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Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!
Tuvojas vislielākie mūsu
valsts svētki- Latvijas proklamēšanas
diena. Liktenis ir vēlējies, ka gada
vistumšākajā laikā mūsu valsts svin
savu jubileju. Arī 1918.gada 18.novembris bija vēsa un apmākusies
diena, taču Latvijas vēsturē tā ir
atstājusi neizdzēšamu spožumu. Šajā
Jānis Jaunsudrabiņš dienā tika dibināta Latvijas republika- Latviešu tautas valsts.
Šogad Latvijai jau 91.
dzimšanas diena, taču tolaik, kad
dzima mūsu valsts brīvības bija
pavisam maz- tik vien, kā cilvēku
Dievs , svētī Latviju:
domās, sirdīs- ticībā un cerībā. Un
zemi, cilvēkus, valodu,
tomēr sapnis par neatkarīgu valsti
dziesmu un ticību,
piepildījās, lai arī uz to bija jāiet caugodaprātu un darba tikumu;
ri zaudējumiem un ciešanām.
uzturi mūs dzīvus,
Šodien mēs varam izdari mūs brīvusteikt vislielāko cieņu un apbrīnu
garā un pateicībā,
vectēviem un vecvectēviem, kuri
cilvēka vārda cienīgus
ticēja mūsu valsts eksistencei, kad
latviešus
tā bija visgrūtāko pārbaudījumu
Tēvzemē un pasaulē.
priekšā. Šodien mēs varam pateikVelta Toma ties mūsu Brīvības cīnītājiem, kas
nosargāja pret vētrām un negaisiem
toreiz tik trauslo brīvības stādiņuLatvija.
Nekad un nekur savā mūžā tu vairs
nedzirdēsi skaistāka vārda par šo
vārdu; tāpēc nemities to daudzināt,
nebeidz slavēt valsti, kas šo vārdu
nes.

jauno Latvijas valsti.
18.novembris
ir
pierādījums tam, ka, ja cilvēks stipri
tic, ja viņam ir mērķis un ideja, kā
mērķi sasniegt, tad ir rodama izeja
pat no visbezcerīgākās situācijas. Arī
šajā situācijā, kad pasaulē un Latvijā
valda ekonomikas pagrimums mēs ar
priekšzīmīgu darbu, dzīvojot krietni
un godīgi varam būt ļoti noderīgi
savai valstij tik grūtajā brīdī. Mums
ir dota izvēle kādu veidosim Latvijas sabiedrību, tās nākotni. Tāpēc izmantosim šo iespēju un būsim paši
noteicēji par savu dzīvi.
Latvijas prezidents Valdis
Zatlers teica: „Latvija sākas sirdī- ar
piederības sajūtu savai valstij- brīvai
un neatkarīgai Latvijai. Šo sajūtu nevar piešķirt, to nevar aizņemties uz
laiku, nevar iegūt kā dāvanu, nopirkt
vai saņemt pa pastu kā avīzi. To
jāmeklē sevī ikvienam no mums,- to
jāmeklē savā sirdī.”
Meklēsim to sevī vērojot
armijas parādi, iededzot logā svecīti,
sūtot viens otram apsveikumus

un uzvelkot mastā valsts karogu.
Būsim lepni par savu valsti un nekad
neaizmirsīsim, ka Tēvzeme un
Brīvība ir vissvētākie dārgumi virs
zemes. Mīlēsim savu valsti ar atvērtu
sirdi, gaišu prātu un godprātīgu darbu. Darbs un domas stiprinās mūs
pašus un mūsu valsti. Leposimies
ar to, ka mūsu novadu mīlējuši
daudzi ievērojami ļaudis. Mūsu pusē
dzimuši un par savējo to saukuši
lieli rakstnieki- Jānis Jaunsudrabiņš,
Jānis Veselis, Jānis Vainovskis un
Jānis Kļaviņš, kā arī izcilais mūzikas
darbinieks Ādolfs Kaktiņš.
Lai mūsu darbs, ticība
saviem spēkiem un ieceres palīdz
celt vienotu un spēcīgu Latvijas
valsti! Apsveicam visus novada
iedzīvotājus Latvijas proklamēšanas
91.gadadienā! Valsts neatkarības
dienā, kas ikvienai valstij un tautai ir svarīgākie svētki gadā. Lai šie
svinīgie valsts svētki atstāj gaišu un
patīkamu sajūtu jūsu sirdīs!
Neretas novada dome

KAROGS
Pūtiet, taures, skaniet, zvani,
saule, plašu gaismu lej!
Karogs, sarkanbaltisarkans
vējos atraisījies skrej.
Skrej pa laukiem, skrej pa klajiem,
sauc arvienu dzirdamāk,
Lai no mājām, lai no namiem,
lai no kapiem ārā nāk.
Pildās bargiem tēliem ielas,
pildās bālām ēnām gaiss,
Un iet mirušais un dzīvais, kur sauc karogs dīvainais.
Celies augstak, plīvojušais,
kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi
kādreiz pārstaigās pēc mums.
Skrej pa priekšu pulkiem kaujā,
brīvs pats, brīvus dari mūs.
Līdz ar sauli, saules mūžu
tavai tautai dzīvot būs!

/Edvards Virza/

Lāčplēša diena Neretā
Novembris
mūsu zemē
bagāts
ar patriotiskas iezīmes
svētkiem.
18.novembrī svinam
Latvijas dzimšanas dienu, bet
11.novembrī Lāčplēša dienu. Par
godu Latvijas nacionālās armijas
uzvarai, atbrīvojot no Bermonta
karaspēka 1919.gada 11.novembrī
Rīgu, tiek atzīmēta Lāčplēša diena.
Šī diena nozīmīga arī ar to, ka 1919.
gada 11.novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums- Lāčplēša
kara ordenis ar devīzi: “Par Latviju.”

Lāčplēša kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, kuri piedalījās
Latvijas Brīvības cīņās un sekmēja
valsts atbrīvošanu no svešām varām.
Neretā jau par tradīciju
kļuvis, ka 11.novembra atzīmēšanā
iniciatīvu izrāda Neretas novada
domes, vidusskolas, kultūras nama
un militāro aprindu pārstāvji. Šis
pasākums piesaista kuplu pulciņu
ciemata iedzīvotāju. Priecē tas,
ka šogad svinīgajā pasākumā pie
pieminekļa represijās cietušajiem,

pulcējās daudz jaunatnes. Ir patīkami
redzēt, ka
Neretas vidusskolas
bērni iepazīst Latvijas vēsturi sev
saprotamā, aktīvā formā, pašiem iesaistoties. Tā veidojas patriotisms ,
bez uzspiešanas, caur izziņas ceļu.
Jaunsargi ar goda sardzi
pie pieminekļa, bet pasākuma
dalībnieki ar dziesmām, ziediem
un liesmiņu savā sirdī godināja
Latvijas
Brīvības
cīnītājus.

