Neretas novada domes informatīvais izdevums

Nr. 4(8)

2010.gada aprīlis

Neretas novada Grāmatu svētki izdevās!
26.martā Neretā notikušie
Grāmatu svētki bija lielākais
šīgada
Neretas
novada
bibliotekāru un kultūras cilvēku
kopdarbs – kopā tika izstrādāta
svētku programma, sameklēti un
uzrunāti Neretas novada cilvēkus
interesējoši rakstnieki. 13.aprīlī
visa Neretas Grāmatu svētku organizatoru darba grupa sapulcējās
vēlreiz un izvērtēja paveikto.
Pēc
Grāmatu
svētku
apmeklētāju atsauksmēm svētki
mums izdevās. Paldies Aizkraukles reģiona kolēģiem par atbalstu,
īpaši Pļaviņu novada un Jaunjelgavas novada Daudzeses pamatskolas bibliotēku vadītājām, kuras
atveda uz Neretas novada Grāmatu
svētkiem daudz savu lasītāju.
Grāmatu svētku organizatori no
sirds pateicas Grāmatu svētku
daudzo nodarbību vadītājiem.
Neretas un Mazzalves pirmsskolas bērni un audzinātājas saka

paldies par jaukajām nodarbībām
ar Karlsonu (Aiju Dārziņu) un par
Lieldienu noskaņu rotaļām kopā
ar folkloristiem Medeņiem.
Grāmatu svētkus labprāt atceras sākumskolas bērni, kuri
ar aizrautību klausījās savas
skolasbiedrenes Zanes Vaļules
sarakstītos stāstus, ar skolotāju
Natāliju Grīnvaldi iesaistījās
radošajā tēlu darbnīcā „Zanes
stāsti”, darbojās kopā ar folkloristiem Medeņiem un vēlāk ar
„Ērberģietēm” piedalījās dažādās
jautrās spēlēs.
Arī pamatskolas un vidusskolas skolēniem Grāmatu svētkos
bija pietiekami plašs pasākumu
piedāvājums. Sorosa fonda –
Latvija atbalstītā psiholoģes
Vēsmas Sīpolas vadītā diskusija
„Skola: saskarsmes kultūra vai
tās trūkums” bija negaidīti kupli apmeklēta, kas organizatoriem radīja zināmas problēmas.

Skolēni ļoti pozitīvi novērtē
iespēju tikties ar grāmatu „Es
grāmatas nelasu” un „Virtuālais
eņģelis” autori Kristīni Ulbergu
– Rubīni (literatūras skolotāju
mudināti,
daudzi
minētās
grāmatas par pusaudžiem tik
aktuālajiem jautājumiem izlasīja,
speciāli gatavojoties šai tikšanās
reizei.) Folkloristi Iveta un Vidvuds Medeņi arī pamatskolas
skolēniem deva iespēju izjust Lieldienu tuvošanos, izspēlēt Latvijas
radio tik iecienīto spēli „Greizie
rati” ar atjautīgu mīklu minēšanu.
Zēniem bija iespēja apmeklēt
arī radošās darbnīcas būrīšu
gatavošanā kopā ar mājturības
skolotāju G.Grieķeri, bet meitenes pie skolotājas M. Reiznieces paspēja apgūt tapošanu, lai
sev aši radītu pa košai šallītei.
Skolēni ļoti labprāt darbojās
arī improvizācijas teātrī „Te un
tagad”, ko vadīja skolotājas, dramatisko kolektīvu vadītājas novada skolās Aija Kalnāre un Silvija Lisovska.
Pasākuma
organizatori bija gandarīti arī par kupli

apmeklētajiem
pasākumiem
kultūras namā, kur bija iespēja
iesaistīties Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā un „Latvijas Avīzes” publiskajā diskusijā
„Mazā uzņēmējdarbība novados
– ES un valsts atbalsts”, kur uz
diskusijas dalībnieku jautājumiem
atbildēja EP deputāte Inese
Vaidere (PS), 9.Saeimas deputāts,
Eiropas lietu un Tautsaimniecības
komisijas
loceklis
Dzintars
Zaķis (JL), Māris Ārbergs (TP),
Nikolajs Sokols (SC), ZZS, TB/
LNNK pārstāvji. Grāmatu svētku
apmeklētājiem saistošas likās pēc
diskusijas noorganizētās tikšanās
ar rakstniekiem Annu Skaidrīti
Gailīti, Dzintru Šulci un Ēriku
Hānbergu.
Grāmatu svētkos tika atklāta,
bet vēl arvien Neretas pagasta
bibliotēkā ir apskatāma grāmatu
izstāde „ASV mūsu bibliotēkās”,
kur
izkārtotas
arī
ASV
vēstniecības novada bibliotēkām
dāvātās grāmatas.
Lauku bibliotēku atbalsta
biedrība Grāmatu svētkos Aizkraukles reģiona un Neretas no-

vada bibliotēkām dāvāja grāmatas
un dāvanu kartes grāmatu iegādei
2466,40 Ls vērtībā. Arī tas ir
liels pozitīvs ieguvums 7 novada bibliotēkām grāmatu fonda papildināšanā. Paldies par
dāvinājumu Grāmatu svētku organizatoru vārdā Latvijas Valsts
prezidentam Valdim Zatleram,
ASV vēstniecībai, Antai Rugātei,
Latvijas Mobilajam Telefonam,
partijām Jaunais laiks, Tautas partija, Zaļo un Zemnieku savienība,
Pilsoniskā savienība, Saskaņas
centrs, izdevniecībām Zvaigzne
ABC, Nordik, Jumava, Avots,
Likteņstāsti, Lauku Avīze, Jelgavas tipogrāfijai, Poligrāfijas infocentram, Mārketinga padomei,
Sorosa fondam – Latvija, LU fondam, Latvijas Dzelzceļam, Rēriha
grāmatnīcai!
Pēc
Grāmatu
svētkiem
apmierināti bija arī grāmatu
komercizstādes dalībnieki, jo
neretieši bija aktīvi grāmatu
pircēji.
Grāmatu svētku organizatoru
vārdā Žanna Miezīte

saimniece mums palīdz mācībās,
jo esam veidojuši sadarbību
dažādu latviešu valodas un
literatūras stundu tēmu apguvē,
tādējādi vairāk iepazīstot mūsu
novada kultūras un valodas
saknes. Smēlāmies saskarsmes
pieredzē Neretas novada Jaņa
Jaunsudrabiņa
vidusskolā,
apmeklējot pasākumus „ Grāmatu
svētku” ietvaros.
Mēs lepojamies ar savu dejotprieku! Šis ir Dziesmu un Deju
svētku gads. Mēs piedalījāmies
tautisko deju skatē, lai gūtu iespēju
piedalīties lielajā pasākumā Rīgā.
Skolā darbojas pašpārvalde,
kura palīdz organizēt dažādus
pasākumus. Interesants pasākums
šogad bija „Prognožu spēle”
Ziemas olimpisko spēļu laikā.
Skolēni un skolotāji aktīvi
prognozēja hokejistu rezultātus
dažādās spēlēs. Prognožu spēļu
1. kārta mūsu skolā noslēdzās
ar interesantu kopīgu pasākumu

skolā „ Fanu nakts”. Kad skolēni
un skolotāji pavadīja nakti skolā,
līdzi jūtot gan mūsu valsts sportistiem, gan paši piedaloties
jautrās spēlēs un atrakcijās. 2.
kārta „ Prognožu spēlei” notiks
Hokeja čempionāta laikā. Paši
aktīvi piedalāmies dažādās sporta
spēlēs un sacensībās.
Skolā notika Vlentīndienai
veltīts pasākums 5.-9. klasēm
ar jautrām atrakcijām un dejām,
Lieldienās
ripinājām
olas,
skandējam
tautasdziesmas,
gājām rotaļās un piedalījāmies
zīmējumu konkursā. Esam aktīvi
– piedalāmies dažādos kaimiņu
skolās rīkotos draudzības vakaros.
Tādi mēs esam- zinoši, aktīvi,
draudzīgi, sportiski, atsaucīgi
Neretas
novada
Sproģu
pamatskolā!

