņa rekonstrukcijai paredzētais
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums EUR 184 100,00 apmērā. Saskaņā ar Rundāles novada domes
īstenotās iepirkuma procedūras “Mežotnes
baznīcas atjaunošanas 1.kārtas būvdarbi”
rezultātiem, uzvarētāja pretendenta SIA
“KVINTETS M” piedāvātā līgumcena (bez
PVN) ir EUR 289 218,26 (divi simti astoņdesmit deviņi eiro divi simti astoņpadsmit
eiro 26 centi). Līguma paredzamā kopsumma, ieskaitot PVN 21% ir 60735.83. Kopējā
līguma summa EUR 349954.09. Rundāles
novada dome lēmusi lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts
kasē EUR 184000,00 (Viens simts astoņdesmit četri tūkstoši eiro) apmērā Mežotnes baznīcas ēkas torņa pārbūvei un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvei.

GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS
Pieņemot Rundāles novada domes
2019.gada saistošos noteikumus Nr.8
apstiprināti grozījumi Rundāles novada
domes budžetā (2018.gada 8.decembra
saistošie noteikumi Nr.12 “Par Rundāles
novada domes budžetu 2019.gadam”). Ar
grozījumiem apstiprināts 2019.gada budžets ieņēmumos EUR 5596780 apmērā
un izdevumos EUR 7373307 apmērā.
Ar Rundāles novada domes 2019.gada
budžeta finansēšanas sadaļām iespējams
iepazīties Rundāles novada domes mājas
lapā www.rundale.lv.
Lēmumus aprakstīja:
Kristīne Līdaka,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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RUNDĀLES NOVADA IEDZĪVOTĀJI UN DEPUTĀTI NEATBALSTA ADMINISTRATĪVI
TERITORIĀLO REFORMU
Rundāles novada deputāti
2019.gada 17.jūnijā organizēja
sanāksmi ar Rundāles novada
pašvaldības iedzīvotājiem, lai
diskutētu par izstrādāto Administratīvi teritoriālo reformu
(turpmāk – ATR), ar kuru paredzēts apvienot Bauskas, Iecavas,
Vecumnieku un Rundāles novada
pašvaldības.
Sanāksmes laikā iedzīvotāji
norādīja, ka ir nepieciešams organizēt iedzīvotāju sanāksmes,
kā arī organizēt iedzīvotāju aptauju, lai Rundāles iedzīvotāji
paši varētu izteikt savu viedokli
par gaidāmo ATR un Rundāles
novada apvienošanu ar citiem
novadiem. Rundāles novada iedzīvotāji arī norādījuši, ka nav
veikta padziļināta analīze par
2009.gadā īstenoto ATR, tās ietekmi uz sociālekonomisko labklājību, izmaksām, investīcijām,
attīstību kopumā.
Tāpat arī nav skaidras norādes, kādi tieši ieguvumi būs
Rundāles novada iedzīvotājiem,
ja Rundāles novads, kā teritorija
tiks pievienota Bauskas novadam.
Ņemot vērā Rundāles novada
iedzīvotāju pausto viedokli, Rundāles novada dome 2019.gada
27.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.22

“Par Rundāles novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu”, ar
kuru laika posmā no 2019.gada
8.jūlija līdz 2019.gada 7.augustam, Rundāles novada pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji vecumā
no 18 gadiem, varēja sniegt atbildi uz jautājumu: “Vai Jūs esat
par Rundāles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?” 2019.gada
8.augustā Rundāles novada
Vēlēšanu komisija ir apkopojusi
Rundāles novada pašvaldības
aptaujā piedalījušos iedzīvotāju
anketas (sk.tabulu) No iedzīvotāju veiktās aptaujas ir redzams,
ka no Rundāles novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu
vecumu, 32,35% ir izmantojuši
Kopā
iesniegtas anketas
973

savas tiesības un izteikuši savu
viedokli (salīdzinot Rundāles
novada iedzīvotāju aktivitāti vēlēšanās: 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās – 33,21% un
Eiroparlamenta vēlēšanās 2019
– 26,11%).
95,68% balsotāju ir “PAR”
Rundāles novadu kā patstāvīgu
Latvijas Republikas administratīvo teritoriju.
Izvērtējot ATR ietekmi uz
Rundāles novada pašvaldības
attīstību noteikti Rundāles novada pašvaldības zaudējumi/riski,
pēc ATR modelī noteiktās pašvaldības apvienošanas. Viens no
tiem - pēc 2009.gada reformas,
Rundāles novads ir veiksmīgi
attīstījies, ir formējies vietējo iedzīvotāju lokālpatriotisms,
“par”
931

“pret”
14

identifikācija ar savu dzīves
vietu – Rundāles novadu. Vietējie iedzīvotāji pa šiem gadiem
ir sevi apzinājuši kā “rundāliešus” ar savu himnu, karogu un
citiem lokālpatriotiskiem pasākumiem, kas veicinājuši arī jaunās ģimenes palikt šajā novadā,
popularizēt novadu un iedibinot
jaunas tradīcijas. Šāda spēcīga piederības sajūta ir būtisks
priekšnosacījums vietējo iedzīvotāju iniciatīvai, radošumam,
sociālekonomiskajai aktivitātei,
dalībai demokrātiskos procesos.
Ar pilnu lēmuma tekstu un
ATR ietekmes uz Rundāles novada pašvaldības attīstību izvērtējumu var iepazīties www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība – Domes
lēmumi.
nederīgas
28

2019.gada 12.augusta domes ārkārtas sēdē Rundāles novada deputāti, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un izvērtējot ATR ietekmi uz Rundāles novada pašvaldības attīstību, lēmusi
neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto un sabiedriskai apspriešanai nodoto teritoriālā iedalījuma modeli, kas paredz Rundāles novada pašvaldību apvienot
ar Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldībām un iesniegt lēmumu Saeimai, Ministru
kabinetam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Informāciju apkopoja Kristīne Līdaka
Rundāles novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste
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SPORTA ZIŅAS
6.jūlijā Viesturos norisinājās
ikgadējās sporta spēles. Aktīvākajiem Viesturu iedzīvotājiem
bija iespēja savus spēkus pārbaudīt dažādās veiklības disciplīnās - skrējienā ar šķērsli,
jautrības stafetē, futbola soda
sitienos, olu mešanā, basketbola
soda metienos, volejbola mīļiem
smilšu volejbols. Bērniem visu
dienu bija pieejama piepūšamā
atrakcija. pasākums tika aktīvi
apmeklēts, paldies dalībniekiem
un tiekamies nākamajās sacensībās.
12.jūlijā Līdumniekos jau
otro gadu tika rīkots Nakts turnīrs smilšu volejbolā. Sacensības
norisinājās no plkst 22:00-3:00.
Paldies visiem izturīgajiem volejbolistiem par ierašanos un
dalību.
20.jūlijā Pilsrundāles vidusskolas sporta laukumā norisinājās ikgadējās Vasaras sporta
spēles un Spēka diena. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas

disciplīnas vieglatlētikā, jaunums – pildbumbas mešana,
smilšu volejbols, klinšu kāpšana.
Spēka dienas ietvaros sacensību
dalībnieki varēja sevi pārbaudīt
pievilkšanās sacensībās, atspiešanās disciplīnā un planka noturēšanā.
Visu dienu novada iedzīvotājiem tika arī piedāvāta SUP
aktivitāte, kas norisinājās pie
Dzirnavu dīķa un tika plaši apmeklēta. Paldies par dalību un
mēģināsim Jums piedāvāt arvien jaunas un aizraujošas aktivitātes.
10.augustā Codes tenisa
kortos norisinājās ikgadējās
sacensības tenisā. Šogad pieņemts lēmums spēlēt Codē, jo
pieteikušos dalībnieku skaits
bija par lielu vienam tenisa kortam. Paldies visiem, kas piedalījās, šogad mūsu ierasto tenisistu pulku pagodināja arī viena
sieviete. Ceram uz sieviešu aktivitāti arī turpmāk.

