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2010.gada decembris

Priecīgus, gaišus un mīļus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno 2011.gadu!
Labdien, Neretas novada iedzīvotāji!
Pēdējā svecīte Adventes vainagā
jau izdegusi un mūsu sirdīs pamazām
ienāk Ziemassvētku sajūta. Ir mazliet skumji, jo atkal aizrit vēl viens
gads. Tas nebūt nav bijis vienkāršs un
daudziem no mums ir uzlicis jaunus
pārbaudījumus - gan ekonomiskus,
gan saimnieciskus.
Arī novada pašvaldībai tas nav
bijis vienkāršs, jo mēs joprojām
strādājam
ievērojamos
budžeta
samazinājuma apstākļos. Strādājam
un pildām savas funkcijas.
Ziemassvētki un gada nogale ir
laiks, kad tradicionāli atskatāmies uz
paveikto un pateicamies labo darbu
veicējiem.
Atskatoties uz 2010.gadā paveikto esam gandarīti, ka katrā pagasta
pārvaldē realizēti nozīmīgi projekti. Neretā ierīkots zobārstniecības
kabinets.
Zalves pagastā ir
īstenota kultūras nama rekonstrukcija, jauniešu centra izveide un
sakārtota ūdenssaimniecība. Mazzalves pagasta pārvalde šogad realizē
iespaidīgāko
projektu
novadāūdenssaimniecības un kanalizācijas
sistēmu rekonstrukciju. Savukārt
Pilskalnes pagastā pabeigta sporta
laukuma un kultūras pasākumiem
paredzētā objekta būvniecība. Visas
šīs būves iedzīvotāju vajadzībām kalpos daudzus gadus.
Gan Neretas novadā, gan valstī
aizejošajā gadā ir bijis daudz
priecīgu brīžu un notikumu, kuros
aktīvi
iesaistījušās mūsu
skolas. Nozīmīgākais pasākums,
neapšaubāmi, bija skolēnu Dziesmu
un deju svētki. Mēs sakām paldies
visiem, kas prezentēja novadu, kas
gatavojās un gatavojuši, kas finansiāli
un morāli atbalstīja šī brīnišķīgā
pasākuma dalībniekus. Vairākus
nozīmīgus projektus realizējušas
Latvijas dzimšanas dienas svētki
ir aizvadīti un katra sirdī tie paliks
kā neaizmirstams notikums. 17.novembra pievakarē Latvijas Republikas proklamēšanas svētki plaši tika
svinēti arī Neretas kultūras namā. Novada ļaudis ļoti kuplā skaitā pulcējās
uz šo svinīgo sarīkojumu.
Pasākuma ievadā svinīgu uzrunu teica Neretas novada domes
priekšsēdētājs Antons Blūms. Viņš
pateicās visiem novada ļaudīm,
kuri ieguldījuši savu darbu Latvijas
Valsts un Neretas novada attīstībā un
izaugsmē.
Mijoties pašdarbnieku dziesmām
Atbalstot akcijas „Eņģeļi pār Latviju” rīkotāju aicinājumu, visā Neretas
novadā 12.decembrī notika nelielas
Eņģeļu egles atklāšanas svinības.
Pirmie Eņģeļu egli savā pagastā
iededza
pilskalnieši.
Pilskalnes
pagasta pārvaldes vadītājas A.
Vadzītes rosināti, pie pagastmājas
sapulcējušies gan lielie, gan mazie
Pilskalnes iedzīvotāji katrs iekāra
Eņģeļu eglē pašdarināto eņģelīti,
apliecinot labās domas un cerības,
gāja rotaļās, kopā dziedāja, cienājās

mūsu novada skolas, bet Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolai šis gads
bijis īpaši saspringts, jo nācās gatavoties akreditācijai. Skola veiksmīgi
izturēja pārbaudi un ir akreditēta uz
vairākiem gadiem.
Nozīmīgs šis gads ir bijis
kultūras dzīvē. Sarīkots grandiozs
pasākums- Novada Grāmatu svētki.
Šis pasākums pulcēja ievērojamus
politiķus, rakstniekus, māksliniekus
un grāmatu izdevniecības. Tas bija
lielākais šī gada bibliotekāru un
kultūras darbinieku kopdarbs. Paldies
sakām visiem šī pasākuma organizatoriem un novēlam, lai iecerēm bagāti
ir kultūras un bibliotēku darbinieki
arī nākamgad.
Ziemassvētku un Jaunā gada
priekšvakars ir piemērots laiks, lai pateiktos domes deputātiem, visiem pagasta pārvalžu un iestāžu vadītājiem,
darbiniekiem un sabiedriskajām
organizācijām, uzņēmējiem, visiem
Neretas novada iedzīvotājiem, kuri
ar savu darbu un idejām ir sekmējuši
novada attīstību!
Paldies sakām tiem novada
iedzīvotājiem, kuriem rūp sava novada un apkārtnes sakoptība un kuri,
neskatoties uz slikto laiku, piedalījās
Lielajā Talkā. Pateicamies arī konkursa „Neretas novada sakoptākā sēta
2010” dalībniekiem par ieguldījumu
savas vides sakopšanā.
Šajā klusajā, baltajā Ziemassvētku
laikā visiem novēlam sirds gaišumu,
mieru un saticību. Novēlam, lai šie
svētki nestu jums mieru dvēselē, lai
gaisma un mīlestība mājo jūsu sirdīs
un dod jums spēku ikdienas gaitās!
Novēlam visiem priecīgus, gaišus
un mīlestības pilnus Ziemassvētkus,
panākumiem bagātu un veiksmīgu
2011.gadu!
Neretas novada dome

Noslēpums silītē

Noslēpums. Brīnums. Miers.
Prieks. Tie ir vārdi, kas laikam
vislabāk raksturo mūsu izjūtas iepretī
Ziemsvētku lielajam notikumam- Dieva Dēla piedzimšanai. Tur Betlēmē
mazā bērniņā Dievs atklāja sevi pasaulei. Kāpēc Viņš tā dara?
Ļoti bieži mēs izveidojam paši
savus priekšstatus par Dievu un tad
šim pašu izdomātajam dievam ticam un citus gribam mācīt. Toreiz
un tagad bērns Jēzus ir zīme, kas
mudina no Dieva nebaidīties. Ko
gan zīdainītis var nodarīt? Viņam
var tuvoties, neriskējot ar sevi. Viņš
mums pāri nedara. Varam būt mierīgi.
Ziemsvētki ir laiks, kad brīnišķīgi
atklājas patiesais Dievs. Tas ir laiks,
kad redzam nevis to, ko dažādi
cilvēki iztēlojušies, bet to, ko Dievs
saka par sevi. Dievs ir mīlestība
visiem cilvēkiem. Viņa mīlestība

nav jānopelna ar labiem darbiem.
Tā ir liels prieks katram cilvēkam un
pārsteidzošā veidā atraisa cilvēkā
labo. Ziemsvētkos kā brīnums ir tas,
ka mēs it kā paši no sevis tiecamies
būt labāki. Dieva mīlestība pārveido
pasauli. Tā dara lielas lietas, kad
tiecamies būt saskaņā ar to. Gluži kā
atbildot maza bērniņa nedalītai un
vienkāršai mīlestībai, mainās cilvēki
ap viņu.
Tomēr šī zīme liek ieraudzīt vēl
kaut ko. Tas, kurš kaut reizi ņēmis
rokās jaundzimušo zina, cik saudzīgi,
ar kādām sirds trīsām mazulīti turējis.
Cik viegli viņu var ievainot, kaut
vai tikai neuzmanīgi izturoties. Cik
nevērīgi, cik nemākulīgi, cik pavirši
vai pat ļauni mēdzam izturēties viens
pret otru. Nepavisam ne tā kā turot
jaundzimušo. Bet katrs no mums ir
taču brīnums un turpina būt, arī kad
fiziski izaug. Nav jābīstas no Dieva,
bet no sevis pašiem. Tāpēc eņģelis,
norādot uz Jēzus bērnu, saka: „Jums
Pestītājs dzimis”
Pasaulē nācis
Glābējs visiem mums, kuri nekur
nevar aizbēgt paši no sevis. No
sevī mītošā egoisma, vēlmes valdīt
pār citiem, organizējot dzīvi tā, lai
cilvēki apkārt kalpotu tikai manām

