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Rundāles novada domes informatīvs izdevums

LATVIJAS PASTS IZDOD PASTMARKU AR
RUNDĀLES NOVADA ĢĒRBONI

2018.gada pirmās trīs
pastmarkas Latvijas Pasts
izdod sērijā Latvijas pilsētu
un novadu ģerboņi. Jaunajās
pastmarkās attēloti Rundāles, Ķeguma un Sējas novada
ģerboņi.
Pastmarku pirmās dienas
zīmogošana notika 2018.gada
19.janvārī Rīgas 50.pasta nodaļā tirdzniecības centrā Origo,
Stacijas laukumā 2, Rīgā, no
plkst.8 līdz 19. Ģerboņu sērijas
pastmarkas drukātas uz pašlīmējošas pamatnes.
Līdz ar jaunajām pastmarkām izdota arī pirmās dienas
aploksne 1000 eksemplāru
tirāžā. Uz aploksnes redzama
Latvijas karte, kā arī Rundāles, Ķeguma un Sējas novada ģerboņi. Jauno filatēlijas
izdevumu dizaina autors ir
mākslinieks Ģirts Grīva.
Ķeguma novada ģerbonim

veltīta pastmarka ar nominālvērtību € 0,50, kas atbilst
vienkāršas B klases vēstules
nosūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā. Pastmarkas tirāža
sasniedz vienu miljonu eksemplāru. Saule ģerboņa centrā
simbolizē enerģiju un pirmo lielo Latvijas hidroelektrostaciju,
savukārt ģerboņa četras daļas
ataino administratīvi teritoriālās vienības – Birzgales, Tomes,
Rembates pagastus un Ķeguma
pilsētu kā novada administratīvo
centru.
Uz pastmarkas ar nominālvērtību € 0,57 atainots
Rundāles novada ģerbonis.
Pastmarkas nominālvērtība
atbilst vienkāršas A klases
vēstules nosūtīšanas izmaksām Latvijas teritorijā, un
tās tirāža sasniedz 200 000
eksemplāru. Rundāles novada ģerbonī attēlots pussē-

došs zelta lauva, kas labajā
ķepā pietur vairogu.
Sējas novada ģerbonis izdots pastmarkā, kuras nominālvērtība ir € 1,39, un tā atbilst
ierakstītas B klases vēstules
nosūtīšanas izmaksām Latvijas
teritorijā. Šo pastmarku tirāža ir
200 000 eksemplāru. Sējas ģerboni rotā zelta ozols ar saknēm
uz zaļa lauka fona.
Jaunās pastmarkas un aploksni sērijā Latvijas pilsētu un
novadu ģerboņi iespējams aplūkot mājas lapā www.flickr.com.
Pastmarku sērija Latvijas
pilsētu un novadu ģerboņi tiek
izdota kopš 1994.gada, un to
regulāri papildina ar vienlaikus
vairākām pastmarkām.
Nākamais filatēlijas izdevums plānots 2.februārī.

Par VAS Latvijas Pasts:
Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā,
uzturot vairāk nekā 600 pasta
pakalpojumu sniegšanas vietu.
Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta,
maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus.
Sīkākai informācijai:
Vineta Danielsone
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tālr.: +371 67608504,
mob.: +371 26722585
E-pasts: pr@pasts.lv;
vineta.danielsone@pasts.lv
twitter.com/latvijas_pasts,
facebook.com/latvijas.pasts
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DOME LĒMUSI

PAŠVALDĪBAS
KONTAKTINFORMĀCIJA

RUNDĀLES NOVADA DOMES 2018. GADA 25.JANVĀRA SĒDĒ PIEŅEMTIE
LĒMUMI:

Rundāles novada domes
kanceleja
) 26349298

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA ATVIEGLOJUMU
PIEŠĶIRŠANU
Tika piešķirts nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums
politiski represētajai personai,
par zemi 0,45 ha platībā un
dzīvokli daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes kopīpašuma
domājamai daļai 576/7815
Viesturos, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā.
Tika piešķirts nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums
politiski represētajai personai,
par zemi 1.4 ha platībā un dzīvojamo māju Svitenes pagastā,
Rundāles novadā.

* dome@rundale.lv

Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs
PILSRUNDĀLĒ
) 66954843

* rundale@pakalpojumucentri.lv

Domes izpilddirektors
AIGARS SIETIŅŠ
) 63962268; 28609107

* aigars.sietins@rundale.lv

Komunālo pakalpojumu
dienesta vadītājs
IVARS ČERĻENOKS
) 29442954;

PAR DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
IZĪRĒŠANU

* 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

Pašvaldības policijas
inspektors
MĀRTIŅŠ BRIKERS
) 29145194

* martins.brikers@rundale.lv

Finanšu un investīcijas
nodaļas vadītāja
Marija Abramčika
) 63962258, 27842258
* marija.abramcika@rundale.lv
Kase PILSRUNDĀLĒ
) 63962147; 25624052
Kase SAULAINĒ
) 63921813

Kase VIESTUROS
) 63962126

#

Kase SVITENĒ
) 63926332; 27234217
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Tika nolemts izīrēt Rundāles
pagasta, Rundāles novada, dzīvojamo telpu – dzīvokli Saulaines sociālajā centrā ar kopējo
platību 18,5 m2.
Tika nolemts izīrēt Viesturu
pagasta, Rundāles novada, dzīvojamo telpu – dzīvokli, daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
Bērsteles ielā 14, Bērstelē.
Tika nolemts izīrēt Viesturu
pagasta, Rundāles novada, dzīvojamo telpu – dzīvokli, daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
Burtnieku ielā 1, Viesturos.
Tika nolemts izīrēt Rundāles pagastā, Rundāles novadā
dzīvokli ar kopējo platību 40,01
m2 daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā „Mazbērstele 3”, Mazbērstelē.
Tika nolemts izīrēt Rundāles pagastā, Rundāles novadā
dzīvokli ar kopējo platību 39,6
m2 daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā „Punslavas 7” Punslavas.
APSTIPRINA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU
Tika apstiprināts izstrādātais Zemes ierīcības projekts
Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma „Lejas” zemes vienībai. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts
nosaukums „Jaunlejas” un apstiprināts zemes lietošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

PIEŠĶIR LĪDZFINANSĒJUMU
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI
Tika nolemts piešķirt līdzfinansējumu SIA „Kristell” EUR 3960
apmērā projekta realizācijai.
PAAUGSTINA MAKSU PAR
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
Ņemot vērā izmaiņas dabas
resursu nodokļa likmē, veikti
grozījumi Rundāles novada domes 2013.gada 28.novembra
lēmumā Nr.10 „Par atkritumu
tarifiem Rundāles novada pašvaldībā”, kas nosaka tarifus par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novada pašvaldības organizētajās atkritumu savākšanas vietās.
Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, tika noteikts, ka
no 2018.gada 1.janvāra tiek
paaugstināta nodokļa likme par
atkritumu apglabāšanu. Likme
par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu ir 35 eiro.
2016. gada 29. decembrī
stājies spēkā likums “Grozījumi
Dabas resursu nodokļa likumā”,
ar kuru veikti grozījumi dabas
resursu nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar
to no 2017. gada 1. janvāra
palielinājusies dabas resursu
nodokļa likme, palielinot arī kopējās atkritumu apglabāšanas
izmaksas.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Rundāles novada pašvaldības organizētajās
atkritumu savākšanas vietās
turpmāk tiek noteikts 12,47
EUR/m3 bez PVN.
Tarifs tiek piemērots no
2017.gada 1.janvāra.
PAR VIDĒJĀ TERMIŅA AUTOCEĻIEM UN IELĀM PAREDZĒTĀS MĒRĶDOTĀCIJAS
IZLIETOJUMA PROGRAMMU
Tika apstiprināts Rundāles
novada autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma trīs gadiem
(2018.; 2019. un 2020.gadam).
Programmu iespējams apskatīt Rundāles novada mājas
lapā www.rundale.lv sadaļā Domes lēmumi.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMU
Atļauts sadalīt Rundāles pa-

gasta nekustamo īpašumu “Jātnieki”, ar kopējo platību 45,1 ha,
atdalot zemes gabalu aptuveni
4,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
PAR NOSAUKUMA UN ADRESES MAIŅU
Tika pieņemts, ka nav nepieciešams mainīt nosaukumu un
adresi nekustamajam īpašumam “Palmas”, Rundāles pag.,
Rundāles nov., un uz tā esošajām ēkām un būvēm. Izvērtējot
Rundāles pagasta nekustamā
īpašuma “Palmas” vēsturisko
nosaukumu, tika konstatēts, ka
tas pastāv jau no 1950-tajiem
gadiem. Minētais nosaukums
ir reģistrēts vairākās datu bāzēs, ar kurām strādā valsts un
pašvaldību institūcijas, kā arī
grafiskajos materiālos (kartēs). Tas nozīmē, ka nekustamā
īpašuma nosaukums „Palmas”
atbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
15.panta nosacījumiem, kā arī
tas neatkārtojas pašvaldības
administratīvajā teritorijā kā
to nosaka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.panta ceturtā daļa. Ņemot
vērā iepriekš minēto, nekustamā īpašuma “Palmas”, Lepšas,
Rundāles pag., Rundāles nov.,
LV-3901 adrese un nosaukums
ir atbilstošs normatīvo aktu
prasībām un mainīt to nav nepieciešams.
PAR RUNDĀLES NOVADA
PAŠVALDĪBAS
AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBU
Tika nolemts veikt grozījumus Rundāles novada domes
2011.gada 28.aprīļa lēmuma
Nr.15 “Par Rundāles novada
pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu” pielikumā
„Rundāles novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums”, un izteikt
nolikuma 6.6.punktu šādā redakcijā: “6.6. Pašvaldības administrācijas un struktūrvienību
darbiniekiem piešķir un izmaksā atvaļinājuma pabalstu vienas mēnešalgas apmērā, tam
aizejot atvaļinājumā konkrētajā
kalendārajā gadā, kas nav īsāks
par 2 (divām) nedēļām. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo Tālāk 3.lpp ->
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kalendāro gadu.”
PRECIZĒ “RUNDĀLES NOVADA KAPSĒTU DARBĪBAS
UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMUS

Rundāles novada dome ir veikusi precizējumus Rundāles
novada domes 2017.gada
30.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 “Rundāles novada

kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. Pieejami Rundāles novada mājas lapā www.
rundale.lv, kā arī lasāmi 4.lpp.
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Lēmumus aprakstījaIlvija Tetērina
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Nākamā domes sēde notiks
22.februārī plkst.9.00 Rundāles novada domē.