Ikgadējo tenisa sacensību dalībnieki
Foto: Ieva Kirkila

Dalībnieki gatavojas šķēršļu sienas pievārēšanai Vasaras
Sporta spēlēs un Spēka dienā 20.jūlijā Foto: Laura Ārente
17.augustā Bauskā norisinājās ikgadējās Vasaras sporta
spēles, kurās Rundāles novada komanda katru gadu ņem
dalību. Milzīgs paldies visiem
sportistiem, kas atsaucās uzaicinājumam piedalīties šajās
sacensībās, kā arī tos, kas pieteicās paši. Pateicoties Jūsu
entuziasmam un labajiem rezultātiem, kopvērtējumā iegūta
3.vieta.
Rezultāti sporta veidos:
Volejbols Vīriešiem: 1.vieta
Volejbols sievietēm: 2.vieta
Šaušana: 2. vieta
Futbols vīriešiem: 4.vieta
Spiešana guļus: 3. vieta
Lielā stafete: 4. vieta
24.augustā Svitenes parkā un sporta arēnā norisinājās
Sporta diena. Uz pasākumu bija

ieradušās sešas komandas, kas
savus spēkus pārbaudīja ļoti interesantās un saliedējošās sporta aktivitātēs. Paldies visiem par
dalību un labajām atsauksmēm.
31.augustā vasaras sporta
pasākumu sezonu noslēdzām
ar sporta pasākumu Izturībnieks
2019. Sportistiem tika dota iespēja savu izturību pārbaudīt
lēcienos ar lecamauklu, atspoles
skrējienā, burpees vingrinājumā
un karāšanās pie stieņa. Liels
paldies dalībniekiem, kā arī patiess prieks, ka mums novadā
aug nākotnē potenciāli sportisti.
Informāciju sagatavoja
Sporta nodaļas vadītāja
Ieva Kirkila
Ieva.kirkila@rundale.lv
26553747

SPORTA NODARBĪBU UN VINGROŠANAS GRAFIKS 2019.GADAM
Pilsrundāles vidusskolas
sporta zāle
Sporta nodarbības
otrdienās plkst.19:00 - 21:00
Vingrošanas nodarbības
ceturtdienās plkst.18:30 - 20:00
Nodarbības galda tenisā
pirmdienās plkst.15:30 - 17:30
Trešdienās plkst.15:30 - 17:30
Treneris: Aivars Kamols,
29206294
Svitenes pagasta pārvaldē
Sporta nodarbības trenažieru

zālē
Trešdienās plkst.18:00- 20:00
piektdienās plkst.18:00 - 20:00
Svitenes tautas namā
Vingrošanas nodarbības
pirmdienās plkst. 20:15 - 21:15
Bērsteles kultūras namā
Sporta nodarbības
pirmdienās plkst.18:30 - 21:00
ceturtdienās plkst.18:30 - 21:00
Vingrošanas nodarbības
trešdienās plkst. 20:00 - 21:00
Karate do šotokan nodarbības

pirmdienās plkst.18:30 - 20:00
piektdienās plkst.18:30 - 20:00
Treneris Sergejs Rubļovs,
29276315
Viesturu kultūras centra zālē
Sporta nodarbības
trešdienās plkst.18:00 - 19:00
(bērniem)
un 19:00-20:00 (pieaugušajiem)
piektdienās plkst.18:00 - 19:00
(bērniem)
un 19:00-20:00 (pieaugušajiem)
Vingrošanas nodarbības

trešdienās plkst. 18:30 - 19:30
Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma
Saulaines teritoriālā struktūrvienības sporta zālē
Sporta nodarbības
otrdienās plkst.19:30 - 21:00
piektdienās plkst.19:30 - 21:00
Saulainē, PII “Mārpuķīte”
sporta zālē
Vingrošanas nodarbības
pirmdienās plkst. 18:30 - 19:30
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PII MĀRPUĶĪTE – APBALVOTA EKOSKOLA
Šogad 178 izglītības iestādes saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par
sasniegumiem vides izglītībā.
Ekoskolas uzrunā vietējās kopienas un veido vides izglītības
tīklu 75 pašvaldībās visā Latvijā. Kopš 2013.gada arī PII „Mārpuķīte” ir Ekoskolu komandā.
16.septembrī Rīgā notiks gadskārtējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Arī PII “Mārpuķīte” ir to skolu skaitā, kas šogad
saņems Zaļā karoga balvu. Za-

ļais karogs pie iestādes plīvos
jau piekto gadu.
Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu skaits pēdējos
gados ir nostabilizējies un aizvien pievienojas arī jaunas skolas, par ko ir liels prieks.
Lai sniegtu atbalstu skolām, turpinās arī programmas
attīstība. Esam pilnveidojuši
metodisko materiālu bāzi, īstenojuši skolotāju profesionālās
pilnveides kursus un šogad pie-

dāvāsim arī jaunus projektus,
pasākumus gan skolotājiem,
gan jauniešiem, kuros iesaistīties, lai panāktu arvien lielākas
pārmaiņas vides aizsardzības
un izglītības jomā. Ejot līdzi laikam, turpināsim arī Ekoskolas
atbalstīt jaunās kompetenču
pieejas ieviešānā, izmantojot
vides izglītību kā instrumentu.”
Informāciju sagatavoja
PII “Mārpuķīte” vadītāja
Judīte Zeltiņa

IZSOLES
Rundāles novada dome no
šā gada 30.septembra līdz
4.oktobrim piedalās ikgadējā
akcijā “Dienas bez rindām”
Akcija notiek Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.
lv. Dari digitāli!” (turpmāk - Programma) ietvaros. Tās mērķis ir
iedrošināt sabiedrību pieteikt
valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī
iepazīstināt ar e-pakalpojumu
dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves
situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot
tiešsaistē. Tāpat akcijas laikā
vēlamies noskaidrot, kas ir svarīgākie iemesli, kādēļ iedzīvotāji
e-pakalpojumus neizmanto.
Akcijas laikā:
iedrošināsim pieteikt pakalpojumus un dzīves situācijas
risināt elektroniski;
skaidrosim e-pakalpojumu
izmantošanas priekšrocības
un ar to izmantošanu saistītos praktiskos aspektus;
pēc iespējas nodrošināsim
iestāžu apmeklētājiem praktisku palīdzību pie brīvpieejas
datoriem.

Šogad būs unikāla iespēja
piedalīties tiešsaistes viktorīnā ar jautājumiem par epakalpojumiem un digitālajām
iespējām. Viktorīna būs anonīma, bet, ja vēlēsieties piedalīties balvas izlozē, būs iespējams
norādīt vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Papildus būs
jānorāda apmeklētā iestāde,
kas ļaus izvērtēt, kura akcijas
partneriestāde bijusi visaktīvākā. Rezultāti tiks apkopoti un
noskaidrota aktīvākā valsts vai
pašvaldību iestāde, kurai būs
iespēja saņemt Programmas
ietvaros īpaši organizētu pasākumu saviem darbiniekiem vai
iedzīvotājiem.
Akcija “Dienas bez rindām”
tiek rīkota jau piekto gadu.
2018.gada akcijā “Dienas bez
rindām” sniegts vairāk nekā 7
tūkstoši konsultāciju par e-pakalpojumiem. Akcijā piedalījās
158 valsts un pašvaldību iestādes un to filiāles visā Latvijā.
Kā liecina pērnā gada akcijas
dalībnieku aptauja, 91% klientu
pēc konsultācijas saņemšanas
veidojusies lielāka izpratne par
e-pakalpojumu izmantošanas
ieguvumiem.

