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Sporta svētki Nereta 2010 “...Sapņi atgriežas...“
7.augustā Neretas pagasta un
Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas
sporta bāzēs notika Sporta svētki
Nereta 2010 „...Sapņi atgriežas...”.
Sporta
svētku
atklāšanas
laikā Neretas pagasta pārvaldes
vadītājs Juris Zālītis un Sporta
svētku organizētājs Imants Silavs
pateicās visiem cilvēkiem, kuri
visdažādākajos veidos sniedza atbalstu šo svētku tapšanā un organizēšanā.
Paldies vēlreiz jāsaka SIA „Grēda”
Jurim Budrim un Egīlam Cīrulim,
SIA „Konika” Mārim Smirnovam,
SIA „Jēkabpils datoru centrs” Ilutai Ūbelei, SIA „Šupiņš” Jānim
Šupiņam, SIA „Antaris” Innai Orolei, SIA „Pavards” Aldai Šustiņai,
Sweedbank Aizkraukles filiālei Uldim Riekstiņam, SIA „Silvine” Silvijai Teilānei un Vijai Čipānei, SIA
„Falko2” Jolantai Krjahovai, SIA
„Reverss” Ingai Veigurei, SIA „Brēķu
studenti” Edgaram Kamiševam,
Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas
direktorei Laimai Grebskai, SIA „Piran Media Group” Olgai Višņovai,
Kārlim Greiškalnam, Mārim Apiņam,
Andrim Tūmanim, Vilnim Beļūnam,
Aleksandram Bešmeņovam un,
protams, Neretas pagasta pārvaldes
vadītājam Jurim Zālītim.
Kā jau visus iepriekšējos gadus,
šis sporta sacensību un aktīvās atpūtas
pasākums pulcēja kopā lielu sportistu
skaitu no Latvijas un Lietuvas, kā arī
līdzjutējus, interesentus, bērnus un
ģimenes. Sporta svētku apmeklētāji
visas dienas garumā pozitīvas emocijas ieguva piedaloties atrakcijās
un individuālajās sacensībās „Brīvā
laika parkā”, Lielās balvas izlozē,
piepūšamajā atrakcijā „Slidkalniņš”,
apbrīnojot velotriālistu Ērika un
Kārļa profesionālo sniegumu, lidojot
ar lidmašīnu un deltaplānu, vērojot
emocionālās cīņas sporta spēļu,

ugunsdzēsēju un virves vilkšanas
sacensībās.
Neskatoties uz tuksnesīgajiem
laika apstākļiem, kuri valdīja arī
Sporta svētku laikā, šis masu sporta
un aktīvās atpūtas pasākums izdevās!
Pateicoties sportistiem, tiesnešiem,
līdzjutējiem, visiem Sporta svētku
apmeklētājiem un pārējiem, kuri
kaut domās bija šajā pasākumā, pateicoties visiem mums, „...Sapņu
atgriešanās...” bija vislabākā, kāda
līdz šim bijusi!
Sporta svētku Nereta 2010 „...
Sapņi atgriežas...” laureāti:
• pludmales volejbols vīriešiem
1.vieta „Daiļie” - Artūrs Plūme, Kaspars Klimovičs, Elāns Katkovskis.
2.vieta „Madona” – Gatis Platpīrs,
Vasīlijs Trusovs, Edijs Sovetovs, Ernests Berkmanis. 3.vieta „Apenītis”
– Aigars Lācis, Valdis Rutkovskis,
Artūrs Zubkovs.
• Senioru vīriešu pludmales volejbols
1.vieta „Labie Draugi” – Džeralds
Kalniņš, Uldis Lazdiņš, Ivars Porietis, Arkādijs Trukšs. 2.vieta „Meidrops” – Romāns Princs, Uldis
Vītols, Viktors Ilves. 3.vieta „Eži”
– Jānis Feodorovs, Māris Belorags,
Andris Stalidzāns.
• Strītbols vīriešiem 1.vieta „Pandelis” – Vilius Milašius, Vilius Adomenas, Karolis Staniokas, Rytis Rarlauskas. 2.vieta „MAZ-TUR-BIJA”
– Ģirts Arnītis, Nauris Eglītis, Sergejs
Ahverdjancs, Māris Orlovs. 3.vieta
„Blice” - Guntis Rūze, Gatis Ulme,
Lauris Ērglis.
• Virves vilkšana vīriešiem 1.vieta
„Skaistuļi” – Raitis Zukuls, Juris
Tomaševskis, Aigars Auzenbergs,
Māris Trakins, Egīls Kanops, Gatis
Platpīrs. 2.vieta „Velkonis” – Aleksandrs Groznovs, Jānis Vāverāns,
Mārtiņš Sorokins, Ruslans Boļšakovs,
Māris Vāverāns, Jānis Vilciņš. 3.vieta

