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Rundāles novada domes informatīvs izdevums
Domes priekšsēdētāja sleja

Pavisam drīz būs aizvadīts 2009. gads.
Jau šī gada sākumā paredzējām, ka
tas nesīs daudzas pārmaiņas un
neviennozīmīgi vērtējamas reformas.
Tomēr realitāte izrādījās daudz
skarbāka – papildus jau paredzētajām administratīvi
teritoriālās reformas negatīvajām sekām nācās piedzīvot
šokējošu finansējuma samazinājumu pedagogu
algām, nepelnītu pensiju samazināšanu pensionāriem un
strauju bezdarba pieaugumu. Domāju, ka katra mūsu
novadā dzīvojošā ģimene ir sāpīgi izjutusi šī dižķibeles
gada nepatīkamās „dāvanas”, bet tomēr ceru, ka katram

NOVADA DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Rundāles novada domes sēdē š.g. 26.novembrī nolēma:
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Rundāles novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”. Noteikumi stāsies spēkā
2010.gada 1.februārī;
- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā”. Noteikumi stāsies spēkā 2010.gada
1.februārī;
- apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.9
„Par grozījumiem Rundāles novada domes saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Rundāles novada domes budžetu 2009.gadam”;
- apstiprināt Rundāles novada domes civilās aizsardzības komisiju
8 personu sastāvā (ar komisijas sastāvu iespējams iepazīties
Rundāles novada domē, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs,
kā arī www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/Lēmumi); apstiprināt
„Rundāles novada domes civilās aizsardzības komisijas nolikumu”
un Rundāles novada administratīvo teritoriju par Rundāles novada
domes civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju;
- apstiprināt Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikumu;
- apstiprināt Rundāles novada domes ģerboni:
ģerboni drīkst lietot Rundāles novada dome, pirmsskolas izglītības
iestāde „Mārpuķīte” un Pilsrundāles vidusskola;
iepriekš minētās iestādes ģerboņa attēlu drīkst lietot zīmogos,
uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām,
atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm
un citiem oficiālajiem dokumentiem, kā arī izvietot pie šo
iestāžu ēkām, dienesta telpās un uz šīm iestādēm piederošajiem
transportlīdzekļiem;
- mainīt Svitenes pagasta nekustamajam īpašumam „Krastiņi”
un ar to funkcionāli saistītajām ēkām adresi un nosaukumu uz
„Lieparkrastiņi”;

šajā gadā bijušas arī laimīgas dienas, ko veidojuši mūsu
panākumi, sasniegumi un uzvaras, kā arī saskaņa ar
patīkamiem līdzcilvēkiem un mīļotajiem.
Tuvojoties šī gada mierīgākajam laikam un pārdomu
periodam – Ziemassvētkiem, visiem Rundāles novada
iedzīvotājiem novēlu labu veselību, nezaudēt dzīvesprieku
un stiprināt gribasspēku, nepadodoties dzīves uzliktajiem
pārbaudījumiem.

