Nr. 9 (163) 2009.gada SEPTEMBRIS
NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē š.g. 27.augustā nolēma:

- apstiprināt Rundāles novada domes noteikumus „Noteikumi par kārtību,
kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu
Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādēs”;
- apstiprināt Rundāles novada domes noteikumus „Noteikumi par
kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes klasēs,
pirmsskolas izglītības iestādes grupās un izglītojamo skaitu
vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu mācību priekšmetu
apguvei”;
- apstiprināt Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas darba
samaksas nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada Kultūras nodaļas nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada Sporta nodaļas nolikumu;
- piekrist pārľemt bez atlīdzības no LR Iekšlietu ministrijas
nekustamo īpašumu „Ugunsdzēsēji”, Pilsrundālē, Rundāles
pagastā, Rundāles novadā, kas sastāv no zemes gabala 1 399
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m platībā un nedzīvojamās ēkas – ugunsdzēsēju depo, civilās
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai;
- izveidot Rundāles novada Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Marija Teišerska, komisijas locekļi –
Aldis Smilga, Laima Artimoviča, Inta Klīve, Jānis Kļaviľš, Ivars
Čerļenoks, Jānis Liepa un Nauris Brūvelis;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Zaķi”,
Viesturu pagastā, Rundāles novadā;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Lapmuiţnieki”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā;

Rundāles novada domes informatīvs izdevums
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Oglītes”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā;
- anulēt Ivara Mārtiľkrista sniegtās ziľas par deklarēto dzīvesvietu
„Ēveles”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā;
- piešķirt garāţas boksiem Nr.3 un Nr. 4 adresi: „Meistari 5,
Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV-3901”;
- precizēt zemes gabala „Dārza iela 6”, Bērstelē, Viesturu pagastā,
Rundāles novadā platību;
- izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz vairākiem zemes
gabaliem; ar lēmumiem iespējams iepazīties Rundāles novada
domē, kā arī Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs;
- apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
„Maiľas”;
- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Maiľas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā;
- izveidot darba grupu Rundāles novada Teritorijas plānojuma un
Attīstības programmas izstrādei šādā sastāvā: (alfab.secībā)
Laura Ārente, Zinta Baltiľa, Jānis Beķeris, Gunārs Bērziľš, Inga
Biļeviča, Kristīne Brūvele, Nauris Brūvelis, Inese Ceplīte, Jānis
Ercens, Margarita Gaile, Inta Klīve, Jānis Kļaviľš, Ludmila Knoka,
Jānis Liepa, Anda Liškauska, Raitis Mackevičs, Sandra Paegle,
Arvīds Pēkalis, Vita Reinfelde, Marija Teišerska, Vēsma Veģere;
- līdz š.g. 1.oktobrim sagatavot sabiedrības līdzdalības darba plānu
novada Attīstības programmas un teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādei. Līdz 2009.gada 1.decembrim sagatavot Attīstības
programmas un plānojuma izstrādes darba uzdevumu. Par
Teritorijas plānojuma izstrādes un Attīstības programmas
izstrādes vadītāju apstiprināt Intu Klīvi, Rundāles novada domes
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju.
Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 24.septembrī.

Domes priekšsēdētāja sleja

AKTUĀLI NOVADĀ
Lai uzlabotu gājēju drošību Rundāles novadā, š.g. 18.augustā
domes Attīstības komiteja pieľēma lēmumu
piedalīties
LR Satiksmes ministrijas rīkotajā konkursā par ceļu satiksmes
drošības uzlabošanu un sagatavot šādus projektu pieteikumus:
gājēju pārejas izveidošana pie jaunceļamā bērnudārza
Saulainē un ielas apgaismojuma līnijas pagarināšana no
Saulaines profesionālās vidusskolas laukuma līdz jaunajai
bērnudārza ēkai;
gājēju celiľa izveidošana Svitenē no privātmāju apbūves
Dārza ielā līdz Svitenes tautas namam;
gājēju celiľa izveidošana Pilsrundālē no domes ēkas līdz
Rundāles pilij.
Rundāles novada dome ir pieľēmusi lēmumu likvidēt SIA „Svitenes
ūdens”. Jau no 1.septembra Svitenes iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus nodrošina novada Komunālais dienests Ivara
Čerļenoka vadībā. Aicinu iedzīvotājus nokārtot savas saistības ar