iegribām. Bērns silītē ir zīme. Mazs
bērniņš ir ļoti jauks, bet tajā pat laikā
arī liels egoists. Viņa vēlmes ir pašas
svarīgākās.
Vai ne no tā mūsu dzīvēs ir tik
daudz netaisnības, ka katrs domā
pirmkārt par sevi, savu labklājību?
Jēzus ir vienīgais bērns pasaules
vēsturē par kuru varam sacīt, ka Viņā
nebija egoisma- iedzimtā grēka. Viņš
bija svēts bērns. Mēs tādi neesam.
Tāpēc mums Viņš ir dots. Jā, lai arī
mēs meklētu savu dievišķo sākumu.
„ … lai cik mēs grauti,
lai cik mēs slimi,
Bērns silītē salmos
glābt gribot mūs dzimis.”
/M.Čaklais/
Tur silītē noslēpumaini esam
mēs katrs. Mūsu dzīve, kas kopā ar
Jēzu var veidoties daudz skaistāka.
Mēs vēl nepavisam neesam izauguši
Dievā. Mums ir lielas iespējas katram kā Dieva mīlētam dēlam vai
meitai. Tas ir mūsu katra lielais,
skaistais, brīnumainais noslēpums Ziemsvētku brīnums.

un deju solim, skanēja apsveikumi
un uzrunas. Emocionālākais brīdis
bija konkursa „Sakoptākā sēta”
uzvarētāju sumināšana.
Konkursu
“Sakoptākā
sēta
2010” organizēja Neretas novada
pašvaldība. Vērtēšana notika augustā
sekojošās grupās: 1.grupā – iestādes,
uzņēmumi, 2.grupā – daudzdzīvokļu
mājas,
3.grupā
–
zemnieku
saimniecības, 4. grupa – individuālās
mājas. Šogad domes Goda rakstus
saņēma 14 sakoptāko namu saimnieki.
Nominācijā
„Sakoptākā
individuālā māja” par uzvarētāju tika

atzīta Dairas un Modra Osīšu ģimenes
māja Neretā. Otro vietu ieguva
Kronīšu ģimenes māja Zalves pagasta “Priedaines”, bet trešie labākie
bija Pilskalnes pagasta „Skruži”
(Sandra un Sigits Samuļoni). Šajā
nominācijā Goda rakstus saņēma
novada iedzīvotāji: Zaščerinsku un
Jeremejevu ģimenes Neretā, Milleru
un Saulīšu ģimenes Zalves pagastā,
kā arī Velta Smukša no Zalves.
Nominācijā „Sakoptākā zemnieku
saimniecība” par uzvarētāju tika
atzīta Rozenbaku ģimenei piederošā
zemnieku saimniecība „Uņenāni”
Neretas pagastā. Otra sakoptākā zem-

nieku saimniecība Neretas novadā
pieder Zeltiņu ģimenei Mazzalves
pagasta „Bērzos”. Savukārt trešo
vietu šajā kategorijā ieguva Ozoliņu
ģimenes apsaimniekotie ‘Jāņi” Neretas pagastā.
Nominācijā
„Sakoptākais
uzņēmums” par labāko konkursa
žūrija atzina Valsts sociālā aprūpes
centra „Latgale”” filiāli „”Mēmele”
Mazzalves pagastā. Savukārt par
vissakoptāko daudzdzīvokļu māju
noteica māju Nr.6 Pētera Lodziņa
ielā. Atzinīgi tika novērtēta arī
Pasta iela 6. Abas daudzdzīvokļu
mājas atrodas Neretā. Visi konkursa

dalībnieki dāvanās saņēma „Depo”
dāvanu kartes.
Novada iedzīvotājus svētku
koncertā priecēja Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas dziedātāji
(korus un ansambļus vada mūzikas
skolotāja Anita Šolmane, koncertmeistare Jekaterina Babrovska),
dejotāji (deju kolektīvu vadītāja Inita
Kalniņa) un daiļlasītāji, kā arī Neretas
kultūras nama deju kolektīvs „Sēļi”
(vadītāja Inita Kalniņa) un sieviešu
vokālais ansamblis Marutas Zariņas
vadībā.

ar siltu tēju, mielojās ar piparkūkām.
12.decembrī pl.13.00 pie Mazzalves pagasta pārvaldes pulcējās
gan mazie, gan lielie mazzalvieši.
Eņģeļu eglē pašdarinātos eņģeļus
par sabiedrībai vajadzīgiem paveiktiem darbiem iekāra daudzi Mazzalves iedzīvotāji, tostarp arī pagasta
aktīvie jaunieši, kuri arī pastāstīja
klātesošajiem par savu līdzšinējo veikumu. Visus klātesošos apciemoja arī
Ziemassvētku vecītis, dāvājot katram
atstarotāju, lai tumšajā laikā mēs būtu

pamanāmi un droši. Sekoja ļoti jauks
un patiesi sirsnīgs pašdarbnieku koncerts - uzstājās Mazzalves pagasta
koris (vadītāja K.Ozoliņa), dejoja
sieviešu grupa (vadītāja Dz.Noreika)
un spēlēja Skaistkalnes pūtēju
orķestris (vadītājs J.Kalniņš).
Pulksten
14.30
iededzināja
Eņģeļu egli Zalves pagastā pie Sproģu
pamatskolas. Klātesošos uzrunāja
Sproģu
pamatskolas
direktore
L.Osīte un latviešu valodas skolotāja
I.Zeltiņa. Skolēni, skolotāji, vecāki,

pagasta ļaudis iekāra egles zaros
pašdarinātos eņģeļus, vēlot mieru,
saticību un labestību savās ģimenēs
un visiem kopumā. Arī viņiem
skaistkalnieši dāvāja jaukus brīžus.
Īpaši tīkama „ragu mūzika” likās vecajiem ļaudīm, tā atgādināja „skaisto
jaunību”, kā viņi paši atzina. Pagasta
pārvaldes vadītāja Dz.Noreika visiem
klātesošajiem novēlēja priecīgu,
gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.
Pulksten 15.00 pie Neretas
kultūras nama arī iededza Eņģeļu

egli, kuras izdaiļošanā Litas Trakinas un Klāva Bajinska rosināti kopā
ar kultūras nama vadītāju iesaistījās
Neretas pagasta aktīvie jaunieši. Egles
atklāšanas brīdi pieskandināja Neretas kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis (vadītāja M.Zariņa). Tad
visi bija mīļi gaidīti kultūras namā uz
nelielu Skaistkalnes pūtēju orķestra
apsveikuma koncertu.
Lai gaišām domām un labiem
darbiem piepildīts Ziemassvētku
gaidīšanas laiks!
Žanna Miezīte

„Eņģelis tiem sacīja:” Nebīstieties,
redziet, es jums pasludinu lielu prieku,
kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien
Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas
ir Kristus , Kungs. Lūk jums šī zīme: jūs
atradīsiet bērniņu, autos ietītu un silē
gulošu”.
Lūkasa evaņģēlijs 2:10-12

Valsts svētkos sumina konkursa „Sakoptākā sēta” laureātus

Neretas novadā iededz Eņģeļu egles

Skaistus Kristus dzimšanas svētkus
visiem Neretas novada ļaudīm!
Sirsnībā- mācītājs Aldis Pavlovičs