Būtiski nodrošināt izglītības pieejamību un kvalitāti
Pašvaldību reforma ir ienesusi un vēl joprojām ienes daudzas
izmaiņas - tiek slēgtas institūcijas
valstī, bijušajos rajonos, pilsētās,
pagastos un veidotas jaunas, īpaši
novados. Arī Neretas novadā, kā to
nosaka likums „Par pašvaldībām”,
ir izveidota un uzsākusi darbu Neretas novada pašvaldības izglītības
nodaļa, kuras būtiskākie darbības
virzieni ir formālās izglītības (pirmsskolas izglītība, vispārējā izglītība un
pieaugušo izglītība) un neformālās
izglītības
(interešu
izglītība,
kultūrizglītība,
mūžizglītība)
koordinēšana, projektu izstrāde
un finanšu piesaiste izglītības un
kultūras jomās, iesaistot šai darbā
pašvaldības institūcijas un arī novada nevalstiskās organizācijas.
Situācijā, kad samazināts
finansējums izglītības iestādēm,
īpaši
administratīvo
funkciju
nodrošināšanai,
pašvaldības
izglītības nodaļai ir būtiski ne tikai
pārraudzīt izglītības iestāžu darbu,
būt saiknei ar Izglītības un zinātnes
ministriju un citu novadu izglītības
institūcijām, bet īpaši svarīgi ir kaut
daļā jautājumu atslogot izglītības
iestāžu administrācijas, palīdzēt tām
visdažādākajās jomās.
Neretas novadā ir 3
vispārizglītojošās skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola,

Mazzalves pamatskola un Sproģu
pamatskola, pirmsskolas izglītības
iestāde Neretā „Ziediņš” un dienas
centrs Mazzalvē „Vālodzīte”, kurā
Mazzalves pamatskola realizē pirmsskolas izglītības programmas. Ir veikta izglītības iestāžu pārreģistrācija
izglītības iestāžu reģistrā, un Neretas
novada izglītības iestādes sekmīgi
realizē tajās licencētās izglītības programmas. Šobrīd aktuāla ir izglītības
iestāžu
vajadzību
apzināšana,
dokumentācijas
sakārtošana
(sakarā ar pārreģistrāciju pēc novada izveidošanas) un pedagoģisko
darbinieku
iesaistīšana
ESF
projektā „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”.
Uz
negatīvisma
fona,
kad valstī izglītībai samazināts
finansējums, tiek slēgtas izglītības
iestādes, nepietiek finansējuma
normālam pedagoģiskajam darbam
izglītības iestādēs, Neretas novadā
skolu vadītāji sadarbībā ar pagastu
vadītājiem izglītojamajiem ir spējuši
nodrošināt iespējas kvalitatīvākas
izglītības
ieguvei
–
Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
administrācija sadarbībā ar Neretas
pagasta pārvaldi realizējusi savu ieceri par mūsdienu prasībām atbilstošas
dienesta viesnīcas iekārtošanu,
izbūvēts mūsdienīgs sporta sta-

dions, realizēts ERAF finansētais
projekts “Kvalitatīvai dabaszinātņu
un matemātikas apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana
Neretas vidusskolā”, izveidoti kabineti mazā biznesa atbalstam - biznesa
inkubators, Mazzalvē pabeigta sporta halles 2.kārtas izbūve, kā rezultātā
skolēniem un jauniešiem ir pieejama
fitnesa zāle, atpūtas telpa ar biljardu,
sakārtotas virkne palīgtelpu, Jaunatnes politikas valsts programmas
finansējuma ietvaros realizēts projekts par multifunkcionālā aktīvās
atpūtas laukuma izbūvi.
Uzsākts darbs pieaugušo
izglītības koordinēšanā un vajadzību
apzināšanā. Latvijas pašvaldību
mācību centra apliecības par kursu
beigšanu saņēmuši daudzi novada
skolotāji un sociālie darbinieki, kuri
Mazzalvē apguva profesionālās pilnveides programmu „Vardarbībā
cietušo bērnu atpazīšana un atbalsta sniegšana”. Mazzalvē notiek B
kategorijas autovadītāju apmācības
kursi. 20.oktobrī biedrības „Neretas papardītes” telpās visi interesenti varēja piedalīties pedagoģiskās
meistarības skolas vadītāja, psihologa Kaspara Bikšes interaktīvajā
lekcijā
„Iemācītā
optimisma
apgūšanas paņēmieni”. Sadarbībā
ar Nodarbinātības valsts aģentūras
Neretas filiāli tiek organizētas bez-

maksas grupas nodarbības visiem interesentiem „Pašapziņas celšana un
savas individualitātes apzināšanās”
17.novembrī
Neretas
pagasta
tradīciju zālē un 20.novembrī Mazzalves pagasta zālē (nodarbību
sākums pl.10.00).
Tiek aktualizēta arī nevalstisko
organizāciju
darba
koordinēšana. Visos 4 pagastos ir
reģistrētas nevalstiskās organizācijas.
6.oktobrī notika pirmā Neretas
novada nevalstisko organizāciju
pārstāvju informatīvā sapulce, kurā
vienojāmies, ka tiksimies reizi
mēnesī, lai sakoordinētu darbu,
dalītos pieredzē un uzzinātu aktuālo
informāciju par iespējām piedalīties
dažādos projektos un aktivitātēs.
Jau pēc pirmās sanākšanas tika iesniegti 4 projekti Hipotēku bankas
izsludinātajā projektu konkursā.
Rezultātā 3 no iesniegtajiem projektiem ir atbalstīti – finansējumu
savu labo ieceru realizēšanai saņems
biedrība „Vēveri” no Pilskalnes,
Neretas PII „Ziediņš” un biedrība
„Ērberģietes”.
Meklējam
iespējas
piesaistīt papildus finansējumu
ārpus Neretas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem novada izglītības
un kultūras jautājumu risināšanai.
Iesniegti projekti Sorosa fondam un
pieteikums dalībai Šveices-Latvijas

kopprojektā par jauniešu centru izveidi visos 4 pagastos. Arī ekskursija
„Daugavas loki” novada pedagogiem
bija tūrisma firmas „Impro ceļojumi”
dāvana Skolotāju dienā.
14.novembrī
biedrība
„Neretas papardītes” un Neretas
kultūras nams ar citu novada nevalstisko organizāciju atbalstu organizē
Neretā jau tradicionālo pasākumu
„Saimnieču diena”. Šoreiz tas
iecerēts kā visa Neretas novada
pasākums. Laipni aicināti visi, ne
tikai Neretas, Zalves, Mazzalves un
Pilskalnes pagastu ļaudis, uz Neretas bērnudārza telpām 14.novembrī,
kur pēc ieceres būs ne tikai jauka
lustēšanās un andelēšanās, bet arī
nopietna lauksaimnieku tirgošanās.
Tikai no mūsu kopējās darbības un
sadarbības atkarīgs, cik veiksmīgi
mēs pārvarēsim izaicinājumus, kuru
tiešām pašlaik netrūkst.
Informācija par izglītības
nodaļas darbu ir pieejama arī Neretas novada jaunveidojamajā mājas
lapā www.nereta.topinfo.lv.
Žanna Miezīte,
Neretas novada pašvaldības
izglītības nodaļas vadītāja
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Neretas novada vēstis