SIA „Svitenes ūdens”, lai nerastos papildus izdevumi gan domei,
gan iedzīvotājiem parādu piedziľas organizēšanā.
Rundāles novada dome ar šā gada apkures sezonas sākumu
gatavojas pārľemt īpašumā Saulaines katlu māju ar salmu angāru
un siltumtrasēm. Gatavojoties sezonai ir noslēgti šādi līgumi:
1) par Saulaines katlu mājas jumta remontu ar SIA „Dzega”
Ls 4 578,90 apmērā;
2) par jauna salmu apkures katla piegādi un uzstādīšanu ar
SIA „AVA TERMO” Ls 17 593,40 apmērā;
3) par kurināmo salmu piegādi uz 4 gadiem ar SIA „PS
Līdums” par 33,77 latiem tonnā.
Par bibliotēku darbību Rundāles novadā darbojas 5 bibliotēkas – Bērsteles, Pilsrundāles,
Svitenes, Vecrundāles un Viesturu. Tā kā katrai bibliotēkai ir ļoti
atšķirīgs darba laiks, Rundāles novada dome organizē apmeklētāju
aptauju par iedzīvotājiem vēlamo bibliotēku apmeklējumu laiku.
Lūdzam iedzīvotājus aizpildīt 3 lpp pievienoto anketu! Jau iepriekš
pateicos par Jūsu atsaucību!
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

2.

REKONSTRUĒTA UPMALAS IELA
PILSRUNDĀLES CIEMĀ
Eiropas Lauksamniecības garantiju fonda (turpmāk - ELGF) cukura
rūpniecības restrukturizācijas pasākuma „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam
reģionam” ietvaros realizēts projekts „Cukura rūpniecības
restrukturizācijas pasākumi Rundāles pagastā” – rekonstruēta
Upmalas iela Pilsrundāles ciematā. Minētā projekta ietvaros tika
ierīkots apgaismojums, uzklāta jauna asfalta klātne, ierīkotas
nobrauktuves uz privātmājām, kā arī sadarbībā ar AS „Latvenergo”
gaisvadu līnija aizstāta ar pazemes kabeļa līniju.
Projekta realizācijas rezultātā tika novērsti ielas bojājumi, kas
radušies cukurbiešu audzēšanas laikā, izvedot produkciju no
laukiem uz pieľemšanas punktiem. Tādējādi veidota pievilcīga vide
tādas saimnieciskās darbības attīstībai, kas aizstāj cukura nozari.
Projekta kopējais finansējums Ls 47 345.97, ko sastāda
attiecināmās izmaksas - ELGF finansējums Ls 29 222.92 apmērā,
finansējums no valsts budţeta līdzekļiem Ls 9 740.98 apmērā.
Neattiecināmās izmaksas Ls 8 382.07 apmērā tika segtas no
Rundāles novada domes līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente
Sabiedrisko attiecību – projektu speciāliste

PAZIŅOJUMS
Rundāles novada dome paziľo, ka ar š.g. 27.augusta
domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.5,
ir apstiprināti
Rundāles novada domes saistošie noteikumi
Nr.5 “Par Rundāles novada teritoriālplānojumu”,
kas sastāv no
1) Rundāles pagasta teritorijas plānojuma, kas
apstiprināts ar Rundāles pagasta padomes
2008.gada 28.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.5. „Rundāles pagasta padomes teritorijas
plānojuma 2003. – 2015.gadam 2008.gada grozījumu
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”,
2) Svitenes pagasta teritorijas plānojuma, kas
apstiprināts
ar
Svitenes
pagasta
padomes
2008.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7.
„Svitenes pagasta teritorijas plānojums” un
3) Viesturu pagasta teritorijas plānojuma, kas
apstiprināts
ar
Viesturu
pagasta
padomes
2007.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.10. „Viesturu pagasta teritorijas grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Saistošie noteikumi Nr. 5 „Par Rundāles novada
teritoriālplānojumu” stājas spēkā nākošajā dienā pēc
publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

