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Rundāles novada ziņas

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

IEDZĪVOTĀJI AKTĪVI ATSAUCAS IZAICINĀJUMAM VEIDOT SNIEGA FIGŪRAS

No 12.februāra līdz 4. martam Rundāles novada iedzīvotājiem bija
iespēja veidot sniega figūras un piedalīties konkursā. Pavisam saņemti 15 sniega figūru foto. Pēc balsošanas sociālajā vietnē Facebook, noskaidrotas trīs novada iedzīvotāju prāt labākās figūras.
1.vieta Elizabetei ar mārīti /216 balsis/
2.vieta Helēnas, Endija un Sandras “Super auto” /210 balsis/
3.Vieta Enijai ar Olafu /193 balsis/
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DOMES LĒMUMI
2021.gada Rundāles novada domes sēdē 28.janvārī
lemts:
Pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka maznodrošinātās mājsaimniecības
ienākumu slieksni Rundāles
novadā. Noteikumi nosaka, ka
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Rundāles
novada pašvaldībā ir 327 euro
pirmajai un vienīgajai personai
mājsaimniecībā, un 229 euro
pārējām personām mājsaimniecībā. Ar 2021.gada 1.janvāri
spēku zaudē Rundāles novada
domes 2015.gada 1.janvāra
saistošie noteikumi Nr.5 “Par
maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu Rundāles novadā”.
Tika lemts, ka Pilsrundāles
vidusskolas struktūrvienības Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu līdzfinansējums nebūs jāmaksā ģimenēm, kurās
ir bērns ar īpašām vajadzībām,
bērns- bārenis, kā arī maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes.
Mainījies Rundāles novada Iepirkumu komisijas sastāvs. Rundāles novada dome,
pamatojoties uz paša deputāta
iesniegumu, lēmusi atbrīvot Iepirkumu komisijas locekli Arnoldu Auzu no Rundāles novada domes Iepirkumu komisijas locekļa
amata. No 2021.gada 1.februāra par Rundāles novada domes
Iepirkumu komisijas locekli kļūs
deputāts Māris Leitlants.
Rundāles novada dome
apstiprinājusi reorganizācijas plāna konstatējumu daļu.
Par pieņemto lēmumu informēta Bauskas novada pašvaldības dome.
Tās uzdevums ir apkopot un
izvērtēt pašvaldību iesniegtās
reorganizācijas plāna konstatējumu daļas, un iegūto informāciju izmantot administratīvās
struktūras projekta izstrādei
sadarbībā ar pārējām apvienojamām pašvaldībām, kā arī
apzināt ar 2021. gada 1. jūliju
pārņemamo institūciju, finanšu,
mantas, saistību apmēru. Ministru kabineta noteikumi paredz,
ka administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas ietvaros
visas novadu veidojošās (apvie-
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nojamās) pašvaldības sagatavo
reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Tajā ietverto informāciju izvērtēs, sagatavojot
jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras
projektu.
Tāpat ar atbilstošiem domes
lēmumiem: divpadsmit personām izīrēta dzīvojamā platība;
lemts iznomāt nekustamo īpašumu Viesturu pagastā; piešķirts
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums politiski represētajai
personai; apstiprināti triju nekustamo īpašumu izsoles noteikumi;
apstiprināti divi nomas tiesību
izsoles rezultāti. Lai pašvaldība
varētu racionāli un lietderīgi rīkoties ar tās rīcībā esošo nekustamo īpašumu, lemts par dzīvokļa īpašuma Rundāles pagastā
nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Kā arī Rundāles novada domes
pieņēmusi personas dāvinājumu
nekustamos īpašumus ar kopējo
platību 0,3639 ha; 0,6315; 0,197
un 0,3051 ha Rundāles pagastā.
Uz īpašumiem atrodas būves,
kurās ir pašvaldības un privātpersonu dzīvokļi. Pieņemot dāvinājumu. Pašvaldība varēs palīdzēt sakārtot īpašuma tiesības
dzīvokļu tiesiskajiem valdītājiem.
2021.gada Rundāles novada domes sēdē 25.februārī
lemts:
Arī 2021.gada 25.februāra
sēdē Rundāles novada dome
apstiprinājusi reorganizācijas plāna konstatējumu daļu.
Ar Rundāles novada domes
2021.gada 28.janvāra lēmumu
Nr.2 “Par reorganizācijas plāna
konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu” tika apstiprināta
informācija par administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas dēļ skartajām reorganizējamās pašvaldības institūcijām. Lai ievērotu Ministru
kabineta noteikumus, domei bija
nepieciešams apstiprināt reorganizācijas plāna konstatējumu
daļu, tas ir, Rundāles novada
pašvaldības mantu un saistības,
kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana.
Saskaņā ar VAS Latvijas
Valsts ceļi Audita daļas norādījumiem, izdarīti grozījumi Rundāles novada domes 2018.gada
31.maija lēmuma “Par Rundāles

novada pašvaldības ceļu un ielu
ikdienas darbu tehniskajām specifikācijām” pielikumā “Rundāles
novada pašvaldības autoceļu un
ielu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas”.
Veikti grozījumi 2010.
gada 30.septembra lēmumā
“Par autoceļu un ielu saraksta apstiprināšanu”. Ar minēto
lēmumu apstiprināti Rundāles
novada Rundāles, Svitenes un
Viesturu pagasta autoceļu un
ielu nosaukumi un autoceļu un
ielu saraksti. Ceļu un ielu ierīkošanas vai likvidēšanas jautājums ir skatāms teritorijas plānošanas ietvaros. Pašvaldībai ir
pienākums gādāt par sakārtotu
transporta infrastruktūru un par
tādu teritorijas plānošanu un
attīstību, lai nodrošinātu personu tiesības pilnvērtīgi izmantot nekustamo īpašumu. Tāpat
pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu. B 52 autoceļa posms
(2,58 – 3,38 km) Pārupes skola –
Melanšu kapsēta – Juskas ir bez
seguma, satiksmei tas netiek
izmantots un apkārtējie nekustamie īpašumi jau ilgu laika posmu netiek apdzīvoti. Ievērojot
minētos apstākļus, pašvaldībai
nav lietderīgi uzturēt un veikt
pašvaldības
budžeta līdzekļu ieguldīšanu
šajā ceļa posmā, līdz ar to tas
izslēdzams no pašvaldības B
grupas ceļu saraksta. Ar šo pašu
lēmumu, dome iekļāvusi Rundāles novada pašvaldības B grupas
ceļu sarakstā autoceļu B 52 Pārupes skola – Melanšu kapsēta
2,58 km garumā un autoceļu B
56 Kaudzītes – Juskas 0,62 km
garumā.
2020.gada augustā, saskaņā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
Audita daļas veikto Rundāles
novada pašvaldības autoceļu un
mērķdotācijas izlietojuma audita ziņojumā izteikto, tika veikta
satiksmes intensitātes uzskaite trīs stundu periodā. Dati par
satiksmes intensitāti uz pašvaldības ceļiem tika iesniegti VSIA
“Latvijas Valsts ceļi” un saņemts
viena gada satiksmes intensitātes aprēķins. Ievērojot minēto
aprēķinu, ir apstiprinātas Rundāles novada pašvaldības

Nr.2 (272) 2021.gada Marts
autoceļu uzturēšanas klases
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras
sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim).
Rundāles novada dome lēmusi veikt izmaiņas Dzīvokļu
komisijas sastāvā un atbrīvot
Intu Klīvi no komisijas priekšsēdētājas amata, ievēlēt Rundāles
novada domes izpilddirektoru
Aigaru Sietiņu par Rundāles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju un Viesturu pagasta pārvaldes vadītāju
Vitāliju Bļinkovu par Rundāles
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
Inta Klīve lūgusi domi atbrīvot
no Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas
pienākumiem sakarā ar to, ka
komisijas darbu būtiski ietekmē
valstī noteiktie COVID-19 ierobežojumi.
Rundāles novada biedrībai
„Mums pieder pasaule”, pamatojoties uz Rundāles novada
domes nolikumu „Par finansiālā
atbalsta piešķiršanu Rundāles
novada sabiedrisko organizāciju
darbībai”, piešķirts EUR 500
no Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta pieteikuma „„Cits līmenis” pasākumu organizēšanai
un jauniešu izglītošanai”
realizācijai. 2021.gadā biedrība plānojusi realizēt piecas aktivitātes: Neformālās izglītības
nodarbība jauniešiem no 13-25
g.v.; Neformālās izglītības nodarbība Pilsrundāles vidusskolas
8b un 8a klašu jauniešiem; Trako
zinātnieku nakts; Turpinām kosmosa izzināšanu; “Ķepu ķepā”
apmeklējums. Par iespējamo
dalību biedrības aktivitātēs, aicinām sekot>> www.facebook.
com/mumspiederpasaule
Ar atbilstošiem lēmumiem,
iznomāts pašvaldībai piekritīgs
nekustamais īpašums Viesturu
pagasta „Ikužas”, 0.37 ha platībā; piecas pašvaldībai lietošanā esošās ““Kaucmindes staļļi”,
zemes vienības daļas un viena
ēkas (būves) daļa.
Apstiprināti pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumi: “Āboliņu lauks”, Rundāles
pagastā zemes vienībai; “Būras”
Pilsrundālē, Rundāles pagastā;

