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Neretas novada pļavas svētki Gricgalē
Svinam daudz un dažādus
svētkus, taču Pļavas svētkus vēl
nebijām svinējuši. Vai tad pļava
nav pelnījusi svētkus? Protams, ka
ir. Un arī svin. Tikai mēs, cilvēki,
to ne vienmēr pamanām. Kad pļava
viskošākā savā rotā? Vasarā, jūlijā!
Pļavā zied puķes, smilgas un zāles,
čīgā sienāži, san bites un kamenes.
Mūzika, kurā tikai jāieklausās Šajā
laikā pļava arī svin savus svētkus, bet
cilvēki novērtē – būs labs siens! Aiziet ciemos pie pļavas un svinēt kopā
ar to? Kāpēc ne?
Neretas novadā pirmos Pļavas
svētkus Gricgales pļavā svinējām
jūlija pirmajā sestdienā. Gricgales
muižas centrā 3.jūlija rītā kopā
pulcējās vairāk nekā 140 dažādu
paaudžu cilvēki no Neretas novada,
Aizkraukles, Jēkabpils, Salas pagasta, Krustpils novada, Liepājas,
Rīgas, Maskavas, Dānijas, Kanādas.
Gan Ilzes Līdumas stāstījums
par senajiem darba rīkiem, ko lietoja pļavā, siena savākšanā un siena
novietošanai šķūnī, gan par piena
pārstrādes traukiem, gan Maskavā
dzīvojošās
novadnieces
Māras
Daugavietes un viņas vīra Georgija
Uvarova gleznu izstāde pļavā, gan
sacensības pļaušanā ar rokas izkapti
bija īsti piederīgas Pļavas svētkiem.
Aug jaunā paaudze, kura vairs nav
redzējusi rokas izkapti darbībā, kur
nu vēl sviesta ķērni vai koka trīszaru
dakšas. Māra Daugaviete uzmanīgi
klausījās Ilzes Līdumas stāstījumā
un skaidroja saviem mazbērniem
saprotamajā krievu valodā lietu
būtību. Rites tautskolas saimnieks Niels Bendiks un viņa viesi
ar aizrautību vēroja gan pļaušanas
sacensības, gan siera un sviesta
gatavošanu kroga virtuvē.
Viskuplākais
dalībnieku
pulks pļaušanā ar rokas izkapti

individuālajās sacensībās bija A
klasē kungiem līdz 50 gadiem (10
dalībnieki), kur 1.vietu ieguva gricgalietis Salvis Radziņš (5,13 min.),
2.vietu Andrejs Šaķis 5,17 min.)
no Mazzalves, bet 3.vietu Māris
Vanags (5,33 min.) no Pilskalnes.
Individuālajās sacensībās A klasē
zēniem līdz 13 gadiem bija tikai viens dalībnieks – pilskalnietis Aivis
Priedavs. Šajā klasē jauniešiem līdz
18 gadiem pļaušanas prasmi rādīja
pilskalnieši Normunds Ivanovs (4,09
min.) un Dairis Savickis (4,53 min.).
Pļaušanas sacensībās dāmām līdz
50 gadiem A klasē piedalījās pilskalniete Ineta Klimoviča, iegūstot
1.vietu (4,39 min.). Pilskalniete
Ļuba Markoviča izlozēto pļaušanas
laukumu nopļāva 5,35 minūtēs, ierindojoties 2.vietā, bet mēmeliete
Ļuda Smirnova ieguva 3.vietu (6,46
min.). Individuālajā pļaušanā A klasē
dāmām virs 50 gadiem piedalījās
tikai viena pļāvēja – pilskalniete
Guna Gadišķe un pļaušanas laukumu
nopļāva 6,33 minūtēs. Pirmo vietu
ieguvēji saņēma ierāmētus Goda rakstus, pārējiem dalībniekiem tiesnešu
komanda pasniedza piemiņas balvas.
Izvērtējot nopļautos sacensību
laukumus, pļāvējus tiesneši uzslavēja
par līdzeno un tīro pļāvumu. Daži
dalībnieki sevišķu vērību veltīja
pļāvuma kvalitātei, aizmirstot par to,
ka ieslēgti hronometri. Iepazīstoties ar
sacensību protokoliem, vēlos uzteikt
visus pļāvējus. Rezultāts atkarīgs gan
no labas izkapts, gan izlozētā lauciņa
„smaguma”.
Pļavas svētku laukumā katrs
varēja atrast nodarbi sev. Grābeklis
noderēja ne tikai siena grābšanai,
bet arī apģērba darināšanai mežģīņu
tehnikā. Natālija Grīnvalde interesentiem palīdzēja apgūt pirmās iemaņas
šajā rokdarbu veidā. Nopļauto zāli,

smilgas un puķes zārdu koka gobelēnā
ieaust, kā arī pļavas spilvenus gatavot
mācīja Astra Saveļjeva. Siena figūru
gatavošanas iemaņas praktiski apgūt
palīdzēja Aiga Mistre, izmantojot
iepriekšējās dienās nopļauto un zārdā
sakrauto sienu. Šo vasaru Māras
Daugavietes gatavotais siena zirdziņš
sargās Gricgales Medņu kroga stadulas lielās durvis, aicinot ceļotājus
apstāties un ieklausīties senajos
ceļmalas kroga stāstos. Un vai nu
vienīgi diplomēti mākslinieki var
gleznot? Nekur nav sacīts, ka pļavu
šajā plenērā neuzzīmēs arī amatieris
vizuālās mākslas skolotājas Marijas
Šalnas vadībā. Pie otas vadīšanas
uz baltās papīra lapas ķērās ne tikai mazie, bet arī pieaugušie svētku
dalībnieki (Antons Blūms un Regīna
Kviese). Plenērā radītie darbi šovasar
skatāmi izstādē Pilskalnes pagasta
pārvaldes ēkā pirmajā stāvā.
Ko darīt pļavā, ja nepadodas
zīmēšana, bet līdz ziemai vēl tālu un
arī mežģīņu darināšana nav šī brīža
aicinājums? Tad jāiet uz pļavu otrpus
ceļam, kur spēkavīri veļ siena rulli.
Tur var izmēģināt rokas veiklību un
acs precizitāti, šaujot mērķī ar loku
un bultām kā bērnībā. Kas var būt
vienkāršāks par šādu sacensību veidu? Sektorā ar siena rulli kā mērķi
loka šaušanā pulcējās liels dalībnieku
skaits. Visi taču bērnībā esam liekuši
lokus no kārklu klūgām un gatavojuši
bultas, kuras tā arī palikušas šķūnīšu
jumtos un koku galotnēs iešautas.
Nekā! Tagad senās iemaņas zudušas.
Ne viena vien izšautā bulta „aiziet
pēc piena”. Apkopojot rezultātus,
labākā loka šāvēja ir Olga Seškovska
no Aknīstes, kura iegūst 1.vietu.
Otrās vietas ieguvējs ir pilskalnietis
Normunds Ivanovs, bet Arvīds Kviesis ierindojas godpilnajā 3.vietā. Sievas mērojas spēkiem ozola vainagu

atmuguriskā mešanā. Uzvaras laurus
plūc Egija Zvirbule, vainagu aizmetot
9,10 metrus. Vīru grupā vainagu 9,90
aizmeta Salvis Radziņš, bet 9,70 m –
Nauris Ivanovs. Veiklākais gājējs ar
koka kājām bija Aivis Priedavs.
Arī Gricgales krogs „Medņi”
dzīvoja Pļavas svētku noskaņās.
Te Irma Tomsone ar senas sviesta
kuļamās mašīnas palīdzību rādīja,
kā no krējuma rodas sviests un turpat uz vietas sniedza degustācijai
sviesta paniņas – ķērnes pienu. Ap
karsto malkas plīti ar katliem un
pavārnīcām rosījās Rasma Strode
un Guna Gadišķe. Rasma gatavoja
ķimeņu sieru pēc senām receptēm,
bet Guna „sēja” sieru no svaiga piena.
Pļavā rosība pamazām pieklusa
ap plkst.14;00, jo radošajās darbnīcās
iesāktie darbiņi paveikti. No kroga
ieradās sievas ar sviestu, sieru un arī
ērberģiešu „Alīdas kafejas” saimniece
uzvārījusi savu kafiju degustācijai.
Pie kopīgā galda svētku dalībnieki
vērtēja saimnieču sarūpēto produkciju – sviestu ar kaņepju sēklām, sālītu
un nesālītu sviestu, vairāku veidu
sierus. Dažs pirmo reizi nogaršoja
„Alīdas kafeju”, cits to pamēģināja ar
pienu, vēl cits – bez cukura. Visi to