REKONSTRUKCIJA PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ
Pilsrundāles vidusskolā uzsākti rekonstrukcijas darbi, lai
nodrošinātu izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem
traucējumiem vispārējās izglītības pieejamību un iespēju aktīvi
iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Darbi tiek veikti ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu projekta
„Pilsrundāles
vidusskolas
infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros.
Jāatzīmē, ka Pilsrundāles vidusskola ir vienīgā bijušajā Bauskas
rajona teritorijā, kurā tiek veikti šāda veida darbi, lai uzlabotu
izglītības ieguves pieejamību personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Projekta ietvaros paredzēts veikt šādus rekonstrukcijas darbus:
1. sporta zālēs apgaismojuma rekonstrukcija (septembris –
oktobris, 2009.g.);
2. ēkas pirmā stāva tualešu bloka pārplānošana un
rekonstrukcija, paredzot tajā tualetes izbūvi cilvēkiem ar kustību
traucējumiem (novembris – decembris, 2009.g.);
3. centrālās ieejas mezgla pārbūve, paredzot uzbrauktuvju izbūvi,
lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem iekļūšanu un
izkļūšanu no ēkas, kā arī skolas svinīgo pasākumu laukuma
rekonstrukcija un labiekārtošana (aprīlis – maijs, 2010.g.);
4. pirmā stāva vestibila rekonstrukcija, nodrošinot ērtu nokļūšanu
uz ģērbtuvi, ēdamzāli, aktu un sporta zālēm (jūlijs – augusts,
2010.g.).
Kopējas attiecināmas projekta izmaksas ir Ls 98 392, un tās tiek
finansētas no šādiem finanšu avotiem:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – Ls 83 633,00
apmērā, kas sastāda 85 % no Projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām;
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – Ls 2 952,00 apmērā,
kas sastāda 3 % no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
Rundāles novada domes budžeta finansējums – Ls 11 807,00
apmērā, kas sastāda 12 % no Projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām.
Projekta realizācijas ilgums ir 18 mēneši. Projektu paredzēts
realizēt līdz 2010.gada nogalei.
Informāciju sagatavoja:
Ludmila Knoka, Speciāliste lauku attīstības jautājumos

PAR GENOVEFAS LAPSAS PABALSTU
Ľemot vērā iedzīvotāju pastiprināto interesi par Rundāles novada
domes š.g. 30.jūlijā pieľemto lēmumu piešķirt bijušajai Svitenes
pagasta padomes priekšsēdētājai Genovefai Lapsai ikmēneša
pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā paskaidroju, ka šāds
lēmums tika pieľemts pamatojoties uz G.Lapsas iesniegto
iesniegumu.
Saskaľā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
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statusa likuma 15. pantu, G.Lapsai ir tiesības saľemt šo pabalstu,
jo viľa kopš 1990.gada 4.maija ir bijusi vismaz divus sasaukumus
(t.i. vismaz 8 gadus) pagasta padomes priekšsēdētāja.
Pašvaldības lēmums ir par pabalsta piešķiršanu vispār –
izmaksāta tiks pabalsta daļa, lai kopā ar vecuma pensiju ienākumu
apmērs ik mēnesi būtu divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu
apmērā (t.i. 360 lati). Gadījumā, ja tiks samazināta minimālā alga
un viľas pensijas apmērs pārsniegs pabalsta apmēru, šāda
pabalsta izmaksa tiks pārtraukta.
Informāciju sagatavoja:
Līga Vasiļauska, Rundāles novada domes juriste

3.
FOLKLORAS KOPA „SVITENE”
SENO AMATU DIENAS PASĀKUMĀ
Š.g. 5. septembrī folkloras kopa „Svitene” piedalījās Seno
amatu dienu pasākumā Latvijas Etnogrāfiskajā muzejā –
lielākajā amatnieku saietā Latvijā (kopš 2004.gada).
Pasākuma ietvaros folkloras kopa vienu stundu uzstājās
Vidzemes zemnieku sētā, iepriecinot klausītājus ar daţādām
dziesmām par darbu - tika skandētas velēšanu dziesmas, bišu
dziesmas, arāju dziesmas u.c.

