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APSTIPRINĀTS NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA BUDŽETS
Pašvaldības
budžeta
izstrādāšana un pieņemšana ir
ļoti atbildīgs darbs. Pie tā ar lielu
atbildības sajūtu strādāja finanšu
nodaļas speciālisti, pašvaldības
administrācijas un iestāžu darbinieki, kā arī deputāti. Sastādot šī gada
budžetu, panākta vienošanās ar visām
pašvaldības pārvaldēm, iestādēm un
struktūrvienībām. Viņu iesniegtajos
aprēķinos visas ieņemumu un izdevumu pozīcijas bija sīki atspoģuļotas.
Tālāk šis projekts tika izskatīts finanšu
komitejas sēdē, bet 18.februārī
Neretas novada domes sēdē 2010.
gada budžets tika apstiprināts. Pēc
deputātu ierosinājuma tajā gan tika
veiktas nelielas izmaiņas. Tomēr
jāuzsver, ka ieņēmumu un izdevumu
sabalansēšana nebija viegls uzdevums. Galvenokārt tāpēc, ka novads
ir nesen izveidots, un pieredzes tik
liela budžeta izstrādāšanā vēl nav. Saprotams, ka visas vajadzības pilnībā
nav apmierinātas, taču jāpateicas
novada galvenā finanšu dokumenta
veidotājiem, ka budžetu izdevās
izstrādāt sabalansētu un šī gada eko-

nomiskajai situācijai atbilstošu.
Paredzēts,
ka
kopējie
ieņēmumi Neretas novada 2010.
gada budžetā būs 2,157 miljoni
latu. Galvenie ienākumi tiek plānoti
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Ls 746755,
pašvaldības finanšu
izlīdzināšanas fonda Ls 411930, kā
arī mērķdotācijām izglītībai - 249
906 latu apmērā. Iekasējot nekustamā
īpašuma nodokļus pēc plāna paredzēts
palielināt budžetu par 89 tūkstošiem
latu. Savukārt realizējot projektus
tiks piesaistīti vēl Ls 425236 Eiropas Savienības fondu līdzekļu, bet
ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (izglītības
iestādes, sociālās aprūpes centrs)
plānoti 153 tūkstoši latu. Iemaksas
par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 2010.gadā plānotas Ls 68
524, bet GMI (garantētā iztikas minimuma) nodrošināšanai pašvaldības
budžetā paredzēts saņemt valsts
dotācijas Ls 26670 apmērā.
Neretas
novada
pamatbudžeta izdevumos lielākā
daļa līdzekļu tiks atvēlēta izglītībai

Ls 760620, bet nav aizmirsta kultūra,
sports, muzejs un bibliotēkas. To
vajadzībām atvēlēti nedaudz vairāk
kā 100 tūkstoši latu.
Ekonomiskās krīzes laikā
Neretas novadā sociālā palīdzība
ir prioritāte. Izdevumi sociālajai
palīdzībai un pabalstiem plānoti daudz
lielāki nekā pagājušajā gadā. Pavisam
sociālajai aizsardzībai
nākamgad
paredzēts tērēt 288 tūkstošus latu.
Šai programmai var pieskaitīt arī
nodarbinātības pasākumiem plānotos
līdzekļus. Tie ir vēl 104 tūkstoši lati,
kurus no Eiropas Sociālā fonda projekta ”Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldības darba
iemaņu apgūšanai un uzturēšanai”
varēs izmantot bez darba palikušie
un sociāli neaizsargātākie novada
iedzīvotāji.
Pašvaldības štatu sarakstā
2010.gadā izmaiņas ir nelielas. Arī
algu lielums palicis iepriekšējais.
Vispārējiem vadības dienestiem
(pagastu pārvaldes, novada dome)
tiks tērēti Ls 335414, bet novada komunālajai saimniecībai Ls

227950.

Ievērojama daļa no budžeta
ir dažādu projektu finansējums. Izdevumi realizēto Eiropas Savienības
projektu finansēšanai sastāda ap Ls
600000. Lielāko daļu šo izdevumu
nosegs no Eiropas Savienības fondiem saņemtie līdzekļi, taču kredītu
un to procentu atmaksai pašvaldība
šogad tērēs arī 66 tūkstošus latu savas naudas. Jāpiebilst, ka Eiropas
Savienības naudu dažādu projektu
realizēšanai piesaistījušas visas Neretas novada pagastu pārvaldes.
Speciālo budžetu veido
Autoceļu fonda līdzekļi un dabas
resursu nodokļa atskaitījumi. Šie
līdzekļi paredzēti noteiktu pasākumu
realizācijai. Autoceļu fondā valsts
mērķdotācijās
šogad
paredzēts
saņemt Ls 61055. Salīdzinot ar
pagājušo gadu šim fondam ir liels
līdzekļu samazinājums, tāpēc tos izmantos ļoti racionāli ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai.
Valdības prognozes paredz,
ka pašvaldību budžetu ieņēmumi
šogad palielināsies. Gada pirmais

mēnesis gan par to neliecina, jo janvārī
no pašvaldību izlīdzināšanas fonda un
ienākumu nodokļa saņemtās dotācijas
ir mazākas nekā plānots. Iespējams,
ka situācija Latvijas ekonomikā gada
laikā uzlabosies, bezdarbs mazināsies
un pašvaldības budžeta ienākumi
palielināsies. Kā tas būs nākotnē to,
protams, rādīs laiks, taču atgriezties
pie 2010.gada budžeta pārskatīšanas
noteikti vajadzēs vēl ne vienu reizi
vien. Pirmo reizi jau to pienāksies
darīt šī gada jūlijā, kad stāsies spēkā
valsts vienotā atalgojumu sistēma
pašvaldību darbiniekiem. Atbilstoši
tai būs jāveic izmaiņas pašvaldības
darbinieku atalgojumā. Pašvaldības
mērķdotācijas izglītības iestādēm
noteiktas līdz 31.augustam, tāpēc
vēlreiz korekcijas budžetā būs jāveic
augusta beigās, kad pašvaldības
budžetā tiks saņemtas izglītībai
paredzētās mērķdotācijas jaunajam
mācību gadam.
Dzīvosim ar cerību, ka budžeta
ieņēmumu plāns pildīsies sekmīgi un
novada pašvaldība spēs īstenot visus
nospraustos mērķus.