atzina par labu.
Pateicība Neretas novada domei
un pagastu pārvaldēm par pasākuma
finansiālo un praktisko atbalstu.
Paldies Pilskalnes pagasta pārvaldes
darbiniekiem, lauksaimniecības konsultantei Avenai Danutei un sociālajai
darbiniecei Ivetai Arājai par aktīvu
iesaistīšanos, idejām un pūliņiem
pasākuma sagatavošanā. Paldies
pilskalniešiem, gricgaliešiem, kuri
piedalījās
pļavas
sagatavošanā
sacensībām, svētku sagatavošanā
un norisē. Paldies Salvim Radziņam
un Olgai Seškovskai par svētku
pasākuma muzikālo kuplināšanu.
Paldies visiem darītājiem, padoma
devējiem, dalībniekiem!
Bijām kopā un svētku noskaņā.
Kopā
uzdrīkstējāmies
sarīkot
pļaušanas sacensības un tajās
piedalīties. Kopā mācījām un
mācījāmies. Parādījām savu novadu
Latvijai un pasaulei. Šoreiz vēl ne ļoti
plaši. Un tomēr starptautiski. Svētki
izdevās. To varējām paveikt tikai
visi kopā! Par to prieks, gandarījums
un pateicība. Nu iesākts ceļš uz
nākamajiem Pļavas svētkiem pēc
gada.
Lidija Ozoliņa

Neretas novada 2.Vienotās Sporta Spēles
26.jūnijā Neretā un Mazzalvē
notika Neretas novada 2.Vienotās
Sporta Spēles. Pēc lietainajiem Līgo
svētkiem laika apstākļi priecēja
– diena bija skaista un saulaina.
Neretā sacensības notika pludmales volejbolā vīriešiem, pludmales volejbolā sievietēm, strītbolā
vīriešiem,
strītbolā
jaunietēm,
minifutbolā
jauniešiem,
bet
Mazzalvē par Neretas novada 2. Vienoto Sporta Spēļu kausiem cīnījās
vīriešu futbola komandas. Visos
augstāk minētajos sporta veidos par
kausiem kopā cīnījās 46 komandas.
Sacensību programmā bija iekļautas
arī individuālās sacensības svaru
stieņa spiešanā, basketbola metienu precizitātē, volejbola piespēļu
precizitātē, tāllēkšanā no vietas,
šaušanā ar peintbola šauteni. Gan
Neretā, kur sacensības organizēja
Imants Silavs, gan Mazzalvē, kur
tās organizēja Aivars Miezītis,
sacensības noritēja raiti, sportisti
un līdzjutēji bija apmierināti ar
Sporta Spēļu norisi, programmā
iekļautajiem sporta veidiem un radīto
iespēju aktīvi atpūsties.
Pludmales volejbolā vīriešiem
1.vietu izcīnīja komanda no Aizkraukles „BB” – Juris Benjevs un

Toms Benjevs, 2.vietu komanda no
Vecumniekiem „Izredzētie”- Dinārs
Ābeltiņš un Andris Zadovskis,
3.vietu Jēkabpils komanda „NPK” –
Dmitrijs Minovs un Edijs Sovetovs.
Pludmales volejbolā sievietēm
1.vietu izcīnīja komanda „Jēkabpils”
–Aiga Minova un Līva Sola, 2.vietu
komanda „Daudzese”- Gunta Paegle
un Antra Puida , 3.vietu Neretas komanda „Paks” – Paula Kalniņa un
Agija Sidorova.
Strītbolā vīriešiem 1.vietu izcīnīja
komanda no Neretas „Ko ta mēs?” –
Māris Vāverāns, Alvis Valdemiers,
Māris Orlovs un Ģirts Ārnītis, 2.vietu
komanda „Neretieši”- Mārtiņš Putnieks, Mairis Dzenis, Didzis Lodziņš
un Rinalds Šimēns, 3.vietu Jēkabpils
komanda „AUT” – Toms Broks, Ulvis Bobrovs, Aksels Harmsons un
Juris Bobrovs.
Strītbolā
jaunietēm
uzvara
neretietēm. 1.vietu izcīnīja komanda „Riekstkodes” – Laura Saldovere, Paula Kalniņa un Iluta Simčera,
2.vietu komanda „Nereta”- Daira
Silava, Linda Dubrovska un Vineta
Jonaste.
Minifutbolā jauniešiem 1.vietu
izcīnīja komanda no Neretas „Neretas latvānis” – Jānis Cepurītis, Dz-

intars Sulainis, Fēliks Kalnāre,
Māris Cepurītis, Gatis Urķis, Emīls
Vorslavs, Mikus Saldovers , Olafs
Osītis un Eduards Andersons. 2.vietu
„Kurmenes juniors”- Miks Vidovskis, Alvis Anšancs, Egidijs Kondrots,
Mārtiņš Vidovskis, Edgars Drezovs,
Raitis Ģibuzis, Kristaps Salgrāvs.
3.vietu „Daudzeva” – Vairis Bružuks,
Raitis Rebans, Raimonds Vanags,
Haralds Vanags, Kristaps Rengards,
Artis Melderis, Mārtiņš Biders.
Futbolā vīriešiem 1.vietu izcīnīja
komanda no Mazzalves – Jaroslavs
Bīmanis, Raitis Lapiņš, Kaspars
Šturinhberis, Edgars Griškevičs,
Guntars Laukazīle, Artūrs Citovičs,
Mārtiņš Varekājs, Andris Caune,
Kristaps Bričs, 2.vietu komanda no
Aizkraukles „Bunda”- Māris Roze,
Lauris Roze, Agnis Uzulnieks, Dainis Luberts, Artūrs Ivanovs, Andris
Gutāns, 3.vietu Daudzeses komanda– Jānis Gusevs, Edgars Jankovskis, Aldis Černihs, Valdis Gabrāns,
Ģirts Dundurs, Sandis Začests, Arnis
Začests.
Svaru stieņa spiešanā svara
kategorijā līdz 80kg 1.vieta Mairim Šimēnam, 2.vieta Rūdolfam
Krūmiņam, 3.vieta Eduardam Andersonam, svara kategorijā 80-90kg

1.vieta Aleksandram Groznovam,
2.vieta Jānim Vāverānam, 3.vieta Modrim Andersonam, svara kategorijā
90+kg 1.vieta Jānim Vilciņam, 2.vieta Ruslanam Boļšakovam, 3.vieta
Dzintaram Vilciņam.
Tāllēkšanā no vietas vīriešiem
1.vieta Dairim Šimēnam, 2.vieta
Mairim Šimēnam, 3.vieta Jegoram
Lukjaņinam.
Tāllēkšanā no vietas sievietēm
1.vieta Inai Semjonovai, 2.vieta Aigai Minovai, 3.vieta Ievai Šmitei.
Tāllēkšanā no vietas senioru
grupā vīriešiem 1.vietu izcīnīja Vits
Petronis, 2.vietu Dainis Ozoliņš,
3.vietu Viktors Groznovs. Sievietēm
1.vietu izcīnīja Ina Riekstiņa, 2.vietu
– Vita Apeināne, 3.vietu – Zigfrīda
Ozoliņa.
Volejbola piespēļu precizitātē
vīriešiem 1.vieta Tomam Benjevam,
2.vieta Artūram Sidorovam, 3.vieta
Edgaram Ratniekam.
Volejbola piespēļu precizitātē
sievietēm 1.vieta Aigai Minovai,
2.vieta Ilzei Muraško, 3.vieta Solveigai Bērziņai.
Basketbola metienu precizitātē
vīriešiem 1.vieta Jurim Bobrovam,
2.vieta Agrim Sakne, 3.vieta Alvim
Anšancam.

