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Neretā atklāj strūklaku

2010.gada jūnijs

Sveicam Līgo svētkos visus novada iedzīvotājus!
Priecīgus un skanīgus Jāņus!

Tik reizi gadā atnāk
zāļu vakars,
Kad Jāņu ugunskuri visus
kopā sauc,
Kad slēpjam savu rūpju dienu
Zem jasmīnu un ozollapu
vainagiem.
Balss aiznes pāri
kalniem „Līgo”
4.jūnijā svinīgi atklāja strūklaku slimnīcas darbinieki.
Uz sarīkojumu bija ieradušies It visiem, kurus piemin sirds!
pie Neretas sociālā aprūpes cen-

tra. 1963.gadā būvētā strūklaka bija
klusējusi 32 gadus, līdz beidzot
piepildījās šīs iestādes darbinieku un
vadītājas sapnis par fontāna darbības
atjaunošanu.
Atklājot svinīgo daļu Sociālā
aprūpes centra vadītāja Ina Riekstiņa
teica sirsnīgus vārdus pasākuma
dalībniekus, īpašu paldies sakot atjaunotā objekta sponsoram
uzņēmējam Jurim Budrim. Neretieši,
kuri uz šo pasākumu bija pulcējušies
kuplā skaitā, kā arī tuvi un tāli viesi drīz kļuva par aculieciniekiem
mirklim, kad gaisā uzšāvās baltas
ūdens strūklas. Ar strūklakas
atklāšanu Neretas SAC kolektīvu
sirsnīgi sveica Neretas novada domes
un vidusskolas pārstāvji, Neretas pašvaldības izglītības nodaļas
un pagasta pārvalžu vadītāji, aptiekas un neatliekamās medicīniskās
palīdzības darbinieki, ģimenes ārstu
privātprakses pārstāvji un bijušie

vairāki medicīnas darbinieki, kuru
darba gaitas saistās ar šo ārstniecības
iestādi. Slimnīca Neretā gan nedarbojas jau kopš pagājušā gada septembra, tomēr šis pasākums deva
iespēju bijušajiem slimnīcas darba
kolēģiem satikties sirsnīgā un svinīgā
gaisotnē, lai kavētos atmiņās par
kopā pavadītajiem gadiem.
Pasākuma laikā skatītājus ar
priekšnesumiem priecēja saksofonists Ziedonis Vilde, vietējais ansamblis „Krīzes laika muzikanti”,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bērnu deju kolektīvs un kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis.
Jācer, ka šī strūklaka kalpos vēl daudzus gadus un būs kā
papildinājums sakārtotajai apkārtnei
ap Sociālā aprūpes centra ēku. It īpaši
tā neretiešus priecēs krēslas stundās,
kad baltās ūdens šaltis rotāsies gaismas staros, piepildot apkārtni ar vieglu šalkoņu.

5. - 6.jūnijā Neretas novadā
viesojās SIA „Impro ceļojumi”
gidi - eksperti. Gatavojoties viņu
uzņemšanai, grupa interesentu no
visiem Neretas novada pagastiem pusgada garumā apzināja interesantākos
tūrisma objektus Neretas novadā.
Tika izstrādāti tūrisma piedāvājumu
un maršrutu varianti.
Šajā
braucienā
Mazzalves
pagastā piedāvājām apskatīt Eiropas koka arhitektūras mantojumu
Kankalu baznīcu, Jolantas Ratnieces ozolzīļu kafejas ražotni, vides
mākslinieka, fotogrāfa Valdemāra
Helmaņa izveidoto baznīcu zem
klajas debess „Svēteļi”, „Zemturu”
saimniecībā izveidoto viesu atpūtas
vietu pie Mēmeles ar laivošanas
iespējām, Ādamu ģimenes zemnieku saimniecību „Krasti - B” un
Ērberģes muižu ar leģendu takām
un dažādu sportisko aktivitāšu