3.lpp ->
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<- 2.lpp “Būriņas” Pilsrundālē, Rundāles pagastā; “Sudmalas” Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, “Ziedoņi 19”; Rundāles
pagastā zemes vienībai un “Lielupes mala”, Rundāles pagastā
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zemes vienības nomas tiesībām.
Apstiprināti Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts
Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Rundāles pagastā 60.8
ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultāti.
Pamatojoties uz personas

iesniegumiem atļauts sadalīt
nekustamo īpašumus Rundāles
pagastā un Svitenes pagastā
un ierīkot lauksaimniecības zemi
personai piederošā nekustamā
īpašuma Viesturu pagastā.
Veikti grozījumi domes 2019.
gada 28.februāra lēmumā, kas
apstiprināja nekustamā īpašu-

ma “Mazbērsteles”, Rundāles
pagastā zemes vienību zemes
ierīcības projektu, paredzēja
jaunu nosaukumu un adrešu
piešķiršanu jaunizveidotajiem
nekustamajiem īpašumiem un
noteica zemes lietošanas mērķi.

APSTIPRINĀTI ar Rundāles novada domes
2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr. 4, (prot.Nr.3)
RUNDĀLES NOVADA DOMES 2021.GADA 28.JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
„PAR MAZNODROŠINĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMU SLIEKSNI RUNDĀLES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un palīdzības
likuma 33.panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Rundāles novada pašvaldībā ir EUR 327 pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un EUR 229 pārējām personām mājsaimniecībā.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Rundāles novada domes oficiālajā izdevumā “Rundāles Novada Ziņas”.
3. Ar 2021.gada 1.janvāri spēku zaudē Rundāles novada domes 2015.gada 1.janvāra saistošie noteikumi Nr.5 “Par maznodrošinātās
Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
“Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni Rundāles novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ar 2021.gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.pantā. Minētā panta trešā daļā ir noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku kā 436 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas
mājsaimniecības ienākumu slieksni (trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai un
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā).
Papildus tam 2021.gada 1.janvāri spēkā stājās Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu” (turpmāk – Noteikumi Nr.809), kuri nosaka:
1. mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību;
2. garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību;
3. mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās nomas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai;
4. trūcīgās un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.
Ievērojot iepriekš minēto, ir izstrādāti saistošie noteikumi, kas nosaka maznodrošinātās mājsaimniecības
slieksni Rundāles novada pašvaldībā.
Ievērojot to, ka Noteikumi Nr.809 ir paredzēta mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un
sociālās palīdzības saņemšanas kārtība, kā arī maznodrošinātās mājsaimniecības statusanoteikšanas
kārtība, līdz ar to spēku zaudē Rundāles novada domes 2015.gada 1.janvāra saistošie noteikumi Nr.5 “Par
maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu Rundāles novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Rundāles novada
pašvaldībā ir EUR 327 pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, un EUR 229 pārējām personām
mājsaimniecībā.
Tāpat saistošie noteikumi nosaka, ka ar 2021.gada 1.janvāri spēku zaudē Rundāles novada domes 2015.
gada 1.janvāra saistošie noteikumi Nr.5 “Par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu
Rundāles novadā”

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Šis noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ietekmēs pašvaldības budžetu, jo
palielināsies iedzīvotāju skaits, kas atbildīs maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.
EUR 7500 (30 mājsaimniecības*EUR 250 dzīvokļa pabalsts)

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

Maznodrošinātās mājsaimniecības statusam atbilstošas personas varēs saņemt normatīvajos aktos
paredzētos tiesiskos labumus, kas veicinās pamatvajadzību apmierināšanu.
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, tiks publicēti Rundāles novada domes oficiālajā izdevumā “Rundāles Novada Ziņas”
un mājaslapā www.rundale.lv,
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām
Nav veikta
ar privātpersonām

personas (ģimenes) statusa noteikšanu Rundāles novadā”.
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IZSOLES

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamos īpašumus:

Nr.Nr.2
8 (251)
(272)2018.gada
2021.gadaAugusts
Marts

TURPINĀS PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLAS 1.KLASĒ

“Ziedoņi 19”, Rundāles pagastā, Rundāles novads, kadastra
numurs 4076 006 0123, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 006 0123, 0,1055ha platībā. Īpašuma nosacītā cena EUR
1302 (viens tūkstotis trīs simti divi eiro).
“Sudmalas”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,
kadastra Nr.4076 003 0665, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0663, 0,5469 ha platībā, īpašuma nosacītā cena
EUR 6862 (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi eiro).
“Būriņas”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar
kadastra Nr.4076 003 0189, 0,3516 ha platībā, īpašuma nosacītā
cena EUR 5562 (pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit divi eiro).
“Būras”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4076 003 0446, 0,13 ha platībā, īpašuma nosacītā cena
EUR 3062 (trīs tūkstoši sešdesmit divi eiro).
“Āboliņu lauks”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra
numurs 4076 003 0451, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4076 003 0572, 3,66 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR
15221 (piecpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit viens eiro).
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv >> Pašvaldība >> Izsoles. Informācija par izsoļu noteikumiem
pa tālruni 63962298.
Pieteikties izsolēm iespējams līdz 2021.gada 12.aprīļa
plkst.12:00
Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos (tālrunis 28609107).
Izsoles notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes
sēžu zālē 2021.gada 12.aprīlī plkst.14:00.

Cienījamie vecāki!
Gatavošanās skolai ir kā robežlīnija starp bezrūpīgām bērnu dienām
un skolas laiku, kad bērnam jau jābūt patstāvīgam, jāapgūst zinības.
Pilsrundāles vidusskolas vadība aicina pieteikt jūsu bērnu mācībām 1.
klasē 2021./2022.m.g. mūsu skolā.
Mācību procesā piedāvājam:
• saprotošus, radošus, prasīgus un profesionālus skolotājus,
• angļu valodas apguvi no 1. klases,
• nodarbības pie logopēda, psihologa, sociālā pedagoga,
• konsultācijas visos mācību priekšmetos,
• atbalstu talantīgiem skolēniem,
• atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām,
• sporta stundas skolas jaunajā sporta laukumā.
Pēc mācību stundām piedāvājam:
• apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības,
• piedalīties interešu izglītības nodarbībās (tautas dejas, koris, dambrete, floristika, vieglatlētika u.c),
• pilnveidot savas prasmes Mūzikas un mākslas skolā (mūzikas programmas- klavierspēle, ģitāras spēle, vokālā dziedāšana- apgūstamas
uz vietas Pilsrundāles vidusskolā, bet vizuālā plastika- Svitenes skolā),
• piedalīties daudzveidīgos pasākumos, konkursos.
Citi piedāvājumi:
• iespēja saņemt naudas balvas mācību gada beigās par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās;
• būt nodrošinātiem ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatām;
• no 1.-12.klasei saņemt brīvpusdienas;
• 9.-12 klases skolēniem- saņemt stipendijas līdz 50 EUR par labām
sekmēm mācībās.
Būsim priecīgi redzēt jūsu bērnu Pilsrundāles vidusskolā.
PIETEIKŠANĀS NO Š.G. 1. MARTA LĪDZ 30.APRĪLIM
Pilsrundāles vidusskolas kancelejā, elektroniski: pilsrundale.skola@rundale.lv vai pa telefonu 63962223.
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KATRU GADU MARTĀ ATZĪMĒ
PASAULES NIERU DIENU