Sporta dzīve Neretā
Sporta dzīve neretā
Neskatoties uz krīzi visā
valstī, pretstatā nesekmīgajiem
valdības un Saeimas centieniem
to mazināt, Neretas pagasta sporta dzīve nav apstājusies. Sportisti
kopā ar Neretas pagasta pārvaldes
vadītāju Juri Zālīti un ar Neretas novada domes priekšsēdētāja Antona
Blūma atbalstu atrod veiksmīgus
risinājumus, lai sporta tradīcijas
Neretā neizzustu un sportistiem būtu
iespējas piedalīties arī citu Latvijas
novadu rīkotajās sporta sacensībās.
Ieskatoties nesenajā pagātnē, varam
vēlreiz apsveikt Arkādija Trukša izveidoto Neretas vīriešu volejbola
komandu, kura Mazzalves sporta

Kauss Zalves volejbolistiem
Neretā ,31.oktobrī notika
„Rudens kausa” izcīņa volejbolā
.Par kausu cīnījās Pilskalnes, Valles,
Viesītes, Neretas J.Jaunsudrabiņa
vidusskolas, Zalves un Neretas
vīriešu volejbola komandas. Pēc
spēlēm apakšgrupās, ceturtdaļfinālos
tikās Valles- Neretas vidusskolas un
Viesītes- Pilskalnes komandas. Šajās

svētkos izcīnīja 1.vietu! Bez šīs komandas Mazzalvē Neretu pārstāvēja
vēl divas Neretas vīriešu volejbola
komandas! Šogad, kā jau ierasts,
augusta pirmajā sestdienā Neretā
notika liela mēroga sporta pasākums
– Neretas novada 1. Vienotās sporta spēles. Sporta spēles kopumā
izdevās, bija ļoti plaša programma un vairākkārt dažāda kaluma
medaļas saņēma Neretas pagasta
sportisti. Vēlos pateikt paldies sporta
veidu galvenajiem tiesnešiem –
Mārim Vāverānam, Vitam Petronim,
Gundegai
Klibiķei, Arkādijam
Trukšam, Jolantai Albrehtai, Guntim
Silevičam, Vjačeslavam Bīmanim,
Laurim Radzevičam, kā arī visiem
viņu palīgiem un pārējiem cilvēkiem,

kuri nekad neatsaka sniegt palīdzīgu
roku sporta pasākumu organizēšanā!
Septembra nogalē Viesītē
arī notika Viesītes novada sporta
spēles, no kurām ar bronzas godalgu
atgriezās Neretas pagasta volejbola
komanda.
Futbola sezonas sākumā
un noslēgumā Neretā notika futbola sacensības, kur sezonas sākuma
mačos godalgotu vietu izcīnīja Neretas futbolisti, ko diemžēl neizdevās
atkārtot sacensībās oktobrī.
Neretas
vīriešu
senioru volejbola komanda septembra
nogalē piedalījās Cēsu kausa izcīņā
Cēsīs, neveiksmes dēļ paliekot tūlīt
aiz goda pjedestāla – 4.vietā. Šie
paši vīri gatavojas 14.novembrī

spēlēs meistarīgāki izrādījās Valles
un Pilskalnes volejbolisti. Pusfinālos
Valles- Neretas un PilskalnesZalves spēlēs uzvarēja Valles un
Zalves komandu volejbolisti. Spēlē
par 3.vietu tikās Neretas un Pilskalnes volejbolisti, kur ļoti līdzīgā,
aizraujošā spēlē uzvarēja Neretas
komanda. Finālā par 1.vietu spēlēja
Valles un Zalves komandas. Zalves
volejbolisti Jānis Saulītis, Jānis
Bojarūns, Valērijs Bekasovs, An-

dris Usāns, Aivars Kupetis, Kaspars
Putniņš skaistā spēlē pārspēja Valles
volejbolistus un kļuva par kausa
īpašniekiem.

Foto-Zalves komanda

braukt uz Valmieru, kur notiks starptautisks volejbola turnīrs ar Latvijas, Igaunijas un Somijas komandu
piedalīšanos. Arī Neretas sieviešu
volejbola komanda ir uzaicināta
spēlēt 14.novembrī Aknīstē turnīrā,
kas veltīts Latvijas valsts svētkiem.
Ir liels gandarījums, ka pašlaik
Neretā ir gan jauniešu, gan meiteņu,
gan senioru volejbola komandas, kuras pārstāv Neretu Latvijas novadu
sporta sacensībās.
Oktobrī Aizkrauklē sākās
Aizkraukles novada domes atklātais
vīriešu basketbola turnīrs, kurā
piedalās arī Neretas vidusskolas
komanda. Komandas kodolu veido
pieredzējuši basketbolisti, Neretas
vidusskolas absolventi, bez kuriem

komandai spēle būtu pavisam cita.
Kā jau katru gadu novembra – marta mēnešos vakaros
pagasta iedzīvotājiem būs iespēja
apmeklēt sporta angāru (sekojiet
līdzi informācijai pagastā).
Pašlaik ir uzsākta nopietna gatavošanās Sēlijas kausam
2010, kurš notiks 30.janvārī Neretā,
Viesītē un Aknīstē. Vēlētos lūgt
Neretas pagasta un novada gaišākos
un turīgākos uzņēmējus atbalstīt šo
sporta pasākumu. Par iespējamā atbalsta sniegšanas kārtību interesēties
pie Jura Zālīša vai Imanta Silava. Uz
tikšanos sporta pasākumos!
Neretas pagasta sporta metodiķis
Imants Silavs.

