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2010.gada janvāris

20.JANVĀRIS BARIKĀŽU AIZSTĀVJU ATCERES DIENA.
Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko
nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats!”
/Jānis Jaunsudrabiņš/
20.
janvāris
kalendārā
atzīmēts kā 1991.gada barikāžu
aizstāvju atceres diena. Ik gadu
to atzīmē visā Latvijā. 1991.gada
trauksmainie notikumi mūsu valstī
aizsākās nākamajā dienā pēc Viļņas
asiņainajiem
notikumiem.
Latvijas Tautas Frontes dome Rīgā,
Daugavmalā izsludināja Vislatvijas tautas manifestāciju. Daudzi
pēc 13.janvāra devās uz barikādēm
aizstāvēt savu valsti, labi zinot,

ka situācija Rīgā ir ļoti saspringta. Tas bija liels risks un arī liela
nepieciešamība tur atrasties. Pateicos barikāžu aizstāvjiem tagad
mēs dzīvojas brīvā un neatkarīgā
valstī. Arī ļoti daudzi Neretas novada iedzīvotāji 1991.gadā bezbailīgi
devās sargāt Rīgu. Lielākā daļa no
viņiem jau ir saņēmuši barikāžu
piemiņas dalībnieka piemiņas zīmes,
taču vēl 35 mūsu novada barikāžu
dalībnieki tiks apbalvoti šogad
29.janvārī svinīgā pasākumā Aizkraukles muzejā „Kalna Ziedi”. Neretas novada dome sirsnīgi pateicas
visiem mūsu barikāžu dalībniekiemvalsts neatkarības aizstāvjiem!

SKOLOTĀJU DARBS PROJEKTA IETVAROS

Projekta „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos
mācību
priekšmetos”
(Vienošanās
Nr.
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/
VIAA/002) ietvaros Neretas novada Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā 2009./2010. mācību gada
1.pusgadā darbojas šādi skolotāji:
Viktorija Trukša, Sandra Silava,
Sarmīte Sniķere, Inta Vasariņa un

Gunta Ozoliņa. Skolotāji ir veiksmīgi
nodevuši pirmā pusgada materiālus.
Projekta ietvaros notikusi
novada Dabaszinātņu un matemātikas
olimpiāde, kurā šoreiz piedalījās
5.- 9. klašu skolēni no Mazzalves,
Sproģu, Rites pamatskolas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas.
Olimpiādi atklāja un tās dalībniekiem
veiksmi
vēlēja
Neretas
Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore
Laima Grebska, ar muzikālu sveicienu visus priecēja meiteņu vokālais
ansamblis Anitas Šolmanes vadībā.
Ar pirmo jautājumu olimpiādes
dalībniekus pārsteidza Minhauzens.

Pareizo atbildi un uzaicinājumu
vidusskolā mācīties Neretā saņēmām
no izcilā zinātnieka Izaka Ņūtona
( Minhauzena un Ņūtona lomās
iejutās 10. klases skolnieces Laura
Lomaga un Sanita Jaudzema). Pēc
tam 48 olimpiādes dalībnieki divas stundas risināja matemātikas un
fizikas uzdevumus. Kamēr skolotājas
Mirdza Ārmane (Rites pamatskola),
Laima Bajinska (Sproģu pamatskola), Silvija Ivanova (Mazzalves
pamatskola), Gunta Ozoliņa, Modra
Reizniece, Sarmīte Sniķere un Inta
Vasariņa (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskola) laboja olimpiādes dar-

Attēlā: pilskalnieši 1991. gada barikāžu laikā

bus, Neretas kultūras nama vadītāja
Sandra Auzāne kopā ar olimpiādes
dalībniekiem radošajā darbnīcā
veidoja rotājumus Ziemassvētku
noskaņās.
ESF
projekta
ietvaros
skolotāja Sandra Silava bioloģijā ir
izveidojusi daudzveidīgus vizuālos
materiālus (prezentācijas Microsoft Office PowerPoint programmā
7., 8. un 12.klasei kopumā 85
mācību stundām, mācību materiāli
interaktīvajai tāfelei 25 mācību
stundām), kā arī atbilstoši mācību
priekšmetu standartiem izstrādājusi
20 pārbaudes darbus.

2009./2010.m.g.1.semestrī
vienreiz nedēļā tika organizētas
konsultācijas
skolēniem,
kuri
piedalījās starpnovadu bioloģijas
olimpiādē, kas notika Pļaviņās
4.decembrī. Rezultātā 12.klašu grupā
Laura Saldovere ieguva 1.vietu,
Elza Apeināne - 2.vietu; 11.klašu
grupā Liene Vasariņa ieguva 2.vietu,
Līva Štāle - 3.vietu un Zane Vaļule
- atzinību. Laura Saldovere, Elza
Apeināne un Liene Vasariņa tika
izvirzītas un uzaicinātas piedalīties
Latvijas Valsts Bioloģijas olimpiādē,
kas notiks Rīgā 26., 27.janvārī.

KARNEVĀLS “LAIKMETA GRIEŽOS“
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņā
vidusskolā 8. janvārī norisinājās jau
par tradīciju kļuvušais karnevāls. Tā
tēma šogad - „Laikmeta griežos”.
Pasākumā
piedalījās
dažādu paaudžu cilvēki, kuriem
iepriekš tika dots uzdevums sagatavot priekšnesumu par izlozēto tēmu.
Daudzveidība bija liela, un pasākuma
vadītāju, burvju, kas vēl tikai mācās,
Ui un Ai pavadībā skatītāji nonāca
gan aizvēsturē (5. klase) un senajos
laikos (7. klase), kad cilvēki dejoja,
tērpušies ādās, gan renesansē un

barokā (6. klase), periodā, kad dzīvoja
daudz ievērojamu cilvēku, piemēram,
Leonardo da Vinči, gan vēroja togās
tērptos romiešus (8. klase), kas senātā
sprieda par dažādiem likumiem un
ierobežojumiem.
Sekoja priekšnesumi par
zināmākiem, daudziem karnevāla
skatītājiem un dalībniekiem pat
piedzīvotiem laikiem. Skatītāji vēroja
skaistu dāmu kā no pagājušā gadsimta 20. gadu žurnālu vākiem, pašu
Elvisu Presliju no sešdesmitajiem
gadiem (12. klase), mūziķa Bon Jovi

dziesmas iespaidā atcerējās, kas ir
īstens roks un kā tērpās šī mūzikas
stila piekritēji, līdz ar puķu bērniem
(11. klase) vēlēja pasaulei mieru un
vēroja disko laikam raksturīgos deju
soļus un izjuta diskotēkas atmosfēru
(10. klase). Situāciju, kāda ir Latvijas
lauku saimniecībā pašlaik, veiksmīgi
attēloja Neretas novada „Sleķu” māju
ļaudis. Savukārt to, ka padomju laikos par labu darbu un panākumiem
sportā tika piešķirti ordeņi, medaļas
un nozīmītes, uzskatāmi demonstrēja
seniors J. Treiģis