VĒLREIZ PAR PASĀKUMU „ LAIKMETU GRIEŽOS”

Latviešiem jau izsenis paticis pārģērbties un doties ķekatās uz
kaimiņmājām. Budēļu laiks ildzis no
Mārtiņiem līdz Meteņiem, ķekatnieki
līdz ar savām izdarībām vēlēja labu
mājas saimniekiem nākamajā gadā.
Īpaši
laba
vēlējumi
pasākumā „Laikmetu griežos” (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 8.
janvārī) tika saņemti no Neretas no-

vada iestāžu darbiniekiem un vidusskolas Vecāku padomes.
Neretas novada iestāžu darbinieki (S. Auzāne, Dz. Noreika, I.
Jakovčika, I. Osīte, E. Dābola, A.
Mistre, S. Andersone, J. Andersons,
Dz. Osītis un K. Ādams), ģērbušies
atbilstoši 30. – 60. gadu modei, dejoja
tam laikam raksturīgākās dejas Letkis un Lambetvoks. Viņu vēlējums

30. janvārī Neretā, Aknīstē,
Viesītē notika Sēlijas kausa izcīņa
senioru komandām. Aknīstē spēlēja 7
dāmu 35+ komandas, Viesītē 7 vīru
50+ komandas, Neretā 8 vīru 40+
komandas. Visās grupās visas spēles
bija ļoti azartiskas un aizraujošas,
volejbolisti demonstrēja skaistu
volejbolu. Dāmām kausu un zelta
medaļas izcīnīja komanda no Rīgas,
sudrabs- lietuvietēm no Rokiškiem,
bronza- Cēsu dāmu komandai. Vīru
50+ komandu konkurencē zelta
medaļas un kausu izcīnīja Bauskas
komandas volejbolisti, sudrabs2009. g. laureātiem Palsmanes
vīriem, bronza Talsu volejbolistiem.
Vīru 40+ komandu konkurencē kausu

un zelta medaļas izcīnīja Neretas komandas volejbolisti Arkādijs Trukšs,
Juris Rakevičs, Aldis Apsītis, Gunārs
Mačeks, Aldis Muraško, Romāns
Princs, Romāns Akimoževs, Jānis
Sniķeris, sudraba medaļas Lubānas
vīriem, bronza- LVM komandai.
Par perspektīvākajiem spēlētājiem
kausa izcīņā tika atzīti vīru 40+
grupā Romāns Princs (Nereta),
50+ grupā Valdis Tijons (Bauska) ,
dāmām – Ingūna Maļikova( Rīga),
kuri visi saņēma T kreklus ar Sēlijas
kausa logo.Uz Sēlijas kausu 2010
bija ieradušies arī Latvijas volejbola
federācijas prezidents Almers Ludviks un LVF ģenerālsekretārs Egīls
Cīrulis, kuri uzvarētāju komandām

- raits deju solis un skanīgas balsis palīdzēs realizēt apņemšanos nokļūt
X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos.
Atkal patīkami pārsteidza
Vecāku padomes pārstāvju (L.

Šimena, V. Ķibilde, J. Gorbačovs)
uznāciens septiņdesmito gadu rokeru
izskatā. Viņu enerģiskā darbošanās
Bon Jovi dziesmas It’s my life
atskaņošanas laikā laika vēlēties,
kaut visi skatītāji varētu nokļūt

SĒLIJAS KAUSS 2010
kā balvas no LVF pasniedza volejbola bumbas . Pasākuma laikā, ar Latvijas Sporta Veterānu savienības
Goda diplomiem, tika apbalvoti
sporta veterāni Jūlijs Treiģis, Jāzeps
Čipāns un Dainis Ozoliņš.Tika teikts
arī paldies šo sacensību idejas autoriem Kārlim Greiškalnam un Laimai
Grebskai kā arī atbalstītājiem Neretas
pagasta pārvaldei, Neretas, Viesītes,
Aknīstes novadu domēm, LC būvei,
Jēkabpils Sporta centram, SIA „Antaris”, SIA”Grēda”. Paldies arī
I.U.”Pavards”vadītājai Aldai Šustiņai
un viņas komandai par bagātīgi
klātajiem galdiem. Kausa izcīņa
izdevās un volejbolisti jau gatavojas
nākamajiem mačiem.
I.Silavs

roka ziedu laikos. Vecāki netieši
vēlēja uzdrošināšanos, enerģiju un
dzīvesprieku.
Zane Vaļule, Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases
skolniece
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Neretas novada vēstis

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Neapstrādātās lauksaimniecības
zemes apsekos Lauku atbalsta
dienests
Zemkopības
ministrija
(ZM)
izstrādājusi Ministru kabineta (MK)
noteikumu projektu „Kārtība, kādā
nosaka un apseko neapstrādātās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
platību”.
Pašreiz Lauku atbalsta dienests (LAD) izlases veidā apseko
tos lauksaimniecības zemes gabalus, kas tiek pieteikti vienotā platības
maksājuma saņemšanai.
Noteikumu projekts paredz,
ka turpmāk LAD pēc Valsts zemes dienesta sniegtās informācijas apsekos
arī to lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura Eiropas Savienības
tiešajiem atbalsta maksājumiem
netiek pieteikta un kuras kadastra
vienībā esošā platība ir lielāka par vienu hektāru.
Pēc šīs zemes apsekošanas
LAD šo informāciju par neapsaimniekoto
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību nosūtīs
attiecīgajām vietējām pašvaldībām,
lai tās varētu piemērot nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikmi.
Noteikumi stāsies spēkā
pēc to apstiprināšanas valdībā un
publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”.
Paziņojums
Tie,
kas
lieto
augu
aizsardzības līdzekļus, un ir beidzies
apliecības derīguma termiņš, vai arī
lai iegūtu augu aizsardzības līdzekļu
lietotāja apliecību tiek organizēti
apmācības kursi, kas notiks Vidusdaugavas reģionālajā nodaļā
Aizkrauklē Rūpniecības ielā -9.

Apmācības AAL lietotāja
apliecības
derīguma
termiņa
pagarināšana -19.03.2010.
Apmācības AAL lietotāja
apliecības iegūšanai – 17-19.03.2010.
1.Lai pagarinātu apliecības derīguma
termiņu,vispirms ir jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības
dienestā .( veidlapas var saņemt pie
pagastu lauksaimniecības konsultantiem)
2.Fotokartiņa (3x4).
Lai nokomplektētu mācību grupas,
lūgums pieteikties savlaicīgi.
Neskaidrības gadījumā informācija ir
iegūstama Vidusdaugavas reģionālajā
pārvaldē Aizkrauklē Rūpniecības
ielā 9 pa telefoniem 65123591 vai
65122846
Zināšanai!
Komandītsabiedrība
„Euroconcord
A
‘
piedāvā
Jums bezmaksas nodot plēvi,
kartonu,polietilēnu,kanniņas
u.c..
Saņemot no Jums minēto izlietoto iepakojumu pretī izsniedz
Pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru
uzrādot VID Jums tiek piešķirta dabas resursu nodokļa atlaide.
Izlietotā iepakojuma izvešanu uzsāk
iepriekš ar Jums noslēdzot Sadarbības
līgumu.
Sazināties pa tālruni 65123042, vai
20351477-Aleksandrs.

67095064, mob. 26352914, darba
dienās pl. 8.30-17.00
Pasūtot pa telefonu, jāzina:
•
ganāmpulka
numurs,
īpašnieks;
•
informācija par pasūtījumu;
•
informācija
par
veikto
maksājumu
•
krotāliju saņemšanas vieta.
Valsts aģentūra “Lauksaimniecības
datu centrs” (V/A LDC) 20 dienu
laikā izpilda pasūtījumu un krotālijas
var piegādāt:
1.
Pa pastu (pasta izdevumus
maksā pasūtītājs saņemot paciņu);
2.
V/A
LDC
klientu
pieņemšanas punktos reģionos;
3.
Var saņemt arī V/A LDC
Rīgā, Republikas laukumā 2, 7.stāvā,
Klientu apkalpošanas departamentā.
Norēķinu konts !
V/A „Lauksaimniecības datu centrs
Reģ.Nr. 90001840100
Norēķinu
konts
LV88TREL2160380004000
Kods TRELLV22
Maksājuma mērķī obligāti jāieraksta
par ko tiek maksāts.

