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Svin 100 gadu jubileju
Zalves
pagasta
iedzīvotāja
Milda
Krasta
6.oktobrī pārkāpa 100 gadu
slieksnim. Viņa ir vienīgā
Neretas novada iedzīvotāja,
kuras mūžs iegājis otrajā gadu
simtā. Šobrīd jubilāre dzīvo
meitas Dzintras un viņas vīra
Jāņa Valdemieru ģimenē.
„Mamma ir dzimusi triju bērnu ģimenē Taurkalnes pagasta ‘’Kaktiešos” 1909.gadā.

Pēc 1.pasaules kara ģimene
pārcēlusies uz Daudzesi,. Tur
sākušās Mildas skolas gaitas,
kas vēlāk turpinājās Zalvē.
1934.gadā mamma apprecējās
ar Jāni Krastu. Savukārt 1940.
gadā jaunajā ģimenē piedzima
meita Dzintra. Mamma vienmēr
ir mīlējusi strādāt, kā tas ir
raksturīgi visiem šīs paaudzes
cilvēkiem. Deportāciju vilnis ģimeni neskāra un 1949.

gadā viņa ar vīru iestājās
vietējā kolhozā „Nākotnes
kalējs”. Šeit arī pagāja lielākā
daļa jubilāres darba mūža.
Kolektīvajā saimniecībā viņa
strādāja vēl ilgus gadus pēc
pensijas vecuma sasniegšanas.
Mildas
kundzes
mīļākās
aizraušanās
bija
dziedāšana,
dejošana
un
tamborēšana.
Agrāk
tika
dziedāts
priekšnesumos
zaļumballē, baznīcas korī un
dažādos saviesīgos pasākumos.
Viņa arī ļoti mīlēja puķes, kuras
kuplā skaitā vienmēr ziedējušas
gan pie mājas, gan istabā uz
palodzes. Šo mīlestību droši
vien arī es esmu pārmantojusi
no viņas,” stāsta meita.
Lielajā dzīves jubilejā
Mildu Krastu sveica Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika un Neretas novada
domes pārstāvji.

Attēlos: Jubilāre ar meitu 1942.gadā un pēc 60 gadiem.

Starptautiskais projekts “Seniori skolai“
No 7.-11.septembrim Zviedrijas
pilsētā Karlskrona notika projekta
`Seniori skolai` seminārs. Karlskronas pašvaldība jau deviņus gadus
veiksmīgi realizē pensionēto cilvēku
savdabīgu atgriešanos skolā- šoreiz
gan kā skolotāju palīgiem. Šajā laika posmā uzkrāto pieredzi zviedri
vēlējās nodot interesentiem- dāņu
un latviešu kolēģiem Odensē/Dānija
un Neretā/Latvija. Šī sadarbības
projekta autors un koordinators
starp Zviedriju, Dāniju un Latviju
ir Niels Knudsens Bendiks /Rites
Tautskola, Latvija. Latviju projektā
pārstāv Neretas vidusskola, tāpēc
uz semināru Karlskronā devās abas
angļu valodas skolotājas Aija Kalnāre
un Ruta Aukšpole. Zviedrijas skolās
redzētais un seminārā apgūtais tagad
ir jānodod tālāk Neretas pensionāriem
un skolotājiem. Šobrīd, kad ikvienam
ir vajadzīgs līdzcilvēka draudzīgais
plecs līdzās, skolas kolektīvs ļoti
cer uz mūsu cienījamo senioru
atsaucību. Mums ir vajadzīga jūsu
palīdzība, tāpēc interesentus lūdzam
uz pirmo tikšanos Neretas vidusskolā
22.oktobrī plkst.16.00 (13.kabinetā).
Ruta Aukšpole
Starptautisko projektu koordinatore Neretas vidusskolā

GADAGĀJUMA CILVĒKUS KĀ
PALĪGUS SKOLOTĀJIEM.
•
IZMANTOT
VECĀKU
CILVĒKU ZINĀŠANAS, PRASMI
UN DZĪVES PIEREDZI.
•
SENIORI
VEIDO
PARAUGMODELI BĒRNIEM UN
PIEAUGUŠAJIEM.
•
SENIORI
SAŅEM
SOCIĀLO UZTICĒŠANOS, IESAISTOTIES
PALĪDZĪBAS
SNIEGŠANĀ.
TAS
IR ARĪ
DEMOKRĀTIJAS JAUTĀJUMS.
•
PIERĀDĪT,
KA
PENSIONĀRI ARVIEN VAR BŪT
NODERĪGI SABIEDRĪBAI.
•
PIEDĀVĀT APMĀCĪBU,
KAS IR NODERĪGA SENIORIEM,
KURI DODAS UZ SKOLĀM.
•
PERSPEKTĪVA BŪT ARVIEN VĒL VAJADZĪGAM UN
NODERĪGAM ARĪ PENSIJAS
VECUMĀ POZITĪVI IETEKMĒ
VECO CILVĒKU VESELĪBU UN
LABKLĀJĪBU.
•
NODODOT
SAVU
PIEREDZI,
SENIORI
VEICINA POZITĪVAS ATTIEKSMES
PRET
SKOLU
VEIDOŠANU
SABIEDRĪBĀ.

Iepazīstinām ar projekta nolikumu:
MĒRĶI: VEIDOT
SASKARSMI
STARP DAŽĀDĀM GRUPĀM;
STARP JAUNIEM UN VECIEM,
STARP SKOLAS PERSONĀLU
UN PENSIONĀRIEM, KAM IR
DAŽĀDA DZĪVES PIEREDZE.
MAZINĀT
ATSVEŠINĀTĪBU
STARP
PAAUDZĒM
UN
KULTŪRĀM.
•
VEIDOT
DRAUDZĪGU
SABIEDRĪBU, KAS BALSTĀS UZ
RŪPĒM UN SAPRATNI STARP
CILVĒKIEM UN PAAUDZĒM.
•
IESAISTĪT
VECĀKA

SENIORU DARBĪBA SKOLĀ
IR PILNĪGI BRĪVPRĀTĪGA UN
BEZ SAMAKSAS. SENIORI TIEK
AICINĀTI PIEDALĪTIES SKOLAS
SABIEDRISKAJĀ
DZĪVĒ:
UZTURĒŠANĀS
SKOLOTĀJU
ISTABĀ,
PIEDALĪŠANĀS
EKSKURSIJĀS UN DAŽĀDOS
SKOLAS
KULTŪRAS
PASĀKUMOS. PIRMAJĀ PROJEKTA GADĀ ČETRIEM SENIORIEM TIEK PIEDĀVĀTA
IESPĒJA 2010.GADA PAVASARĪ
PAVADĪT 3 NEDĒĻAS DĀNIJĀ ,
LAI APMAINĪTOS PIEREDZĒ AR