Nevar gremdēties vien
pagātnē un skatīties patiesas lietas,
tādēļ bijušā attēlošanu nomainīja
prognozes par nākotni. Kā būtu,
ja zvēri runātu (skolotāji), un kāda
varētu būt dzīve pēc daudziem gadiem (9. klase)? Ar iespaidīgu
sprādzienu skatītāji nonāca tālā
nākotnē, kad cilvēkiem kalkulatorus
noteikti nevajadzēs – pat vislielākie
aprēķini tiks veikti galvā, un skolēni
būs pārvērtušies zvēros, kam viņi
visvairāk līdzinājās skolas laikā.
Ar vēl vienu grāvienu

skatītāji
nonāca
atpakaļ
vispazīstamākajā laikā – mūsdienās.
Pasākums noslēdzās ar labāko
priekšnesumu apbalvošanu. Balvas,
protams, ieguva visi dalībnieki, jo
ikkatrs bija ieguldījis savu darbu
pasākuma pilnveidošanā un padarīja
to interesantāku.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas 10. klases skolniece
Zane Vaļule

PROFESIONĀLA PIEREDZE VĀCIJĀ
Projekta
“Iespējas
mūžizglītības attīstībai Aizkraukles
rajona jaunizveidotajos novados pēc
administratīvi teritoriālās reformas pieredzes apmaiņa starp Aizkraukli
un Vāciju” mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci ietvaros
pagājušā gada nogalē seši izglītības
darbinieki, kuri pārstāv Aizkraukles
Pieaugušo izglītības un inovāciju atbalsta centru, Aizkraukles, Jaunjelgavas un Neretas novadus, devās
vienas nedēļas pieredzē uz Leipcigu,
lai pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajos novados
meklētu jaunas iespējas mūžizglītības
attīstībai un finanšu piesaistei. Tā kā
partnerorganizācija Wisamar GbR
piedalījusies ES projekta „Leipcigas
reģions mācās” izsrādē un realizācijā,
darbojas to īstenošanā, pieredzes
apmaiņa ir svarīga abiem partneriem.
No Aizkraukles novada
pieredzes braucienā devās Dzintra

Cepure, Rita Vuškāne, Agita ReisaNielsen, Anita Ostrovska, no Neretas
novada Žanna Miezīte, no Jaunjelgavas- Inga Albiņa.
Vizītes laikā mums bija
iespēja apmeklēt Pieaugušo izglītības
centrus, tautskolas un dalīties
pieredzē ar šo iestāžu vadītājiem un
darbiniekiem. Saksonijas Izglītības
Ministrijā mēs tikām iepazīstināti
ar mūžizglītības sistēmu reģionā.
Tirdzniecības un rūpniecības kamera
mūs informēja par mūžizglītības lielo
nozīmi un tās ietekmi uz ekonomiku. Redzējām praktiskus piemērus
tautskolās un Wisamar izglītības
institūtā.
Vācijā tautas izglītība tiek
atbalstīta katrā reģionā. Tautskolas
izvietotas plašās un mūsdienīgi
aprīkotās telpās. Iedzīvotājiem tiek
piedāvāts apgūt ļoti daudzveidīgas
mācību programmas, par kurām
lielāko daļu sedz reģions un

pašvaldība, bet no paša dalībnieka
tiek prasīta simboliska samaksa.
Bija ļoti vērtīgi uzzināt, kā tiek
apzināta mērķauditorija, kā darbojas informācijas kanāli. Kabelsketal pašvaldība mūs pārsteidza ar
savu aktīvo iesaistīšanos un atbalstu
vietējo iedzīvotāju izglītošanā, brīvā
laika aktivitātēm un sadarbību ar
blakus pašvaldību.
Ieguvumi:
•
Projekta dalībnieki iepazina mūžizglītības sistēmu vienā
no Vācijas reģioniem-Saksonijāun varēja to salīdzināt ar iespējām
Latvijā, kā arī uzzināja par
jaunām sadarbības iespējām starp
izglītības iestādēm, uzņēmējiem un
pašvaldībām. Līdz ar to dalībnieki
ieguva jaunu starptautisku pieredzi
mūžizglītības
plānošanā
un
sadarbības tīklu veidošanā.
•
Nedēļas laikā tika iepazīta
Vācijas kultūras vide un sabiedrība.

Bija sajūtama valsts un pašvaldību
attieksme pret cilvēku- kulturāla attieksme vienam pret otru, sakopta
vide, kultūrvēsturisko pieminekļu
saglabāšana un tautas lepnums par
tiem.
•
Pateicoties pieredzei Vācijas
tautskolās, projekta dalībnieki izveidoja
biedrību
“Aizkraukles
reģionālā Tautskola”, kura stiprina
mūžizglītības tīklu bijušajā Aizkrauk-

les rajona teritorijā, radot jaunus
izglītības pakalpojumus, kas veicina
dažādu iedzīvotāju grupu sociālo
integrāciju caur izglītību.
•
Iegūta Europass mobilitātes
pase
kā
apliecinājumu savai
profesionālajai pilnveidei.
Pieredzes apmaiņas dalībniece,
PIIAC direktore Anita Ostrovska
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Volejbols
Aizvadītā gada nogalē neretieši
izcīnīja uzvaras vairākos
nozīmīgos volejbola turnīros. Tas
pierāda, ka volejbols joprojām ir
ļoti populārs sporta veids mūsu
pusē.
Uzvara starptautiskās sacensībās.
14.novembrī Valmierā notika starptautisks volejbola turnīrs senioriem
“Valmieras kauss”, kurā piedalījās
aicinātās komandas no Latvijas,
Lietuvas, Somijas, Igaunijas. Arī
Neretas vīriešu komanda 45+ ar
savu pēdējā laikā labo sniegumu bija
nopelnījusi uzaicinājumu spēlēt šajā
turnīrā. Jāatzīmē, ka turnīrs notika 4
vecuma grupās sievietēm 45+ un 55+,
un vīriešiem 45+ un 55+. Vīriešu
grupā 45+ spēlēja Neretas, Valmieras,
Madonas (Latvija), Kauņas (Lietuva)

un Pērnavas (Igaunija) komandas.
Neretas komandas volejbolisti jau
ar pirmās spēles pirmajiem punktiem demonstrēja ļoti skaistu komandas spēli un smagā cīņā ar 2:0
pārspēja mājiniekus - Valmieras
volejbolistus. Neskatoties uz uzvaru
pirmajā spēlē nedrīkstēja ne mirkli
atslābināties, jo vēl bija jāspēlē ar
ļoti meistarīgajām Kauņas, Pērnavas
un Madonas komandām. Tā arī notika, ka sasprindzinājums nenorima
līdz pēdējās spēles pēdējam punktam. Šajā spēlē tikās Pērnavas un
Neretas vīri. Ļoti smagā spēlē ar 2:0
uzvarēja Neretas volejbolisti, kas
nodrošināja viņiem zelta medaļas un
Valmieras kausu. Neretas komandā
spēlēja Imants Silavs, Ivars Māliņš,
Arkādija Trukšs, Gunārs Mačeks, Aldis Apsītis, Dzēralds Kalniņš, Vilnis
Jēgers, Jānis Snikers.