Basketbola metienu precizitātē
jaunietēm 1.vieta Laurai Saldoverei,
2.vieta Ilutai Simčerai, 3.vieta Lindai
Dubrovskai.
Šaušanā ar peintbola šauteni
vīriešiem 1.vieta Aivaram Dubrovskim, 2.vieta Edgaram Salna, 3.vieta
Egidijam Kondrotam.
Šaušanā ar peintbola šauteni
sievietēm 1.vieta Laurai Skovronskai, 2.vieta Alisei Bērziņai, 3.vieta
Vitai Apeinānei.
Paldies sporta veidu galvenajiem tiesnešiem un atsaucīgiem
cilvēkiem- Jurim Zālītim, Laimai
Grebskai, Mārim Vāverānam, Vitam Petronim, Maiguram Cepurītim,
Arkādijam Trukšam, Kasparam Silavam, Jānim Vilciņam, Aleksandram
Bešmeņovam, Zigurdam Kalnāre,
Jolantai Krjahovai, Sandrai Silavai,
Jurim Andersonam, Žannai Miezītei,
Agrim Sakne, Jaroslavam Bīmanim,
bez kuru līdzdalības šādu pasākumu
nebūtu iespējam noorganizēt.
Uz tikšanos nākošajā masu un
aktīvās atpūtas pasākumā 7.augustā
Neretā Sporta svētkos „Sapņi
atgriežas”!
Neretas pagasta sporta metodiķis
Imants Silavs.
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Seminārs „Pasaule t@vā bibliotēkā.”
2010.gadu
UNESCO
ir
pasludinājusi
par
Starptautisko
kultūru tuvināšanās gadu ar mērķi
veicināt savstarpēju kultūru izpratni.
Latvijas bibliotēkas aktīvi iesaistās
akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā.”
Akcijas mērķis ir rosināt iedzīvotājus,
bibliotēku
apmeklētājus izzināt
dažādas kultūras, lasot grāmatas
par citām valstīm, kā arī iepazīstot
citu tautu literāros darbus. Grāmatas
palīdz iepazīt visu pasauli, un tās ļauj
izzināt dažādu tautu literāros darbus,
pasaules daudzveidību un krāšņumu.
Grāmatas ir ne tikai izziņas materiāls,
bet arī radošuma avots!
Šīs akcijas ietvaros Neretas no-

vada bibliotēkas aicināja Jaunjelgavas
novada bibliotekārus uz informatīvu
pēcpusdienu- semināru „Ceļojumu
apskats pa Eiropas skaistākajām
pilsētām”, uzaicinot daudzu valstu
apceļotāju un ceļojumu organizētāju
Žannu Miezīti dalīties ceļojumu iespaidos. Neklātienes ceļojumus pa
Čehiju, Slovākiju, Norvēģiju, Poliju, Zviedriju izbaudījām, klausoties
interesanto stāstījumu par redzēto un
apskatot apkopoto foto klāstu, kā arī
ceļvežus par katru no šīm valstīm.
Šis ceļojums apkārt Eiropai kopā ar
Miezītes kundzi ilga vairāk kā stundu,
un tas, neapšaubāmi, pavēra iespēju
ikvienam klausītājam paplašināt

zināšanas par citām tautām, kultūrām,
tradīcijām, arhitektūras vērtībām
un dabas daudzveidību. Savukārt
bibliotekāri dalījās pieredzē kā ar
grāmatu palīdzību rosina bērniem un
jauniešiem izjust ceļojumu prieku.
Semināra noslēgumā Jaunjelgavas
novada kolēģi apmeklēja muzeju
„Riekstiņi”, kur noklausījās muzeja
vadītājas Ilzes Līdumas interesanto
stāstījumu par mūsu izcilo novadnieku Jāni Jaunsudrabiņu.
Semināra dalībnieki atzina, ka
šādas tikšanās ir ļoti nepieciešamas,
jo tajās vienmēr tiek gūtas derīgas kopā ar Jaunjelgavas kolēģiem. bibliotēku Venstpilī un vēl dažas
atziņas. Nākamo pieredzes apmaiņas Brauciena mērķis iepazīt šobrīd Kurzemes reģiona bibliotēkas.
braucienu neretieši vienojās realizēt Latvijā
modernāko
Pārventas
Regīna Kviese

Šovs Mazzalves pamatskolas kamīnzālē
Kad Lieldienās Mazzalves dramatiskais kolektīvs bija nospēlējis un
iepriecinājis pagasta iedzīvotājus ar
izrādi ,,Velnēna pārvērtības’’, sākās
atbildīgs darbs pie Ingunas Baueres
lugas ,,Savedējs’’ iestudēšanas.
Mazzalves pagasta dramatiskajā
kolektīvā aktīvi darbojas 12 aktieri, kuri savu brīvo laiku nežēlo un
priecē gan sava, gan citu pagastu
iedzīvotājus ar kādu jaunu iestudētu
darbu, tāpēc pusgada laikā tika
paveikts liels darbs.
Šīs lugas sižets mums iepatikās,
tāpēc programmā ierakstījām izrādes
motto: ’’...tā teikt, nākotnes vārdā

palīdzēsim Gulbīšu pagastā izlīdzināt
demogrāfiskās bedres.’’
Pirmizrāde notika 10. jūlijā.
Kur notiek izrādes darbība?Tā notiek Gulbīšu pagastā.
Kāda ir izrādes galvenā doma?
Tiek piedāvāts jauns šovs, kurā galvenie varoņi būs vientuļi, pusmūža
vecuma lauku iedzīvotāji, kurus kopā
saliks dators, tā tiks izveidoti jauni
pāri. Viņi viens otram atbildīs pēc
horoskopa zīmēm,pēc interesēm,pēc
ģērbšanās un ēšanas paradumiem. Jaunie šova vadītāji dodas uz
laukiem, lai filmētu pārus, kuri ir
iesūtījuši anketas par sevi, bet pāri

tomēr neveidojas. Visas cerības tiek
liktas uz pēdējo pāri. Būs vai nebūs?
Šovs notiek tiešraidē,... un pāris izveidojas.
Izrādē spēlē: Ilvija, televīzijas
žurnāliste - Alla Upesjure. Renārs,
televīzijas žurnālists - Arnolds
Upesjuris. Cilda, humpalu veikala īpašniece, Gulbīšu pagasta
dāmu klubiņa prezidente – Zeltīte
Odiņa. Zīlīte, Gulbīšu pagasta dāmu
klubiņalocekle – Jautrīte Dobrja.
Albertīne, Gulbīšu pagasta dāmu
klubiņa locekle – Vita Beņķīte. Jausma, Gulbīšu pagasta dāmu klubiņa locekle-Maija Vectirāne. Elza Zemīte,

skolotāja – Dzintra Ciniņa. Niks,
Elzas dēls – Ēriks Kuciņš. Vidvuds
Rudzītis, šova dalībnieks – Boriss
Dobrja. Millija Ūbelīte , muzeja
darbiniece – Solveiga Koklevska.
Frederiks Kapeika, šova dalībnieks –
Kaspars Freimanis
Izrādē ir izmantotas jaunākās
tehnoloģijas – dators un projektors.
Mūzika un darbības vide ir jauno
tehnoloģiju ziņā, kuru izveidojām ar
direktora Aivara Miezīša līdzdalību.
Izrādē mums ļoti palīdzēja arī
Jānis Odiņš, kurš bija skaņu un attēlu
operators.
Izrāde notika Mazzalves pamats-

kolas kamīnzālē.
Mūs
iepriecināja
kuplais
apmeklētāju skaits un viņu dāvātie
ziedi.Skatītāji dzīvoja līdzi izrādes
darbības gaitai, par to liecināja gan
smiekli, gan skaļās nopūtas(Atkal
pāris neizveidojās!).
Izrādē bija arī kulinārā reklāma,
kad aktieri mielojās uz skatuves, tad
tika cienāti arī visi skatītāji.
Izrāde beidzās ar šampanieša
līšanu glāzēs un labu novēlējumu.

1935.gada februārī Latvijā
noslēdzās
ceturtā
tautas
skaitīšana. Tā bija pēdējā starp
diviem pasaules kariem. Skaitļi
nav bezkaislīgi, un tie par dzīvi
tālaika Latvijā atklāj interesantus faktus. Analizējot šos datus
un publikācijas pagājušā gadsimta 30.gadu laikrakstos, lielā
mērā varam spriest par mūsu
novada pagastu attīstības līmeni
un iedzīvotāju labklājību pirmās
Latvijas brīvvalsts gados.. Neretas pagasts tolaik ierindojās starp
saimnieciski rosīgākajiem pagastiem ar aktīvu tirdzniecību un
kultūras dzīvi.