„Mierīgie” – Mairis Šimēns, Kaspars
Kuzņecovs, Dzintars Vilciņš, Edgars
Kuzņecovs, Aivars Dubovskis, Juris
Ošiņš.
• Virves vilkšana sievietēm 1.vieta „Lieliskais 6” – Gunta Tauriņa,
Inita Smirnova, Tatjana Donāne,
Ina Tereško, Inna Turoka, Anita
Kuzņecova. 2.vieta „Cvetuščije
peoņiji”- Ina Riekstiņa, Larisa
Šimēna, Irina Tamašauskiene, Dace
Liepiņa, Eva Romanova, Ineta
Ziedāne.
• Volejbols sievietēm 1.vieta
„Jēkabpils LAVA” – Aiga Minova,
Vineta Gutāne, Līva Sola, Agnese
Vaska. 2.vieta „PEKSIS” – Sanda
Liepiņlauska, Ilze Liepiņlauska,
Anda Mičule, Zanda Mičule. 3.vieta
„Liepziedi”- Laura Lomaga, Dace
Butenaite, Diāna Voļnaga, Sabīne
Jukša.
• Ugunsdzēsēju stafete sievietēm
1.vieta „Jēkabpils” – Aiga Minova,
Līva Sola, Agneses Vaska, Inita
Smirnova, Gunta Tauriņa. 2.vieta
„Bremzes” – Solvita Anstrauta, Ina
Tereško, Anita Kuzņecova, Evita
Kaļva – Vaivode, Linda Dubrovska.
• Ugunsdzēsēju stafete vīriešiem
1.vieta „Čiko blice” – Aleksandrs
Ņikitins, Edgars Augustovičs, Ivars
Joelis, Edgars Kuzņecovs, Deivids
Sloka. 2.vieta „Gumpīši” – Viktors Žukovskis, Juris Zlobins, Zintis
Simčera, Mārtiņš Tomsons, Aivars
Dubovskis. 3.vieta „Vecbebri” – Jurijs Tomaševskis, Aigars Auzenbergs,
Aigars Lācis, Edgars Lācis, Armands
Knēģeris.
• Minifutbols vīriešiem 1.vieta
„D4D” – Artis Cīrulis, Jānis Cīrulis,
Rihards Korts, Dāvis Varakājs, Agnis
Koklevskis, Sandro Kokojevs. 2.vieta „Aizkraukle” – Toms Elsts, Jānis
Drezovs, Andrejs Ostrovskis, Reinis
Bečs, Jānis Strupiss, Matīss Stru-

Atklāj Māras Daugavietes gleznu izstādi

10.augustā
Neretas
pagasta
bibliotēkas izstāžu zālē uzziedēja
pļava ar ļoti krāšņiem ziediem. Šīs
pļavas autore ir māksliniece – mūsu
novadniece Māra Daugaviete. Viņas
krāšņajās gleznās pārsvarā dominē
klusā daba un kompozīcijas.
Māra Daugaviete ir latviešu izcelsmes māksliniece. Viņa ir dzimusi
Maskavā 1955.gadā. Beigusi Maskavas poligrāfijas institūtu, un kopš
1984. gada ir Maskavas mākslinieku
savienības locekle, daudzu izstāžu
dalībniece Krievijā, ārzemēs, kā
arī Latvijā. Māra ir gleznotājaspilskalnietes Lucijas Daugavietes
meita un šī mākslinieku paaudžu
pārmantojamība turpinās jau trešajā
paaudzē, jo arī Māras vīrs un meitas
ir mākslinieki.
Māras
Daugavietes
personālizstādes atklāšana noritēja
ļoti patīkamā gaisotnē. Uz izstādes
atklāšanu kuplā skaitā pulcējās novada kultūras darbinieki, domes un
pagasta pārvalžu pārstāvji, kā arī
liels mākslinieces draugu pulks.
Atklājot izstādi pasākuma organizatore Regīna Kviese novēlēja
māksliniecei, lai izstādes nosaukums „Vasaras noskaņas Neretā”
pavada viņu ikdienā un lai vienmēr

Attēlā no kreisās: Žanna Miezīte, Regīna Kviese un Māra Daugaviete

pietiktu enerģijas īstenot savas idejas dzīvē! Pasākuma turpinājumā
sirsnīgus pateicības vārdus un laba
vēlējumus māksliniecei teica, gan
Neretas pašvaldības vadītājs Antons Blūms, gan Neretas pagasta
pārvaldes vadītājs Juris Zālītis, kā
arī gleznotājas tuvākie draugi. Ziedi,
dāvanas viss kā šādos gadījumos
pieņemts... Piecpadsmit izstādes
darbu radīja galeriju, kas pārvērta
izstāžu telpu par spožu vernisāžu.
Izstādes apmeklētāji izteica savas
domas autorei, bet Māras acīs staroja
prieks. Mākslinieces pirmo izstādi

Neretas pagasta bibliotēkā iemūžināja
fotogrāfi, kas autores ekspozīcijas
atklāšanas momentu padarīja jo
sevišķi svinīgu. Uzrunājot klātesošos,
māksliniece pirmām kārtām pateicās
apmeklētājiem par atsaucību, un
uztvēra to kā cieņas izrādīšanu par
veikumu glezniecības jomā.
Pasākuma
organizatori
par
palīdzību izstādes tapšanā pateicās
Neretas novada domei un Neretas pagasta pārvaldei. Šī gleznu ekspozīcija
priecēs apmeklētājus līdz vēlam
rudenim.

piss. 3.vieta „Putni” – Guntis Rūze,
Mārtiņš Skudra, Andris Skudra, Artis Ceders, Oskars Upmanis, Artūrs
Reidzāns.
• Šaušana ar arbaletu vīriešiem 1.vieta –Juris Laučiskis, 2.vieta – Dignis
Maksimovičs, 3.vieta – Aleksandrs
Ņikitins.
• Šaušana ar arbaletu sievietēm 1.vieta – Vita Apeināne, 2.vieta – Sigita
Budre, 3.vieta – Ņina Usāne.
• Šautriņu mešana vīriešiem 1.vieta –
Modris Liepiņlauskis, 2.vieta – Juris
Budris, 3.vieta – Jurijs Tomaševskis.
• Šautriņu mešana sievietēm
1.vieta – Inita Smirnova, 2.vieta –
Everita Ziedāne, 3.vieta – Sanda
Liepiņlauska.
• Sacensības „Nindzja” 1.vieta – Edgars Kuzņecovs, 2.vieta – Kaspars
Kuzņecovs, 3.vieta – Juris Budris.
• Velosacensības bērniem 1.vieta
– Edijs Seņkovs, 2.vieta – Lauris
Aļejņikovs, 3.vieta – Pāvels Isnorostenkis.
• Šaušana ar pneimatisko pistoli
sievietēm 1.vieta – Aija Kalnāre,