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod
nekustamo īpašumu „Indru kaltes”, Rundāles pagastā,
Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 005 0061, ar
kopējo platību 8.01 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0061.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.10.2019.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 22 500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro) Nodrošinājuma nauda 10%
no nosacītās cenas.
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod
nekustamā īpašuma „Grantiņi”, kadastra numurs 4096
007 0121, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4096 007 0120, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar
kopējo platību 2,921.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.10.2019.
plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 25 447,00 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē
(Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba
laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30) vai www.rundale.lv
Informācija pa tālr. 63962298.
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.
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ZAĻOS DĀRZUS APDRAUD SPĀNIJAS KAILGLIEMEZIS
Dabas aizsardzības pārvalde
pēdējā gada laikā saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību
iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par Spānijas kailgliemezi
Arion vulgaris. Gliemeži nereti
tiek konstatēti lielā skaitā un tie
nodara ievērojamus postījumus
dārzu īpašniekiem.
Spānijas kailgliemezis ir
ierindots Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā.
Kopš 2009.gada šī suga ir
sastopama arī Latvijas teritorijā un šobrīd ir konstatētas un apstiprinātas vairāk
kā 60 sugas atradnes, kuras
lokalizējas galvenokārt Latvijas centrālajā daļā. Dabā
Spānijas kailgliemezi var atpazīt pēc vairākām pazīmēm:
bezmugurkaulnieks ir no 7 cm
līdz 14 cm garš; ķermenis ir
plats un nedaudz saplacināts;
krāsa variē no brūngani pelēkzaļai līdz oranžai; pēda ir
balta vai pelēcīga un to klāj
gļotas; uz ķermeņa virsmas
ir labi saskatāmi izcilnīši. Tas
labprāt uzturas mitrās vietās un
ir novērojams no rīta, vakaros,
naktīs un lietus laikā. Ārēji Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris
ir ļoti līdzīgs sarkanajam kailgliemezim Arion rufus, kas ir sastopams Latvijas dienvidrietumos:
Embūtē un pie Liepājas ezera.
Savairojoties lielā skaitā, kailgliemeži var apdraudēt vietējās
augu sugas gan apēdot tās, gan
pārnēsājot dažādus augu patogēnus.
Tāpat Spānijas kailgliemezis
izkonkurē un barojas ar citām
bezmugurkaulnieku sugām, piemēram, gliemežiem un sliekām.
Dabiskos biotopos suga apdraud
vietējās gliemežu sabiedrības. Ir
novērota krustošanās ar tuvāk
radniecīgajām Arion ģints kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās
asimilējas un izzūd. Suga var izplatīt jaunas parazītu un patogēnu sugas, kas ar gliemežiem tiek
ievestas no citiem reģioniem.
Latvijā apdraudētākie dabiskie
biotopi ir platlapju meži, gravu
nogāžu meži, mežainās kāpas un
zālāju biotopi.

Latvijā nav ziņu par Spānijas kailgliemeža ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību, taču
zinātniskajā literatūrā norādīts,
ka šie kailgliemeži: var pārnēsāt Escherichia coli baktērijas;
ir starpsaimnieki vairākām parazītu sugām, kas invadē suņu
dzimtas dzīvniekus; starpsaimnieki parazītiskajai nematožu
sugai Aelurostrongylus abstrusus,
kuras definitīvais saimnieks ir
kaķis; zaļbarības piesārņojums
ar gliemežiem var palielināt mājlopu risku saslimt ar botulismu,
ko ierosina Clostridium botulinum
baktērijas, kas dzīvo augsnē un
var nonākt kontaktā ar gliemežiem.
Masveida savairošanās gadījumā, suga netieši var ietekmēt ekosistēmu pakalpojumu
kvalitāti.
Latvijas teritorijā kaitēklis
galvenokārt tiek ievazāts ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas
gliemeža oliņas. Līdz ar stāda
iestādīšanu gliemezis veiksmīgi
iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām, grāvmalām un ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan
kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās
teritorijās. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža
izplatības ierobežošanā būtu
jāiesaistās visu invadēto teritoriju īpašniekiem. Tā kā Spānijas
kailgliemezis visintensīvāk olas
dēj no augusta līdz septembrim,
ir jācenšas panākt, lai pēc iespējas mazāks gliemežu skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu un

izdētu olas. Viena dējuma olas ir
vienkopus un vienā dējumā var
būt pat vairāk nekā 250 olu.
Ja Spānijas kailgliemežu atradne ir apstiprināta, Dabas aizsardzības pārvalde aicina rast
iespējas veikt Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanas
pasākumus, piemēram:
visefektīvākā metode ir nolasīt ar rokām vēlu vakarā,
krēslai iestājoties vai agri no rīta
(kad kailgliemeži ir aktīvi) un iznīcināt tos, pāršķeļot ar lāpstas
vai kāda cita asa priekšmeta
palīdzību, vai ievietojot uz vienu diennakti 10% vārāmā sāls
šķīdumā. Spānijas kailgliemezis
savā barībā izmanto arī beigtus
vai savainotus savas sugas īpatņus. Tāpēc beigtos gliemežus
var atstāt citu īpatņu piesaistīšanai konkrētā vietā, taču šādā
gadījumā konkrētā vieta jāapseko atkārtoti. Ja kailgliemeži
tiek iznīcināti līdz jūlijam, beigtie
indivīdi jāaprok zemē. Ja kailgliemeži tiek iznīcināti augustā,
septembrī, lai nepieļautu oliņu
nonākšanu vidē un to izšķilšanos,
beigtie indivīdi ir jāsadedzina vai
jāievieto vārāmā sāls šķīdumā;
teritorijā var ierīkot gliemju
lamatas. Par lamatām var kalpot kastes, burkas, pudeles ar
nogrieztu galu un tajās ievietotu
pievilinātājvielu, piemēram, pūstoši augi, suņu un kaķu mākslīgā
barību, kombinētā lopbarība;
teritorijā var ierīkot slīcināšanas slazdus - augsnē līdz
augsnes virskārtai ierok trauku,

kurā ielej šķidrumu kopā ar pievilinātājvielu. Visbiežāk slīcināšanas slazdos par pievilinātājvielu
izmanto alu. Ja slazdos būs tikai
tīrs ūdens, gliemeži var ātri no tā
izlīst ārā. Tāpēc šķidrumam ir jāsatur vielas, kas veicina gliemežu noslīkšanu — 1 % vara (vara
sulfāts) vai 10 % vārāmā sāls
šķīdums;
ķīmiskā ierobežošana, izmantojot limacīdus - izkaisot
granulas vietās, kur tie novēroti
visvairāk. Tomēr limacīdu lietošanā jāievēro atbilstošie lietošanas un uzglabāšanas noteikumi.
Ir jārēķinās, ka kailgliemežu ierobežošana ir darbietilpīgs process, kas ir jāveic katru gadu.
Tāpēc ir daudzi preventīvi pasākumi, kuru regulāra veikšana palīdzētu Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanai - regulāra
ceļmalu, grāvju malu, aizaugušu
vietu pļaušana gliemeža invadēto vietu tuvumā. Nopļauto zāli
ieteicams novākt, lai gliemjiem
nebūtu vietu kur paslēpties. Ņemot vērā, ka gliemjus piesaista
arī komposta kaudzes, rekomendējama slēgta tipa komposta
tvertņu lietošana, kas nepieļauj
gliemju iekļūšanu vai izkļūšanu
no tvertnes.
Papildus informācijai aicinām iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā
pieejamo 2018. gadā izstrādāto
Spānijas kailgliemežu izplatības
ierobežošanas plānu, kā arī informatīvo materiālu par Spānijas kailgliemezi.
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ATZINĪBAS RAKSTI LABĀKAJIEM
PEDAGOGIEM