Mūsu skola
Susējas likumos ieskauta, stāv
Sproģu pamatskola, viena no
trijām skolām Neretas novadā.
Tas nekas, ka esam krustugunīs,
bet mēs lepojamies ar sevi! Valsts
politika liek mazajām skolām
daudzās jomās piekāpties un pat
slēgt savas durvis bērniem, kuri
dzīvo tuvumā. Mēs turamies un
darbojamies!
Skolas uzdevums ir izglītot,
realizēt dažādas mācību programmas. Mēs mācāmies un
apliecinām savas zināšanas ne
tikai ikdienas pārbaudes darbos
un skolas rīkotajos konkursos,
bet arī novada un starpnovadu
olimpiādēs.
2009./2010. mācību gadā esam
piedalījušies Neretas novada
tehnisko zinību olimpiādē, kur ar
panākumiem startēja divi mūsu
skolas audzēkņi, izcīnot 2. vietas
7. klašu grupā un 9. klašu grupā.
Divi 9. klases skolēni izmēģināja
savus spēkus starpnovadu vēstures

olimpiādē. Lai arī tikai daži punkti
viņus šķīra no atzinības, mēs lepojamies ar viņiem, jo izzināt mūsu
tautas vēsturi gadsimtu līkločos
un analizēt dažādus notikumus
nebūt nav viegls darbs. Otrā
posma fizikas olimpiādē 9. klašu
grupā mēs izcīnījām 3. vietu,
bet starpnovadu matemātikas
olimpiādē no mūsu skolas startēja
četri skolēni un 5. klašu grupā
iegūta atzinība. Piedalījāmies arī
starpnvadu olimpiādē informātikā
6. un 7. klasei.
Ne tikai tehniskās zinības –
matemātika, fizika un informātika
- saista mūsu skolas izglītojamos.
Sproģu pamatskola sevi pierādīja
arī starpnovadu latviešu valodas
un literatūras olimpiādē, kurā
piedalījās divi skolēni. Mājup
devāmies ar iegūtu atzinību.
Starpnovadu
angļu
valodas
olimpiādē izcīnījām atzinību
9. klašu grupā. Otrā posma
olimpiādē vizuālajā mākslā esam

ieguvuši 3. vietu.
Sproģu
pamatskolas
sākumskolas audzēkņi arī neatpalika no lielajiem- viņi devās uz
starpnovadu skatuves runas un
literāro kompozīciju konkursu.
Viņiem vēl viss priekšā - jaunas olimpiādes, konkursi un
sacensības – bet gūtā pieredze
vērs jaunus apvāršņus un ļaus sevi
pierādīt arī citu gadu!
Daļa Sproģu pamatskolas
audzēkņu nokļūst līdz savai
mācību vietai ar autobusu, tāpēc
šajā mācību gadā piedalījāmies arī
konkursā „ Mans skolas autobuss”.
Šeit izglītojamie klašu audzinātāju
vadībā izstrādāja savus noteikumus
uzvedībai
autobusā,
vizualizēja un noformēja darbus.
Gaidām rezultātus!
Mēs
gūstam
pieredzi,
apmeklējot dažādus pasākumus
novadā un ārpus tā robežām. Esam
bieži viesi Jāņa Jaunsudrabiņa
muzejā „ Riekstiņos”. Muzeja

Ilona Zeltiņa

2

Neretas novada vēstis

Čempioni- Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas volejbolisti
Skolēnu brīvlaikā, 30.martā,
Jēkabpilī notika Jēkabpils atklātais
novadu
vidusskolu
čempionāts
volejbolā jauniešiem un jaunietēm.
Aizkraukles un Viesītes sporta skolu
treneris Imants Silavs ar Neretas vidusskolas direktores Laimas Grebskas atbalstu un pieiekrišanu, pieteica
šīm sacensībām arī savu treniņgrupu
audzēkņus no Neretas vidusskolas.
Par čempionu titulu cīnījās 9 zēnu un
6 meiteņu komandas. Ja meitenēm

izcīnīt 1. vietu un kļūt par Jēkabpils
atklātā novadu vidusskolu volejbola
čempionēm nesagādāja grūtības- visas spēles tika pārliecinoši uzvarētas,
tad zēniem, lai gan arī viņi nezaudēja
nevienu spēli, iekļūt finālā bija daudz
grūtāk. Visu vidusskolu zēnu komandas rādīja skaistu volejbola spēli,
atbilstošā ,sava vecuma līmenī.
Spēlē par 1. vietu tikās abas I.Silava
trenētās Neretas un Viesītes vidusskolu komandas. Ar lielāku spēļu

pieredzi ir Neretas jaunie volejbolisti, kuri arī to izmantoja un uzvarēja
Viesītes komandu ar 2:0. Tātad
1.vietas un uzvaru šajā čempionātā
izcīnīja Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas volejbolisti Edijs Grīns,
Lauris Radzevičs, Kaspars Mališevs,
Eduards Andersons, Edgars Barvinskis, Valters Kubilis , un volejbolistes
Daira Silava, Dace Butenaite, Laura
Lomaga, Laura Skavronska, Agate
Riekstiņa, Linda Krjahova un Sabīne

Jukša.
2.aprīlī Aknīstē notika volejbola
turnīrs pieaugušiem, kas bija veltīts
Aknīstes vidusskolas sporta skolotāja
Pētera Vanaģeļa piemiņai. Arī Neretas pagasta vīriešu volejbola komanda piedalījās šī kausa izcīņā , kurā
spēlēja 7 komandas no Aknīstes,
Zalves, Zasas( 2 ), Neretas, Subates un Slates. Neretas volejbolisti
Lauris Trukšs, Māris Orlovs, Kaspars Klimovičs, Edijs Grīns, Viktors

Kudrjašovs, Elāns Katkovskis un
Imants Silavs priecēja skatītājus ar
skaistu un stabilu spēli. Īpaši skatāma
un azartiska bija abu līderkomandu
Neretas un Zalves volejbolistu spēle,
kurā uzvaru tikai ar viena punkta
pārsvaru ( to paredzēja sacensību nolikums ) burtiski izrāva Zalves komanda, ar to arī izcīnot Vanaģeļa kausu
I.Silavs