Valsts svētku kauss - neretiešiem. Zasas komanda, trešo- Jēkabpils.
Aknīstē 14.11. notika “18.novembra
kausa “izcīņa volejbolā vīriešiem.
Piedalījās 7 komandas no Aknīstes,
Viesītes, Jēkabpils, Neretas, Ilūkstes
novadiem. Kausa izcīņa notika pēc
apļa sistēmas, kur katra komanda
tikās ar katru. Spēka un meistarības
ziņā komandas bija ļoti līdzīgas
un katra spēle bija jauka izrāde
gan skatītājiem, gan spēlētājiem.
Labu,saskaņotu un meistarīgu spēli
demonstrēja apvienotā Neretas un
Zalves pagastu vīriešu komanda,
kas visā turnīrā necieta nevienu
zaudējumu un pelnīti izcīnīja zelta
medaļas un kausu. Komandā spēlēja
Mārtiņš Putnieks, Kaspars Klimovičs,
Jānis Rakevičs, Artūrs Sidorovs(visi
no Neretas), Einārs Putniņš, Aivars
Kupetis ( Zalve). Otro vietu izcīnīja

Ziemassvētku kauss ar Salatēti!
Sestdien, 19.decembrī,Neretā notika
Aizkraukles SS atklātais volejbola
turnīrs meitenēm „ Ziemassvētku
kauss”. Turnīrā piedalījās 6 komandas no Neretas, Aizkraukles, Vecumnieku un Aknīstes novadiem. Komandu spēku samēri bija ļoti līdzīgi
un visas spēles bija ļoti aizraujošas,
emocijām bagātas! Pārsteidza Mazzalves komandas spēlētājas Lauras
Lomagas prasme un vēlēšanās spēlēt,
jo viņai bija labās rokas elkoņa trauma, kura protams neļāva viņai pilnībā
atvērties spēlē. Līdz finālspēlēm
aizspēlējās Aknīstes, Aizkraukles J.,
V.S.O.P., un Vecumnieku komandas.
Abi fināli noritēja bezkompromisu
cīņā par katru punktu un uzvarētājas

noskaidrojās tikai trešajā setā. Trešo
vietu izcīnīja Vecumnieku novada
komandas spēlētājas Zene Saudorga, Vita Kaniņa, Vita Zālīte, Ina
Semjonova, Laura Strupa, Santa
Zvirbule, Samanta Morkune, otro
vietu- Aizkraukles J. spēlētājas Rita
Rancāne, Ilze Valaine, Mārīte Brice,
Sanita Sreibere, Agnese Ločmele,
pirmajā vietā komanda no Aizkraukles V.S.O.P. Aija Ozoliņa, Ņina
Ondzule, Solveiga Bērziņa, Daiga
Ceļmalniece, Ieva Melišus, Indra
Benjeva. Spēles bija emocijām pilnas un nogurdinošas, diena gara, un
atlika saņemt tikai medaļas, bet tad
notika kautkas negaidīts, kas visiem
pacēla emocionālo stāvokli- apbalvot spēlētājas ieradās Salatētis, kurš
visām komandām bija sagādājis
pārsteigumu un apbalvošanas ceremoniju ļoti meistarīgi papildināja.

Zalves senatne
Senajos rakstos par Zalves pagātni ziņas ir skopas. Informācija par šī pagasta vēsturi no paaudzes paaudzē tika saglabāta cilvēku atmiņās. Nenovērtējamus datus par
Zalves senatni pagājušā gadsimta 30.gados sniedza 95 gadus vecais Niklass Stenders. Viņa un Ilgas Ceras savāktās ziņas ir ļoti vērtīgs materiāls novadpētniekiem.
Zalves muižas pils celta
1676.gadā Zalvītes upes krastācietokšņa veidā- ar biezām akmens
sienām un tumšām ejām. Savukārt
Zalves vecā baznīca celta 1692.gadā
un bijusi mūra ēka bez torņa un atradusies netālu no tās vietas kur stāv
tagadējā baznīca. To cēlusi toreizējā
Lielzalves muižas īpašniece Elizabete fon Pletenberga. Pagasts atradās
tālu no lielākiem satiksmes centriem,
lielu mežu vidū, tāpēc apdzīvoto
vietu Zalvē tolaik nebija pārāk daudz.
Ap 1700.gadu te bijis neliels skaits
zemnieku māju, kas atradušās netālu
no muižas, abos Zalvītes krastos.
Zalves muiža piederēja
Krustpils īpašniekam baronam Korfam, bet Katrīnas otrās laikā tā
uzdāvināta poļu grāfam Zubovam līdz
ar kaimiņu pagastu Neretu un Daudzevas muižu, taču ar tādu noteikumu, ka
jaunais triju muižu īpašnieks nedrīkst
precēties. Zubovs bijis ļoti bagāts.
Vēlāk viņš no Krustpils Korfa nopircis Rundāles pili samaksādams par to
vezumu zelta, ko knapi spējuši pavilkt
divi zirgi. Kaut arī Zubovs jau bijis
krietni gados, tomēr Katrīnas noteikumus pildīt nespēja. Viņš iemīlējās
kādā 18 gadīgā poļu augstmaņa
skaistulē Teklā un apprecējās. To
uzzinot Katrīna pavēlējusi Zubovam nekavējoties ierasties Pēterpilī.
Dodoties tālajā ceļā Zubovs nolēma
iegriezties Rundāles pilī. Tur viņš
izdarīja pašnāvību noindējoties.
Jauno atraitni Teklu Zubovu aprecēja grāfs Šuvalovs un kļuva
par Rundāles pils īpašnieku, kā arī
par Neretas, Zalves un Daudzevas piļu pārmantotāju. Lai remdētu
sirdssāpes pēc pirmā vīra, kurš viņas

dēļ šķīrās no dzīves grāfiene Tekla
Šuvalova nolēma uzbūvēt baznīcu.
Par godu dievam un grēku piedošanu
pašnāvniekam 1826.gadā tā tika
uzcelta Daudzevā. Pēc daudziem
gadiem 1855.gadā iesvēta otru
grāfienes celtu baznīcu- Zalvē. Šajā
draudzē darbojušies daudzi mācītāji.
Ievērojamākais no viņiem Jaunais
Stenders, patriota un rakstnieka Vecā
Stendera dēls. Pēc veco Šuvalovu
nāves Rundāli manto viņu vecākais
dēls, bet Neretu, Zalvi un Daudzevu
jaunākais dēls Pēteris. Šuvalovu
bagātība ir neizmērojama. Viņiem
pieder 99 muižas, taču simto pirkt viņi
neuzdrīkstas. Ne jau naudas trūkums
viņus attur to darīt, bet gan toreizējie
likumi, kas paredzēja ka 100 muižu
īpašniekiem jāuztur savs karaspēks.
Tāpat kā viņa senči, arī jaunais Zalves
muižas īpašnieks Pēteris (Pjotrs)
Šuvalovs ieņēma ietekmīgus amatus
Krievijas varas struktūrās, bet kļūstot
par Baltijas ģenerālgubernatoru viņš
savās muižās ierodas arvien retāk,
gandrīz vienīgi rudeņos medību laikā.
Zalves apkārtnes bagātie medību lauki interesē daudzas prominentas personas, tādēļ medību sezonu atklājot
uz šejieni dodas augsti Krievijas un
Vācijas valstsvīri. Starp tiem 1885.
gadā veiksmi Zalves medību laukos
izmēģina arī Vācijas augstāko politisko aprindu pārstāvis- Herberts Bismarks.
Par saviem zemniekiem
Šuvalovam nav kad domāt, tomēr
neskatoties uz to zalvieši viņu
vērtē kā augsti izglītotu un humānu
cilvēku. Algas saviem padotajiem
viņš maksāja labas, dāvāja skolām,
baznīcai un citām vajadzībām zemi,