Katru gadu marta otrajā ceturtdienā (šogad 11. martā) tiek atzīmēta Pasaules Nieru diena, kuras mērķis ir veicināt izpratni par
nieru būtisko lomu cilvēka organismā, samazināt nieru slimības un
ar to saistīto problēmu ietekmi visā pasaulē.
Nieru galvenās funkcijas organismā ir:
•
filtrēt (attīrīt) asinis;
•
uzturēt atbilstošu šķidruma daudzumu organismā;
•
palīdzēt kontrolēt asinsspiedienu;
•
sintezēt hormonu eritropoetīnu, kas stimulē kaulu smadzenēm ražot sarkanās asins šūnas (eritrocītus). Eritrocītu galvenā
funkcija organismā ir skābekļa pārnešana.
•
pārveidot D vitamīnu aktīvajā formā. D vitamīns palīdz nodrošināt kaulu un zobu veselību.
Liekais svars, cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens un tādi
kaitīgie ieradumi kā smēķēšana var veicināt nieru slimību attīstību, tādēļ, lai to nepieļautu, ļoti būtiska nozīme ir profilaktiskajiem
pasākumiem (pietiekama šķidruma uzņemšana, veselīgs, daudzveidīgs un sabalansēts uzturs, fiziskās aktivitātes, atteikšanās no
kaitīgajiem ieradumiem u.c.). Nieres, pretēji citiem orgāniem, nedod
signālu (sāpes vai diskomfortu), ja to funkcija ir traucēta, un nieru
slimības var ilgstoši palikt nepamanītas. Tādēļ svarīgi arī regulāri
(reizi gadā) doties pie ģimenes ārsta uz profilaktisko apskati.
Ikvienam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas par nieru veselību,
aizpildot tiešsaistes testu (tests pieejams: ej.uz/PasaulesNierudiena2021 vai https://quizizz.com/join , ievadot kodu 61214850).
Avots: Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

INFORMĀCIJA DEPUTĀTU KANDIDĀTU
SARAKSTU IESNIEDZĒJIEM
Bauskas novada Vēlēšanu komisija informē, ka deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada 5. jūnija Bauskas novada domes
vēlēšanām notiks no 2021.gada 17. marta līdz 2021. gada 6. aprīlim.
Saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmo
daļu, deputātu kandidātu sarakstus Bauskas novada domes vēlēšanām var iesniegt:
1.
reģistrēta politiskā partija;
2.
reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;
3.
divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav
apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā.
Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvāra instrukcijā „2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu
pieņemšanas instrukcija”.
Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.
Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā – lietojumprogrammā, kā arī datu nesējā - zibatmiņā, ja ir
pievienoti elektroniski parakstīti dokumenti.
Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Bauskas novada
Vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja
iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un atsūtītu uz
e-pastu: velesanas@bauska.lv vai ievietotu Bauskas novada pašvaldības pasta kastītē foajē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta vēlēšanu komisijas noteiktajos darba laikos, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, iepriekš obligāti piesakoties (izņemot pēdējo
kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu, kad sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā).

Pieteikšanās kandidātu sarakstu iesniegšanai tiks uzsākta 2021.
gada 10. martā plkst.10.00, sūtot pieteikumu uz e-pastu: velesanas@
bauska.lv
Ja kandidātu sarakstu pirmie 17. martā pulksten 9.00 vēlēsies
iesniegt vienlaikus vairāki iesniedzēji, sarakstu pieņemšanas rindas
kārtība tiks noteikta pēc pieteikuma saņemšanas laika (fiksēts pulksteņlaiks ienākošajos e-pastos).
Uz pārējiem laikiem var pieteikties arī pa telefonu 29267734.
Bauskas novada Vēlēšanu komisija atrodas Bauskā, Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, 467. kabinetā (4. stāvā). Deputātu kandidātu sarakstus Bauskas novada domes vēlēšanām pieņems 3.stāva
zālē.

Sarakstus iespējams iesniegt arī ārpus noteiktā darba laika (izņemot 17. martu pirms pulksten 9.00), iepriekš sazinoties ar Bauskas
novada Vēlēšanu komisiju un vienojoties par saraksta iesniegšanas
laiku.
Bauskas novada Vēlēšanu komisijas kontakttālrunis:
29267734. Elektroniskais pasts: velesanas@bauska.lv
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SENIORU DEJU KOLEKTĪVAM “ŠURPU TURPU” 15
2006.gada pavasarī, reizē
ar pirmajiem pavasara vēstnešiem sviteniešu sirdīs pamodās
dejotprieks. Radās senioru deju
kopa ”Šurpu Turpu” un tās pamatsastāvā bija piecu ģimeņu
pāru dejotāji, kuri palikuši kolektīvam uzticīgi arī vēl šodien.
Pievienojās arī citi interesenti.
Tā kopā esam nodejojuši 15 gadus. Bijušas daudzas un dažādas
dejas, kuras patikušas un kuras
ne tik tīkamas, jo ir bijis grūti
apgūt dejas soļus, un, reizēm
neesam varējuši izprast dejas
stāstu. Esam ļoti atšķirīgi, katrs
ar savu raksturiņu, taču mūs
vieno dejotprieks, draudzība, atraktivitāte, radošums
un spēja tikt pāri grūtībām
dažādās dzīves situācijās.
Protam pasniegt roku, uzmundrināt ar labu vārdu, dažreiz arī
sabārties, pateikt kādu stingrāku vārdu, ja tas ir nepieciešams.
Lepojamies, ka esam piedalījušies trijos Vispārējos
Dziesmu un Deju svētkos
Rīgā, dejojuši Doma laukumā,
esam dejojuši senioru deju festivālos Kuldīgā, Jūrmalā, Ikšķilē,
Ventspilī. Mums ir daudz draugu
tuvākā un tālākā apkaimē, arī
ārpus Latvijas. Kolektīva tradīcija ir katru gadu doties tuvākā
vai tālākā ekskursijā pa Latviju. Šie izbraucieni ļoti saliedē
kolektīvu, veido šo ģimenisko
saiti. Iepriekšējā vasarā kopā
ar Valmieras novada vidējās
paaudzes deju kolektīvu no Matīšiem veselu nedēļu ceļojām pa
Ukrainu. Tie bija neaizmirstami
brīži. Pagājušajā gadā bija paredzēts brauciens uz Horvātiju, plānus izjauca pandēmija…
Mēs lepojamies ar saviem
veterāniem - Arvīdu un Voldemāru - viņiem šogad jau 76,
Veltu - viņai šogad 75. Tāpat
lepojamies ar to, ka mūsu vidū
ir pāri, kuri sagaidījuši un nu jau
pārsnieguši Zelta-50 (Velta un
Valdis), Rubīna - 40 (Daina un Jānis B., Ligita un Jānis L.), Koraļlu 35 (Sandra un Oskars) kāzu jubilejas kā arī šajā sezonā Pērļu-30
kāzu jubileja (Antrai un Ivaram).
Jubilejas reizē gribas pieminēt arī Andri un Ainaru, kuri
tagad noraugās mūsu de-

jas soļos no mākoņa maliņas.
Tāpat gribas pieminēt arī tos,
kuri vairākus gadus vai arī īsāku laika posmu bijuši kolektīva
sastāvā: Austris, Edīte, Viktors,
Mairita, Ilgonis, Sandra, Vilnis,
Aivars, Vaira, Aivars, Irita, Nijole,
Zinta un Inta. Paldies viņiem par
kopā nodejotiem deju soļiem!
Ja sākumā bijām piecu ģimeņu pāri, tagad ir septiņas,
tamdēļ droši sevi varam saukt
par ģimeņu kolektīvu. Mūsu
nosaukums radies no pirmās
apgūtās dejas Šurpu turpu, kuras laikā vadītāja ļoti bieži
lietoja frāzi: ,,Šurpu! Turpu!”.
Daina (kolektīvā 15 gadus): Todien, šodien un rītdien
- pavasarī. Pavasaris to prot,
no nekā radīt daudz. Tā notika arī tajā pavasarī, kad devos
uz pirmo senioru deju kolektīva mēģinājumu. Toreiz nebija Šurpu Turpu. Bija vienkārši
vēlēšanās nomest no pleciem
biezo ziemas šalli un kaut kur
izrauties, uzlidot, uzsmaidīt, aizsteigties pretim. Kam pretim?
Toreiz nebija burtiskas atbildes.
Nav jau nekas īpašs, bet cik mīļa
un daudzlolota frāze - šovakar
mēģinājums. Un es gāju, un es
eju, un es iešu, 15 gadu laikā ir
noticis viss minētais-, uzlidošana, izraušanās, aizraušanās,