SIA ”Aizkraukles slimnīcas” valde informē
2010.gads lielas pārmaiņas
veselības aprūpē Aizkraukles reģionā
salīdzinājumā ar 2009.gada nogali nav
nesis. Kā jau visā valstī- naudas daudzums kļuvis mazāks, bet Aizkraukles
slimnīca cenšas rast optimālu modeli,
lai sabalansētu iedzīvotāju vajadzības
un mūsu iespējas.
Ambulatorā daļa.
Poliklīnikas finansējums 2010
gadā ir 25 000 Ls mēnesī, bet 2009.
gadā bija 29 000 Ls mēnesī. Tai pat
laikā samazinājās pacienta iemaksa no
5,00 Ls uz 3 Ls, līdz ar to poliklīnikas
tā saucamā kvota ir samazinājusies
kopumā vidēji par 30%. Par cik
slimnīcas vadība janvāra mēnesī
nezināja valsts finansējuma apmēru,
tad janvārī kvotas netika samazinātas
un tādejādi valsts par iedzīvotājiem
sniegtajiem pakalpojumiem mums
nesamaksāja 7 000 Ls.
Ko tas nozīmē iedzīvotājiem:
Aizkraukles slimnīcas prioritāte ir
bērni, grūtnieces un maznodrošinātie
iedzīvotāji. Tāpēc centīsimies, lai šīs
iedzīvotāju kategorijas maksimāli
varētu saņemt veselības pakalpojumus kvotas ietvaros.
Pārējiem iedzīvotājiem diemžēl
nāksies pierakstīties pie ārstiem
speciālistiem , vai uz izmeklējumiem
rindā.
Slimnīcas
vadība,
lūdz
iedzīvotājus būt saprotošiem, jo ne
jau savas gribas pēc mēs veidojam
šīs rindas, bet mēs nevaram atļauties
dotēt iedzīvotājus, jo tādejādi mēs
nevarētu sabalansēt
budžetu un
rastos zaudējumi, kurus neviens
nepamaksās. Piemēram komunālie
maksājumi janvāri slimnīcai sastādīja
10 000 Ls.
Protams, ka pastāv iespēja nokļūt
pie ārsta ārpus kvotas, bet tad tas ir
maksas pakalpojums. Ārsts speciālists
pieņem par 10,00 Ls. Daudziem
izmeklējumiem esam maksimāli (

cik vien varam) samazinājuši cenas,
apzinoties, ka iedzīvotāju pirktspēja
ir zema.
Ir arī labas vēstis. Esam iekārtojuši
jaunus kabinetus ginekologiem –
iepriekšējās ginekoloģijas nodaļas
telpās. Plānojam mēneša laikā piešķir
ginekologiem arī atsevišķu sonogrāfu.
Līdz ar to reģiona sievietēm ir
atsevišķi izolēta pieņemšana, kas ļoti
būtiski ir grūtniecēm vīrusinfekciju
laikā.
Esam iekārtojuši jaunu kabinetu
arī neirologiem.
Jau no decembra veicam endoskopijas un kolonoskopijas, pēc pacientu vēlmes arī narkozē.
Pie mums ir jauns LOR speciālists
Dr. Bākulis, kurš pieņem 2 reizes
nedēļā- otrdienās un piektdienās.
Dr.Bruņenieks ir apguvis jaunu nozari – fleboloģiju. Mūsu ārsts veiks
kvalitatīvu kāju vēnu izmeklēšanu
un slimību diagnostiku. Vēnu
saslimšanu ārstēšanā izmantojam
Eiropas līmeņa modernās metodes un
tehnoloģijas (kompresijas terapiju,
konvencionālas operācijas, skleroterapiju, lāzer- un radiofrekvences
operācijas). Tas nodrošina minimālu
darbanespēju, lielisku kosmētisko
efektu un ātru atgriešanos aktīvā
dzīvē.
Dr. Vizulis ir apguvis jaunu
progresīvu
metodiskaņas
triecienviļņa terapija. Šī metode
tiek izmantota sporta traumu
seku-sastiepumu, sasitumu seku
likvidācijai,
visdažādāko
kaula
izaugumu-t.s.”piešu”, „radziņu”u.c.
sakaļķojumu ārstēšanai. Procedūra
piemērota dažāda veida hronisku
sāpju ārstēšanai pleca, elkoņa, pēdas
u.c. lielo locītavu rajonā.
Traumpunkts.
2010 gadā valsts ir saglabājusi
finansējumu traumpunktam, līdz ar
to Aizkrauklē ir pieejama 24 stun-

du ārstu palīdzība traumu, slimību
saasinājumu gadījumos. Traumpunktā
ir jāmaksā pacienta iemaksa 3,00 (
izņemot atbrīvotās kategorijas). Arī
ja nepieciešams rentgens, tad par to
jāmaksā tikai pacienta iemaksa 2,00
Ls. Ja sasirgušais saņem injekcijas,
tad maksa ir līdzšinējā.
Stacionārs.
Turpina
darbu
Aizkraukles slimnīcas stacionārs, kuram
no 01.09.09. ir piešķirts aprūpes
slimnīcas statuss, kas nozīmē, ka
Aizkraukles slimnīca nesniedz neatliekamo palīdzību. Valsts neapmaksā
akūto ķirurģiju, akūtus infarktus un
insultus u.c.
Aizkraukles slimnīcā ir iespējams
ārstēties līdz 8 dienām stacionārā
sekojošos profilos:
Bērnu (Dr.Pauriņa), neiroloģiskā (Dr.
Krišjāne un Dr.Gavare), terapeitiskā
(Dr.Grīgs), endokrinoloģiskās (Dr.
Valtere),ķirurģiskā un uroloģiskā (Dr.
Volkovs), ķirurģiskā (Dr.Leidums),
ginekoloģiskā ( Dr.Grīnvalde).
Pacientu iemaksa ir 5,00 Ls
diennaktī.
Pacientam
stājoties
stacionārā ir jābūt ģimenes ārsta
nosūtījumam un izmeklējumiem.
Ārstēšanās laikā veic tikai kontrol
izmeklējumus.
Ja pacients nav izmeklēts pirms
stacionēšanās, tad vienojoties ar Jūsu
ģimenes ārstu to ir iespējams izdarīt
pirmo diennakti noformējoties dienas stacionārā. Maksa par dienas
stacionāru ir 5,00 Ls par dienu,
papildus 5,00 Ls par nakti, kā arī
papildus jāveic pacienta iemaksas
izmeklējumiem.
Diemžēl
valsts
finansējums
stacionāram šogad ir tikai pacientam
par 8 gultas dienām vienlaicīgi tikai 50 pacientiem. Līdz ar to ilgāka
ārstēšanās stacionārā ir apgrūtināta.
Maksas ķirurģija.
Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši,

ka Aizkraukles slimnīcā apendicīta
operācija maksā ap 300 Ls, bet
Jēkabpils slimnīcā tikai 30 Ls. Kā
jau minējām iepriekš- Aizkraukles
slimnīcai nav neatliekamās palīdzības
slimnīcas statusa un līdz ar to par
operāciju valsts mums nepamaksā ne
medikamentus, ne materiālus, ne algas, ne citus izdevumus, kas ietilpst
operāciju izmaksās.
Savukārt plānveida operācijas (
piemēram trūces, žultsakmeņi, metāla
stieņu izņemšana, protezēšana, artroskopijas) mūsu valstī nav prioritāte
un diemžēl ir maksas pakalpojums.
Esam centušies un izveidojuši ļoti
konkurētspējīgu cenu. Piemēram
žultsakmeņu operācija Aizkrauklē,
bez gultu dienām, maksā 250 Ls,
Rīgas Stradiņa Universitātes klīnikā
580 Ls, Gaiļezerā 485 Ls, Jūras
Medicīnas centrā 438 Ls. Iestādes
vadība un personāls nepārtraukti
paplašina manipulāciju un operāciju
klāstu, optimizē ārstēšanās izdevumus un mēģina atvieglot pacientiem citas ar veselības atgūšanu
saistītās darbības. Operācijas veic
pieredzējuši speciālisti no dažādām
Vadošām Latvijas Klīnikām, kā arī
mūsu slimnīcas ķirurgi, kuri turpinās
veikt jau izkoptās operācijas un apgūt
jaunas metodes.
Aprūpe Mājās.
Pacientam veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz, ja viņiem
nepieciešama regulāra ambulatorā
ārstnieciskā palīdzība ( pat 2 x dienā),
bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības
iestādē. Šis pakalpojums tiek sniegts
pilnīgi bez maksas ( ne medikamenti,
ne pārsienamais materiāls, ne atlīdzība
medicīnas māsiņai pacientam nav
jāapmaksā) , pie šādām diagnozēm:
guļoši pacienti ar ļaundabīgiem
audzējiem; pacienti ar izgulējumiem,
pacienti ar cerebrālo trieku un citiem