aprīlim var iesniegt datu centrā iesniegumu par kvotas saglabāšanu, iesniegumam pievienojot:
1. praktizējoša veterinārārsta izdotu
apliecinošu dokumentu:
1.1. par dzīvnieku saslimšanām,
kas ietekmējušas lauksaimniecības
dzīvnieku veselību vai izraisījušas
to nobeigšanos un kuru dēļ ir
samazinājusies
piena
ražošana
saimniecībā;
1.2. par piespiedu kārtā likvidētajiem
dzīvniekiem;
2. attiecīgo institūciju izdots
apliecinošs dokuments:
2.1. par ražotāja nāvi (dokumentus
iesniedz kvotas pārvaldnieks);
2.2. par ražotāja darbnespēju, kas nav
mazāka par vienu mēnesi;
2.3. par dabas stihiju, kuras dēļ nebija
iespējams turpināt piena ražošanu
iepriekšējā apjomā.
3. pircēja apliecinājumu par piena iepirkšanas pārtraukšanu, kā dēļ
ražotājam nebija iespējams realizēt
pienu vismaz divus mēnešus.
Saglabātu piena kvotu, atļauts pārdot
ne ātrāk kā trešajā 12 mēnešu periodā
pēc saglabāšanas, ja vien ražotājs
nebeidz darbību piena lopkopībā un
nepārdod visu savu kvotu.

1. martam
Kvotas
atsavināšana (pārdošana-pirkšana)
Ministru Kabineta noteikumi Nr.
1040
19.punkts
TT kvotas īpašniekiem jāatsūta līdz:
10. oktobrim
Pusgada kvotas
izpilde Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1040
11.1.punkts
15. maijam
Gada deklarācija
Ministru Kabineta noteikumi
Nr.1040
11.2.punkts
Iesniegums kvotas saņemšanai valsts
rezerves
1. jūnijam
Jaunais piena
ražotājs Ministru Kabineta noteikumi Nr.1040
33.1 un 35.1. punkti
1. jūlijam
Piena ražotājs,
kurš iepriekšējā kvotas gadā izpildīja
kvotu 100% vai vairāk
Ministru
Kabineta noteikumi Nr.1040
33.2 un 35.2. punkti

Iesniegums par piena kvotas
pārreģistrāciju
Visu kvotas gadu Piena
kvotas
Piena ražotājiem:
pārreģistrācija kvotas īpašnieka
Datums Prasība Eiropas Savienības juridiskā statusa maiņas dēļ
1. Ja ražotājs piena kvotu no kvotas un/vai Latvijas normatīvais doku- Ministru Kabineta noteikumi Nr.1040
gada sākuma izpilda mazāk kā par 85 ments
9.2. punkts
procentiem, nākamajam kvotas gadam ražotāja kvotu samazina par 50% Kvotas darījumi jāiesniedz līdz:
Informāciju sagatavoja;
Firmas rekvizīti;
neizpildīto apjomu un atbrīvoto kvo- 31. decembrim Patstāvīga kvotas
Danute Avena
„Euro Concord A”KS
tas daudzumu ieskaita valsts rezervē. pārveidošana
Ministru Kabineta
Neretas novada Lauku attīstības
Reģ.Nr.45403024302
2. Ja ražotājs kvotas gada laikā vispār noteikumi Nr. 1040
speciāliste
„Niedrītes-1”, Sērenes pagasts,
nav pārdevis pienu, visu ražotāja kvo- 22.1.punkts
Telefons;65176489, 26516730
Jaunjelgavas novads, LV-5123
tu ieskaita valsts rezervē.
15. martam
Pagaidu
e-pasts; danute2@inbox.lv
pārveidošana
Ministru Kabineta
Atgādinājums – no 2009.gada 1.jūlija Ja ražotājs kvotu nav pildījis vispār noteikumi Nr. 1040
krotālijas var pasūtīt, zvanot pa tel. vai to izpildījis zem 85%, tad līdz 15. 22.2.punkts

Ērberģes luterāņu baznīca
Ērberģes luterāņu baznīca
stāv Susējas upes kreisajā krastā
kā lepna un balta māmuliņa, kura,
čaklu roku saposta, gaida savus
apmeklētājus. Tās miers mūs ieved
Dieva svētnīcā. Daudzus garus gadus,
spītējot nelabvēļiem, kariem, cauri
vētrām, tā ir vadījusi un joprojām
vada Ērberģes (no 1925.g. Mazzalves) pagasta ļaudis. Tā ir viena no
vecākajām baznīcām Sēlijas novadā.
Sēlija ir skaists Latvijas novads, tādēļ pēc tā ir tīkojuši daudzu
valstu iekarotāji. Kad 13.gs. Latviju pakļāva vācu krustneši, zemi
sadalīja starp bīskapiem un Livonijas
ordeni. Visa Sēlija nonāca Livonijas
ordeņa rokās. Tā 1465.g. ordeņa mestrs Mengede izlēņoja Heinriham fon
Zellenam pie Mēmeles un Susējas
upes lielāku zemes gabalu, no kuras
izauga Ērberģe un Kurmene. Novadam 2005.g. svin 540 g. Līdz ar
zemju sadalīšanu Ērberģē ienāca
arī kristietība. Kādā vecā hronikā
J.Voldemar „Hictorischen lexikon”
pieminēta veca koka baznīca Ērberģes
Salas muižas tuvumā ar nosaukumu
„Svētā Bartolomaja baznīca, kura
pastāvēja līdz 1700.g., kad zviedru
majors Gothards Vilhelms fon
Fītinghofs - Sēla uzcēla jaunu mūra
baznīcu –Ērberģes luterāņu baznīcu
pie Ērberģes muižas, jo šo muižu viņš
bija nopircis. 31.01. 1700.g. uzcelto
Ērberģes baznīcu iesvētīja Ērberģes
baznīcas priesteris Brandamus Deters. Iesvētībās piedalījās arī mācītāji
no Saukas, Sunākstes un Lielzalves
mācītājs Arnoldijs Kārlis Matīss, kā
arī pats barons Fītinghofs- Sēla ar
sievu un daudzi dievlūdzēji.

Ērberģes luterāņu baznīca
ir vienjoma būve ar poligonālu
altārdaļas apsīdi. Četrstūra tornis no
apjoma ir izvirzīts. Tam ir piramidāla
smaile un izteikti uzsvērta dekoratīva
dzega. Pati kancele ir poligonālas ar
slīpu uzeju un jumtiņu. Uzejas un
korpusa margas rotātas ar gludām
korintiskām kolonnām, kuru cokoli rotāti ar grieztu ziedu- augu
ornamentu. Gar kanceles lejasdaļu
likts nokarens kokgriezums. Virs
jumtiņa dzegas novietotas nošķeltas
rozetes. No 1700.g. baznīcas bijušās
greznības
šodien
saglabājušies
kancele ar kokgriezumu rotājumiem
un ar 7 eļļas gleznojumiem pildiņos.
Zem 5 svēto apustuļu gleznojumiem
ir uzraksti: St.Matijs, St.Markus, Salvador Mundi, St.Lucar, St.Iohannes.
Zem 2 lielākiem gleznojumiem
parakstu nav.
Bez tam no 1700.g.
uz ērģeļu luktas saglabājušies 12 eļļas
gleznojumi ar svēto apustuļu portretiem un to vārdiem: S.Bartolomeus,
S.Simon, S.Jacobus Mayor, S.Tadeus,
S.Philippus, S.Matheuss, S.Petrus,
S.Iohannes, S.Thomas, S.Jacobus Minor, S.Andreas, S.Paulus. Kanceles
un ērģeles luktas greznojumi 305
gadu pastāvēšanas laikā izbalējuši un
tiem vajadzīga restaurācija. 1891.g.
Ērberģes luterāņu baznīcā jaunas
ērģeles, pirktas par 1200 krievu
zelta rubļiem. Ērģeles būvējis viens
no pirmajiem latviešu ērģeļbūves
slavenākajiem meistariem Mārtiņš
Krēsliņš Jēkabpilī. Tās ir - divu
manuāļu un 11 reģistru ērģeles ar
600 stabulēm, tas nozīmē - plaša
un daudzveidīga skanējuma instruments. 1929.g. novadnieks, Rīgas