BĒRSTELES BĒRNUDĀRZA ATMIŅAS PAR AKTIVITĀTĒM AIZGĀJUŠĀ GADA DECEMBRĪ
Ir sācies jauns gads, kurā sagaidām daudz skaistu piedzīvo-

jumu ar mūsu mazajiem bērnudārzniekiem, taču šķiet, ka tikko

Foto: Bērsteles bērnudārzs

bijām decembrī un pārdzīvojām
visu tikai šim mēnesim piemītošo satraukumu un burvību.
Decembris vienmēr bērnudārzā ir darbīgs laiks, jo notiek
aktīva gatavošanās gada skaistākajiem un bērnu gaidītākajiem
svētkiem- Ziemassvētkiem. Arī
mūsu Bitīšu, Mārīšu un Ezīšu
grupās tie tika gaidīti-smaržoja
piparkūkas, kuras tika ceptas uz
vietas un katrs bērniņš pielika
savu roku to gatavošanā; bērni
domāja par rātnu uzvedību un
labestību, kuru var veltīt viens
otram; dekorētas bērnudārza
telpas, lai vismaz sev iekšā ienestu mazliet ziemas burvības
šajā neierasti pelēkajā laikā laukā. Tāpat arī turpinājām jau ierasti skaisto sadarbību ar mūsu
mīļo bibliotekārīti Anitu Švedu,
pie kuras īsi pirms svētkiem
paspējām paciemoties, padarboties, paspēlēties, klausīties
pasakas, līmēt… ak, ko tik bērnudārznieki nedara bibliotēkā! Paldies Anitai, bērniem jau ir sava
uztveres reakcija, izdzirdot, ka
iesim ciemos uz bibliotēku!
Tomēr šis decembris mūsu
bērnudārzā bija citādāks, jo ļā-

vām sev un bērniem izbaudīt šo
laiku bez lieka satraukuma. Par
to varam teikt lielu Paldies mūsu
labajam gariņam- Lilitai Lauskiniecei, ar kuru mums ir sanākusi
brīnišķīga sadarbība šajā mācību gadā. Ar savu daudzo gadu
pieredzi darbā ar bērniem, Lilita mums palīdzēja ieraudzīt un
saprast to, ka svētki, tāpat kā
viss, kas tiek darīts kopā ar bērniem, var būt jauka, sirsnīga un
mīļa rotaļa, bez satraukuma un
bailēm. Un tā tapa mūsu Sapņu
Karaļvalsts, kurā centāmies arī
bērniņu vecākus aizvest atpakaļ bērnībā un sapņos. Varbūt
kādu pamudinājām atcerēties
sen aizmirstu sapni, kura īstenošanai pienācis īstais laiks. Mūsu
mazie bērnudārznieki, mēs, kuri
ikdienā esam ar bērniem un bērnu vecāki sūtām sirsnīgus sveicienus un labas domas Lilitai
par šīs sapņu valstības uzburšanu un palīdzēšanu to izsapņot!
Gads ir pagājis, svētki aizvadīti, un esam atpakaļ ikdienas
darbos, gatavi jauniem piedzīvojumiem un darbiem.
Bērsteles PII kolektīvs.
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RUNDĀLES NOVADA KAPSĒTU DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI
APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2017.gada 30. novembra
lēmumu Nr. 3 (prot.Nr.13)
PRECIZĒTI ar Rundāles novada domes
2018.gada 25.janvāra
lēmumu (prot.Nr.1, p.Nr.14)
Rundāles novada domes saistošie
noteikumi Nr. 7
Rundāles novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi ”Rundāles novada
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
(turpmāk tekstā- Noteikumi) nosaka Rundāles novada kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un
uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību,
kapličas izmantošanas kārtību, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. atbildīgās personas - Rundāle pagasta
kapsētās - Rundāles novada domes izpilddirektors, Viesturu pagasta kapsētās – Viesturu
pagasta pārvaldes vadītājs un Svitenes pagasta kapsētās – Svitenes pagasta pārvaldes
vadītājs
2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo
apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.3. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai
citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.4. daļēji slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapavietās;
2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas
ierādīts (paredzēts) viena vai vairāku mirušo
apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;
2.6. kapavietas uzturētājs – fiziska persona,
kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un
kopšanai;
2.7. kapliča – ēka, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;
2.8. kapsēta - īpaša teritorija, kas ierādīta
mirušo apbedīšanai, un tās teritorijā esošās
būves;
2.9. kapsētas pārzinis – pašvaldības darbinieks, kurš pilda šajos Noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina to ievērošanu.
2.10. slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušo
apbedīšana nenotiek.
3. Rundāles novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas.
4. Kapsētu statusu nosaka vai maina ar Rundāles novada domes lēmumu.
5. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas miru-

šo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi
Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšanai.
6. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mirušo neatkarīgi no
tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.
7. Citu personu apbedīšana jaunās kapavietās iespējama, pamatojoties uz kapavietas
uzturētāja, kurš ir mirušā laulātais vai radinieks (bērni, vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas,
pusbrāļi un pusmāsas), un, kura dzīvesvieta ir
deklarēta Rundāles novada administratīvajā
teritorijā, motivētu iesniegumu un atbildīgās
amatpersonas saskaņojumu.
II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
8. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas
katru dienu bez laika ierobežojumiem.
9. Informācija par kapsētas pārzini izliekama
redzamā vietā pie kapsētu paziņojumu dēļiem, kā arī Rundāles novada domes mājas
lapā internetā.
10. Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem,
amatniekiem, kopējiem un citām personām,
kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un
klusi, jāievēro šie Noteikumi, kā arī citi kapsētu pārziņa norādījumi.
11. Apmeklētājiem un kapavietu uzturētājiem
kapsētās aizliegts:
11.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to uzturēšanos kapsētā;
11.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem,
skrituļslidām, u.tml.;
11.3. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:
11.3.1. ja ir saņemta atbildīgās personas atļauja;
11.3.2. operatīvo dienestu transportlīdzekļiem, kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;
11.4. tirgoties bez atbildīgās personas saskaņojuma;
11.5. kurināt ugunskurus;
11.6. cirst un bojāt kokus;
11.7. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās
vietās bez kapsētu pārziņa saskaņojuma;
11.8. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
11.9. sēdēt un/vai kāpt uz kapu vietām;
11.10. postīt kapsētu stādījumus;
11.11. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas, robežas;
11.12. aizņemt kapavietai piegulošo celiņu.
III. Kapsētas pārziņa pienākumi un tiesības
12. Kapsētas pārziņa pienākums ir nodrošināt:
12.1. kapsētu saimniecības telpu, kapliču,
iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu,
sētu, ūdens ņemšanas vietas, nekopto kapu
vietu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu
un koku kopšanu;
12.2. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;
12.3. kapsētu kapavietu vēsturisko inventarizāciju;

12.4. apbedīto uzskaiti, reģistrējot tos mirušo
reģistrācijas grāmatā, kur jāizdara ieraksts
par katru kapsētā notikušu apbedīšanu alfabētiskā un periodiskā kārtībā;
12.5. kapavietu reģistrāciju, iezīmējot tās
kapsētas plānā;
12.6. informācijas pieejamību;
12.7. kapsētā esošu īpašumu, kultūras pieminekļu un citu vērtību uzraudzību;
12.8. Noteikumu ievērošanu;
12.9. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu.
IV. Kapavietu piešķiršanas kārtība
13. Atvērtās kapsētās, personai, kura ir uzņēmusies Noteikumu 5.punktā minētā mirušā
apbedīšanu, kapavietu piešķir un ierāda kapsētu pārzinis, pamatojoties uz dzimtsarakstu
nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju
(uzrādot oriģinālu).
14. Atvērtās un daļēji slēgtās kapsētās izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta
un/vai, kurā var veikt virsapbedījumus, kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas pārzinis, pamatojoties uz
dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas
apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).
15. Atvērtās kapsētās saskaņā ar Noteikumu
7.punkta nosacījumiem jaunu kapavietu piešķir un ierāda kapsētu pārzinis (kapavietas
lielums tiek noteikts saskaņā ar Noteikumu
29.punktu), pamatojoties uz:
15.1. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
15.2. rakstveida iesniegumu par kapavietas
piešķiršanu un ierādīšanu, pieprasot vienvietīgu vai ģimenes (līdz 4-vietīgas) kapavietu.
V. Kapavietas uzturēšanas noteikumi
16. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
16.1. organizēt mirušā apbedīšanu atbilstoši
šo Noteikumu prasībām;
16.2. regulāri kopt ierādīto kapavietas teritoriju un piegulošo celiņa daļu;
16.3. pēc kapu kopšanas pabeigšanas sašķirot un nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam paredzētās atkritumu savākšanas vietās;
17. Kapavietas uzturētājam ir aizliegts:
17.1. stādīt kokus, kā arī stādīt un cirst krūmus aiz kapavietas robežām;
17.2. stādīt kuplus krūmājus un citus augus,
kas varētu traucēt blakus esošo kapavietu
kopšanu un pārvietošanos pa celiņiem;
17.3. uzstādīt kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, augstāk par 0,2 m.
18. Katru gadu līdz 1.septembrim kapsētas
pārzinis sastāda ziņojumu par neapkoptām
kapavietām ar ziņām par kapavietas uzturētāju un iesniedz atbildīgajai personai.
19. Ja kapavietas uzturētājs 1 (viena) gada
laikā nav kopis nodotās kapavietas platību,
atbildīgā persona 1 (viena) mēneša laikā no
Noteikumu 19.punktā minētā ziņojuma saņemšanas, sagatavo un nosūta kapavietas
uzturētājam pa pastu rakstveida brīdinājumu
par kapavietas nekopšanu.

Tālāk 5.lpp
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20. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus
pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu.
21. Virsapbedījumus kapavietās, tai skaitā arī
Noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā var
izdarīt pēc 20 gadiem no pēdējā apbedījuma.

Kapavietas
urnām

Platums, m

Garums, m

Vienvietīga

1,0

1,5

Divvietīga

1,5

1,5

Trīsvietīga

2,0

1,5

VI. Apbedīšanas kārtība
22. Kapsētas pārzinis kapavietas uzturētājam
dabā ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas
laiku.
23. Kapsētas pārzinis reģistrē mirušo reģistrācijas grāmatā, kā arī veic kapavietas reģistrāciju, iezīmējot to kapsētas plānā.
24. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus
kapsētās organizē mirušo piederīgie vai citas
personas.
25. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā.
Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam 1m, dziļumam 1,6 m līdz zārka vākam.
Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
26. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,4 m līdz zārka vākam.
27. Urna ar mirušā pelniem jāierok kapā 1m
dziļumā līdz urnas augšai. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz uzstādītam
piemineklim.
28. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta
kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā
kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

Četrvietīga

2,5

1,5

29. Ierādāmo kapavietu izmēri zārkiem un urnām:
Kapavietas
zārkam

Platums, m

Garums, m

Vienvietīga

2,0

3,0

Divvietīga

3,25-3,5

3,0

Trīsvietīga

4,5-5

3,0

Četrvietīgā

5,75-6,5

3,0

PASKAIDROJUMA RAKSTS
RUNDĀLES NOVADA DOMES 2017.GADA
30.NOVEMBRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.7
„RUNDĀLES NOVADA RUNDĀLES
NOVADA KAPSĒTU DARBĪBAS UN
UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
- Izveidojoties Rundāles novadam, nebija vienota regulējuma novada kapsētu uzturēšanai.
Šāda tiesiskā regulējuma neesamība rada neskaidrības gan pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem (attiecībā uz katra pagasta kapsētām), gan novada iedzīvotājiem par konkrētu rīcību kapsētas izmantošanas gadījumos.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – radīt
vienotus kapsētu izmantošanas noteikumus
novadā, nosakot šīs funkcijas izpildes kārtību
un sniedzot novada iedzīvotājiem informāciju
par nepieciešamo rīcību saistībā ar kapsētu
izmantošanu.

30. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk
kā 1(vienu) gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot attiecīgo valsts institūciju atļauju un saskaņojot ar atbildīgo personu un kapsētas pārzini.
31. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot
to ar atbildīgo personu un kapsētas pārzini.
32. Bezpiederīgo personu,
kuru pēdējā faktiskā vai deklarētā dzīves vieta
ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu organizē Rundāles novada
domes Sociālais dienests.
33. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētā zārkā vai
urnā. Mirušā apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un
reliģiskās tradīcijas.
VII. Kapliču izmantošana
34. Rundāles novadā ir Sudmalu kapu kapliča
un Svitenes muižas kapliča, kuras var izmantot
iezārkota mirušā vai mirušā atlieku urnas novietošanai līdz apbedīšanas brīdim.
35. Kapličas drīkst izmantot tikai ar kapsētas
pārziņa atļauju, saskaņojot atvadu ceremoniju
laiku un ilgumu.
VIII. Atbildība un administratīvā soda
piemērošana
36. Personas par Noteikumu neievērošanu var
saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma
raksturu un vainas pakāpi.
37. Par Noteikumu 12.1., 12.2., 12.4., 12.5. un
12.7. – 12.12.punktā noteikto prasību neievēLikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību, kurā ietilpst arī pienākums
izveidot un uzturēt kapsētas. Savukārt likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa paredz
tiesības Domei pieņemt saistošos noteikumus,
lai nodrošinātu autonomo funkciju izpildi.
2. Īss projekta satura izklāsts - Saistošie
noteikumi nosaka kapavietu piešķiršanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību. Vienlaikus
tiek reglamentēti kapsētu iekšējās kārtības
noteikumi, kapsētu pārziņa pienākumi, kapavietu ierādīšanas, kopšanas un apbedīšanas
kārtība, kā arī paredzēta atbildība par noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - Saistošo noteikumu ieviešana neradīs tiešus jaunus izdevumus jau iepriekš paredzētajiem pašvaldības
budžetā.

rošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas
sodu fiziskām personām līdz 70 euro, bet juridiskajām personām līdz 700 euro.
38. Par Noteikumu 12.3.punktā noteikto prasību
neievērošanu vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 euro.
39. Par Noteikumu 18.punktā noteikto noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 120
euro, bet juridiskajām personām līdz 400 euro.
40. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda Noteikumu un citu kapsētu
apsaimniekošanas jautājumus reglamentējošu
Rundāles novada domes lēmumu prasības, atbildīgajai personai ir tiesības aizliegt šīm personām sniegt pakalpojumus kapsētās.
41. Kontrolēt šo Noteikumu izpildi un sastādīt
administratīvos protokolus ir tiesīgi:
41.1. Rundāles novada pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei un/vai pēc atbildīgās
personas vai kapsētas pārziņa iniciatīvas.
41.2. citas amatpersonas savas kompetences
ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Rundāles novada domes lēmumu vai normatīvajiem aktiem.
42. Pieņemt lēmumu par administratīvā soda
uzlikšanu saistībā ar Noteikumu pārkāpumiem
ir tiesīga Rundāles novada domes Administratīvā komisija.
IX. Noslēguma jautājumi
43. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā “Rundāles novada
ziņas”.
44. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rundāles pagasta padomes 1997.
gada 4.septembra saistošie noteikumi Nr.5
“Rundāles pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi” un Svitenes pagasta padomes 2001.gada
18.septembra saistošie noteikumi “Svitenes pagasta kapu uzturēšanas noteikumi”.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā - Ar saistošajiem
noteikumiem tiek noteikta vienlīdzīga iespēja
sniegt apbedīšanas, kapavietu kopšanas pakalpojumus kapsētās, ja tiek ievēroti pašvaldības noteiktie kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām - Saistošie noteikumi tiks nosūtīti
izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
tiks publicēti Rundāles novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Rundāles novada ziņas”, kā arī ievietoti Rundāles novada domes
mājas lapā internetā: www.rundale.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām - Saistošo noteikumu izstrādes
procesā tika veiktas konsultācijas ar kapsētu
pārziņiem un pagastu pārvalžu vadītājiem, lai
apzinātu vēsturisko un esošo kapsētu uzturēšanu un izmantošanu.
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TIEK IZSLUDINĀTA LEADER PROJEKTA KONKURSA 4.KĀRTA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.
gada 23.februāra līdz 2018.
gada 23.martam. 4.kārtā
pieejamais publiskais finansējums ir 148 437,79 EUR.
1.Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Rīcība, kurā tiks pieņemti
projektu iesniegumi:
- 1.1.rīcībā “Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Maksimālā viena projekta

atbalsta intensitāte:
- 70%;
- kopprojekta gadījumā –
80%.
Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam projektam:
- 20 000 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
1) Ja tiek veikta būvniecība,
teritorijas labiekārtošana – divi
gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir
viens gads no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas

par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” birojā
Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā
papīra dokumenta formā vai
elektroniska dokumenta formā
Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā nosūtot uz
Lauku atbalsta dienesta elektronisko pastu lad@lad.gov.lv
vai iesniedzot Lauku atbalsta
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) eps.lad.
gov.lv (jābūt EPS lietotājam,
vismaz vienu dienu pirms projekta iesniegšanas noslēdzot
par to līgumu ar Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem, minimālo
punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1,
4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
un biedrības mājas lapā www.
bauskaspartneriba.lv (sadaļā
„Projekti” / „Projektu konkursi”).
Kontaktinformācija:
Jolanta Kalinka
tel.29781969,
e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Inese Bramane tel.
26752200,e-pasts bauskas.
partneriba@inbox.lv

VEIKSMĪGAS KARJERAS ANATOMIJA

2018.gada 25.janvārī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Pilsrundāles vidusskolā notika karjeras plānošanas pasākums “Veiksmīgas
karjeras anatomija”. Pasākuma
mērķis bija sniegt jauniešiem
informāciju par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un
iemaņām, kā arī kompetencēm,
kas efektīvi palīdzētu ieintegrēties darba tirgū un sabiedrībā.
Pasākumā piedalījās 9.-12 klašu skolēni.
Pasākumā tika atklāts, kā
labāk sevi prezentēt, lai veiksmīgāk “pārdotu”. Kādi ir pamatnosacījumi konkurētspējīgai “iekāpšanai” darba tirgū.

Jaunieši pārrunāja, ar ko saistīti
vislielākie zaudējumi uzņēmumā. Kā izrādījās, vislielākos
zaudējumus uzņēmumam rada
tieši darbinieks. Līdz ar to darba dēvējam ir jāspēj atlasīt darbiniekus un jāspēj novērtēt viņa
potenciālu un vērtību. Pasākumā bija iespēja uzzināt par darba meklētāja lomu darba tirgū
un sabiedrībā. Jaunieši vēroja
pašprezentāciju darba intervijā,
ģērbšanās stilu, darba intervijas
norisi un spēju iekļauties darba intervijas procesā. Jaunieši
iejutās gan darba devēja, gan
darba ņēmēja lomās, tādējādi
iepazīstoties ar darba intervijas uzbūvi un norisi saistītos
procesus. Jaunieši diskutēja par

kritērijiem darbinieku atlasē
un uzzināja kādi atlases kritēji svarīgi tieši no darba devēja
skatu punkta. Jaunieši mēģināja
izvērtēt sevi pēc šiem 8 kritērijiem un salīdzināt savu vērtēju-

mu ar klasesbiedra vērtējumu.
Nobeigumā jaunieši atzina, ka
šobrīd viņiem radies priekšstats
par darba intervijas norisi un to,
kā radīt labāku priekšstatu par
sevi darba intervijas laikā.
Zinaida Sparāne
Speciāliste izglītības
un IT jomā
Inta Poča
Pedagogs karjeras konsultants

Darba devēja un darba ņēmēja lomā iejūtas 11.klases skolēni Raivo
Mediņš un Kārlis Helvigs./Foto: Z.Sparāne, I.Poča
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APSTIPRINĀTS PIRMAIS “ĪSTENO SAVU IDEJU RUNDĀLĒ” PROJEKTA
PIETEIKUMS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI.
Ar Rundāles novada domes 2017. gada 27.aprīļa
lēmumu Nr.5 apstiprināts
nolikums “Līdzfinansējuma
piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē””.
Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās vides veidošanu Rundāles novadā.
Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas paredz: jauna
produkta izveidošanu; jauna
pakalpojuma
izveidošanu;
jaunu darbavietu (vienu vai
vairāku) radīšanu.
Sīkāk ar nolikumu var iepazīties Rundāles novada mājas

lapā www.rundale.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība/Līdzfinansējums
uzņēmējdarbības uzsākšanai
Rundāles novadā.
Rundāles novada domē
2017. gada 8.decembrī saņemts SIA “Kristell” valdes locekles K.Baltas iesniegums par
līdzfinansējuma saņemšanu uzņēmuma attīstībai. Prasītā līdzfinansējuma mērķis ir visvairāk
pieprasītās sveču kolekcijas
sagatavošana gala versijā, lai
šo produktu varētu piedāvāt
un realizēt plašākā tirdzniecībā
– veikalos, lielveikalos un citās
tirdzniecības vietās. Projekta
rezultātā tiks izveidota jauna
darba vieta, kas atbilst noliku-

ma 7.3.punktam, kā arī nodrošinātas esošās darba vietas ar
lielāku darba apjomu, līdz ar
to kāpināti realizācijas apjomi
produkcijai.
Iesniegtā projekta kopējā
summa ir 4400.00 EUR, kas
sastāv no pašvaldības finansējuma daļas – 3960.00 EUR,
un uzņēmuma finansējuma daļas – 440.00 EUR. Saskaņā ar
nolikuma 12.2.punktu projekts
atbilst divu gadu projektam.
Iesniegtā projekta vērtēšana norisinājās vairākās kārtās,
sākotnēji pieteikumu izvērtējot
Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības
centra vadītājai, un pēc tam

Uzņēmējdarbības projektu vērtēšanas komisijai.
Lēmums par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu uzņēmējdarbības
attīstībai SIA „Kristell” projekta pieteikuma realizācijai pieņemts 25.janvāra Rundāles novada domes sēdē.
Nolikuma “Līdzfinansējuma
piešķiršanai uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Rundālē!”” koordinatore Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centra
vadītāja
Santa Švāģere
(28343312;
santa.svagere@rundale.lv)

ČEMPIONĀTS DAMBRETĒ
Katru gadu janvārī notiek
Bauskas un Rundāles novadu
skolu komandu čempionāts
64 lauciņu dambretē, piecās
vecuma grupās. Šajā čempionātā Pilsrundāles vidusskola
piedalījās visās vecuma grupās
- U-20, U-16, U-14,U-8, U-11.
Grupā U-16 un U-14, komandas ieguva pirmās vietas.
U-20 grupā tika iegūta otrā
vieta, U-8 grupā trešā vieta,
bet U-11 grupā šoreiz komanda netika trijniekā.
Kopā piedalījās 22 skolēni.
Starp viņiem, Maruta Opočkina,
kas ir ieguvusi ceturto sporta
klasi. Maruta nekad neizlaiž sacensības sava vecuma grupā,

viņa ir ļoti apzinīga un atbildīga
meitene. Šī gada 2.janvārī Maruta piedalījās Latvijas valsts
komandu čempionātā Liepupes
vidusskolā, kur viņa kopā ar vēl
trim dalībniekiem pārstāvēja
Bauskas BJSS un, rezultātā iegūta otrā vieta. Kopumā mācību gada laikā notiek vairāk par
30 sacensībām. Pamatā sacensības notiek dambretē, bet mazāk šahā.
Nevar nepieminēt spēli šahā,
kas norisinājās 2.februārī, kur
V.Puntuzis ieguva 1.vietu.
Ilgvars Ūdris
Interešu izglītības skolotājs

Pilsrundāles vidusskolas skolēni ieguva pirmo vietu U-16 grupā. No
kreisās puses, V.Sujetins, V.Puntuzis, A.Strautniece, J.Bičevska. /Foto:
I.Ūdris

Pilsrundāles vidusskolas skolēni ieguva pirmo vietu U-14 grupā.
No kreisās puses, I.Sujetins, M.Daneberga, K. Krūmiņa, S. Valinika,
M.Opočkina. /Foto: I.Ūdris