paralītiskajiem sindromiem. Lai šo
pakalpojumu saņemtu- griezties pie
sava ģimenes ārsta, lai tiktu izrakstīts
nosūtījums aprūpei mājās. Mājas
aprūpes māsas telefons 26433639.
Mājas vizītes.
Dr.Mauliņš – terapeits, onkologs, algologs (sāpju speciālists) veic
mājas vizītes Aizkrauklē un Pļaviņās
( cena 10,00 Ls), Jaunjelgava, Aizkraukles pagasts, Koknese, Skrīveri (
cena 15,00 Ls).
Lai sekotu līdzi jaunumiem Aizkraukles slimnīcā, lūdzu, apmeklējiet
mūsu mājas lapu www.aizkrauklesslimnica.lv . Tur ir arī pieejama
informācija par ārstu pieņemšanas
laikiem, maksas cenrādis, operāciju
cenas un cita aktuāla informācija.
Lai SIA „Aizkraukles slimnīca”
nepozicionētos tikai kā slimnīca no
nosaukuma, esam iecerējuši mainīt
mūsu nosaukumu un saukties Aizkraukles Medicīnas Centrs. Juridiskais nosaukums tiks saglabāts.
Aizkraukles slimnīcas valde un
visi darbinieki pateicas Aizkraukles
novada Domei, tās priekšsēdētājam
un deputātiem par darbu, kas
ieguldīts piesaistot privātu investoru,
kā rezultātā Aizkraukles slimnīca
saņēma 300 000 latu lielas investīcijas
un tādejādi norēķinājās par visiem
parādiem, kas bija radušies 2008. un
2009.gadā, kad krasi mainījās valsts
piešķirtais finansējums veselības
aprūpei.
Tālruņu numuri:
Reģistratūra - 65133875;
Traumpunkts - 65133899;
Sekretariāts - 65133873
Cieņā,
Aizkraukles slimnīcas
Valdes priekšsēdētāja
A.Vāne

Vecmēmeles muiža
Vecmēmele
minēta
hronikā
1516.g., kad ordeņa mestrs Volters
fon Pletenbergs piešķīra Johanam
Štihhorstam lēnī zemes Aizkraukles
novadā, viņam daļu zemju nodeva Johans fon Verne, kuram piederēja Gricgale. Vēlāk Štihhorsts ieguva arī Gricgali. Viņš nomira ap 1530.g., atraitne
apprecēja Vilhelmu fon Vitenu, kurš
1533.g. lēnī ieguva Pilkalni un Susēju.
1544.g. Gricgale, Vecmēmeles muiža
pārgāja padēla Johana Štihhorsta
rokās. Pēc tam tās īpašnieki bija dēls
Heinrihs un mazdēls Johans. Johans
nomira 1641.g.. Muižu pārvaldīja
Otto Tīdevics, kas apprecēja atraitni. 1648.g. meita Anna Adelheide
Štihhorsta apprecēja Volmāru fon
Molu un kļuva par Vecmēmeles
un Gricgales īpašniekiem. Laulāto
draugu mantinieces bija 2 meitas, no kurām vecākā Elizabete
bija precējusies ar Dītrihu Johanu
fon Drahenfelsu, Kurzemes Fīlipa

I mazmazdēlu, 1691.g. īpašumā
saņēma Vecmēmeles muižu un
Gricgali. Viņas pēctečiem fon Drahenfelsiem Vecmēmele piederēja
līdz 1734.g., Gricgale līdz 1756.g.
Pēc tam Vecmēmeles muiža līdz
pat 19.gs. bieži mainīja īpašniekus.
1736.g. Andreass Gothards fon Manteifels - Šēge muižu pārdeva Ferdinandam Hartvigam fon Bistramam,
tas 1738.g. Heinriham Gothardam
fon Ropam. 1744.-1769.g. atkal
valdīja Karls Gothards Drahenfelss,
no 1769.- 1817.g. īpašnieki bija Ferdinands fon Pfeilicers un viņa dēls
Pēteris. No 1817.- 1832.g. sekoja cits
citam brāļi fon Disterloi, leitnants un
Dancigas stārasts Johans. Tas muižu
pārdeva Otto fon Orgisam, sauktam
par Rūtenbergu, Rīgas placmajoram, Tas 1834.g. muižu kā mantojumu ķīlas īpašumu nodeva goda
pilsonim Johanam Karlam Porešam.
Poreša mantinieki 1857.g. savas

īpašuma tiesības nodeva Emīlijai
fon Štrombergai, dzimusi Rikere.
No viņas 1858.g. Vecmēmeli nopirka
barons Eižens fon Hārens. Nākošais
mantinieks bija viņa dēls ar tādu
pašu vārdu, kurš 1912.g. Jelgavā kā
rezidējošais apriņķa maršals mira,
tad mantoja viņa dēls Eižens, kuram
1920.g. muižu atsavināja Latvijas Republikas valdība. 1922.g. tur ierīkoja
Mēmeles skolu, kura pastāvēja
līdz 1955.g. Latvijas laikā muižas
pārvaldnieka mājā ierīkoja nabagu
māju. Pēc skolas likvidēšanas kungu
mājā ierīkoja kolhoza ”Dzimtene”
kantori, kur darbojās bibliotēka,
klubs. Bijušajā muižā pastāvēja arī traimu gaņģiem piederēja Jansonam.
slimnīca. Tagad muiža ir pārdota Dzirnavu otrajā stāvā kārsa, vērpa
un krāsoja vilnu. Dzirnavu īpašnieka
Rīgas 3 māksliniekiem.
dzīvojamajā galā, lielajā zālē 20.gs.
sākumā pagasta pašdarbnieki spēlēja
Vecmēmeles dzirnavu drupas
teātri. Darbojās seglinieku darbnīca,
Dzirnavas celtas 19.gs. sākumā, mazliet nostāk atradās spirta
bet gs. beigās tās ar miltu un pu- dedzinātava un alus brūzis, turpat bija

arī lopkautuve un modernīca, kas uzpirka un pārstrādāja pienu. Dzirnavas
degušas 1939.g., remontētas 1940.g.
Padomju laikā tās neizmantoja, tāpēc
gāja bojā.
Pie drupām aug republikas
nozīmes aizsargājamais dabas objekts
- vīksna, tās apkārtmērs 4,20 m.
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Neretas novada vēstis

Neretas novada domes 25.marta sēdes lēmumi
Apstiprināja Neretas pagasta
pārvaldes,
Mazzalves
pagasta
pārvaldes,
Pilskalnes
pagasta
pārvaldes, Zalves pagasta pārvaldes,
Neretas
novada
pašvaldības
administrācijas un Neretas novada
pašvaldības konsolidētos 2009.gada
finanšu pārskatus.
Mainīja pazīmi no „ar nodokli
neapliek” uz pazīmi „ar nodokli
apliek”, sekojošām Neretas novada pašvaldības Zalves pārvaldes
iznomātajām zemes vienībām:

Atteicās
no
pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Lazdāres”, Pilskalnes
pagastā
Neretas novadā, kas sastāv no zemes
gabala 26,1 ha kopplatībā, tai skaitā
mežs 14,6 ha , ar kadastra Nr.3274
002 0009. Pārdošanas cena EUR
16600,00 (Sešpadsmit tūkstoši seši
simti eiro), kas pēc LB noteiktā
eiro kursa latos pirkuma līguma
noslēgšanas dienā sastāda LVL 11
666,55 (Vienpadsmit tūkstoši seši
simti sešdesmit sešus latus un 55
santīmus).
Zemes gabala kadastra numurs
Apstiprināja Neretas novada
un
Platība (ha)
pašvaldības
Dzīvokļu
komisi32960060205 - 42,7
jas 2010.gada 22.februāra sēdes
32960060252 - 1,1
protokolu Nr.7 un Neretas novada
32960060288 - 1,2
pašvaldības Dzīvokļu komisijas
32960060686 - 0,7
2010.gada 23.marta sēdes protokolu
32960100067 - 6,1
Nr.8 un tajā pieņemtos lēmumus.
32960110047 - 12,0
Veica grozījumus Neretas no32960110061 - 1,4
vada pašvaldības Sociālā dienesta
32960120060 - 8,5
nolikumā.
32960120093 - 10,5
Apstiprināja konkursa „Neretas
32960120103 - 9,7
novada sakoptākā sēta 2010.” noli32960130112 - 6,2
kumu.
32960130158 - 22,1
Iznomāja Andrim ZARIŅAM,
32960130181 - 0,7
zemes gabalu „Maznejautiņas”, Pil32960130183 - 0,6
skalnes pagastā, Neretas novadā, 2,0

ha platībā, kadastra Nr. 3274 005
0259
Apstiprināja
Neretas
novada Domes saistošos noteikumus Nr.5/2010 „Neretas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6/2010 „Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Neretas novadā”.
Noteica Neretas novada Neretas pagastā par gadatirgu dienām
sekojošas dienas-maija pirmo sestdienu – pavasara gadatirgus un septembra pēdējo sestdienu – rudens
gadatirgus. Noteica pārtikas preču,
rūpniecības preču tirgotājiem un loterijai maksu par vienu tirdzniecības
vietu tirgus dienā – Ls 5,00, bet
individuālajiem ražotājiem – Ls 1,00
Piekrita
atcelt
nekustamā
īpašuma
lietošanas
tiesību
apgrūtinājumus:
• uz „Lejas Gribacāni”, kā
kalpojošā
nekustamā
īpašuma
zemes ar kadastra Nr. 3270 007
0313, apgrūtinājumu Nr.4- 050203servitūts- tiesība uz braucamo ceļu
par labu nekustamajam īpašumam ar
kadastra Nr.3270 005 0105- 0.30 ha,

atsakoties no tā,
• uz „Zaķēni”, kā kalpojošā
nekustamā īpašuma zemes ar kadastra Nr. 3270 005 0105, apgrūtinājumu
Nr.3- 050203- servitūts- tiesība uz
braucamo ceļu par labu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3270
005 0030- 0.1 ha, kā tiesības un
pienākuma sakritumu vienā personā.
Piešķīra Arvīdam LUDVIGSONAM
nekustamā
īpašuma
nodokļu atvieglojumu kā politiski
represētajai personai.
Piešķīra Vijai BRINGMANEI
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 50% apmērā, kā politiski represētajai personai.
Apstiprināja par Neretas novada
bibliotēku metodiskā darba vadītāju
Regīnu KVIESI.
Apstiprināja Darba aizsardzības,
ugunsdrošības
un
civilās
aizsardzības speciālista amatā no
2010.gada 1.aprīļa Gunāru GOLOVECKI, nosakot pārbaudes laiku
3 mēneši.
Precizēja dzīvokļu numurus
Skolas ielā 2, Mazzalves pagastā,
Neretas
novadā.
Nekustamā
īpašuma, kadastra nr. 3266 010

0317, dzīvoklim Nr. 3 nomainīja
numuru uz Nr. 2 un dzīvoklim Nr. 2
nomainīja numuru uz Nr.3.
Atļāva Ģirtam OZOLIŅAM
savā zemes īpašumā „Sleķi”,
zemes kadastra Nr.3270 007 0196,
esošo no HES ūdenskrātuves
pārpludināto grāvi izveidot par zivju
audzēšanai paredzētu dīķi, izbūvējot
atdalītājdambi ar caurteci un sietu.
Slēdza sadarbības līgumu ar
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldi,
reģ.Nr.90000015151,
par pilnvarojumu Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldei izskatīt
administratīvo pārkāpumu lietas
par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanas
kontroli.
Piešķīra Domes priekšsēdētājam
Antonam BLŪMAM ikgadējo
atvaļinājumu divas kalendārās
nedēļas, sākot ar 2010.gada
19.aprīļa līdz 2.maijam ieskaitot. Saskaņā ar Neretas novada
pašvaldības nolikuma II. nodaļas 5.1
punktu priekšsēdētāja prombūtnes
laikā uzdeva Domes priekšsēdētāja
pienākumus
veikt
vietniekam
Arvīdam KVIESIM.

Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā
(turpinājums no marta numura) 10. PABALSTS SODU IZCIETUŠAI
PERSONAI
8.2.pabalsts
pastāvīgās
dzīves
10.1. Izmaksāt vienreizēju pabalsuzsākšanai Ls 90,00 (izmaksā vienu
tu personai pēc atbrīvošanās no soda
reizi);
8.3.pabalsts sadzīves priekšmetu izciešanas vietas līdz Ls 30,- ( trīsdesmit
un mīkstā inventāra iegādei Ls 175,00 lati) pēc dokumentu , kas liecina
(izmaksā vienu reizi vai par šo summu par atbrīvošanos no soda izciešanas
izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto iesniegšanas Sociālajā dienestā.
10.2. pabalsta summas apmēru katru
inventāru);
8.4.pabalsts dzīvojamās telpas gadu nosaka apstiprinot Neretas novada
īres ikmēneša izdevumu segšanai, līdz pašvaldības budžetu tekošajam gadam.
dzīvojamās telpas piešķiršanai;
11.VIENREIZĒJS PABALSTS
8.5.pabalsts ikmēneša izdevumu
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
segšanai Ls 45,00 (izmaksā katru
mēnesi, ja bērns nepārtraukti tur11.1.Pabalstu ārkārtas situācijā
pina mācības vispārējās vidējās vai
profesionālās izglītības iestādē, ir (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi) piešķir līdz 50%
sekmīgs tās audzēknis).
8.6. pabalsts ikmēneša izdevumu no kopējiem izdevumiem, bet ne vairāk
segšanai Ls 45,00 (izmaksā katru par Ls 300,- vienai personai (ģimenei),
personas
(ģimenes)
mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina neizvērtējot
studijas augstskolā vai koledžā, ir ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš nesekmīgs tās students, pabalstu aptur paredzamo apstākļu radīto zaudējumu
studiju pārtraukuma laikā, un to atjauno, sekas, un tikai tajos gadījumos, ja
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts
ja studijas tiek atsāktas).
vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. Par pabalsta piešķiršanu
9. PABALSTS AUDŽUĢIMENĒM
lemj novada domes deputāti.
11.1.1. Pabalstu piešķir, ja prasītāja
9.1.Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteiku- iesniegums saņemts ne vēlāk kā
mos Nr.1036 „Audžuģimeņu noteiku- 1mēneša laikā no ārkārtas situācijas
rašanās.
mi” noteiktajā kārtībā.
11.2. Pabalstu ārkārtas situācijā per9. 1. 1. izmaksāt ikmēneša pabalstu
uzturlīdzekļiem audžuģimenē ievietota sonas nāves gadījumā piešķir mirušā
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai
bērna uzturam Ls 60,-.
9.1.2.Izmaksāt
pabalstu personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
11.2.1.pabalsta
apmēram
audžuģimenei mīkstā inventāra iegādei
Ls 240,- gadā par pabalsta izmaksas no- jākompensē neatliekamo apbedīšanas
pakalpojumu izmaksas Ls 250,- ;
teikumiem vienojoties ar audžuģimeni.
11.2.2.gadījumā, ja Valsts sociālās
9.1.3.Izmaksāt audžuģimenei pabalstu līdz Ls 30,- mēnesī audžuģimenē apdrošināšanas aģentūras izmaksātā
ievietota bērna ārstēšanai (medika- pabalsta summa nekompensē neatliekamentu un ar medicīnas izdevumiem mos apbedīšanas izdevumus pabalsta
saistīto izdevumu segšanai) , ja ir pam- apmēru aprēķina kā starpību starp neatatojums par nepieciešamo veselības liekamajiem apbedīšanas izdevumiem
aprūpi, ko izsniedzis primārās veselības un Valsts sociālās apdrošināšanas
aprūpes ārsts vai ārsts speciālists, ja aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
11.3.Gadījumā, ja mirusi persona,
par minētajiem izdevumiem ir iesniegti
izdevumus apliecinoši dokumenti – kas- kuras dzīvesvieta ir deklarēta novada
es čeki un stingrās uzskaites maksājumu administratīvajā teritorijā un kurai nav
kvītis no ārstniecības iestādēm vai ap- apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, novads vai tās deleģēta
tiekas.
9.2. pabalsta summas apmēru katru institūcija slēdz līgumu ar fizisku (jugadu nosaka apstiprinot Neretas novada ridisku) personu par šī pakalpojuma
pašvaldības budžetu tekošajam gadam. organizēšanu un sedz ar apbedīšanu
saistītos izdevumus.