Lai Jums visiem gaiši Ziemassvētki par spīti visam!
Aivars Okmanis,
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
- atļaut sadalīt nekustamos īpašumus „Lejasstrautnieki” un „Strauši”;
- izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz vairākiem
zemes gabaliem. Ar lēmumiem iespējams iepazīties Rundāles
novada domē, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs, kā arī
www.rundale.lv;
- izīrēt uz nenoteiktu laiku A.Freimanim daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā “Rundāles pienotava” daļēji labiekārtotu divistabu dzīvokli
Nr.5, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu un nosakot
dzīvojamās telpas īres maksu 0,06 Ls/m²;
- piekrist mainīt M. Bubinskai izīrēto daļēji labiekārtotu vienistabas
dzīvokli Nr.1 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kamenes” Svitenē uz
daļēji labiekārtotu divistabu dzīvokli Nr.11 un noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot dzīvojamās telpas
īres maksu 0,22 Ls/m²;
- sagatavot atbildes vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM)
par to, ka domes sēdē ir izskatīta IZM vēstule „Par Saulaines
Profesionālo vidusskolu” un Profesionālās izglītības iestāžu tīkla
optimizācijas programmas projekta kopsavilkums un secināts:
IZM vēlas nepamatoti sasteigt reformas gaitu;
optimālākais variants ir saglabāt Saulaines Profesionālo vidusskolu
kā galveno vietējās lauksaimniecības izglītības iestādi Zemgalē;
lai nepieļautu Saulaines Profesionālās vidusskolas darbības
sašaurināšanu vai pat slēgšanu, Rundāles novada dome ir gatava
izskatīt jautājumu par minētās izglītības iestādes pārņemšanu
pašvaldībai ar nosacījumiem;
- iznomāt IU „Barba” telpas Svitenes pagastmājā 57,7 m² platībā
veikala vajadzībām, nosakot nomas maksu 0.50 Ls/m² mēnesī bez
PVN un telpu nomas līguma termiņu līdz 2010.gada 26.novembrim;
- apvienot zemes īpašumus „Mazmežotne 5”, „Mazmežotne 6”
un „Mazmežotne 7” vienā īpašumā un mainīt nosaukumu uz
„Mazmežotnes zemes”;

- anulēt E.Buzēnas sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu;

- neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem
„Grāvīši, „Malēji”, „Vecozoliņi” Viesturu pagastā.

- atļaut atdalīt zemes vienības nekustamajiem īpašumiem „Dižjāņi”
un „Veceglāji”;

Nākošā novada domes sēde tiks sasaukta 2009.gada 29.decembrī
plkst.13.00.

2.
Rundāles novada domes
SVITENES DEPUTĀTI UZKLAUSĪS IEDZĪVOTĀJUS
Turpmāk katru mēnesi piektdienās Svitenes deputāti pieņems
iedzīvotājus Svitenes pagasta pārvaldē.
Aldis Smilga
		
Vēsma Veģere
		
Dzintars Mackevičs
		
Sandra Paegle
		

katra mēneša pirmajā piektdienā
plkst. 14.00 – 15.30 (8.janv.)
katra mēneša otrajā piektdienā
plkst. 14.00 – 15.30 (15.janv.)
katra mēneša trešajā piektdienā
plkst. 14.00 – 15.30 (18.dec., 22.janv.)
katra mēneša ceturtajā piektdienā
plkst. 14.00 – 15.30 (29.janv.)

NOSLĒGUSIES AUTOCEĻU
REKONSTRUKCIJA SVITENĒ
Svitenes pagastā pabeigti autoceļu „Krustuļi – Cielavas – Dimanti”
(772,58 m) un „Kukāri – Laimdotas” (670 m) rekonstrukcijas darbi,
kas tika veikti Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk
- ELGF) cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākuma „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajam reģionam” ietvaros.
Projekta realizācijas rezultātā tika novērsti ceļu bojājumi, kas
radušies cukurbiešu audzēšanas laikā, izvedot produkciju no
laukiem uz pieņemšanas punktiem. Tādējādi veidota pievilcīga
vide tādas saimnieciskās darbības attīstībai, kas aizstāj cukura
nozari.
Projekta kopējais finansējums LVL 35 036,24, ko sastāda
attiecināmās izmaksas - LVL 28 955,57 apmērā (ELGF un valsts
budžeta finansējums). Neattiecināmās izmaksas LVL 6080,67
apmērā tika segtas no Rundāles novada domes līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente,
Sabiedrisko attiecību - projektu speciāliste