Pilsrundāles vidusskolas 1.klases skolēniem iegūta 3.vieta . No kreisās puses V.Bētiņa-Ševčenko, R.Ribikauskis, I.Ūdris, interešu zglītības
skolotājs, E.Petrone un R.Anspoks.
/Foto: I.Ūdris
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Sieviešu koris “ Runda ” gatavojas XXVI
Dziesmu svētkiem, kas notiks pirmā vasaras mēneša mijā, bet janvāra mēnesī tomēr
atrada brīvbrīdi, lai sarīkotu tikšanos ar agrākajiem koristiem. Kāpēc? Lai sakārtotu
kora vēsturi Rundāles novadā, lai izstāstītu
par agrāko laiku dziedāšanas tradīcijām un

mu iestudēšanai koristi ziedojuši daudz no
sava brīvlaika”./ Bauskas Vēstnesis, Nr.27
(09.07.1943)/
Pēc tam gājis visādi: bija koris, tad vispār
bez kora, jo nebija ne laika, ne naudas. Padomju gados kora māksla piedzīvoja uzplaukumu un tas bija prestiži – katrā kolhozā pa

Foto: S.Kerēvica.
dziesmoto gēnu ikkatrā latvietī.
Pētot senos rakstus, atradu interesantus
faktus par dziedāšanas notikumiem Rundāles pagastā.
Latvijā 1873.g. notika I Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki, bet 1879. g. Rundāles
pagastā nodibināja Rundāles dziedāšanas
biedrību. Sešpadsmit gadus vēlāk, 1895. g.,
Rundāles jauktā kora diriģents un skolotājs I.
Rozenbergs saņēma 111. godalgu un viņam
pasniedza takts zizli. Rakstos minēts, ka šis
koris kādu laiku bijis aizmidzis “maigā miegā” un kad Rozenberga k-gs aicinājis koristus atsākt nākt uz mēģinājumiem, tad tikai
kādi pāris atnākuši. Jāteic, ka dažiem vīriem
koris bijis kā skabarga acī. 1943. g. darbojās
jau Rundāles lauksaimniecības biedrības koris Ž. Smiltnieka vadībā. Par to laiku rakstīja:
“ Rundāles pagastā pēc boļševiku izdzīšanas
atspirdzis dziesmu gars un šeit ar labiem
panākumiem darbojas Jaukts koris skolas
pārziņa Ž. Smiltnieka vadībā. Pašlaik korī
apvienoti 60 dziedātāju un tas ar jaukām
dziesmām kuplinājis nevien sava pagasta
sarīkojumus un sanāksmes, bet koncertējis
arī Bauskā un kaimiņu pagastos. Šo svētdien
koris piedalīsies dziesmu svētkos Rīgā, bet
25. jūliju kopīgi ar pārējiem Zemgales koriem dziedās dziesmu dienā Jelgavā. Dzies-

korim. Toreiz par savu dziesmoto kolektīvu
domāja arī Saulaines sovhoztehnikuma direktors Alfrēds Greiselis un viņa bažas bija
lielākas par ticību, ka tas var sanākt. Rajona
Kultūras nodaļas vadītāja Dzidra Ruža uzklausīja direktora vēlmi un atveda uz Saulaini Latvijas Valsts konservatorijas III kursa
studenti Ināru Barkāni, teikdama: “ Te jums
būs diriģente!”
Tas bija 1980. g. sākums un nedēļas laikā
vajadzēja savākt kolektīvu, kas arī tika izdarīts un 31. janvārī uz pirmo mēģinājumu
ieradās 50 cilvēki. Tie bija no Pilsrundāles
vidusskolas, Rundāles pils muzeja, Rundāles skolas un tehnikuma. To apliecināja
Kora stāstu vakara viešņa Ināra Freimane
(tolaik Barkāne). “ Septiņdesmitajos gados,
kad Bauskas rajonu pārraudzīja Gido Kokars
un Ludmila Pismenaja, Latvijas Valsts konservatorijas jaunāko kursu studentiem bija
jābrauc uz laukiem, jo kā teica G. Kokars: “
Vai nu tu strādāsi, vai nebūsi diriģents!” Vecāko kursu studenti bija koru vadītāji, bet
mēs, kormeistari. Otrdienās un ceturtdienās
vismaz 10-12 studenti ar Viļņas autobusu
devās uz Bausku, lai nokļūtu pie saviem koriem Codē, Uzvarā, Pilsrundālē un citur. Mācoties diriģents Olafs Tomenas man teica,
ka man vajadzīgs savs koris. Tā arī notika!

Toreiz Leons Dravnieks un Mairita Krūmiņa
kora lietas turēja savās rokās. Koristus uz
mēģinājumu atveda un pa mājām izvadāja.
Visi bija ar skanīgām balsīm un sirds cilvēki,
tāpēc joprojām tiekamies pie kora vecākās
Janīnas Bobrovas. Viņas krātajā kora hronikā
viss ir aprakstīts. Mums ir tik daudz atmiņu,
paldies, ka uzaicinājāt, lai varam izstāstīt.
Cilvēkiem esmu notis pa balsīm pārrakstījusi, jo repertuāra grāmata bija tikai viena
– diriģentam. Grūti gāja, dziesmām cauri
gājām ar gaiļa metodi – nodziedu priekšā
un citi atkārto. Mums bija tik daudz tradīciju:
ekskursijas, kopmēģinājumi, jubilejas, ballītes, dažādi sarīkojumi un vienmēr bija jautrība. Vienā ekskursijā Pēteris Kalniņš visam
autobusam nopirka saldējumu, bet braucām
mēs ar savu pārtiku: maiss ar kartupeļiem,
maiss ar kāpostiem, sīpoliem un burkāniem.
Ainai Ramanei vienmēr līdzi bija viņas gardie
gurķīši.“
Togad koris uzsāka savu dziesmoto ceļu,
bet nepaspēja sagatavot visu XVIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku (tie bija Padomju
Latvijas Dziesmu un deju svētki, kas veltīti
40. gadadienai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā) repertuāru. Rajona koru
skatē viņus uzteica pats Daumants Gailis un
bija ļoti apbēdināts, ka tik skanīgs kolektīvs
nebūs Lielajā estrādē republikas Dziesmu
svētkos. Kolektīvs ļoti īsā laikā bija sasniedzis labu līmeni un tas, pateicoties jaunās,
skaistās un tik iemīļotās diriģentes šarmam.
Neticat? Par to, mazliet citiem vārdiem,
rakstīja laikrakstā “Komunisma ceļš”.
Turpat rakstīts, ka pēc koru skates pieteikušies jauni dziedātāji un “ strādnieku
komitejas šefs “ M. Krūmiņa, kora atpūtas
vakarā 6. martā, jutās ļoti gandarīta. Viņa, ja
vien bijis laiks, piedalījusies katrā mēģinājumā un izjutusi, ko nozīmē gaidīt tenorus un
basus – gaidīt un nesagaidīt. Viņa pati esot
braukusi un aicinājusi vīrus un saņēmusi arī
atteikumus. Tolaik bijuši vairāk kā 10 vīri,
kas stabili turējušies, bet Kora stāstu vakarā
ieradās Pēteris Kalniņš, Zigurds Gustiņš, Jāzeps Truntiks un Jānis Kurts.
J. Truntiks visus pārsteidza ar diapozitīviem. Tie viņam bija ap 200 un mēs tos skatījāmies ar vecās “ tehnikas” palīdzību, kuru
skola bija atradusi savos krājumos. Tajos
katrs atrada sevi, kaimiņu vai kādu no saimniecības vadības. Kopā atcerējās katru izbraukumu. A. Truntika parādīja arī albumus,
kuros vecās fotogrāfijas vēl nav izbalējušas.
Tas bija laiks, kad jauni un enerģiski speciālisti strādāja Saulainē, tad p/s “Rundāle”. Viņi
izveidoja ģimenes, audzināja bērnus un kopā
dziedāja.
P. Kalniņš pastāstīja, ka dziedāt paticis
un joprojām patīk, bet ar apmeklējumu bijis
visādi, jo bērni bija mazi, bērnudārza nebija.
Turpretī, Z.Gustiņš, lielais Tālāk 9.lpp–>
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Kora stāstu dalībnieki./Foto: S. Kerēvica/
humorists, pastāstīja dažus atgadījumus.
“Man jau ļoti patika nākt uz mēģinājumiem.
Tik smuka diriģente! Kremta tas, ka citi uz
mēģinājumu pat neatnāk, bet kādam jau ir
jādzied. Bija viena dziesma ar piedziedājumu “treņģī, breņģī”. Domāju – iztaisīšu, ka
es joku! Dziedam to “treņģī, breņģī”, “treņģī,
breņģī”, un es kāpjos uz podestu malu, līdz
“blaukš” krītu uz grīdas. Visi man apkārt un
metas žēlot…. Es jau pēc tam vēl dziedāju arī
Vairogā un Bauskā, bet tur bija ļoti dīvaina
diriģente. Līdz ko kāda nots bija šķērsām, tā
viņa iebļāvās kaijas balsī “Āāā!”.
Kora stāstu vakarā bija sanākuši vairāk
kā 10 bijušie koristi, tas kodols, kas joprojām
turas kopā un no viņiem atmiņas dzirkstīja ik
brīdi. Mums bija liels atklājums, ka jaunajiem
koristiem bija jādod zvērests un tā pēdējās
rindas skan šādi: “Dziedāšu ar azartisku
aizrautību, ar radīšanas prieku. Dziedāšu un būšu laimīgs, ka man tuvi cilvēki
dziedās mūsu pulkā. Būšu centīgs, akurāts, biedrisks, draudzīgs, nenogurstošs.
Uz mācībām ieradīšos vienmēr un laikā.
Par grūtībām nevienam nesūdzēšos. Par
dziesmu nekā skaistāka nav.“
1984. gada vasarā koris tiek saukts par
P. Lejiņa Saulaines sovhoztehnikuma darbinieku jaukto kori un kora hronikā rakstīts, ka
tā sastāvā bijuši 63 dziedātāji, bet ar bažām
vai noturēsies. No 1981. gada diriģentei
bija arī palīgs - kormeistars Jānis Leja, kura
pirms trīs gadiem aizgājis diriģēt eņģeļu kori
un bijusī koriste Ludmila Dučenko visus aicināja ar klusuma brīdi pieminēt visus bijušos
koristus. Lai viņiem mūžīga piemiņa.