Spārniņa kausa izcīņa
Sestdien, 7. novembrī,
Viesītē notika Spārniņa kausa izcīņa
volejbolā
vīriešiem.
Piedalījās
Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes, Neretas, Zasas vīriešu un Viesītes sporta
skolas jauniešu 1. un 2. komanda.
Sīva cīņa notika jau apakšgrupu
spēlēs. Visaizraujošākā un emocijām
pārpilnākā bija Viesītes sporta
skolas 1.komandas, kuras kodolu
veidoja I.Silava trenētie Neretas vidusskolas audzēkņi, un Zasas volejbolistu spēle. Tikai seta
pagarinājumā ar 27:25 veiksmīgāki
izrādījās Viesītes sporta skolas
volejbolisti. Arī Viesītes sporta
skolas jaunākie zēni rādīja skatāmu,
sakarīgu volejbolu. Pusfinālos tikās
Neretas- Viesītes vīriešu komandas
un Jēkabpils- Aknīstes volejbolisti.
Viesītes-Neretas spēlē ar 2:1 pārāki
bija neretieši, bet Aknīstes- Jēkabpils
spēlē uzvaru svinēja aknīstieši. Spēlē
par 3. vietu Viesītes vīrus pārspēja

Attēlā no kreisās: Aknīstes, Neretas, Jēkabpils komandas un sacensību
organizētāji J.Osis, viesi K.Greiškalns un J.Treiģis

Jēkabpils volejbolisti un izcīnīja sudraba medaļas. Finālspēlē NeretaAknīste par uzvaru gavilēja 2008.
gada laureāti Neretas volejbolisti.
Ceļojošo kausu izcīnīja neretieši
Imants Silavs, Einārs Putniņš, Kaspars Klimovičs, Artūrs Sidorovs,

Mārtiņš Putnieks, Kaspars Silavs,
Viktors Sidorovs. Paldies turnīra
rīkotājiem par skaisto turnīru un
jaukajām balvām visām komandām!!
Neretas sporta metodiķis
Imants Silavs

Brīvības cīņas Neretas novadā
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11.novembrī beidzās 1.pasaules karš. Uz Eiropas impēriju
drupām veidojās jaunas valstis. 1918.gada 18.novembrī
tika proklamēta Latvijas republika. Tomēr jaunajai valstij atelpas brīdis no kara bija
īslaicīgs. Līdz ar Latvijas
valsts dibināšanu sākās turpat
vai divus gadus ilgās brīvības
cīņas. Tās skāra gandrīz ikvienu Latvijas iedzīvotāju un
norisinājās arī mūsu novadā.
1919.gadā
Latvijas
nacionālajai armijai nācās cīnīties
ar
vairākiem
ienaidniekiem.
Visniknākās cīņas izvērtās rudenī
ar Bermonta karaspēku. Tolaik
Latvijā bija izveidojusies ārkārtīgi
sarežģīta politiskā un militārā
situācija. Sarkanā armija valdīja
Latgalē, savukārt vācieši pēc Cēsu
kaujām bija atkāpušies uz Jelgavu
un joprojām uzturējās Zemgalē.
Apvienojot spēkus ar Bermonta baltgvardu vienībām vācieši izveidoja
52 tūkstošus lielu, tā saucamo, Rietumu armiju. Šīs armijas primārais
mērķis bija Rīgas ieņemšana un Latvijas pagaidu valdības gāšana.
6.oktobrī sākās bermontiešu
karagājiens uz Rīgu. Drīz pār pilsētu
vēlās uguns un asaras. Straujā
triecienā ieņemt pilsētu vāciešiem

neizdevās un drīz viņi sāka meklēt
citu ceļu uzbrukuma attīstīšanai.
Paralēli uzbrukumam Rīgai
bermontiešu ceļš veda uz Jaunjelgavu. Pie šīs pilsētiņas 19.oktobrī
vāciešiem noritēja ļoti sīva kauja ar
Latvijas armijas vienībām. Pilsētas
aizstāvji atvairīja Bermonta karavīru
uzbrukumu un noturēja to savās
rokās. 3.novembrī sīva cīņa noritēja
arī pie Daudzevas muižas.
Pēc Daudzevas kaujām
latviešu vienību vadība katru dienu
organizēja ienaidnieka izlūkošanu,
īpaši mūsu neieņemtajā kreisajā
spārnā gar Mēmeles un Susējās
upēm Ērberģes un Mūrmuižas (tagad
Krasti) rajonos. Pēc izlūkošanas,
mūsu rotas pakāpeniski pārvietojās
uz šiem rajoniem. Svarīgo Bauskas–
Skaistkalnes
Mūrmuižas
ceļu uzraudzīja arī bermontieši.
5.novembrī pie Vecmēmeles un pēc
divām dienām pie Ērberģes notika
abu vienību izlūku sadursmes, kurās
latvieši guva virsroku. Turpmākajās
dienās mūsu izlūki jau izvirzījās
līdz Beķerkrogam, kur ienaidniekam
atņēma piecus ložmetējus.
Atsevišķas
Bermonta
vienības bija apmetušās Neretas
muižā, taču vēlāk saņemot triecienu no latviešu karavīriem pie
Eķengrāves iebēga mežos.
10.novembrī latviešu izlūku
rota saņēma pavēli noskaidrot preti-

nieka spēkus Taurkalnes muižā
un stacijā, kā arī „Ģīrupnieku”
mājās. Tāpēc tā naktī izgāja no
Ērberģes muižas. Kilometru no
Ģīrupniekiem mūsu patruļai izdevās
veiksmīgi likvidēt ienaidnieka posteni mežmalā pie ceļa un nemanīti
pievirzīties mājai. Likās, ienaidnieku
varēs pārsteigt nesagatavotu, taču,
kad izlūki jau devās uzbrukumā,
bermontieši atklāja spēcīgu uguni
un mājas noturēja. Pēc ievāktajām
ziņām, te atradās ap 300 cilvēku
liela ienaidnieku grupa ar pieciem
ložmetējiem. Arī Taurkalnes muižā
un stacijā izlūki konstatēja pretinieku.
12.novembrī
latviešu
izlūki saņēma jaunu uzdevumu izsist pretinieku no Beķerkroga,
Cielavkroga un Mūrmuižas. Rīta
agrumā rota no Ērberģes muižas pa
lielceļu nonāca pie Beķerkroga un,
sadalījusies trijās grupās, mēģināja
to apiet. Sākās loti spēcīga apšaude.
Tomēr mūsu karavīri neatlaidīgi
virzījās uz priekšu, pēc stundu ilgas apšaudes pārgāja triecienā un
izsita ienaidnieku no Beķerkroga.
Par varonību šajās cīņās Lāčplēša
kara ordeni saņēma seržants Pēteris
Kalnaraups. Karstākajā cīņas brīdī
viņš apgāja Beķerkrogu, nonākot
ienaidnieka aizmugurē ar pretuguni izraisīja vāciešos apjukumu
un veicināja viņu bēgšanu. Kritušie

un ievainotie, 4 gūstekņi, pamesti
pajūgi ar kara materiāliem - tādi
bija bermontiešu zaudējumi kaujā.
Pēc šī trieciena vācieši ātri pameta
šo rajonu, pat necenšoties aizstāvēt
Cielavkrogu un Mūrmuižu. Ceļš uz
Kurmeni latviešiem bija brīvs.
Pēc
neveiksmēm
pie
Jaunjelgavas pretošanos bermontieši
vairs neizrādīja un steigā atkāpās
Bauskas virzienā, atstādami uz
ceļiem daudz kaujas trofeju.
Disciplīna karavīros bija zudusi, un
viņi vairs neklausīja komandierus.
Vāciešu atkāpšanās veidu “poētiski”
attēlo Ernsts fon Zalomons: “Mēs
medījām latviešus kā zaķus,
dedzinājām viņu mājas, iznīcinājām
visus tiltus un salauzām katru telefona stabu. Mēs metām iedzīvotājus
akās un viņiem pakaļ ieripinājām
rokas granātas. Kur mēs gājām,
zeme vaidēja postā... Kur agrāk bija
mājas, tagad bija gruži, pelni un
kvēlojošas plankas... Milzīgs dūmu
karogs apzīmēja mūsu ceļu. Mēs
aizdedzinājām bēru sārtu, kurā sadega mūsu cerības un ilgas, mūsu respekts un rūpes par civilizāciju... Mēs
aizgājām, apkrāvušies ar laupījumu.
Latviešiem mēs neatstājām neko”.
Visas Jelgavas pulka rotas piedalījās ienaidnieka vajāšanā,
un 15.novembrī Paula Hasmaņa
komandētās kaujas vienības iegāja
Vallē un Kurmenē. Drīz no ienaid-