UZMANĪBU MĀJRAŽOTĀJIEM
UN CITIEM INTERESENTIEM!
Latvijas Lauku forums ir sagatavojis metodiskos materiālus
ikvienam, kas jau nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu mājas
apstākļos vai tuvākajā laikā plāno to darīt, kā arī vēlas uzzināt,
kas jādara, lai savu veikumu varētu legāli pārdot. Sagatavotajā
materiālā izklāstītas svarīgākās lietas, kas jāzina par mājražošanu
Latvijā, pastāvošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kas
regulē šo nozari, kā arī aprakstīti labās prakses piemēri.
Metodiskie materiāli ir pieejami Rundāles novada domes
Plānošanas un attīstības nodaļā pie Lauku attīstības speciālistes
Ludmilas Knokas.
Tā kā stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 1309 “Higiēnas prasības
augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei
galapatērētājam nelielā apjomā”, ir iespēja organizēt informatīvās
dienas, pieaicinot speciālistus Jums interesējošā nozarē.
Lūdzam sazināties ar Lauku attīstības speciālisti Ludmilu Knoku
(tālr. 693 62 236, mob.tālr. 292 93 446)!
Informāciju sagatavoja:
Ludmila Knoka,
Lauku attīstības speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Rundāles novada dome paziņo, ka 2009.gada 26.novembrī
pieņēmusi lēmumu (prot. nr. 6., 7.p.) par Rundāles novada
Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam
2012. - 2025.gadiem un apstiprinājusi Darba uzdevumu Teritorijas
plānojuma izstrādei. Teritorijas plānojuma izstrādes termiņš ir
2009.gada 26.novembris līdz 2011.gada augusts. Ar Rundāles
novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu (prot. nr. 5. 23.p.)
apstiprināta Rundāles novada Teritorijas plānojuma izstrādes
Darba grupa un par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inta Klīve.
Lūdzam visas ieinteresētās personas rakstiski iesniegt savus
priekšlikumus un ierosinājumus atbilstoši Teritorijas plānojuma
izstrādes Darba uzdevumam. Priekšlikumus un ierosinājumus var
iesniegt personīgi Rundāles novada domes Sekretariātā (2.stāvā)
vai iesūtīt pa pastu (adrese: Rundāles novada dome, Pilsrundāle 1,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921).
Iepazīties ar Teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu,
darba grupas sastāvu, pieņemtajiem lēmumiem un spēkā
esošajiem Rundāles novada Rundāles, Svitenes un Viesturu
pašvaldību Teritorijas plānošanas materiāliem iespējams Rundāles
novada domes 1.stāvā Plānošanas un attīstības nodaļā, kā arī
Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv
(sadaļā Pašvaldība/Teritorijas plānojums).
Paskaidrojumus uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem
sniegs teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Inta Klīve pa tālruni
639 62 236 vai mob. tālruni 266 20 205.
Inta Klīve
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja

AKTUALITĀTES SPORTĀ
Galda teniss
21.novembrī notika galda tenisa sacensības Bauskas rajona
pašvaldību administrācijas balvas izcīņā (2.līga), kur tika gūtas
godalgotas vietas – Kaspars Ārents 1.vieta, Dāvis Brūvelis 2.vieta,
Dāvis Gāže 3.vieta! Sirsnīgi sveicam uzvarētājus! Šo sacensību
ietvaros startēja arī Jānis Kapteinis (2.līga) - 5.vieta, Mārtiņš
Bužeriņš (1.līga) - 7.vieta, Dāvis Indriksons (augstākā līga) 10.vieta.
Šajā pašā datumā norisinājās arī atklātās Sporta dienas
sacensības galda tenisā Jelgavā, kur Dāvis Indrikovs guva 3.vietu.
Savukārt A.Kamols izcīnīja 3.vietu Viļņa Grīsliņa kausa izcīņas
atklātajās sacensībās galda tenisā Tukumā.
Š.g. 6.decembrī Rundāles novada galda tenisisti piedalījās
„Universitātes sports” galda tenisa sacensībās Rīgā. A.Kamols
veterānu grupā izcīnīja 5.vietu, savukārt D.Brūvelis guva 14. vietu.
Volejbols
Š.g. 6.decembrī Rundāles novada volejbola komanda piedalījās
Latvijas Tautas sporta asociācijas rīkotajā ziemas čempionātā
volejbolā vīriešiem. Spēlējot ar Mežotnes un Madonas volej
bolistiem tika gūtas divas uzvaras ar rezultātu 2:1. Kopumā
čempionāta ietvaros mūsu komanda piedalījusies 11 spēlēs,
kopsummā gūstot 14 punktus. Čempionāts turpināsies līdz
2010.gada pavasarim.
Visu čempionāta spēļu rezultāti, kā arī citas sporta aktualitātes
ievietotas www.rundale.lv sadaļā Sports.
Gada noslēguma sarīkojums Īslīcē
Š.g. 4.decembrī Īslīces kultūras namā Gada noslēguma sarīko
jumā cildināja sportistus, trenerus un komandas. Par populārāko
veterānu grupā tika atzīts mūsu novada galda tenisists Aivars
Kamols, gada pārsteigums – Artis Kamols, veterānu grupas
sportists akadēmiskajā airēšanā.
Lūcija Volodina,
Sporta nodaļas vadītāja