Pienāk 1985. gads, un koris svin savu
dzimšanas dienu Pilsrundāles vidusskolas
zālē pie lielās svētku egles ar laba vēlējumiem no arodbiedrības komitejas priekšsēdētājas Annas Pilinovičas, kura arī bija atnākusi uz šo stāstu vakaru, jo šajos pienākumos
bijusi ar visu sirdi un viņas meitas to saucot
par jaukāko laiku. “Es atnācu uz šejieni 1983.
gadā, kad koris jau pastāvēja un mēs: es, direktors un partijas sekretārs atbalstījām jūs,
kā varējām. Mēs tagad varam pateikties padomju sistēmai par to, ka neiznīcināja, bet
veicināja kora mākslas attīstību valstī. Jūs
pirmos laurus guvāt ar dziesmu “ Lokaties
(i) mežu gali ” un tautas dziesmas kā tādas,
mums dod spēku. L. Dučenko jau pieminēja
tās dzintara krelles. Saimniecības grāmatvede Taiga Liepiņa nekad Tālāk 9.lpp –>
nežēloja līdzekļus korim. Galvenais bija, lai
koris dziedātu. Koristēm ilgus gadus bija
tikai viena sarkanā kleita un tikai pēc pieciem gadiem uzšuva baltos apmetnīšus.
Nāca nākamie Dziesmu svētki un vajadzēja
taču tautas tērpus. Naudas nav…. Es uzrakstīju iesniegumu republikas arodbiedrībai, ka
vajag 12 tūkstošus rubļu, un kultūras arodbiedrība atvēlēja šos līdzekļus. Sākām šūt,
bet viegli negāja, jo vēl vajadzēja visādus
sīkumus – dzintara podziņas, krelles. Bieži
vajadzēja skaidru naudu. Tajā laikā burtiski
cīnījāmies, lai būtu arī ļoti laba kora apmeklētība. Uz mēģinājumiem gāja kultūras darba organizatores B. Meldere un A. Zača, lai
visus atzīmētu. Kavētājiem prasīja iemeslus.
Sievas jau bija, bet tie vīri… Neviena sieva
nedrīkstēja būt greizsirdīga. A. Kraņevskis

mani mācīja uzrunāt ģimenes. Toreiz korī
iesaistījām jaunās skolotājas un vecāko klašu skolnieces, kas šovakar ir šeit un turpina
dziedāt “Rundā”. Gada atskaišu koncertā koris dziedāja noslēgumā un visa zāle bija uz
viena viļņa. Tie bija vienreizēji labi laiki, kā
saka mana jaunākā meita.”
Kā jau lasījāt, tad koristu uzskaite bija ļoti
nopietna lieta, bet vēl korim bija padome un
1985. gada martā tās sastāvā bija: kora vecākā - Janīna Bobrova, kultorgs- Aloīda Baķe,
atbildīgā par kavējumiem - Aina Ramane,
saimniecības daļa – Jāzeps Truntiks, atbildīgais par tērpiem – Skaidrīte Kurle un atbildīgie par mūziku – Juris Lagūns un Imants
Geiba. Togad korī bija 19 soprāni, 6 tenori,
13 alti un 10 basi. Koris gatavojās Dziesmu
svētkiem, bet, ak, nelaime, koru skatē jāpaliek pēc stundām un to visvairāk pārdzīvojis
Jāzeps. Beidzās jau viss labi un lielajos svētkos nokļuva un atveda kādu joku iz virsdiriģentu teiktā: “ A. Derkēvica aizrāda koriem,
ka “Sievietes sapņo, bet vīri tikai dragā!, “Jūs
čamdāties kā pa mīkstu matraci”; I. Cepītis –
“Jānis un Anna ienāca nevis vilkās”; G. Kokars
- “Šo dziesmu nevajag piesātināt bez jēgas”.
Ludmila Dučenko uz vakaru bija ieradusies tajā sarkanajā kora kleitā ar balto apmetnīti, kurai ir aptuveni 40 gadi. Kā viņu
visas apskauda! Izrādās, ka tā bija jānodod,
bet viņai kaut kā izdevies paturēt. L. Dučenko ik pa laikam iesaistījās sarunās un viņas
atmiņās bija daži anekdotiski atgadījumi. “
Diriģente jau teica, ka mums ar tām notīm
negāja viegli un vārdi bija jāiemācās. Es pat
tādus, mazus špikerus taisīju. Tālāk 10.lpp–>
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Dziesmu svētki bija skaisti, bet mēs tajos
mēģinājumos bijām tā nomocījušās, ka uz
vietas varējām aizmigt. Pēc kārtējā mēģinājuma, mēs sasēžamies uz trepītēm maliņā
un dažas piemiga stiprāk. Anna pamostas,
kad uz skatuves uziet meitenes ar tādām
garām bungām un prasa: “Kur meitenes tās
veļasmašīnas nesīs?” Mēs visas bijām gar
zemi! Tāpat mums izgāja Daugavas stadionā, kur vajadzēja skatīties dejotājus. Tur
notika arī filmēšana un zem tās kameras bi-

1986. gadā kori diriģēja Latvijas Valsts
Konservatorijas 1. kursa students Agris
Puķe, jo I. Barkāne bija devusies nelielā atvaļinājumā, bet J.Leja vairs neturpināja pildīt kormeistara pienākumus un tos pārņem
Inga Jaunozola. Koris gada sākumā, divus
vakarus pēc kārtas padomju saimniecības
“Rundāle” un Saulaines sovhoztehnikuma
gada pārskata sapulcēs sniedza koncertu un
ballējās. Aprīlī koru skatē Saulaines sovhoztehnikuma jauktais koris negūst labus rezul-

ru pagasta sieviešu kori vada diriģente B.
Ozoliņa, kas piedalījās operas «Rinaldo» iestudējumā Rundāles pilī.
Seko klusuma periods un tikai 2011. gada
rudenī Rundāles novada Kultūras nodaļa
nolemj dibināt kori. Uz pirmo mēģinājumu
ieradās neliels skaits sieviešu un tikai divi vīrieši. Jauktais koris nesanāca, bet 4. oktobrī
top sieviešu koris «Runda» un to divus gadus
vadīja diriģente S. Zariņa, kas kori aizveda uz
XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem.

Foto: S.Kerēvica.
jām arī mēs. Zem tās bija tik silti, ka atkal
piemigām. Vakariņu laikā saimnieces smējās par mums, jo bija ziņās redzējušas, kā
mēs guļam. Kāds kauns.. Tautas tērpus mēs
uzvilkām Dziesmu svētkos un es, lai tie nesabristos, aizmuguri sacēlusi uz augšu, eju
savā nodabā un cilvēku straumē. Te viens
korists ņem un sapinas manā priekšā, ka ne
šur, ne tur. No priekšas pinas šis, no pakaļas
– citi, bet man bail laist vaļā, ka nenomūk
vēl. Par ekskursijām arī man ir ko teikt. Bijām
Lietuvā un mums pie telts bija spaiņi ar ūdeni. No rīta pieceļamies – nav! Lietuvieši pa
nakti nozaguši. Turpmāk ūdeni pārvadājām
plastmasas maisos.“
Janīna Bobrova pastāstīja, ka viņa kora
vecākās pienākumus pārņēmusi no Annas
Burkovskas. Viņai patika dziedāt un arī visu
pierakstīt, jo nav no runātājiem. Savukārt, A.
Burkovska, koriste ar visskanīgāko soprānu,
joprojām dzied, bet kā soliste un vakara gaitā rosināja visus klātesošos uz kopīgu dziedāšanu. Pēc R.Paula “Manai Dzimtenei” Aloīda Baķe piecēlās un teica: “ Latviešu gēnos
ir dziesma. Dziesma dara brīnumus ”.

tātus. Ar šo ierakstu beidzas Kora vēstures
pieraksts, bet to noslēdz kopēja fotogrāfija,
kurā visi ir kopā. Kas tālāk?
Kad saimniecību “Saulaine” likvidēja, tad
koris pārgāja Rundāles pagastam, bet līdzekļu nebija. Nāca 90. gadi un Dziesmotā
revolūcija, bet Rundālē jauktais koris vairs
neatjaunojās. 1995.g. aicināja dibināt Rundāles pagasta jaukto kori, bet nesanāca. No
1995.gada rudens pastāv sieviešu koris, ko
sākumā vada diriģente Irina Caune un kormeistare un koncertmeistare Irēna Saltā.
Vēlāk kori vada diriģents Mārīs Bērtulsons
(1996), Ilmārs Seilis (1999), Irina Caune
(2003). Rundāles pagasta ziņās 2003. gadā
rakstīja:
«Rundāles - Viesturu Pagastu apvienotais
sieviešu koris «Rundāle» šajā sezonā ir paveicis gandrīz neiespējamo: uzsākot sezonu
novembrī, pārciešot diriģenta un dziedātāju
sastāva maiņu, tomēr no mērķa neatkāpās
un godam izgāja atlases skati. Potences šim
kolektīvam ir, bet nepieciešamas jaunas balsis (arī gados jaunas). »
2003 un 2004. gadā Rundāles un Viestu-

No 2013. gada līdz 2015. gadam kori pārņēma jaunais diriģents, mūzikas terapeits J.
Rotšteins, bet arī viņš kori atstāj pēc diviem
gadiem un pašlaik to vada diriģente I. Zemļinska, kas ir arī Bauskas novada Vecsaules
pagasta sieviešu kora “Skalve” diriģente.
Kultūras nodaļas vadītāja S. Kerēvica
atzina, ka šāda hronika ir vienreizēja. Viņa
atradusi savas klasesbiedrenes un priecājas
par tradīciju saglabāšanu, bet kas paliks pēc
mums. Kādas hronikas atstāsim mēs digitāli
virtuālajā laikmetā?
Mēs saglabāsim emocijas, smaidus un
labus vēlējumus, bet šī kora hronika ir pieejama Pilsrundāles bibliotēkā, jo J. Bobrova
to uzticēja mums.
Sieviešu koris “Runda” pateicas visiem,
kas atsaucās un atnāca dalīties savās atmiņās.
Uz tikšanos koncertos!
A. Ramane
Kora “Runda” soprāns
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Rundāles novada ziņas

„STĀSTI LIDO PA GAISU UN PIE KĀDA PIELĪP”
Rundāles novada himnas vārdu autore, skolotāja
Rasma Zeijere (7. 02.1929. –
03.01.2014.) aizgāja mūžībā
pēkšņi un negaidīti, bet šogad
viņai paliktu 89 gadi. Viņa ilgi
nelaida mani sev klāt, jo nevēlējās, ka par viņu kaut ko rakstu
Rundāles ziņās, bet Otrajos Ziemassvētkos 26.12.2013. gadā,
tikai astoņas dienas pirms, viņa
mani pieņēma. Tāpēc es vēlējos
pasniegt Jums dāvanu – publicēt
mūsu pēdējo sarunu.
“Esmu iedzimtā un milzīga
lokālpatriote. Nomirt var visur
kur, bet dzīvot – tikai Rundālē. Te
ir tāds skaistums apkārt. Mājas,
kurās dzīvoju, sauc par “Ķildām”.
Tas nav mūsu ģimenes likts
vārds, bet par to vietu senatnē
bijis liels strīds. Mans tēvs bija
strēlniekos, pie pulkveža Jukuma Vācieša, un tajā Ziemsvētku
dievkalpojumā Piņķu baznīcā
piedalījies. Atgriezies no strēlniekiem, tēvs dabūja bankā aizņēmumu un nopirka šīs mājas.
Mēs tur laimīgi dzīvojām, kamēr
uznāca karš, pēc tam sākās kolhozu laiki. Vienā no mūsu ēkām
ielika pasaules ļaudis, kuriem
nekas nerūp. Dzīvojām līdzās 50
gadu, tāpēc saku, ka man Sibīrija nav vajadzīga, man tā ir bijusi
mājās. Četras ēkas viņi mums
nokurināja, kokus nocirta, bet
tas ir pagājis, ko tur pieminēt.
Runājot par mājām Pilsrundālē, varu pateikt, ka te taču ir
vesela amatnieku iela.
Pēc I Pasaules kara tika dalītas muižas zemes vietējiem
amatniekiem. Vecais kalējs Skanis uzcēla „Laktas”, bet, braucot
no Rundāles pils labajā pusē ir
„Kalēji”, kurā mitis vīrs uzvārdā
Kalējs, kas arī bijis šā amata
pratējs. Kurpnieks Ezītis uzcēla
„Īlenus”. Pašu neatceros, jo nomira jauns, bet mājā palika sieva ar dēlu. „Adatās” dzīvoja skroderis Jānis Pūtelis, kas bija reti
jauks cilvēks un garu mūžu nodzīvoja. „Ēveles” atrodas gandrīz
pretī Pilsrundāles vidusskolai un
tās piederēja koka amatniekam
Kučikam. Īsto rundālnieku gan ir
ļoti maz palicis. Viņus var satikt
vasarās kapu svētkos un reizi
piecos gados skolas apaļās jubilejās. Tad atbrauc cilvēki no
malu malām. Kapu svētkos man
ir jāsveicinās uz katra stūra. Tur