nieka atbrīvoja arī Bauskas rajonu
un Jelgavas apkārtni. Sakautais
Bermonta karaspēks steigā atstāja
Latviju un caur Lietuvu atgriezās
Austrumprūsijā.
Visas kauju operācijas
mūsu novadā veica 3.Jelgavas
kājnieku pulka rotas sava 29 gadus
jaunā komandiera pulkvežleitnanta
Paula Hasmaņa vadībā. 1919.
gada oktobrī Latvijas armijas
virspavēlniecība
uzticēja
Hasmanim šo atbildīgo pienākumu un
nekļūdījās. Kad jaunība savienojas ar
talantu tad visi mērķi ir sasniedzami.
Hasmaņa karavadoņa talants lielā
mērā sekmēja ienaidnieku sakāvi un
padzīšanu no mūsu zemes.
Savukārt
drošsirdīgais
seržants Pēteris Kalnaraups, kurš
savu varoņdarbu paveica pie
Beķerkroga, Latvijas armijā tika
iesaukts tikai divas nedēļas agrāk.
Necerēti ātri viņš nodemonstrēja
savu izlūka talantu sagādajot nopietnas problēmas bermontiešiem.
Pēc otrā pasaules kara
gan Pauls Hasmanis, gan varonīgais
Beķerkroga iekarotājs Pēteris Kalnaraups devās trimdā. Mūža nogali viņi aizvadīja ASV. Liktenim
labpatikās, ka abi mūsu varoņi
mūža nogali aizvadīja Grandrepidsā
Mičiganas pavalstī, bet mūža mieru
atrada vietējās “Woodlawn” kapsētas
latviešu daļā.
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Neretas novada domes 2009.gada 22.oktobra sēdes lēmumi
Nolēma publicēt paziņojumu
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto
kultūraugu
audzēšanai
Neretas novada teritorijā
laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības
izdotajā laikrakstā „Neretas Novada
Vēstis”, norādot sabiedrības viedokļu,
priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas
vietu – Neretas novada pašvaldībā,
Rīgas ielā 1, pie sekretāres, un termiņu
- 1 mēneša laikā pēc paziņojuma
sludinājuma
laikrakstā
„Latvijas
Vēstnesis”.
Nolēma
pēc
publiskās
apspriešanas izstrādāt saistošos noteikumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski
modificēto organismu audzēšanai Neretas novada teritorijā, iestrādājot tajos
iespēju izskatīt individuāli katra zemnieka iesniegumu par ĢMO audzēšanu,
saskaņojot ar pašvaldību.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas
priekšsēdētājs
– Antons BLŪMS – Neretas novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Juris GORBAČOVS – VUGD Aizkraukles
brigādes Neretas posteņa vecākā inspektora pienākumu pildītājs
Komisijas sastāvs:
Juris ZĀLĪTIS – Neretas pagasta
pārvaldes vadītājs, Neretas novada
domes izpilddirektors;
Rolands KLIBIĶIS – Neretas pagasta

pārvaldes darba aizsardzības speciālists;
Arvīds KVIESIS – Neretas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks;
Aina VADZĪTE – Pilskalnes pagasta
pārvaldes vadītāja;
Dzintra NOREIKA – Zalves pagasta
pārvaldes vadītāja;
Emīlija ZARIŅA – Mazzalves pagasta
pārvaldes vadītāja;
Laima GREBSKA – Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore;
Larisa OSĪTE – Sproģu pamatskolas direktore;
Aivars MIEZĪTIS – Mazzalves pamatskolas direktors;
Inita JAKOVČIKA – Neretas pirmskolas
izglītības iestādes „Ziediņš” vadītāja;
Mārīte GRIGĀNE – SAC „Mēmele” direktore;
Ainis LIEPIŅŠ – Zemgales reģiona
pārvaldes Aizkraukles iecirkņa kārtības
policijas nodaļas inspektors;
Ina RIEKSTIŅA – Neretas sociālās
aprūpes centra vadītāja;
Andis UPMALIS –Valsts Mežu Dienests, Sēlijas virsmežniecības Neretas
mežniecības mežzinis;
Inga APEINĀNE – ārste, I.Apeinānes
ģimenes ārsta prakse;
Jāzeps KAĻVA – LR Zemessardzes 55.
bataljona zemessargs;
Māris Cišeiko – LR Zemessardzes 55.
bataljons, amats - 3-6 vecākais tehniķis,
pakāpe – virsseržants;
Aigars ZUPA – AS „sadales tīkls” ZA
Ekspluatācijas daļas Aizkraukles nodaļas

vadītājs.
Komisijas sekretāre (nav
komisijas loceklis) – Edīte DĀBOLA –
Neretas pagasta pārvaldes sekretāre
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības
Civilās aizsardzības komisijas nolikumu
– pielikumā uz 2lpp.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6 ”Par sabiedrisko kārtību,
namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu,
sanitārās tīrības un zaļumstādījumu
uzturēšanu un administratīvo atbildību
Neretas novadā”.
Apstiprināja Pedagogu atlases
nolikumu ESF projekta - darbības programmas.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības pedagogu atlases komisiju
ESF projektu .
Izsludināja pieteikšanos pedagogu atbalsta saņemšanai - projekta
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos” stipendijām.
Piešķīra
vienreizēju
brīvpusdienu pabalstu Ls 142 apmērā,
septembra mēnesī no Zalves pārvaldes
sociālā budžeta, Sproģu pamatskolas
skolēniem:
Piešķīra no 1. oktobra līdz
2010.gada 1. janvārim, brīvpusdienu
pabalstu ar ikmēneša izmaksu Ls
10 apmērā, pēc I/U Ilonas Klemkas
piestādītā reķina, no Zalves pārvaldes
sociālā budžeta Sproģu pamatskolas
skolēniem:

Cienījamie Neretas novada iedzīvotāji!
Labdien!
Par Valsts karogu.
Karoga izkāršanu Latvijā reglamentē likums „par Latvijas valsts karogu”, kura 2.pants nosaka, ka valsts
karogs paceļams:
5) pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu domju, rajonu un pagastu padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu
(uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām 16.februārī, 24.februārī, 25.martā (sēru
noformējumā), 1.maijā, 4.maijā, 14.jūnijā (sēru noformējumā), 17.jūnijā (sēru noformējumā), 4.jūlijā (sēru
noformējumā), 11.novembrī un 18. novembrī, decembra pirmā svētdiena (sēru noformējumā);
10) citos Ministru kabineta, pilsētas domju, rajonu vai pagastu padomju noteiktos gadījumos.
Atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksam persona, kura izdarījusi administratīvu pārkāpumu (šajā
gadījumā – ignorējusi Likuma par valsts karogu prasības), ir atbildīga saskaņā ar likumu, kas ir spēkā pārkāpuma
izdarīšanas laikā un vietā.