3.
Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to svece dara...
/S.Vasiļevska/

Lai Ziemassvētku prieks
Valda katrā no mums,
Lai sirds siltums silda ikvienu,
ko satiekam savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu,
kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums
vispirms notiek mūsos.

Lai Ziemassvētki atnes ticību tam, ko
visvairāk vēlamies,
bet Jaunajā gadā, lai ir spēks un
drosme to piepildīt!

SIRNĪGI SVEICAM RUNDĀLES NOVADA
IEDZĪVOTĀJUS ZIEMASSVĒTKOS
UN 2010.GADU SAGAIDOT!

Kā eņģeļu asaras baltas
Sniegs pasaules acīs kad krīt,
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
Ikvienam nes debesu gaismu.
Pār nedienu rūgtuma ēnām
Lai rītausmas svētība plūst.

Pilsrundāles vidusskolas direktore
Anda Liškauska

Lai viegliem soļiem nākamais
Gads ienāk mūsu sētā,
Lai Latviju un cilvēkus,
Lai Latviju un cilvēkus
Gan Dievs, gan Laima svēta!
/K.Apšukrūma/

Svētvakaru gaidot, lai ticam,
ka Latvijas spēks mūsu bērnos.
Vēlu kopīgus prieka brīžus un
Laimes sveci 2010. gadam!

Sirdssiltus Ziemassvētkus un
lai Jaunajā gadā piepildās idejas,
raisās darbi un ieceres!
Plānošanas un attīstības nodaļa

Rundāles novada Sociālais dienests

Rundāles novada domes sekretariāts

Novēlu baltus Ziemassvētkus un lai
pietiek visiem spēka, izturības
jaunajā 2010.gadā!

Lai mēs esam tik gaiši,
Ka šajā tumšajā laikā
gaismā starot varam!
/V.Kokle – Līviņa/

		

Lai nākamajā gadā
visas vēlmes piepildītos,
ņemiet visskaistāko aukliņu
un iesieniet tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām
un apņemšanos,
mezgliņu par to,
kas jums visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par... nu, to jau jūs zināt labāk.
/Aspazija/

Lai Ziemassvētki atklāj labāko
katrā no mums un visu labo,
kas mūsos kopā!

Mieru Jūsu dvēselēm,
Mīlestību Jūsu sirdīm,
Saskaņu Jūsu mājām...

Lai Ziemassvētkos izdodas notvert
klusuma un mīlestības burvību!
Lai Jaunais 2010. gads nes
panākumus un radošu enerģiju
ikdienā!
Kultūras nodaļa
Dvēsele lai devīga top kā saule,
Un prāts lai top dzidrs kā mēness.
/Aspazija/

Sirsnīgus Ziemassvētkus,
veselīgu un sportisku 2010.gadu!

Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa

Sporta nodaļa

Re, arī zvaigznēs ierakstīts,
Tas pats, kas laukos plašos:
„Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
tepatās – mūsos pašos.”
/I. Ziedonis/

Tici sapnim - tas piepildīsies.
Ceri uz brīnumu - un tas nāks
Mīli! Un pasaule atsmaidīs
pretim daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.

Gaišus un klusus Ziemassvētkus!
Labām domām un labiem darbiem
bagātu Jauno gadu!