11.4. Pabalsts atsevišķu situāciju
risināšanai līdz Ls 50,00 (dokumentu
noformēšanai, atjaunošanai u.c.) tiek
piešķirts trūcīgām ģimenēm (personām)
individuāli izvērtējot situāciju.
11.5. pabalsta summas apmēru katru
gadu nosaka apstiprinot Neretas novada
pašvaldības budžetu tekošajam gadam.
12. PABALSTS IKDIENAS
APRŪPES IZDEVUMU
SEGŠANAI
12.1. Pabalstu piešķir:
- vientuļiem pensionāriem,
- invalīdiem,
- pabalsta pieprasītājiem pēc
smagas saslimšanas
atveseļošanās
periodā, kuriem ienākumi mēnesī
nepārsniedz attiecīgā gada 1. janvārī
spēkā esošo minimālo darba algu valstī,
nav
likumīgu apgādnieku un nav
piešķirts pakalpojums – aprūpe mājās.
12.2. Pabalsta summa Ls 20,- ( divdesmit lati) mēnesī.
12.3. Pabalsta saņemšanai pabalsta
pieprasītājs iesniedz ģimenes ārsta
izziņu/ atzinumu par nespēju veikt ikdienas pašaprūpi.
12.4. Pabalstu piešķir, ja pabalsta
pieprasītājam nepieder nekustamais
īpašums, no kura var gūt ienākumus
dzīves kvalitātes uzlabošanai.
12.5. pabalsta summas apmēru katru
gadu nosaka apstiprinot Neretas novada
pašvaldības budžetu tekošajam gadam.
13. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBA
13.1. Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem novada sociālās
palīdzības
pabalstiem
prasītājam
sociālajā dienestā jāiesniedz:
13.1.1. rakstisks iesniegums;
13.1.2.iztikas līdzekļu deklarācija
(turpmāk tekstā-deklarācija), kā arī
deklarācijā sniegtās ziņas apliecinoši
dokumenti. Deklarācijā pieprasītājs
norāda:
13.1.2.1.ienākumus:
13.1.2.1.1.no algota darba – par
pēdējiem 3 mēnešiem,
13.1.2.1.2.no
saimnieciskās
darbības – par pēdējiem 12 mēnešiem,
13.1.2.1.3.autoratlīdzību
vai
honorārus – par pēdējiem 12 mēnešiem,

13.1.2.1.4.pensijas, pabalstus, stipendijas un uzturnaudas – par pēdējiem
trim mēnešiem,
13.1.2.1.5.no nekustamās mantas
nomas (īres) un kustamās mantas nomas
-par pēdējiem 13 mēnešiem,
13.1.2.1.6.pēdējo 12 mēnešu laikā
saņemtos dāvinājumus, mantojumus,
dividendes un laimestus,
13.1.2.1.7.atsevišķi
dzīvojoša
laulātā sniegto materiālo atbalstu
ģimenei – par pēdējiem 12 mēnešiem,
13.1.2.2.īpašumus un uzkrājumus,
13.1.2.3. ienākumus, no kuriem
maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas, deklarē apmērā, kas veidojas
pēc iedzīvotāju ienākumu nodokļa un
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
samaksas.
13.1.3.
Ja
kaut
viens
no
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir
darbspējīgs, iztikas līdzekļu deklarācija
tiek aizpildīta uz trim mēnešiem. Ja
neviens no pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem nav darbspējīgs, deklarāciju
aizpilda uz sešiem mēnešiem.
13.1.4. Deklarācijā sniegtās ziņas
sociālais dienests pārbauda izlases
kārtībā, izmantojot apliecinošus dokumentus, novērtējot pieprasītāja dzīves
apstākļus un pieprasot ziņas no valsts
un pašvaldību institūcijām, kā arī citām
juridiskajām personām.
13.1.5. Pieprasītājs likumdošanā
noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
13.1.6.
Parakstot
deklarāciju,
pieprasītājs un deklarācijā norādītie
pilngadīgie ģimenes locekļi dod
sociālajam dienestam rakstisku atļauju
iepazīties ar savu kontu stāvokli,
sociālās apdrošināšanas maksājumiem,
nodokļu maksājumiem un īpašumiem.
13.2. Lai saņemtu sociālo palīdzību,
ģimenes (personas) pēc sociālā dienesta
pieprasījuma ir jāveic šādi līdzdarbības
pienākumi:
13.2.1.
sniegt
pilnīgas
nepieciešamās ziņas, nekavējoties ziņot
par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka
sociālās palīdzības saņemšanu vai par
kuriem iepriekš sniegtas ziņas,
13.2.2. atļaut sociālajam darbiniekam apmeklēt personas pastāvīgo
dzīves vietu, uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un

ienākumu novērtēšanai,
13.2.3. ierasties personiski, lai
apspriestu pieprasījumu vai veiktu
pasākumus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai par sociālās palīdzības
sniegšanu,
13.2.4. apmeklēt ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai,
13.2.5. jāpakļaujas ārstēšanai un
atveseļošanās pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību
sakarā ar slimību, invaliditāti, un, ja
paredzams, ka tas uzlabos minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā
pasliktināšanos,
13.2.6. personai, kura vēlas saņemt
sociālo palīdzību, sakarā ar pelnīt spējas
samazināšanos vai bezdarbu, jāpiedalās
nodarbinātību veicinošos pasākumos.
13.3.Sociālais dienests pēc pabalsta
pieprasītāja iesnieguma saņemšanas
viena mēneša laikā novērtē personas
vajadzības pēc pabalsta un pieņem
lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
13.4.Sociālais dienests pēc lēmuma
pieņemšanas informē personu par
pieņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs
– pabalsta piešķiršana atteikta – personu
informē rakstiski , informācijā pabalsta
saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtība.
14. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
14.1.Sociālā dienesta pieņemto
lēmumu var apstrīdēt Neretas novada
domē.
14.2.Neretas
novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Jelgavā
(Atmodas ielā 19, Jelgava, LV-3007)
likumā noteiktajā kārtībā.
15. SAISTOŠO NOTEIKUMU
PUBLICĒŠANA
15.1.Saistošie noteikumi publicējami
laikrakstā “Neretas Novada Vēstis”,
izliekami pagastu pārvaldēs un tie stājas
spēkā ar 01.01.2010.
15.2.Par šo noteikumu izpildi ir atbildīgs
Neretas novada pašvaldības sociālais
dienests.