Arvīds Kviesis
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Neretas novada vēstis

Pateicas Grāmatu svētku organizētājiem

3.decembrī
Neretas
novada
bibliotēku
darbinieki,
kultūras
darbinieki un visi tie, kuri aktīvi
iesaistījās pavasarī Grāmatu svētku
organizēšanā Neretā sadarbībā ar
Lauku bibliotēku atbalsta biedrību,
tika mīļi aicināti uz 2010.gada akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām”
noslēguma sarīkojumu Bulduru
Dārzkopības vidusskolas Lielajā zālē.
Kopā
ar
Neretas
novada
bibliotēku darba metodiķi Regīnu
Kviesi
pasākumā
piedalījās
pārstāvji no visiem novada pagastiem – Pilskalnes bibliotēkas, Zalves
bibliotēkas, arī „Ērberģietes”, kuras Grāmatu svētkos organizēja
atraktīvus pasākumus sporta hallē,
Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas meitenes, kuras noorganizēja
Grāmatu svētkos nodarbības „Zanes
stāsti”, muzeja „Riekstiņi” pārstāve,
Neretas
pirmsskolas
izglītības
iestādes pārstāvji, jo arī tur Grāmatu
svētkos bija noorganizēti interesanti
pasākumi.
Pasākuma, kuru vadīja Lauku bibliotēku atbalsta biedrības
priekšsēdētāja Biruta Eglīte un rakstnieks, publicists Ēriks Hānbergs,

programmā bija „Lielās lasītāju balvas – 2010” pasniegšana visvairāk
lasīto grāmatu autoriem, tulkotājiem
un
izdevniecībām.
Pasākumā
muzicēja „Dzeguzīte”, Žoržs Siksna
un viņa Tirkīza zilais koris un citi
skatuves mākslinieki. Tā bija jauka,
sirsnīga tikšanās ar rakstniekiem,
dzejniekiem, tulkotājiem. Bija interesanti viņus „redzēt vaigā”.
Ar šo pasākumu Lauku bibliotēku
atbalsta biedrība pateicās arī
bibliotekāriem, Grāmatu svētku organizatoriem visā Latvijā, tai skaitā arī
Neretas novada aktīvajiem šī jaukā
pasākuma organizatoriem. 2010.
gadā ar Grāmatu svētku starpniecību
gandrīz visas (konkrēti 808) Latvijas lauku bibliotēkas saņēmušas
dāvinājumā no izdevniecībām jaunas grāmatas. Lieliskais projekts
– Grāmatu svētku organizēšana
novados – Latvijā 2010.gadā tika
realizēts jau devīto reizi, šopavasar
tas pirmoreiz notika arī Neretā, pateicoties Neretas novada domes un
visu pagastu bibliotēku, kultūras un
izglītības darbinieku atsaucībai un
ieinteresētībai.
Žanna Miezīte

Jauniešu saiets Ērberģē
Sestdien, 27.novembrī, pl.14.00
Ērberģes muižā pulcējās Neretas un
Vecumnieku novadu jaunieši uz pirmo kopīgo saietu. Pasākumu gatavoja
Mazzalves pagasta aktīvie jaunieši.
Pēc reģistrēšanās sekoja neliels
pārgājiens pa Ērberģi, lai izzinātu
interesantākos Ērberģē apskatāmos
objektus, lai uzzinātu, kā dzīvo un
ko dara ērberģieši. Tad visi jaunieši
sadalījās draudzīgās, dažādus pagastus apvienojošās komandās un devās
orientēšanās sacensībās, meklējot
kartē iezīmētos objektus Ērberģes
teritorijā un pie katra atrastā objekta
izpildot kādu interesantu Mazzalves
jauniešu sagatavotu uzdevumu (katru orientieristu grupu „izsekoja” arī
fotogrāfs, kurš visu fiksēja kadros).
Pēc orientēšanās sacensībām
jaunieši muižas pagalmā cepa
desiņas un ēda lauku virtuvē sagatavotu garšīgu, pēc senām vecmāmiņu
receptēm vārītu biezputru.
Tad sekoja interesantas komandu
sacensības dažādās stafetēs Ērberģes
sporta hallē.
Vakara
noslēgumā
jaunieši
pulcējās Ērberģes muižas kamīnzālē,
kur tikās ar Zilo dāmu un uzzināja
dažas Ērberģes muižas leģendas,
izspēlēja dažādas Mazzalves jauniešu
sagatavotas visai draiskas un
atraktīvas spēles, dejoja un slīdos uz
lielā ekrāna skatījās dienā pārgājienā,
orientēšanās sacensībās, stafešu
sacensībās fiksētos kadrus un dalījās
iespaidos par izjūtām pirmajā kopīgi

organizētajā pasākumā. Secinājums
visiem bija viens – pasākums izdevies!
Paldies
Mazzalves
pagasta
aktīvajiem
jauniešiem
Raitim
par orientēšanās objektu izvēli,
safotografēšanu un atlikšanu kartē,
Zintim un Sintijai par atraktīvu
uzdevumu izdomāšanu orientēšanās
kontrolpunktos,
fotogrāfiem
Jānim, Kristiānam, Sintijai, Armandam un Sentim par pasākuma
„iemūžināšanu”, Ditai, Līvai un Sintijai par garšīgo maltīti, Ilzei, Pēterim
un Rolandam par interesantajām
stafetēm, Ilzei, Līvai, Sintijai par
interesantajām aktivitātēm kamīnzālē,
dīdžejiem Raitim un Armandam!
Protams, liels paldies Mazzalves
jaunākajiem jauniešiem – izpalīgiem,
kuri ļoti aktīvi iesaistījās pasākuma
sagatavošanā un organizēšanā –
Jānim, Kasparam, Kristiānam, Sandim un Rolandam!
Pasākums izdevās arī tāpēc, ka
visu pagastu jaunieši, kuri viesojās
Ērberģē, bija atsaucīgi, aktīvi un
ieinteresēti
visās
organizētajās
aktivitātēs. Īpašs paldies Bārbeles un
Neretas ciemiņiem!
Nākamo Neretas un Vecumnieku
novadu jauniešu saietu pēc mēneša,
29.decembrī, Neretā organizēs Neretas pagasta jaunieši. Uz tikšanos!

Volejbolisti spodrina Neretas vārdu
Valsts svētkos, 18.novembrī,
Aknīstē notika ikgadējais volejbola turnīrs vīriešu un sieviešu
komandām. Uz šo turnīru tika
aicinātas komandas no Jēkabpils,
Viesītes, Ilūkstes, Neretas un
Aknīstes novadiem. Gan vīriešu,
gan sieviešu konkurencē par kausu
cīnījās 7 komandas. Neretas novadu pārstāvēja divas Zalves pagasta vīriešu komandas un Neretas
meiteņu komanda. Volejbolistu
meistarība bija ļoti līdzīga un visas
spēles aizritēja punkts punktā, tikai
spēļu beigās noskaidrojot uzvarētāju.
Vīriešu konkurencē kausu izcīnīja
Neretas novada Zalves pagasta komanda „Zalve2”, kurā spēlēja Ainārs
Usāns, Sandris Dimants, Valērijs
Bekasovs, Valdis Ķļavinskis, Aivis Ivbulis, Edgars Petrovs. Arī
„Zalve1” ierindojās godalgoto