2.vieta – Dita Pavloviča, 3.vieta –
Sintija Kalniņa.
• Šaušana ar pneimatisko pistoli
vīriešiem 1.vieta – Ingars Svilpe,
2.vieta – Austris Vitte, 3.vieta – Juris
Budris.
• Šaušana ar kaķeni 1.vieta – Edvīns
Vizulis, 2.vieta – Elvijs Demjanovs,
3.vieta – Kristiāns Igaunis.
• BMX sacensības 1.vieta – Matīss
Dābols, 2.vieta – Raitis Liepiņš.
3.vieta – Toms Ziedāns.
• Šaušana ar pneimatisko šauteni
vīriešiem 1.vieta – Aivars Dubovskis,
2.vieta – Raimonds Dzenis, 3.vieta Mārtiņš Žilinskis.
• Šaušana ar pneimatisko šauteni
sievietēm 1.vieta – Kitija Brokāne,
2.vieta – Sigita Budre, 3.vieta – Silvija Teilāne.
• Zābaka mešana vīriešiem 1.vieta –
Nauris Kovaļevskis, 2.vieta – Jurijs
Zlobins, 3.vieta – Dainis Ozoloņš.
• Zābaka mešana sievietēm 1.vieta –
Inna Turoka, 2.vieta – Laura Lomaga,
3.vieta – Zane Vadzīte.
Imants Silavs

Jūlija
vidus. Vasara
savā
pilnbriedā tveicē ne pa jokam.
Mazpulcēnus no 116.Neretas, Pilskalnes, Daudzeses, Seces 295.,
Sunākstes, Vīgantes 720. „Staburaga”, Līvānu un Dignājas mazpulkiem lielais karstums Zemgales
plānošanas reģiona salidojumā –
seminārā „Mazpulku vasara „Baltās
grāmatas” takās” nebiedē. Trijās
dienās no 20.līdz 22.jūlijam 55
mazpulcēni no 9 mazpulkiem un 7
mazpulku vadītāji, sadalījušies piecās
grupās - „Riekstiņi”, „Valašiņas”,
„Zvejnieki”, „Kalnamiķelāni” un
„Krodziņi”, kas veidotas pēc Jāņa
Jaunsudrabiņa „Baltajā grāmatā”
minētajiem mājvārdiem, strādāja
radošajās darbnīcās un piedalījās
Latvijas mazpulku Rīgas klubiņa
vadītajā seminārā „Par jaunatnes darbu Latvijā”.
Semināru atklāja Lidija Ozoliņa,
116. Neretas mazpulka vadītāja.
Mazpulcēni un vadītāji kopīgi
nodziedāja mazpulku himnu. Salidojuma – semināra dalībniekus
Neretā uzrunāja un sveica Neretas novada Neretas pārvaldes
vadītājs Juris Zālītis, Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores
vietniece izglītības jomā Viktorija

Trukša. Aija Kalnāre, Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā,
mazpulcēnus
uzrunāja,
novēlot
radošu darbu, jauku atpūtu, jaunus
draugus un jauku noskaņojumu. Pēc
tam viņa iepazīstināja dalībniekus ar
skolotājiem – darbnīcu vadītājiem
un sadalīja mazpulcēnus jauktās
komandās.
Pirmais uzdevums un pirmie
pārbaudījumi
mazpulcēniem
–
orientēšanās skrējiens „Iepazīsti
Neretu!”. Pēc tam ievirze radošajās
darbnīcās,
iepazīšanās
vakara
šovs „Mazpulcēni un mazais Jancis Neretā”, tad nakts trasīte „Pa
jāņtārpiņu ceļu”. Tad jau pirmā salidojuma diena galā un vakara junda
aicināja visus uz naktsmieru.
Nākamajā dienā rīta cēliens
aizritēja radošajās darbnīcās. Plenēru
„Pa gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa
takām” skolas parkā vadīja vizuālās
mākslas skolotāja Marija Šalna.
Zēnu mājturības kabinetā skolotāja
Guntara Grieķera vadībā darbnīcā
„Jautrais āmurs” strādāja kā zēni, tā
meitenes, gatavojot koka paliktnīšus
– paplātītes tējas krūzēm vai karstiem
katliņiem.
turpinājums 3. lpp

Mazpulku vasara Neretā
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Neretas novada vēstis

NERETAS NOVADA DOMES 22. JŪLIJA SĒDES LĒMUMI
Akceptēja
Neretas
novada
pašvaldības ERAF līdzfinansējuma
saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „ Ūdenssaimniecības attīstība
Neretas pagasta Neretas ciemā”, tajā
ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
Apstiprināja
Neretas
novada
pašvaldības budžeta izpildi 2010.gada
1.pusgadā.
Apstiprināja 2010.gada 22.jūlija
saistošos
noteikumus
Nr.8/2010
“Grozījumi Neretas novada pašvaldības
18.02.2010.
saistošajos
noteikumos Nr.1/2010 „Par Neretas novada
pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu”.
Izdarīt sekojošus grozījumus pašvaldības
pamatbudžetā:
Palielināja
Neretas
novada
pašvaldības
ieņēmumu
daļu
no
vērtspapīru tirdzniecības par Ls 27950
(Akciju pārdošana) naudu atvēlot
• tehniskā projekta izstrāde,
ierakstīšana Zemesgrāmatā, projekta pieteikuma sagatavošana – par Ls 3450
• ūdenssaimniecības sakārtošanas
6.kārtas tehniskā projekta izstrāde –par

Ls 3000
•
zobārstniecības
kabineta
nokomplektēšana un sertificēšana – par
Ls 6120
•
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas akreditācija –par Ls 400
•
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas ventilācijas sistēmas remonts
– par Ls 13080
•
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas ēdnīcai elektroplīts iegāde
–par Ls 1500
Izdarīja izmaiņas Neretas novada pašvaldības sociālā dienesta
struktūrā: amatu nosaukumu „ sociālā
darba speciālists” mainīja uz „ sociālās
palīdzības organizators”.
Nolēma Neretas novada pašvaldībai
slēgt Starpresoru vienošanos ar Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas Valsts Sociālās Apdrošināšanas
Aģentūru par VSAA sistēmā reģistrētās
informācijas par Neretas novadā
dzīvojošiem
sociālo pakalpojumu
saņēmējiem nodošanu pašvaldībai.
Nolēma Neretas novada pašvaldības
sociālajam aprūpes centram piedalīties
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
(KPFI) finansētajā projektu konkursā