pulksteņu tirgotājs Roberts Valdmanis
dāvināja baznīcai pudu smagu bronzas zvanu. Iesvētīšanas ceremoniju
izpildīja mācītājs Teriņš un vietējais
draudzes
mācītājs
A.Kiršteins.
No Rīgas piedalījās bīskaps Irbe.
Zaļumiem greznotā baznīca ļaužu
pārpildīta. Dievkalpojumu noslēdza
ar garīgu koncertu, ko kuplināja
Nacionālās operas sekstets Baznīcā
ir mākslas pieminekļi: griestu lukturis (20.gs.1.p.), altārglezna „Golgāta”
(19.gs.), kauss (1818.), ērģeles
(1891.), kancele ar 5 svēto apustuļu
gleznojumiem (1700.), ērģeļu luktas
12 svēto apustuļu gleznojumi (1700.),
sarkofāgs.
1955.g. Ērberģes baznīca
atkal cieta no vandālisma. Divi
piedzērušies
ērberģieši
pilnīgi
iznīcināja seno altārgleznu „Jēzus
svētī bērniņus”, salauza 2 koka
svečturus, 2 metāla lukturus, kanceles
jumtiņu, kāpnes un grīdu, 4 solus,
ērģeļu soliņu, sadedzināja unikālas
baznīcas grāmatas Vainīgos sodīja
ar 3 gadiem cietumā. Kara laikos
un. pēc kariem ērģeles stipri bojātas:
no 600 stabulēm 300 sabojātas.
Tās 2000.g. daļēji izremontēja un
no jauna ieskanējās 26.08.2000.g.,
kad Mazzalves (Ērberģes) pamatskolas pastāvēšanas 160.gadadienas
salidojumam veltītajā
piemiņas
dievkalpojumā
mācītājs
Aldis
Pavlovičs
iesvētīja Mazzalves pamatskolas karogu. 1996.
un 2003.g. baznīca izremontēta ar
pagasta, paju sabiedrības „Ērberģe”,
ar
mazzalviešu,
ar
Zviedrijā
dzīvojošo tautiešu palīdzību. 2004.
g. baznīcai uzlika jaunu jumtu par

pagasta iedzīvotāju saziedotajiem
un Mazzalves pagasta piešķirtajiem
līdzekļiem. Par baznīcas saglabāšanu
un remontiem jāpateicas draudzes
priekšniecei M.Lapiņai un viņas
ģimenei, kura draudzi vada jau 50 gadus.
Ērberģes
baznīcā
ir
strādājuši apmēram 26 mācītāji.
Pēdējie Aldis Pavlovičs, Alvis
Āboliņš un Aleksandrs Ivanovs.
Sākot no 1998.g. Ērberģes baznīca ir
kļuvusi par vēl vienu kultūras centru
Mazzalvē, kur notiek dievkalpojumi,
kristības, iesvētības, pagasta kora un
vieskoru koncerti.
Baznīcas kapenes
Zem baznīcas altārdaļas
atrodas divas kapenes, kurās bija
iebalzamēti sarkofāgos Ērberģes
muižas īpašnieku Fītinghofa – Sēla,
Aleksandra fon Taubes, barona fon
Hāna dzimtas locekļi.
1. un 2. pasaules kara laikā un pēc
kara kapenes stipri izpostīja, izzaga. rokoko formās. Domājams, līdzīgs
Uz šodienu saglabājies viens vara metālkalums bija arī pie atslēgas, kurš
pazudis. Taubes kapličā bija altāris: 1.
sarkofāgs.
augšējā glezna ”Kristus kristīšana”, 2
. zem tās glezna „Kristus pie krusta”.
Taubes kapliča
Uz šodienu kapličas altāris atrodas
Pie baznīcas atrodas t.s izjauktā veidā Rundāles pils muzejā.
Taubes
(bij.muižas
īpašnieka) Teika stāsta, ka kapličā gulējusi Nakapliča. Uz tās metāla durvju vērtnēm poleona mīļākā, kurai zem spilveredzams
celšanas
laiks-1799.g. na bijušas viņa vēstules, tās tagad
un iniciāļi ”E.T.,L.T.” Klasicisma glabājoties Rīgā muzejā.
Baznīca, mūra žogs ar
būves galveno fasādi rotā trīsstūra
vārtiem,
kapliča un kapsēta kopā ir
frontons, centrā esošās ieejas abās
raksturīga
lauku ainavas sastāvdaļa.
pusēs redzamas nišas. Izteiksmīgs
ir ēkas jumta dzegas profilējums.
E.Varkale
Durvju rokturis izveidots greznās
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SĒDE NOTIKA NERETĀ
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības administrācijas amatu
sarakstu un darba algu fondu.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības SAC amatu sarakstu un
darba algu fondu.
Apstiprināja Neretas pagasta
pārvaldes amatu sarakstu un darba
algu fondu.
Apstiprināja Mazzalves pagasta pārvaldes amatu sarakstu un
darba algu fondu.
Apstiprināja Zalves pagasta
pārvaldes amatu sarakstu un darba
algu fondu.
Apstiprināja Pilskalnes pagasta pārvaldes amatu sarakstu un
darba algu fondu.
Noteica 2010.gada algu fondu 12,2 mēneša algu apmērā (20% darbinieku aizvietošanai).
Noteica, ka augstāk minētie
amatu saraksti ir spēkā līdz Ministru kabineta Valsts un pašvaldību
institūciju amatu kataloga izstrādei.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtību.
Nolēma papildus valsts
noteiktajai minimālajai izglītības
iestāžu vadītāju darba samaksai katrai
pagasta pārvaldei papildus budžetā
paredzēt
finansējumu
izglītības
iestāžu vadītājiem 30-50% apmērā no
valsts noteiktās minimālās izglītības
iestāžu vadītāju darba samaksas.
Apstiprināja
apkures
faktiskās izmaksas
iedzīvotājiem