BRĪVPRĀTĪBAS PRINCIPS

DĀŅU SENIORIEM. ŠO BRAUCI- ZLIEGTS APRUNĀT SABIEDRĪBĀ
ENU APMAKSĀ `GRUNDVIG` VAI SAVĀ ĢIMENĒ SKOLOTĀJUS
UN SKOLAS DZĪVI.
PROJEKTS.
•
JA IR GADĪJUMI, KAD
SENIORS NEVAR IERASTIES
KAS IESAISTĀS PROJEKTĀ
DALĪBA
PROJEKTĀ
TIEK
PIEDĀVĀTA
PENSIONĀRIEM
(BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA)
, TAČU NETIEK `ATGRŪSTI` ARĪ
TIE CILVĒKI, KURI NAV PENSIJAS VECUMĀ, BET PALIKUŠI
BEZ DARBA VAI NESTRĀDĀ
KĀDU CITU IEMESLU DĒĻ.
PROJEKTA DALĪBNIEKS PATS
IZLEMJ, KURĀS DIENĀS UN CIK
STUNDĀS ATRADĪSIES SKOLĀ.
PIENĀKUMI
•
APMEKLĒT
KURSUS
PIRMS DOŠANĀS UZ SKOLU.
ŠO KURSU LAIKĀ IEPAZĪTIES
AR SKOLAS DZĪVI UN TĀS
PRASĪBĀM.
•
KĻŪT
PAR
PALĪGU
VIENAM
VAI
VAIRĀKIEM
SKOLOTĀJIEM
VIENĀ
VAI
VAIRĀKĀS
KLASĒS,
SASKAŅOJOT SAVU PIEDĀVĀTO
PALĪDZĪBU AR SKOLOTĀJA
VAJADZĪBĀM.
•
SAPRAST, KA TIKAI
SKOLOTĀJS IR ATBILDĪGS PAR
TO, KAS NOTIEK KLASĒ STUNDAS LAIKĀ, STARPBRĪDĪ VAI
PASĀKUMĀ. TAS NOZĪMĒ, KA
SENIORS NEDRĪKST UZŅEMTIES
INICIATĪVU
DARBĀ,
KAS
JĀVEIC SKOLOTĀJAM. SENIORS
IR TIKAI PALĪGS UN IZPILDA
SKOLOTĀJA LŪGUMUS UN
NORĀDĪJUMUS.
•
SENIORS
PARAKSTA
APŅEMŠANOS NEKAD NEIZPAUST SABIEDRĪBĀ TO, KO
VIŅAM UZTICĒŠANĀS MIRKLĪ
IR STĀSTĪJUŠI SKOLĒNI. SENIORAM KATEGORISKI AI-

SKOLĀ, VIŅA PIENĀKUMS IR
DOT ZIŅU PAR NEIERAŠANOS,
LAI
SKOLOTĀJS
VARĒTU
PLĀNOT SAVU DARBU BEZ SENIORA SNIEGTĀS PALĪDZĪBAS.

Dzejas diena Neretā

kur tā vēl uzzied lauki…

klausītāja smaidu spēja izdabūt
dzejniece Inese Tora, jo daži no
ar pelašķiem
viņas dzejoļiem ironizēja mūsdienu
un āboliņa ziediem
„pārmodernismu”. Tas, protams,
zied mana Latvija
uzrunāja katru pusaudzi. Taču dzeun citas zemes nav
jnieces Naulas Dzirkales dzeja
kur tā vēl uzzied lauki
bija nopietna, un tā bija skaistu
tīrumi un pļavas
salīdzinājumu pārpilna. Arī dzekur tā pēc mīlestības
jniece Sarmīte Rode mūs iepriecināja
vālodze mūs sauc
ar rudenīgu dzeju, un Neretas Jāņa
stāv Latvija
Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases
ar saviem tīrumiem
audzēkņu vecākiem uzdāvināja mīļu
un laukiem
novēlējumu būt stipriem. Paldies
un Dievs ik rītu
viņai par to!
mūsu aizsalušās
Nedrīkstu aizmirst otru
pļavās brienDzejas dienu aspektu – mūziku.
viņš nāk
Muzejā „Riekstiņi” bija ieradušās
ar smilgu noglāstīt
divas talantīgas mūziķes – vijolniece
ar plaukstu
Heljū Grīnberga un Antra Ķimene,
un ar savu svētību
kuras maigā balss ģitāras pavadījumā
klāt vālodzītes dziesmai
Dzejas dienu apmeklētajiem dziedāja
sien…
pazīstamas un mazāk pazīstamas
dziesmas.
( I. Tora)
Tomēr man jāsaka, ka Dzejas dienas nav tikai tāds pasākums,
kurā ir jāierodas un jānoklausās
citu sacerēti pantiņi. Nē, Dzejas dienas ir, lai dzeju padarītu tuvāku un
saprotamāku ikdienas cilvēkam, jo,
„Dzeja un mūzika, mūzika atklāti sakot, tā taču nemaz nav tik
un dzeja” – tā Dzejas dienas muzeja sarežģīta, ja vien to lasa ar dvēseli.
„Riekstiņi” sētsvidū atklāja muzeja Paldies visiem, kas bija ieradušies 16.
saimniece Ilze Līduma.
septembrī „Riekstiņos”!
Patiešām
16.
septembra pēcpusdiena tika pavadīta
mākslinieciskā
noskaņā.
Bija
Līva Štāle,
iespējams apskatīt un iegādāties
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
Solveigas Kļaviņas gleznas, kuras
vidusskolas
savā krāsu dažādībā spēja sacensties
11. klases skolniece
ar viskrāšņāko tropu putnu.
Pat
no
viskautrākā
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21. Septembris - koku stādīšanas diena pasaulē
21.septembrī Neretas vidusskolas 1.-4 klašu skolēni un viņu
audzinātājas D.Osīte, V.Plusniņa,
R.Kokina, M.Šalna un V.Mičko
piedalījās starptautiskā projektā- ENO
(vide tiešsaistē-globāla virtuālā skola/
Somija) programmas organizētajā
koku stādīšanā.
Šajā pasākumā piedalījās
skolas no visas pasaules ( skolu
sarakstu var redzēt šeit: http://
spreadsheets.google.com/
pub?key=rBFTlxlCZOq6g1wFWsgjNA&output=html ).
Noteikums bija koku stādīšanu

uzsākt pusdienlaikā plkst.12.00 pēc
vietējā laika. Pirmie koki tika iestādīti
Okeānijas valstīs, tad, sekojot saulei,
bērni kokus stādīja Āzijā, Eiropā
un Āfrikā. Tad, kad tika iestādīts
pēdējais kociņš Amerikā, zemeslode
bija veikusi pilnu apgriezienu ap savu
asi.
21.septembri
Apvienotās
Nācijas ir pasludinājušas arī kā Starptautisko Miera dienu, tāpēc mūsu
bērnu veikums šajā dienā bija arī kā
apliecinājums mieram visā pasaulē
un katrs kociņš ir kā savdabīgs miera
simbols. Mūsu bērni iestādīja septiņus

pīlādzīšus Neretas katoļu baznīcas
pagalmā . Lai tie aug ar Dievpalīgu
un lai ļauna roka tos nenolauž!
Projekta albumu var skatīt
šeit: http://picasaweb.google.com/
ENOEurope/ENOTreePlantingDay21Sep2009# (102. un 221.attēls).
Ruta Aukšpole
Starptautisko projektu koordinatore Neretas vidusskolā