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību,
veiksmi un gaišu svētku prieku
Jaunajā gadā!

Viesturu pagasta pārvalde

Svitenes pagasta pārvalde

PII’’Mārpuķīte’’ vadītāja

Indra Konstantinova
Es saprotu, es sajūtu,
Ka šeit virs zemes spodrība
Tas augstākais, ko mums var dot,
Un skaidram būt ir godība
/J.Poruks/

LIELS PALDIES!
Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kuri palīdzēja veikt aku
izveidi Rimdžūnu un Sarkaņu kapos - Vēsmai Veģerei un
Modrim Villam, kuri palīdzēja ar transportu, kā arī šoferiem
Mārim Bārim, Vladimiram un Nikolajam Supraņonokiem.

It īpaši liels paldies – Pilsrundāles vidusskolas vadībai,
Jāzepam Lasovskim, Jurijam Simanovam, Anitai Leitlantei,
Rundāles pils muzeja direktoram I.Lancmaņa k-gam un
darbiniekiem, Mežotnes pilskalna „labajiem gariņiem”
Anatolijam un Ivetai Kazačenko un Uldim Dombrovskim!

Vislielākais paldies aku racējiem –NVA darba prakšu
veicējiem Pāvelam Vaičūnam un Vadimam Ksenofontovam.
Liels paldies par atbalstu un ieguldīto darbu – Vladislavam
Novikam, Normundam Stepkam, Valērijam Siliņam, Artim
Jurševicam, Arnoldam Bubinskim, Jānim Pudņikam, Jānim
Burcevam, Raimondam Ripam un visiem ziedotājiem kapu
svētkos, bēru gadījumos un tad, kad to lūdzu, jo grodi akām
Rimdžūnu un Sarkaņu kapos pirkti par ziedojumiem.

Vissirsnīgākie vēlējumi Ziemassvētkos
un Jaunajā gadā!

Vēlu visiem gaišus Ziemassvētkus un
lai veiksmīgs Jaunais 2010. gads!

Sirsnīgi pateicības vārdi un prieka vēlējumi visiem,
kas atbalstījuši, palīdzējuši, atsaukušies!

Lilita Lauskiniece,
Kultūras nodaļas speciāliste

Silva Mežkaucka,
kapu pārzine Svitenē

4. Informācija, sludinājumi, ziņojumi
Sveicam novada
decembra
jubilāres un jubilārus!
Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
/I.Ziedonis/
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Jaņina Nākmane
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Dzidra Benuža
Zinaida Krečikova
Roza Kuzmenko
Milda Leontīne Medne
Ina Neiberte
Meta Pavlovska
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Anatolijs Voroncovs
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Marija Ārente
Ludmila Dučenko
Ausma Statkeviča

65

Andrejs Ozoliņš
Miervaldis Salenieks

60

Ādolfs Razalinskis
Vasilijs Rubejs
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Anita Leitlante
Irina Lubika
Pāvils Vaičūns
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Leonīds Bistrovs
Māris Graviņš
Regīna Lūka
Tatjana Nekraša
Andris Saltups
Andris Štrauss
Gunta Šurna

Sveicam jaundzimušos un viņu
vecākus!
Gabriela Lapiņa
dzim. 31.okt. 2009.
Vecāki – Gunita Krūmiņa
un Ivars Lapiņš
Ar baltām domām, sirdī izauklētām,
Kas kā sniega pārslas, visu apsegdamas, krīt
Tik mierīgi un klusi,
Mēs nāksim kopā Ziemassvētkus piepildīt!
Rundāles pils muzejs sveic visus
Rundāles novada iedzīvotājus
Ziemassvētkos
un aicina noklausīties
ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU KONCERTU
Rundāles pils Baltajā zālē
23. decembrī plkst. 12:00.
Koncertā skanēs Bauskas mūzikas skolas
audzēkņu īpaši sagatavota svētku
programma.
Ieeja bez maksas. Visi laipni aicināti!