Lodziņa ielā 6, Neretā 2009. gada
rudens sezonā.
Noteica plānoto maksu par
apkuri iedzīvotājiem P.Lodziņa ielā 6,
Neretā 2010. gada janvāra, februāra ,
marta un aprīļa mēnešos:
Ls 0.81 par kavdrātmetru + PVN
10% Ls 0.08 , kopā Ls 0.89 par
kvadrātmetru. Atstāja maksu par apkuri P.Lodziņa ielas 2 Neretā telpām
Ls 1.10 plus PVN 21% Ls 0.23, kopā
Ls 1.33 par kavdrātmetru visam 2010.
gadam.
Atbalstīja Latvijas Sarkanā
Krusta
Aizkraukles
komitejas
lūgumu un piešķirt finansējumu
Ls 250,00 apmērā no Neretas novada pašvaldības budžeta. Minētos
līdzekļus paredzot 2010. gada
budžetā.
Apstiprināja Neretas novada domes dalību biedrībā „Latvijas
Pašvaldību savienība.” Neretas novada pašvaldības 2010.gada budžetā
paredzot līdzekļus Ls 1816,00 apmērā
biedra naudas segšanai.
Pieņēma Saistošo noteikumu
projektu „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai
Neretas novadā” 1.lasījumā. Nolēma
lūgt Lauksaimniecības ministrijai
skaidrojumu kā tiks veikta kontrole šī
jautājuma risināšanā.
Nolēma
norakstīt
zaudējumos
bibliotēkas
fonda
inventarizācijā
Neretas
bērnu
bibliotēkā, kura veikta laikā no
25.02.2009.
līdz
30.12.2009.,
konstatēto iztrūkumu Ls 2653,07

apmērā.

Neatbalstīja Finanšu un
attīstības komitejas priekšlikumu
dzēst komunālo pakalpojumu parādus
sociāli maznodrošinātajām Pilskalnes
pagasta personām. Uzdeva Neretas
novada pašvaldības finanšu nodaļai
risināt šo jautājumu atbilstoši spēkā
esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
Noteica nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
Neldas
BRŪVERES, nekustamā
īpašuma „Jāķelāni”, kadastra Nr.
3270 005 0046, saimnieciskajā
darbībā neizmantotajai zemes daļai
10,0 ha platībā.
Piešķīra Elvīrai SIETNIECEI, nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu kā politiski represētajai
personai.
Nolēma sagatavot projektu „Atbalsts Neretas novada
pašvaldības institūciju vadītājiem
Eiropas Savienības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
iesniegšanai Sabiedrības integrācijas
fondā (kopējais projekta finansējums
25000 LVL). Nolēma ieplānot 2010.
gada budžetā 15% apmērā no kopējās
projekta summas, t.i., 3750 LVL kā
nepieciešamo līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā.
Atbalstīja skolu koru un
deju kolektīvu vadītājus skolēnu
sagatavošanā dziesmu un deju
svētkiem,
nodrošinot
transportu kopmēģinājumu un skates
apmeklēšanai,
ieplānojot
trans-

porta izdevumus 2010.gada pagastu
pārvalžu budžetā Neretas pagasta
pārvaldei ~160,00 LVL, Zalves pagasta pārvaldei ~30,00 LVL, Mazzalves pagasta pārvaldei ~30,00 LVL.
Ieplānoja 2010.gada budžetā 3176.00
LVL dalības dziesmu un deju svētkos
nodrošināšanai.
Piekrita atdalīt no īpašuma
Neretas novada Neretas pagasta
„Raiņa iela 20” 16,28 ha platībā
(kadastra Nr.3270 007 0076) zemes
vienību 16,1 ha platībā (kadastra
Nr. 3270 008 0020), neizstrādājot
sadalīšanas (apvienošanas) projektu
vai detālplānojumu. Atdalāmajai
zemes vienībai piešķīra jaunu nosaukumu „Odi” un noteica nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi- „Zeme uz
kuras galvenā ekonomiskā darbība ir
mežsaimniecība”.
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu „Salas” , Neretas pagastā Neretas novadā,
kas sastāv no zemes gabala 8,9 ha
platībā , ar kadastra Nr.3270 006
0021. Pārdošanas cena Ls 1500,00
(Viens tūkstotis pieci simti lati).
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2010.gada 25.janvāra sēdes protokolu
Nr.6 un tajā pieņemtos lēmumus.
Nolēma precizēt Neretas novada pašvaldības 26.11.2009.
saistošos noteikumus Nr.9 „Par Neretas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”,
nosakot, ka saistošie noteikumi
stājas spēkā pēc to pilna teksta

publicēšanas vietējā laikrakstā un
darbojas līdz Neretas novada domes
apstiprinātajiem jaunajiem saistošiem
noteikumiem. Pēc parakstīšanas
saistošos noteikumus triju dienu
laikā rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūta Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai.
Nolēma precizēt Neretas novada pašvaldības 26.11.2009.
saistošos noteikumus Nr.7 „Par
sociālās
palīdzības pabalstiem”
sekojoši.
Izvērtējot
ģimenes
atbilstību maznodrošinātas ģimenes
statusam, par pamatu ņemt 2009.
gada 3. marta Ministru kabineta noteikumus Nr. 214 „Kārtība, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu” un
ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 100 mēnesī. Pabalstu piešķirt
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. Pēc
parakstīšanas saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūta Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Publicēt precizētos saistošos
noteikumus novada informatīvajā
izdevumā „Neretas novada vēstis”.
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Turpinājums. Sākums
janvāra numurā.

izdevuma

4.10.
ģimenes ārsta izziņu par
personas veselības stāvokli un
atzinumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. Izziņā
norāda medicīnisko kontrindikāciju
(plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā,
akūtas infekcijas slimības, seksuāli
transmisīvas slimības) neesamību
aprūpes
mājās
pakalpojuma
saņemšanai;
4.11. psihiatra atzinumu par
speciālo (psihisko) kontrindikāciju
neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja aprūpi mājās
vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar
garīgās attīstības traucējumiem.
4.12. vajadzības gadījumā
Zemesgrāmatas akta vai apliecības
kopiju par personas īpašumiem un
tiem uzliktajiem apgrūtinājumiem;
4.13. gadījumā, ja personai ir likumīgi apgādnieki- to iesniegums, dokumenti, kas apliecinātu,
ka viņi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi vecuma,
veselības stāvokļa vai citu objektīvu
apstākļu dēļ, kas minēti 12.1. punktā.
4.14. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību
un aprūpējamās personas atbilstību
pakalpojuma saņemšanai sociālais
darbinieks pārskata reizi gadā:
4.15. Izmaiņu gadījumā var
tikt pārtraukta novada apmaksātā
aprūpes
mājās
pakalpojuma
sniegšana.
4.16. Neretas novads slēdz
darba līgumus ar aprūpētājiem par
noteiktu aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanu. Līgumus ar aprūpētājiem
slēdz Neretas novada pilnvarotā persona - sociālā dienesta vadītājs.
5. SOCIĀLĀS APRŪPES PAK-