bet visam pāri smaidi un Šurpu Turpu ģimeniskais siltums.
Tāpēc es turpināšu iet pretim!
Tāpēc, ka tā nav tikai iešana pa
ceļu. Tā bija, ir un būs iešana
caur sevi pie citiem, bet tik ļoti
pie savējiem - pie Šurpu Turpu.
Jānis B. (kolektīvā 15 gadus): Kopā ar Šurpu Turpu nekad nav bijis miera. Protams,
dejojot jau neizgaist ikdienas
stress, rūpes un nedienas. Tomēr dejošana tajā vienmēr
izdara korekcijas. Laiks, esot
visiem kopā, vienmēr rit brīvāk,
lidojošāk, nu tā nerāmētāk, īpaši,
kad vizinu kolektīvu, garākos un
pavisam garos ceļos uz koncertiem, mājup, jautrās ekskursijās.
Ko tik kopā neesam sadarījuši rotājuši saulīti, peldējuši laiviņā,
līgojuši Jāņu dienā, auduši villainīti, pat Laimai esam palīdzējuši
mūžu likt un vēl, un vēl... Tās bijušas brīnišķīgas darbības laikā.
Sāk skanēt pazīstama mūzika.
Debesis vaļā, zeme elpo, dvēsele dzied! DEJO ŠURPU TURPU!
Ligita (kolektīvā 15 gadus): Mēs neesam tikai deju
partneri, bet arī labi draugi,
kas pēc darba dienas sanākam kopā, lai dejotu, pasmietos un jautri pavadītu laiku, atslēdzoties no ikdienas steigas.
Sandra
(kolektīvā
15

Mūsu nosaukums radies no pirmās apgūtās dejas ,,Šurpu turpu”..
Foto no deju kolektīva arhīva

gadus): Šajā kolektīvā slēpjas milzīgs potenciāls, bet tikai sarežģīti to dabūt laukā. Ir
mirkļi, kad izlec tā dzirkstele,
un ir mirkļi, kad nelec neviens.
Antra
(kolektīvā
15
gadus):
Vienmēr
gatavi!
Inese (kolektīvā 15 gadus): Iekļūstot kolektīva virpulī, aizmirstās, ka esi seniors, jo ideju un
joku dzirksteles ”sit augstu vilni.”
Arvīds: Sveiciens Šurpu
Turpu 15 gadu jubilejā! It sevišķi kolektīva veterāniem, kas
stāvēja klāt pie tā šūpuļa un
Aigai, kura visus šos gadus nepagurstot pacieš „dažu” stiķus
un niķus. Ir labu vārdu daudz,
ar tiem var sveikt un sumināt,
bet labāk visiem jautrā pulkā
būt! Tā turēt vēl ilgus gadus!
Zinta (dejoja no 2009.
/2010.gada - 2013.gada decembrim): Manas atmiņas par
Šurpu Turpu ir tikai vislabākās.
Kolektīvā jutos brīnišķīgi. Mēģinājumus nevarēju vien sagaidīt. Aizbraucot uz tiem un
satiekot dancotājus aizmirsās
visas dienas rūpes un raizes.
Visfantastiskākās, foršākās atmiņas saistās ar Dziesmu un
Deju svētkiem 2013.gadā. Tik
saliedētu un kolosālu kolektīvu
nebiju satikusi. Gluži kā filmā:
„Visi par vienu, viens par visiem!”
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SENIORU DEJU KOLEKTĪVAM “ŠURPU TURPU” 15
Deju kolektīva vadītāja Aiga (kolektīvu vada 15 gadus):
Sākot strādāt Svitenes Tautas namā ar Šurpu Turpu kolektīvu
man bija liels uztraukums. Es domāju kā būs… tomēr cilvēki ar
deju pieredzi. Bet īstenībā pa šiem 15 gadiem es sapratu, ka
Šurpu Turpu ir vienkārši. Nav tikai kolektīvs, bet tāda, liela draudzīga ģimene, kuri vienmēr ir kopā gan priekos, gan bēdās un
viens otru atbalstam. Arī šajos laikos mēs turamies kopā un
priecājamies viens par otru, par visu, kas mums izdodas.
Man tiešām liels prieks strādāt ar šo kolektīvu, jo zinu,
ka no kolektīva vienmēr būs atbalsts!
PAR SEVI SAKĀM: ,,ROKU ROKĀ ESAM KOPĀ!”

Visus šos gadus kopā ar mums ir vadītāja Aiga Vangale
Sirsnīgs paldies viņai par pacietību, jo ar mums nav viegli!
Kā viens par otru rūpējās - vīri
par sievām, sievas par vīriem.
Jānis B. gatavoja gardas kūciņas
meitenēm. Ivars masēja kājas
meitenēm pēc nogurdinošiem
mēģinājumiem un koncertiem.
Tas bija super! Mēs laikam bijām
vislielākie ēdāji. Braucot gan uz
mēģinājumiem un koncertiem,
mums vienmēr bija līdzi lielas
somas ar ēdienu. Kaut bijām
jau paēduši skolā, ierodoties
uz mēģinājumiem, somas tika
atvērtas un ēšana turpinājās.
Smiekli un jautrība mūs pavadīja
visu nedēļu. Un vīri? Vai atcerieties rāpošanu uz jūru pēc svētku gājiena? Visi bijām nosmējušies līdz asarām. Vislielāko
paldies saku visforšākajam
kolektīvam un vadītājai, ka
pieņēmāt mani kolektīvā
un kopā pavadījām šo laiku!
Inta (dejoja no 2011.2019. gadam): Iepazinu sirds
gudrus, atraktīvus, jautrus kolēģus. Atmiņā palikuši 2013.,
2018.gada Dziesmu un Deju
svētki. Tie ir neaizmirstami mirkļi
un fantastiskas sajūtas, piedaloties tajos. Tāpat atmiņā palikuši
sadanči, koncerti, ekskursijas,
kur kopā gan dejots, gan smiets.
Katrs no deju kolektīva palicis ar
kaut ko savu, neatkārtojamu, No
dejām pati mīļākā „Ienes, Māras
baznīcā”, kurā es un Austris bijām solo pāris. Paldies viņam, ka
bija mans deju partneris! Arī citas dejas, kuras esam dejojuši, ir
patikušas. Deju kolektīvā jutos kā

savējā, jo tas bija kā ģimene. Paldies visiem ar kuriem kopā esmu
pavadījusi šos burvīgos, neaizmirstamos gadus. Dzīve taisa
savas korekcijas, un es tagad
dzīvoju citur. Žēl bija šķirties, bet
tā bija jādara. Novēlu visiem veselību, izturēt šos grūtos laikus,
atrast jaunus deju partnerus!
Vaira un Aivars (bijušie dejotāji): Mums tas bija ļoti interesants un jauks laiks. Ar mums nebija viegli. Paldies vadītājai Aigai
un visam kolektīvam par izturību!
Jānis
K.
(kolektīvā
9 gadus): Lecam pa vecam, lecam pa jaunam!
Silvija:
Kolektīvs
vienmēr optimistisks. Lai arī
kādi vēji pūš, visi pūš pāri!
Edvīns (kolektīvā 3 gadus):
Ar tukšu vēderu nav dejošana. Atkal tusiņš! Atkal jāēd!
Ilze (kolektīvā 3 gadus): Tas
ir ceļš no Pilsrundāles uz Sviteni -šurpu, turpu. Atbraucot
uz kolektīva pirmo mēģinājumu, sajutu pozitīvo dzirksti. Ir
jūtams ģimeniskums, kur cits
citu atbalsta, ir vienoti. Kopā
ir ne tikai priekos, bet arī bēdās. Mēģinājumos ir pilnā sastāvā un dejo no sirds gan
mēģinājumos, gan koncertos.