kā arī ļoti augstu vērtēja sabiedrisko darbu. Tā, piemēram, kādos
svētkos skolotājam Blūmam par labu
dziedāšanu Šuvalovs uzdāvināja
50 rubļus, bet viņa kundzei uzmauca pirkstā zelta gredzenu. Muižas
ļaudīm Šuvalovs ik gadus rīkoja Jāņu
svinības. Šim pasākumam vienmēr
tika sarūpētas 3 līdz 4 mucas alus un
degvīns. Ļaudis līksmoja un dejoja,
bet grāfienei par prieku tika rīkotas
dažādas sacensības muižas puišu
starpā. Tie allaž rāpušies ar ziepēm
noziestā garā stabā pēc kliņģeriem,
desām, cigāriem un konfektēm, vai
citām godalgām. Tika rīkotas arī
skriešanas sacensības maisos un citas
atrakcijas. Vecajiem muižniekiem tad
bija iespēja no sirds izsmieties. Šāda
veida pasākumi tika rīkoti arī grāfa
vārda dienā- Pēteros, kā arī ražas
novākšanas svētkos.
Skola Zalvē darbojusies jau
pirms 1793.gada. Skolotāja amatu
pildīja ķesteris, kuru algoja muiža.
Viņam bija jāmāca 12 bērni, kas
skolā mācījās divus gadus. Pirmajos gados skolēnu skaits bija neliels,
jo tikai retais zalvietis domājis par
savu dēlu izglītošanu, par meitenēm
nemaz nerunājot. Ap 1830.gadu
skolēnu skaits jau bijis lielāks, bet
tie pamatā bijuši muižas ļaužu bērni.
Tāds stāvoklis saglabājās līdz 1864.
gadam kad par skolotāju sāka strādāt
Valkas semināra absolvents Kārlis
Muižnieks. Lai uzņemtu pieaugošo
skolēnu skaitu šajā gadā uzbūvēja
jaunu skolu. To cēla skaista priežu
meža malā starp Zalves baznīcu un
kapsētu. Nepieciešamos materiālus,
amatniekus un zemi skolotāja
algošanai deva grāfs Šuvalovs, bet

strādnieki bija jādod saimniekiem.
Tā paša gada rudenī skolas nams
bija gatavs un ap Mārtiņiem mācības
šeit sāka 35 skolēni. Skolēnu skaits
nepārtraukti
palielinājās,
tādēļ
pieauga arī skolotāju skaits un vēlāk
tika uzcelta vēl viena ēka- internāts.
1890.gadā par skolotāju Zalvē sāk
strādāt Cimzes audzēknis Eduards Blūms. 1903.gadā, kad jaunais skolas nams nodega šeit jau
mācījās 150 bērni. Telpu trūkums
šajā laikā bija ļoti jūtams, tādēļ pagasts nolēma nodegušā nama mūrus
izlabot un piebūvēt otro stāvu.
1905. gada vētras smagi skāra kluso
Zalves stūrīti. Vietējo revolucionāruskolotāju Jūliju Dievkociņu soda
ekspedīcijas apcietināja un ceļā no
Neretas uz Jēkabpili nošāva. Šis notikums satrauca Latvijas inteliģenci
un literatūras draugus, jo pāragri tika
zaudēts apdāvināts liriķis.
1922.gada rudenī atkal uguns
nelaime piemeklēja Zalves skolu.
Šoreiz nodega vecais skolas nams.
Tas notika tikai dienu pirms Kārļa
Ulmaņa viesošanās Zalvē. No šī brīža

Zalves pašvaldība skolu ierīkoja
muižas pilī. Telpas gan nācās pielāgot
skolas vajadzībām, toties šeit ir plašs
parks un augļu dārzs. Latvijas pirmās
neatkarības laikā Zalves skolā skolēnu
skaits nepārtraukti pieauga. Tomēr
pārvaldnieces O.Beržanskas vadībā
skolā valdīja kreiss noskaņojums.
Sociāldemokrātu idejas bija izplatītas
arī pagastā, taču pēc 1934.gada
15.maija notikumiem Zalvē politiskā
situācija mainījās. Par pagasta vecāko
iecēla Arnoldu Bajinski un tolaik
valdīja uzskats, ka pārmaiņas atnesa
šīs puses ļaužu dzīvē uzlabojumus.
1930.gadā Zalvē bija lielas
svinības. Luterāņu draudze svinēja savas baznīcas 75 jubileju. Dievnamam
tika uzlikts jauns jumts un iegādāts
bronzas zvans. Savukārt 1938.gada
Zalves 6.klašu pamatskolas svinīgo
izlaidumu apmeklēja Valsts kontrolieris Jānis Kaminskis. Augsto viesi
sagaidot cēla goda vārtus, kuros no
ābeļziediem tika veidots uzraksts
„Sveicam”, kā arī svinīgā ierindā
sapulcināti ļaudis ar nacionālajiem
karogiem rokās.

Kas jāzina vecākiem?
Kas jāzina vecākiem, kuri
dodas darbā uz ārvalstīm un atstāj
bērnus Latvijā.
Ņem vērā, ka līdz pilngadībai
bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē,
ka vecākiem ir tiesības un pienākums
rūpēties par bērnu un viņa mantu un
pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un
mantiskajās attiecībās.
Tavas prombūtnes laikā
var rasties situācija, kad bērnam
nepieciešama pārstāvība, piemēram,
ir laiks saņemt pasi, jāizmanto
ārstniecības iestādes pakalpojumi,
jāšķērso robeža u.c.
KO DARĪT?

•
pastāsti bērnam saprotamā
valodā, kādēļ uz laiku dodies prom
no ģimenes, uzsver, ka joprojām viņu
ļoti mīli,
•
informē skolu, kurā bērns
mācās, par vecāku ilgāku prombūtni,
•
nokārto
ģenerālpilnvaru
personai, kuras aprūpē bērns tiks
atstāts (tajā precīzi jāparedz, kādiem
gadījumiem tā būs nepieciešama, kā
arī jānorāda derīguma termiņš vai
jāparedz nosacījumi, kad pilnvara izbeidzas),
•
nokārto notariāli apliecinātu
piekrišanu valsts robežas šķērsošanai
bērnam,
jo
bērnam
robežas

šķērsošanas vietā ir jāuzrāda vismaz
viena vecāka notariāli apliecināta
piekrišana bērna izceļošanai no valsts
- atceries, ka persona, kuras aprūpē
bērns atradīsies tavas prombūtnes
laikā, nav tiesīga dot piekrišanu
bērnam šķērsot valsts robežu.
KUR TO VAR NOKĀRTOT?
•
pie zvērināta notāra
•
savā novada bāriņtiesā.
Cienījamie vecāki! Līdz šim
visbiežāk bāriņtiesa par gadījumiem,
kad vecāki vēlas bērnu nodot citas
personas aprūpē, uzzināja, ja vecāki
ieradās bāriņtiesā, lai sastādītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, kādā

apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citu personu. Svarīgi
ir atcerēties, ka, ja dodaties darbā
uz ārvalstīm uz laiku, kas ilgāks par
trim mēnešiem, tad papildus šādas
ģenerālpilnvaras
noformēšanai,
un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
45.1panta pirmo daļu, kas paredz, ka
bāriņtiesas atzinums ir nepieciešams
tajos gadījumos, ja vecāki vēlas
nodot bērnu citas personas aprūpē
Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim
mēnešiem, Jums jāvēršas sava novada bāriņtiesā un jāinformē par personu, kuras aprūpē tiks atstāts Jūsu
bērns, un jālūdz bāriņtiesa sniegt

atzinumu vai bērna nodošana šīs personas aprūpē atbilst bērna interesēm.
Tādējādi vecāku iespējas doties prom
būs tikai tad, kad bāriņtiesa ir devusi atzinumu, tāpēc vecākiem par
došanos ilgstošā peļņā uz ārzemēm ir
jāinformē bāriņtiesa savlaicīgi.
Sīkāku informāciju par
ģenerālpilnvaras nokārtošanu, atzinuma saņemšanu, kā arī citus Jums
svarīgus jautājumus bērnu tiesību
aizsardzības jomā var saņemt Neretas
novada bāriņtiesā (tālrunis 65176166
vai 65175144).
Neretas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Inga Jermuša