Sēde notika Neretā

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību
ēkās”. Piešķīra no Neretas novada
pašvaldības budžeta naudas summu Ls
1185 projekta īstenošanai.
Piešķīra finansējumu Ls 4525 apmērā
telpu remontam P.Lodziņa ielā 2, kurās
tiks izvietots Sociālais dienests. Neretas novada pašvaldības Finanšu nodaļai
izdarot grozījumus budžetā, līdzekļus
remontam jāparedz no pašvaldības
administrācijai
paredzētajiem
līdzekļiem.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „Zemzari”,
Zalves pagastā Neretas novadā, kadastra
Nr.3296 013 0031, kas sastāv no zemes
gabala 6,70 ha kopplatībā. Pārdošanas
cena Ls 9000.
Piekrita izmainīt zemes lietošanas
mērķa statusu no individuālo māju
aprūpes lietošanas mērķa Nr. 0601 uz
zemes lietošanas mērķi Nr. 1001 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, sekojošiem Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta
pārvaldes nekustamajiem īpašumiem:
1. „Susējas” kadastra Nr 3296 009
0060-1,0200ha platībā,

2. „ Liepkalni” kadastra Nr
32960060138- 0,6 ha platībā,
3. „ Svalbāni” kadastra Nr
32960120085- 1,4 ha platībā.
Nolēma sagatavot un iesniegt pieteikumu „Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Zalves ciemā” ERAF
darbības programmas 2007. - 2013.
gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”
atklātam projektu konkursam „Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas”. Realizēt projektu “ Gājēju
celiņa un apgaismojuma izbūve Zalves
ciemā” par kopējo summu (Ls 50302),
un piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu
Ls 11588 izmaksu segšanai.
Sagatavot un iesniegt pieteikumu
„Drošs ceļš uz skolu Sproģu ciemā”
ERAF darbības programmas 2007. 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” atklātam projektu konkursam „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas”. Realizēt projektu
“Drošs ceļš uz skolu Sproģu ciemā” par
kopējo summu (Ls 21831) un piešķirot
pašvaldības līdzfinansējumu Ls 5090 izmaksu segšanai.
Apstiprināja
Neretas
novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2010.

gada 13.jūlija sēdes protokolu Nr.12 un
tajā pieņemtos lēmumus.
Uzdeva
novada
domes
priekšsēdētājam A.Blūmam un deputātei,
Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai
Ž.Miezītei izvērtēt kādas jaunas štata
vietas (speciālistu) ir nepieciešamas
Nereta novadā.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Kadiķi”, Zalves pagastā, 22,6
ha kopplatībā, kadastra Nr. 3296 006
0122, divas zemes vienības, neizstrādājot
sadalīšanas projektu vai detālplānojumu.
No īpašuma „Kadiķi” atdalāmajām
zemes vienībai 9,1 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 007 0021, piešķirt jaunu nosaukumu „ Gravas” un 8 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 0100031, piešķirt jaunu
nosaukumu „Lukstiņi ”.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Paeglīši”, Zalves pagastā,
37,2 ha kopplatībā, kadastra Nr. 3296
006 0042, zemes vienību, neizstrādājot
sadalīšanas projektu vai detālplānojumu.
No īpašuma „ Paeglīši” atdalāmajai
zemes vienībai 5,0 ha platībā ar kadastra
numuru Nr. 32960070004, piešķirt jaunu
nosaukumu „ Mušas” .

Saistošie noteikumi „NERETAS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”
(turpinājums no jūlija numura) vietās- izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
19. Par ugunskuru kurināšanu vai
Saistošie noteikumi Nr.5/2010
uzmanīgu rīcību ar uguni, kā rezultātā
„NERETAS NOVADA
izcēlies kūlas ugunsgrēks – fiziskām
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS
personām uzliek naudas sodu no desmit
NOTEIKUMI”
līdz simt piecdesmit latiem.
19.1. Par tādām pašam darbībām,
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par
pašvaldībām 43.panta 4.punktu ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas –
18. Par atkritumu vai citu materiālu, fiziskām personām uzliek naudas sodu
izņemot zaļo atkritumu, dedzināšanu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecugunskuros vai konteineros – uzliek desmit latiem.
20. Par jebkāda veida reklāmas, ceļa
naudas sodu fiziskām personām no
desmit līdz simt piecdesmit latiem, bet norāžu vai planšetu novietošanu nolūkā
juridiskām personām – no piecdesmit reklamēt savu firmu vai uzņēmumu, bez
noteiktā kārtībā izsniegtas pašvaldības
līdz divsimt piecdesmit latiem.
personām
izsaka
18.1. Par zaļo atkritumu dedzināšanu atļaujas-fiziskām
ugunskuros vai konteineros tuvāk par brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
divdesmit metriem no dzīvojamām no desmit līdz piecdesmit latiem, bet
ēkām vai citām celtnēm , kuru konstruk- juridiskām personām - no divdesmit
cija ir degt spējīgi materiāli vai arī ja tas pieciem līdz simt piecdesmit latiem.
21.
Par
publisku
pasākumu
traucē (dūmi, smaka, dzirksteles) citiem cilvēkiem – fiziskām personām iz- rīkošanu bez noteiktā kārtībā izsniegsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu tas pašvaldības atļaujas un pārkāpjot
no desmit līdz piecdesmit latiem, bet normatīvajos aktos noteikto kārtību,
juridiskām – no divdesmit pieciem līdz izņemot pasākumu, kurus rīko valsts vai
pašvaldības
simt piecdesmit latiem.
iestāde vai, ja tas tiek rīkots
18.2. Par ugunskuru kurināšanu
publiskās vietās, izņemot ugunskuru telpās, sporta bāzēs vai notiek sapulce,
kurināšanu tam speciāli paredzētajās gājiens vai pikets, bēru ceremonija vai