līdz 1 ha, 12 apbūves gabali un 20
valsts un pašvaldības īpašumi. Zeme
pagastā lielāko tiesu ir mālaina,
taču nav stipri kalnaina. Smilšainās,
vēja erozijai pakļautās vietas bija
nostiprinātas ar mežu stādījumiem
jau klaušu laikos. Tie bija Buļļu
sils, Ķišķu kalns un Ķāžu priedītes,
kopplatībā ap 120 ha. Visu Neretas pagasta nekustamo īpašumu
kopvērtība nodokļu aprēķināšanai
tika novērtēta uz 2.234.866 latiem.
Salīdzinot
ar
1929.gada
lauksaimniecības skaitīšanas datiem
1935.gadā bija palielinājušās visu
graudaugu kultūru, āboliņa, kartupeļu
un dārzeņu platības. Arī visu veidu
mājlopu skaits bija palielinājies.
Tas neapšaubāmi liecināja par
lauksaimniecības
augšupeju.
Samazinājušās bija vienīgi linu
sējumu platības.
1936.gada
Neretas
pagasta
pašvaldības budžets bija 57.100 Ls.
Tekošā budžeta gadā tika pabeigta jaunā skolas nama būve, kas
izmaksāja 150.000 latu. Ja pirms
1.pasaules kara pagastā darbojās 5
skolas tad 30.gados vairs tikai 3. Latvijas brīvvalsts laikā savu darbību
neatjaunoja kroņa draudzes skola, kā
arī likvidējās 2 pagasta skolas, kas
atradās lielāku purvāju apvidos. Tās
apvienojās ar agrāko draudzes skolu
pagasta centrā, bet uzceltais jaunais skolas nams bija aprēķināts līdz
300 skolēnu uzņemšanai. 1936.gadā
jaunuzceltajā skolas ēkā 7 skolotāji
mācīja vēl tikai 227 bērnus. Savukārt
vecajā skolas namā bija iekārtota
skola lietuviešu bērniem. Tur 2
skolotājas mācīja 67 skolniekus.
Jaunajā skolas namā bija iekārtots
kopgalds 150 skolniekiem un
internāts. Pie skolas bija plašs sporta
spēļu laukums. Caur Kultūras fondu
skola saņēma 800 ziedotas grāmatas,
bet no pagasta pašvaldības 4 gleznas.
Skolas bibliotēkā bija 1600 grāmatas,
tai bija savas klavieres, 2 harmoniji
un radio. Skolā darbojās skolnieku
kooperatīvs, kurš strādāja ar labām

sekmēm skolotāja V. Mintūža vadībā.
Tekošaā gada apgrozījums bija 8776
lati. Vēl skolā darbojas 116. mazpulks ar 32 dalībniekiem un 116.
skautu vienība ar 30 dalībniekiem.
Pagastā vēl darbojās Pilkalnes
4. klašu pamatskola ar 2 skolotājiem
un 38 bērniem. Šī skola atradās pie
pašas Lietuvas robežas un savu laiku
jau bija nokalpojusi. Tādēļ pagasta
pašvaldībai jau bija nodoms par jauna nama celtniecību tuvāk novada
centram.
Ārpusskolas
pašizglītošanās
iespējas
iedzīvotājiem
sniedza
Neretas lauksaimniecības biedrības
bibliotēka ar 3500 sējumiem un divas grāmatu tirgotājiem piederošās
bibliotēkas ar 2000 grāmatām, kuras izmantoja apmēram 230 lasītāji.
Pagastā bija reģistrēti 210 radio
abonenti. Kultūras dzīve Latvijas
brīvvalsts gados bija ļoti aktīva.
Gada laikā Neretas kultūras namā notika 35 sarīkojumi un sapulces, kurus
bija apmeklējuši ap 12000 cilvēku.
Nespējnieku patversme bija
iekārtota Neretas muižā un tur
mitinājās 37 personas. Telpas bija
plašas un gaišas, tomēr masīvās
muižas ēkas uzturēšana pat tajos laikos pašvaldībai izmaksāja dārgi. Pagasta valde bija nolēmusi patversmi
pārcelt uz bijušo Riekstiņa skolu. Šī
ēka bija celta jaunākos laikos, tādēļ
prasītu mazākus izdevumus. Pavisam
pagastā bija 82 nespējnieki.
Veselības aizsardzībai pagasta
pašvaldība uzturēja rajona ārstu un
vecmāti, kuri praktizēja pagasta
centrā, nomātās telpās. Bija plānots
ceļot jaunu pagasta namu, padomāt
arī par telpām ārstam, ambulancei un
vecmātei. Turpat ciemā bija privāta
aptieka.
Līdz 1.pasaules karam pagasta
centrs atradās Neretas muižā, kur
notika tirgi un pārējie svarīgākie notikumi zemnieku dzīvē. Tādējādi tur
izveidojās apdzīvota vieta uz senās
Neretas drupām, cieši piekļaujoties
Suvainišķu miestiņam Lietuvas pusē.

Ar šaursliežu dzelzceļa izbūvi kara
laikā no Paņemūnes uz Daudzesi un
Jēkabpili, un līdz ar stacijas atvēršanu
pie Neretas baznīcas, pagasta centrs pārcēlās uz Neretas mācītāja
muižu. Savukārt līdz ar zemes reformas īstenošanu, sadalot mācītāja
muižu apbūves gabaliņos, šeit dažos
gados izveidojās paprāvs ciems,
kurā 1935.gadā bija 72 ēkas ar 615
iedzīvotājiem. Ciema uzplaukšanu
sekmēja ērtā satiksme ar Rīgu un
apriņķa centru Jēkabpili. Ik nedēļas
trešdienās Neretā notika tirgi. Tirgus
laukumā bija uzceltas ērtas tirgošanās
telpas sīktirgotājiem un uzpircējiem,
kuras iznomāja visiem pārdot
gribētājiem. Tūlīt pēc 1. pasaules kara
Neretas nedēļas tirgi bija slaveni ar
lielo zirgu pieplūdumu no Lietuvas.
Tajos laikos bija gadījums, ka vienā
dienā tika pārdoti pat 150 zirgi Vēlāk
izņemot no apgrozības labību, linus
un gaļu, tāpat zirgu tirdzniecībai ejot
mazumā, tirgus apgrozība ievērojami
samazinājās. No valdības iestādēm
Neretas ciemā darbojās Neretas
dzelzceļa stacija, divās glītās mūra
ēkās. Dzelzceļa pasažieru satiksmi ar
Jēkabpili 30.gados aizvietoja ar autobusu, kas brauciena ilgumu saīsinājis
par 2 stundām. Autobusa piestātnei
bija uzcelta garāža.
Neretas pasta kantoris, tāpat glītā
mūra ēkā, apvienoja Zalves pasta
kantori un palīgnodaļas: Silavēverus,
Austrumus, Sproģus, Gricgali, Riti
un Loni. Pasta kantora apgrozījums
mēnesī sasniedza 400000 latus un
pasta krājkasē bija reģistrēti 550
noguldītāji.
Neretas muita darbību uzsāka
1920. gadā Neretas muižā, bet
labākas satiksmes dēļ 1932. gadā
pārcēlās uz Neretas ciemu. Preču
apgrozība ar Lietuvu bija diezgan
aktīva. Ļoti dzīva satiksme notika arī
caur Neretas muitas punktu. Robežas
šķērsotāju skaits uz abām pusēm bija
ap 150 cilvēku dienā.
Ciema vidū koši balta pacēlās
Neretas baznīca, kas pabeigta būvēt

1593. gadā un ir viena no vecākām
baznīcām Latvijā. Pēc 1.pasaules
kara postījumiem tā bija sakopta un
glīti sakārtota gan no ārpuses, gan
iekšpuses.
No
Neretas
pagasta
saimnieciskajām
organizācijām
jāpiemin
Neretas
kooperatīvs,
kas bija nodibināts 1920. gadā un
30.gados izveidojās par plašāko
organizāciju visā apkārtnē. Tas
apvienoja 332 biedrus. Kooperatīvs
lielāko daļu preces iepirka caur „ C.
S. Konzums”. Apgrozījums tirgotavā
sasniedza 220.000 latu, vīnutirgotavā
60.000 latu, bet pienotavā 370.000
latu. 1937. gadā kooperatīvs lauksaimniekiem piegādāja 8700 maisus minerālmēslu, bet rudenī bija
uzņēmies no zemniekiem iepirkt
priekš “Centrālā sēklu eksporta”
āboliņa sēklu 60.000 latu vērtībā.
Gada laikā no Lietuvas kooperatīvs
bija ievedis 60 zirgus vietējo lauksaimnieku vajadzībām. Tas arī uzturēja
darba biroju, kurā bija reģistrēti 1530
ārzemju laukstrādnieki. No savas
peļņas kooperatīvs ik gadus atvēlēja
prāvas summas kultūras pasākumiem
un dažādiem labdarības mērķiem.
Kooperatīvs uzturēja lielāko pienotavu apriņķī un 5 krējotavas, kur pienu
nodeva 500 saimniecības.
Neretas krājaizdevu sabiedrība
bija dibināta 1909. gadā. Kara laikā
grāmatas un dokumenti, evakuācijā
gāja bojā. 1923. gadā darbību atjaunojot, nācās sākt visu no jauna. 1935.
gadu sabiedrība noslēdza ar 224.938
latu bilanci. No 523 sabiedrības
biedriem vairums bija Iauksaimnieku, nedaudz tirgotāju, uzņēmēju
un inteliģences pārstāvju. Krizes gadus sabiedrība pārcieta samērā viegli,
neskatoties uz to, ka no 1929.- 1935.
gadam tika būvēts tautas nams, kas
prasīja lielus naudas ieguldījumus.
Bez ziedojumiem labdarībai un
kultūras
pasākumiem sabiedrība
prāvas summas izdeva sava nama
izdaiļošanai.