Neretas novada vēstis

Informācija
Novadā

15.aprīlī Neretas kultūras namā notika Neretas novada deputātu tikšanās ar
iedzīvotājiem. Pasākumu ar priekšnesumiem ievadīja Neretas pašdarbības kolektīvi.
No visiem Neretas novadā ietilpstošajiem pagastiem uz tikšanos ar tautu bija
ieradušies gan deputāti, gan izpildvaras pārstāvji- Antons Blūms, Arvīds Kviesis, Juris Zālītis, Aivars Miezītis, Žanna Miezīte, Aldis Ozarskis, Kaspars Ādams un Dzintra
Noreika.
Diskusiju sākumā Neretas novada domes priekšsēdētājs Antons Blūms
klātesošos iepazīstināja ar domes darbu, situāciju pašvaldības budžetā un ES projektu
realizāciju. Ļoti detalizēti par stāvokli novada izglītības un kultūras jomā iedzīvotājus
iepazīstināja domes izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Žanna Miezīte.
Uzklausot daudzos iedzīvotāju jautājumus un sniedzot uz tiem atbildes, novada
domes deputāti nonāca pie secinājuma, ka šādas tikšanās ir nepieciešamas. Šādu diskusiju laikā no iedzīvotājiem tiek saņemti arī vērtīgi priekšlikumi, kurus tagad būs
jācenšas realizēt dzīvē. Viens no tādiem ir Jūlija Treiģa ierosinājums atrast telpas
Neretas novada sporta muzeja izveidošanai.
__________________________________________________________________

Zalves kultūras nams

2008.gada 5.novembrī ārkārtas sēdē Zalves pagasta padome pieņēma
lēmumu par projekta pieteikuma izstrādi Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” Zalves pagastā, kur apstiprināja kopējo projekta summu Ls
118615.
2009.gada 22.aprīlī tika noslēgts līgums ar Lauku atbalsta dienesta
Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi par finansējuma piešķiršanu
projekta “Zalves kultūras nama rekonstrukcija” īstenošanai.
Projekts tika sadalīts pa daļām:
1.daļa 30.12.2009. Ls 33022.67
2.daļa 11.2010. Ls 39781.06
Šā gada 27. martā kultūras nama atklāšanas svētkos piedalījās pagasta
iedzīvotāji, novada domes pārstāvji, Mazzalves pagasta pārstāvji, Neretas
pagasta pārvaldes pārstāvji,SIA OBEX un SIA EKORS firmu pārstāvis un
vadītājs, kuri kopā ar Zalves pagasta pārvaldes vadītāju svinīgi pārgrieza
atklāšanas lentu. Pasākuma dalībniekus priecēja Aizkraukles pagasta sieviešu
un vīriešu vokālie ansambļi. I.Burka prezentēja savu grāmatu “Nepateiktie vārdi”, kuru bija iespējams arī iegādāties. Kā arī bija kafejas ĀLĪDA”
prezentācija-iegāde. Vakarā jaunatklāto kultūras namu pieskandināja
ansambļa “Sikspārnis” deju mūzika.
“ Liels paldies visiem šī pasākuma atbalstītājiem, īpašs paldies visiem darba
rūķiem, kas palīdzēja sakopt kluba apkārtni, kluba telpas, kas palīdzēja ar
radošo domu un darbīgo roku, lai pasākums izdotos!
Šis bija pirmais solis uz kultāras dzīves atplaukšanu mūsu pagastā, šī gada
budžetā esam ieplānojuši samērā labu naudas summu kultūras pasākumu
organizēšanai, esiet vērīgi un atsaucīgi sava pagasta kultūras pasākumu
apmeklētāji un kopīgo novada pasākumu apmeklētāji!”- tā Dz. Noreika.
__________________________________________________________

Muzejā

No 24.03.2010.- muzejs izsludina Neretas novada skolām literārā darba konkursu
“ Ko aizskaloja palu ūdeņi” (darbu iesniegšana līdz 23.04.2010).
21.04.2010. - sadarbības pasākums ar A.Čaka muzeju (direktore Antra Medne) “Rīgas puika laukos” muzejā;no plkst.12:00 Neretas Jāņa Juansudrabiņa vidusskolā
24.04.2010. plkst.13:00 - izstādes “ Neparastais savienojums “- atklāšana
(gleznotājas Ligitas Caunes gleznas,studijas,zīmējumi un koktēlnieces Vinetas
Kurzemnieces skulptūras).
26.04.2010. - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņi - muzeja draugi
praktiski - radošā pasākumā “Mežonīgie rietumi un civilizētie austrumi”.
___________________________________________________________________
Neretas novada pašvaldības
Saistošie noteikumi Nr.6/2010
( prot.Nr.4 p.10)