Nolēma izmaksāt 100 latu
apmērā vienreizēju pabalstu 100 gadu
jubilejā Mildai Krastai no Zalves pagasta
pārvaldes sociālā budžeta.
Atļāva
Zalves
pagasta
pārvaldei pārdot izsolē nekustamo
īpašumu „ Baloži” , Zalves pagastā
Atļāva Ainim Rozem legalizēt
un nodot ekspluatācijā 1962. gadā par
saviem līdzekļiem un saviem spēkiem
uzbūvēto dzīvojamo māju, kūti un
saimniecības ēku - šķūni, kadastra Nr.
32960090032.
Nolēma piedzīt no Janīnas
Aizpures , dzīvo Satiksmes ielā 17-21
, Jelgavā, LV-3007, bezstrīda kārtībā
nodokļa parādu:
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Znotiņi” ar kadastra Nr.3296
007 0025 gabalu ar kadastra numuru
3296 013 0102, 14,7 ha platībā. No
īpašuma „Znotiņi” atdalītajai zemes
vienībai ar kadastra numuru 3296 013
0102 14,7 ha platībā, piešķirt jaunu
nosaukumu „ Znotiņi AB”.
Piešķīra Mazzalves evaņģēliski
luteriskajai draudzei adresi „Mazzalves
baznīca”, Zalves pagasts, Neretas novads.
Atļāva Pēterim Matukam,
legalizēt un nodot ekspluatācijā 1964.
gadā par saviem līdzekļiem un saviem
spēkiem uzbūvēto dzīvojamo māju un
saimniecības ēku Kalēju ielā 25, Neretas
pagastā, Neretas novadā.
Atbalstīja
biedrības

„Ērberģietes” projektu „Padarīsim savu
dzīvi labāku” kopienu iniciatīvu fonda
programmā „Atbalsts kopienu centram” un piešķīra līdzfinansējumu Ls
153.00 (viens simts piecdesmit trīs lati
00 santīmi). Līdzekļus paredzot no Mazzalves pagasta pārvaldes budžeta.
Noraidīja Aizkraukles politiski
represēto nodaļas iesniegumu un 2010.
gada budžetā neparedz līdzekļus Aizkraukles represēto nodaļas uzturēšanas
izdevumu segšanai.
Paredzēja papildus līdzekļus Ls
250,00 apmērā pasākumu organizēšanai
sava novada represētajām personām.
Apstiprināja Neretas novada
Bāriņtiesas nolikumu - pielikumā uz 3
lpp.
Apstiprināja
Neretas
novada pašvaldības Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu sadales
komisijas 2009.gada 20.oktobra sēdes protokolu Nr.3 un tajā pieņemtos lēmumus.
Apstiprināja apkures tarifu
2009.gada oktobra, novembra un decembra mēnešos dzīvojamai mājai P.Lodziņa
ielā 6 – Ls0,78/m2 mēnesī +PVN 10%
(Ls0.08) = Ls 0,86/ m2;
Uzdeva
2010.gada
janvārī pārskatīt apkures aprēķinus
iedzīvotājiem, ņemot vērā faktiskās izmaksas.
Iznomāja Jūlijam Černauskim
nekustamā īpašuma „ Rūķīši” zemi 19.1
ha platībā ar kadastra Nr. 3274 004 0029
līdz mantojuma tiesību atjaunošanai

Izveido Civilās aizsardzības komisiju

Neretas novada dome
22.oktobrī izveidoja novada Civilās
aizsardzības komisiju. Par komisijas
priekšsēdētāju tika apstiprināts Neretas novada domes priekšsēdētājs
Antons Blūms, savukārt pat komisijas priekšsēdētāja vietnieku- Juris
Gorbačovs, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Aizkraukles
brigādes Neretas posteņa vecākā
inspektors vietas izpildītājs. Tika
noorganizēta pirmā Neretas novada
Civilās aizsardzības komisijas sēde,
lai noteiktu šīs komisijas sastāvu
Esi redzams!
Diennakts tumšajā laikā, pārvietojoties kājām vai ar velosipēdu pa neapgaismotiem ceļiem, neesiet pārlieku un apstiprinātu Civilās aizsardzības
pārgalvīgi, tas ir, lietojiet atstarojošus elementus, lai tuvojošais transportlīdzeklis Jūs varētu savlaicīgi pamanīt un komisijas nolikumu. Komisijas
sastāvā tika apstiprināti Juris Zālītis,
izdarīt apdzīšanas manevru.
Arvīds Kviesis, Rolands Klibiķis,
Aina Vadzīte, Dzintra Noreika,
Ar cieņu
Emīlija
Zariņa, Laima Grebska,
VP Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa KPN inspktors Ainis Liepiņš.
Larisa Osīte, Aivars Miezītis, Inita
Jakovčika, Mārīte Grigāne, Ainis

Liepiņš, Ina Riekstiņa, Andris Upmalis, Inga Apeināne, Jāzeps Kaļva,
Māris Cišeiko, Aigars Zupa.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par
pašvaldību civilās aizsardzības
komisiju sarakstu, komisiju darbības
teritoriju un to izveidošanas kārtību”
novados
Civilās
aizsardzības
komisijas priekšsēdētājs ir domes
priekšsēdētājs,
bet
komisijas
priekšsēdētāja vietnieks ir Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
amatpersona.
Neretas novada Civilās
aizsardzības komisijas pirmajā
sēdē tika apzināti iespējamie
apdraudējuma objekti un izstrādāts
sazināšanās plāns, kā arī iesākts
darbs pie operatīvā rīcības plāna
izstrādes.