Neretas pagasts atradās centrā
starp Jēkabpils apriņķa Lietuvas
pierobežas pagastiem. Tā teritorija 1935.gadā aizņēma 156 km2,
bet iedzīvotāju skaits sasniedza
3113. Šī vieta bija apdzīvota no
aizvēsturiskiem laikiem, ko pierāda
šeit atrastie akmens laikmeta darba
rīki. Pēdējais vācu ordeņa mestrs
Gothards Ketlers Neretas apkārtni kā
atalgojumu par uzticīgu kalpošanu
ordeņa labā nodevis Aizkraukles
pils komturam Vilhelmam fon Effernam. Pārmantojot no paaudzes uz
paaudzi, Neretas pagasts līdz pat 1.
pasaules karam skaitījās kā dzimtspagasts. Muižas īpašnieki centās
no muižām izspiest iespējami vairāk
līdzekļu, tādēļ muižas saimnieki
bija nospiesti ar augstām nomas un
izpirkšanas nastām. Pagasta teritorija
stiepās gar Lietuvas robežu apmēram
20 kilometru garumā un tas bija izveidojies 19.gadsimta 80.gados
apvienojoties Neretas un Pilkalnes
pagastiem, kam pēc 1.pasaules kara
pievienots arī bijušais Lielsusējas
pagasts. Pavisam 1935.gadā Neretas
pagastā kopā bija 556 saimnievības:
tostarp 227 vecsaimniecības, 223
jaunsaimniecības, 57 sīksaimniecības
ar zemes platību no 1—5 ha zemes,
26 sīksaimniecības ar zemes platību

Režisore Silvija Lisovska

Neretas pagasts laika posmā starp diviem pasaules kariem
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Neretas novada vēstis

NERETAS NOVADA DOMES 17.JŪNIJA SĒDES LĒMUMI
Sēde notika Neretā
Nolēma segt ēdināšanas izdevumus Ls 200,00 apmērā Neretas
novada mazpulcēniem salidojumā –
seminārā „Vasara „baltās grāmatas”
takās” no 20. – 23. jūlijam Neretā.
Nolēma finansiāli atbalstīt politiski represēto kluba pārstāvju
dalību Latvijas politiski represēto
12.salidojumā 31.jūlijā Ikšķilē Ls
50,00 apmērā un apmaksājot transporta izdevumus nokļūšanai Ikšķilē.
Finansējumu paredzot no pašvaldības
prezentāciju līdzekļiem.
Atbalstīja
„Pļavas
svētku”
organizēšanu Neretas novadā 2010.
gada 3.jūlijā, piešķirot finansējumu
Ls 50,00 (piecdesmit lati) apmērā
no katras Neretas novada pagasta pārvaldes budžeta sacensību
dalībnieku apbalvošanai.
Anulēja kļūdaini aprēķināto
nekustamā
īpašuma
nodokļa
aprēķinu Ls 36,23 apmērā Neretas
novada pašvaldībai piederošajiem 3
dzīvokļiem Raiņa ielā 9.
Nolēma projekta
„Ūdenssaimniecības attīstības Aizkraukles rajona Mazzalves pagasta
ciemā Ērberģe” pabeigšanai Ērberģes
ciema
kanalizācijas
attīrīšanas
iekārtu un ūdensapgādes sistēmas
rekonstrukcijai ņemt kredītu uz trim
gadiem Ls 90000.00 apmērā no
Valsts Kases ar Valsts Kases noteikto
% likmi .
Nozīmēja
par
pašvaldības

pilnvarotajām personām, kuras ir
tiesīgas apstiprināt zemes gabalu
robežu shēmu pārstāvot Neretas novada pašvaldību Valsts zemes dienesta izveidotajā valsts līmeņa zemes
reformas pabeigšanas komisijā:
1.Neretas novada Mazzalves
pagastā, Emīliju ZARIŅU – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāju,
2.Neretas novada Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastos, Juri ANDERSONU – Neretas pagasta zemes
ierīcības inženieri.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „VecBungātāji”, Neretas pagastā Neretas
novadā, kadastra Nr.3270 005 0080,
kas sastāv no zemes gabala 12,7
ha kopplatībā. Pārdošanas cena Ls
4000,00 (Četri tūkstoši lati).
Atteicās
no
pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Lejas Zemzari”, Mazzalves pagastā
Neretas novadā ,kas sastāv no diviem
zemes gabaliem 10,4 ha kopplatībā,
kadastra Nr. 3266 007 0063; 3266 007
0077. Pārdošanas cena Ls 1500,00 (
Viens tūkstotis pieci simti lati).
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Austriņi”, Neretas pagastā Neretas
novadā, kas sastāv no viena zemes
gabala 18,7 ha kopplatībā, kadastra
Nr. 3270 003 0023. Pārdošanas cena
Ls 5000,00 ( Pieci tūkstoši lati).
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām

uz nekustamo īpašumu „Lauki”, Pilskalnes pagastā Neretas novadā, kas
sastāv no viena zemes gabala 1,74
ha kopplatībā, kadastra Nr. 3274 001
0074. Pārdošanas cena Ls 1000,00
(Viens tūkstotis lati).
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „Āpškalni”,
Neretas pagastā Neretas novadā, kas
sastāv no viena zemes gabala 5,94
ha kopplatībā, kadastra Nr. 3270 004
0022. Pārdošanas cena Ls 1500,00
(Viens tūkstotis pieci simti lati).
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „Dzejnieki”,
Zalves pagastā Neretas novadā, kadastra Nr.3296 004 0009, kas sastāv
no zemes gabala 11,10 ha platībā,
vienas dzīvojamās mājas un piecām
palīgēkām. Pārdošanas cena Ls
2000,00 ( Divi tūkstoši lati).
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „Ozolkroņi”,
Pilskalnes pagastā Neretas novadā,
kadastra Nr.3274 005 0105, kas
sastāv no zemes gabala 5,0 ha platībā.
Pārdošanas cena Ls 1200,00 (Viens
tūkstotis divi simti lati).
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „Vilkupieši”,
Zalves pagastā Neretas novadā,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem 10,0 ha kopplatībā, kadastra
Nr.3296 003 0016 un 3296 003 0022.
Pārdošanas cena Ls 3000,00 (Trīs
tūkstoši lati).

Iznomāja Mārai VITKOVSKAI
,zemes gabalu „Kapūnes” Pilskalnes
pagastā Neretas novadā ,4.8 ha
platībā ar kadastra Nr. 32740050151,
Atlika jautājuma Par Saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 „Par grozījumiem
26.11.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 7 „ Par sociālās palīdzības
pabalstiem
Neretas
novadā”
izskatīšanu.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2010.gada 15.jūnija sēdes protokolu
Nr.11 un tajā pieņemtos lēmumus.
Atļāva Neretas novada Neretas pagasta pārvaldei pārdot tai
piederošās 43 (četrdesmit trīs) AS
„Aizkraukles banka” akcijas.
Apstiprināja Neretas pagasta
pārvaldes komunālās nodaļas veiktajiem darbiem koeficentu 1,2 (koeficients tiek pielietots noformējot
darbu pieņemšanas aktus Forma
Nr.2). Koeficients paredzēts, lai segtu darbnīcu pakalpojumu izdevumus,
pieaugošās izmaksas izmantojamiem
materiāliem, darba instrumentu un
iekārtu iegādi.
Nolēma dzēst no VZD Kadastra
IS teksta daļas zemes vienību Neretas novada Neretas pagasta Raiņa
iela ar kadastra Nr. 3270 007 0478
un platību 0,9 ha.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Galāres”, Zalves pagastā,
63,5383 ha kopplatībā, kadastra

Nr. 3296 006 0187, divas zemes
vienības, neizstrādājot sadalīšanas
projektu vai detālplānojumu. No
īpašuma „Galāres” atdalāmajām
zemes vienībām 26 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 005 0058 un 12,1ha
platībā ar kadastra Nr. 3296 0050035,
piešķirt jaunu nosaukumu „Gazeles”.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Kukāres”, Mazzalves
pagastā, ar kopējo platību 18.0 ha, kadastra nr. 3266 011 0048, otro zemes
gabalu, neizstrādājot sadalīšanas
projektu vai detaļplānojumu. No
īpašuma „Kukāres” atdalāmajam
zemes gabalam ar platību 7.1 ha un
kadastra nr. 3266 011 0048, piešķirt
nosaukumu „Bērzlapes”.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz atdalāmo īpašumu „Bērzlapes”,
Mazzalves pagastā, kadastra Nr.
32660 0110048, kas sastāv no zemes
gabala 7.1 ha kopplatībā. Pārdošanas
cena Ls 4500,00 (Četri tūkstoši pieci
simti lati 00 santīmi).
Akceptēja
Neretas
novada
pašvaldības ERAF līdzfinansējuma
saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu „ Ūdenssaimniecības attīstība
Neretas pagasta Neretas ciemā”, tajā
ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam
(iesnieguma 2. papilddokumnts) un
projekta budžeta kopsavilkumam
(iesnieguma 3. papilddokuments).