Slavenākais tirgus Augšzemē

Neretas ciems kopš seniem laikiem bijis dzīvs tirdzniecības centrs. 19.gadsimtā šeit notika slavenie Neretas zirgu tirgi ar lietuviešu piedalīšanos. Tajos laikos
grāfs Šuvalovs jājis ar zirgu pa pārdošanā izlikto podu rindām. Saplēsto podu īpašniekiem viņš vēlāk zaudējumus atlīdzinājis. Tā bija agrāk, bet Latvijas laikā te
noritēja bagāti nedēļas tirgi. Tie ne tikai ik trešdienu pulcēja ļaužu pūļus tirgus laukumā, bet arī padarīja Neretu slavenu visā Augšzemē un pat aiz tās robežām.
Neretas tirgi visos laikos
bijuši slaveni. Līdz pirmajam pasaules karam pagasta centrs atradās
Neretas muižā, kur notika tirgi un
citi svarīgākie notikumi zemnieku
dzīvē. No aizvēsturiskiem laikiem pie
muižas bija izveidojusies apdzīvota
vieta cieši piekļaujoties Suvainišķu
miestiņam Lietuvas pusē. Līdz ar
šaursliežu dzelzceļa izbūvi 1.pasaules kara laikā no Paņemūnes
uz Daudzesi un Jēkabpili, un līdz
ar stacijas atvēršanu pie Neretas
baznīcas pagasta centrs pārcēlās uz
turieni. Zemes reformas gaitā 1922.
gadā Neretas mācītāja muižu sadalīja
apbūves gabalos. Tos pārdeva izsolē
un līdz 30.gadiem šeit izauga ciems,
kurā bija 72 jaunas, krāsotas mājas ar
615 iedzīvotājiem. Ciema uzplaukumu sekmēja arī ērtā satiksme ar Rīgu
un apriņķa pilsētu Jēkabpili. Latvijas
laikā Nereta izveidojās par svarīgu
saimniecisku centru. Ik nedēlās tirgi
šeit norisinājās trešdienās. Galvenajā
tirgus laukumā bija uzceltas ērtas
telpas ar letēm sīktirgotājiem un
uzpircējiem, kuras tad arī iznomāja
visiem pārdevējiem. Pavisam tirgus
aizņēma 2,5 ha lielu platību neskaitot lopu un zirgu tirgus pļavas.
Pagājušā gadsimta 20.gados Neretas
nedēļas tirgi bija slaveni ar lielo zirgu
pieplūdumu no Lietuvas. Vēlāk gan šī
tirdzniecība gāja mazumā. Arī gaļas
tirgus visaktīvākais bija Neatkarīgās
valsts pirmajos gados. Vēlāk zemnieku cūkas ar “Bekona eksporta”
starpniecību nonāca dzelzceļa stacijā,
tālāk Latvijas ostās un ārzemēs. Taču
tirgus aktivitātes tas nemazināja, jo
vietā nāca jaunas preces, bet līdz ar
autobusu satiksmes atklāšanu 30.gadu
vidū tirgus apmeklētāju pieplūdums
tikai palielinājās. Autobuss ceļu no
Jēkabpils līdz Neretai veica aptuveni
divās stundās. Salīdzinot ar šaursliežu
bānīti braukšana tagad kļuva ērtāka
un ceļā pavadīto laiku samazināja uz
pusi. Brauciens no Jēkabpils uz Neretu tagad aizņēma divas stundas.
Ne tikai tuvējo pagastu
iedzīvotāji par savējo sauca Neretas tirgu. Arī daudzesieši to bija ļoti
iecienījuši. Viņiem gan bija pašiem
savs tirgus pie stacijas, bet tā kā tas
bija vāji apmeklēts, tad liela daļa
daudzesiešu brauca uz Neretu.
Slaveno Neretas tirgu tolaik
cildināja pat dzejas rindās:
“Vēl pulkstens nav sasniedzis septiņi,
Kad aizņemti visi jau posteņi.
Tur žīds sev salicis pekeles blakus,
Un čigāns ar zirgu laiž gabalus trakus.
No zremnieku ratiem zoss galviņu
slaista,
Zem izkārtnes rīkojas friziere skaista.
Un zēni iet barā matus sev cirpt...
Bet leitis domā: “Ir man reikia taip

dirbt!”
Nu jāprāvī dūša- viņš manīgi šmauc,
Tai tējnīcā iekšā kur bulku ir daudz
Kur savā nodabā mierīgu prātu
Var tējai palūgt sīvuma klātu.
Pa reizei ar paceļas teātra masti,
Tur nosvīdis čigāns griež lejerkasti.
Te puišus un meitas var saderēt lēti
Še Neretai rekordi nepārspēti.
Pēc pusdienas saceļas lielāka brēka
Lobj katrs uz staciju cik vien ir spēka
Tas jādara ir, vai dziedi, vai raud
Jo citādi vilciens prom aizieti draud
Drīz dūmi sāk griezties melni un zili
Prom aizlīgo visi uz Jēkabpili.”

Laikraksti Latvijas brīvvalsts
gados itin bieži atspoguļojuši notikumus Neretas tirgū. Tas dod mums
iespēju ielūkoties šī tirgus ainiņās arī
šodien.
Agrs vasaras rīts.. Miglas vāli vēl klāja pļavas un meža
ielokus, bet visi lielceļi, kas veda uz
Neretu pildījās braucējiem- Neretas
tirdziniekiem. Ļaudis zirga pajūgos
ne vien no tuvās apkārtnes kā Rites,
Saukas, Mēmeles, Zalves, Mazzalves
pagastiem, bet arī no attālākām vietām
devās uz Neretu uz ievērojamāko un
lielāko nedēļas tirgu visā Augšzemē.
Paši neretieši arī steidzīgiviņiem šajā dienā visādas darīšanas.
Sievas iet ar kurvjiem un paciņām.
Tirgotāji skrien.
Pajūgu novietošana ceļmalās
un produktu andelēšana uz ceļa jau
pieder vēsturei, tagad visiem jābrauc
uz tirgus laukumu. Līdz ko samaksāta
nomas nauda, tirgotāju vezumiem tūlīt
uzbrūk vesels bars žīdiņu meklēdami
ādas, vistas, sviestu un citus pārtikas
produktus. Solot apbrīnojami dažādas
cenas viņi burtiski izķer vajadzīgās
preces. Interesanti, ka vienā vietā
šis uzpircējs maksā vienu cenu, bet
dažus ratus tālāk viņš var samaksāt
trīs reizes lielāku summu.
Tirgus
laukumā
lopu
nodalījumā govis mauj, jēri brēc,
sivēni kviec un tam visam skan pāri
līgšana. Cenas, skaitļu izkliegšana.
Kņada un visbeidzot “margaričas”.
Zirgu tirgus stāv savrup, un
ja tajā gadās iemaldīties, sargieties tikai ka kāds rikšotājs jūs nenotriec pie
zemes. Žēlastības te nav un šeit var
iet tikai īsts šo lietu pārzinātājs.
Slavenās tirgus būdas, kādas
agrāk bija tirgos jau sen nav Neretā.
To vietā pagājušā gadsimta 30.gados Jēkabpils apriņķa pašvaldība
uzcēlusi 56 jaunas tirdzniecības vietas, kuras izmaksāja 18 tūkstošus
latu. Glītās, krāsotajās, skārda jumtiem pārsegtajās tirdzniecības vietās
norit sīkpreču, apavu, galantērijas
un
lauksaimniecības
ražojumu
tirdzniecība.