komandu vidū, izcīnot 3. vietu,
komandā spēlēja Einārs Putniņš,
Jānis Bojaruns, Aivars Kupetis,
Kaspars Putniņš, Artūrs Sidorovs,
Kārlis Bringmanis. Neretas meiteņu
komanda spēcīgajā konkurencē
izskatījās ļoti labi un priecēja ar
savu skaisto spēli. Priekšsacīkstēs,
uzvarot visas komandas, finālā atkal
nācās tikties ar spēcīgajām Jēkabpils
volejbolistēm, kuras priekšsacīkstēs
zaudēja neretietēm. Ļoti smagā
spēlē šoreiz bija jāatzīst jēkabpiliešu
pārākums, izcīnot turnīrā 2. vietu.
Neretas komandā spēlēja Agija
Sidorova, kura tika atzīta par turnīra
labāko spēlētāju, Daira Silava, Dace
Butenaite, Laura Skavronska, Iluta
Lobača. Agate Riekstiņa.
20. novembrī Valmierā notika
starptautisks volejbola turnīrs senioru komandām. Vīriešu 45+ grupā

piedalījās kopā septiņas komandas
no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Neretas senioru komanda, kura
pagājušajā gadā šajā turnīrā izcīnīja
1. vietu, arī tika uzaicināta. Turnīra
izspēles sistēma bija izveidota
tā, ka ikviens punkts, kurš iegūts
spēlē varēja būtiski ietekmēt vietu
sadalījumu. Tā arī notika- spēlēm
beidzoties vienāds iegūto punktu
skaits bija trijām komandām- Neretai, LVM un Šauļai. Lai gan spēlē
ar sacensību uzvarētājiem Šauļai,
Nereta guva pārliecinošu uzvaru,
saskaitot setos iegūtos punktus Neretas senioru komanda turnīrā izcīnīja
3. vietu. Komandā spēlēja Imants Silavs, Arkādija Trukšs, Aldis Apsītis,
Aldis Muraško, Ivars Māliņš, Arnis
Sinkevičs, Aigars Dīriķis, Inguss
Marenis un Andris Lībašs.
Imants Silavs

Saimnieču diena Neretā
Rudzus sēju, mieži aug,
Magonītes noziedēja.
Maizīt` cepu, med`s
palika,
Bites nāca sanēdamas.
/Neretas novada
tautasdziesma/
Adventes
laiks
rit
nedēļu pa nedēļai. Drīz jau
Ziemassvētki, bet atmiņas
vēl kavējas tradicionālajās
Saimnieču dienās Neretas kultūras namā, ko
18.novembrī
tradicionāli
organizēja un vadīja Neretas sieviešu organizācija
„Papardītes”. Pasākums jau labu
laiku iepriekš plānots. Saimnieces ne tikai dienu iepriekš, bet jau
rudenī rosījās pa dārzu un virtuvi, lai
Saimnieču dienā būtu, ko galdā celt
un cienāt viesus.
Katrs viesis, kurš drēgnajā
rudens dienā ieradās kultūras namā,
no lielā zupas katla tika cienāts ar
Sēlijai raksturīgo pupiņu zupu. Kā
otro varēja baudīt arī sēļu ēdienu –
dzeltenos zirņus ar speķi un piedzert
mājās gatavotu rūgušpienu. Pie tāda
branga paēdiena padzerties varēja
svaigi spiestu ķirbju sulu.
Uzmanību
saistīja
lielais
degustācijas galds ar daudziem
salātiem dažādos daudzumos un

dažāda lieluma traukos. Un, kur nu
vēl tirgotāju galdi! Speķa pīrādziņi,
mārrutki, lielā izvēlē dažādu krāsu
sviesta pupiņas, konservi – sēnes,
salāti, gurķi, dzērvenes, mājas tortes,
zāļu tējiņas, Aijas Kalnāres kūkas
„Vecrīga”, žāvējumi no Lielvārdes,
Alvis Možeiks ar medu, dažādi sieri,
paipalu olas, mājas tortes un vēl,
un vēl… Alīdas kafeja, ko varēja
nopirkt un padzerties pie speķa
pīrādziņiem un kūkām. Visu jau
nemaz nevar nosaukt.
Pasākumu kuplināja „Krīzes
muzikanti”, kurus klausoties kājas
vedināja cilvēkus uzdancot. Ja kāds
tomēr nevēlējās dancot, mūziku
varēja vienkārši klausīties. Sandra

Auzāne un Inita Kalniņa mācīja
dančus tiem, kuri vēlējās izkustēties.
Rokdarbnieču darbu izstāde priecēja
acis, bet tukšoja arī dažu naudas
maciņu, jo eksponāti bija pārdošanā.
Bibliotēkā Ligitas Caunes gleznu
izstāde „Mirkļi ceļā” mākslas draugiem.
Tā smaržīgi, skanīgi silti raiba
aizritēja neretiešu Saimnieču diena
Latvijas valsts svētkos. Te varēja gūt
svētku prieku izgaršojot, izdancojot,
padziedot un vērojot. Te iesākusies,
svētku noskaņa rosināja svētkus
turpināt mājās, vakarā iededzot
svecīti logā, kopīgi ar latviešiem visā
pasaulē dziedot mūsu valsts himnu.
Mirdza Brūniņa

Neretas skolēni draugus rod Slovēnijā

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 1.septembrī uzsāka Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas
aktivitātes
`Comenius skolu
divpusējās
partnerības`
projektu ar
Žanna Miezīte
Slovēniju/
Srednja
Šola
Metlika
par
Neretas novada jauniešu
mācību
stundās
apgūtās
vielas
un
darba koordinatore
prasmju pielietošanu skolēna ikdienas dzīvē (`The applicability of the
school subjects in the students` real
life`). Tas ilgs divus gadus.
Šajā projektā piedalās 10. un
11.klase un skolotāji: Ruta Aukšpole
(projekta koordinatore Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā), Gunta
Ozoliņa, Inita Kalniņa, Mairis Dzenis , Lija Saldovere un Dace Kronīte.
Kā atbalsta komanda piedalās visi
skolotāji.
No 4.-7.oktobrim uz pirmo projekta sanāksmi Metlikā/ Slovēnijā
devās mūsu skolas direktore Laima
Grebska un projekta koordinatore Ruta Aukšpole. Tikšanās laikā
tika pārrunāta gan projekta norise,
gan kādās darbnīcās tiks iesaistīti

mūsu skolēni, kad viņi viesosies
partnerskolā pavasara brīvdienās.
Tika norunāts, ka otrā projekta
sanāksme būs Neretā 2011.gada
jūnijā, bet slovēņu skolēni savā atbildes vizītē uz Neretu dosies nākošā
mācību gada septembrī.
Lorena Mihelač (projekta koordinatore Slovēnijā), Branka Klarič
(Srednja Šola Metlika direktore),
Ruta Aukšpole (projekta koordinatore Latvijā), Laima Grebska (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
direktore)
Pirmajā semestrī jau ir realizētas
vairākas aktivitātes. Ir noorganizēts
projekta logo konkurss starp abām
skolām. Ļoti priecājamies, ka tajā
uzvarēja mūsējie. Visvairāk balsu
saņēma Agates Riekstiņas veidotais
zīmējums. Par to esam ļoti pateicīgi
arī skolotājai Ditai Pavlovičai, kura
nesavtīgi palīdzēja 10. un 11.klašu
skolēniem šajā konkursā.
Ir izveidota projekta web lapa:
https://sites.google.com/site/schoolsubjectsinreallife/ un skolotāju un