ALPOJUMS ILGSTOŠAS
SOCIĀLĀS APRŪPES
INSTITŪCIJĀ
5.1. Sociālās aprūpes pakalpojumu
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
pilnībā vai daļēji par novada budžeta
līdzekļiem ir tiesības saņemt:
5.2. personām, kuras vecuma, garīgā vai fiziska rakstura
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus un savu personisko
aprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu
kopā dzīvojošie ģimenes locekļi, vai
kopā dzīvojošās personas vecuma,
veselības stāvokļa vai citu objektīvu
apstākļu, kas minēti 4.1.2.1. punktā,
dēļ nevar nodrošināt minētajām
personām nepieciešamo aprūpes
mājās pakalpojumu un kuru ienākumi
atbilst MK 27.05.2003 noteikumu
Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” nosacījumiem;
5.3. personām, kuras pēdējo
piecu gadu laikā nav noslēgušas
testamentāru vienošanās līgumus,
mantas
atsavinājuma
līgumus.
T.sk. pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumus ar trešajām personām.
Gadījumos, kad persona ir pieļāvusi
savas mantas atsavinājumu par labu
kādai fiziskai vai juridiskai personai, personas mantas ieguvējam
ir pienākums nodrošināt segt ar
ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā saistītos izdevumus.
5.4. Samaksa par sociālās
aprūpes
pakalpojumu
ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā tiek noteikta saskaņā ar MK 27.05. 2003 noteikumiem Nr. 275 “Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta”.
5.5. Lai pieņemtu lēmumu
par sociālās aprūpes pakalpoju-

ma vispārēja tipa sociālās aprūpes
institūcijā piešķiršanu un noteiktu samaksas kārtību un apjomu, personai
jāiesniedz 6. punktā norādītie dokumenti, kā arī:
5.5.1. ģimenes ārsta izziņa
par personas veselības stāvokli, kā
arī par medicīnisko kontrindikāciju
(plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā,
akūtas infekcijas slimības, seksuāli
transmisīvas slimības) neesamību;
5.5.2. psihiatra atzinumu par
speciālo (psihisko) kontrindikāciju
neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās
attīstības traucējumiem;
5.5.3. gadījumā, ja personai ir likumīgi apgādnieki- to iesniegums, dokumenti, kas apliecina, ka viņi nespēj nodrošināt
personai
nepieciešamo
aprūpi
vecuma, veselības stāvokļa vai
nodarbinātības dēļ.
5.5.4. vajadzības gadījumā
izziņu no Zemesgrāmatas akta
vai apliecības kopiju par personas īpašumiem un tiem uzliktajiem
apgrūtinājumiem.
6. SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI
6.1. Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus
piešķir
atbilstoši
ģimenes vai personas vajadzībām
sastādītajam rehabilitācijas plānam.
Rehabilitācijas pakalpojumi tiek
apmaksāti pilnībā vai daļēji no
pašvaldības
budžeta
līdzekļiem
saskaņā ar noslēgto vienošanos
par klienta līdzdalību personām,
kuru ienākumi atbilst 3.6. punktā
minētajiem nosacījumiem.
6.2.
Tiesības
saņemt
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
bērniem, kas cietuši no vardarbības,
par novada budžeta līdzekļiem ir
gadījumos, kad:

6.2.1. saņemtie pakalpojumi
par valsts budžeta līdzekļiem ir nepietiekami,
6.2.2.
uz
pakalpojuma
saņemšanu par valsts budžeta
līdzekļiem ir jāgaida rindā, bet pakalpojums ir nepieciešams nekavējoties.
6.3. Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi, neizvērtējot personas
ienākumus, var tikt piešķirti krīzes
situācijās (ģimenes locekļa traģiska
bojāeja, vardarbība, stihiskas nelaimes).
6.4. Lai pieņemtu lēmumu
par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu un noteiktu samaksas kārtību, personai jāiesniedz 3.2.
punktā norādītie dokumenti, kā arī:
6.4.1. gadījumā, ja personai
ir atkarības problēmas- ārsta narkologa vai ģimenes ārsta izziņa;
6.4.2.
gadījumā,
ja
nepieciešami sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi bērniem, kuri cietuši no
vardarbības- likumīgā aizbildņa vai
bāriņtiesas iesniegums un psihologa
vai sociālā darbinieka atzinums.
7. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO
PAKALPOJUMU PRASĪTĀJU
PIENĀKUMI
7.1.Lai saņemtu novada
domes apmaksātus sociālos pakalpojumus, ģimenei (personai) pēc sociālā
dienesta pieprasījuma ir jāveic
līdzdarbības pienākumi:
7.1.1
sniegt
pilnīgas
nepieciešamās ziņas, nekavējoties
ziņot par pārmaiņām apstākļos,
kuri nosaka sociālo pakalpojumu
saņemšanu vai par kuriem iepriekš
sniegtas ziņas;
7.1.2. atļaut sociālajam
darbiniekam apmeklēt personas
pastāvīgo dzīves vietu, uzrādīt
pieprasītos dokumentus īpašuma,
naudas uzkrājumu un ienākumu
novērtēšanai;
7.1.3. ierasties personīgi

sociālajā dienestā, vai pie sociālā
darbinieka pagastu pārvaldēs, ja to
atļauj personas veselības stāvoklis,
lai apspriestu pieprasījumu veiktu
pasākumus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai par sociālo pakalpojumu
sniegšanu;
7.1.4. apmeklēt ārstu, lai
veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
7.1.5. jāpakļaujas ārstēšanai
un atveseļošanās pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālos pakalpojumus sakarā ar slimību vai invaliditāti
un, ja paredzams, ka tas uzlabos
minētās personas veselības stāvokli
vai novērsīs tā pasliktināšanos;
7.1.6. ja personai sakarā
ar pelnīt spējas samazināšanos vai
bezdarbu vēlas saņemt sociālos pakalpojumus, tai jāpiedalās nodarbinātību
veicinošos pasākumos.
8. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS,
APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
8.1.Ja personu nepamierina sociālā dienesta lēmums, to
var apstrīdēt Neretas novada domē
, iesniedzot iesniegumu domes
priekšsēdētājam.
8.2. Neretas novada domes
lēmumu
(administratīvo
aktu)
likumdošanā noteiktajā kārtībā var
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
Jelgavā ( Atmodas ielā 19, Jelgava,
LV 3007)
9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
9.1. Saistošie noteikumi
publicējami laikrakstā “Neretas novada vēstis”, izliekami pagastu
pārvaldēs , tie stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas likuma “Par
pašvaldībām” 45. panta kārtībā.
9.2. Par šo noteikumu izpildi ir
atbildīgs Neretas novada pašvaldības
sociālais dienests.

Neretas novada vēstis

Informācija
Atsaucoties uz Medību likuma 3.2.14.punktu „Klaiņojoši suņi un kaķi medījami –
visu gadu bez īpašnieka piekrišanas”.
Gribam lūgt klaiņojošu suņu īpašniekus lielāku vērību pievērst saviem mīļajiem draugiem, lai neklīst un nenodara ļaunumu meža dzīvniekiem.
Medību klubs „Alnis”
___________________________________________________________________
Neretas novadā, it sevišķi neretā, pastāv dzīvokļu rindas. Tāpat dzīvokļu
komisija saņem sūdzības no dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par nekurinātiem
dzīvokļiem, tāpēc Neretas novada dzīvokļu komisija, lūdz atsaukties visus novada
dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, kuri pastāvīgi nedzīvo savos dzīvokļos:
1) Iznomāt vai nodot apakšīrē savus dzīvokļus, kuri pašreiz netiek apdzīvoti.
2) Apsvērt iespējas pārdot savus dzīvokļus, kuri netiek apsaimniekoti.
Lūdzam interesentus vērsties pagastu pārvaldēs pie Dzīvokļu komisijas locekļiem ar
vēlmi izīrēt vai īrēt dzīvokļus Neretas novadā. Vēlmes tiks publicētas novada avīzē.
Neretas novada dzīvokļu komisija
___________________________________________________________________
PATEICĪBA!
Ar informatīvā izdevuma starpniecību vēlos pateikt lielu paldies Neretas
novada pašvaldībai un Pilskalnes pagasta pārvaldei, kā arī tiem traktortehnikas
vadītājiem, kas savlaicīgi veica Neretas pagasta un Pilskalnes pagasta teritoriju
pašvaldības ceļu un piebraucamo ceļu uz attālajām lauku sētām attīrīšanu no sniega.
Tas ievērojami atviegloja manu darbu nogādājot pastu uz visām lauku sētām.
Pateicos arī lauku iedzīvotājiem par sapratni un pacietību, ja pasta
piegāde nedaudz aizkavējās.
Pastniece Lāsma Mušperte