ATKLĀJ MULTIFUNKCIONĀLO
CENTRU

2019.gada 30.augustā Rundāles novada pašvaldības apbalvojums „Atzinības raksts” svinīgos apstākļos, ikgadējā Rundāles novada pedagogu augusta konferencē, pasniegts novada labākajiem
pedagogiem.
Apbalvojumi, pamatojoties uz Rundāles novada pašvaldības
nolikumu „Par Rundāles novada pašvaldības apbalvojumiem” un
Rundāles novada domes Priekšsēdētāja rīkojumiem, piešķirti:
Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles skolas
struktūrvienības vadītājai, pirmsskolas izglītības pedagogam Marikai Drozdovai, par radošu, atbildīgu un iniciatīvas bagātu pieeju
mācību procesa organizēšanā;

◄ 1.lpp
Informējam, ka Rundāles novada domes, pasta, doktorāta un
aptiekas darba laiks palicis nemainīgs. Izmaiņas skārušas tikai
Pilsrundāles bibliotēkas darba laiku, kas pieskaņojies Rundāles novada domes jau iepriekš ierastajam un iedzīvotājiem zināmajam
darba laikam.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un būvfirmas
„Kvintets M” valdes loceklis Ainārs Marinskis simboliski pārgriežot
sarkano lentu. Foto: I.Bogdanovs/Bauskas Dzīve
Atzinības raksts ir Rundāles novada pašvaldības rakstiskā pateicība
par godprātīgu darbu
SPII “Saulespuķe” logopēdei Ilvai Obolevičai, par profesionālu,
erudītu, talantīgu darbu, kas prot atrast kontaktu ar jebkuru audzēkni;
SPII “Saulespuķe” skolotājai Vinetai Druveniecei, par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”;
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās
struktūrvienības profesionālo priekšmetu pedagogam Vismantam Šulcam, par godprātīgu darbu, sabiedrisko aktivitāti un novada vārda popularizēšanu;
Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas Mūzikas un mākslas
skolas Mūzikas nodaļas ģitārspēles pedagogam Vladimiram Berezinam, par radošu, atbildīgu un iniciatīvas bagātu pieeju mācību
procesa organizēšanā Mūzikas un mākslas skolā;
Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas angļu valodas skolotājai Marinai Tanonai, par pašaizliedzīgu un radošu darbu ar
izglītojamajiem Pilsrundāles vidusskolā;
Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas bibliotekārei, informātikas skolotājai, karjeras izglītības konsultantei Intai Počai,
par sekmīgu, ilggadīgu, ar lielu pašatdevi piepildītu profesionālo
darbību Pilsrundāles vidusskolā.
Ieskatam pasākumā sekojiet www.rundale.lv/FOTO galerijas
Informāciju apkopoja Zinaida Sparāne,
Speciāliste izglītības un IT jautājumos

Jaunums ir arī blakus tirgus laukumam un stāvlaukumam izvietotās labierīcības, kas izmantošanai atvērtas katru dienu no
pulksten 7.00 līdz 19.00. Lūdzam cienīt citus novada iedzīvotājus
un pret minētajām telpām izturēties ar rūpību, ņemot vērā vispārpieņemtās uzvedības normas.

Telpas ieskandina folkloras kopa „Dimzēns”
Foto: I.Bogdanovs/Bauskas Dzīve
Informāciju apkopoja
Kristīne Līdaka
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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publicējam nākošo stāstu, kas ļoti zīmīgi sasaucas ar Pilsrundāles skolas simtgadi, jo tas būs stāsts
par skolotāju Birutu Gustiņu, kuru apkopoja Rudīte Gustiņa.
BIRUTAS GUSTIŅAS
DAUDZKRĀSAINĀS GAITAS
Vecāki
Tēvs Jānis Cildermanis bija
pirmais mācītais latviešu tautības zivkopis, kuru izglītības iegūšanas nolūkā barons Manteifelis tika sūtījis uz Pomerāniju
Vācijā. Kazdangā viņš iekārtoja
zivju mazuļu audzēšanas dīķus.
Pēc 1905. gada revolūcijas Cildermanis bija spiests bēgt uz
Krieviju. Viņa vaina nebija Kazdangas pils dedzināšana, bet
tikai piedalīšanās sanāksmēs
deģa Emīla Kūca dzīvoklī, kur
muižas speciālisti sprieda par
brīvību, brālību un vienlīdzību.
Krievijā viņš apmetās uz dzīvi
Saratovas guberņas Ropšā, kur
vadīja pašam caram piederošo
zivju audzētavu. Vēlāk Cildermanis pārcēlās uz Ķoplovku, kur
veidoja jaunu dīķsaimniecību.
Pienāca laiks precēties, sirds ilgojās pēc dzimtenes meitenes.
Vecais draugs Emīls Kūcs ieteica savu meitu Almu.
Alma Kūcs ir dzimusi 1894.
gadā. Meitene auga klusa un
noslēgta, savus skolas darbus centās paveikt ļoti labi,
lai tikai nesaņemtu rājienu un
drīkstētu sēsties pie klavierēm.
Vecāki Almai pieņēma klavierskolotāju francūzieti, un pēc
ģimnāzijas beigšanas meitene
sekmīgi nokārtoja iestājeksāmenus Maskavas konservatorijā. Tad nāca Jāņa Cildermaņa
bildinājums. Vecāku pierunāta,
Alma atteicās no studijām, ielika koferītī steigā sašūto kāzu
tērpu, sēdās vilcienā un viena
pati brauca uz Saratovu, lai apprecētos ar pusaizmirsto tēva
draugu un kļūtu materiāli neatkarīga no vecākiem.
Viņi nodzīvoja ilgu un saskanīgu dzīvi. 1920. gada pavasarī,
kad Krievijā pie varas bija nostiprinājušies boļševiki, ģimene
atgriezās Latvijā. Birutai bija
drusku vairāk kā divi gadi, viņas
brālītim – četri.