Saistošie noteikumi „NERETAS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”
5. Soda nauda tiek ieskaitīta Neretas
APSTIPRINĀTI
ar Neretas novada domes novada domes budžeta kontā.
6. Noteikumos lietotie termini:
25.03.2010 lēmumu
Noteikumu pārkāpums – par no(protokols Nr. 4 p.9)
teikumu pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai
Saistošie noteikumi Nr.5/2010
aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai
„NERETAS NOVADA
bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS
kārtību vai sanitāro tīrību novadā un par
NOTEIKUMI”
kuru noteikumos paredzēta administratīvā
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par atbildība.
Noteikumu pārkāpējs –fiziska vai
pašvaldībām 43.panta 4.punktu
juridiska persona, kura ar nodomu vai
aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības,
I. Vispārīgie noteikumi
par kurām šajos noteikumos ir paredzēta
1. Neretas novada sabiedriskās atbildība, vai persona, kura ar nodomu vai
kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos
nodrošinātu sabiedrisko kārtību Neretas pienākumus.
Nepilngadīga persona – persona, kura
novada administratīvajā teritorijā.
2. Šie noteikumi ir saistoši visām nav sasniegusi 18 gadu vecumu.
Publiska vieta – jebkura vieta, kas
fiziskajām un juridiskajām personām,
kuras
uzturas
Neretas
novada neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas
formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību
administratīvajā teritorijā.
3. Šajos noteikumos paredzētie un interešu nodrošināšanai un par maksu
pārkāpumi
tiek
konstatēti
un vai bez maksas ir pieejama ikvienai fizisadministratīvā atbildība tiek noteikta, kai personai, kura nav attiecīgās vietas
saskaņā ar Latvijas Administratīvo īpašnieks, tiesiskais vadītājs, turētājs,
pārkāpumu kodeksu, Administratīvā algots darbinieks vai cita persona , kuprocesa likumu, kā arī ar citiem spēkā ras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta
ar darba pienākumu izpildi, pasākuma
esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
3.1.
Par
šajos
noteiku- organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma
mos
paredzētajiem
pārkāpumiem līgumu.
Publisks
pasākums-fiziskās
vai
administratīvā lietvedība, lēmuma izpilde par administratīvā soda uzlikšanu un juridiskās personas plānots un organizēts
lēmumu pārsūdzības kārtība, tiek veikta sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas,
saskaņā ar Latvijas Administratīvā proce- izklaides, sporta vai atpūtas pasākums
sa likumu , kā arī ar citiem spēkā esošiem publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma vai
valdījuma formas.
LR normatīvajiem aktiem.
Izklaides vieta – kafejnīca, bārs,
3.2. Par noteikumu pārkāpumu, ja to
izdarījusi nepilngadīga persona, kurai nav klubs, spēļu zāle, deju zāle, diskotēka un
pastāvīga ienākuma avota, naudas sods citas publiskas vietas, kurās tiek piedāvāti
tiek iekasēts no nepilngadīgā vecākiem, izklaides pasākumi, izņemot vietas, kurās
aizbildņiem vai personām, kas viņus vienīgais piedāvātais pakalpojums ir
sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav
aizstāj.
4.Tiesības sastādīt administratīvā ilgāks par plkst.22:00
Datorsalons – vieta, kurā sniedz dapārkāpuma protokolu vai iekasēt soda
naudu, par noteikumos paredzētajiem tora vai datortehnikas izmantošanas pakalpojumus, tai skaitā interneta, izņemot
pārkāpumiem ir:
4.1.
Neretas
novada
domes mācību iestādes.
Sīki
atkritumiizsmēķi,
priekšsēdētājam;
pārtikas
un
dzērienu
4.2. Neretas novada pašvaldības iz- sērkociņi,
tara
(iepakojums),pārtikas
pilddirektoram;
4.3.
Neretas novada pārvalžu pārpalikumi(saulespuķu sēklas, to mizas, banānu mizas, u.tml.) polietilēna
vadītājiem;
4.4. Citām ar likumu noteiktajām un celofāna maisiņi, un tamlīdzīgi
priekšmeti.
personām.

Zaļie atkritumi-koku krūmu lapas,
zari, zāle citi materiāli, kam ir dabiska
izcelsme.
Īpašumam
piegulošā
publiskā
lietošanā esošā teritorija-visa īpašuma
zemes gabala garumā publiskā lietošanā
esošā teritorija –gājēju ietves(izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas),
grāvji, caurtekas un zālāji līdz brauktuves
malai vai braucamā daļa 1 metra platumā,
ja nav ierīkota atsevišķa ietve, bet
namīpašumos kas atrodas pie parkiem,
dārziem, skvēriem – līdz parka, dārza un
skvēra robežām.
Pirotehnisks
izstrādājumsizstrādājums, kas satur degošu vai
eksplozīvu maisījumu un ir paredzēts
dūmu, skaņas un /vai gaismas efekta
radīšanai, signalizēšanai vai svētku
uguņošana.
Apstādījumi –visas ar augiem
apaudzētas un koptas platības, t.i., parki,
dārzi, skvēri, alejas, kapsētas, nogāžu
nostiprinājumi, u.c., kā arī šim nolūkam
paredzētas platības. Apstādījumos var būt
koki , krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi,
zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi. Apstādījumi aptver visas platības
ārpus mežiem, tīrumiem un pļavām.
II. Noteikumi, par kuru pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība
7. Par namīpašumu, ēku ,fasāžu,
citu būvju, zemes un apsaimniekojamo
teritoriju neuzturēšanu kārtībā saskaņā ar
sanitārās kopšanas un īpašuma uzturēšanas
noteikumiem – īpašniekam , nomniekam
vai namīpašuma pārvaldniekam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
desmit līdz divsimt piecdesmit latiem.
7.1. Par īpašumam, publiskā lietošanā
esošās piegulošās teritorijas neuzturēšanu
kārtībā – trotuāru netīrīšanu, neattīrīšanu
no sniega vai ledus nekaisīšanu ar
smiltīm, zāles nepļaušana, apstādījumu
nekopšanasētniekam,
īpašniekam,
zemes lietotājam vai nomniekam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
desmit līdz divsimt piecdesmit latiem.
7.2. Par regulāra sniega un ledus nenotīrīšanu no māju jumtiem
un balkoniem, lai nepieļautu lāsteku
veidošanos, sniega un ledus krišanu no
jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm
un balkoniem, bet situācijās, kad tiek

apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu
drošība, bīstamo vietu nenorobežošanu
– īpašniekam, zemes lietotājam, nomniekam vai namīpašuma pārvaldniekam
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem.
8.
Par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas,
noteikumu
neievērošanu – fiziskām personām uzliek
naudas sodu no desmit līdz simts latiem,
bet juridiskām personām – no piecdesmit
līdz simt piecdesmit latiem
9. Par īpašuma adreses numura
zīmju vai māju nosaukumu plāksnīšu
neuzstādīšanu vai neuzturēšanu kārtībā
, kas saskatāma no ielas vai citas publiskas vietas – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz divdesmit pieciem
latiem, īpašniekam vai namīpašuma
pārvaldniekam.
10. Par apstādījumu bojāšanu, to
nobradājot, laužot, izraujot vai braucot pa
tiem ar transportlīdzekli, vai kā savādāk
– izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz piecdesmit latiem.
10.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās
izdarījis bērns – vecākiem vai personām,
kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.
11. Par sēdēšanu publiskās vietās
uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu
uz tiem vai staigāšanu pa tiem – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
desmit latiem.
11.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās
izdarījis bērns – vecākiem vai personām,
kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.
12. Par spļaušanu publiskās vietās vai
publisku vietu piegružošanu ar sīkiem
atkritumiem – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem
12.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās
izdarījis bērns –vecākiem vai personām,
kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem
13. Par naktsmiera miera traucēšanu,
laika posmā no plkst.22:00 līdz 06:00
kas izpaužas remontdarbu vai būvdarbu
veikšanā dzīvojamās vai koplietošanas
telpās, dažādu mehānismu, iekārtu
vai agregātu darbināšanā, klaigāšanā,
dziedāšanā, pirotehnikas izstrādājumu
lietošanā, izņemot valsts noteiktajās
svētku dienās, skaļa muzicēšanā vai
mūzikas atskaņošanā un tamlīdzīgām