Kultūras nodaļas un Svitenes TN vadītāja Sandra Kerēvica:
Kopīgie mēģinājumi, koncerti, Dziesmu svētki un tradīcijas ir
ļoti saliedējuši kolektīvu. Vairumam SDK “Šurpu turpu” dalībnieku dejošana ir vaļasprieks kopš jaunības.
Es domāju, ka dejotājiem deja – tā ir mīlestība, atslodze no
ikdienas darbiem, atpūta, satikšanās ar vienādi domājošajiem,
un, protams, liels, nopietns darbs.
Šajos 15 gados ir izdejotas tik daudzas skaistas latviešu
tautas dejas, piedzīvoti spilgti, neaizmirstami mirkļi un jaukas
atmiņas…
Esmu lepna, ka Svitenes tautas namā darbojas tik atraktīvs
un pozitīvs kolektīvs, kā “Šurpu turpu”! Liels paldies par to vadītājai Aigai Vangalei un sirsnīgi apskāvieni visiem dalībniekiem!
Novēlu arī turpmāk dejot, smieties un justies vajadzīgiem! Lai visiem veselība un dzīvesprieks!

SDK Šurpu Turpu kolektīvs
Foto no deju kolektīva
arhīva
Deju kolektīvs Simtgadesgades Dziesmu un deju svētkos 2018.gadā
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SPORTA ZIŅAS
No 1.decembra līdz 28.februārim Rundāles novadā norisinājās Ziemas izaicinājums. Sacensību dalībniekiem tika piedāvātas divas disciplīnas - iešana un braukšana ar velosipēdu.
Sīvākā cīņa norisinājās sieviešu vecuma grupā 18-49 g un 50+
grupās.
Ziemas izaicinājuma rezultāti:
Iešana
Sievietēm :
Vecuma grupā 18-49g.v
1.vieta Gita Muceniece (1522km);
2.vieta Jūlija Polone (899.57km);
3.vieta Sintija Benuža (877.42).
Vecuma grupā 50+
1.vieta Dzintra Muceniece (1065.51km);
2.vieta Ļena Brazjule (787.6 km);
3. vieta Gundega Kaulene (503.44km).
Vīriešiem :
Vecuma grupā 18-49g.v
1.vieta Dmitrijs Čabaņenko (342.55km);
2.vieta Vladimirs Ļevčenko (317.55km);
3.vieta Egidijus Batkauskas (259.63km).
50+ vecuma grupā ar labiem rezultātiem startēja Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.
Bērniem aktīvākais Markuss Putāns.
Braukšanā ar velosipēdu:
Sievietēm :
Vecuma grupā 18-49g.v
1.vieta Māra Ļevčenko;
2.vieta Gita Muceniece.
50+
1.vieta Dzintra Muceniece.
Vīriešiem :
18-49g.v
1.vieta Vladimirs Ļevčenko .
Lepojamies ar novada kustīgākajiem iedzīvotājiem!
8.martā uzsācies nākamais attālinātais sporta pasākums
“Skriešanas daudzcīņa.” Nolikums un afiša atrodami novada
oficiālajā tīmekļvietnē internetā www.rundale.lv
Par turpmākajiem attālinātajiem sporta pasākumiem aicinām sekot informācijai >> www.rundale.lv un Facebook kontā
>> https://www.facebook.com/rundalelv
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IZSLUDINĀTA “ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMA 2021”

Zemgales Plānošanas reģions no 2021. gada 3. marta
līdz 31.martam izsludina kultūras projektu konkursu “Latvijas Valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”.
Programmas mērķis ir veicināt Zemgalei raksturīgo kultūras
vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību
plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides
līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Minētā mērķa sasniegšanai
finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras
projekti, kas īstenoti Zemgales
plānošanas reģionā un orientēti
uz zemgaļu un sēļu materiālās
un nemateriālās kultūras vērtību izzināšanu un daudzināšanu.
Tiks atbalstīti jaunrades un pētniecības procesi kultūras jomā,
kopienu iniciatīvas, veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs.
Projektu iesniedzēji aicināti veicināt profesionālās mākslas pieejamību no attīstības centriem
attālākās vietās, tostarp ģimenēm ar bērniem, senioriem un
citām iedzīvotāju mērķgrupām.
Kā arī atbalstu varēs saņemt
projekti, kas veicinās tradicionālo zināšanu un amata prasmju
dokumentēšanu, izpēti, praktizēšanu, popularizēšanu un pārnesi.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona.
Fiziska persona, piedaloties Kultūras programmas projektu konkursā, var saņemt atbalstu tikai
zinātniski pētnieciska vai radoša
darba veikšanai.
Šogad projektiem piešķirtais
finansējums ir 118415 eiro, un
projektu iesniegšanas termiņš
ir 2021. gada 31. marts. Atbalsts būs pieejams projektiem,
kuri būs izstrādāti atbilstoši
ZKP2021 Nolikumam, mērķim
un prioritātēm un kurus plānots īstenot no 2021. gada
5. maija līdz 2021. gada 15.
decembrim (ieskaitot), bez
pagarināšanas iespējām.
Projektu pieteicēji aicināti
izvērtēt iespējas 2021. gadā
realizēt publiskus pasākumus
un iesniegt reāli īstenojamus
projektus.
Projektu pieteikumu saskaņā
ar ZPR noteiktiem konkursa termiņiem aicinām iesniegt:
Elektroniski parakstītus ar
drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi zpr@zpr.
gov.lv ar norādi “Latvijas Valsts
mežu un Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”.
Nosūtot pa pastu (ar nosacījumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk
kā 2021.gada 31.marts) uz adresi: Zemgales Plānošanas reģions,

Zemgales Kultūras programma
2021, Katoļu iela 2b, Jelgava,
LV-3001. Vai Zemgales plānošanas birojā Jelgavā, Katoļu ielā
2b, (ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtas situāciju Covid-19 dēļ,
projekta pieteikumu var atstāt
ZPR pasta kastītē, 1.stāvā).
Gadījumā, ja projekts tiek
sūtīts pa pastu vai atstāts ZPR
pasta kastītē, jāatsūta arī tā
elektroniskā versija pdf formātā
uz zpr@zpr.gov.lv.
Projektu iesniedzējiem 18.
martā norisināsies informatīvs seminārs, kura laikā varēs
noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ja tādi
izstrādes laikā būs radušies. Semināram reģistrēties iespējams
šeit: https://ej.uz/ZKP2021.

Līdztekus tam interesentiem
iespējams saņemt individuālas
konsultācijas pie programmas
ieviešanas koordinatores Sanitas Larionovas, rakstot uz sanita.
larionova@zpr.gov.lv vai zvanot
uz 29272500.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales plānošanas
reģiona sabiedrisko attiecību
speciāliste
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MEŽOTNES PILSKALNĀ ATDZĪVOJAS SENIE ZEMGAĻI
Mežotnes pilskalna apmeklētājus šopavasar sveic
virtuālie Madis ar Zīli – lieli
trīsdimensiju telpiski objekti, kas apskatāmi ar bezmaksas SAN aplikācijas palīdzību. RUNRARO projekta
ietvaros izstrādāti augmentētās jeb paplašinātās realitātes virtuāli elementi. Šāds
inovatīvais risinājums rosina interesi par pilskalnu, tā
vēsturi.

Madis un Zīle
Virtuālie Madis un Zīle ir
augstas detalizācijas pakāpes
trīsdimensiju telpiski objekti
ar ģeolokāciju virs Mežotnes
pilskalna plakuma. Tie ietērpti
seno zemgaļu arheoloģiskajos
tērpos – Zīles tērps ir precīza
Mežotnes kapulauka tērpa un
rotu rekonstrukcija.
Pārvietojoties pa Mežotnes
pilskalna teritoriju, tēlus iespējams apskatīt no visām debess

pusēm (360 grādi) un dažādiem
leņķiem. No Lielupes puses,
stāvot iepretim Mežotnes muižas pilij, tie redzami no attāluma, savukārt pašā Mežotnes
pilskalna plakumā atradīsies
tieši virs jūsu galvām. Tiem,
kuri vēlas vairāk izkustēties, ir
vērts pa ceļu aiziet līdz Mežotnes baznīcai – tur Madi un Zīli
varēs aplūkot no aizmugures
(uzmanību! – taciņa no atpūtas
laukuma līdz baznīcai šobrīd
tiek atjaunota, tās segums nav
piemērots staigāšanai).
Tēliem piešķirta kustība ar
skaņu – animētās kustības
pilns cikls ir aptuveni 30 sekundes, skaņas efekti aktīvajā
kustībā aptuveni 15 sekundes.

liem pamazām tika pievienotas
tekstūras, gaismas krišanas
simulācija, tādējādi piešķirot
tiem maksimāli dabisku izskatu
un telpiskumu. Izveidotie telpiskie tēli ir ar tā saucamo dina-

misko skeletu, kas nodrošina
kustību. Līdz ko izveidotajiem
objektiem tika pievienota kustība, tie tika vairākkārtīgi testēti
reālajā vidē.