Izstāde Mazzalvē
Līdz 28.novembrim darba dienās no pulksten 9:00 līdz 12:00 Mazzalves pagasta
pārvaldes tradīciju zālē ir apskatāma izstāde „Rudens – kāzu laiks!”
Izstādes apmeklētājam ienākot izstādes telpā, tiek radīta noskaņa atskaņojot
Mendelsona „Kāzu maršu”. Tiem, kuriem dzīvē šis notikums jau ir aiz muguras, tas izraisa nostalģiskas pārdomas, bet tiem, kuriem tas vēl priekšā, sajūtas, protams, ir pavisam
citādākas.
Izstādē ir apskatāmi dažādi kāzu godam piederīgi atribūti. Sākot jau ar kāzu
ielūgumiem un beidzot ar mičošanas priekšmetiem.
Vecākais eksponāts izstādē ir 1962.gada kāzu ielūgums. Izstādē ir apskatāmi mašīnu dekori,
kāzu foto albūmi, goda un uzslavas raksti, galdakartes, kāzu avīzes, dziesmu grāmatas,
amatu apraksti un piemiņas zīmes, jaunā vīra un jaunās sievas zvērests, dažādu gadu
līgavu kleitas un plīvuri, ģimenes karogi, jaunās ģimenes nakts tērps, pūralāde ar līgavas
pielocīto pūru, priekšauti un aubītes, hūte un pīpe, jaunajai ģimenei dāvinātie priekšmeti ar
zīmīgiem aprakstiem dzejā, pudeles ar īpašo kāzu dzērienu etiķetēm, kāzu pasākuma telpu
apzīmējumi.
Apskatot izstādi, tās apmeklētāji pastāsta arī savus piedzīvojumus kāzās, salīdzina
kāzu izdarības agrākajos laikos un mūsdienās. Daži atgriežas otrajā dienā un atnes kādu
kāzu atribūtu, teikdami, ka tāda vēl izstādē nav. Izstāde apskatāma līdz 28.novembrim,
tāpēc katrs papildinājums padara izstādi vēl interesantāku.
Ja kādam no Jums, lasītāji, šādi svētki ir gaidāmi, tad šeit varat smelties idejas savam kāzu godam.

Zeltīte Odiņa, kultūras darba organizatore
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Neretas novada vēstis

INFORMĀCIJA
Par labdarības projekta „No sirds uz sirdi” realizāciju
Pilskalnes pagastā.

NERETAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS UN PAGASTA PĀRVALŽU DARBA
LAIKI

SVEICAM JUBILĀRUS!
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
IZSOLE

Pilskalnes sieviešu apvienība 2009. gada oktobrī piedalījās VAS
„Hipotēku un zemes bankas” klientu kluba „Mēs paši” rīkotajā labdarības
Neretas novada dome
projektu konkursā ar labdarības projektu „No sirds uz sirdi”. Projekts
Pirmdien: 8.00-17.00
atbalstīts un tā īstenošana notiks no 2009. gada 12. novembra līdz 2010.
Otrdien: 8.00-17.00
gada 31. janvārim. Projekta ietvaros paredzēts rīkot tapošanas nodarbības 10
Trešdien: 8.00-16.00
projekta dalībniecēm. Nodarbības vadīs un tapošanas prasmi mācīs Natālija
Ceturtdien: 8.00-17.00
Grīnvalde.
Piektdien: 8.00-12.00
Projekta mērķis: aktivizēt iedzīvotājus lietderīgai brīvā laika Pusdienas pārtraukums: 12.00-13.00
pavadīšanai un labdarības atbalstīšanai. Tiks izgatavoti Ziemassvētku apsveikumi un dāvaniņas Pilskalnes pagasta vientuļiem pensionāriem un
Neretas pagasta pārvalde
invalīdiem. Projektu finansē VAS „Hipotēku un zemes banka”.
Pirmdien: 9.00-17.00
Par projekta realizāciju un plānotā mērķa sasniegšanu rūpēsies
Otrdien: 9.00-17.00
Danute Avena un Iveta Arāja.
Trešdien: 9.00-16.00
Ceturtdien: 9.00-17.00
Piektdien: 9.00-12.00
Pusdienas
pārtraukums: 12.00-13.00
Par atkritumu apsaimniekošanu.
Pamatojoties uz Atkritumu Apsaimniekošanas Likuma 15.pantu,
13. pantu un 9 pantu, kā arī Neretas pagasta pārvaldes Saistošajiem Noteikumiem punkts 3.6.1., īpašnieks vai īpašuma pārvaldītājs atbild par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu savā īpašumā vai valdījumā.
Pamazām mājās uzkrājas dažādi atkritumi un to likvedēšana prasa
zināmus izdevumus. Izmantojot doto iespēju –šķirot , var atbrīvoties no
otreiz izmantojamiem atkritumiem bez maksas. Neretas PP aicina izmantot
uzstādītos - dalīto atkritumu konteinerus, kuri atrodas Neretas pagastā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Darbnīcās pret pagasta pārvaldi
Pie dzīvojamās mājas Lodziņa ielā 6
Pie dzīvojamās mājas J. Jaunsudrabiņa ielā 3
Pie dzīvojamās mājas Pasta ielā 2
Saules ielā 3
Kalēju un Klusās ielas krustojumā
Pie vidusskolas dienesta viesnīcas
Draudzības -Dārza ielas krustojumā
Nākotnes ielas galā (līvānu mājā)

Neretas novada Zalves
pagasta
pārvalde
2009.gada
19.novembrī plkst. 11.00 Zalves
pagasta pārvaldes telpās “Atpūtas”,
Zalves pagastā, Neretas novadā,
izsludina
pārvaldei
piederošā
nekustamā īpašuma “Baloži”, kas
sastāv no zemes gabala, kas aptver kopā 16,9 ha, no tās 3,2 ha
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes un 11,4 ha meži, kadastra
nr.3296 007 0013, dzīvojamās mājas,
kūts un šķūņa - izsoli. Nekustamā
īpašuma sākumcena ir Ls 20 000
(divdesmit tūkstoši latu), izsoles solis - Ls 300 (trīs simti latu); izsoles
reģistrācijas maksa Ls 20 (divdesmit
Mazzalves pagasta pārvalde
latu), nodrošinājums 10% apmērā
Pirmdien: 8.00-16.30
no sākumcenas , t.i., Ls 2000 (divi
Otrdien: 8.0-16.30
tūkstoši latu) .
Trešdien: 8.00-16.30
Ar izsoles noteikumiem
Ceturtdien: 8.00-16.30
var iepazīties un pieteikumu iesnPiektdien: 8.00-16.30
iegt Neretas novada Zalves pagasta
Pusdienas pārtraukums: 12.00-12.30
pārvaldē, “Atpūtās”, darbdienās no
plkst. 9.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām
Zalves pagasta pārvaldes
65176232, 26432597.
Pirmdien: 9:00- 17:00
_____________________________
Otrdien: 9:00-17:00
Trešdien: 9:00-16:00
Ar š.g.1.novembri NereCeturtdien: 9:00- 17:00
tas NMP izbraukuma brigāde strādā
Piektdien: 9:00- 12:00
vienotajā Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestā. Tā iekļauta
Pilskalnes pagasta pārvalde
Zemgales reģionālā centra sastāvā
Pirmdien: 8.30-16.30
ar brigādes Nr.517. Dispečerdienests
Otrdien: 8.30-16.30
atrodas Aizkrauklē. Izsaukumus piTrešdien: 8.30-15.30
eteikt pa tālr.65133896, 65133897.
Ceturtdien: 8.30-16.30
Neretas NMP brig.mob.tel.26375147
Piektdien: 8.30-12.00
vai 65176363 (ja brig.atrodas uz vie_____________________________
tas), vai 112 , 03. Izsaukumi ir bez
maksas.
Cienījamie Neretas novada
_____________________________