skolēnu dienasgrāmatas.
Divas
reizes
mēģinājām
noorganizēt videokonferenci. Visas
problēmas, ko mums radīja tehnika,
šķiet ir atrisinātas, un janvārī jau
varēsim stāstīt par saturīgu projekta
konferenci.
Mūsu Comenius projekta gala
rezultāts būs Angļu- latviešuslovēņu vārdnīca, par kuru varam
teikt, ka divas trešdaļas darba jau ir
padarītas. Vislielākās pūles šobrīd
tās tapšanā ir pielikuši 11. klases
skolēni un viņu skolotāja Dace
Kronīte. Tālāk darbs tiks nodots
10.klasei fotoattēlu krāšanai un
ievietošanai vārdnīcā.
Informāciju par šo starptautisko
projektu (arī citiem) var iegūt mūsu
skolas web lapā: http://www.neretasvsk.topinfo.lv/?l=1&menu=23;
Ruta Aukšpole
/Comenius projekta koordinatore Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā/
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Neretas novada domes 25. novembra sēdes lēmumi
Sēde notika Zalves pagastā
Apstiprināja
Neretas
novada
pašvaldības 2010.gada 28.oktobra
saistošos
noteikumus
Nr.13/2010
„Grozījumi Neretas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 1/2010
„Par Neretas pašvaldības 2010.gada
pamatbudžetu””
Nolēma atļaut novada domes
priekšsēdētājam Antonam Blūmam
amatu savienošanas kārtībā pildīt
iestādes „Neretas novada pašvaldība”
administrācijas vadītāja un izpilddirektora pienākumus.
Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu
par sadarbības līguma slēgšanu ar
Aizkraukles Izglītības pārvaldi. Līdz
decembra sēdei steidzami pieprasīt
Aizkraukles
izglītības
pārvaldei
informāciju par atsevišķu pakalpojumu
pirkšanas iespējām un to izcenojumiem.
Atbildīgā par lēmuma izpildi Neretas novada pašvaldības Izglītības un
kultūras nodaļas vadītāja Ž.Miezīte.
Nolēma, lai nodrošinātu Neretas pagastā izveidotā biznesa dārza
funkcionēšanu 10 gadus pēc projekta
beigām, Neretas novada pašvaldībai
paredzēt līdzekļus 2011.gada budžetā
biznesa dārza finanšu un cilvēkresursu
sistēmas uzturēšanai no 2011.gada
30.aprīļa. Atbildīgā par lēmuma izpildi
laikā līdz 2011.gada 30.aprīlim ir Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska, par turpmāko
periodu pieņems atsevišķu lēmumu.
Apstiprināja sekojošas Mazzalves
pamatskolas ēdnīcas ēdināšanas izmaksas no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.
gada 31.augustam:
1.Pusdienas - 1 porcija:
Mazzalves pamatskolas pedagogiem un
darbiniekiem – Ls 0.65 ( nulle lati 65

Jau devīto gadu novembra pēdējā
piektdienā novada labāko matemātiķu
ceļi ved uz Neretu, lai piedalītos
dabaszinātņu olimpiādē. Šogad tā
pulcēja 45 skolēnus no Mazzalves,
Neretas, Rites un Sproģu skolas.
Olimpiādi atklājot, veiksmi tās
dalībniekiem vēlēja Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores
vietniece mācību un audzināšanas
darbā Viktorija Trukša, meiteņu
vokālais ansamblis Anitas Šolmanes
vadībā. Jautrās medmāsiņas (Sanita
Jaudzema un Laura Lomaga) un
hiperaktīvā meitene (Zane Vaļule)
pirms pāris gadiem pašas bija
olimpiādes dalībnieku pulkā, bet
tagad ar humora dzirksti palīdzēja
atbrīvoties no nevēlamā satraukuma,
radīja pozitīvu noskaņu un smaidu
skolēnu un skolotāju sejās.
5.-8. klašu skolēni divas stundas
risināja matemātikas uzdevumus, bet
9.klases skolēniem bija jātiek galā
gan ar matemātikas, gan fizikas uzdevumiem. Enerģiju un veiksmi darbā
deva SIA „Silvine” īpašnieces Silvijas Teilānes sarūpētie pārsteigumi.
Ātrāk noskaidrot uzvarētājus

santīmi);
Pārējām personām (neattiecas uz
skolēniem) – Ls 1.00 ( viens lats 00
santīmi);
Bērnu dienas centra klientiem- Ls 0.30
nulle lati 30 santīmi);
2. Launags - 1 porcija:
Mazzalves pamatskolas pedagogi un
darbinieki – Ls 0.30 (nulle lati 30
santīmi);
Mazzalves pamatskolas skolēni- Ls 0.16
(nulle lati 16 santīmi);
Bērnu dienas centra „Vālodzīte” bērni Ls 0.16 (nulle lati 16 santīmi);
Piešķīra nomas tiesības Danutei Avenai
no 2010.gada 1.janvāra uz nekustamo
īpašumu „Nejautiņas”, kadastra Nr.
3274 005 0116, ar kopējo platību 6,0 ha.
Piešķīra nomas tiesības Eināram
Kviesim , uz nekustamo īpašumu „
Pūtēļi” kadastra Nr. 32740050146 ar
kopējo platību 1.4 ha.
Apstiprināja
Neretas
novada
pašvaldības
Dzīvokļu
jautājumu
komisijas 2010.gada 16.novembra sēdē
pieņemtos lēmumus.
Atteica Līvijai Naglei
anulēt
dzīvesvietas deklarāciju Dzintaram Naglim.
Atļāva SIA „Rīgas kombinētās
lopbarības rūpnīca”, reģistrācijas Nr.
50003000451, juridiskā adrese: Gaujas
ielā 5a, Rīgā, 2010.gadā veikt izbraukuma tirdzniecību no automašīnas ar visa
veida kombinēto spēkbarību, izejvielām,
vitamīniem un barību suņiem, vienu
reizi mēnesī Neretas novada teritorijā
pa maršrutu: Ērberģe, Sproģi, Nereta,
Pilskalne.
Vienojās par Neretas novada
ģerboņa 1. attēla varianta piedāvāšanu
izskatīt Heraldikas komisijai. Pilnvaro-

Mežvidi 1 (32700040031) 1.6ha,
Andris Bražūns.
P. Lodziņa iela 16 (32700070240)
0.2023ha, Līga Šteina.
Kalna Audzes ( 3 2 7 0 0 1 0 0 0 6 1 )
0.8ha, Miervaldis Zariņš.
Pasta iela 2a (32700070488)
0.3701ha, Neretas grauds SIA.
Kalēju iela 36 (32700070119)
0.1392ha, Jānis Šolmanis.
Naftas vads Polocka-Ventspils
(32700090056) 0.5ha, (32700090057)
6.4ha,
(32700100127) 1.9ha,
(32700100128) 4.0ha,
(32700110075) 22.7ha, “LatRosTrans”
SIA.
Pasta iela 8c (32700070492)
0.0072ha, Vilnis Beļūns.
Pasta iela 8e (32700070494)
0.0089ha, Ināra Dargeviča.
Ķirškalni (32700100034)
1.2ha, Vidas Gerve.
Iždēļu ferma (32700110089)
1.6ha, Vida Dubovska.
Upmaļi (32700030079) 9.6ha,
(32700030080) 9.0ha,
(32700030105) 8.8ha,
(32700040079) 8.9ha,
(32700040100) 7.4ha,
(32700040101) 1.1ha,
(32700050096) 4.6ha, Agita Cīrule.
Dīķi 1 (32700030078) 9.8ha,
(32700030090) 21.6ha,
(32700030133)
12.5ha,
Dāvids
Cīrulis.
Krasti (32700100112) 6.55ha,
Artis Cīrulis.
Sluķenes (32700070411) 49.7ha,
Gundars Lutinskis.
Kalēju iela 54 (32700070295)
0.1433ha, Alma Mežaraupa,
Kaspars Raups,