dus daudz mūsu cilvēku, kuri ir
šejieniešiem labu darījuši. Vai
nu visus var pieminēt? Tur guļ
mūsu Vecā Māsiņa, tā mēs viņu
saucām, jo viņai nebija smuks
uzvārds – Antonija Čure. Cilvēkam palicis labāk, māsiņu sastopot vien. Viņa ar spieķīti gāja un
vienmēr piestāja mājās, kur kāds
bija slims. Brīnišķīgs cilvēks.
Valdemāra Ancīša sastādītajā
2004. gada kalendārā uzšķīru
rakstu par Konstantīnu Aizpuru
– Pilsrundāles skolas pedagogu
1943./1944. gadā. Viņš bija labs
literāts, tulkoja no poļu un krievu
valodas Ādama Mickēviča, Puškina darbus. Viņš rakstīja dzeju,
ko solīja drukāt, bet nedrukāja,
rakstīja lugas, ko solīja uzvest
un nekad neuzveda, tā par Aizpuru raksta Ancītis. Mūsu skolas
jubilejā 1969. gadā man bija jāsaka runa. Biju spītīga – citātus
paņēmu no Konstantīna Aizpura
un Jāzepa Valdmaņa, mūsu skolotājiem un dzejniekiem.
Pati esmu beigusi Pilsrundāles sešgadīgo pamatskolu un
Bauskas 1. vidusskolu, kuru pabeidzu 1948. gadā. Mēs bijām
tāda, skoloties griboša klase, un
gandrīz visi devāmies uz universitāti. Nav tā, ka kopš jaunības
gribēju būt skolotāja. Vācu laikā mūsu mājā ielika vāciešus
dzīvot. Tā iemācījos valodu un
gribēju studēt to, kas padevās. Ar lielu mīlestību atceros
augstskolas pasniedzējus, īpaši
ebrejus. Cienu ebrejus, jo viņi visās jomās ir ļoti labi un sekmīgi
strādā. Man bija kādi seši gadi,
kad nokritu no augsta koka uz
akmeņu kaudzes un roka salūza
vairākās vietās. Ārsts Niselovičs
Bauskā kauliņus salika un roku
sašuva.
Es iestājos LU Filoloģijas
fakultātē Vācu katedrā. Ilgi stāvēju koridorā un domāju uz kuru
iet: uz vācu vai angļu. Izvēlējos
vācu, jo to biju godīgi mācījusies, bet to angļu uz savu roku.
Tolaik maz uzņēma, jo nav vajadzīgas tās valodas, labāk krievu
valoda jāmācoties. Mēs bijām 8
studenti: 4 meitenes un 4 zēni.
Zēnus vairs neatceros, izņemot
vienu – V. Bisenieku. Mēs visi
bijām ar pieciniekiem, bet viņš
bija tik gudrs, tik literatūrspējīgs,
ka mazliet pat noēnoja mūsu
audzinātāju Celmraugu. Es pēc

Rasma Zeijere 26.12.2013./foto: A.Ramane/
kāda gada biju spiesta izstāties.
Mēs jau bijām tā klase, no kuras
3 nošāva un 11 uz Sibīriju izsūtīja. Mums vajadzēja uzmanīties,
un mani vecāki nevarēja mani
atbalstīt. Maniem vecākiem
viss bija atņemts un bija jānāk
palīgā, jāiet mežā malka gādāt,
saimniecībā palīdzēt.
Pēc deviņiem gadiem es atsāku studijas. Atceros, ka 5. kursā man pie tā paša V. Bisenieka
bija jāliek eksāmens. Es noliku
savu matrikulu uz galda un viņš
tik skatās uz mani un saka, ka
„ priekš meitas par vecu, priekš
pašas par jaunu”, bet es pretī,
ka esmu jau tā pati, tā pati. Viņš
mani atcerējās, bet pats vērsa
uzmanību uz savu sirmo galvu
un izstāstīja savu dzīvi. Es jau
viņam nestāstīju par to, ka govis
ganīju un slimniekus kopu. Eksāmenu noliku, jo biju sagatavojusies godam.
Man tuvi ir Latvijas baltvācieši. Mēs jau savus baltvāciešus nepazīstam. Birutas Gustiņas mammai un Oļģertam
Cildermanim valoda bija ar tādu
mazu akcentiņu, kas norādīja uz
piederību baltvāciešiem. O. Cildermanis bija leģionā un arī bija
izvests. Vācieši izbrauca 1939.
gadā, ja nemaldos. Ziedoņi bija
pilni ar baltvāciem. Bornsminde,
Kaucminde – tās muižas bija
baltvāciešu apdzīvotas. Es atceros Birutu Gustiņu, kas bija man
liela draudzene – sieviešu kārtas
vislielākais draugs. Visu Kurzemi
man izrādīja – ko tik tur neesmu
piedzīvojusi tajos krievu laikos.
Starp citu, tur vēl tagad ir palikuši vācbalti. Toreiz bija tantiņas,
kuras ar Birutu sarunājās tikai
vāciski. Viņa bija ļoti lustīga, bet

pavirša. Reiz viņai āmurs aizgāja pa gaisu un taču trāpīja logā,
bet neko no tā neiztaisīja. Viņas
vīrs Zigurds Gustiņš ļoti jauns
nomira. Cik viņš bija talantīgs!
Visu kara laiku taču viņš zīmēja portretus gan pie vāciešiem,
gan krieviem.
Es ļoti aizrāvos ar visu veco
un Vecrīgu. Studēju Kalendāra
nemierus. Tiesājamie bija Hanss
Brinkens – vīna tirgotājs un advokāts Mārtiņš Gīze, kurus nomocīja un es par viņiem dzejoju,
lai ne bildi neesmu redzējusi.
Redz, kur mana dzejoļa pirmais
pants, veltīts M. Gīzem:
Neskumsti šķēpam, kas rūsē,
Neraudi rozei, kas trūd.
Slavas un daiļuma ēnā.
Mūžus dusēt nav grūt.
Šo pantu, nedaudz pārveidojot, izmantoju Rundāles novada
himnai, bet tālāk bija vēl. Es pati
esmu rakstījusi visu savu mūžu.
Vēl tagad rakstu dzeju, bet stāsti... Stāsti lido pa gaisu kā tīmekļi
rudenī un pie kāda pielīp. Es arī
tos neesmu pierakstījusi, man
tie ir galvā.
Vecaistēvs nomira 95 gados
un viņš man ļoti daudz ko pastāstīja. Viņš strādāja pie firsta
Līvena Mežotnē, un pats firsts
perfekti runājis latviski, jo cēlies
no līviem. Anatols Līvens bija
pēdējais Mežotnes īpašnieks un
apprecēja krievu ģenerāļa meitu - ļoti smalku un smuku. Vectēvs vedis viņu uz Mazmežotnes
muižu, kur nu būs tā dzīvošana,
bet viņa tik dikti raudājusi, ka
šis jautājis, ko nu šī raudot. Viņa
atbildēja, ka nemākot valodu,
neko nesaprot, bet ļoti patīk tie
cilvēki, kas goda vārtus sataisīja
un mīļi sagaidīja, Tālāk 12.lpp–>
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un solīja mācīties to valodu. Tā
viņa arī sāka mācīties. Ilgi nenodzīvoja, jo gaidīja pirmo bērniņu,
palika slikti un aizvesta uz Jelgavu. Mans vecaistēvs kā Blaumanī Edgars, braucis kā pārjūga
kučieris. Ar karieti firsts aizvests
uz Jelgavu, bet jau atpakaļ viņš,
bēdu mākts, visu ceļu nācis kājām. Toreiz bijis cīruļputenis, bet
firsts ar basu galvu nogājis 30
km līdz pat mājām. Karietē bija
mirusī sieviņa.
Mana mamma un viņas
brālis Pētersonu Ernests dzīvojis starp ūdensdzirnavām un
vējdzirnavām. Tur bijis veikaliņš, kurā saimniekojis Oskars
Ramanis. Viņam piederējis tas
veikaliņš, kur andelējies ar visu
ko, un viņš visus dzirnavu bērnus
esot uz mācīšanu virzījis, jo bijis
pedagoga talants. Mācījis zobiņu higiēnu, ciparus, burtiņus un
lasīšanu. Tolaik jau „Vīstiķos” bija
pārkrievošanas skola un uz to
tie 10 (apmēram) bērni aizgājuši jau sagatavoti. Vecāki prasījuši, kā lai samaksā par bērnu
skološanu. Viņš atbildējis, ka lai
uzkopj istabu. Pat Pētersonu Ernests bija tur mācīts, jo ar manu
mammu abi bija dvīņi.
Mans brālis arī vellu bija
redzējis. Viņu taču 18 gados iesauca darba dienestā. Kādi 2-3
no latviešu brigādes bija palikuši
dzīvi un poļi viņiem kaut ko tādu
bija padarījuši… Viņš pārnāca
25 gadu vecs. Mums viņš neko
neteica, tikai tēvam. Tā viņš nodzīvoja viens pats. No mūsu puses, cik te jauno vīriešu negāja
bojā. Palika tikai ievainotie. Mēs
jau arī dzīvojām „Grāvīšos” šķūnī,
bet, kad atgriezāmies, tad dārzs
bija pilns ar govīm un viņu ādām.
Bija palicis kalps Bezdelīga un
kādi 3 krievu gūstekņi, kas šāva
tās govis un vārīja ēst. Tie bija
kara apstākļi. Divus mūsu zirgus
iejūdza tankam priekšā un aizdzina. Atstāja tādu vecu kara zirgu, kas līdz kolhozam izturēja, jo
pēcāk tika atdots citos darbos
un ne ēst kāds deva, ne dzert.
Tagad paskatīsimies bildes.
Tolaik jau daudz nefotografēja,
bet kaut kas jau ir. Rasmas kundze paņem senas fotogrāfijas,
kurās redzami viņas klasesbiedri, skolotāji, citi notikumi un seko
īsas atmiņu druskas par cilvēkiem, kuru vārdi daudziem vēl ir
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zināmi.
„Mēs esam izmiruši: Gunārs
Zemtautis, kuru par maz pieminam, jo viņš nemetās ceļos un
viņu nošāva. Šņore (vai Šņoriņš)
vēl palicis dzīvs. Viņš tika tālāk
par mums, lai arī nebija teicamnieks. Jelgavā par pasniedzēju kļuva. Tas ir Segliņš, par
kuru ļaunās mēles runā, ka esot
nodevis Jāni Zemtauti, jo viņš
vidusskolu beidza ar zelta medaļu. Taču to es neticu. Desmit
gabalus izsūtīja no šiem zēniem.
Ojāru Ramani izsūtīja. Viņš pabeidza augstskolu, aizbrauca uz
Melno jūru atpūsties. Esot iebridis jūrā un saļimis beigts.
Tā mana vācu valodas skolotāja, kura sauca mani par
pēdējo cerību, jo kad neviens
nezināja, tad sauca mani. Mei-