normatīvajos aktos noteiktajā kartībā
reģistrētu reliģisko organizāciju rīkots
pasākums – pasākumu organizatoram
vai atbildīgai personai uzliek naudas
sodu no desmit līdz divsimt piecdesmit
latiem.
22. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošana kultūras, sporta,
atpūtas tirdzniecības, medicīnas vai
citās sabiedriskās iestādēs, sociālajās
mājās vai dzīvokļos, kapos vai publisku
pasākumu laikā - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit
latiem.
22.1. Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarījis bērns – vecākiem vai
personām , kas viņus aizstāj, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
piecdesmit latiem.
23. Par peldēšanos vietās, kur tas aizliegts – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no desmit līdz divdesmit
pieciem latiem.
23.1. Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarījis bērns – vecākiem vai
personām, kas viņus aizstāj, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas no desmit
līdz divdesmit pieciem latiem.
24. Par transportlīdzekļu profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja
šķidrumu maiņa, motora mazgāšana un

tml.) vai mazgāšanu publiskās vietās,
kur tas nav atļauts – fiziskām personām
uzliek naudas sodu līdz piecdesmit
latiem, bet juridiskām – no divdesmit
pieciem līdz simt piecdesmit latiem
25. Par atrašanos publiskās vietās
ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā
dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā,
izņemot vietas , kur alkoholisko dzērienu
lietošanu atļāvusi pašvaldība – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
piecdesmit latiem.
25.1. Par tādam pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas – uzliek
naudas sodu no desmit līdz simts latiem.
26. Par pirotehnisko izstrādājumu,
kas rada skaņas efektu, izmantošanu
publiskās vietās , bez noteiktā kārtībā
izsniegtas pašvaldības atļaujas, izņemot
valsts noteiktajās svētku dienās –
fiziskām personām uzliek naudas sodu
līdz piecdesmit latiem, bet juridiskām
personām-no piecdesmit līdz divi simti
piecdesmit latiem.
27. Par pirotehnisko izstrādājumi
izmantošanas kārtības vai izmantošanas
ierobežojumu pārkāpšanu, ja to izdarījis
bērns līdz 14 gadiem – vecākiem vai
personām, kas viņus aizstāj, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no

desmit līdz piecdesmit latiem.
28. Par necieņu pret Administratīvo
komisiju vai šo noteikumu 4.punktā
minētajām amatpersonām, kas izpaudusies kā personas, kuru sauc pie
administratīvās atbildības, cietušā ,
pārstāvja liecinieka, eksperta, tulka
neierašanās bez attaisnojoša iemesla pēc
Administratīvās komisijas vai šo noteikumu 4. punktā minēto amatpersonu
aicinājumu - uzliek naudas sodu līdz
simt latiem.
III. Pārejas noteikumi
29. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā,
spēku zaudē Neretas pagasta 2006.gada
30.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2
”Par administratīvo atbildību Neretas
pašvaldības administratīvajā teritorijā”
un
Neretas novada pagastu - Zalves,
Mazzalves, Pilskalnes iepriekš pieņemtie
saistošie noteikumi, kas paredzēja
administratīvo atbildību.
30. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to pilna teksta
publicēšanas” Neretas novada vēstis” vai
Neretas novada domes interneta mājas
lapā nereta.topinfo.lv.

Mazpulku vasara Neretā
(turpinājums no 1. lpp.) par Jāni Jaunsudrabiņu, apskatījām
mākslas izstādes, klausījāmies
IlVidusskolas aktu zālē dziedāšanas zes Līdumas stāstījumu par rakstnieka
skolotāja Anita Šolmane un deju skolotāja dzīvi. Darbojāmies grupās muzeja
Inita Kalniņa darbnīcā „Sadziedāsim, pedagoģiskajā programmā, izejot „Baltās
sadejosim!” mācīja mazpulcēniem gan grāmatas” takas un pildot uzdevumus par
Mazpulku himnu, gan arī salidojuma ceļā redzēto. Teatralizēti izspēlējām „Balhimnu. Sākumskolas skolotāja Natālija to grāmatu” pēc ilustrācijām.
Mazpulcēni grupu rotācijā paspēja
Grīnvalde mācīja gatavot mākslīgos ziedus, prasmīgi iesaistot un aizraujot šajā rosīties visās piedāvātajās aktivitātēs.
nodarbē arī lielākos mazpulcēnus, kuri Kopā ar Latvijas mazpulku Rīgas
sākumā sacīja: „Negribu! Puķes mani klubiņa pārstāvjiem piedalīties arī
nesaista. Tas ir bērnišķīgi!”. Darbu beid- seminārā „Par jaunatnes darbu Latvijā”
zot, tieši šo puišu gatavotie ziedi bija un debatēt par iespējām bērniem un
košākie. Skolotāja Aija Kalnāre darbnīcā jauniešiem iesaistīties atbilstoši savam
„Spēlēsim teātri!” mācīja improvizācijas vecumam un statusam dažādās pārvaldēs
(skolas pašpārvaldē, mazpulka padomē,
teātra pamatus.
Mazpulku vadītāji darbojās sali- jauniešu organizāciju vadībā, sabiedrisko
dojuma - semināra pieredzes apmaiņas organizāciju padomēs, pašvaldībās utt.).
Ilze Līduma parūpējusies par iespēju
darbnīcā „Trīs vienā”, runājot par aktuālo
mazpulku darbā, daloties pieredzē, un, mazpulcēniem tikties ar mākslinieku
šādi valodojot, rokas skolotājas Natālijas neretieti no Jaunjelgavas - Pēteri
Grīnvaldes vadībā apguva ko jaunu Grauduli un iepazīties ar koka karošu
- darināja mežģīņu šalles grābeklīšu grebšanas noslēpumiem. P.Graudulis ar
līdzpaņemtajiem darbarīkiem rosināja
tehnikā (tapoja).
Pēcpusdienā salidojuma – semināra mazpulcēnus izmēģināt apstrādāt koku,
dalībniekus un Latvijas
maz- veidojot savu karoti sākot no malkas pagpulku Rīgas klubiņa jauniešus laipni ales. Drosmīgākie un interesenti varēja
uzņēma Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja piesēsties arī pie darbgalda, mēģinot
„Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma. Tur apstrādāt karoti vai pannas lāpstiņu uz
mēs iepazināmies ar muzeja ekspozīciju koka virpas un slīpmašīnas. Mazpulcēnus