Ar
pārtikas
precēm
diņģēšanās parasti nenotiek. Tirgus sievas piegādāto preci nosver,
pasaka cenu un lieta darīta. Taču
situācija mainās, kad nāk ceļojošie
“andelmaņi”- bļāvēji. Slaveni ar
pilsētniecisko valodu viņi piedāvā
importa preces- lāpāmās adatas,
lodāmurus, līmes, traipu tīrāmos,
izkaptis un vēl daudz citu preču.
Reklamējot galodu viņi parāda kā
vecu, nederīgu izkapti var ātri padarīt
asāku par bārdas nazi.
Savukārt siltas desiņas
kūp uz tirgus stūra. Te atkal ar
savām delikatesēm ieradies Vilde no
Jēkabpils. Lieki piebilst, ka pie viņa
letes allaž drūzmējās daudz ēdāju.
Vienmēr, vai laiks karsts,
vai vēss, tirgus laukumā stāv ap 12
saldējuma pārdevēji- vienīgie visā
tirgū, kas savu preci skaļi nepiedāvā,
bet pieklājīgi pasniedz prasīto porciju.
Konfektes un šokolādes atvestas no fabrikas un tiek tirgotas
tieši no auto. Tāpēc tās lētākas un
konkurenti cenas pacelt nevar.
Tirgus malā stāv lejerkastnieks, kas par niecīgu samaksu jums
pazīlēs. Pārsvarā te drūzmējas jaunatne precību gados. Viņi ļoti vēlas
uzzzināt savu laimi- kāda izskatīsies
izredzētā vai izredzētais. Vēlāk šos
jaunkungus un jaunkundzes var redzēt
pastaigājamies pa Neretas galveno
ielu. Trešdienās viņi no apkārtnes
pagastiem iebrauc Neretā pazīmēties
un par tirgus lietām tiem nav nekādas
intereses.
Lielākā daļa tirdzinieku
mājup sāk braukt ap pusdienas laiku,
lai gan citi ap to laiku vēl tikai ierodas. Paši pēdējie Neretu atstāj tie,
kam kļuvis siltāks un kas pasauli
sākuši skatīt citādām acīm.
Kad ceļojošais cirks jau
gabalā, tad savus “numurus” sāk
demonstrēt vietējie spēka mitriķi.
Pamatīgi uzprāvījuši dūšu dūres
izvicina vairāki kaimiņu pagastu iedzīvotāji. Neretas policija
nobeigumā spiesta viņus apbalvot ar
“atzinības” rakstiem, pēc kuriem būs
jāierodas Jēkabpils miertiesā.
Šis gadījums norāda, ka pa
tirgus laiku policistiem darba nav
trūcis. Kārtībnieku to laiku sastādītie
protokoli liecina, ka arī zādzības
nebija nekāds retums tirgus laukumā.
Tā piemēram, Jaunjelgavā pazīstama
čigāniete Luize Marcinkēviča izvilkusi naudas maku kādam Zalves
pagasta iedzīvotāju. Savukārt kāds
Pļaviņu iedzīvotājs aptīrījis vairākus
neretiešus.
Krāpšanas
gadījums
konstatēts mantu loterijā. Starp

izlozējamajām mantām bija norādīts,
ka tiks izlozēti divi lieli galda
pulksteņi, taču pārbaudot biļetes neviena loze kur būtu norādīti pulksteņi
netika atrasta. Daudzos protokolos ieraksti liecina, ka tie sastādīti
par pārdzeršanos līdz bezsamaņai,
bet ir arī kāds par kailuma rādīšanu
uz tirgus laukuma. No nevēlamiem
tirgus viesiem- kabatas un tirgus
zagļiem, klaidoņiem, dzērājiem un
tamlīdzīgiem tipiem neiztika arī tajos gados. Taču tā nebija Neretas
tirgus vizītkarte. Jā, piedzeršanās
un citu netīkamu gadījumu Neretā
tirgus dienās netrūka, taču šim
apstāklim var rast izskaidrojumu.
Neretā sabrauca uz tirgu ļaudis no
ļoti plašas apkārtnes. Te ne tikai pirka un pārdeva, te satikās tālu tālie
radi un draugi, svešas puses ļaudis.
Tādēļ nereti šī atkalredzēšanās tika
atzīmēta. Cerību pilni bija jaunieši,
kuri tirgus dienās varēja iepazīties,
sadraudzēties, un atrast savas dzīves
otru pusīti.
Baigajos
krīzes
gados
30.gadu sākumā interesants gadījums
noticis pašā karstākajā tirgus laikā.
Zemās pirktspējas dēļ kādam saimniekam pagalam nevedās sivēnu
tirdzniecība un viņš izdomāja
savdabīgu paņēmienu kā atbrīvoties
no savas preces. Proti, viņš sāka pa
vienam izmest sivēnus no ratiem tirgus drūzmā, lai ķer par brīvu, ja nav
kas pērk par naudu.
Vēl
kāds
interesants
gadījums tirdzniecībā ar sivēniem
fiksēts laikā, kad andelēšanās ar tiem
veikusies. Pie zināma rukšu tirgoņa
bija izveidojusies pagara rinda. Tad
ieradusies kāda bravurīga kundze
un sākusi ar elkoņiem atbrīvot ceļu.
Nokļuvusi visiem priekšā viņa pa vienam vien sametusi sivēnus maisā,
samaksājusi prasītos 10 latus par gabalu un tikpat ātri nozudusi. Vēlāk šī
agresīvā sieviete redzēta otrā tirgus
malā tirgojot tos pašus sivēnus jau par

12 latiem gabalā.
Traģikomisks
atgadījums
lopu tirgū noticis ar kādu vērsi. Viens
onkulītis bija atvedis pārdošanai lielu,
vecu un ļoti dusmīgu bulli. Drīz kāds
žīds to nopircis un atstājis uz laiku
turpat pie ragavām piesietu. Pēkšņi
vērsis dusmu uzplūdā sācis badīt zirgu. Izcēlās īsts tracis, kura laikā vērsis
norāvies un devies tirdzinieku pūlī,
apdraudēdams cilvēkus. Atsteidzies
kārtībnieks mēģinājis ar citu cilvēku
palīdzību satrakojušos bulli sagūstīt.
To izdarīt neizdevās tāpēc kārtībnieks
ar citu piekrišanu sācis šaut lopam
pierē. Lodes viena pēc otras atlēkušas
un vērsis tikai lepni kratījis galvu.
Vēlāk atnests lielais mauzers un lops
pievarēts. Pavisam tika izšautas 23
patronas.
Interesants gadījums tirgus dienā noticis Neretas stacijā.
Kāds zemnieks no tirgus piebrauca ar kasti tajā brīdī, kad vilciens
uzsāka braucienu. Bagāžu vairs
nepieņēma, bet prece zemniekam bija
obligāti jānogādā galapunktā. Daudz
nedomādams viņš griezis zirgu riņķī
un pa lielceļu aizbraucis ka dubļi vien
nošķīda.Mazajam bānītim pienākot
Lones stacijā pasažieriem bijis liels
pārsteigums, jo zemnieks ar savu kasti jau bijis priekšā. Bagāžu pieņēma,
bet zemnieks bārdu glaudīdams
smējis vien: “Tējmašīna manam rumakam tīrais nieks.” Par “tējmašinu”
tolaik vietējie iedzīvotāji sauca viciena lokomotīvi.
Tāds bija Neretas tirgus
ar priecīgiem un ne tik priecīgiem
atgadījumiem.Tāds bija Neretas
tirgus, kas tik daudz krievu, žīdu,
leišu un latviešu, rubļu, litu, latu un
santīmu redzējis! Tikai Neretas tirgus šajā pusē bija tik daudz priecīgu
cilvēku pulcinājis un kārtīgas
andelēšanās pieredzējis. Tāds Latvijas brīvvalsts laikos bija slavenākais
tirgus Augšzemē.
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Neretas novada vēstis