Bērnība un skolas
Ģimenē bija trīs bērni – Oļgerts, Biruta un Helga. Skolas
gaitas Biruta sāka Aizputē, kur
dzīvoja pie savas tantes Hanijas. Vēlāk viņa mācījās Liepājā
un beidza Rīgas 2. ģimnāziju.
Vidusskolas gados meitene iejutās pilsētas dzīvē, aizrāvās ar
dzeju, jūsmoja par jaunajiem
gleznotājiem, 18. novembra
vakarā pastaigājās ar ploškām iluminētajās ielās, kļuva
par mazu modes dāmu. Vasaras viņa bieži pavadīja dzimtas
mājās «Gruntkalnos». Vakaros
Biruta un Helga mazgāja kājas
mīkstajā dīķa ūdenī un, pakāpušās uz akmens, skaļi dziedāja
«Lokaties(i) meža gali…». Apkārtnē mēļoja, ka Cildermaņa
meitas atkal vilina puišus. Bet
viņas tolaik puiši vēl neinteresēja, bija tikai bezgalīgs prieks
par sevi, dzīvi, skaisto pasauli
visapkārt. Sākotnēji ģimenes
sarunu valoda bija vācu. Pēc
Latvijas valsts nodibināšanas
attieksme pret visu vācisko kļuva ļoti noliedzoša, Cildermaņi
pārlatviskojās.
Biruta par šo laiku raksta:
«Uzaugu es diezgan bezrūpīgi,
ja neskaita to, ka mums pēc atgriešanās no Krievijas nekā nebija. Mums varbūt nebija, man
bija lelle Dona Roza, tulups (kažoks, kurā var ietīties), boģeika
(melna māla piena krūze) un
liels daudzums tautasdziesmu.
Man bija divarpus gadu, kad,
visiem par prieku dziedādama
tautasdziesmas, ešelona vagonā braucu uz Latviju. Dziesmu
vārdus ne vienmēr sapratu, bet
tas melodijām netraucēja. Piemēram, dziesmā «Migla, migla
liela rasa…» es dziedāju «liela,
resna», jo domāju, ka migla ir
tāda sieva.»
Māsas satika labi, tomēr
neliela sāncensība starp abām
pastāvēja. Helga, kas bija slimīgāka, apskauda Birutu, jo ve-

cāko māsu sūtīja tālās skolās.
Birutai likās, ka mazajai tiek
vairāk vecāku mīlestības. Šo
pārpratumu viņas izrunāja tikai
1988. gadā, kad Biruta ciemojās Austrālijā pie mazās māsas,
kas nu bija vairāk pārtikusi un
varēja lielo palutināt.
Mākslas akadēmija un
ģimenes dzīves sākums
1935. gadā Svitenes pagasta «Kalnanzēnu» vienīgais mantinieks Zigurds Gustiņš beidza
lauksaimniecības vidusskolu,
kas tolaik pastāvēja Mežotnē.
Izlaidumā piedalījās profesors
Mazvērsītis. Viņš apskatīja skolas literāro žurnālu ar Zigurda
ilustrācijām un noteica: «Tam
puisim būtu vieta Mākslas akadēmijā.» Tas bija īsi norādīts
nākotnes ceļš, par kādu Zigurds
sapņoja, bet pienākums liedza
sapni īstenot. Nu puisis nolēma
pamēģināt. Neko neteicis mātei, kas viena audzināja dēlu,
viņš aizbrauca uz Rīgu un veiksmīgi nokārtoja iestājeksāmenus Mākslas akadēmijā. Mātei
tā bija jauna, smaga nasta, bet
dēla nākotnes vārdā viņa piekrita.
1937. gadā Mākslas akadēmijā iestājās arī Biruta Cildermane. Audzēkņu izstādēs ieraudzītie Zigurda darbi, kas izcēlās
ar precizitāti, smalkumu, līniju
ritmiem un toņu gradācijām,
piesaistīja Birutas uzmanību
gadu vecākajam studentam. Interese par mākslinieku pārauga
simpātijās pret puisi. Biruta turēja sirdi cieši rokās, jokojās un
smējās ar visiem studiju biedriem, nevienam neveltot nopietnu uzmanību. Tikai Gustiņu
viņa kaut kā neredzēja! Biruta
bija skaista meitene – slaida,
lielacaina, kupliem matiem,
smejoša, interesanta sarunu
biedre un laba studente. Un
pielūdzēju viņai netrūka. Tikai
tas viens viņu neredzēja.
Beidzot! 1939. gada akadēmijas karnevālā «Uguns pa-

kulās» viņi iepazinās personīgi.
Pazīšanās turpinājās arī ārpus
mācību telpām, viņi bija kopā
gan Mazajā piena restorānā,
gan izstādēs, gan pastaigās.
1939. gada vasaru katrs pavadīja savā dzimtajā pusē: Biruta
– Apriķos, Zigurds – Svitenē.
Sekoja lielas pārmaiņas
valsts iekārtā, sākās satraukuma un neziņas pilns laiks. Abi
jaunieši turpināja studijas. Zigurdam materiālie apstākļi bija
sevišķi smagi, jo ienākumi no
mātes lauku saimniecības bija
nelieli. 1941. gadā viņam draudēja iesaukšana vācu armijā.
No tās paglāba vietējās varas
izsniegtā izziņā par to, ka viņš
ir vienīgais apgādnieks mātei.
Svarīgo dokumentu no Svitenes uz Rīgu aizveda Biruta, bet
Zigurds jau bija mobilizēts un
atradās kara ešelonā Zemitānu
stacijā. Biruta devās turp, runāja ar kara kungiem un atveda
savu Zigi mājās.
1940. gada 24. februārī Apriķu baznīcā viņi salaulājās. Foto
rāda skaistu pāri baltā aukstā
ziemas sniegā. Kāzām bija neliela steigas pieskaņa, likās, ka
tā drošāk varēs izvairīties no
atkārtotas iesaukšanas vācu
armijā. Tūlīt pēc kāzu dienām
jaunais vīrs kopā ar draugiem
no korporācijas «Dzintarzeme»
aizbrauca uz Rīgu. Biruta aizkavējās pie vecākiem.
Biruta 1940. gadā obligātos studiju kursus bija beigusi,
bija jāstājas kādā no mācību
darbnīcām. Sakarā ar kara laika apstākļiem un akadēmijas
pārcelšanos uz jaunām telpām
darbojās tikai keramikas darbnīca. Biruta pieteicās tajā un
vīlās, jo nodarbības bija neregulāras un nekvalitatīvas. Pēc mēneša viņa aizbrauca uz laukiem
pie vecākiem. Tā Biruta Gustiņa
palika bez Mākslas akadēmijas
diploma, un tas pašos pamatos
ietekmēja visu turpmāko dzīvi.
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◄ 9.lpp Kara gadi
Tā bija dīvaina ģimenes
dzīve – Biruta mitinājās Aizputes aprinķa Apriķos pie vecākiem, Zigurds turpināja studijas
Mākslas akadēmijas darbnīcās
un pārvietojās starp Rīgu, Anzēniem un Apriķiem. 
Birutas tēvs Jānis Cildermanis rentēja no valsts lielas
zivju dīķu platības, tās bija izmētātas pa dažādām pagasta
vietām. Uzpludinātie dīķi radīja
mirdzošu ezeru ilūziju. 1942.
gada vasaru Zigurds pavadīja
Apriķos, jo sieva bija gaidībās.
Viņš ar velosipēdu braukāja pa
skaisto apkārtni un ļoti daudz
zīmēja. Dažreiz, sēdēdama uz
velosipēda stangas, līdzi devās
arī Biruta. 30. augustā piedzima abu pirmais dēls, kurš saņēma tēva vārdu – Zigurds. Drīz
pēc tam jaunais tēvs atgriezās
Rīgā un turpināja studijas grafikas darbnīcā. 1944. gada 24.
februārī pasaulē nāca abu otrais dēls – Rolands. Šķirtā dzīve
turpinājās, Biruta bija Apriķos,
Zigurds – Rīgā.
Tuvojās kara beigas, armijā
iesauca visus, kas varēja būt
noderīgi vācu kara mašīnai.
1944. gada vasarā Zigurds kļuva par kara ziņotāju. Viņš zīmēja kara ainas un frontes dzīvi.
Darbus sūtīja uz Vāciju, kur tos
publicēja presē. Kara beigās
jauno mākslinieku saņēma padomju gūstā un izsūtīja uz Tālajiem Austrumiem.
Biruta kara beigas sagaidīja
Kurzemē. Nebija nekādu ziņu no
vīra. Cildermaņi mēģināja bēgt
uz Vāciju. Mantas aizsūtīja ar
bagāžas vilcienu (tās viņi nekad
vairs neredzēja), bet paši devās
mīnētajā jūrā. Kuģa telpas bija
pārblīvētas. Biruta brauca kopā
ar vecākiem un abiem dēliem.
Zigītim bija trīs gadi, Lolam
astoņi mēneši. Vācijā nonāca
laimīgi, bet tad viņus apsteidza
fronte, atlika tikai atgriezties
Latvijā.
Biruta ar dēliem un vecākiem apmetās «Kalnanzēnos»
pie vīramātes Dorotejas Gus-