iespējām. Zalves pagastā ceļotājiem
bija iespēja apskatīt Mazzalves
baznīcu, Neretas pagastā - Neretas
centru, ar J.Jaunsudrabiņu saistītās
vietas („Riekstiņu” muzeju „Impro ceļojumi” jau bija apzinājuši),
piedāvājām apskatīt arī rokdarbu
izstādi Neretas kultūras namā.
Lūcija Ķuzāne un pilskalnieši viesus
iepazīstināja ar Pilskalnes pagastu:
„Impro ceļojumu” gidi pabija Pilkalnes muižā, Veseļa dzimtajās mājās
„Āniņos”, Strobuku pilskalnā, Gricgales muižā un Medņu krogā.
Paldies visiem, kuri atbalstīja ideju par tūrisma maršrutu izveidi Neretas novadā un atļāva „ekspertēt” savus piedāvājumus „Impro ceļojumi”
gidiem, lai tos, iespējams, nedaudz
koriģētus un papildinātus, 2011.gadā
varētu iekļaut „Impro” ceļojumu
katalogā!
Ž.Miezīte

Novēl Neretas novada dome

Sociālo darbinieku pieredzes apmaiņa
10.jūnijā Neretas novadā viesojās
15 sociālajā sfērā strādājošie no
Apes novada pašvaldības. Viņu vidū
Sociālā aprūpes centra vadība, sociālā
dienesta darbinieki, aprūpētāji un
sociālās komitejas deputāti. Doties
iegūt pozitīvo pieredzi uz mūsu novadu apeniešus pamudināja tas, ka abās
mūsu pašvaldībās ir līdzīgi apstākļi.
Neretas un Apes novados ir vienāds
iedzīvotāju skaits un tie ir stipri
līdzīgi pēc teritorijas lieluma. Abi novadi atrodas pierobežā- viens Lietu-

vas, otrs Igaunijas un abos pēc novadu reformas apvienojušies pa četriem
pagastiem. Iegūt pozitīvo pieredzi
sev līdzīgā novadā ir svarīgāk nekā
lielā pašvaldībā.
Šajā tikšanās reizē satikās cilvēki,
kuri ir lieli sava darba patrioti un
ar lielu entuziasmu risina esošās
problēmas. Neretas sociālā centra vadītāja Ina Riekstiņa izrādīja
sabraukušajiem viesiem centra telpas un pastāstīja par situāciju savā
iestādē. Ciemiņi no Apes viesojās

novada domē un sarunās ar mūsu
sociālā dienesta darbiniekiem dalījās
pieredzē, kā labāk risināms viens vai
otrs jautājums.
Vēlāk mūsu viesi kultūras programmas ietvaros devās apskatīt
Neretas baznīcas un kultūras namu,
kā arī Ērberģes muižu.
Šādas tikšanās ir ļoti nozīmīgas,
lai katra puse var mācīties viena no
otras. Bet iegūtā pieredze ir svarīga
sastāvdaļa, lai paplašinātu personīgo
un profesionālo redzesloku.

Tūrisma piedāvājumi Neretas novadā

Aicinām piedalīties akcijā ”Dāvana bibliotēkai….”
Bibliotēka jebkuram no mums
saistās ar iespēju lasīt jaunās
grāmatas un periodiku. Ienākumi
kļuvuši mazāki, cilvēki zaudējuši
darbu,
tāpēc biežāk dodas uz
bibliotēku, kur labprāt pavada lielu
daļu dienas bibliotēkas vidē – meklē
internetā sev piemērotu darbu,
sameklē kādu romānu, kuru vairs
nevar atļauties nopirkt, vai laikrakstu, kuru nevar atļauties abonēt.
Sākot ar 2009. gadu 1.jūliju Neretas
pagasta bibliotēkas nozīme vismaz
teorētiski pieaugusi- tā ir kļuvusi
par novada centra bibliotēku. Tas
nozīmē, ka vajadzīgo informāciju un
palīdzību te var meklēt jebkurš novada iedzīvotājs, ja viņš to neatrod
sava pagasta bibliotēkā. Tāpēc papildus piešķirtajam finansējumam fonda
papildināšanai 2010. gadā grāmatām
Ls 600, periodikai Ls 300, Neretas novada bibliotēka piedalījās 9.