Tāpat Neretas PP KN piedāvā nodot sadzīves elektroierīces (ledusskapji, virtuves ierīces, u.c.), kā arī būvgružus – sazinoties ar Komunālo
nodaļu pa telefonu 65176580. Par dalīto atkritumu nodošanu var arī
interesēties savu pagastu pārvaldēs.
Savukārt citus sadzīves atkritumus būtu nepieciešams organizēti nogādāt uz
iedzīvotāji!
atkritumu poligonu , nepiesārņojot ceļu malas ,mežus u.c. vietas un neradot
Zalves pagasta pārvaldē
stihiskas atkritumu izgāztuves .Tāpēc lūdzam slēgt līgumus ar sadzīves atbāriņtiesas
locekle Iveta Muraška
Pilskalnes pagasta iecirkņa inskritumu apsaimniekotājiem (Aizkraukles KUK, u.c.) par sadzīves atkritumu
apmeklētājus
pieņems:
pektore pieņems apmeklētājus:
apsaimniekošanu. Šie uzņēmumi piegādās konteinerus sadzīves atkritumu
piektdienās no plkst. 9.00-12.00
uzkrāšanai un grafiku ,to izvešanai (piemēram: 240l konteiners, kuru izved
Otrdienās no 13.00-16.30
1xmēnesī izmaksā ~2.25Ls mēnesī). Lai samazinātu izmaksas var apvieno- Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās.
Ceturtdienās
no 13.00- 17.00
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un
ties vairāki kaimiņi . Soda naudas par piesārņojumu ir krietni lielākas !
_____________________________
ceturtdienās no plkst. 8.00-16.30,
Neretas pagasta pārvaldes Neretā, P.Lodziņa ielā 12. Tālrunis:
65176102.
komunālās nodaļas vadītājs
Rihards Trukša
VP Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa KPN inspektore 17.novembrī pulksten 15.00 Jāņa
Eva Romanova Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolā
- svētku koncerts.

APMĀCĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PLĀNOŠANĀ UN VADĪBĀ NERETĀ
Aicinām uzņēmīgos cilvēkus- uzņēmējus un potenciālos uzņēmējus- apgūt uzņēmējdarbības pamatus, izstrādāt
biznesa plānu un izmantot iespējas piedalīties ar uzņēmējdarbību saistītos projektos!
Mācību kursa apjoms: 100 stundas (no 2009. gada 21. novembra līdz 2010. gada februārim)
Tēmas:
1.
„Ekonomika un biznesa ABC” -Aigars Plotkāns, Aija Venderote.
2.
„Datoru izmantošana uzņēmējdarbības plānošanā” -Gunta Ozoliņa.
3.
„Biznesa plānu izstrāde un ieviešana” (55 stundas)- biznesa konsultanti.
4.
„Biznesa plāna īstenošana un sadarbības īstenošana” – Ansis Martinsons.
Kursu laikā būs arī tikšanās ar Latvijā pazīstamu uzņēmēju
Rezultāti:
•
Jaunas zināšanas un prasmes.
•
Idejas sava biznesa attīstībai un pilnveidei.
•
Sertifikāts, kuram ir būtiska nozīme, pretendējot uz finansējumu uzņēmējdarbības projektos.
Pirmā nodarbība
21. novembrī plkst.
10.00 Neretas vidusskolā.
Tuvāka informācija un pieteikšanās:
Jānis Ostrovskis- Aizkraukles PIIAC projektu koordinators, tālr. 65133902, 29527459- Jānis Ostrovskis. janis.
ostrovskis@aizkraukle.pasvaldiba.gov.lv
Laima Grebska- Neretas vidusskolas direktore, projekta koordinatore Neretā, tālr. 29494419, 65176504, e-pasts:
admin@neretvsk.apollo.lv
Žanna Miezīte- Neretas novada izglītības pārvaldes vadītāja, tālr. 29339832, e-pasts: zanna.miezite@gmail.com

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu- cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no medus kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
K.Apškrūma
Sirsnīgi sveicam nozīmīgās dzīves
jubilejās novembrī dzimušos Neretas
novada iedzīvotājus!
60 gadi
Edīte Caune Neretā
Regīna Laučiška Neretā
Sofija Rogoļeva Neretā
Larisa Osīte Zalvē
Daila Raupa Mazzalvē
Gaida Rakova Mazalvē
Inta Vanaga Mazzalvē
Uldis Laurinovičs Mazzalvē
65 gadi
Anda Kozuliņa Mazzalvē
Zinovijs Zolotovs Mazzalvē
70 gadi
Lauma Jukša Mazzalvē
Imants Vanags Mazzalvē
75 gadi
Dzidra Upesjure Mazzalvē
80 gadi
Antonija Valmiere Zalvē
85 gadi
Irma Spēlmane Mazzalvē
95 gadi
Olga Bērziņa Neretā
Lai laba veselība un neizsīkstošs
dzīvesprieks arī turpmāk!
Neretas novada dome
_______________________________
Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.
Mīļi sveicam Olgu Bērziņu lielajā
jubilejā!
Sieviešu organizācija „Neretas
papardītes”

________________________
Bāriņtiesa informē
Liec,Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņāLai ir balta tā dzīvīte
Kura būs jādzīvo.

_____________________________
20.novembrī pulksten 19.00
Pilskalnē pamatskolas telpās
svinīgs pasākums veltīts Latvijas
republikas proklamēšanas 91.gadadienai.

Neretas pagastā oktobrī reģistrētie
dzimušie bērni:
Vinetai Muginai piedzimis dēliņš
Armands
Aigai un Jānim Šarkūniem piedzimis
dēliņš Mārtiņš.
Laimes vēlējumi ar mazulīša
piedzimšanu!

Paziņojums
Neretas novada dome 22.10.2009 pieņēma lēmumu ( protokols Nr. 7 § 1)
„Par ģenētiski modificēto organismu brīvas teritorijas noteikšanu Neretas
novadā”, kurā nolēma uzsākt procesu, lai atzītu Neretas novadu par teritoriju, kurā aizliegts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus.
Priekšlikumus un iebildumus var iesniegt Neretas novada domes
kancelejā, tās darba laikā, Neretas novadā, Neretā, Rīgas ielā 1, 30 dienu
laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
“Neretas novada vēstis”- Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido:
A.Kviesis. Adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV-5118. Tālrunis 26345400,
fakss 65176536, e-pasts nereta.lv@inbox.lv
Iespiests SIA “Erante” tipogrāfijā Jēkabpilī. Tirāža 1000 eksemplāru.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