Neretas novada domes 20. augusta sēdes lēmumi
Nolēma no 2009.gada 21.au- 21% 0,26 = 1,51 Ls/m2 (telpu noma,
gusta iecelt Neretas sociālās aprūpes cen- ūdens, kanalizācija, elektrība, telpu
kopšana, sausie atkritumi);
tra vadītājas amatā Inu Riekstiņu.
•
NMP – 1,49 Ls/m2 telpu apNolēma no 2009.gada 1.sep- kure apkures sezonā, plus PVN 21% Ls
tembra līdz 31.decembrim apstiprināt 0,31 = 1,80m2. Kopā ziemas mēnešos
sociālās aprūpes centra izcenojumu par 256,66 Ls/m2 plus PVN 21% Ls 53,90 =
310,56 Ls.
vienas personas uzturēšanos iestādē:
Ģimenes ārstu prakses maksa
•
Ls 225,00 mēnesī (ja persona ir •
par telpām: 4,07 Ls/m2 plus PVN 21%
bijušā Aizkraukles rajona iedzīvotājs);
•
Ls 317,70 mēnesī (ja persona Ls 0,85 = 4,92 Ls/m2 (maksā iekļauta
nav bijušā Aizkraukles rajona iedzīvotājs) telpu noma, apkure, elektrība, ūdens,
kanalizācija, sausie atkritumi, telpu
Apstiprināja Neretas sociālā aprūpes cen- kopšana).
•
Apstiprināja sociālā aprūpes
tra maksu par telpām:
•
NMP 1,25Ls/m2 plus PVN centra „Nereta” 2009.gada amatu sarak-

stu no 1.septembra.
Apstiprināja sekojošu Neretas novada pašvaldības sociālā dienesta
struktūru:
1.Dienesta vadītājs
2.Sociālais darbinieks – Neretas pagasta
pārvaldē
3.Sociālā darba speciālists - Neretas pagasta pārvaldē
4.Sociālā darba speciālists - Mazzalves
pagasta pārvaldē
5.Sociālā darba speciālists – Zalves pagasta pārvaldē
6.Sociālā darba speciālists – 0,5 slodzes
Pilskalnes pagasta pārvaldē – pilda 0,5
slodze sociālā darba speciālista

pienākumus Neretas pagasta pārvaldē)
Nolēma no 2009.gada 21.augusta Neretas novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītāja amatā iecelt Aldi
OZARSKI.
Nolēma
2009.gada
19.septembrī Neretas pagastā rīkot
rudens gadatirgu nosakot sekojošu maksu
par vienu tirdzniecības vietu tirgus dienā:
•
Pārtikas preču, rūpniecības
preču tirgotājiem un loterijai – Ls 3,00
•
individuālajiem ražotājiem –
Ls 1,00.
Nolēma piedalīties ES ERAF
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Mazzalves pagastā. Ērberģes ciema

kanalizācijas, attīrīšanas iekārtas un
ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija”
realizācijā;
Nolēma pieņemt saistošo noteikumu projektu Nr.4 „Par Neretas novada
pašvaldības 2009.gada speciālo budžetu”.
Nolēma
saskaņā
ar
17.03.1994.g.likuma „Par pilsētas domes,
novada domes un pagasta padomes
deputāta statusu” 2.panta 1.daļas 1.punktu, izbeigt pirms termiņa Neretas novada
domes deputātu Dzintras Noreikas, un
Jura Zālīša, pilnvaras.

Neretas novada domes 24. septembra sēdes lēmumi
Apstiprināja vēlētāju apvienības „Atklāti
novadam” deputātu kandidātu Aldi
OZARSKI, par Neretas novada domes
deputātu.
Apstiprināja vēlētāju apvienības „Mūsu
laiks novadam” deputātu kandidātu Viktoriju TRUKŠU par Neretas novada
domes deputātu.
Apstiprināja
izmaiņas
komiteju
sastāvos pēc kurām Finašu un attīstības
patstāvīgajā komitejā darbosies sekojoši
deputāti: Antons Blūms, Arvīds Kviesis,
Mārīte Grigāne, Aivars Miezītis, Kaspars Ādams, Juris Smirnovs un Viktorija
Trukša.
Sociālās un veselības aprūpes patstāvīgajā
komitejā darbosies sekojoši deputāti:
Arvīds Grigāns, Inga Apeināne, Ineta Klimoviča, Danute Avena un Juris
Smirnovs.
Izglītības
un
kultūras
jautājumu
patstāvīgajā komitejā darbosies sekojoši
deputāti: Žanna Miezīte, Aivars Miezītis,
Aldis Ozarskis, Kaspars Ādams un Viktorija Trukša.
Apstiprināja par Neretas novada Izglītības
nodaļas vadītāju Žannu MIEZĪTI, nosakot nepilnu darba laiku (0,5 likmes) un
amatalgu Ls 240,00 (pirms nodokļa nomaksas), finansējumu paredzot no novada
pašvaldības administrācijas budžeta.
Noteica:
1.Administratīvās komisijas locekļa darba samaksa – Ls 2,00 (divi lati) stundā;
2.Dzīvokļu
jautājumu
komisijas
priekšsēdētāja darba samaksu – Ls 20,00
(divdesmit lati) mēnesī.
Nolēma Neretas vidusskolas dienesta
viesnīcā klientiem apstiprināt sekojošus
tarifus par diennakti:
•
istabā, kurā ir vairāk kā 2
iemītnieki - Ls 4,00 katram klientam;
•
divvietīgā istaba – Ls 5,00 katram klientam;
•
„komunālā” dzīvokļa tipa
istabā – Ls 3,00 katram klientam.
•
grupai, kurā ir 10 un vairāk
klientu – Ls 3,00 katram klientam,
neatkarīgi kādā istabā dzīvo;
•
par katru nākamo dienesta
viesnīcā pavadīto dienu atlaide 25%

apmērā no sākotnējās diennakts cenas;
Atbalstīja A.Liepiņa priekšlikumu piešķirt
no katras pagasta pārvaldes 1 reizi mēnesī
degvielu vienam reidam 150 km garumā.
Nolēma:
1.
Izmaksāt ikmēneša pabalstu
uzturlīdzekļiem audžuģimenē ievietota
bērna uzturam Ls 60,-.
2.
Izmaksāt
pabalstu
audžuģimenei mīkstā inventāra iegādei
Ls 240,- gadā par pabalsta izmaksas noteikumiem vienojoties ar audžuģimeni.
3.
Izmaksāt audžuģimenei pabalstu līdz Ls 30,- mēnesī audžuģimenē
ievietota bērna ārstēšanai (medikamentu
un ar medicīnas izdevumiem saistīto
izdevumu segšanai) , ja ir pamatojums
par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedzis primārās veselības aprūpes ārsts
vai ārsts speciālists, ja par minētajiem
izdevumiem ir iesniegti izdevumus
apliecinoši dokumenti – kases čeki un
stingrās uzskaites maksājumu kvītis no
ārstniecības iestādēm vai aptiekas.
4.
Pabalstu medicīnas izdevumu
segšanai audžuģimenē ievietota bērna
ārstēšanai un veselības aprūpei turpmāk
ņemt vērā pie Neretas novada pašvaldības
saistošo noteikumu par sociālo aprūpi un
sociālajiem pabalstiem izstrādes.
5.
Šādu uzturlīdzekļu izmaksu
veikt līdz jaunā nolikuma apstiprināšanai.
Nolēma:
1.Apstiprināt Neretas novada saistošos
noteikumus Nr.5 „Neretas novada teritorijas plānojums”’
2.
Neretas novada saistošos noteikumus Nr.2„Neretas novada teritorijas plānojums”, veido ietilpstošo bijušo
vietējo pašvaldību (novada teritoriālo
vienību) spēkā esoši sekojoši saistošie
noteikumi:
2.1.
Neretas pagasta padomes 2006.
gada 12.jūnija sēdes (protokols Nr.16 §1)
saistošie noteikumi Nr.6 „Par Neretas pagasta teritorijas plānojumu” 2006.-2018.
gadam ar plānojuma daļām „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”,
„Grafiskā daļa”;
2.2.
Mazzalves pagasta padomes
2009.gada 15.maija sēdes (protokols Nr.5