Foto: Odija Maļdžus

Apmeklētājiem visa pasākuma laikā bija iespēja vērot amatnieku
darbu klātienē - kā top kokgriezumi, metālkalumi, kā tiek austs,
vērpts un šūts. Ikkatrs varēja iesaistīties daţādās aktivitātēs un
iemēģināt roku kādā no senajiem amatiem.
Gunta Novika,
Folkloras kopas „Svitene” vecākā

SPORTA AKTIVITĀTES NOVADĀ
Ielu basketbols
2009.gada 15.augustā Svitenes pagasta pārvaldes sporta darba
organizators Aldis Smilga rīkoja sacensības ielu basketbolā
(strītbolā), kurās piedalījās sešas komandas.
1.vieta - komandai "Nav variantu" - Oļegs Beinerts, Aldis Ozoliľš,
Jānis Smilga
2.vieta - komandai "Vītoliľi" - Gints Reinfelds, Jānis Brezins, Artis
Jutus, Raitis Jutus
3.vieta - komandai "MZGTI" - Kārlis Pakārklis, Mareks Duntavs,
Artūrs Glussaks, Artūrs Pakārklis
Paldies visiem sportistiem, kuri piedalījās strītbola sacensībās!
Sporta spēles bērniem
28.augustā Bērsteles pagasta pārvaldes sporta darba
organizatore Valentīna Ţuravļova rīkoja sporta spēles bērniem.
Spēļu ietvaros bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties un
izmēģināt spēkus daţādos interesantos individuālajos un
komandu sporta veidos: florbolā, boulingā, riľķu mešanā mērķī,
virves vilkšanā u.c.
Atsaucība un interese bija liela – sportiskajās aktivitātēs
piedalījās vairāk kā 50 bērnu un jauniešu no tuvākās apkārtnes.
Bērni bija gandarīti par iespēju vēl pirms skolas sākšanās
interesanti kopīgi pavadīt laiku un izjust sacensības garu!

SĀCIES JAUNS MĀCĪBU GADS
Klāt atkal septembris, un sācies jauns mācību gads. Tas ir
atnācis ar daudziem jauninājumiem - gan priecīgiem, gan
drūmākiem.
Jau pavasarī mēs visi skolās zinājām, ka būs skolu reforma, ka
nauda sekos skolēnam, taču neviens nevarēja paredzēt, ka
summa, kura tiks piešķirta mūsu novada 3 skolām, būs tik maza
– 67 712 lati. Protams, ka nebija viegli izšķirties par pašreizējo
variantu – Svitenes un Bērsteles pamatskolas pievienošanu
Pilsrundāles vidusskolai, taču tas mums atļāva skolēniem līdz
sestajai klasei palikt mācīties savās skolās. Lai to nodrošinātu,
mums bija jāatsakās no fakultatīvajām stundām, pulciľu
nodarbībām, uz pusi tika samazināts stundu skaits skolotājiem
par klases audzināšanu, burtnīcu labošanu, par individuālā
darba un gatavošanos stundām. Protams, ka sāpīgi bija tiem
skolotājiem, kuriem vairs nebija darba, vai arī stundu skaits ļoti
samazinājās.
Prieks, ka mūsu pašvaldība saprot finansiālo situāciju skolā un
plāno nodrošināt 5-6 gadīgo bērnu apmācību Pilsrundālē un tās
filiālēs Svitenē un Bērstelē, tāpat tiek domāts par pagarināto
grupu skolotāju un atbalsta pedagogu darba finansēšanu, jo
mērķdotācijas naudas šīm pozīcijām mums nepietiek.
Gribu nomierināt vecākus un skolēnus, ka interešu izglītība
skolās netiek likvidēta, taču piedāvāto grupu skaits būs mazāks.
Liels darbs augustā novada domē tika veltīts skolēnu
pārvadāšanas nodrošināšanai. Ir izstrādāti jauni maršruti, taču
dzīve rāda, ka šajos plānos ir nepieciešamas korekcijas, un tas
arī tiek darīts.
Ļoti ceru, ka 7.-9.klašu skolēni, kuri pārnāca no Svitenes un
Bērsteles, iejutīsies jaunajā skolā un drīz to sauks par savu
skolu.
Mācību gads atnāca arī ar vairākām labām ziľām- mēs sākām
strādāt jaunajos dabaszinātľu un matemātikas kabinetos, tūlīt
tiks uzsākta arī otra projekta realizācija - „Pilsrundāles
vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem”. Bijām gandarīti, ka arī šajā
gadā augustā saľēmām atzinības rakstu par labākajiem
rezultātiem valsts pārbaudes darbos. Tātad jāstrādā tālāk...
Jā, šis mācību gads būs grūts, jo mums visiem- skolotājiem,
skolēniem un vecākiem- jāsaprot, ka tagad mēs esam viena
skola un viens kolektīvs, mācīsimies dzīvot kopā un cerēsim, ka
rītdiena būs labāka!
Anda Liškauska,
Pilsrundāles vidusskolas direktore
Pludmales volejbols
29.augustā Svitenē A.Smilga rīkoja pludmales
sacensības, kurās piedalījās astoľas komandas.
1.vieta - M.Kauss un N.Gumenko
2.vieta - E.Skujiľš un A.Rikmanis
3.vieta - A.Glusjaks un K.Pakārklis