3. Pilskalnes pagastā
Eglītes (32740050114) 3.18ha,
(32740050239) 2.45ha, Ženeta Babrova.
Salnas (32740040070) 9.6ha,
(32740040071), 3.4ha, Oļegs Salna.
Kupči-2 (32740050051) 1.3ha,
(32740060042) 3.5ha,
(32740060043) 1.6ha, Aina Vadzīte.
Uplejas (32740060104) 3.7ha, Jānis
Bērzkalns.
Silene (32740060093) 2.4ha, Iveta
Arāja.
Mazpīskupi (32740050042) 4.9ha,
Anna Sjomkāne.
Inguži -1 (32740010042) 0.1375ha,
Velta Zvirbule.
Skruži (32740020036) 5.6ha,
Zigmants Samuļenis.
Skaidrītes (32740050013) 0.5ha,
Sandra Kabutoviča.
Viesjāņi (32740060052) 8.1ha,
Jūlijs Ušackis.
Nākotnes iela 2
(32740050032), 0.9738ha,
Jānis
Pavlovičs.
Naftas vads Polocka - Ventspils
(32740040132) 10.1ha,
(32740040133) 1.6ha,
(32740050188) 11.8ha,
(32740050189) 2.2ha,
(32740050190) 3.3ha,
(32740060124) 9.1ha, SIA LatRosTrans.
Ozoli
(32740020080)
2.7ha,
(32740020096) 8.3ha, Pēteris Vasiļjevs.
Rūķīši (32740040029) 19.1ha,
Neretas novada pašvaldība.
4. Zalves pagastā
Zilvēni (32960040038) 3,1ha, Jānis
Alfrēds Ķipēns.
Dzilnas (32960130059) 0,1356ha
(32960130068) 0,1194ha,
Leonora Galvanauskaite.

Gorbačovs un Kristaps Miļkevičs
(Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola), 9.klasē- Armands Semjonovs (Rites pamatskola), Ralfs
Osītis un Valts Klibiķis (Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskola).
Šogad pirmo reizi Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā notika arī
10.-12.klašu skolēnu komandu cīņa
matemātikā. Tajā piedalījās četras
komandas, kuru sastāvs tika izlozēts
olimpiādes 2.daļas sākumā. Katrā
komandā bija pa vienam skolēnam
no 10., 11. un 12. klases. Vispirms
skolēni 40 minūtes individuāli pildīja

testu, bet pēc tam 80 minūtes cīnījās
ar 20 dažādas grūtības pakāpes
uzdevumiem. Uzvaru izcīnīja komanda „Arabeska”, kuras sastāvā bija
12.klases skolniece Laura Skovronska, 11.klases skolnieks Jānis
Cepurītis un 10.klases skolnieks Raivis Pauniņš. Individuālajā sacensībātestā- vislabāko rezultātu uzrādīja
12.klases skolniece Daira Silava.
Paldies visiem dalībniekiem, paldies
skolotājiem par atbalstu.
Vairākus
gadus
mūsu
olimpiādes darba kārtība sākas ar
A. Nivena vārdiem „matemātiku

nevar iemācīties, vērojot, kā rēķina
kaimiņš”. Manuprāt, olimpiādes
dalībnieku skaits un rezultāti liecina
par to, ka mūsu novada skolās ir daudz
skolēnu, kuriem patīk matemātika,
kuri nav no malas vērotāji. Es ceru,
ka desmito- jubilejas olimpiādi, mēs
varēsim sagaidīt tikpat kuplā pulkā.

Ceturtajā novembrī skolā bija
ieradušies vairāki svarīgi cilvēki,
lai tiktos ar projekta „Seniori skolai” dalībniekiem. Šie cilvēki bija
– Džudīte Safrani, Eiropas Komisijas oficiālā pārstāve, Laura Strode,
projekta koordinatore Latvijā, Nils
Bendiks Knutsens, Rites Tautskolas
direktors. Projekts paredz pensionētu
cilvēku iesaistīšanos skolas dzīvē,
palīdzēšanu skolotājiem, kā arī
došanos
pieredzes
apmaiņas
braucienā uz Dāniju. Tāpēc tikšanās
galvenais mērķis bija noskaidrot, ko
par projektu domā tā dalībnieki un
skolotāji. Ar Džudīti Safrani tikās
septiņi mūsu skolas „seniori” – Austra Lazdāne, Lidija Ozoliņa, Laima
Bajinska, Janīna Mazjāne, Jāzeps
Čipāns, Atis Blūmbergs un Dainis Nāburgs. Lielākā daļa šo cilvēku
kādreiz paši ir strādājuši skolā, taču,
kā teica paši „seniori” , „ir liela
atšķirība, vai tu esi skolotājs vai
skolotāja palīgs”.
Projekts ir labs un vajadzīgs.
„Seniori” dalījās iespaidos par braucienu uz Dāniju, kā arī stāstīja Džudīte
un Laurai par savu darbošanos skolā.
Klausoties šo cilvēku teiktajā, varēja

saprast, ka viņiem visiem ļoti patīk
gan projekts, gan pati darbošanās kā
skolotāja palīgam. Un , lai arī viss
notiek brīvprātīgi un bez jebkādas
samaksas, šķiet, ka „seniori” netaisās
pārtraukt līdzdalību skolas dzīvē. Pēc
tam savās domās dalījās mūsu skolas
skolotājas – Valentīna Plusniņa,
Daira Osīte, Marija Šalna, Natālija
Grīnvalde un Gunta Ozoliņa. Visas
skolotājas bija vienisprātis, ka šis
projekts ir tiešām labs un vajadzīgs.
Mazo klašu audzinātājas atzina, ka
viņām „ „seniori” ir neatsverama
palīdzība .”.

Prieks dzirdēt visu labo.
Gan „seniori”, gan arī skolotāji teica
paldies skolotājai Rutai, kura šo projektu aizsāka. Tikšanās noslēgumā
Džudīte Safrani teica lielu paldies
visiem, kas iesaistījās šajā projektā.
„Esmu priecīga būt šeit. Bija tik interesanti klausīties. Kad atgriezīšos
Briselē, saviem kolēģiem izstāstīšu
pilnīgi visu.” Un noslēgumā visi,
kas piedalījās sarunā, nosprieda, ka šo
ideju vajadzētu izplatīt arī citās skolās
Latvijā un Dānijā.
Liene Vasariņa

ja pārstāvēt Neretas novada Domi Valsts
Heraldikas komisijas sēdē mākslinieku
Vladimiru Ladusānu un novada domes
priekšsēdētāja vietnieku Arvīdu Kviesi.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Jaunsniķeri”, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, ar kopējo
platību 24.2 ha, kadastra Nr. 3266 008
0047, 3. zemes gabalu, neizstrādājot
sadalīšanas projektu vai detālplānojumu.
No nekustamā īpašuma „Jaunsniķeri”
atdalāmajam zemes gabalam ar platību
12.5 ha un kadastra nr. 3266 008 0049,
piešķirt nosaukumu „Jaunsniķeri 2”.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „ Rises”, Pilskalnes pagastā , Neretas novadā, 11.8
ha kopplatībā kadastra Nr. 3274001007
,sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos,
atbilstoši
pievienotai
skicei
un
zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumiem.
Nolēma izbeigt zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības un zemes vienības
pārskaitīt kā pašvaldībai piekrītošas,
piešķirot zemes lietotājiem nomas
pirmtiesības sekojošām personām Neretas novadā:
1. Mazzalves pagastā:
Brīvnieki (kadastra nr.32660100178)
8,6ha, zemes lietotājs Mirdza Palsāne.
Viesītes (32660050047) 0,8ha,
Terēza Vaičulena, Helmuts Kučinskis
Strazdiņi (32660100084) 3,5ha,
Mirdza Gorbunova.
Auermaņi (32660040013) 1,9ha,
Aleksandrs Veiskats.
2. Neretas pagastā
Dzirnavu iela 1b (32700070439)
0.0049ha, Jolanta Krjahova.
Pasta iela 40 (32700070521)
0.0233ha, Aldona Vāverāne.