darbībām, kas saistītas ar paaugstinātu
troksni, kas traucē citu mieru, izņemot
pasākumus publiskā vietā, kuriem
pašvaldība ir izsniegusi atļauju – izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
desmit līdz simts latiem.
13.1. Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas – uzliek
naudas sodu no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem.
14. Par nepilngadīgo smēķēšanu –
vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz piecdesmit latiem.
14.1. Par tādām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas –
vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj,
uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.
15. Ja bērns, vecumā pēc 16 gadiem
izdarījis sīko huligānismu vai lietojis
narkotiskās vai psihotropās vielas bez
ārstniecības personas norādījuma ,vai
atradies dzērumā, vai nodarbojies ar
ubagošanu – vecākiem vai personām,
kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.
15.1. Par tādām pašam darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas –
vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.
16. Par bērnu vecumā līdz 16 gadiem
atrašanos publiskās vietās, no plkst. 23:00
līdz plkst.06:00, bez vecāku vai personu,
kas viņus aizstāj klātbūtnes – vecākiem
vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no
desmit līdz divdesmit pieciem latiem.
17. Par nepilngadīgā atrašanos izklaides vietā, laikā no plkst. 22:00 līdz
plkst. 06:00 kur tiek realizēti tabakas
izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni,
bez vecāku vai personu , kas viņus aizstāj
klātbūtnes – izklaides vietas īpašniekam
vai attiecīgā pasākuma organizatoram,
uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.
(turpmāk vēl)

Neretas novada vēstis

Informācija

Apsveicam!

Informācija lauksaimniekiem

Pasākumi Neretas novadā augustā

Noteikts diferencēts piena kvotas atsavināšanas mehānisms

Līdz gada beigām Neretas pagasta bibliotēkā turpinās grāmatu dāvināšanas akcija
„Dāvanai bibliotēkai….”Jaunākos preses izdevumus, nenovecojušas grāmatas saturā
un izdevuma gadā var dāvināt visās novada pagastu bibliotēkās. Sīkāka informācija
pa tel. 65176162.
7.08 Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas stadionā Neretas pagasta Sporta svētki.
08.08. Pilskalnes pagasta bibliotēkā tematiska izstāde aktierim
”P. Butkevičam-70”.
Augustā Neretas novada bibliotēkās piedāvājam bibliotēkas pakalpojumus
apmeklētājiem ”RE, KO BIBLIOTĒKĀ VAR!”.
Augustā Neretas pagasta bibliotēkas lasītavā grāmatu jaunumi bibliotēkā.
Augustā Neretas pagasta bibliotēkā - izstāžu zālē gleznu izstāde ”Vasaras
noskaņas….”.
Augustā Neretas pagasta bibliotēkas lasītavā, Mazzalves pagasta bibliotekāres
R.Rēzes foto izstāde „Susēja - zaļais krasts.”.
18.08. Sproģu pagasta bibliotēkā bērnu zīmējumu konkurss - izstāde „Es un internets bibliotēkā…”.
21.08. J.Jaunsudrabiņa muzejā „Riekstiņos”, Jāņa Jaunsudrabiņa 133.dzimšanas
dienas atceres pasākums.
21.08. Sproģos un Zalvē Zalves pagasta Sporta svētki
Līdz 31.08. Neretas pagasta bērnu bibliotēkā Ilzes Karsas no Valmieras bibliotēkas
iniciatīvas rezultātā tapušo atbalsta projektu Bērnu žūrijas bibliotēkām akcija ”Lasošā
vasara ar Bubblicious .” Sīkāka informācija par akcijas norisi augusta mēnesī pie
bērnu bibliotēkas vadītājas B.Petrones. Tel.65176504.
Augustā - līdz gada beigām, Sproģu pagasta bibliotēkā VKKF mērķprogrammas
projekta „Bērnu žūrija” lasīšanas aktivitātes. Aicināti piedalīties bērni, kuri dzīvo
Sproģos un Zalvē. Projekta noslēgumā dalībniekus gaida pārsteiguma balvas!
Augustā Mazzalves pagasta bibliotēkā lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem
noslēgumā ar radošiem zīmējumiem par izlasīto grāmatu “Mana vasara ar grāmatu
varoņiem”.
Augustā Mazzalves pagasta bibliotēkā novadpētniecības materiālu izstāde „Mazzalve
laikmetu griežos.”.
Augustā - līdz gada beigām Pilskalnes pagasta bibliotēkā VKKF mērķprogrammas
projekta „Bērnu žūrija” lasīšanas aktivitātes. Aicināti piedalīties bērni, kuri dzīvo
Pilskalnē .Projekta noslēgumā dalībniekus gaida pārsteiguma balvas!
Augustā Pilskalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes:
A.Grīnam - 115; M. Kosteņeckai - 65; E. Līvam - 86.
28.08. Mazzalves pamatskolā Mazzalves pamatskolas absolventu un darbinieku
salidojums (aprit 170 gadu izglītības ieviešanai Mazzalvē un 80 gadu Mazzalves skolai Ērberģes muižas ēkā).
Augustā
Pilskalnes pagasta bibliotēkā izstāde - pasākums „Ziedi
kompozīcijās.”.
___________________________________________________________________

Valdība šodien akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru
kabineta noteikumus „Grozījumi Ministra kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi””, kuri precizē piena kvotu
papildināšanas mehānismu valsts rezervē.
Noteikumu grozījumos noteikts diferencēts piena kvotas atsavināšanas
mehānisms, lai veicinātu valsts rezervē esošās piena kvotas papildināšanu un tās
piešķiršanu tiem ražotājiem, kas pieprasījuši papildu kvotu, jo ir pārsnieguši piena
kvotas izpildi vai palielinājuši ražošanas apjomu un savu ganāmpulku.
Normatīvā akta grozījumi nosaka, ka mazāks kvotas samazinājums, tas ir, 5%
apmērā no neizpildītā apjoma, tiek piemērots saimniecībām, kuras ir realizējušas piena daudzumu 71% - 85% apmērā no piešķirtā kvotas apjoma. Tām saimniecībām,
kuras ir realizējušas līdz 70,9% no piešķirtā kvotas apjoma, paliek spēkā līdzšinējā
kārtība, t.i. piena kvota tiek samazināta par 50% no neizpildītā apjoma. Pilnībā kvota
tiek atsavināta tām saimniecībām, kuras kvotas ietvaros vispār nav realizējušas pienu, bet ja saimniecība tomēr plāno turpināt piena ražošanu, tad tai ir iespēja saņemt
atpakaļ piena kvotu 50% apmērā no atsavinātā daudzuma. Šādu normu piemērošana
dod iespēju palielināt valsts piena kvotas rezervi, radot iespēju no valsts rezerves
piešķirt kvotas jauniem piena ražotājiem un tiem, kuri ražo vairāk nekā ļauj jau
piešķirtās kvotas.
Dokumentā veikti arī grozījumi, kas uzlabos informācijas apmaiņu starp
Lauksaimniecības datu centru (LDC) un piena ražotāju, paredzot, ka informācijas
apmaiņa varēs notikt, nosūtot mobilā telefona īsziņu, elektroniskā pasta vēstuli,
sazinoties telefoniski vai informējot speciālistus reģionos. Tādējādi tiks veicināta piena kvotas pilnīgāka izmantošana, samazināsies neaktīvo kvotu apjoms, tā papildinot
valsts rezerves apjomu.
Pēc LDC datiem, Latvijā ir 15 941 kvotas īpašnieki, no kuriem 14 538 ir piegādes
kvotu īpašnieki, 760 tiešās tirdzniecības kvotu īpašnieki un 643 piegādes un tiešās
tirdzniecības piena kvotu īpašnieki, bet aktīvi darbojas tikai 11 465 kvotu īpašnieki,
kā arī 63 piena kvotu pircēji.
Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā ‘Latvijas Vēstnesis”.
Ar pilnu dokumenta tekstu var iepazīties interneta mājas lapas saitē www.mk.gov.lv
Informāciju sagatavoja Solveiga Lazovska
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece
tālrunis: 67027498, Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