volejbola

Futbols
Š.g. augusta nogalē sākās Rundāles kausa izcīľas sacensības
futbolā, kuras organizē Aleksandrs Barkovs, Rundāles novada
sporta nodaļas vadītājas palīgs. Šogad pieteikušās necerēti
daudz komandas - kopskaitā desmit. Uz šīm sacensībām
sportisti ceļu mērojuši pat no Ogres.
Rundāles novadu šajās sacensībās pārstāv divas futbola
komandas – no Viesturiem V.Ţuravļovas vadībā un Rundāles
A.Barkova vadībā.
Līdz šim mūsu novada komandas startējušas ar šādiem
rezultātiem: Viesturi - Iecava 0:0; Viesturi - Code 3:0; Rundāle Brunava 2:4; Rundāle - Īslīce 0:4.
Lūcija Volodina,
Sporta nodaļas vadītāja

4. Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sveicam novada
septembra
jubilāres un jubilārus!
Ja gribi laimīgs būt,
Sauc mīlestību
Un saudzē viņu, dārgu turi!
Kā putns koka zarā,
Kuru vēji skars,
Tā aizvējos,
Un pāri paliks dziesma.
/S.Gausiņa-Elksne/
95
Boļeslavs Zavadskis
90
Genovefa Vaičekone
85
Natālija Andreika
80
Vija Pirante
Broľislavs Sedi
Edgars Strazdiľš
75
Leonīds Kronbergs
70
Regīna Kazanceva
Anna Krēgere
Mairita Krūmiľa
Sergejs Poļaks
Ivans Pičugins
Zinaida Saleniece
65
Arnolds Bubinskis
Modris Dreimanis
Ţanis Kociľš
Vilnis Līdaka
Ľina Saharova
Rita Saltā
Vladislavs Šļakota
60
Nataļja Beļeviča
Solveiga Ikerte
Valentīna Krūmiľa
Milda Lazda
Lidija Lāce
Vera Ļevčenko
Valentīna Moiseja
Zaiga Šmite
55
Māris Buna
Modris Ciprus
Aija Ciprus
Nikolajs Šeļepjonoks
Nadeţda Sili
Andris Zelmenis
50
Rasma Emke
Viktors Mironovs
Nataļja Rusule
Nikolajs Udalovs

RUNDĀLES NOVADA
AMATIERU KOLEKTĪVI
UZĽEM JAUNUS
DALĪBNIEKUS!