Neretas novada dabaszinātņu olimpiāde

palīdzēja saliedēts skolotāju komandas darbs. Paldies skolotājām Silvijai
Ivanovai (Mazzalves pamatskola),
Santai Glazīrinai (Sproģu pamatskola), Natālijai Dirdai (Rites pamatskola), Guntai Ozoliņai, Modrai
Reizniecei, Sarmītei Sniķerei (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola),
skolotājai seniorei Laimai Bajinskai, kā arī pateicība Aijai Kalnārei,
kura palīdzēja skolēniem interesanti pavadīt laiku, kamēr tika laboti
olimpiādes darbi.
Veiksmīgākie šogad
5.klasē
bija Dana Veismane (Mazzalves
pamatskola), Pēteris Pavlovičs un
Klāvs Zigurds Kalnāre (Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskola). 6.klasēOlafs Osītis , Mikus Saldovers ,
Terēze Jakundoviča (Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskola), Līga Girgensone (Mazzalves pamatskola),
7.klasē- Aelita Zilgalve, Dace Osīte,
Paula Baltace un Andra Vaičulena
(Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Mārtiņš Kalniņš (Rites pamatskola), 8.klasē- Everita Glazīrina
(Sproģu pamatskola), Emīls Censonis (Mazzalves pamatskola), Dāvis

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas
matemātikas, fizikas, ekonomikas un
informātikas skolotāju metodiskās
komisijas vadītāja Inta Vasariņa.

Ideju vajag izplatīt
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Neretas novada vēstis

Informācija
Informācija lauksaimniekiem
Lauksaimnieki līdz gada beigām saņems lielāko
daļu 2010.gada platībmaksājumu

Apsveicam!
Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
/I.Ziedonis/

Līdz gada beigām lauksaimnieki vēl saņems 39 miljonus latu platībmaksājumu.
Pavisam 2010.gadā lauksaimniekiem platībmaksājumos paredzēts izmaksāt gandrīz
99 miljonus latu, no kuriem līdz šim izmaksāti 60 miljoni latu.
Valdība vakar apstiprinājusi arī ZM pieprasīto finansējumu 10 miljonu latu
apjomā no budžeta programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
Neretas novada pašvaldības sociālais
pasākumu īstenošanai”, kas paredzēti mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) un Agrovides
dienests novēl Neretas novada
pasākumu atbalstam.
iedzīvotājiem, lai gada grūtumu klāj
Atbalsta saņēmējiem jārēķinās, ka pēc 2011.gada 1.janvāra finanšu plūsma
sniegs un sirdīs mājo cerība.
ievērojami samazināsies, jo nākamā gada sākumā tiks izmaksāta atlikusī nelielā
daļa maksājumu – agrovides maksājumi, vienotā platības maksājuma (VPM) gala
norēķins un atlikusī valsts atbalsta summa kā pārejošie maksājumi. Savukārt, līdz
Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās
šā gada beigām, Lauku atbalsta dienestam (LAD) pārskatot vēl neizmaksāto VPM
nelūdzot, neprasot, negaidot.
avansu, papildu valsts tiešos maksājumus, īpašo atbalstu par pienu un atbalstu mazāk Skaistākās zvaigznes, lai atspīd šai naktī
labvēlīgajiem apvidiem, lauksaimnieku kontos nonāks ievērojamas summas, jo
mirdzot, rotājot, līksmojot.
lielākā daļa šo atbalsta maksājumu tiks izmaksāti 90 – 100 % apjomā.
Visskaistākie vārdi, lai atplaukst sirdī
Tālab gada beigās VPM būs izmaksāts 47 % apjomā, īpašais atbalsts par pipavadot, sagaidot, novēlot.
enu – 83% apjomā, bet atdalīto PVTM izmaksas par laukaugu platībām, lopbarības Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna
platībām un nokautiem un eksportētiem liellopiem sasniegs 90 %. Savukārt atdalīto
mīlot, ticot, un pielūdzot...
PVTM izmaksas par platībām un pienu sasniegs 99%, izmaksas MLA atbalstam –
/Inese Tora/
70 %. Papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM) par aitu mātēm būs izmaksāti 100%
apjomā. Tāpat tiks uzsākts arī maksājums par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.
Jaukus, ģimeniskus Ziemassvētkus!
Atlikusī summa par Agrovidi un VPM gala norēķinu tiks izmaksāta līdz 2011.gada Darbīgu, bagātu, veselīgu Jauno gadu
30.jūnijam.
visiem Neretas novada ļaudīm!
Maksājumus pārskaita tikai tiem lauksaimniekiem, kuriem pabeigta atbilstības Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja
nosacījumu pārbaude un kuru iesniegumos nav konstatētas kļūdas.
Emīlija Zariņa
________________________________________________________________

P.S. Lauksaimnieki, neskaidrības gadijumā, lūdzu griezties pie pagastu konsultantiem.

Sirdsmiera un labestības pilnus
Ziemassvētkus visiem!
Gaišāku un stabilāku jums Jauno gadu!
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja
Dzintra Noreika
Notrauc no sevis putekļus,
Atdod acīm mirdzumu
Un aizdedz sirdī svecīti,
Lai tālāk dzīvot spēj!
Mīlestību, saticību, vienprātību
gaišajos Ziemassvētkos!
Čaklas rokas, gudras galvas un
skaidras acis Jaunajā gadā!
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja
“Riekstiņi” darbinieces - Ilze un Inga.

Četras svecītes.

NODOKĻU MAKSĀTĀJU ZINĀŠANAI
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē:
Sākot ar 2011.gada 1.janvāri nodokļu un informatīvās deklarācijas jāsniedz
elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu .
Papīra veidā nodokļu un informatīvās deklarācijas līdz 2011.gada 31.decembrim
var sniegt:
• fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību;
• nodokļu maksātāji, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas
administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma.
Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS, jāizpilda
• līgums “Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus” (turpmāk – līgums) divos eksemplāros,
• iesnieguma forma,
• jāiesniedz jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
Līgums un iesnieguma forma ir pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv. sadaļā
“Elektroniskā deklarēšanas sistēma” apakšsadaļā “Kā kļūt par EDS lietotāju?” vai
VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
Piecu darba dienu laikā, pēc līguma noslēgšanas VID reģistrēs Jūs kā EDS
lietotāju un uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūtīs lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.
Lūdzu neatlieciet līguma slēgšanu uz pēdējo brīdi.
Ja Jums rodas jautājumi par EDS līguma aizpildīšanu, slēgšanu un sistēmas
lietošanu informāciju varat saņemt jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā vai zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898.

Miers klusiem soļiem
Ļaužu sirdīs ienāk.
Lai šajās dienās
Kāds maigums skaidrs un
saulains satver tos.
Jo arī tevis dēļ
Ir Kristus dzimis,
Lai-domās grimis,
Pie viņa gaišuma tu patvertos.
L.Breikšs