Sākas lauksaimniecības skaitīšanas informācijas ieguves 2. posms

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 2010. gadā veic apjomīgāko lauksaimniecības
statistisko apsekojumu - lauksaimniecības skaitīšanu, kura tiek veikta reizi 10 gados
visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs (sk. rakstu www.agropols.lv).
Kā stāsta CSP Lauksaimniecības statistikas daļas vadītāja Anita Raubena, 2010.
gada lauksaimniecības skaitīšanas informācijas ieguves 1. posms noritēja šā gada
aprīlī un maijā, kad CSP intervētāji aptaujāja ES platību maksājumu pretendentus
Lauku atbalsta dienesta Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs un sektoros, kur
tika pieņemti lauksaimnieku atbalsta maksājumu pieteikumi. Šādā veidā iegūstot
informāciju tika ekonomēts gan laiks, gan arī valsts finanšu līdzekļus. Pirmajā 13.augustā pulksten 20:00 Ērberģes estrādē VDK (Valles dramatiskais kolektīvs)
lauksaimniecības skaitīšanas posmā tika iegūta informācija no 38,3 tūkst. lauku rādīs Rūdolfa Blaumaņa lugu “Trīnes grēki” režisore Aija Skosa. Ieeja par ziedojumiem.
saimniecību.
No 16.augusta līdz 27.augustam Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē
CSP 2010. gada 1. jūlijā sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centru (LLKC) uzsāk lauksaimniecības skaitīšanas informācijas ieguves 2. posmu. Šī
apskatāma izstāde “Ziedi gleznās un vāzēs”
posma ietvaros LLKC intervētāji jūlijā un augustā apmeklēs lauku saimniecības, par
Izstāde atvērta darba dienās no pulksten 10:00 līdz 14:00. Visi mīļi gaidīti!
kurām pavasarī netika iegūta informācija, un veiks intervijas saimniecībās.
___________________________________________________________________
Mazākās lauku saimniecības (kopumā apmēram 8 tūkst.) no jūlija līdz septembra
beigām tiks aptaujātas pa tālruni ar CSP telefoninterviju centra starpniecību.
Līdz 18. augustam muzejā “Riekstiņi” skatāma Jāņa Tālberga foto izstāde “Skaista
CSP pateicas par atsaucību lauksaimniekiem, kuri jau ir snieguši informāciju,
mana tēvu zeme” papildinājumā - Neretas pagasta senās seģenes un māla trauki
Lauku atbalsta dienestam un LLKC par sadarbību un atbalstu, kā arī cer uz turpmāku
Lustīga
kopā būšana, jautrošanās, sadziedāšanās un sadancošana latviski senatnīgā
atsaucību un sapratni lauksaimniecības skaitīšanas norisē.
un mūsdienu stilā.

Atgādinājums: Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē
Atgādinām, ka no 01.07.2010. līdz 01.08.2010. ir jāiesniedz veidlapa „Pārskats
par stāvokli ganāmpulka novietnē” par dzīvnieku skaitu uz 01.07.2010./ mājputniem,
bišu saimēm,kažokzvēriem,akvakultūras/ Veidlapa nav jāpilda par individuāli
apzīmējamiem dzīvniekiem / zirgiem,liellopiem,aitām,kazām,cūkām/.
Veidlapu var izdrukāt no LDC mājas lapas, vai pārskatu ir iespējams paziņot elektroniski.
Informāciju sagatavoja D.Avena
Neretas nov.Lauku att.spec.
Tel.26516730; 65176489
___________________________________________________________________

Re, ko bibliotēkā var!
Aicinām ikvienu atnākt uz bibliotēku un uzzināt, cik daudz iespēju mēs varam
šodien piedāvāt. Katrs interesents bibliotēkā noteikti atklās ko jaunu!
Noderīgas grāmatas, laikraksti un žurnāli, internets, datu bāzes , telpas darbam un
vieta izklaidei- viss vienuviet, visiem par brīvu!
Atnāciet un uzziniet , kā var ietaupīt laiku un naudu, prasmīgi izmantojot
mūsdienīgos informācijas resursus.
Mūsu mērķis: palīdzēt lietotājiem orientēties bibliotēku informacionālajā telpā:
piedāvāt pakalpojumu piedāvājumu, nodrošinot efektīvu bibliotēku resursu
izmantošanu!
Neretas novada bibliotēkas
“Neretas novada vēstis”- Neretas novada domes izdevums.
Izdevumu veido: A.Kviesis. Adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV-5118.
Tālrunis 26345400, fakss 65176536, e-pasts nereta.lv@inbox.lv
Iespiests SIA “Erante” tipogrāfijā Jēkabpilī. Tirāža 1000 eksemplāru.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Apsveicam jūlijā dzimušos
novada iedzīvotājus nozīmīgās
dzīves jubilejās!
Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek,
Sapņo, tie tavi svētītie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.
/F. Dziesma/
60 gadi
Ruta Kažemaka Zalvē
Vilis Dardecs Neretā
Jānis Jakundovičs Neretā
65 gadi
Dzidra Požarska Mazzalvē
Lidija Bleive Mazzalvē
Ilgvars Dauškans Neretā
70 gadi
Terēza Ozoliņa Zalvē
Elvīra Plēsuma Mazzalvē
Juris Dreijeris Mazzalvē
Ēvalds Beķeris Zalvē
75 gadi
Dzidra Tilinde Mazzalvē
Irēna Andžāne Neretā
Ivans Skorohodovs Neretā
80 gadi
Marta Kalniņa Mazzalvē

Stipru veselību un dzīvesprieku
jubilāriem dzimšanas dienās vēlot,
sveic Neretas novada dome!
_______________________________

Neretas novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļa informē
No 2010.gada 19.jūnija līdz 2010.
gada 18.jūlijam ir veikti sekojoši
civilstāvokļa reģistra ieraksti:
Sandrai Bulindžai un Artūram Demkovam piedzimusi meitiņa Keita Patrīcija
Solvitai un Guntim Bukšiem piedzimis
dēls Gvido

Sporta svētki Nereta 2010 „... Sapņi atgriežas...”
2010.gada 7.augustā

900-1000 – dalībnieku reģistrācija
1000 – svētku atklāšana
1020 – Sacensības komandu sporta veidos
pludmales volejbols vīriešiem 3:3 (komandā 4)
pludmales volejbols senioriem 3:3 (komandā 4)
volejbols sievietēm 4:4 (komandā 5)
minifutbols vīriešiem 5:5 (komandā 6)
strītbols vīriešiem (komandā 4)
1300 – ugunsdzēsēju stafete vīriešiem (5 dalībnieki)
ugunsdzēsēju stafete sievietēm (5 dalībnieki)
1700 – virves vilkšana vīriešiem (6 dalībnieki)
virves vilkšana sievietēm (6 dalībnieki)
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1100 – Individuālās sacensības
šaušana ar pneimatisko šauteni
šaušana ar pneimatisko pistoli
šaušana ar arbaletu
šautriņu mešana mērķī
šaušana ar kaķeni
katakombu pārvarēšana
zvejnieka zābaka mešana
austrumu ieroču cīņas māksla „Nindzja”
1300 – velosacensības bērniem (7g.-15g.)
1400 – sacensības auto veiklības braucienos
1400 – sacensības ar BMX velosipēdiem

1200 – Latvijas labāko velotriālistu paraugdemonstrējumi
1200 – svētku salūts
1100 – 1600– Brīvā laika parks; piepūšamā atrakcija”Slidkalniņš”, atrakcijas, spēles bērniem un pieaugušajiem.
1800 – Lielās balvas izloze
1900-2100– pacelšanās gaisa balonā
Svētku laikā iespēja lidot ar lidmašīnu un deltoplānu - neticami, bet fakts!!!
Balvās T krekli, kausi un medaļas izgatavotas pēc specpasūtījuma tikai un vienīgi Sporta svētkiem „... Sapņi atgriežas...”
Sporta svētkos par Jūsu labsajūtu, ēdieniem un dzērieniem rūpēsies SIA „Falko - 2”.
Vakarā lustīga ballēšanās Neretas brīvdabas estrādē.

Ar Jūsu atbalstu ceram uz satriecoši jaukāko,
ovācijām skaļāko un balvām bagātāko „Sapņu atgriešanos” Neretā!
Sīkāka informācija 28355950, Imants.