Neretas novada vēstis
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SĒDE NOTIKA NERETĀ
Pieņēma lēmumu, ka Neretas pašvaldībai piekrīt Pilskalnes
pagasta neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likumu „Par valsts un zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”. Tās atbilstoši spēkā
esošam Pilskalnes pašvaldības teritorijas plānojumam un saskaņā ar
likumu „ Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 10 punktu nepieciešamas
saimnieciskās darbības sekmēšanai
un attīstībai.
Nolēma zemes reformas
pabeigšanai nodot šādas neapbūvētas
lauku apvidus zemes vienības
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.
gada 1. septembra noteikumu Nr.
996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 4. punktu, Neretas pagasta teritorijas plānojuma
2006.-2018. gadam zemes vienības,
kas pārsniedz minimālo zemesgabala platību Neretas ciemata teritorijā
1200 m2, pārējā Neretas pagasta
teritorijā 2,0 ha: Stradi, kad nr.3270

004 0077, platība 3,1 ha.
Atļāva
SIA
„Rīgas
kombinētās lopbarības rūpnīca”,
reģistrācijas
Nr.
50003000451,
juridiskā adrese: Gaujas ielā 5a,
Rīgā, 2010.gadā veikt izbraukuma
tirdzniecību ar visa veida kombinēto
spēkbarību, izejvielām, vitamīniem
un barību suņiem, no automašīnas,
vienu reizi mēnesī Neretas novada
teritorijā pa maršrutu: Ērberģe,
Sproģi, Nereta, Pilskalne.
Atļāva
SIA „Antaris”,
reģistrācijas
Nr.
41503000412,
juridiskā adrese: Vidus iela 32,
Daugavpils, mazumtirdzniecībā tirgot pārtikas, rūpniecības preces,
alkoholiskos dzērienus un tabakas
izstrādājumus firmas veikalā Nr.33
Raiņa ielā 6, Neretas pagastā, Neretas
novadā.
Nolēma 2010.gada budžetā
neparedzēt finansējumu līdzdarbībai
Kokneses novada domes aģentūrā
„Kokneses Tūrisma centrs”. Vietējā
tūrisma
attīstības
veicināšanu
realizēt atbilstoši ierobežotajiem
finansiālajiem resursiem: Par vietējā
tūrisma attīstības veicināšanas koordinatoru nozīmēt Neretas novada

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītāju Žannu Miezīti.
Nolēma slēgt deleģējuma
līgumu uz 1 gadu ar Aizkraukles pilsētas bibliotēku par reģiona
galvenās
bibliotēkas
funkciju
veikšanu.
Nolēma
Neretas
novada pašvaldības pagastu pārvalžu
vadītājiem,
plānojot
2010.gada
budžetu, izskatīt iespēju savā pagastā
finansēt lauku konsultanta štata vietu
(vai uzlikt kā papildus pienākumu
kādam darbiniekam, paredzot piemaksu).
Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo
īpašumu „Grāveri 3”, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, kas sastāv
no viena zemes gabala ar kadastra
numuru 3266 001 0028 ar platību
1.01 ha Pārdošanas cena Ls 1200.00.
Piekrita Veltai Ostrovskai
samazināt zemes izpirkšanas maksu
nekustamajam īpašumam „Dzintari”,
kadastra Nr. 3266 0080030, 2.1 ha
platībā, Mazzalves pagastā, Neretas
novadā, par zemes lietošanas laiku
17 gadi un par 21 lauksaimniecībā
nostrādātajiem gadiem kopā - 75%

Nolēma
veikt
budžeta
grozījumus 2009.gada budžetā.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2009.gada 14.decembra sēdes protokolu Nr.5 un tajā pieņemtos lēmumus.
Nolēma
līdzekļu
ekonomijas un darba optimizācijas
nolūkā no 2010.gada 1.janvāra izveidot Neretas novada pašvaldībā
centralizēto grāmatvedības uzskaiti.
No 01.01.2010. pagastu pārvaldēs
likvidēt štata vienības – grāmatvedis
un kasieris – grāmatvedis, pārvaldēs
esošos grāmatvežus pārceļot darbā uz
pašvaldības struktūrvienību – Finanšu
nodaļu. No 01.01.2010. papildināt
Neretas novada pašvaldības štatu
sarakstu ar 8 grāmatvežu štata
vienībām. No 01.01.2010. līdz
15.01.2010. Neretas novada pagastu
pārvalžu vadītājiem slēgt pārvalžu
kontus (izņemot ERAF projektu
realizēšanai paredzētos), atlikumus
ieskaitot Neretas novada pašvaldības
kontā. Neretas novada pašvaldībai
pārņemt pagastu pārvalžu ERAF projektu realizēšanai paredzētos kontus.
Apstiprināja
nekustamā
īpašuma „Lejas Gribacāni” zemes

ierīcības projektu sakarā ar zemes
gabala „Pļaviņas” 9,61 ha platībā
atdalīšanu.
Piešķīra finansējumu Ls
0,25 dienā katram bērnam, kas
apmeklē Neretas J.Jaunsudrabiņa
vidusskolu, Sproģu pamatskolu,
Mazzalves pamatskolu, bērnudārzu
„Ziediņš”, Mazzalves dienas centru
daļējai ēdināšanas izdevumu segšanai
(zupas iegādei) 2010. budžeta gada
ietvaros. Finansējumu ieplānot un
piešķirt no Neretas novada pagastu
pārvalžu budžeta līdzekļiem (iekļaut
šos līdzekļus 2010.gada budžetā) no
01.01.2010. līdz 31.05.2010. un no
01.09.2010. līdz 31.12.2010. neieskaitot skolēnu brīvdienas un svētku
dienas. Izglītības komitejai izskatīt
jautājumu par vienotas ēdināšanas
sistēmas izveidi novada vidusskolās.
Nolēma
no
2009.gada
1.janvāra iekļaut Neretas SAC novada
centrālās
administrācijas
struktūrā. Neretas novada pašvaldības
grāmatvedībai kopā ar SAC vadītāju
līdz 2010.gada 18.janvārim izstrādāt
detalizētu izdevumu tāmi un iesniegt
izskatīšanai Finanšu un attīstībass
komitejas sēdē.

PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU NERETAS NOVADĀ
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.Šie saistošie noteikumi nosaka
Neretas novadā (turpmāk- novads)
sniegto sociālo pakalpojuma veidus, to piešķiršanas un saņemšanas
kārtību, kā arī personu loku, kuras
ir tiesīgas saņemt novada finansētos
sociālos pakalpojumus, kā arī lēmuma
pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību.
1.2.Tiesības
saņemt
sociālos
pakalpojumus ir personām, kuras
ir deklarējušas savu dzīvesvietu un
pastāvīgi dzīvo novadā. Ja persona
nav deklarējusi dzīvesvietu novada
administratīvajā teritorijā, bet tajā
dzīvo, nepieciešamo informāciju un
konsultācijas par pakalpojumiem tā
var saņemt novada sociālajā dienestā
vai pie sociālā darba speciālista pagastu pārvaldēs.
1.3.Sociālos
pakalpojumus
organizē Neretas novada pašvaldības
sociālais dienests savā darbībā
ievērojot pastāvošo likumdošanu un
normatīvo aktu prasības un šos noteikumus. Lēmumus par sociālo pakalpojuma piešķiršanu pieņem Neretas
novada pašvaldības sociālais dienests.
2. PAŠVALDĪBAS SNIEGTO
SOCIĀLO PAKALPOJUMU
VEIDI
2.1. Neretas novads par budžeta
līdzekļiem sniedz vai organizē šādu
sociālo pakalpojumu sniegšanu:
2.1.1. aprūpe mājās,
2.1.2. aprūpe ilgstošas sociālās
aprūpes institūcijā,
2.1.3. sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi,
3. SOCIĀLO PAKALPOJUMU
PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA
UN PERSONAS, KURAS IR
TIESĪGAS TOS SAŅEMT
3.1.Novada sociālos pakalpojumus
persona vai tās likumiskais pārstāvis
(turpmāk- persona) pieprasa Neretas
novada sociālajā dienestā.
3.2.Lai pieņemtu lēmumu par
sociālo pakalpojumu piešķiršanu,
personai jāiesniedz:

3.2.1.
rakstisks
iesniegums,
norādot problēmu un tās risināšanai
vēlamo sociālā pakalpojuma veidu,
3.2.2.
personas
ienākumus
apliecinoši dokumenti,
3.2.3. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar
invaliditāti;
3.2.4.
personas
likumīgo
apgādnieku ienākumus apliecinoši
dokumenti;
3.2.5. sociālais dienests atbilstoši
attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam
var pieprasīt personai iesniegt papildus dokumentus, ja tas nepieciešams
lēmuma pieņemšanai.
3.3. Samaksa par sociālajiem pakalpojumiem 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”.
3.4.Sociālais dienests novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, aizpildot novērtēšanas
karti, un izvērtē iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo
pakalpojumu.
3.5.Sociālais dienests pieņem
lēmumu par sociālā pakalpojuma
piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt
sociālo pakalpojumu, ja nav ievērotas
šajos noteikumos minētās prasības
un rakstiski informē personu par
pieņemto lēmumu.
3.6.Sociālo pakalpojumu izmaksas pilnībā vai daļēji tiek segtas no
Neretas novada pašvaldības budžeta
gadījumos, ja:
3.6.1 persona (ģimene) un
likumīgie apgādnieki atzīstami par
trūcīgu saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 3. marta noteikumiem
Nr.214 “Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par trūcīgu” un ir aizpildījusi iztikas
līdzekļu deklarāciju;
3.6.2. persona (ģimene) un
likumīgie apgādnieki ir aizpildījuši
iztikas līdzekļu deklarāciju un ir
atzīstama par maznodrošinātu saskaņā
ar Neretas novada saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pa-

balstiem Neretas novadā”.
4. APRŪPE MĀJĀS
4.1.Personu aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību
apmierināšanai personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi
aprūpēt.
4.2.Tiesības saņemt aprūpes mājās
pakalpojumu par Neretas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
personām, kuras atbilst 3.6. punktā
minētajiem nosacījumiem vai personas vidējie ienākumi pēdējo 3mēnešu
laikā nepārsniedz 150Ls mēnesī.
4.2.1. kuras vecuma, garīga vai
fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un
savu personisko aprūpi paša spēkiem,
dzīvo vienas vai ar šo personu kopā
dzīvojošie ģimenes locekļi, vai
kopā dzīvojošās personas vecuma,
veselības stāvokļa vai citu objektīvu
apstākļu dēļ nevar nodrošināt
minētajām personām nepieciešamo
aprūpes mājās pakalpojumu. Par
objektīviem apstākļiem apgādnieka
nespējai veikt aprūpi uzskatāmi:
4.2.2. apgādnieka slimības laiks;
4.2.3.
apgādnieka
atrašanās
medicīniskās
vai
sociālās
rehabilitācijas institūcijā;
4.2.4. apgādnieka atkarība no
dažādām apreibinošām vielām;
4.2.5. apgādniekam ir garīga vai
fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai VDEĀK
izziņa;
4.2.6. apgādnieka nodarbinātība;
4.2.7. apgādnieka dzīvesvietas
attālums;
4.3. kurām slimības laikā vai
atveseļošanās periodā ir grūtības
veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi pašu spēkiem,
dzīvo vienas vai ar šo personu kopā
dzīvojošie ģimenes locekļi, vai
kopā dzīvojošās personas vecuma,
veselības stāvokļa vai citu objektīvu
apstākļu dēļ, kas minēti 12.1.
punktā, nevar nodrošināt minētajām
personām nepieciešamo aprūpi mājās
pakalpojumu;
4.4. kuras pēdējo trīs
gadu
laikā nav noslēgušas testamentārus

vienošanās
līgumus,
mantas
atsavinājuma līgumus, t.sk. pirkuma,
dāvinājuma un uztura līgumus ar
trešajām personām. Gadījumos, kad
aprūpējamā persona ir pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu
kādai fiziskai vai juridiskai personai, aprūpējamā mantas ieguvējam ir
pienākums nodrošināt aprūpējamam
nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumus vai segt ar to saistītos izdevumus.
4.5. Aprūpe mājās var būt
pastāvīga vai pagaidu:
4.5.1. Tiesības uz pastāvīgu aprūpi
mājās ir personām, kas vecuma,
garīgas attīstības vai fiziska rakstura
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus un savu personisko
aprūpi pašu spēkiem.
4.5.2. Tiesības uz pagaidu aprūpi
mājās ikdienas darbu veikšanai un
personiskās aprūpes nodrošināšanai
ir personām slimošanas gadījumā vai
atveseļošanās periodā.
4.6. Lai persona saņemtu viņas
individuālajām vajadzībām atbilstošu
aprūpes mājās pakalpojumu, tiek
izdalīti četri aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi. Aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi un tiem atbilstoši veicamie darba uzdevumi:
4.6.1. pirmā līmeņa aprūpe ietver
zemāk minētos pakalpojumus:
4.6.1.1.pārrunas par nepieciešamo
aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem,
4.6.1.2.ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana,
4.6.1.3.dzīvojamo telpu uzkopšana
reizi nedēļā, logu mazgāšana divas
reizes gadā,
4.6.1.4.produktu, medikamentu un
saimniecības preču piegāde,
4.6.1.5.veļas nodošana veļas
mazgātavā un saņemšana,
4.6.1.6.komunālo u.c. maksājumu
kārtošana pēc vajadzības,
4.6.1.7.pavadoņa pakalpojumi pēc
vajadzības, ne biežāk kā divas reizes
mēnesī,
4.6.1.8.palīdzība
dokumentu
kārtošanā, apmeklējumi slimnīcā,
4.6.2. otrā līmeņa aprūpe ietver
pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumus
un pēc vajadzības zemāk minētos