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Neretas novadā”
Izdoti saskaņā ar
LR likuma “Ģenētiski modificēto organismu
aprites likums” 22.p.2.d.
1. Neretas novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Neretas, Mazzalves,
Zalves un Pilskalnes pagasts, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos
kultūraugus.
2. Aizliegums Neretas novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski
modificētos kultūraugus ir 5 (pieci) gadi.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis”.
___________________________________________________________________
Sprīdīšu nometne Amatas novada Drabešu pagastā darbosies arī 2010. gada vasarā.
1.
No 14. līdz 20. jūnijam (7 dienas),
2.
No 25. jūnija līdz 4.jūlijam (10 dienas ),
3.
No 12. līdz 25. jūlijam ( 14 dienas ), pēc vienošanās var arī līdz 1.08.
4.
No 30. jūlija līdz 8. augustam (10 dienas ).
Dalības maksa – 10 LVL dienā.
Plašāka informācija par nometni un pieteikšanās :
www.apneri.lv vai zvanot 29254449
Lūdzam rast iespēju jūsu novada bērniem piedalīties Sprīdīšu nometnē, kā arī
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Pasākumi Neretas novadā maijā
Palūdz pavasari,
01.05. Neretas tirgus laukumā pavasara gadatirgus.
Lai tas spēku aizdod.
Maijā Sproģu bibliotēkā literatūras izstāde „Garšaugi un garšvielas – mūsu veselības
Palūdz puteņiem,
sargi”.
Lai
gadiem pēdas jauc.
Maijā Neretas pagasta bibliotēkā izstāde „ASV mūsu bibliotēkā”.
Palūdz
pašai
sirdij - tā vislabāk zinās,
Maijā Neretas bibliotēkā grāmatu jaunieguvumu izstāde.
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Maijā Pilskalnes bibliotēkā tematiska izstāde „Jānim Klīdzējam – 96”.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
03.05. Pilskalnes bibliotēkā Māmiņu dienai veltīts pasākums „Kas ir viņa, kas
katram tik viena…”.
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
04.05. pl.16.00 Neretas kultūras namā Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
Lai vēl ilgi mirdz Jums ceļa zvaigzne,
pasludināšanas dienas pasākums:
Darbi veicas, gaišas dienas rit.
• 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes pasniegšana,
• koncerts (piedalās Neretas kultūras nama un Lietuvas Republikas Pandeļu
Aprīlī mūsu novadā nozīmīgas dzīves
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi)
jubilejas svin:
05.05. Mazzalves pamatskolas kamīnzālē novadpētniecības izstāde „Latvijas ceļš uz
neatkarību” un tikšanās ar novadnieku Juri Vectirānu.
60 gadi
Maijā Neretas pagasta bibliotēkā pastkaršu izstāde „Pastkartes-laikmeta liecinieces.”
Aida Kļaveniece Neretā
Maijā Pilskalnes bibliotēka tematiska izstāde „Vilim Lācim – 106”
06.05. Neretā un Pilskalnē novada tūrisma iespēju izzināšanas brauciens pa NerAsja Elkina Mazzalvē
etu un Pilskalni.
Vladimirs Murzenko Mazzalvē
Līdz 07.05. Mazzalves pagasta tradīciju zālē foto izstāde „Laika pazīšana” Jānis Kupetis Zalvē
darbdienās 10.00-15.00.
07.05. pl.13.00 Mazzalves pamatskolas kamīnzālē Mātes dienai veltīts bērnu kon65 gadi
certs un bērnu rokdarbu un zīmējumu izstāde.
Dzintra
Maine
Mazzalvē
Maijā Pilskalnes bibliotēkā tematiska izstāde „Jānim Sārtam – 105”.
Ēriks
Pūķis
Neretā
09.05 pl.12.00 Neretas kultūras namā Mātes dienai veltīts koncerts „…un kamēr
būs saule un zeme, kā trešais svētums būs Māte…” (uzstājas VEF kultūras pils vīru
70 gadi
vokālais ansamblis (vadītājs Vilnis Salaks).
Maijā Pilskalnes bibliotēkā izstāde „Pavasaris nāk ar zemes smaržu”
Ausma Čiževska Neretā
Maijā Neretas pagasta bibliotēkā literatūras izstāde „E.Zolā – 170”
Vanda Klima Neretā
Maijā Sproģu bibliotēkā pārruna 1.-4.klases skolēniem „Skatīsimies un lasīsim
Lūcija Drezova Mazzalvē
kopā!”
Vilis Zvilna Mazzalvē
12.05 Novada nevalstisko organizāciju mācību ekskursija pēc Latvijas lauku
sieviešu apvienības uzaicinājuma uz Saeimu un Rīgas botānisko dārzu.
75 gadi
No 14.maija Zalves bibliotēkā grāmatu izstāde 4.-6.klašu skolēniem „Mārim RunguMelita
Laučiška
Neretā
lim – 60”.
Lukija Trinkunas Neretā
14.05. Sproģu pamatskolā vecāku dienas pasākumi.
Rita Grīnberga Mazzalvē
14.05. pl.11.00 Zalves kultūras namā pensionāru balle.
15.05. pl.19.00 J.Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņi” muzeju nakts „Aizskaloja pavaOjārs Bērziņš Mazzalvē
sara ūdeņi…”.
Jāzeps Vitkovskis Zalvē
No 16.maija Zalves bibliotēkā grāmatu izstāde „Mūsu novadniekam Arvīdam
Osītim – 100”.
80 gadi
Maijā Sproģu bibliotēkā izstāde „Kur mācīties tālāk?”.
Jūlija Brēde Neretā
21.05. pl.15.00 Zalves kultūras namā Anitas Kodores pirmās dzejoļu grāmatas
Helēne Meldere Neretā
„Debesis būs zilas” atvēršana.
21.05. pl.18.00 Mazzalves pamatskolas kamīnzālē Anitas Kodores pirmās dzejoļu
85 gadi
grāmatas „Debesis būs zilas” atvēršana.
Lucija Deksne Neretā
No 22.maija Zalves bibliotēkā grāmatu izstāde komponista un rakstnieka atcerei
„Marģerim Zariņam – 100”.
23.05. pl.13.00 Neretas kultūras namā Neretas kultūras nama dramatiskā kolektīva
90 gadi
izrāde „Barona Bundula atgriešanās”
Berta Lujāne Mazzalvē
29.05. pl.22.00 Estrādē (lietus gadījumā Neretas kultūras namā) Diskotēka retro
stilā.
Stipru veselību un dzīvesprieku mūsu
___________________________________________________________________
novada jubilāriem dzimšanas dienās
Konkursa “Neretas novada sakoptākā sēta 2010” nolikums
vēlot, sveic Neretas novada dome!

Neretas novada Neretas pagastā

Konkursa organizētājs
1. Konkursa ‘’Neretas novada sakoptākā sēta’’ (turpmāk - konkurss) organizētājs ir
Neretas novada dome (turpmāk - dome).
Konkursa mērķi un uzdevumi:
2. Konkursa mērķi ir:
2.1. sekmēt pagasta teritorijas sakopšanu;
2.2. atbalstīt īpašnieku labo gribu sakopt savus namus un to apkārtni;
2.3. veicināt namu apdares un labiekārtojuma estētiski kvalitatīvu noformējumu;
2.4. vērst uzmanību uz sakoptākajiem namiem dažādās māju grupās un atsevišķās
novada teritorijās.
3. Konkursa uzdevums ir nominēt sakoptākos namus šādās grupās:
3.1. Sakoptākā māja (arī zemnieka sēta);
3.2. Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
3.3. Sakoptākā iestāde, uzņēmums.
Vērtēšanas kritēriji
4. Vērtētas tiek ēkas un tām pieguļošās teritorijas.
5. Vērtēšanas kritēriji ir noteikti metodikā konkursam ‘’Sakoptākā sēta Neretas
novadā 2010’’.
Vērtētāji:
6. Konkursa žūrija:
Žūrijas priekšsēdētājs :
Arvīds Kviesis – Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Žūrijas locekļi:
Žanna Miezīte – Neretas novada domes izglītības un kultūras nodaļas vadītāja;
Danute Avena – Neretas novada lauksaimniecības speciāliste;
Dzidra Ivanova – SAC „Mēmele” dārzniece;
Pagasta pārvalžu vadītāji un lauksaimniecības konsultanti.
Konkursa norises kārtība
7. Konkurss tiek izsludināts, publicējot tā nolikumu Neretas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „”Neretas novada vēstis”, mājas lapā un pagastu pārvaldēs.
8. Objektus vērtēšanai var pieteikt pagasta iedzīvotāji un žūrijas locekļi:
8.1. rakstiski ar žūrijas priekšsēdētājam adresētu vēstuli;
8.2. zvanot uz tālruni 26345400.
9. Žūrija vienojas par darba organizāciju un vērtēšanas metodiku, ko apstiprina
Neretas novada dome.
10. Žūrija ir lemttiesīga, ja klātesošo žūrijas locekļu skaits ir vismaz trīs.
11. Konkurss notiek no 1.-31.augustam.
12. Pirmo triju vietu ieguvējiem katrā nominācijā tiek pasniegti atzinības raksti un
balvas.
13. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2010.gada 17.novembrī.

Mīļš sveiciens Mātes dienā!
Ar baltām ievu kupenām,
Un tulpju svecēm košām.
Ar pienenīšu zeltainām pļavām,
Un putnu dziesmām skaļām.
Ar pirmo saules staru,
Un baltu ķiršu zaru.
Nāk pavasaris Māmiņas sveikt!
Mīļās māmiņas, vecmāmiņas un
vecvecmāmiņas! Mīļi sveicam svētkos
un vēlam Jums stipru veselību, izturību,
saticību un mieru ģimenēs! Lai ap Jums
vienmēr ir Jūsu mīļie, kam dāvāt sirds
siltumu un labestību. Atcerēsimies un
godināsim mūsu mātes, vecmāmiņas un
vecvecmāmiņas visa gada garumā!
_______________________________
Neretas novada domes dzimtsarakstu
nodaļa informē.

No 2010.gada 21.marta līdz 18.aprīlim
ir veikts sekojošs civilstāvokļa reģistra
Sludinājums
ieraksts:
Kristapam Leitim un Gunitai Leitei
Veikals „DMARKO” piedāvā svaigu gaļu un gaļas izstrādājumus
piedzimusi meitiņa Madara
ražotāja cenās. Nereta, Pētera Lodziņa ielā 2.
Apsveicam!
“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.