tiņas. Bez tā, kas mugurā, atbraukušo vienīgā manta bija
piena kanna, līdz pusei pilna ar
medu. Izpostītajā Kurzemē pārtikušais pirmskara zivsaimnieks
baidījās rādīties, drošāk bija
apmesties Zemgalē, kur viņi
bija tikai «Kalnanzēnu» saimnieces vedeklas radi.
Līdz pat 1946. gada rudenim nebija nekādu ziņu par
Zigurda atrašanās vietu. Kad
viņš atgriezās, Biruta jau strādāja par skolotāju Pilsrundāles
septiņgadīgajā skolā un mitinājās Rundāles pilī, bet vecāki
ar bērniem vēl dzīvoja «Anzēnos». Bija pelēka novembra
diena, kad Biruta saņēma ziņu
– ir atgriezies Zigurds. Lūk, kā
šo tikšanos apraksta viņa pati:
«Bija novembris, dienas īsas.
Es pa tumsu un dubļiem gāju
tikties ar savu vīru. Drebināja aukstums un māca bailes.
Starp mums gulēja tumsa un
svešums. Svecītes gaismā ieraudzīju piekvēpušās virtuves
sienas, pa klonu gāju pretī savam vīram. Tā nebija spontāna
prieka vai laimes sajūta, nebija
kvēlu apskāvienu un asaru. Bija
tikai nepārvarams klusums. Es
neatceros neviena vārda, ko
mēs būtu apmainījuši.»
Pēckara dzīve
Anzēnu saimniecībā bija tik
daudz sieviešu, ka tām pietrūka
darba. Biruta sāka meklēt skolotājas vietu, jo dzīvot no nekā
jau nevarēja. Brīvas skolotāja
vietas Svitenē nebija, Bauskas
izglītības nodaļas vadītājs Līnis
piedāvāja darbu kaimiņos –
Rundāles pagastā. 1946. gadā
Biruta Gustiņa sāka strādāt par
skolotāju Pilsrundāles septiņgadīgaja skolā. Viņai ierādīja
istabiņu Rundāles pilī, kur tolaik
atradās skola un dzīvoja lielākā
daļa skolotāju. Darbam tas bija
izdevīgi, arī apģērbs un drēbes
plīsa lēnāk.
Ģimene – vīrs, vecāki un bērni – pārcēlās uz pili. Dzīve pilī
sākumā bija vienkārša un skarba. Rīgā pirms kara iegādātās
mēbeles no «Anzēniem» atveda

vēlāk. Sākumā bija tikai kastes.
Plašajās, augstajās telpās sala,
kad trūka malkas, gāja uz parku, sameklēja un nozāģēja kādu
sausu koku, saskaldīja un kurināja. Biruta un Zigurds strādāja
par skolotājiem, omīte (Birutas
mamma Alma Cildermane)
vadīja pieticīgo saimniecību
un pieskatīja bērnus, tēvs drīz
aizbrauca uz Kurzemi pie sava
brāļa uz «Silmačām», kur pēc
dažiem gadiem nomira. Atkusa
sastingušās jūtas, atsākās ģimenes dzīve, veidojās nākotnes
ieceres. 1947. gada 9. septembrī piedzima dēls Atis.
Zigurdam nepietika ar ģimenes dzīvi un zīmēšanu pils
apkārtnē. Viņš sāka strādāt par
noformētāju Bauskas novadpētniecības muzejā un ar 1948.
gada septembri arī par skolotāju Bauskas septiņgadīgajā
skolā.Viņa lēmumu ietekmēja
arī mātes veselība. 1948. gadā
viņa saslima ar plaušu karsoni un tika ievietota Bauskas

slimnīcā, kur neskarta pārlaida
1949. gada izsūtīšanu. «Anzēnos» Dore vairs neatgriezās,
bet apmetās uz dzīvi pie dēla
Bauskā.
Atkārtojās šķirtās dzīves
laiki, bet viņi prata to pieņemt
un izdaiļot. Dzīvei bija savs tikšanos un šķiršanos ritms, vienkārši, bet brīnumu pilni svētki,
pastaigas un plenēri Bauskas
un Rundāles apkārtnē kopā ar
bērniem. Dēls Zigurds atceras,
kā tētis, saņēmis mammu klēpī, šļūc lejā pa stāvo Dzirnupītes krastu, bet viņa spiedz tā,
ka skan visa apkārtne. Atmiņā
palikusi arī kopīgā darbošanās
ar zilajiem māliem no Īslīces
upes. Katrs kaut ko veidoja,
tētim izdevās brīnumskaista
portretgalva. Kad visi galviņu
bija apbrīnojuši, viņš to vienkārši saplacināja. Bērniem bija
žēl. Šodien dēls domā, ka tētis
vienkārši spēlējās ar savu talantu.
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Fakts, ka skolas maiņu Zigurds izdarīja bez ģimenes
ziņas, ļoti sāpināja Birutu, jo
Zigurds praktiski dzīvoja Bauskā pie mātes, kuru nevēlējās
atstāt vienu, un Rundālē pie
sievas un bērniem ieradās kā
ciemiņš. Tolaik nokļūt Pilsrundālē no Bauskas varēja ar bānīti, velosipēdu, motociklu vai
zirga pajūgu. Zigurds šos 12
kilometrus bieži brauca ar savu
mocīti. 1950. gada novembrī
viņš saslima ar meningītu un
30. decembrī Rīgā vienatnē nomira. Tie bija visdrūmākie Ziemassvētki ģimenes vēsturē.
Dzīve un liktenis aizskaloja
Birutas ilgas pēc garas un laimīgas dzīves.
Skolotāja
Skolotāja Gustiņa nav beigusi augstskolu. Tā dzīve iegrozījās. Viņai bija divi diplomi
– par Rīgas 2. vidusskolas beigšanu un par Latvijas Mākslas
akadēmijas 3. kursa beigšanu.
Padomju laikos šādu situāciju
sauca par nepabeigtu augstāko izglītību. Pēckara gados viņu
pieņēma darbā bez ierunām,
vēlāk tas kļuva par iemeslu slodzes samazināšanai un radīja
nepieciešamību pieņemt arī tos
skolas darbus, kas citiem nešķita pievilcīgi.
Sākumā viņa strādāja par 1.
– 3. klašu skolotāju. Klasē bija
62 bērni. Vēlāk to sadalīja. Tomēr strādāt nebija grūti.