Četras sveces dega Adventes vainagā. Tik klusu, bet tomēr varēja sadzirdēt kā tās
sarunājas savā starpā. Pirmā svece gaudās un sacīja: „Mani sauc Miers. Mana gaisma
taču staro, bet cilvēki Mieru nerespektē.” Tās liesmiņas saplaka un beidzot izdzisa.
Otrās svecītes liesma nodrebēja, un svecīte teica: „Mans vārds ir Ticība. Esmu
kļuvusi lieka – cilvēce neko negrib zināt par Dievu, un manam starojumam nav
jēga….” Uzpūta vēsmiņa, un arī nodzisa otra svecīte.
Klusi un skumji ierunājās trešā svecīte: „Mans vārds ir Mīlestība. Es jau vairs nespēju
degt. Cilvēki mani pastūmuši malā. Viņi redz tikai paši sevi un nevienu citu, ko tiem
būtu jāmīl…” Nodrebot, izdzisa arī šī svecīte.
Šajā brīdī istabā ienāca bērns. Apskatījis svecītes, viņš iesaucās – „ Jums jādeg un jūs
nedrīkstat izdzist!” Tad ierunājās ceturtā svecīte: „Nebaidies! Kamēr mēs vēl dodam
gaismu, mēs iedegsim arī citas svecītes. Mans vārds ir Cerība.”
Bērns iededzināja skaliņu un tūlīt no jauna deva gaismiņu citām svecēm. Cerības
liesmu gaismai, lai tā nedziest Jūsu dzīvē!
…. Un ikkatram no mums jāuztur liesma Mieram, Ticībai, Mīlestībai un Cerībai.
Pievienojoties šī senā stāsta patiesīgumam, gribu pateikties visiem labajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem Neretā un Neretas novadā, kuri neliedz padomu
un atbalstu, kuri sniedz palīdzīgu roku, veicot Neretas sociālās aprūpes centrā tik
nepieciešamo – veco cilvēku un invalīdu aprūpes darbu.
Es vēlu Jums aizvadīt kluso Adventi un sagaidīt Kristus dzimšanas svētkus sirdī ar
Mieru Ticību, Mīlestību, Cerību.
Neretas SAC vadītāja – Ina Riekstiņa
Pieminēt labo un jauko
Ziemassvētki mums liek;
Zvaigžņu lukturi laukā,
Eglēs – svecīšu prieks.

Ziemas saulgriežu dzīlēs
Gaismas sēkliņas dīgst,Gādāsim mīlestībā,
Lai viņas neizsīkst.
/ K.Apškrūma/

~ Daudz laimes! ~
Ar zelta svariem Laima
Mūsu mūžu sver
Un savu svētību
Dod līdz ikvienam;
Bet klētnieks Liktenis
Pēc sava prāta ber
Gan vēlmes, gan raizes
Pāri mūža dienām.
(K.Apškrūma)

Neretas novadā nozīmīgas
dzīves jubilejas decembrī svin:
Mazzalves pagastā
Aija Linmeijere
Viktorija Dobrovoļska
Viktors Zaikovs
Neretas pagastā
Līvija Polikarpova
Elvīra Tāle
Aina Lejniece
Jānis Cīrulis
Mihails Jakovčiks
Zalves pagastā
Olga Vanaga
Emīlija Zemlicka
Vēlot stipru veselību un
dzīvesprieku, sirsnīgi sveicam
jubilārus!
Neretas novada dome
_____________________________
Neretas novada Dzimtsarakstu
nodaļa informē
No 2010.gada 17.novembra līdz
19.decembrim ir veikts sekojošs
civilstāvokļa reģistra ieraksts:
Annai Grenciņai- Grencionei un
Mārim Grenciņam- Grencionim
piedzimis dēliņš Rodrigo
Apsveicam!

Ar pirmās svecītes iedegšanu Adventes vainagā –sākas Ziemassvētku gaidīšanas
laiks. Šis ir tas laiks, kad lauku ļaudīm ir atelpas brīdis no grūtajiem rudens darInformācija tika sagatavota pēc preses relīzes. biem, laiks, kad var atskatīties uz gada padarītajiem darbiem, analizēt un izvērtēt
Neretas novada Lauku att.spec. Danute Avena sasniegtos darba rezultātus. Sākt plānot turpmākos darbus jaunajam darba ciklam,
kas vēl ir priekšā. Katram no mums ar to saistās savas ieceres un nākotnes plāni.
Mūsdienu zemniekam jābūt elastīgam un vienmēr gatavam jauniem pārbaudījumiem.
Dievkalpojumi Neretas ev.lut. drtaudzē
Ziemassvētku gaidās un gadu mijā katram ir iespēja mainīties, ticēt sev un savai
veiksmei.
24.decembrī Ziemsvētku vakara dievkalpojums plkst.19.00.
Visiem Neretas novada lauksaimniekiem novēlu jaukus, siltus un mīļus
Piedalās soliste Agnese Levinska un pianiste Ligita Tuntule.
Ziemassvētkus! Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidība,
26.decembrī 2.Ziemsvētku dievkalpojums plkst.10.00.
griba saprasties, palīdzēt viens otram. Ceru, ka arī turpmāk mūsu sadarbība būs ļoti
Ziemsvētku balle Kultūras namā plkst.18.00 ar līdzpaņemtiem groziņiem,
veiksmīga- pilna ar jaunām un interesantām idejām.
atrakcijām un dejām(atpūtas vakars bez alkohola lietošanas). Ieejas kartes un sīkāka
Neretas novada Lauku attīstības speciāliste Danute Avena
informācija no 28.novembra pie draudzes kasieres Intas Vasariņas.
31.decembrī Vecgada vakara dievkalpojums plkst.18.00.

Pasākumi Neretas novadā janvārī

Janvārī Neretas pagasta bibliotēkā Barikāžu divdesmitajai gadadienai veltīta tematiska literatūras izstāde ”Kas tauta bez
vēstures?”
Paziņojums
Janvārī Neretas pagasta bibliotēkā grāmatu jaunumi bibliotēkā.
Janvārī Neretas pagasta bibliotēkas - lasītavā Hipotēku bankas klientu kluba ”Mēs paši” finansēto projektu Pilskalnes pagasta
Saistībā ar Ziemassvētku un Jaungada brīvdienām zobārsts 23. un
dalībnieku darbu izstāde.
30.decembrī Neretā nestrādās.
10.-31.01. Sproģu pagasta bibliotēkā grāmatu apskats: ”Ar dziesmu pa dzīvi…R.Paulam-75”, “Doku Atim-150”
14.01. Neretas novada pagastos Pagastu aktīvo jauniešu ikmēneša tikšanās ar jauniešu darba koordinatori
16.-31.01. Sproģu pagasta bibliotēkā tematiska izstāde: „20.janvāris - barikāžu aizstāvju atceres diena.”
Paziņojums suņu īpašniekiem!
Janvārī Zalves pagasta bibliotēkā literatūras izstāde „Dziesma nenosalst…..R.Paulam-75”
Janvārī Pilskalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstāde: „R.Paulam svētki…”
Lai varētu netraucēti veikt savus darba pienākumus, Neretas novada pastnieki un 20.01. Neretas kultūras namā Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums
policijas dienests aicina suņu īpašniekus pieskatīt savus četrkājainos mīluļus.
21.01. Pilskalnes pagasta bibliotēkā tematiska pēcpusdiena veltīta barikāžu atceres dienai.
Suņu saimniekiem, kuri neievēros noteikumus tiks saukti pie administratīvās
23.01. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta zālē Latvijas jaunatnes volejbola čempionāts (A grupa 1.līga
atbildības.
jauniešiem)
“Neretas novada vēstis”- Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido: Janvārī Neretas pagasta bērnu bibliotēkā zīmējumu konkurss - grāmatzīmju veidošana ”Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa.”
A.Kviesis. Adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV-5118. Tālrunis 26345400, 27.01. Ērberģes muižā Neretas novada nevalstisko organizāciju saiets – radošās darbnīcas „Ar gaismiņu sirdī”
28.01. Pilskalnē Pasākums Neretas novada un Vecumnieku novada jauniešiem „Pilskalna ieņemšana”. Organizē Pilskalnes
fakss 65176536, e-pasts nereta.lv@inbox.lv
pagasta aktīvo jauniešu grupa
Iespiests SIA “Erante” tipogrāfijā Jēkabpilī. Tirāža 1000 eksemplāru.
29.01. pl.10.00 un pl.20.00 Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta zālē un Neretas kultūras namā „Sēlijas kauss” un sporPar rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
tistu balle.