Tapšanas process
Trīsdimensiju tēlu izveidošanai sākotnēji tika veikta tērpu
un rotu fotofiksācija ar fotometrijas palīdzību. Izveidotajiem
trīsdimensiju primārajiem tē-

Attēlā: Trīsdimensiju tēla augstuma un novietojuma testēšana.
Šobrīd pilskalnā izvietoto tēlu garums ir 120 metri

INSTRUKCIJA OBJEKTU APSKATEI
Paplašinātās realitātes tēli Madis un Zīle apskatāmi ar SAN
aplikācijas palīdzību. SAN ir uz GPS bāzēta augmentētās realitātes mobilā aplikācija, kas ļauj lietotājiem apskatīt liela mēroga telpiskas virtuālas skulptūras un arhitektoniskos objektus.
Telpiskie objekti ir redzami tikai vietās, kur izvietoti. Objekti
apskatāmi reālā telpa no dažādiem leņķiem. Virtuālajiem objektiem ir pastāvīga GPS lokācija bez piesaistes marķieriem.
1) Lejupielādē un instalē bezmaksas SAN aplikāciju (Google
Play un App Store)
2) Pārliecinies vai viedierīcei ieslēgts GPS
3) Viedtelefonā atver aplikāciju - atverot aplikāciju nekustini
viedtālruni, lai nofiksējas GPS. Rekomendējam izkāpt no automašīnas, jo tas var ietekmēt GPS precizitāti.
4) Seko instrukcijai “download object” (ja uzraksts neparādās, tad izvēlnē Latvijas šķirklī atrodi objektu Mežotnes pilskalns un lejupielādē)
5) Meklē Madi un Zīli! Un attālāk būs redzama arī Mare –
zemgaļu sieva ar podiņu! Neaizmirsti ieslēgt multimediju skaņu!
Uzmanību! Atkarībā no viedierīces GPS uzstādījumiem un
precizitātes, lokācija var “peldēt” līdz 90 grādiem t.i. tēlu novietojums dažādām viedierīcēm un operētājsistēmām var nedaudz atšķirties.
Mežotnes pilskalnu virtuāli atdzīvina biedrība “Vizuālās kultūras klubs” Rundāles novada īstenotā projekta RUNRARO ietvaros.
http://www.rundale.lv/mezotnespilskalns
https://www.facebook.com/MezotnesPilskalns

Projekta nosaukums:
Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un
tūrismam RUNRARO, LV-RU-052
Projekta uzsākšanas datums:
01.06.2019.
Projekta īstenošanas ilgums:
36 mēneši
Projekta budžets:
Kopējais projekta budžets ir EUR 649 814. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam ir EUR 584 832,60.
Rundāles novada domes kopējais projekta budžets EUR 245
380,00. Projekta līdzfinansējums Rundāles novada domes
aktivitātēm no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam ir EUR 220 842,00.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā
atbild Rundāles novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
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Es, Kārlis Drengers, esmu dzimis 1926.gada 28.augustā Sesavas pagasta “Sirmantu” - ”Pārstrautu” mājās. Tēvs – Oskars
Drengers Pētera dēls – dzīvoja
Svitenes pagasta “ Gubēnos”.
Māte – Vēra Drengere, dzimusi
Trence.
Sesavas pamatskolā sāku iet
1934.gadā, beidzu – 1941.gada
pavasarī. 1942.gada rudenī iestājos Mežotnes lauksaimniecības vidusskolā. Tā paša gada
rudenī mūs pārcēla uz Saulaines
mājturības skolas telpām, jo Mežotni izbrīvēja, ierīkojot vācu atpūtas namu.
Kaujas Elejā
1944.gada 28.jūlijā tika pārrauta vācu fronte un pulksten
četros notika krievu tanku kaujas
Elejā. Vakarā krievi sasniedza Jelgavu, bet pilsētā neielauzās. Izrauties no aplenkuma bija iespējams Jaunsvirlaukas – Emburgas
virzienā. Māte bija sakravājusi
iespējami līdzņemamo iedzīvi,
bet tēvs kategoriski atteicās
doties bēgļu gaitās. Sūtīja mani
vienu, jāšus uz zirga, bet es arī
nevarēju atstāt vecākus likteņa
varā. Tā mēs palikām okupētajā
teritorijā.
Manas kara gaitas
1944.gada 14.augustā mani
mobilizēja Sarkanā armija. Mobilizācijas punkts atradās Vircavas
pagastā. No turienes mūs aizsūtīja uz apmācībām Višnij Voločok
Tveras apgabalā, starp Maskavu
un Ļeņingradu. Apmācības ilga
trīs mēnešus, un tad sāka mūs
pa etapiem sūtīt uz fronti. Pirmie etapi aizgāja uz “Kurzemes
katlu”. Mēs bijām noskumuši,
ka netiekam Latvijā, bet laikam
Dieviņš bija mūsu pusē (sauksim
to par likteni, jo “katlā” reti kurš
palika dzīvs). Mūs aizsūtīja kaut
kad decembra sākumā. Divas
nedēļas nostāvējām uz rezerves
sliedēm, jo nevarēja izlemt, kur
mūs sūtīt. Beigās nosūtīja uz
Lomžas pilsētu Polijā II Baltkrievijas frontē, jo tur tika gatavots
uzbrukums Kēnigsbergai. Tā es
nokļuvu 51.strēlnieku divīzijā, kas
apmēram 14 km aiz pirmajām
līnijām gaidīja uz formēšanos,

jo no vecās divīzijas bija palikuši
daži cilvēki.
Granātābolu mizas
Uzbrukums
Kēnigsbergai
sākās janvāra beigās. Kad apmēram janvāra sākumā mūs
pārbaudīja pirms sūtīšanas uz
fronti, es slimoju ar dizentēriju un biju nokrities svarā ap 45
kilogramiem. Mani, protams, komisionēja, jo es jau šauteni nevarēju pastiept un biju vēl iedalīts ložmetējniekos. Tā nu devos
uz aizmuguri. Mans gala mērķis
– kara slimnīca “Krasnije Jari”,
kas atradās netālu no Vitebskas.
Sagulēju slimnīcā tieši līdz kara
beigām. Man jāpateicas gruzīnu
ārstei, kura ar granātābolu mizām apturēja caureju.
1945.gadā no 8. uz 9.maiju
es iebraucu Latvijā, Jelgavā. Tēvs
arī bija mobilizēts kā ārrindnieks
un strādāja Pretgaisa aizsardzības štābā. Neatceros, kā tiku
līdz “Sirmantiem” (laikam ar tēva
velosipēdu). Visi bija ārkārtīgi
priecīgi, jo man bija mēnesis
laika veselības uzlabošanai. Pārbraucot man bija 48 kilogrami,
un divu mēnešu laikā es uzbarojos līdz 85 kilogramiem, kāds
svars nav mūžā bijis! Pēc diviem
mēnešiem man bija jāiet armijā
(tēvs bija vienu mēnesi izlūdzies
pa virsu). Sadales punkts bija
Svētē. No turienes sakomplektēja vienības un izsūtīja pa daļām. Es tiku Ropažu artilērijas
poligona apsardzē. Dzīve bija
brīnišķīga, nekādas armijas kārtības. Gulējām līdz pusdienai, un
pēcpusdienā, kad beidzās šaušana, gājām dzēst poligonu. Tā nu
mēs dzīvojām līdz augusta pirmajai pusei. Tad nāca pavēle, un
latviešus apmēram 150 cilvēku
sastāvā pārvietoja uz Bulduriem
pagaidu tilta celšanai pār Lielupi. Vienkārši paradīze: disciplīnas
nekādas, dienu drusku pastrādājam un sauļojamies. Vakarā ejam
pie Bulduru tehnikuma meitenēm. Tā varēja dzīvot simt gadu,
bet drīz pienāca beigas. Priekš
manis tas bija liktenis, kas nebija
atkarīgs no manis. 28.augustā
pa dzimšanas dienu es pierunāju vada komandieri palaist mani