Konkurss uz Neretas novada bibliotēku vadītāja amatu.
Neretas novada dome izsludina konkursu uz novada bibliotēku vadītāja amatu.
Prasības pretendentiem:
1.Priekšrocība kandidātiem ar speciālo bibliotekāro vai augstāko bibliotekāro
izglītību,
2.Apliecinošs sertifikāts un pieredze darbam ar bibliotēku programmu Alise,
3.Pieredze bibliotēku darba vadībā (ne mazāk kā 2 gadi),
4. Labas zināšanas darbā ar datoru un biroja tehniku,
5. Latviešu un krievu valodas zināšanas,
6.Komunikablitāte,
7.Radoša pieeja darbam,
8. Vēlams „B” kategorijas autovadītāja apliecība.
Pretendentiem Neretas novada domes kancelejā (pie sekretāres), Rīgas ielā 1,
iesniegt dokumentus:
1.Motivācijas vēstuli,
2. CV latviešu valodā,
3.Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ( kvalifikācijas celšana un citi kursi),
4.Bibliotēku programmas Alise un 3TD bibliotēku projekta tālākizglītības kursu
sertifikātu kopijas.
Pieteikšanās termiņš līdz 4.martam. Tālrunis uzziņām 65176166.

Ugunsdrošība

Apkopojot un analizējot 2009.gada notikušos ugunsgrēkus valstī, lielākais
ugunsgrēku skaits noticis dzīvojamā sektorā. Galvenie ugunsgrēku cēloņi ir
neuzmanīga rīcība ar uguni, apkures iekārtu atstāšana bez uzraudzības, bojātu apkures un elektroiekārtu lietošana.
Strauji pazeminoties gaisa temperatūrai un stipru salu pieturēšanās rezultātā 2009.
gada nogalē un 2010.gada janvāra mēnesī, valstī ļoti strauji palielinājies sodrēju
degšanas skaits dūmvados. Tas liecina, ka iedzīvotāji nav ievērojuši ugunsdrošības
noteikumu prasības un nav attīrījuši savas apkures iekārtas no sodrējiem, radot draudus sev un sabiedrībai.
Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, fizisku personu var sodīt pēc Latvijas Republikas Administratīvā pārkāpumu kodeksa 179.panta ar naudas sodu no 20
latiem līdz 200 latiem, juridisku personu ar naudas sodu no
200 latiem līdz 1000 latiem.
Zinot šodienas reālo ekonomisko situāciju, ir skaidrs, ka neviens negrib šķirties no
tā jau trūkstošajiem naudas līdzekļiem, tādēļ laicīgi padomāsim par savām apkures
iekārtām pirms apkures sezonas uzsākšanas, un protams, arī apkures sezonas laikā,
lai mēs visi justos droši.
Runājot par apkuri, gribu atgādināt, ka 14.02.2004. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 82 sadaļā „Apkure un ūdens sildīšana” ir skaidri norādīti apkures iekārtu
ekspluatācijas noteikumi:
187.p. Apkures un ūdens sildīšanas iekārtas un ierīces (turpmāk – apkures
iekārtas un ierīces) uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām un apkures ierīču izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības
prasībām.
192.p. Apkures iekārtas un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja
ekspluatācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem.
193.p. sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms
apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:
193.1. reizi mēnesī – ilgdedzes apkures krāsnīm;
193.2.divas reizes – citām apkures ierīcēm.
195.p. Cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīga
materiāla grīdu pārklāj ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs nav mazāks par 0,5
metriem perpendikulāri kurtuvei un 0,7 metriem paralēli tai.
196.p. Ēkas bēniņos dūmvadus un sienas, kurās atrodas dūmkanāli, nobalsina vai nokrāso ar gaišu degtnespējīgu krāsu.
2010.gada februāra mēnesī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar Neretas pašvaldību veiks daudzdzīvokļu koka māju apsekošanu Neretas pagasta Rīgas
ielā. Šajā laikā liela uzmanība tiks vērsta uz ugunsdrošības noteikumu ievērošanu,
kā arī tiks sniegtas konsultācijas ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanā dzīvojamā
sektorā. Par šo pasākumu rezultātiem informāciju sniegsim nākošajos „Neretas novada vēstis” izdevumos. Augstāk minētie pasākumi ir paredzēti arī turpmāk. Gribu
lūgt Jūs uz sapratni un sadarbību!
Ar cieņu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona
brigādes Aizkraukles daļas Neretas posteņa komandiera pienākumu izpildītājs
Juris Gorbačovs.