pakalpojumus:
4.6.2.1.palīdzība
ēdiena
gatavošanā,
4.6.2.2.personiskā
aprūpe
–
mazgāšanās (vanna, duša, pirts), nagu
griešana, skūšanās;
4.6.3. trešā līmeņa aprūpe ietver
pirmā un otrā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības zemāk
minētos pakalpojumus:
4.6.3.1.ēdienreižu nodrošināšana,
ieteiktās diētas ievērošana;
4.6.3.2.trauku mazgāšana;
4.6.4. ceturtā līmeņa aprūpe vai
guloša aprūpējamā aprūpe ietver
pirmā, otrā , trešā līmeņa aprūpes
pakalpojumus un pēc vajadzības
zemāk minētos pakalpojumus:
4.6.4.1.ēdiena pagatavošana un
klienta barošana;
4.6.4.2.izkļūšana, iekļūšana gultā,
tualetes apmeklēšana;
4.6.4.3.apģērbšanās
un
izģērbšanās, visa veida uzraudzība.
4.7. Aprūpes mājās pakalpojumu
sniegšanu veic aprūpētāji. Aprūpētāja
darba apjomu stundās atbilstoši
aprūpējamai personai sniedzamo
aprūpes mājās pakalpojumu līmenim
nosaka sociālais darbinieks:
4.7.1. 1. līmenis - 2 stundas divas
reizes nedēļā (16 stundas mēnesī),
4.7.2. 2. līmenis - 2 stundas trīs
reizes nedēļā (24 stundas mēnesī),
4.7.3. 3. līmenis - 3 stundas trīs
reizes nedēļā (36 stundas mēnesī),
4.7.4. 4. līmenis – 4 stundas katru
dienu ( 124 stundas mēnesī),
4.8. Samaksa par aprūpes mājās
pakalpojumiem.
Par pirmā līmeņa aprūpi mājās
aprūpētājs saņem 25 % no uz to brīdi
valstī apstiprinātās minimālās algas
mēnesī , par katru nākošo līmeni piemaksa Ls 20,- mēnesī.
4.9. Lai pieņemtu lēmumu
par aprūpes mājās pakalpojumu
piešķiršanu un noteiktu samaksas
kārtību un apjomu par pakalpojumu,
persona sociālajā dienestā iesniedz
3.2. punktā norādītos dokumentus, kā
arī:
(Turpmāk vēl)

Neretas novada vēstis

Lauksaimniekiem!
Jauns norēķinu konts!
Pamatojoties uz 22.12.2009. MK noteikumiem Nr.1637 “Kontu
lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē” V/A Lauksaimniecības
datu centram ar 2010.g. 4. janvāri jauns norēķinu konts Valsts kases Rīgas
norēķinu centrā
LV88TREL2160380004000
Kods TRELLV22
Jaunumi zirgu apzīmēšanā!
Informējam Jūs, ka ir stājusies spēkā KOMISIJAS REGULA (EK)
Nr. 504/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar ko īsteno Padomes Regulas 90/426/
EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju (Dokuments attiecas uz EEZ), kura nosaka, ka pēc 2009.gada 1.jūlija dzimušos
kumeļus turpmāk būs jāapzīmē ne tikai pēc krāsas un pazīmju apraksta, bet obligāti būs jāizmanto transponders (čips). Sakarā ar to, ka zirgus
apzīmēt drīkst Datu centrā reģistrēts sertificēts zirgu vērtēšanas eksperts vai
praktizējošs veterinārārsts, lūdzam visas sertificētās personas, kuras veiks
zirga apzīmēšanu ar transponderu, līdz 2010.gada 1.februārim pieteikties
Datu centrā pie Ilonas Trukšānes pa telefonu 67095073 vai sūtīt informāciju
uz e-pastu: ilona.truksane@ldc.gov.lv.
Informācija par sertificētajām personām, kas sniegs šo pakalpojumu, tiks publicēta Datu centra mājas lapā, lai zirgu īpašnieki varētu apzīmēt
zirgus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”
No 2010.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi likumā “Par akcīzes
nodokli”, kas nosaka nodokļa atmaksas kārtību dīzeļdegvielai.Līdz 2010.
gada 1. Jūlijam pastāv esošā atmaksas kārtība,atmaksāt ir paredzēts 50l uz
katru LIZ hektāru.Akcīzes atmaksas likme patreiz ir plānota 223Ls/1000l .
Atgādinājums!!!
Līdz š.g. 1.februārim iesniegsim Lauksaimniecības Datu centram
“Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē”,informācija jāsniedz tikai par
tām lopu grupām , kas ir norādīts uz veidlapas.Veidlapas ir atrodamas LDC
mājas lapā.Atļauts arī aizpildīt un iesniegt elektroniski.

Kas? Kur? Kad?
Pasākumi Neretas novadā janvārī
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Apsveicam jubilārus!

Apsveicam janvārī dzimušos no8.01. Mazzalves pamatskolas kamīnzālē, Mazzalves pagasta sportistu ballīte. vada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves
13.01. Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk. un Neretas pagasta bērnu bibliotēkā,
jubilejās!
izstāde „Rakstnieces G.Repšes grāmatu pasaulē”.
13.01. Zalves muiža, Pilkalnes muiža, sava novada un tūrisma objektu Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
apzināšanas mācību brauciens „Apzinām savu novadu”. Piedalās novada
Kā ziedlapiņām, kuras saulē
NVO pārstāvji un interesenti.
plaukst!
14.01. Mazzalves pagasta bibliotēkā grāmatu izstāde „Zoologam un rakstAtļauj šodien saviem gadiem
niekam Dž.Darelam – 85”.
skanēt
Janvārī Neretas pagasta bibliotēkā grāmatu izstāde „Dž.Darelam – 85” .
Kā melodijai, kura sirdī šalc!
16.01. Mazzalves pagasta sporta hallē, Volejbola turnīrs sievietēm „Ērberģes
Ļauj kādam sapnim zvaigznē
kauss 2010”.
iemirdzēt,
18.-23.01. Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk. un Neretas pagasta bērnu bibliotēkā Lai dienas skrejā tas pie tevis trauc.
izstāde „1991.gada janvāra Barikāžu laika liecības”.
Ā.Āre
19.-31.01. Neretas kultūras namā, Ģirta Ozoliņa fotoizstāde „Atmoda un
barikāžu laiks”.
60 gadi
20.01. Mazzalves pamatskolas bibliotēkā, mācību filmas „Uzvarai nolemTatjana Lujāne Mazzalvē
tie” noskatīšanās pie barikāžu ugunskura. Sadarbībā ar vēstures skolotāju
Tamāra Masļejeva Mazzalvē
un klašu audzinātājiem.
Valērijs Vectirāns Mazzalvē
Janvārī Sproģu bibliotēkā izstāde „20. janvāris – barikāžu aizstāvju atceres
Stasis Kabutavičs Neretā
diena”.
Janvārī Sproģu bibliotēkā pārrunas „Saimnieces gudrības”.
65 gadi
22.01. plkst. 19.00 Neretas kultūras namā, Rīgas Neatkarīgā teātra „Kabata”
Ieva Pūķe Neretā
izrāde (komēdija) „Uzmanīgi – sievietes!”. Biļešu cena – 3 Ls, pensionāriem
un skolēniem – 2 Ls.
70 gadi
23.01. plkst. 22.00-03.00 Neretas kultūras namā diskotēka (Jēkabpils).
Skaidrīte Kalle Mazzalvē
25.01. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un Neretas pagasta bērnu
Biruta Dābola Zalvē
bibliotēkā izstāde „Dzejniekam Fricim Bārdam - 130”.
Dzintra Valdemiere Zalvē
27.01. Neretas pagasta bibliotēkā, jauno grāmatu diena.
29.01. plkst. 14.00 Neretas kultūras namā Cirks “ALĒ”. Biļešu cena 1,50
75 gadi
Ls.
Vera Seņkova Neretā
30..01. Sproģu bibliotēkā, VKKF lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu
Fetinija Šapkinaite Neretā
žūrija” noslēguma pasākums „Nāc un piedalies, lasi un izvērtē!”
Laimonis Deksnis Neretā
30.01. Mazzalves pagasta bibliotēkā Jauno grāmatu diena.
30.01. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta hallē, „Sēlijas kausa”
80 gadi
izcīņa volejbolā.
Lilija Grīnvalde Mazzalvē
30.01. plkst. 20.00 Neretas kultūras namā „Sēlijas kauss” sportistu balle.
Rūdolfs Kalniņš Zalvē