§1) saistošie noteikumi Nr.2 „Par Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma 20092021.gadam apstiprināšanu un Mazzalves
pagasta padomes saistošo noteikumu Nr.2
„Mazzalves pagasta teritorijas plānojuma
2009-2021.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi”
izdošanu.”;
2.3.
Zalves pagasta padomes 2008.
gada 22.februāra sēdes (protokols Nr.2
§6) saistošie noteikumi Nr.2 „Zalves pagasta teritorijas plānojums 2008.- 2020.
gadam” un plānojuma daļas „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi,”
Grafiskā daļa;
2.4.
Pilskalnes pagasta padomes
2006.gada 16.novembra sēdes (protokols
Nr.13 §1) saistošie noteikumi Nr.8 „Par
Pilskalnes pagasta teritorijas plānojumu”
2007.-2019.gadam;
3.
Neretas novada saistošie noteikumi Nr.2 „Neretas novada teritorijas
plānojums” stājas spēkā nākamajā dienā
pēc tam, kad lēmums par pašvaldības
saistošo noteikumu izdošanu publicēts
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikumu.
Ievēlēja
Aini
LIEPIŅU
par
Administratīvās komisijas locekli.
Apstiprināja par Neretas novada vēlēšanu
komisijas locekļiem Ilgu Babrovu, Evitu
Vīnakalni, Edīti Dābolu, Sandru Rusiņu,
Gunitu Gorbačovu, Zandu Pauloviču un
Vinetu Ginoti.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības
Dzīvokļu komisijas nolikumu.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības
dzīvokļu komisijas 2009. gada 20. augusta sēdes protokolu Nr. 1 un 2009. gada 7.
septembra sēdes protokolu Nr.2 un tajās
pieņemtos lēmumus.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „ Noras” , Zalves
pagastā Neretas novadā , 28,20 ha
platībā , ar kadastra Nr.3296 007 0082.
Pārdošanas cena Ls 6000,00 (seši tūkstoši
latu).
Atdalīja no nekustamā īpašuma „Rasas”,
Zalves pagastā Neretas novadā, 7,4 ha
kopplatībā, kadastra Nr.3296 013 0029

, neizstrādājot sadalīšanas projektu vai
detālplānojumu.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „ Liepas” , Zalves
pagastā Neretas novadā , 5,3 ha platībā ,
ar kadastra Nr.3296 0130029. Pārdošanas
cena Ls 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši
latu).
Piekrita Valdim Purvinskim samazināt
zemes izpirkšanas maksu nekustamajam
īpašumam „Bumbieri”, kadastra Nr. 3296
007 0054, 71,5 ha platībā, Zalves pagastā,
Neretas novadā, par zemes lietošanas laiku 9 gadi – 18%.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „Stūri” Neretas
pagastā Neretas novadā, kadastra Nr. 3270
007 0018, kas sastāv no zemes 1,2857 ha
un ēkām uz tā, kas ierakstītas Neretas pagasta Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.29.
Pārdošanas cena Ls 20 000,00 (divdesmit
tūkstoši lati 00 santīmi).
Atļāva Jāzepam Čipānam, legalizēt
un nodot ekspluatācijā 1988. gadā par
saviem līdzekļiem un saviem spēkiem
uzbūvēto saimniecības ēku, kadastra Nr.
32700070056003.
Atļāva Mirdzai Regutei, legalizēt un
nodot ekspluatācijā 2003. gadā par saviem
līdzekļiem un saviem spēkiem uzbūvēto
saimniecības ēku - šķūni, kadastra Nr.
32700070460004.
Nolēma nodibināt ceļa servitūtu pa
nekustamo īpašumu „Neretiņa”, kadastra
Nr. 3274 005 0275, 0,1 ha platībā, par labu
nekustamajiem īpašumiem „Dainas”, kadastra Nr. 3274 004 0062, un „Cebriņi”,
kadastra Nr. 3274 005 0153.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „ Āriņas 1” , Mazzalves pagastā Neretas novadā , kas
sastāv no diviem zemes gabaliem - ar
kadastra Nr.3266 012 0022 platība 14
ha un ar kadastra numuru 3266 012 0055
– platība 2,82 ha. Pārdošanas cena Ls 5
000,00 (pieci tūkstoši lati 00 santīmi).
Anulēja deklarēto dzīvesvietu Skaidrītei
Mikalkevičai, Gunai Mikalkevičai, Baibai
Mikalkevičai, Kristapam Mikalkevičam,
jo minētajām personām nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā

Pasta ielā 8 – 13, Neretā, Neretas novadā.
Izvirzīja Ojāra Vācieša prēmijas dzejā
piešķiršanai Viļņa Vietnieka dzejoļu
krājumu „Sēlijas vējš”.
Atbalstīja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas projekta „Seniori skolai”
īstenošanu.
Piešķīra Ērberģes evaņģēliski luteriskajai draudzei adresi „Ērberģes baznīca”,
Mazzalves pagasts, Neretas novads.
Apstiprināja Neretas sociālās aprūpes
centra nolikumu – pielikumā uz 6 lpp.
Apstiprināja Neretas pirmskolas izglītības
iestādes “Ziediņš” nolikumu – pielikumā
uz 5 lpp.

Apiņš. Visčaklākie savās darbnīcās bija
Sanda Dābola, Edgars Barvinskis, Līva
Štāle un Roberts Apiņš. Šie dalībnieki
saņēma īpašas balvas no Valsts valodu
aģentūras.
Pēc svinīgās balvu pasniegšanas
jautri izkustēties Pasaules kultūru deju
ritmos palīdzēja perkusionistu grupa.
Muzikālā apvienība Nila Īles vadībā ar
sitamajiem un pūšamajiem instrumentiem ieveda klātesošas dabas deju ritmos.
Pēc dejām visi valodnieki mielojās pie
bagātīgi klāta zviedru galda un risināja
interesantas sarunas dažādās Eiropas
valodās.
Pozitīvas emocijas guvām arī pirmdienas pēcpusdienā, kad elektroniskajā

pastā ienāca pateicība no Valsts valodu aģentūras direktora Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa skolotājiem un skolēniem:
„Sirsnīgs paldies par brīnišķīgajiem
Latvijas āboliem un asterītēm! Patiesi novērtēju. Un paldies par čaklo
piedalīšanos mūsu pasākumos. Patiess
prieks par to.
Uz drīzu redzēšanos.
Ar cieņu, Valdmanis.”

Nolēma:
1.1. Apstiprināt precizēto Mazzalves pagasta pārvaldes ceļu sarakstu ar ceļu kopgarumu 67,71 km ( Pielikums Nr.1.1.)
1.2. Apstiprināt precizēto Mazzalves pagasta pārvaldes ielu sarakstu ar ielu kopgarumu 4,78 km ( Pielikums Nr.1.2.)
2.1. Apstiprināt Neretas pagasta pārvaldes
ceļu sarakstu ar ceļu kopgarumu 61,29
km ( Pielikums Nr.2.1.)
2.2. Apstiprināt Neretas pagasta pārvaldes
ielu sarakstu ar ielu kopgarumu 9,17 km
(Pielikums Nr.2.2.)
2.3. Mainīt VZD kadastra reģistrā Neretas
pagasta ceļa ar kadastra Nr. 32700030140
nosaukumu no Svajāni – Upmaļi uz
Svajāni – Jaundrusti.
3.1. Apstiprināt Pilskalnes pagasta
pārvaldes ceļu sarakstu ar ceļu kopgarumu 41,1 km ( Pielikums Nr.3.1.)
3.2. Apstiprināt Pilskalnes pagasta
pārvaldes ielu sarakstu ar ielu kopgarumu
2,074 km ( Pielikums Nr.3.2.)
4.1. Apstiprināt Zalves pagasta pārvaldes
ceļu sarakstu ar ceļu kopgarumu 39,2 km
(Pielikums Nr.4.1.)
4.2. Mainīt VZD kadastra reģistrā ceļa
Nr. 3 Zalve – Kapudruvas ar kadastra Nr.
32960060206 un garumu 8 km lietošanas
mērķi no zemes uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
– 0101 uz zemi dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā – 1101.