AICINĀM SAMAKSĀT!
Ikviena Neretas novada pagasta pārvalde aicina savus iedzīvotājus, kuri
vēl nav nomaksājuši nekustamā īpašuma nodokli, kā arī komunālos maksājumus (
par 2009. gadu), izdarīt to vēl šajā mēnesī vai vismaz vienoties par samaksas grafiku,
ja finansiālu apsvērumu dēļ nav iespējams nomaksāt visu summu uzreiz.
Jāatzīst, ka kopējais parāda apmērs ir liels un dažās pagasta pārvaldēs
nenomaksātais nodoklis un komunālie maksājumi var ietekmēt citu pakalpojumu
sniegšanu, piemēram, sociālo pabalstu izmaksu. Pagasta pārvalžu vadītāji uzsver,
ka šajā gadījumā pats svarīgākais iedzīvotājiem ir ierasties pārvaldē un kopīgi ar
atbildīgajiem darbiniekiem rast labāko risinājumu.
Pagastu pārvaldes izprot šī brīža ekonomisko situāciju, un ir skaidrs, ka
lielākā daļa no parādniekiem nav ļaunprātīgi nemaksātāji – cilvēki zaudējuši darbu,
samazinājušies ienākumi, taču ir ļoti būtiski savu situāciju darīt zināmu pagastu
pārvaldēm, lai kopīgi vienotos par iespējamiem apmaksas termiņiem un formām.
Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Juris Zālītis
___________________________________________________________________
Neretas pagasta pārvades lauksaimniecības konsultantes M.Grīnvaldes
darba laiks 8.30 – 14.30
Apmeklētāju pieņemša: Pirmdien 9.00 – 14.00, Trešdien 9.00 – 14.00, Piekdien 9.00 – 13.00 Tālr. 26405236, 22103177.
Lūgums līdz marta beigām pieteikties - parakstoties pilnvarojuma sarakstā pie konsultantes Mudītes Grīnvaldes - visiem, kam nepieciešams atvest no Ogres lauku
bloku kartes un platībmaksājumu pieteikumu veidlapas 2010.gadam.
Atgādinājums : joprojām katru mēnesi pie konsultantes M.Grīnvaldes var
saņemt jaunāko ikmēneša izdevumu „Lauku lapa”.
Piedāvājums. Saskaroties ar situācijām, ka daudziem nomaļāk dzīvojošiem saimniekiem nav bijusi iespēja „noķert” „Neretas Novada Vēstis” – piedāvāju iespēju
pieteikties pie manis, lai es atlieku, pēc saraksta , nepieciešamo avīzīšu daudzumu.
Tādējādi arī pēc laiciņa konsultantes kabinetā to varēs saņemt.
Neretas pagasta pārvaldes lauksaimniecības konsultante M. Grīnvalde
___________________________________________________________________
Pasākumi Neretas novadā martā
02.-09.03. Pilskalnes bibliotēkā izstāde-„Aktrisei Lidijai Freimanei-90”
01.-12.03. Mazzalves pamatsk.bibliotēkā meiteņu rokdarbu izstāde, veltīta mākslas
meistara Jūlija Madernieka 140.jubilejai.
Visu marta mēnesi Sproģu bibliotēkā izstāde-„Lidijai Freimanei-90”.
Visu marta mēnesi Sproģu bibliotēkā izstāde-„Aspazijai – 145”.
02.-10.03. Pilskalnes bibliotēkā jauno grāmatu izstāde.
03.-10.03. Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.bibliotēkā izstāde-„Dzejniekam Kārlim
Veidenbaumam-145”.
04.03. Mazzalves psk.bibliotēkā multiplikācijas filmu pusstunda 1.-4.klasei.
8.-31.03. Mazzalves pagasta tradīciju zālē izstāde „Lieldienas gaidot”.
Darbdienās 10.00-15.00.
09.-12.03. Pilskalnes bibliotēkā izstāde-„Mildai Klētniecei-95”
.
10.-18.03. Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.bibliotēkā-„Meklē vien dziļāk, un izaugs
Tev meklējot spārni” – dzejnieces Aspazijas 145.dzimšanas dienas atcerei veltīta
literatūras izstāde.
11.03.Mazzalves pamatsk.bibliotēkā multiplikācijas filmu pusstunda 1-4.klasei.
12.03. Mazzalves bibliotēkā grāmatu izstāde „Tavs vaļasprieks – dārzs”
12.-16.03. Pilskalnes bibliotēkā izstāde „Albertam Jansonam – 95”.
Martā teātra izrādes apmeklējums Rīgā. Organizē Pilskalnes kultūras darba organizatore M.Varekoja un bibliotekāre R.Strode.
13.03. pl.12.00 Neretas kultūras namā, Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas
deju kolektīvu un deju kolektīva „Sēļi” koncerts „Ceļā uz Dziesmu un deju
svētkiem”.
13.03. pl.15.00 Neretas kultūras namā diskotēka skolēniem.
15.-20.03. Pilskalnes bibliotēkā izstāde-„Aspazijai – 145”.
15.-27.03. Mazzalves pamatsk.bibliotēkā izstāde „Aspazijai – 145”.
16.03. Neretas bērnu bibliotēkā lasījums no grāmatas „Sēd uz sliekšņa
pasaciņa”.
20.03. pl.18.00 Neretas kultūras namā tradicionālais novada iestāžu, uzņēmumu un
pašdarbnieku saiets „Lustīga kopā būšana…”.
25.-28.03. Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.bibliotēkā, Mazzalves pamatskolas
bibliotēkā, „Latvijas grāmatu izstāde – 2010” izstādes apmeklējums un literatūras
iegāde.
25.-28.03. Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.bibliotēkā, Mazzalves pamatskolas bibliotēkā,
„Skola 2010”- palīgs izglītības ceļa izvēlē. Izstādes apmeklējums Ķīpsalā.
21.-29.03. Pilskalnes bibliotēkā izstāde „Andrim Puriņam – 60”.
23.03. pl.13.00 Neretas kultūras nams Liepājas ceļojošā leļļu teātra „Maska”
viesizrāde „Kliņķīša piedzīvojums vai kā rūķis draugus atrada”.
25.03. Mazzalves bibliotēkā atmiņu pēcpusdiena „Sibīrijas bērni”.
25.03. Neretas kultūras namā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums “Pagātne ir tagadne” (pie skulptūras „Sāga”)
25.03. Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk.bibliotēkā komunistiskā genocīda upuru piemiņai
(1949.gads)
26.03. Neretas bērnudārzā, kultūras namā, Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā
grāmatu svētki
(Izvērsta pasākuma afiša būs nākamajā „Neretas novada vēstis”
numurā)
27.03. pl.22.00 Neretas kultūras namā diskotēka jauniešiem (Jēkabpils)
***
Aicinam ekskursijā!
Aicinu kopā ar „Impro” ekskursijā uz Belovežas gāršu un Mazūriju 2.-4.
maijā. Cena ~Ls 95,- pieaugušajiem, Ls 85,- bērniem līdz 16 gadu vecumam
Varat pieteikties pie Žannas Miezītes līdz 1.aprīlim (vajadzīga pase,
bērniem – dzimšanas apliecība, 1 vecāka notariāli apstiprināta atļauja)
30.03.-04.04.2010.
Aicinu kopā ar „Impro” ekskursijā uz Prāgu un Karlovi Vari no 30.0304.04.2010. Cena Ls 165,-, bērniem līdz 17 gadiem – Ls 140
Pieteikties pie Žannas Miezītes līdz 1.martam (vajadzīga pase, bērniem – dzimšanas
apliecība, 1 vecāka notariāli apstiprināta atļauja)
Sīkāka informācija 65175239 (darbā), 65175383 (mājās), mob. 29339832

APSVEIKUMI
Apsveicam jubilārus!

Apsveicam februārī dzimušos
Neretas novada iedzīvotājus
nozīmīgās dzīves jubilejās!
Tās dienas atpakaļ vairs nedos
dzīve,
Ko gadi vītnē savijuši mums,
Bet viņu smaržu vēji līdzi nesīs,
Un sirds pat baltā ziemā nenoskums.
/N. Dzirkale/
60 gadi
Česlava Baumane Neretā
Anda Petrila Mazzalvē
Arnolds Bogurdovičs Mazzalvē
65 gadi
Antoņina Bane Neretā
Aija Grieķere Pilskalnē
Anna Vore Zalvē
70 gadi
Aleksandra Gaile Mazzalvē
Irēna Ļesnaja Mazzalvē
Līvija Nagle Mazzalvē
Arvīds Biezums Mazzalvē
Jokubs Drevinskis Mazzalvē
75 gadi
Vizma Grabe Neretā
Lūcija Kalniņa Neretā
80 gadi
Austra Ozoliņa Neretā
Staņislavs Pabērzs Mazzalvē
85 gadi
Valentīna Ķirša Neretā
Vikentijs Gubskis Mazzalvē
Novēlam lai laime un prieks pie
mūsu
novada jubilāriem atbrien
pa sniegbaltām kupenām!
Neretas novada dome

Neretas novada domes
dzimtsarakstu nodaļa
informē!
No 2010.gada 01.janvāra līdz
2010.gada 21.februārim ir
veikti šādi civilstāvokļa reģistru
ieraksti:
Dzimšanas
Guntaram Zvilnam un Ingai
Zvilnai piedzimusi meitiņa
Kitija
Rolandam Ziemelim un Ilonai
Osītei piedzimusi meitiņa Luīze
Laulības
Maksims Stepānovs un Dace
Podžuka
Juris Reguts un Irina Andrejeva
Apsveicam!
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