brīvsolī. Es priecīgs sēdos kuģītī
un braucu līdz Jelgavai pie tēva.
Pēc priecīgas atkalredzēšanās
es ar tēva velosipēdu devos uz
mājām.
Likenīgā pīpe
Te sākās mans liktenis –
braucu, un šausmīgi gribējās
uzpīpēt, bet bailes, ka mani neaiztur, jo man nebija nekādu dokumentu. Tā es nolēmu aizbraukt
līdz izraudzītajai vietai un uzpīpēt. Piebraucot izrādījās, ka tur ir
krievu zaldāti, un mani kā labais
vai nelabais spēks dzina uz priekšu. Tā tas atkārtojās vairākas
reizes, līdz pārbraucu Sesavas
krustam. Apmēram 20 kilometru
aiz krusta es satiku Krastenbergu, kas dzīvoja mūsu mājās un
bija iztrebiteļs. Krastenbergs uz
divām dienām brauca uz dežūru
Elejā. Ja es būtu uzpīpējis, mēs
vispār nebūtu satikušies, jo es
jau būtu atpakaļ savā daļā. Šī neuzpīpēšana sagrozīja manu dzīvi
ar kājām gaisā.
Šāviens kājā
Krastenbergs par šādu satikšanos teica: “Vells ar visu dežūru!” un brauca man līdzi uz mājām. Mamma ļoti priecājās par
manu pārbraukšanu un sēdināja
pie brokastu galda. Es sēdēju
galda vienā pusē, bet Krastenbergs – otrā. Brokastošanas
laikā viņš sāka rādīt savu lielāko lepnumu – Valtera sistēmas
pistoli. Tā blēņojoties ar to gāja
vaļā šāviens, un es sajutu triecienu kreisajā ceļgalā. Šāviens
trāpīja taisni ceļgalā un sašķai-

dīja lielo stilba kaulu. Visi bija
panikā. Mamma pārsēja kāju, kā
varēja, un Krastenbergs aizjūdza
zirgu un ar ratiem veda mani uz
Jelgavu.
Brauciens ilga piecas stundas, un es no asins zuduma
zaudēju samaņu. Mani uzņēma
Jelgavas 1. pilsētas slimnīcā, kur
trāpījās ļoti labs ķirurgs. Pārlēja
asinis un ieģipsēja. Pēc dažām
dienām sākās asins saindēšanās
un pacēlās temperatūra. Ķirurgs
taisīja operāciju, pārgriežot ikru
un iztīrot brūci. Tā kā toreiz nebija penicilīna, dakteris lika dienā
izdzert pudeli šņabja un spaini
ūdens. Lai kā censtos, normu
izpildīt nevarēju, tomēr tas palīdzēja.
Slimnīcā nogulēju divus mēnešus, un tad mūs pārcēla uz
“trako māju” Ģintermuižā, kur
bija ierīkots kara hospitālis. Tur
saformēja sanitāro vilcienu.
Aizbraucām pār ziemeļu pāreju
gandrīz līdz Urāliem – Motohovsku. Tur mūs nepieņēma un sūtīja atpakaļ uz Kirovsku. Tur man
noņēma ģipsi, un sāku mācīties
staigāt uz kruķiem. (Maza atkāpe no temata: tie, kas palika pēc
manis Bulduros, pēc dažām dienām tika saformēti un aizvesti
uz t. s. Mandžūrijas sopkām. Viņu
vidū bija arī Sokolovskis, kas pastāstīja, ka no turienes atgriezās
ļoti maz – paši stiprākie). Tā nu
sanāk likteņa ironija: vai labāk,
ka sašāva, vai Mandžūrijas sopkās, jo veselība man nebija tā
labākā.

Kārļa Drengera ģimene
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Kad jau daudzmaz stabili
staigāju uz kruķiem, mani demobilizēja, un ziemas otrajā pusē
pārbraucu mājās.
Saulaines tehnikumā
1946.gada rudenī iestājos
Saulaines tehnikumā. Noliku pāris eksāmenu, un mani uzņēma
trešajā kursā. Mācību laiks bija
saīsināts no pieciem uz četriem
gadiem, tādēļ man izkrita daži
priekšmeti. Laiks bija ļoti saspringts, un tauta gaidīja angļus
un amerikāņus. Visapkārt notika
aresti. Čekisti prata metodes, kā
izzināt un apcietināt nacionāli
domājošus cilvēkus. Tā notika
arī ar mani.
Svešais kūdītājs
Svētdienās, pārbraucis mājās, es bieži sastapu pie tēva
svešu cilvēku, kurš uzdevās par
leģionāru un, slēpjoties no apcietināšanas, klīda pa mājām un
meklēja nacionāli domājušus, ko
vajadzības gadījumā varētu saorganizēt pretestībai pret krieviem. Pēc pāris reižu satikšanās
viņš nāca ar priekšlikumu saorganizēt Saulainē grupu, kas būtu
nacionāli noskaņota. Stāsts bija
tik nevainīgs. Pašreiz nekā nevajagot darīt, bet vajadzības brīdī
būtu uz ko paļauties. Es teicu, ka
tādi cilvēki ir, bet man nav laika ar tādām lietām nodarboties.
Tad viņš sāka prasīt, lai dodot
viņam sarakstu. Dievs man bija
devis tik daudz prāta, ka es tādu
nedevu un arī vārdā nevienu nenosaucu. Pēc vairāk reižu atteikuma viņš sāka draudēt: gadījumā, ja es vērsīšos pie drošības
iestādēm, viņš manus vecākus
nogalināšot. Tas bija ļoti iespējams, jo mājas atradās tuvu mežam. Tā mūsu sakari izbeidzās,
tikai vēlāk viņš burtiski ieskrēja
mājās un lūdza man nodot vēstuli, kas esot organizācijas vajadzībām. Pats viņš nevarot, jo
viņam esot uz pēdām. Es, muļķis,
to paņēmu un iesviedu pastā. No
tās reizes netiku viņu redzējis.
1948.gadā beidzu tehnikumu, un
mani nozīmēja uz Jelgavas Lauksaimniecības nodaļu par vecāko
tehnisko kultūru agronomu. Tā
es strādāju, un par svešo vīrieti

(Bruno Zitmanis – K. D.) biju pilnīgi aizmirsis. Es dzīvoju Jelgavā,
īrēju istabu. Pienāca 1949. gada
marts. Gaisā virmoja sasprindzinājums, un ļaudis runāja, ka kaut
kas būs. Pastiprināti ieveda krievu zaldātus un smagās mašīnas.
Bija jūtams kas nelabs. Es tai
laikā biju kursos Rīgā.
25. marts – izvešana
No rīta, uzzinājis par izvešanu, steidzos uz staciju, lai
brauktu mājās. Stacijā satiku
savu kaimiņieni, kas pastāstīja, ka mani vecāki arī ir izvesti.
Sajūta šausmīga. Mājās palika
kalpone Vilma (vēlāk dzīvoja Elejā un pagājušajā gadā nomira).
Tā man izstāstīja visu šausmu
stāstu. Es braucu uz Jelgavu un
turpināju strādāt. Pēc mēneša
saņēmu pirmo vēstuli. Viņi bija
Omskas apgabala Taras rajona
Korsunovas c/p. Taisījos braukt
pie viņiem, bet bija mazliet jāiekrāj nauda. Tā pienāca 17.
jūnijs. Mani izsauca uz Rīgu pie
ministra vietnieka darba lietās.
Viņš interesējās par saskaņu kolektīvā un pa vidam kaut kur piezvanīja. Tā, runājot nenozīmīgas
lietas, atvērās durvis un ienāca
divi spēcīgi vīrieši. Viņi griezās
pie manis un prasīja, vai esmu
Kārlis Drengers. Atbildēju “jā”, un
viņi teica: ” Nāciet mums līdzi ! ”
Tad es sapratu, ka mana “dziesma” ir cauri.
Stūra mājā
No abām pusēm saspieduši mani, mēs soļojām uz “Stūra
māju” (“čeku”). Ieveda telpā, kurai vienā pusē bija vairāki skapji,
kur bija tik šauri, ka nevarēja pagrozīties, un dēlis, kur apsēsties.
Ceļgali atdūrās pret durvīm. Tā
es sēdēju stundas trīs. Tad mani
izsauca ārā un lika noģērbties.
Kamēr es ģērbos, padzīvojis vīrietis “filozofiskā mierā” uz sienai
piestiprinātas siksnas asināja
pucnazi. Dzirdējis visus šausmu
stāstus par čeku, es jau paliku
mēms no bailēm un domāju: “Ko
man griezīs nost?” Viņš paņēma
manas drēbes un izgrieza visas
pogas un āķus, un teica, lai ģērbjoties. Saģērbos, bet, protams,
bikses bija jātur rokās.