Bērni bija vērīgi un
rūpīgi. Pēc stundām vajadzēja
nodarboties ar nesekmīgajiem
skolēniem. Biruta mācīja arī
zīmēšanu un dziedāšanu visās
klasēs.
Kad Pilsrundālē par skolotāju strādāja arī Zigurds, Birutas
slodze samazinājās. Viņai palika 1. klase un dziedāšana.
Ilgajā skolotājas mūžā līdz
1981. gadam (35 gadi) Birutai
ir bijusi tikai viena darba vieta. Pienākumu saraksts sanāk
krietni garāks. Viņa mācīja zīmēšanu, dziedāšanu, dabas-

zinības, vācu valodu, vadīja
skolas kori, bija klases audzinātāja un internāta audzinātāja,
strādāja ar pagarināto dienas
grupu. Viņas vadītās nodarbības raksturoja patiesa interese
par katru bērnu kā personību
un vēlme iepazīstināt audzēkņus ar kultūras vērtībām. Viņas
zīmēšanas stundās bērni dziedāja, politinformācijās klausījās
populāru ārzemju dziedātāju
plates, ja tikai tās bija atļautas
un pieejamas Padomju Savienībā. Formāli skolotāja veica
darbu ar pionieru pulciņu, kamēr tās bija līnijas, ziņojumi un
militāra soļošana vai padomju
iekārtas slavināšana. Biruta atdzīvojās un aizrāva bērnus, kad
bija jāveido zīmējumu izstādes
vai jāgatavojas konkursiem par
dižiem māksliniekiem. Daudzi 60. gadu pionieri noteikti
atceras konkursus par krievu
mākslu un renesanses dižgariem. Kolēģi brīnījās, kā ar vienu
mācību stundu nedēļā var tik
pamatīgi sagatavot sarežģītajai sacensībai visu klasi. Viņa
varēja, jo prata ieinteresēt par
to, kas pašai patika. Uz Birutas
pleciem gūlās arī visi skolas noformēšanas darbi: stendi, izstādes, albumi, plakāti, sienas avīzes. Tas bija milzīgs bezmaksas
darbs, ko nācās paveikt zīmēšanas skolotājai.
Daudziem atmiņā palikušas viņas zīmēšanas stundas,
viņi jūtas pateicīgi par iegūto
krāsu izjūtu, kompozīcijas pamatiem, māksliniecisko redzējumu. Daudzi Birutas skolēni
turpina gleznot vai zīmēt savam priekam. Gleznotāja Īra
Rozentāle atceras: «Man bija
četri gadi, kad vecāki aizveda
uz Rundāli pie skolotājas Gustiņas uz privātstundām. Tolaik
skola un skolotājas dzīvoklis
atradās pilī. Atceros viņas istabu ar augstiem griestiem,
tā bija pilna ar grāmatām un
gleznām. Kad biju paaugusies,
skolotāja brauca uz Sviteni. Lai
arī tikšanās bija retas, mūsu labās attiecības saglabājās līdz
Birutas pēdējam gadam. Viņa

B.Gustiņa studijā pie H.Blunava
bija ļoti enerģiska, par visu interesējās, apmeklēja izstādes,
arī manējās. Reiz ar auto braucām garām Birutas dzīvesvietai
Rīgā, Vienības gatvē, un iegriezāmies ciemos. Laiks pagāja,
risinot interesantas sarunas.
Tā bija mūsu pēdējā tikšanās.»
Audzēkņi atceras viņas neizsīkstošo enerģiju, labestību un
vitalitāti.
Zināmas brīvdomības un neatkarības dēļ Biruta nebija skolas vadības mīluļu skaitā. Tieši
otrādi – viņas attiecības ar vadību bieži bija saspīlētas.
Birutas mācību stundas bija
interesantas, tām nebija raksturīga bezierunu paklausība
un klusa disciplīna. Arī tas nepatika vadībai. Viņa savā darbā bieži izmantoja tolaik maz
zināmo starppriekšmetu saikni.
Zīmēšanas stundās tika runāts
par vēsturi, dabu, politiku un ievērojamiem cilvēkiem, dažreiz
arī dziedāts un vingrots.
Māksliniece
1937. gadā Biruta Cildermane sāka studijas Latvijas
Mākslas akadēmijā. Starp viņas skolotājiem bija arī vecmeistari Konrāds Ubāns, Kārlis
Miesnieks un Valdemārs Tone.
Karš un ģimenes apstākļi neļāva studijas pabeigt. Tomēr vēlme izteikt savas jūtas krāsās
bija tik spēcīga, ka gleznošana
kļuva par viņas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Mākslas

akadēmijā viņa iepazinās ar talantīgo grafiķi Zigurdu Gustiņu,
pirms un pēc kāzām abi bieži
kopā strādāja plenērā un iespēju robežās apmeklēja izstādes. Skarbajos pēckara gados
dabas vērošana un zīmēšana
kļuva par bērnu audzināšanas
paņēmienu viņu ģimenē. Saraustītajā kopdzīvē tieši māksla
palīdzēja atrast ceļu vienam
pie otra.
Kaut arī Birutas dzimtā
puse ir Kurzeme, Zemgales
līdzenums ilgo gadu laikā kļuva par viņas īstajām mājām.
Māksliniece atainoja Zemgales
rāmo klusumu, pļavas, ziedus
un kokus. Pārsvarā viņa gleznoja ainavas un klusās dabas, ir
arī portreti. Viņa daudz strādāja akvarelī un pastelī, vēlāk arī
eļļā. Birutas darbiem raksturīga
laba kolorīta izjūta un filozofiska ievirze.
20. gadsimta 70. gadu otrajā pusē Biruta Gustiņa apmeklēja LPSR Izglītības, augstskolu
un zinātnisko iestāžu darbinieku kultūras nama tautas studiju
«Kolorīts», ko vadīja mākslinieks Harijs Blunavs. Tas ne
tikai paplašināja zināšanas un
prasmes, bet deva arī iespēju
organizēt publiskas izstādes un
piedalīties tajās. Kā cilvēkam
bez mākslas augstskolas diploma padomju laikā viņai tas bija
liegts.
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NO RUNDĀLIEŠU ATMIŅU
GRĀMATAS “ATMIŅU UPE PLŪST”
◄ 11.lpp Notika divas personālizstādes Bauskas muzejā, izstādes rajona skolās, Rēzeknē, Rundālē un divas lielas izstādes
Rīgā. Pēc mācībām studijā Birutas darbi kļuva vēl izteiksmīgāki.
Harijs Blunavs raksta: «Dabas poēzijas iedvesmā gleznotā Rundāle ir pilna vasaras siltuma un smaržas. Apveltīta ar labu kolorīta
izjūtu, māksliniece droši veic sarežģītus gleznieciskos uzdevumus
klusajās dabās – tematiski daudzveidīgajās kompozīcijās atklājas
gan vienkāršo māla trauku skaistums, gan filozofiskas pārdomas.
Portretā autore atklāj cilvēku rakstura šķautnes, pārliecina bērnu
dzīvīgums un veco ļaužu dzīves gudrības pilnās sejas.»
Atsevišķa vieta Birutas daiļradē ir Austrālijas gleznojumiem,
kas radās 20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē, kad viņa divas reizes ciemojās pie māsas Helgas tālajā dienvidu zemē. Helga kara
beigās atradās darba dienestā Vācijā un no turienes pārcēlās uz
Austrāliju, kur nodibināja ģimeni, izaudzināja trīs bērnus un pārticībā nodzīvoja visu mūžu.
Viņa izmaksāja Birutai divus braucienus uz Austrāliju. Māsas
satikās, iepazinās no jauna, apceļoja kontinentu, tikās ar vietējo
latviešu sabiedrību, bet Biruta gleznoja katrā brīvajā brīdī. Īpatnējais tālās pasaules apgaismojums, dabas formas un krāsas viņu
fascinēja. Pēc atgriešanās tapa izstāde, kuras kataloga ievadvārdus rakstīja mākslas zinātniece Ināra Ņefedova. Dažas frāzes no
kataloga: «B. Gustiņai nav īpaši akvarelēšanas noslēpumi, viņa izmanto klasiskos ūdenskrāsu tehnikas paņēmienus. Bet viņa labi
jūt, kad krāsa pludināma, kad lietojams mitrāks vai sausāks pamatnes papīrs, kad otai vajadzīgs jūtīgāks vai temperamentīgāks
triepiens. Pastelī māksliniece izmanto ar krītiņu veidotus rakstus,
kas samtaini un krāsās izteiksmīgi veido māksliniecisko tēlu kopumu. Krītiņu vilktās līnijas virs akvareļa var būt pieskārieni, plaši
līkloči vai asāki aprauti krāsu uzlicieni. Šajā izstādē nav speciāli
meklētu eksotisku sižetu, māksliniece tikai tiecas atklāt mums
svešās zemes savdabību, jo tur ir citas krāsas un cita dabas elementu kārtība. Viņa it kā aicina – skatieties, brīnieties, vērtējiet!»
Mūža nogale
Pēc aiziešanas pensijā 1981. gadā Biruta kopā ar māti pārcēlās
uz Rīgu un apmetās Vienības gatvē 112 par māsas Helgas līdzekļiem pirktā mājā. Kopā ar viņām dzīvoja dēla Ata ģimene. Rīgas
gadi bija apbrīnojami rosīgi. Biruta atjaunoja sakarus ar jaunības
dienu draudzenēm, gleznoja, apmeklēja un rīkoja izstādes, gāja uz
teātriem, kopa dārzu, uzrakstīja mātes dzimtas vēsturi. Eleganta
uz ielas, vienkārša sadzīvē viņa bija arī savu paveco draudzeņu
balsts. Biruta pati apmierināta konstatēja, ka pensijas gadi kļuvuši
par ļoti radošu dzīves daļu.
Lēnām piezagās un pastiprinājās Alcheimera slimība. Pēdējie
gadi kopā ar slimo māti Atim bija nepasakāmi smagi. Biruta Gustiņa nomira 2009.gada septembrī. Apglabāta Rundāles pagasta
Sudmalu kapos.
Apkopoja Rudīte Gustiņa