un vadītājus saistīja mākslinieka
stāstījums par viņa dzīvi, darbu, kā arī
atziņas, kuras gūtas praktiskajā pieredzē.
Pēc launaga „Riekstiņu” koku paēnā
sekoja pasākuma atvadu cēliens – paveikto darbu prezentācija, izvērtēšana un
tencinājumi. Tad ceļš uz mājām – Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, kur dienu
noslēdza atvadu vakara diskotēka.
22.jūlija – salidojuma semināra trešās
dienas rīts ausa saulains un spirgts. Īsti
atbilstošs Lielajām sporta spēlēm „Spēks
kaulos, prāts galvā, veiksme rokās!”,
kuras vadīja skolotāji Zigurds Karolis,
Mairis Dzenis un Gundega Klibiķe, bet
dalībnieki – visi mazpulcēni. Te triju
stundu laikā varēja uzspēlēt gan futbolu
starp komandām, gan izmēģināt roku
šautriņu mešanā mērķī, tāpat mēģināt
lidojošo šķīvīti aizmest pēc iespējas tālāk.
Aizraujoša spēle bija konfekšu zvejošana,
šķēršļu joslas pārvarēšana.
Pēc sportošanas semināra - salidojuma noslēgums ar radošo darbnīcu veikuma prezentācijām, darbu izstādēm un
veiklāko sportistu apbalvošanu. Te īsti
redzam, ko esam izdarījuši, iemācījušies.
Nometnes
himna,
papildināta
ar
izteiksmīgiem žestiem, defilē elementiem un deju soļiem, skan dzidri un
droši, kaut neliela skumju piedeva drīzo

atvadu dēļ. Latvijas mazpulku himnu tik
tīri un droši skanam neesmu dzirdējusi
nevienā salidojumā savā 16 gadu mazpulku vadītājas pieredzē. To paveikušas
mūzikas skolotāja Anita Ružāne un deju
skolotāja Inita Kalniņa radošajā darbnīcā
„Sadziedāsim, sadejosim!” Savu veikumu
prezentē visas darba grupas, arī „Trīs
vienā” (vadītāju grupa). Viņu uznāciens
īsti māksliniecisks – kā modes skatē
modeles tērpus tā mazpulku vadītājas
demonstrē savus darinājumus – mežģīņu
šalles, kas notapotas īsajos vaļas brītiņos
starp nodarbībām un pasākumiem.
Nobeigumā salidojuma – semināra
dalībniekus uzrunā un sveic Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska, direktores vietniece
izglītības jomā Viktorija Trukša un direktores vietniece ārpusstundu darbā Aija
Kalnāre.
Pēc tam - atvadu pusdienas, kuru
ēdienkartē „Asaru pērles skumju mērcē,
dekorētas ar cerību stariem”. Visu salidojumu par ēdināšanu gādāja individuālais
uzņēmums „Pavards” ar saimnieci Aldu
Šustiņu vadībā. Mazpulcēnu atsauksmes
gan par salidojuma aktivitātēm, gan par
ēdināšanas pakalpojumiem vislabākās.
Vēl savstarpēji un neformāli silti atvadu
pateicības vārdi skolotājiem, kolēģiem,

draugiem kaimiņu mazpulkos, apmaiņa
ar e-pastiem un telefonu numuriem. Te
arī klāt autobusi, mašīnas, lai salidojuma
– semināra dalībniekus vizinātu mājās.
Trīs jaukas, interesantas, radošas un
piedzīvojumu pilnas dienas aizskrējušas
vēja spārniem. Uz tikšanos rudens forumos!
Salidojumu – semināru kvalitatīvi,
interesanti,
radoši,
izglītojoši
noorganizējām visi kopā. Tādēļ pateicība
Neretas novada domei, Jaunjelgavas novada domei, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas kolektīvam un direktorei, I.U.
”Pavards” vadītājai un kolektīvam, Latvijas mazpulku padomei un visiem mazpulkiem un vadītājiem, kuri piedalījās par
idejas, finansiālo, materiālo un praktisko
atbalstu. Paldies brīvprātīgajiem palīgiem
salidojuma – semināra organizēšanā un
vadīšanā, bijušajām Pilskalnes mazpulka
dalībniecēm, tagad studentēm un Latvijas mazpulku Rīgas klubiņa dalībniecēm
Lailai Zupai un Lienei Klimovičai. Darot kopā var padarīt daudz un labi. Neretas vārds izskanēja skaisti gan Latvijas
mazpulku padomē Rīgā, gan Līvānos un
Dignājā, gan Jaunjelgavas novadā.
Lidija Ozoliņa,
116. Neretas mazpulka vadītāja