Tā mani iedzina atpakaļ «skapī». Man laikam izdevās noplēst
krekla strēmeli un sasiet bikses.
Nosēdējis vēl pāris stundu, mani
aizveda uz čekas pagrabu un
ievietoja sešvietīgā kamerā. Es
stādījos priekšā un pateicu, ka
mani apcietināja čekas provokatora dēļ. Par laimi, man blakus gultā sēdēja viens no dzīvi
palikušajiem Kraujas grupas
(Īlē) vīriem. Tas man deva neatsveramu padomu, kā uzvesties
pratināšanas laikā. Un pirmais
un galvenais likums ir – neielaisties nekādā gadījumā dialogā ar
pratinātāju. Atbildēt iespējami
īsi: “jā” vai “nē”, vai neatbildēt.
Pratināšanas metode ir apmēram šāda: pratinātājs ļoti draudzīgā tonī prasa par dažādām
sadzīves lietām, par vecākiem,
kā klājas izsūtījumā utt. Pēkšņi
uzlec kājās, pieskrien pie tevīm
un pērkonbalsī rēc: “Saki, nolādētais maita, kuram no jums
bija ieroči?!”, tad, nesagaidījis
atbildi, iedod pļauku pa ģīmi un
mudīgi skrien pie sava galda, kur
ir poga, ar ko izsaukt palīgspēkus, jo baidās, kāda būs reakcija.
Vēl gribu pastāstīt par morālo
spīdzināšanu, kas nav mazāk iedarbīga, kā nagu maukšana. Tā
notiek apmēram šādi: dienu gulēt nav brīv, jo ik pa laikam sargs
caur actiņu novēro. Vakarā, kad
pienācis gulēt iešanas laiks, tevi
izsauc uz pratināšanu, bet nevis
pratina uzreiz, bet nosēdina koridorā uz sola. Pa koridoru staigā
sargs, kas arī neļauj snaust. Tad
pāris reižu pa koridoru nostaigā
pieci “buļļi”, kas vairāk atgādina
zvērus, nevis cilvēkus.
Tad no blakus kabineta atskan šausmīgs kliedziens, lamas
un sitienu skaņas. Tad, kad tu esi
“sagatavots”, tevi izsauc uz pratināšanu. Viens otrs, kam švakāki nervi, ir gatavs savu tēvu un
māti nodot. Pēc pratināšanas
tevi atkal nosēdina uz sola koridorā, un gaidi, kad tevi uz rīta
pusi vedīs uz kameru. Kādreiz
dažas minūtes iznāk nosnausties, kādreiz ne.
Vēlreiz saku paldies savam
gultas biedram, kas mani bija

savlaicīgi sagatavojis. Blakus
kabinetā nevienu nesita, bet tā
bija magnetofona lenta ar vajadzīgo ierakstu, ko vairākas reizes
pa nakti ieslēdza.
Tādā veidā tas turpinājās ar
manīm apmēram divas nedēļas. Tādā veidā tevi noved līdz
stāvoklim, ka tu sāc jukt prātā.
Tādēļ daudzi arī neizturēja. Kad
ar minēto morālo spīdzināšanu
nesasniedza vēlamos rezultātus,
tad sākās otrā fāze – konfrontēšana. Tā kā es visu biju noliedzis,
mani konfrontēja ar nodevēju
Zitmani. Es teicu, ka nepazīstu,
bet viņš parādīja sarakstu par
savas grupas biedriem. Es biju
numur 13. Protams, ticēja viņam. Prasīja viņam, ko es esmu
darījis organizācijas labā. Viņš
teica par vēstuli, kuru es iemetu
pasta kastītē. Tā jau laikam bija
čekā. Par Saulaini netika minēts
ne vārds, jo pie labākās gribas
nebija nekādu pierādījumu.
Kaimiņš Kazakaitis
Nākošais, ar ko mani konfrontēja, bija kaimiņš Kazakaitis,
kurš bieži nāca uz mūsu mājām
pie tēva. Es labi neatceros, bet
laikam vienreiz mēs trāpījāmies
visi kopā. Protams, runāja par
politiku. Es atbildēju, ka Kazakaiti pazīstu, jo viņš ir kaimiņš,
bet runas par ko pretvalstisku
nebija. Tad prasīja Kazakaitim,
un viņš teica: “Kārli, vai tad Tu
neatceries, kad mēs sēdējām
visi kopā un spriedām, ko darīt,
ja nāks angļi, lai krievs mūs neapšautu 1941. gadā?” Protams,
pierādījumu manai vainai pietika, lai nosūtītu uz Maskavu tā
saucamajai “Troikai” . Tā es dabūju 10 gadus “lēģerī”.
Turpinājums nākamajā ziņu
izdevumā.
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Kadastra
apzīmējums

40760010050
40760010076
40760020055
40760020073
40760030179
40760030224
40760030228
40760030245
40760030271
40760030278
40760030286
40760030291
40760030292
40760030300
40760030301
40760030309
40760030313
40760030314
40760030325
40760030335
40760030432
40760030458
40760030602
40760030436
40760030571
40760030594
40760030452
40760030564
40760030565
40760050070
40760060156
40760080121
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080141
40760080143
40760080173
40760080182
40760080183
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080231
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
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Nosaukums

Platība (ha)

Rundāles pagasts
Punslavu pers.palīgs
Lielupes mala
Pasteļi
Pasteļi
Lāči
Pilsrundāle
Pilsrundāle 25
Pilsrundāle 42
Pilsrundāle 68
Pilsrundāle 76
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 99
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 114
Pilsrundāle 115
Pilsrundāle 27
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāles ciemats 2
Rundāles ciemats 6
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Pie Spricēniem
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Mazveides
Ziedoņi 30
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 3.6
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.43
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 220
LLT 270
LLT 251
LLT 285, 185
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 290
LLT 254

1,5000
16,9000
0,3000
0,1800
2,3890
0,0300
0,0150
0,0300
0,0300
0,0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0800
0,0300
0,0300
1,0500
0,6400
0,2800
0,3900
0,0700
0,0900
0,2000
0,0100
0.0073
3,3000
0,0600
0.0250
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0.0300
0,0500
0.0600
0,0500
0,0500
0,0790
0,0250
0,0250
0,0680
0,0350
0,0500
0,0250
0.0500
0,0900
0,0500
0,0250
0,0900
0,2300

40760080271
40760080273
40760080277
40760080383
40760100045
40880040326
40880040364
40880040315
40880040432
40880010095
40880040264
40880040265
40880040266
40880040288
40880040282
40880040291
40880040292
40880040325
40880040390
40880040372
40880040432
40960040178
40960070302
40960070355
40960070101
40960070191
40960080085
40960020040

LLT 173
LLT 174
LLT 205
Jaunbērzi
Eglītes 3
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svari
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svari
Viesturu pagasts
Pie dīķa
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Vairogu mazdārziņš 6

0,0500
0,0100
0,0500
0,3000
0,7000
0,1000
0,0700
0,0600
1,3100
0.7000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,0600
0,1000
0,0600
0,1000
0,1000
0,1000
1,3100
0,0680
1,3300
0.2600
5,4000
0,3000
0,1691
0,1100

14

Rundāles novada ziņas

IZSTĀDE SVITENES SAIETA NAMA LOGOS
PAR DARBIEM, KURI VISVAIRĀK
IEPATIKUŠIES, BALSOJIET,
IEMETOT NUMURIŅU PASTKASTĪTĒ,
KAS ATRODAS IEEJOT SAIETA NAMĀ.
IZSTĀDE APSKATĀMA LĪDZ 03.05.2021.
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Rundāles MFC Kultūras zāle sarūpējusi saulainu, virtuāli
priekpilnu ceļojumu “Sapnis par Itāliju”. Skaties to vietnē
www.rundale.lv vai Rundāles novada YouTube kanālā.

„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 – Ilvija Tetērina: e-pasts ilvija.teterina@rundale.lv, tālr. 63962236