PASĀKUMI SEPTEMBRĪ
25.septembrī

Pasākums „Ieeja tikai puišiem”
Rundāles novada domes Jaunajā zālē
27.septembrī plkst. 12.00

Lielā Miķeļdienas andele
Saules dārzā Svitenē
no 21.līdz 30.septembrim

Radošo izpausmju pulciľu
darbu izstāde
Bērsteles kultūras namā
27.sept.plkst. 12 Svitenē Saules dārzā

LIELĀ MIĶEĻDIENAS ANDELE
būs iespēja tirgoties, iepirkties,
piedalīties daţādās jautrās izdarībās,
baudīt amatieru kolektīvu
priekšnesumus.
Laipni lūdzam iedzīvotājus piedalīties
ar saviem izstrādājumiem!
(pieteikties 26672682, 29377965)
Tauriņš piedzima skaļā
cilvēku pūlī,
un visi apklusa…
Audz liels, Mazais Brīnum!

Sveicam jaundzimušos un
viľu vecākus!
Deivids Šilters dzim. 23.aug.2009.
Vecāki –Jūlija Nagornaja un Renārs
Šilters

Ivo Brezins dzim. 25.aug.2009.
Vecāki - Gita Brezina un Ivars Brezins

Rundālē
-

teātra studijas „Savējie” mazuļu
grupa (3-7 g.);
nodarb. otrdienās plkst. 17.00-18.00;

-

vokālais ansamblis;
nodarb. ceturtd. plkst.17.00-20.00;

-

līnijdejas;
nodarb. ceturtd. plkst. 19.00-21.00;

-

breika un hip-hop deju grupa,
nodarb. sestd. plkst. 13.00-15.30;

-

gleznošanas un zīmēšanas nodarb.
svētdienās plkst. 17.00-19.00;

Sazināties ar L.Lauskinieci m.t.26524190
Svitenē
-

bērnu vokālā studija (2-7
pieteikties līdz 25. septembrim;

-

bērnu
folkloras
kopa
aicina
pieteikties daţāda vecuma bērnus
(līdz septembra beigām);

-

folkloras kopa „Svitene”, nodarbības
trešdienās plkst.18.00-21.00

-

senioru deju kopa „Šurpu-turpu”,
nodarb. otrdienās plkst. 19.00-21.00;

-

amatierteātris „Šurumburums” aicina
vīriešu lomu tēlotājus;
nodarb. ceturtd. plkst.19.00-21.00

Sazināties
29377965

ar

S.Paegli

g.);

m.t.26672682,

Adrians Bitens dzim. 3.sept.2009.
Vecāki – Sanita Stūrmane un
Andris Bitens

Vissirsnīgākie sveicieni
jūlija un augusta
jubilārēm un jubilāriem!

Par dalībnieku uzľemšanu Bērsteles
un Viesturu amatieru kolektīvos lasiet
nākošajās Rundāles novada ziľās, kā
arī
sekojiet
līdzi
aktuālajai
informācijai Bērsteles kultūras namā
un Viesturu kultūras centrā!

Mūžībā aizgājušie
Marijai Ragausei
85 gadu jubilejā
Zīnai Čerļenokai
75 gadu jubilejā
Annai Krauklei, Inārai Mackevičai un
Regīnai Raudai
65 gadu jubilejā
Pjotram Emiļjanovičam,
Kārlim Pakārklim un
Raimondam Ripam
60 gadu jubilejā
Ilgonim Dravinskim
55gadu jubilejā

Šajā vietā apstājies laiks
Sēž uz bijušās mājvietas
Tikai klusums –
ne baigs vairs, bet maigs –
klausās putnos, bradājot upē
/K.Apšukrūma/

Jānis Kļaviņš
(21.07.1943. – 28.08.2009.)
Dzintars Ģipters
(17.08.1987. – 05.09.2009.)
Taisa Ivanova
(09.06.1926. – 07.09.2009.)
Skaidrīte Pabijute
(16.02.1931. – 10.09.2009.)

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša pagasta sēdi. Izdevums
izdevniecībā tiek iesniegts 2 nedēļu laikā no katra mēneša pirmā datuma. Mēs neatbildam par izdevējiestādes iespiešanas laiku. Uzaicinām arī novada
iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citas aktuālas informācijas. Iespiests
Bauskā SIA „Tipo Print”. Tirāţa 1100 eks. Iedzīvotāji izdevumu saľem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv .
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr.63962298.