Neretas novada vēstis

Informācija
Lauksaimniekiem
Lauksaimniekiem atmaksās akcīzes nodokli
par jūlija mēnesī iegādāto dīzeļdegvielu
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus 2010.gada 12.maija
Ministru kabineta noteikumos Nr.444 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir
atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko
lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes
apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē
dzērvenes vai mellenes” (Noteikumi), ko valdība apstiprināja 2010.gada
3.augustā.
Grozījumi paredz, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kas 2010.
gada jūlija mēnesī iegādājušies dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokli, ir tiesīgi
saņemt akcīzes nodokļa atmaksu, atbilstoši šo Noteikumu nosacījumiem.
Lai nodrošinātu akcīzes nodokļa atmaksu, Lauku atbalsta dienests (LAD)
aicina lauksaimniecības produkcijas ražotājus līdz š.g. 31.augustam
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs iesniegt iesniegumu un
dīzeļdegvielas iegādi apliecinošos dokumentus vai to kopijas, uzrādot
oriģinālu.
Minēto atmaksu par jūlijā iegādāto degvielu var saņemt tie
lauksaimniecības produkcijas ražotāji, par kuriem LAD, saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem, ir pieņēmis lēmumu par piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu un, iegādājoties degvielu, viņi norēķinājušies veicot bezskaidras naudas darījumu.
Akcīzes nodokli atmaksās tikai par to saņemtās dīzeļdegvielas daudzumu,
kas iegādāts 2010.gada jūlijā un par kuru samaksa izdarīta līdz 15.augustam.
LAD lūdz ņemt vērā, ka par to degvielas daudzumu, par kuru tiks veikta
akcīzes nodokļa atmaksa par jūlija mēnesī iegādāto dīzeļdegvielu, tiks
samazināts kopējais 2010./2011. saimnieciskajam gadam piešķirtais degvielas limits.
Iesnieguma veidlapa akcīzes nodokļa atmaksai, atrodama LAD mājas
lapas www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes degviela.
Klientu apkalpošanas daļa, tālrunis. 67027684, 67027803
Valsts atbalsta daļa
Lauku atbalsta dienests ir uzsācis atbalsta
izmaksu par atdalītajiem maksājumiem

~ Daudz laimes! ~
Pasākumi Neretas novadā septembrī

Norises vieta: Aizkraukles novads, Aizkraukles pilsēta , Lāčplēša iela 2a,
SIA LLKC Aizkraukles nodaļa
Norises laiks: 24.08.2010 - 25.08.2010
Īss apraksts: Tiek rīkotas apmācības par biškopību – bišu veselība un bišu
produktu kvalitāte, ieziemošana, bišu saimju apsaimniekošana, jaunākās
metodes. Tiek piedāvāts pieredzes apmaiņas brauciens uz z/s „Ībēni” Valles
pagastā, Vecumnieku novadā - biškopības produktu ieguve, pārstrāde,
realizācija.
Kontaktinformācija: Valentīna Beča, tālr. 26158775
Pateicība!

Apsveicam augustā dzimušos

novada iedzīvotājus nozīmīgās
Līdz gada beigām Neretas pagasta bibliotēkā turpinās grāmatu dāvināšanas akdzīves jubilejās!
cija: „Dāvanai bibliotēkai...”. Jaunākos preses izdevumus, nenovecojušas grāmatas
saturā un izdevuma gadā var dāvināt visās novada pagastu bibliotēkās. Sīkāka
Es dzīvi mīlēšu,
informācija pa tel. 65176162
kamēr vien mākoņrindas slīdēs,
Septembrī Neretas pagasta bibliotēkā grāmatu jaunumi bibliotēkā.
Un baltās pīpenes
Septembrī Neretas pagasta bibliotēkā tematiskas izstādes: „A. Brodelei-100”, „A.
gar ceļa malām plauks,
Kristi- 120”
Es dzīvi mīlēšu,
1.09. Sproģu pagasta bibliotēkā zinību dienai veltīta izstāde.
kamēr vien saule spīdēs,
02.09 Zalves pagasta bibliotēkā tematiska izstāde „Vladimiram Kaijakam
Un vējš no lapām rasas lāses
-80.”
trauks.
3.09. Mazzalves pagasta bibliotēkā konkurss skolēniem „Piedalies lasīšanas
/I. Kalnāre/
konkursā.”
07.09. plkst.13.00 Neretas kultūras namā leļļu teātris bērniem A.Brigadere
“Sprīdītis”
11.09. Neretas kultūras namā Viļņa Vietnieka grāmatas „Sēlijas vējš” Augustā nozīmīgas dzīves jubilejas Neretas novadā svin:
prezentācija.
15.09. Zalves pagasta bibliotēkā dzejas dienu pēcpusdiena V. Vietnieks „Sēlijas
60 gadi
vējš”- dzejoļu lasījumi.
Ilze Albrehta Neretā
17.09. Mazzalves pagastā dzejas dienām veltīts pasākums ar ziedu paklāju
Laima Grebska Neretā
veidošanu.
Ēriks Pormalis Mazzalvē
17.09. plkst. 14.00 Neretas kultūras namā dzejas dienu ietvaros tikšanās ar dzejnieci Sarmīti Rodi “Mīlestībā izteikts vārds...”
65 gadi
18.09. plkst.22.00 Neretas kultūras namā diskotēka jaunatnei
Stasis Šimens Neretā
21.09. plkst.10.00 Neretas pagasta bibliotēkā seminārs
novada
pagastu
Ēriks Skrupskis Neretā
bibliotekāriem.
Skaidrīte Niedra Pilskalnē
21.09 plkst. 9.00-12.00 Neretas pagasta bibliotēkā I.U.”Virja”- grāmatu
tirdzniecība. Aicināti visa novada iedzīvotāji apmeklēt grāmatu tirdziņu un iegādāties
70 gadi
sev vajadzīgo! Grāmatu cenas sākot no 1.- Ls Plašs grāmatu piedāvājums un zemas
Dania Jasiuniene Neretā
cenas no izdevniecības ”Kontinents”.
Safija Verečinska Neretā
Septembrī Neretas pagasta bibliotēkā dzejas dienas bibliotēkās- radoša
pēcpusdiena „Jāsteidzas dzīvot…”
75 gadi
25.09. Neretā rudens gadatirgus
Jūlijs Treiģis Neretā
Septembrī Mazzalves pagasta bibliotēkā izstādes ”Gribu visu zināt”, „Asteru
Andris Vītiņš Neretā
laiks”, literatūras izstāde rakstniecei ”Rinkulei- Zemzarei-90.”, izstāde bērniem pasPrančisks Rublis Mazzalvē
aku valstībā ”Par Laumiņām, Fejām, Princesēm…”
Septembrī Mazzalves pagasta bibliotēkā grāmatu apskats „Tikšanās ar J.
80 gadi
Jaunsudrabiņa grāmatām.”
Aina Padoma Mazzalvē
Septembrī Sproģu pagasta bibliotēkā dzejas dienām veltīts pasākums: ”Kad starp
dzejas rindām lapas čab…’
90 gadi
Septembrī Sproģu pagasta bibliotēkā lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu
Arturs Baltužs Neretā
žūrija” aktivitāšu turpinājums.
Septembris Pilskalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: „V. Kaijakam-80”,
„A.Kristi-120”.
Sniedzot krāšņākos ziedus,
Septembris Pilskalnes pagasta bibliotēkā dzejas dienām veltīta tematiska
stipru veselību un dzīvesprieku
pēcpusdiena.
jubilāriem dzimšanas dienās
Septembris Pilskalnes pagasta bibliotēkā izstāde ”Vasaras skaistākie mirkļi”
vēlot, sveic Neretas novada dome!
fotoattēlos.
Septembris Neretas pagasta bērnu bibliotēkā grāmatu jaunumi bibliotēkā.
_______________________________________________________________