Valodu dienas

26. septembrī Valsts 1.
ģimnāzijā
notika
Valsts
valodas
aģentūras rīkoto Eiropas Valodu dienu
noslēguma pasākums. Tāpat kā pērn, arī
šogad Neretas jaunieši aktīvi iesaistījās
aģentūras piedāvātajā viktorīnā un
valodu darbnīcās. Viktorīnā „Valodas
pētnieks” piedalījās pieci Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni, no
kuriem visaugstāk tika novērtēts Līvas

Štāles darbs. Līva ieguva 1. vietu starp visas valsts dalībniekiem, pateicoties darba
īpašajam noformējumam, precīzajām
atbildēm un trāpīgajiem komentāriem.
Piemēram, uz jautājumu par to, kas uz
precēm ir uzraksts „gratis”, Līva ne tikai
atrada skaidrojumu „bezmaksas”, bet arī
pārbaudīja šī vārda eksistenci praktiski,
kas diemžēl pierādīja , ka mūsdienās būtu
dīvaini saņemt preci par velti.
Šogad pasākuma ietvaros interesentiem bija iespēja iepazīt kādu
no 18 Eiropas valodām. Šo valodu vidū
bija gan mums ļoti labi zināmās kaimiņu
tautu valodas, gan eksotiskas un maz
dzirdētas. Valodu darbnīcas vadīja īpaši
cilvēki, kuriem vienlīdz tuva ir gan

latviešu, gan kāda cita Eiropas valoda.
Darbnīcās skolēni iepazinās ar valodu
īpatnībām, raksturīgākajām pazīmēm
un vēsturiskiem faktiem. Katram grupas
biedram bija iespēja parādīt savas spējas
ātri saprast un pielietot gūto informāciju.
Dažās grupās bija iespējams izcelties ar
jau iepriekš uzkrātām zināšanām. Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni,
kuri piedalījās valodu darbnīcās: spāņu–
Dace Butenaite, Laura Saldovere; itāļu–
Liene Vasariņa, Jānis Bajinskis; ungāru–
Laura Skovronska, Edgars Barvinskis;
norvēģu – Zane Vaļule; lietuviešu – Sanda Dābola; dāņu – Eduards Andersons,
Līva Štāle, Jānis Bešmeņovs; īslandiešu
– Dāvis Gorbačovs; latviešu – Roberts

Laura Skovronska,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11.klases skolniece
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Neretas novada vēstis

Zalvē

INFORMĀCIJA

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
Neretas novada bāriņtiesas
attīstībai (ELFLA) izsludināto atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Laupriekšsēdētāja
ku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam Pasākumā „ Pamatpakalpojumi ekoINGA
JERMUŠA
nomikai un iedzīvotājiem” , kurā Zalves pagasta pārvalde iesniedza projekta iesniegumu Zalves kultūras nama rekonstrukcijai. Pasākuma mērķis atbalstīt investīcijas
Apmeklētājus pieņem:
publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
apdzīvotības saglabāšanos un radīt pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi Zalves paTrešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
gasta iedzīvotājiem.
Pēc iepirkuma procedūras veikšanas šobrīd jau rit projekta pirmais un otrais
un no plkst. 13.00 līdz 16.00
posms, darbus veica SIA „ Jards” - ierīkots bruģakmens segums pie Zalves kultūras Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
nama,. ir noslēgts līgums ar SIA ”Obex” un jau uzsākti darbi pie Zalves kultūras nama
un no plkst. 13.00 līdz 18.00
jumta rekonstrukcijas, kā arī tiek veikti darbi pie kultūras nama fasādes uzlabošanas.
Tālrunis: 65176166
Turpinās darbi pie artēzisko urbumu pieslēgšanas ūdenstīklam. Darbu
Notariālos apliecinājumus Neretas, Piluzsākušas un savas funkcijas veic Sproģu ciema attīrīšanas iekārtas, notiek tāmēšanas
skalnes un Zalves iedzīvotāji var veikt
darbi par Zalves ciema attīrīšanas iekārtu atjaunošanu.
Dz.Noreika
Neretas novada bāriņtiesā apmeklētāju
pieņemšanas laikos.

Pilskalnē
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „ Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” ietvaros, Pilskalnes pagastā tiek īstenots projekts „ Pilskalnes ciema
ceļu seguma rekonstrukcija”, kura rezultātā rekonstruēja Nākotnes , Draudzības un
Kalna ielas. Darba gaitā tika uzklāts jauns asfaltbetona segums minētajām ielām,
atjaunota gājēju ietve pie daudzdzīvokļu mājas Nākotnes ielā 21, izveidotas auto
transporta stāvvietas Nākotnes ielā. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ošukalns”
projekta ieviešanas izmaksas sastādīja Ls 64928.35 ( t.sk. PVN 21% Ls 11268.56)
Projekta rezultātā uzlabojās pagasta iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un uzlabojās
pagasta tēls.
A.Vadzīte

Izveido vēlēšanu komisiju
Ir izveidota Neretas novada vēlēšanu komisija. Tā turpmākos četrus gadus
nodrošinās Saeimas, Eiropas parlamenta un novada Domes vēlēšanu, kā arī Tautas
nobalsošanas sagatavošanu un norisi novadā.
Domes sēdē 24.septembrī tika pieņemts lēmums novada vēlēšanu komisiju veidot septiņu cilvēku sastāvā. Pieteikto kandidātu skaits bija lielāks nekā
nepieciešams, tāpēc notika balsošana. Balsošanas rezultātā Neretas vēlēšanu komisijā
tika ievēlēti pārstāvji no visām mūsu novadā ietilpstošajām pagastu pārvaldēm. Par
Neretas novada vēlēšanu komisijas locekļiem tika apstiprināti Ilga Babrova (Pilskalnes pagasts), Evita Vīnakalne (Neretas pagasts), Edīte Dābola (Zalves pagasts),
Sandra Rusiņa (Neretas pagasts), Gunita Gorbačova (Neretas pagasts), Zanda
Pauloviča (Zalves pagasts) un Vineta Ginote (Mazzalves pagasts).

Informācija
Neretas novada domes izglītības nodaļas vadītāja pieņems
apmeklētājus novada domes telpās otrdienās no plkst. 10.00
līdz 17.00
Cienījamie novada iedzīvotāji!
Lūdzam savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa un
komunālo pakalpojumu maksājumus.
“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.

SVEICAM JUBILĀRUS!

Lauksaimniekiem!