Eglīte Viesturu pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem

18.decembrī plkst. 17.00
Rundāles novada domes Jaunajā zālē

Bērstelē: 21.decembrī plkst. 11.00
Bērsteles kultūras namā

Labdarības akcija koncerts

Viesturos: 26.decembrī plkst. 11.00
Viesturu kultūras centrā

Eņģeļa spārni
debesīs

Eglīte Rundāles pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem
21.decembrī plkst. 12.00
Rundāles pilī
Kursēs autobuss pēc šāda maršruta:
Klibjāņi plkst. 10.10
Ķeķīlas plkst. 10.20
Mazbērstele plkst. 10.30
Rundāles pienotava plkst. 10.40
Saulaine plkst. 11.00
Ziedoņi plkst. 11.10
Punslavas plkst. 11.20
Sarmas plkst. 11.35
Ziemassvētku pasākums vientuļajiem
pensionāriem un invalīdiem

TIK GAIŠAS DOMAS DOMĀT...
22.dec.plkst. 14.00 Rundāles pilī
Lūdzam līdz 17.dec.pieteikties
Sociālajā dienestā:
tālr. 639 62 148, mob.t. 266 74 834
Kursēs autobuss pēc šāda maršruta:
Klibjāņi plkst. 12.00
Mazbērstele plkst. 12.10
Rundāles pienotava plkst. 12.20
Švirkale plkst. 12.30
Saulaine plkst. 12.40
Ziedoņi plkst. 12.50
Punslavas plkst. 13.10
Enitēni plkst. 13.25
Pagasta padome plkst. 13.35
Par Svitenes un Viesturu autobusu
maršrutu cilvēki tiks informēti
individuāli!

25.decembrī plkst. 15.00
Svitenes tautas namā
Eglīte Svitenes pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem
Gadi ir dīvaini dārgumi,
Birst tie kā ziedi
no ābeles salnām.
Un, šķiet, Tev sētuvē
viņu tik daudz,
Ka vari tos skaitīt bez skaita.

Vissiltākie novēlējumi mūsu skolas
vadītājai Guntai jubilejā!
Bērsteles skolas saime

Ieeja: par ziedojumiem –
cik atļauj sirdsapziņa un maciņš
Š.g. 19.decembrī plkst.16.00
Svitenes tautas namā

IKGADĒJĀ SVITENES PAGASTA
PENSIONĀRU BALLE

Kursēs autobuss pēc šāda maršruta:
Bērstele plkst. 15.00
Virsīte plkst. 15.30
Šķībais krogs plkst. 15.35
Baznīckrogs plkst. 15.40

20.decembrī plkst. 16.00

BLUĶA VAKARS MEŽOTNES
PILSKALNĀ

kopā ar folkloras kopām
„Laukam pāri” un „Svitene”
Vēlams ierasties budēļu maskās,
līdzi ņemot bluķa vakara cienastu!
26.decembrī plkst. 20.00
Bērsteles kultūras namā
Koncerts

Ziemassvētku jampadracis

Konkursa
„Ziemassvētku rotājums 2009”
uzvarētāju apbalvošana
Plkst. 21.00 balle
Ieejas maksa ballē: Ls 2.00
Kursēs autobuss:
Viesturi – Bērstele plkst. 19.30
Bērstele – Viesturi (pēc balles)
Naktī uz 1.janvāri plkst. 01.00
Svitenes tautas namā

GADU MIJAS NAKTS BALLE

Spēlēs grupa „Brekšupekši”
Ieejas maksa: Ls 2,50
Galdiņus lūdzam pieteikt,
zvanot pa tālruni 293 77 965!

Pēdējā gaitā pavadīti
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
/R.Skujiņa/

Velta Gulbe (17.08.1926. – 12.11.2009.)
Kristīna Urmanaite (29.09.1933. – 25.11.2009.)
Atis Kalniņš (20.05.1944. – 02.12.2009.)

„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. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par
avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. Iespiests Rīgā SIA „Apgāds Krasts”.
Tirāža 2000 eks. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas. Avīze pieejama internetā www.rundale.lv .
Avīzes veidotāja - Laura Ārente: e-pasts laura.arente@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