Līdz oktobra vidum Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja A.Ramane
gaida pieteikumus grāmatas “Atmiņu upe plūst” papildmetienam, kuru plānots izdot līdz gada beigām. Lūdzu, zvaniet pa tālruni
29872017 vai rakstiet uz e-pastu: aelita.ramane@rundale.lv
INFORMĀCIJAI
Kopš Pilsrundāles bibliotēka atrodas Multifunkcionālajā
centrā, mainīti tās darba laiki:
Pirmdiena 9.00-12.00 13.00-18.30
Otrdiena 9.00-12.00 13.00-17.00
Trešdiena 9.00-12.00 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 13.00-17.00
Piektdiena 9.00-12.00 13.00-15.30
Katra mēneša pirmā trešdiena Spodrības diena, kad apmeklētājus
nepieņem. Tālrunis saziņai 639 62 402 vai 29872017.
Laipni lūgti lasīt!
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BRĪVĀS NOMAS ZEMES UZ 2019.GADA 29.AUGUSTU
Kadastra apzīmējums
40760010050
40760010076
40760020055
40760020073
40760030173
40760030179
40760030234
40760030245
40760030286
40760030301
40760030304
40760030309
40760030314
40760030325
40760030335
40760030432
40760030602
40760030436
40760030571
40760030594
40760030452
40760030564
40760030565
40760050061
40760060173
40760080114
40760080121
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080142
40760080173
40760080182
40760080183
40760080192
40760080211
40760080285
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100029
40760100029
40760100045
40880010095
40880040264
40880040291
40880040326
40880040364
40880040432
40960040184
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960070301
40960080085
40960020040

Nosaukums
Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Lielupes mala
Pasteļi
Pasteļi
Duksti
Lāči
Pilsrundāle 32
Pilsrundāle 42
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 115
Pilsrundāle 27
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Indru kaltes
Bornsmindes Parks
Saulaines mazdārziņš 2.3
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 2.17
Saulaines mazdārziņš 2.19a
Saulaines mazdārziņš 2.20
Saulaines mazdārziņš 2.2
Saulaines mazdārziņš 2.8
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.5
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines pers.palīgs.
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254
LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Eglītes 3
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svari
Viesturu pagasts
Viesturu mazdārziņi
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Birzītes
Vairogu mazdārziņš 6

Platība (ha)
1,5000
1,6900
0,3000
0,1800
3,3000
2,3890
0,0300
0,0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0800
0,0300
0,0300
1,2000
0,2800
0,3500
0,0700
0,1400
0,2000
0,0100
0.0073
8,0100
0,0800
0,0500
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0.0300
0.0300
0.0600
0,0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,2880
0,1000
0,0790
0,0250
0,0250
0,0680
0,0500
0,0250
0.0500
0,0900
0,0500
0,0250
0,0900
0,2300
0,0500
0,0100
0,0500
0,3000
1,5000
1,2500
0,7900
0.7000
0,1000
0,1000
0,1000
0,0800
1,3100
0,03
1,3300
0.2600
5,4000
0,1000
1,1350
0,1691
0,1100
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Būsiet mīļi gaidīti š.g. 28. septembrī uz skolas
100-gades jubilejas pasākumu.

Programmā:
 no 16:30 reģistrācija Rundāles pilī vai Pilsrundāles vidusskolā;
 17:00-18:00 bijušo mācību telpu apskate Rundāles pilī;
 18:00 svinīgais pasākums Rundāles pils Baltajā zālē;
 20:00 autobuss no Rundāles pils uz Pilsrundāles vidusskolu;
 20:10-21:00 100-gades torte skolas aktu zālē;
 21:00-2:00

saviesīgā daļa Pilsrundāles vidusskolā, spēlē grupa “Ceļojums”.
Dalības maksa 5 EUR

Pilsrundāles
vidusskolas vadība

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
Lai noteiktu labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija kopš 2017.gada rīko
konkursu „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”.
Nobalso par Rundāles novadu kā ģimenei draudzīgu
pašvaldību!
www.vietagimenei.lv

Auseklis Ozols 19.11.1950 – 14.07.2019
Inta Puntūze 09.01.1953 – 24.07.2019
Svetlana Sergejeva 16.10.1979 – 23.07.2019
Velta Šēniņa 16.12.1931 – 26.07.2019
Austra Krastiņa 14.04.1927 – 12.08.2019
Valdis Gorbāns 07.02.1943 – 12.08.2019
Jānis Krūmiņš 14.07.1936 – 06.08.2019
Mariona Linceviča 10.11.1935 – 07.08.2019
Andris Ozoliņš 12.07.1975 – 08.08.2019
Alfrēds Pumpass 27.02.1941 – 16.08.2019
Visvaldis Ronis 16.07.1955 – 28.08.2019

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Līdaka: e-pasts kristine.lidaka@rundale.lv, tālr.29297669.