No 2010.gada 1.janvāra spēkā stājas vairāki jaunumi nodokļu
piemērošanā.Lai likumus,izmaiņas un MK noteikumus pilnīgi un pareizi
piemērotu,ar šiem normatīvajiem aktiem ir rūpīgi jāiepazīstas.Sākot ar
februāra mēneša vidu,tiks organizētas pagastos informatīvās dienas.Par
datumiem,laikiem un vietām tiks atsevišķi paziņots ,tādēļ lūgums lauksaimniekiem aktīvi apmeklēt informācijas dienas.
Par visiem jautājumiem- lūdzu jautājiet,zvaniet,rakstiet.
Danute Avena
Pasākumi Neretas novadā februārī
85 gadi
Neretas novada Lauku attīstības speciāliste
Emīlija Laimiņa Zalvē
Telefons 26516730 : 65176489 E-pasts: danute2@inbox.lv 02.02. Mazzalves pagasta bibliotēkā grāmatu izstādes par Lietuvu un Igauniju.
90 gadi
LATVIJAS ZAĻĀS KUSTĪBAS NODAĻA ARĪ NERETAS NOVADĀ 07.02. plkst. 16.00 Neretas Kultūras namā, koncertē Atis Auzāns un
Alma Maršante Neretā
Daugavpils oranžais koris ar jauno koncertprogrammu „Atver acis!”. Biļešu
Jaunais gads sācies ar jauniem notikumiem un pavērsieniem arī cena 4 Ls un 5 Ls.
Sirsnīgi sveicieni un labas veselības
mūsu Neretas novadā. 6.janvārī Neretā notika organizācijas „Latvijas Zaļā Februāra sākums Sproģu bibliotēkā, radošā darbnīca „Ienāc un darbojies
vēlējumi!
kustība” Neretas puses biedru sapulce, kuras laikā pēc LZK interešu nodaļas līdzi!”, floristika (pušķu uz pamatnēm gatavošana, darbi rāmīšos un dažādos
Neretas novada dome
„Ekoprojekts” vadītāja Ģirta Ozoliņa priekšlikuma tika nodibināta Latvijas traukos). Interesentus pieteikties pie bibliotekāres pa tālruni 65129755.
Zaļās kustības Neretas novada reģionālā nodaļa. Pirmajā Nodaļas sapulcē Februāra sākums Sproģu bibliotēkā pārruna skolēniem „Interneta atkarība
tika noteikti Neretas reģionālās nodaļas (NRN) prioritārie darbības virzieni. un kā no tās izvairīties”.
Tie ir invazīvo augu – latvāņu izplatības problēmu risinājumi, Neretas nov- 12.02. Mazzalves pagasta bibliotēkā, pirmā tikšanās ar bibliotēku
adam raksturīgās bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšana, kā arī (5-6gadīgajiem bērniem) „Nāc, pasaku tev stāstīšu”.
ietekmes uz vidi novērtējums. Tika izveidota darba grupa latvāņu problēmu 13.02. plkst. 19.00 Neretas Kultūras namā, grupas „Sandra” koncerts.
risinājumam šādā sastāvā: Valdis Tomsons – darba grupas vadītājs; Ģirts Biļetes cena 2 Ls.
Ozoliņš- vietnieks, Mudīte Grīnvalde; Danute Avena, Jūlijs Treiģis un 13.02. plkst. 22.00 Neretas Kultūras namā balle (Spēlē grupa „Sandra”).
Zigfrīda Ozoliņa.
Biļetes cena 2 Ls.
Darba grupas mērķis ir invazīvo augu – latvāņu audžu iznīcināšana 16.-27.02. Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē, SAC „Mēmele”
visā Neretas novadā, panākot vēsturiski izveidojušos lauku ainavas un klientu darbu izstāde „Aicinājums uz karnevālu”. Izstāde apskatāma katru
NOVADA DOMĒ
vietējās bioloģiskās daudzveidības maksimāli iespējamo saglabāšanu. Tika darba dienu no 10.00-15.00.
arī noteikti pirmie darbības uzdevumi. Darba grupas sastāvā tiks iekļauti arī 19.02. plkst. 18.00 Neretas Kultūras namā teātra izrāde - Ž.Vilsones
21.janvārī plkst.10.00
citi interesenti, kas nav LZK biedri un par to lemj pati darba grupa. Tie, psiholoģiska drāma „Miskastes bērns” (viesojas teātris „Skatuve” Rīga).
kuriem ir interese par iestāšanos Latvijas Zaļajā kustībā var griezties pie Biļetes cena 3 Ls, skolēniem un pensionāriem – 2 Ls.
Darba grupas sēde 2010.gada
Latvijas Zaļās kustības Neretas novada reģionālās nodaļas vadītājas Mudītes 20.02. Mazzalves pagasta sporta hallē, atklātās Mazzalves pagasta
budžeta
sagatavošanas jautājumā.
Grīnvaldes (t:26405236), lai saņemtu plašāku informāciju un iestāšanās meistarsacīkstes galda spēlēs (novuss, šahs un šautriņu mešana).
iesnieguma anketas.
20.02. plkst. 22.00 Neretas Kultūras namā, diskotēka.
21.02. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un Neretas pagasta bērnu
26.janvārī plkst.10.00
Neretas novada reģionālās Nodaļas vadītāja bibliotēkā, starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums.
Mudīte Grīnvalde. 25.-28.02. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un Neretas pagasta bērnu
____________________________________________________________ bibliotēkā, jaunākā literatūra un materiāli no izstādes „Skola – 2010” un Finanšu un attīstības komitejas sēde.
„Latvijas grāmatu svētki Ķīpsalā”.
NOVADĀ
Februārī Neretas pagasta bibliotēkā, literatūras izstāde „Jēkabs
28.janvārī plkst 10.00
Janševskis”.
13.janvārī Neretas novada nevalstisko organizāciju pārstāvji iesāka
Februārī Neretas pagasta bibliotēkā, literatūras izstāde „Augšzemes dzeapzināt sava novada nozīmīgākos objektus, kam piemīt kultūrvēsturiskā
Neretas novada domes sēde.
jniece Velta Toma”.
vērtība- ēkas, kultūrvēsturisko norišu vietas, ainaviski vērtīgas dabas teritorijas. Tas ļaus nākotnē labāk plānot objektiem piemērotu izmantošanu
NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS
un to pilnveidošanu. Pirmajā izbraukuma reizē tika iepazīta Zalves muiža,
bijusī slimnīcas ēka un revolucionāra Jūlija Dievkociņa kapa vieta. Vietējā
novadpētniece Ilga Cera par savu pagastu bija sagatavojusi jauku un inte- PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRA PAZIŅO: noslēgts šāds neapbūvētā zemesgabala pirkuma līgums
resantu stāstījumu. Dienas otrajā pusē NVO pārstāvji iegriezās Pilkalnes
muižā. Šo ēku saimnieks Valdis Tomsons iepazīstināja klātesošos ar sava Zemesgabala adrese, kadastra numurs: Neretas novads, Zalves pagasts, “Jaunbēči“, kadastra Nr. 3296 004 0080
īpašuma pagātni. Pēc garšīgās maltītes muižas senatnīgajās telpās pirmās di- Zemesgabala platība (kv.m): 6891
enas vizīte noslēdzās.
Zemesgabala īpašuma tiesību nostiprinājums zemesgrāmatā: Zalves pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma
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