Atceros, reiz Rundālē gribējām spēlēt Blaumaņa lugu „Ļaunais gars”. Padzirdam, ka Rīgā
spēlē. Mums ar vajag un viss!
Krievu laika sākumā taču Blaumani nevarēja spēlēt. Toreiz no
Kurzemes pie mums bija atbēguši vācbalti, lai izvairītos no
aizvešanas. Viņi bija divi brāļi un
dzīvoja mūsu dzirnavās. Vienu
sauca Alnis. Viņš bija filmējies
divās latviešu filmās: vecajā „
Zvejnieka dēls ”, kur dzied „ Laša
kungs ar laša kundzi...” – viņš ir
viens no dziedātājiem, kas ar rokām plātās. Otra filma ir „ Kaugurieši ”, kur viņš spēlē baronu,
kas piedzēries nāk pa trepēm,
apķer pliku statujiņu un bučo
riņķī apkārt. Viņš bija pašdarbības dvēsele, jautrs un tikai tad
sapratām, ko nozīmē būt par

Rasma Zeijere skolotājas amatā /foto no R.Zeijeres albuma/
tenes strīpām no tās bildes jau
mirušas. Redz, te Daina Ramane. Viņa iestājās matemātiķos,
bet dikti nepatika un pārgāja uz
mērniekiem.
Smuks puika bija Lazdāns.
Mums dikti viņš patika. Viņš izstudēja mežkopību.
Klases audzinātāja Efertes
jaunkundze bija ļoti inteliģenta un stundās mums dziedāja
dziesmiņas vairākās valodās.
Mēs jau apcēlām viņu, bet tikai
no tā laika man atmiņā vēl daudzas. Tagad taču jaunie nemāk
pat himnas. Vācu valodas skolotāja toreiz jau bija stipri gados.
Sibīrija bija izpārdota angļiem
un viņa vienā firmā strādājusi
par tulku. Gudra sieva! Matemātikas skolotāju Viesi Jāni mēs
ļoti cienījām.

aktieri, kad sākām pašas spēlēt
teātri.
Mums nedeva atļauju spēlēt.
Abas ar Birutu nolēmām braukt
uz Rīgu. Ejam uz Drāmas teātri.
Man bija liela ķesele ar āboliem,
Birutai kaut kas ēdams, jo tā
jau Rīgā pēc kara nekā nebija.
Abas pa „ ķēķa ” durvīm ejam
iekšā. Tieši tobrīd bijis mēģinājums un pārtraukumā pretī nāk
tik pazīstami aktieri – viens aiz
otra un man ābolu ķesele izkrīt no rokām. Āboli skrien pa
trepēm paukš, paukšķ un šie
metas tiem virsū. Par to mēs
lūdzam, lai palīdz dabūt atļauju
- spēlēt Blaumani. Bija jāiet pie
A.Amtmaņa-Briedīša un Birznieka kunga (īsti neatceros). Aktieri
prasa vai nebūs bailes, bet kas
jādara-jādara. Pieklauvējām pie

svētās vietas, kā teica aktieri.
Nostājāmies priekšā un sakām
savu vajadzību: „Mēs esam no
Rundāles un gribam spēlēt Blaumani. Amtmanis bija tāds piepūties, kaut ko norūca, bet tas otrs
bija tāds mīlīgāks, kas katra vārda galā teica „si, si”. Viņš teica,
lai ejam pie suflieres pēc lugas,
tikai spēlēt varam pārlaboto
eksemplāru. Mēs ar Birutu ķērāmies klāt un pārrakstījām.
Ak, dies, kāda piekrišana
bija Pilsrundālē! Es biju tā mīlētāja un savas pastalas noplēsu,
kamēr te spēlēju. Tad braucām
uz riņķi, vēlāk pat uz Lietuvu, kur
bija klāti galdi. Lietuvieši arī gribēja saprast, ko tad runājam un
viena latviete uz skatuves tulkoja katru teikumu. Ļoti labi mums
gāja! Braucām ar mašīnu, bet
sākumā abi ar Alnīti ar zirdziņu
un ratiem braucām, līdz grāvī iekritām ar visu Ļauno garu. Spēlēja visi: Leons Feldmanis labi
spēlēja saimnieku Vilku – teicienu no lomas „ SamalaJēkab” viņš
vēl ilgi lietoja; Biruta Gustiņa
bija ļoti tieviņa un spēlēja saimnieku mazo Jānīti; Mērija spēlēja
saimnieci; skolotājs Štrauss bija
saimnieks, Mērijas tante - Sarkanā Vera spēlēja vienu veceni
un sovhozā bija grāmatvedis
Rencis vai Reķis, kas spēlēja to
trako Mantrause. Tas bija brīnišķīgs aktieris! Nevarējām atrast
mīlētāju, jo jaunie puiši bija karā
krituši vai Sibīrijā. Līdz dabūjām
Jāni Ozollapu, kas i pēc figūras derēja, kaut bija jau ap 40
gadiem; Zelmenis spēlēja žīdu
Ābramu. Alnis skolas zālītē bija
sataisījis, kur visiem sēdāt un
divas izrādes Pilsrundālē bija izpārdotas!!!
Skolā strādājot, vadīju skolas
deju kolektīvu, dramatisko pulciņu un pati rakstīju lugas. Skolā
redzēju, ka mazie skolnieki, kas
nav teicamnieki, teātri spēlēja
vislabāk. To esmu piedzīvojusi.
Spēlējām „ Princese uz zirņa ”
un „ Pārtikas veikala rūķītis ”, kas
mums ļoti labi izdevās. Tur tās
meitenes nāk viena aiz otras un
deklamē dzeju. Es biju aizrāvusies ar H. Heini un manas meitenes deklamēja viņa dzeju. Rūķīti
tēloja Štofrīgena – tāda smalka,
maziņa meitenīte un viņai ļoti
labi sanāca! Bija zēns Dobelis, kas bija labs Tālāk 13.lpp–>
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spēlētājs. H. K. Andersenu tēloja
viens zēns Dundurs no Viesturu
„Odiņiem”. Mums bija fraka, cilindrs melns, ko muzejs aizlienēja. Briesmīgs bija viņa liktenis...
Izauga, apprecējās, nodzērās un
strīda karstumā ar sievu, trāpīja
savam bērniņam un nosita. Tā
viņš nokļuva cietumā.
Mana vismīļākā skola bija
tā, kas Rundāles pilī. Tur es
pati mācījos un man šķiet, ka
tur man vislabāk viss sanāca.
Esmu strādājusi Pilsrundālē arī
par ciema padomes sekretāri,
bibliotekāri un mācību pārzini,
bet tikai skolotājas darbs man
visvairāk patika un ilgi nelaida
vaļā... Mans skolotājas darba
mūžs ir 44 gadi. No 1961. gada
līdz 2005. gadam.
Agrāk uz skolām brauca dažādi mākslinieki, aktieri un pēc
uzstāšanās viņus pacienāja un
mani sūtīja runāties. Daudz jauku cilvēku tā esmu sastapusi. K.
Sebris skolā bija februārī, drīz
pēc manas dzimšanas dienas.
Ziedi vēl bija vāzēs, un viņš apvaicājās, kam tie dāvināti. Pēc
dažām dienām pienāca kartīte ar viņa apsveikumu. Vai nav
mīļi?
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Ar Hariju Liepiņu man bija
arī tāāds piedzīvojums. Viņš ar
Mudīti Šneideri viesojās te vie-

“ Droši uz priekšu! “ Atbildēju ar
vārdiem no viņa tikko lasītās lomas: “Spoks, es tevis neredzu!”

Bauskas skolas beigšanas bilde
nā Skolotāju dienā. Viņi runāja
fragmentu no izrādes “Minhauzena precības”. Ar vāzi gāju uz
tualeti pēc ūdens puķēm. Rauju
durvis vaļā, un pretī Harijs Liepiņš sēž uz poda visā godībā.
Viņš ar “ nav apmulsis un sauc:

Tā paiet mana dzīve, bet
vientuļa nejūtos. Tāds ir daudzu
pēckara laiku skolotu sieviešu
liktenis. Aizbrauciet uz Lestenes
kapiem, tur guļ mūsu līgavaiņi.
Sibīrijā likteņus salauza, Volhovas purvā apraka. Tūkstošiem
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viņu ir Rietumos. Taču nejūtos
viena.”
Pilsrundāles
vidusskolas nekrologā (Bauskas dzīve
10.01.2014.) bija rakstīts: „
Par savu darbu Rasma Zeijere
vairākkārt saņēmusi Izglītības
ministrijas goda rakstus. Viņas
vadītās vācu valodas un vēstures stundas bija metodiski
daudzveidīgas un interesantas,
vācu valodas kabinets – viens
no labākajiem rajonā, viņa bija
rūpīga klases audzinātāja. Pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas, balstoties uz skolotājs
atmiņām, tika atjaunots Pilsrundāles vidusskolas karogs
un himna. Arī jaunās Rundāles
novada himnas vārdu autore ir
Rasma Zeijere, apliecinot savu
dziļo mīlestību pret dzimto pusi.
Mēs, bijušie kolēģi Pilsrundāles
vidusskolā un skolēni, atcerēsimies skolotāju kā dāsnu, izpalīdzīgu, radošu, interesantu un
erudītu cilvēku.”
Izmantoti raksti arī no laikraksta Bauskas dzīve 03.03.2004.,
02.02.2005.,20.01.2006.,
10.01.2014.
A.Ramane
Pilsrundāles bibliotēka

10-12 KLAŠU SKOLĒNI AICINĀTI PIEDALĪTIES RADOŠAJĀ KONKURSĀ
“100 VĒSTURES MIRKĻI NOVADĀ – VIETAS UN CILVĒKI”
Latvijas skolu jaunieši aicināti turpināt iesūtīt darbus Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres izsludinātajam
radošajam konkursam 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures
mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, līdz pat šā gada 18.martam. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz
Eiropas Parlamentu Briselē un saņemt citas vērtīgas balvas.
Konkurss „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” tika
izsludināts pērnā gada novembrī un jau saņemts krietns daudzums
jauniešu darbu. Tie visi ir atšķirīgi, interesanti un atklāj kaut ko jaunu par vietām, no kurām nāk konkursa dalībnieki. Taču ņemot vērā,
ka līdz darbu iesniegšanas termiņa beigām atlikuši vēl divi mēneši,
vēlamies atgādināt tā mērķus un noteikumus.
Konkursa mērķis ir nemainīgs - apzināt un apkopot stāstus par
savu dzimto vietu – tuvāko apkārtni un līdzcilvēkiem. Dalībnieki aicināti pievērsties tieši “nerakstītās vēstures” atklāšanai, kas līdz šim
nav dokumentēta, bet ir iegūstama caur vecāku, vecvecāku, radinieku, kaimiņu un citu līdzcilvēku atmiņu stāstiem par tuvējās apkaimes
- mājas, ielas vai pilsētas - vēsturi, kā arī to, ka dažādi notikumi
ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību skolēni
tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto
cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā.
Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem

ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts, video
filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits. Ņemot vērā konkursa
dalībnieku vēlmi, tajā var piedalīties gan individuāli, gan grupās līdz
trim cilvēkiem, tomēr jāņem vērā, ka neskatoties uz to, ka konkursa
organizatori nevēlas ierobežot jauniešu radošumu, šis elements vērtēšanā tiks ņemts vērā.
Darbu iesniegšana turpinās līdz pat 2018. gada 18. martam, atsūtot tos uz e-pastu: inese.vaidere-office@europarl.europa.
eu. Iesniedzot darbu, aicinām norādīt savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, tālr.nr.), pārstāvēto izglītības iestādi un skolotāju.
Līdz 2018. gada 26. martam žūrija noteiks vismaz 10 labākos darbus un to autorus aprīļa sākumā aicinās uz fināla pasākumu Rīgā. Finālistu saraksts tiks publicēts EP deputātes Ineses
Vaideres mājaslapā www.inese-vaidere.lv sadaļā Aktualitātes.
Konkursa nolikums pieejams Rundāles novada mājas lapā www.
rundale.lv
Papildus informācija
Gita Sauka
projekta koordinatore
Mob. tel.:+371 28326828
e-pasts: inese.vaidere-office@europarl.europa.eu
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RUNDĀLES NOVADA ZIEMAS SPORTA SPĒĻU
„DRAUDZĪBAS SACENSĪBAS”
2018.gada 2.martā notiek sacensības
Pilsrundāles vidusskolas sporta zālē, sākums plkst. 15:30.
Sacensībās piedalās Rundāles novada iestāžu, zemnieku saimniecību un uzņēmumu izveidotās komandas.`
Viena komanda var sastāvēt no 6-8 dalībniekiem. Komandas iespējams veidot apvienojot divus uzņēmumus, zemnieku saimniecības. Visiem dalībniekiem jābūt pilngadīgām
personām, no kurām vēlams, trīs ir sievietes
un trīs vīrieši. Komandu dalībniekiem ir jābūt
Rundāles novada iestāžu, Z/S uzņēmuma
darbiniekiem. Vīriešus drīkst aizstāt sievietes.
Katrs dalībnieks atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei.
DISCIPLĪNU VEIDI
Sacensības notiek sekojošās disciplīnās:
ATRAKCIJA VĀRTU SARGS. (piepūšamos vārtos izveidoti bumbas lieluma mērķi ar
dažādām punktu summām, uzdevums savākt
pēc iespējas vairāk punktu bumbu raidot no
noteikta attāluma mērķos. Pa kuru mērķi trāpa, tik punktus iegūst komandai– piedalās 5
dalībnieki.
ATRAKCIJA MILZU BASKETBOLS
(spēles laiks 5.min.) Tiks izvietots liels, piepūšams basketbola grozs un izsniegta liela, piepūšama basketbola bumba. Uzdevums pēc
svilpes signāla tikt cauri pretinieku komandai
un raidīt bumbu grozā. Piedalās vienlaicīgi divas komandas, kuras cīnās par bumbu un tās
raidīšanu grozā. Uzvar komanda, kas ieguvusi
lielāko grozu skaitu. Par vienu raidījumu grozā
viens punkts – piedalās komandā 4 dalībnieki
no komandas.

KĀRŠU SPĒLE „ZOLE”. No komandas
tiek deleģēts viens dalībnieks, kas pēc Zolītes
federācijas noteiktajiem noteikumiem piedalās zoles izspēlē. Katrs zoles dalībnieks izvelk
galdiņa numuru. Dalībnieki tiek sasēdināti
atbilstoši izvilktajam numuram un spēlētāju
skaitam. Tiks izspēlētas 2-3 kārtas (atkarībā
no spēlētāju skaita), kārtā būs 12 izspēles, pēc
kurām spēles dalībniekiem tiek piešķirti lielie
punkti. Pirmajai vietai ar lielāko pluss punktu
skaitu tiek piešķirti 6 lielie punkti, nākošajam
4 punkti, trešās vietas ieguvējam 2, ceturtās
vietas ieguvējam, ja tāds ir 0 punktu. Ja vietas
ir dalītas 1/2 vieta katram dalībniekam pa 5
punkti, ja 2/3 vieta katram pa 3 punkti, ja 3/4
vieta katram pa 1 punktam. Ja dalītas ir trīs
vietas, tad katram pa 4punktiem, ja dalītas
ir četras vietas katrs dalībnieks saņem pa 2
punktiem. Pēc kārtas tiek pārsēdināti spēlētāji atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, jo lielāks lielo punktu skaits jo augstāka vieta, ja
vienāds lielo punktu skaits skatās plusu un
mīnusu attiecību. Pirmie četri labākie tiek sēdināti pie pirmā galda, nākamie četri pie otrā
galda un tā tālāk. Ieņemto vietu sadalījums
tiks noteikts pēc pēdējās kārtas saņemtajiem
lielajiem punktiem.
BUMBIŅAS PAVĒLNIEKS. Sacensības
norit pēc stafetes principa. Komandas dalībnieki sastājās viens aiz otra. Komandai tiek
piešķirtas piecas tenisa bumbiņas, katram
dalībniekam viena. Noteiktā attālumā tiks
novietota 5L tukša ūdens muciņa. Uzdevums
dalībniekam - pēc svilpes signāla iespiežot
tenisa bumbiņu starp ceļiem tikt (skriet, iet,
lekt) līdz 5l ūdens muciņai un bez roku palīdzī-

bas bumbiņu trāpīt tajā. Ja dalībnieks bumbiņu pa ceļam pazaudē, bumbiņa jāpaceļ un no
tās pašas vietas jāturpina trasi paredzētajā
kārtībā. Ja bumbiņa nokrīt garām muciņai,
dalībniekam bumbiņa jāieliek atpakaļ starp
ceļiem un jāturpina darbība līdz bumbiņa
ir muciņā. Tikko bumbiņa trāpījusi muciņā,
nākamais komandas dalībnieks uzsāk savu
posmu. Laiks tiek apstādināts, kad pēdējā
bumbiņa iekrīt muciņā - piedalās 5 dalībnieki.
DARTS (mešana mērķī ar šautriņām) –
piedalās 3 dalībnieki.
VEIKLĀKĀ KOMANDA. komandas dalībnieki sastājās viens aiz otra. Komandai
tiks izsniegts viens trauks, kas pildīts ar 10
galda tenisa bumbiņām. Šo trauku dalībnieks
apsien sev ap vidukli, traukam atrodoties muguras pusē. Uzdevums ir pēc starta signāla
lecot, tupjoties, vai veicot jebkādas kustības
dabūt visas bumbiņas no trauka ārā. Atlikušie
komandas dalībnieki paralēli vāc izkritušās
bumbiņas. Tikko trauks ir tukšs komandas
dalībnieki iepilda bumbiņas traukā un savu
posmu uzsāk nākamais komandas dalībnieks.
Uzvar komanda, kura ātrākā laika posmā veic
visus četrus posmus - piedalās 4.dalībnieki.
Organizators var noteikt citas disciplīnas,
aizstājot vai papildinot minētās. Par izmaiņām disciplīnās organizators informē komandu pārstāvjus līdz Sacensību sākumam.
Pēc apbalvošanas Sporta spēlēs piedalījušos komandu dalībniekiem notiek atpūtas
vakars pie galdiņiem ar mūziku un dejām.
Ieva Kirkila
Sporta nodaļas vadītāja

JAUNS ZEMESGRĀMATU BEZMAKSAS PAKALPOJUMS VISIEM
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKIEM
Tiesu aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir izveidojusi
jaunu, turklāt bezmaksas, pakalpojumu visiem nekustamo
īpašumu īpašniekiem – iespēju
klātienē uzrakstot iesniegumu
vai elektroniski portālā www.
zemesgamata.lv
piereģistrēt
savu e-pasta adresi, uz kuru
iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu
uz īpašumā esošu nekustamo
īpašumu. Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai, gadījumos, kad

Zemesgrāmatā tiek iesniegti
viltoti nostiprinājuma lūgumi,
jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, ja vien būs piereģistrējis
sava e-pasta adresi, saņems
ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekustamā īpašuma
īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai
novērstu turpmāku prettiesisku
darījumu ķēdi.
Vēršam uzmanību, ka Pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma

īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir, kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram ir e-pasts,
jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē – rakstot iesniegumu jebkurā zemesgrāmatu
nodaļā vai Tiesu administrācijā
Antonijas ielā 6, Rīgā var norādīt jebkuru e-pastu, uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija
par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu
nekustamo īpašumu, tiklīdz konkrētais nostiprinājuma lūgums
tiks iesniegts Zemesgrāmatā.
Pakalpojums
elektroniski
pieejams portālā www.zemes-

gramata.lv, autorizējoties ar
banku autorizācijas līdzekļiem,
e-parakstu vai eID karti sadaļā
“Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņojumi par
iesniegtajiem nostiprinājuma
lūgumiem”.
Ar pamācību iespējams iepazīties Rundāles novada mājas
lapā www.rundale.lv.
Jautā:
Zvanot uz tālruni +371
67063800
Twitter: @zemesgramata
E-pastā: info@zemesgramata.lv
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INFORMĀCIJAI
Līdz 1.martam, Bērsteles bibliotēka pieņem pašu darinātos
gabaliņus priekš Rundāles novada musturdeķa.
Anita Šveda
Bērsteles bibliotēka

Brīvās nomas zemes uz 2018.gada 12.februāri
Kadastra
apzīmējums

Nosaukums

40760010050
40760030216
40760030242
40760030272
40760030286
40760030291
40760030292
40760030301
40760030304
40760030309
40760030335
40760030432
40760030452
40760030495
40760030602
40760100044
40760030564
40760030565
40760080095
40760080096
40760080098
40760080138
40760080121
40760080209
40760080134
40760080124
40760080126
40760080139
40760080119
40760080155
40760080141
40760080145
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080211
40760080285
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080249
40760080248
40760080253
40760080256
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277

Punslavu pers.palīgs
Pilsrundāle 13
Pilsrundāle 39
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 90
Pilsrundāle 91
Pilsrundāle 89
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 108
Pilsrundāle 136
Rundāles ciemats 6
Pie Spricēniem
Pie Šalkām
Rundāles ciemats 6
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 1.7
Saulaines mazdārziņš 1.9
Saulaines mazdārziņš 2.24
Saulaines mazdārziņš 5.4
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 3.17
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.8
Saulaines mazdārziņš 3.34
Saulaines mazdārziņš 3.39
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

1,5000
0,0300
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
1,2000
2,0900
0,2900
0,2800
0.1800
0,0100
0.0073
0.0500
0,1000
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0.0250
0,0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0,3180
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0.0500
0,0900
0,0370
0,0410
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500

40760080288

Mežausmas (daļa)

3,8500

40760100029

Rundāles pagasta zemes
Svitenes pagasts
Pašvaldībai piekritīgā zeme
Dunduri
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Svitenes mazdārziņi
Viesturu pagasts
Zeme pie upes
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Taumateh
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Vairogu mazdārziņš 6
Marčenkovs

1,0000

40880010095
40880040146
40880040326
40880040364
40880040315
40960070193
40960070304
40960070305
40960070302
40960070355
40960070101
40960070128
40960070191
40960070246
40960070249
40960070250
40960080085
40960020040

Platība (ha)

Rundāles pagasts

0.7000
1,8000
0,1000
0,0700
0,0600
2.8000
0,2200
0,5300
1,3300
0.2600
5,4000
0,2500
0,0300
0,3200
0,2100
0,2200
0,1691
0,1100
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Sveicam novada jaunos
iedzīvotājus un viņu vecākus!
Informējam, ka no 2018.gada janvāra informatīvajā izdevumā
„Rundāles Novada Ziņas” netiek publicētas ziņas par iedzīvotāju apaļajām jubilejām, pamatojoties uz Fizisko personu datu
aizsardzības likuma 1.pantu - šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko
personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi.
Informācijai, kas attiecas uz mirušām personām, netiek piemērots
Fizisko personu datu aizsardzības likums (Datu valsts inspekcijas
kompetence nav attiecināma uz mirušu personu datu apstrādes
uzraudzību). Tomēr atsevišķos gadījumos mirušā dati var būt
netieši aizsargājami.

Edvardu un
Viktoriju
MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI
AIVARS BAUMGARTENS 29.03.1938.-24.01.2018.
VELTA KĀRKLIŅA 08.10.1921.-25.01.2018.
MALDA SANGAILE 15.01.1941.-01.02.2018.
ANTONS RUTKIS 07.03.1935.-06.02.2018.

„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