Ar 2009. gada 1. oktobri Neretas novada
pašvaldībā darbu ir uzsākusi lauku
attīstības speciāliste Danute Avena,
kuru konkursa kārtībā izvēlējās Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Oktobrī nozīmīgas dzīves jubilejas svin: kopā ar Lejasdaugavas Lauku attīstības
biroju. Lauku attīstības speciālistes
60 gadi
patreizējā darba vieta ir Pilskalnes
Velta Siliņa Neretā
pagasta pārvaldē, bet katra mēneša
Jānis Dargēvičs Neretā
otrajā otrdienā no plkst. 10.00 līdz 15.00
65 gadi
viņa pieņems apmeklētājus Mazzalves
Valentīna Hodorova Neretā
pagasta pārvaldes telpās. Ja radīsies
Vanda Jasinska Mazzalvē
nepieciešamība pēc konsultācijām un
Juris Kulbis Neretā
palīdzības dokumentu kārtošanā, tiks
70 gadi
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
organizēti pieņemšanas laiki arī citās
Alda Šustiņa Neretā
Benita Ziemele
pagastu pārvaldēs.
Ausma Kārtiņa Zalvē
Neretas novada Mazzalves bāriņtiesā
Darbu turpina arī lauku speciālistes
Janīna Puzaka Mazalvē
Mudīte Grīnvalde Neretas pagastā un
Artūrs Laukazīle Mazzalvē
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Gunita Gorbačova Zalves pagastā.
Julijons Mačeks Neretā
un no plkst. 13.00 līdz 17.30
PAZIŅOJUMS
75 gadi
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Piena ražotājiem - NENOKAVĒSIM
Aina Bringmane Zalvē
un no plkst. 13.00 līdz
DATUMUS !!!
Lauma Dzene Mazzalvē
17.00
Kvotas darījumi jāiesniedz līdz 31.
Valentīna Beļūne Neretā
Tālrunis: 65175144
decembrim par pastāvīgās kvotas
Aija Osīte Neretā
Mazzalves pagasta iedzīvotāji notariālos
pārveidošanu.
Elmārs Freibergs Neretā
apliecinājumus var veikt Neretas novada
Iesniegums kvotas saņemšanai no valsts
Anatolijs Krjahovs Neretā
Mazzalves bāriņtiesā apmeklētāju
rezerves līdz 01.11.2009. – ja piena
85 gadi
pieņemšanas laikos.
ražotājs, kurš iepriekšējā kvotas gadā
Velta Loba Zalvē
izpildīja kvotu 100 % vai vairāk.
Raisa Grjoza Neretā
Pilskalnes un Zalves pagastu iedzīvotāji
INFORMĀCIJA
100 gadi
bāriņtiesas kompetences jautājumos
Valdība 2009. gada 6. oktobrī apstiprināja
Milda Krasta Zalvē
var griezties pie novada bāriņtiesas
Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos
loceklēm:
Ministru Kabineta (MK) noteikumus
Lai stipra veselība, dzīvotprieks un
dvēseles gaišums ir ceļabiedrs vēl ilgus „Valsts un Eiropas Savienības atbalPilskalnes pagasta pārvaldē pieņem
sta piešķiršanas, administrēšanas un
bāriņtiesas locekle
gadus!
uzraudzības kārtība pasākuma „Meža
Anita Samoilova:
ekonomiskās
vērtības
uzlabošana
Neretas pagasta dzimtsarakstu
„īstenošanai”.
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
nodaļā reģistrētas laulības
Jaunajos noteikumos paredzēts atvieglot
Ceturtdienās no plkst. 12.30-16.30
atbalsta saņemšanas procesu.
Tālrunis: 65176480
Trainis Mārtiņš un Rusanova Baiba –
Pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības
2009.gada 11.jūlijā
uzlabošana” ietvaros tiek atbalstīta
Zalves pagasta pārvaldē pieņem
Bokiševs Juris un Elksne Jolanta –
jaunaudžu
kopšana,
mazvērtīgu
bāriņtiesas locekle
2009.gada 31.jūlijā
mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instruIveta Muraška:
Sveicam jaunlaulātos!
mentu un aprīkojuma, kas paredzēts
jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Mazzalves, Zalves un Pilskalnes pagastu
mežaudžu nomaiņai, iegāde. NoteiCeturtdienās no plkst. 13.00-17.00
dzimtsarakstu nodaļās laulības nav
kumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas
Tālrunis: 65176253
reģistrētas.
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Iespējams, ka sākot ar 2009. gada 16. okNeretas novada domes, pagasta
Dzimtsarakstu nodaļās
tobri Valsts varētu sākt izmaksāt 70 % no
pārvalžu un iestāžu telefonu
reģistrētie jaundzimušie
vienotā platību maksājuma ( ~ 27 Ls/ ha )
numuri:
Jūlijs
Strādājot kā Lauku attīstības speciāliste
Mazzalve- Ligitai Eļļukai un Gundaram
būšu ļoti pateicīga par ierosinājumu un
Misūnam piedzimusi meitiņa Agnija
priekšlikumu iesniegšanu turpmākajam
Neretas novada domes priekšsēdētājs
darbam un sadarbībai ar novada lauk65176155
Augusts
saimniekiem.
Neretas novada domes sekretāre
Mazzalve- Sarmītei Brokanei un HelmuInformāciju sagatavoja
65176166
tam Kučinskim piedzimusi meitiņa
Danute Avena
Neretas novada sociālais dienests
Kristena
Lejasdaugavas LAB Neretas novada
28736654
Agnijai un Arnim Baltačiem piedzimis
lauku attīstības speciāliste
Neretas pagasta pārvalde 65176536
dēliņš Dāniels
Tālrunis: 65176489, mob. 26516730
Neretas vidusskola 65176504
Zalve- Solvitai Veidei un Guntim BubiE- pasts: danute2@inbox.lv
Neretas kultūras nams 65176160
nam piedzimusi meitiņa Paula
Neretas SAC 65176450
Nereta – Lanai un Kazimiram
Neretas pagasta pārvaldes
Neretas bibliotēka 65176162
Sīpoliņiem Lanai piedzimis dēliņš
lauksaimniecības konsultante
Neretas bērnudārzs 65176541
Krišjānis Filips
M.GRĪNVALDE
Muzejs „Riekstiņi” 65176467
Septembris
PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS NEREMazzalves pagasta pārvalde 65175132
Nereta- Rimai un Imantam Štāliem
TAS KULTŪRAS NAMA TELPĀS
Mazzalves pamatskola 65175137
piedzimis dēliņš Linards
Mēmeles SAC 65175153
Zanei Pūpolai piedzimusi meitiņa
Pirmdienās 9.00 - 14.00
Zalves pagasta pārvalde 65176232
Katrīna
Trešdienās 9.00 - 14.00
Sproģu pamatskola 65176215
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Pilskalnes pagasta pārvalde 65176480
Aicināti pieteikties visi interesenti, kas
vēlas nodarboties ar mājražošanu (piens,
Mainīts laiks vietējās nozīmes autobusu kustības maršrutos
gaļa, dārzeņi, u.t.t.)
NERETA-DAUDZEVA-AIZKRAUKLE AIZKRAUKLE-DAUDZEVA- NERETA
SEMINĀRAM - KURSIEM
„MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS
Nereta 8.05
Aizkraukle 15.00
PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ”
Censoņi 8.13
Daudzese 15.25
ar PVD lektoru un inspektoru
Pilskalne 8.17
Zalve 15.47
piedalīšanos.
Mičūnes 8.24
Zalves pagrieziens 15.56
Norises vieta – NERETA. Pieteikšanās
Sproģi 8.29
Sproģi 16.01
un cita papildus informācija pie Neretas
Zalves pagrieziens 8.34
Mičūnes 16.06
lauksaimniecības konsultantes Mudītes
Zalve 8.43
Pilskalne 16.13
Grīnvaldes - tel.: 26405236
Daudzese 9.05
Censoņi 16.17
Nereta 16.25
Aizkraukle 9.30
Gadi ir dīvaini dārgumi,
Birst tie kā ziedi no ābeles salnās,
Un šķiet, Tev sētuvē viņu tik daudz,
Ka vari tos kaisīt bez skaita.