Lauku atbalsta dienests (LAD) šī gada augustā tiem lauksaimniekiem,
kas ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus, uzsāka avansa izmaksu
70% apmērā šādiem maksājumiem:
1. veikts atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu (APKV). Atbalsta likme par 1 piena tonnu LVL 21.14, savukārt izmaksātie 70% veido
LVL 14.80 par tonnu.
APKV ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007.
gadā) piešķirtās kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām.
2. līdz nākamās nedēļas beigām tiks izmaksāts atdalītais papildu valsts tiešais
maksājums par platībām (APL). Atbalsta likme par 1 ha ir LVL 22.91, no
kuras izmaksātie 70% ir LVL 16.03 par hektāru.
Cienījamie Neretas novada iedzīvotāji!
APL ir vēsturiskais maksājums par 2006.gadā apstiprinātajām papildu
valsts tiešā maksājuma par laukaugu platībām vai 2006.gadā līgumā ar
Labdien!
kartupeļu cietes ražotāju noteiktajām platībām.
Lūdzu atsaukties tos, kas bija aculiecinieki notikumam, kad no valsts policijas
LAD uz šo brīdi ir izmaksājis LVL 8 541 785.88 par atdalīto papildu
valsts tiešo maksājumu par pienu un LVL 8 408 775.98 par atdalīto papildu puses tika veikta pakaļdzīšanās motociklam zilā krāsā, ar mērķi novērst nelikumīgas
darbības, ar dienesta automašīnu HUNDAI SANTA FE 2010.gada 12.jūlijā ap plkst.
valsts tiešo maksājumu par platībām.
LAD Platību maksājumu daļa, tālrunis: 67027097
LAD Klientu apkalpošanas daļa, tālrunis: 67027684, 67027803
___________________________________________________________
Seminārs - netradicionālo dzīvnieku audzēšana (bites)
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20:20 pa ceļu Vecumnieki – Subate, pa Daugavpils ielu virzienā uz Pilskalni.
Anonimitāte garantēta.

Grozījumi Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā, spēkā no 23.06.2010.
Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:
42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana
Papildināt 42.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.
(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006. un
10.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 23.06.2010.)
Papildināt kodeksu ar 171.1 pantu šādā redakcijā:
“171.1 pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai
atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu
izdarījis nepilngadīgais
Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”
(10.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.06.2010.)

No 2010.gada 16.augusta
līdz 3.septembrim Neretas novada pašvaldība izsludina novada skolotāju
pieteikšanos projekta “Pedagogu
konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” 2 stipendijām un 3
mērķstipendijām.
Stipendiju un mērķstipendiju pretendentiem līdz 2010.gada 3.septembrim
pl.17.00 jāiesniedz dokumenti konkursam atbilstoši 2009. gada 1. septembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.
998 „Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos””.

Dokumentus iesniegt projekta koordinatorei Žannai Miezītei (vēlams NereSveiciens no Līvānu mazpulka!
tas novada pašvaldības zālē Rīgas ielā
Liels paldies Neretas novada domei par Latvijas mazpulku kustības atbalstīšanu,
1, Neretā, Neretas novadā 3.septembrī
un par iespēju apmeklēt Lidijas Ozolas noorganizēto mazpulku salidojumu.
15.00-17.00 vai Mazzalves pamatskolā
Mazpulcēni bija ļoti apmierināti gan ar salidojuma norisi, gan ar ēdināšanu.
Skolas ielā 1, Ērberģē, Mazzalves
LIELS PALDIES!
pagastā, Neretas novadā 3.septembrī
279.Līvānu mazpulka vadītāja Dace Rudzāte
8.00-13.00, vai Sproģu pamatskolā
Sproģos,
Zalves pagastā, Neretas novadā
Esi redzams!
3.septembrī
pl.13.30-14.30). Tālrunis
Sludinājums!
Ņemot vērā to, ka tuvojas rudens un diennakts gaišais laiks kļūst īsāks, iestājoties
informācijai 29339832, 65175239.
tumšajam laikam pārvietojoties kājām vai ar velosipēdu pa neapgaismotiem ceļiem,
Vēlos īrēt 1 istabas dzīvokli Neretā. Tālr.28373709
neesiet pārlieku pārgalvīgi, tas ir, lietojiet atstarojošus elementus, lai tuvojošais
Skolotāju atlases kārtība un
transportlīdzeklis Jūs varētu savlaicīgi pamanīt un izdarīt apdzīšanas manevru.
nepieciešamo dokumentu veidlapas at“Neretas novada vēstis”- Neretas novada domes izdevums.
rodamas mājaslapā www.neretasnovads.
Izdevumu veido: A.Kviesis. Adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV-5118.
Ar cieņu, VP Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa KPN inspektors lv un pie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
Tālrunis 26345400, fakss 65176536, e-pasts nereta.lv@inbox.lv
Ainis Liepiņš. vidusskolas, Mazzalves pamatskolas un
Iespiests SIA “Erante” tipogrāfijā Jēkabpilī. Tirāža 1000 eksemplāru.
m.t. 26165070 Sproģu pamatskolas administrācijām.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