Grāmatu svētku organizēšanā , kuru
ietvaros ievērojami papildināja savu
fondu.
Domājot par turpmāko bibliotēkas
darbu, ļoti vēlamies, lai ekonomiskās
krīzes laikā bibliotēka var kalpot par
vietu, kur var atrast sev nepieciešamo
informāciju, lasāmvielu izklaidei,
satikties ar cilvēkiem un smelties
spēku dzīvot un izturēt visus dzīves
uzliktos pārbaudījumus. Ļoti daudz
atkarīgs no mūsu finansiālajām
iespējām, kā arī no pašiem. Domājot
par bibliotēkas izaugsmi esam gatavi uzklausīt jūsu ierosinājumus.
Domājot par to, lai ierodoties
bibliotēkā
pēc
nepieciešamās
grāmatas,
jums,
apmeklētājiem
nenāktu vilties, gribam aicināt
piedalīties mūsu organizētā akcijā:.
„Dāvana bibliotēkai…..”
Zinot, ka viegli neklājas nevienam, gribam rosināt mūsu novada

iedzīvotājus, bibliotēkas lasītājus,
bijušos un esošos studentus ieskatīties
savos grāmatu plauktos, ja tur atrodas kāda aizmirsta ,kāda saturā
un izskatā nenovecojusi grāmata
lūdzam atnest un uzdāvināt to savai
bibliotēkai. Par to pateicīgas būsim
ne tikai mēs, bibliotekāres, bet arī
kāds esošais vai topošais bibliotēkas
apmeklētājs. Neļaujiet iegult savā
plauktā arī jaunākai izlasītai preseiuzdāviniet tai otru mūžu; padomājiet,
cik daudziem cilvēkiem sagādāsiet
lasīšanas prieku! Aicinām atbalstīt
arī citas pagastu bibliotēkas Neretas
novadā.
Akcija turpināsies visa gada
garumā. Gada noslēgumā pateiksimies saviem lasītājiem, kuri bez
īpaša uzaicinājuma būs atbalstījuši
bibliotēku un papildinājuši mūsu
grāmatu un žurnālu klāstu.
Neretas pagasta bibliotekāres
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Neretas novada vēstis

Konkursa „Par Neretas novada atpazīstamības zīmes (logo) izstrādi” nolikums
I Vispārīga informācija
1. Konkursu rīko Neretas novada
dome, Rīgas iela 1, Neretas pagasts,
Neretas
novads, LV-5118.
2. Konkursa mērķis – izstrādāt Neretas novada logo, lai sekmētu novada
atpazīstamības un vienota vizuālā tēla
veidošanu.
3. Konkursa rezultātā apstiprinātais
Neretas novada logo tiks izmantots
novada
interneta vidē, informatīvajos un
prezentācijas materiālos (bukleti,
suvenīri, reklāmstendi, vimpeļi,
nozīmes, vizītkartes u.c.).
4. Logo jāietver novada nosaukums.
5. Konkurss ir atklāts, tajā var
piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona, vai personu grupa.
6. Viens dalībnieks var iesniegt
vairākus darbus. Katrs piedāvājums
jānoformē un jāiesniedz atsevišķi
šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
7. Darbam jābūt autora vai autoru
grupas radītam jaundarbam.
8. Darbs jāsagatavo kā grafisks
zīmējums vai datorsalikums uz A4

formāta lapas,
kuram pievienots īss, paskaidrojošs
apraksts un devīze, kas kopā ar
zīmējumu
ievietots slēgtā aploksnē.
9. Atsevišķā aploksnē darbam pievienojama informācija par autoru
(vārds,
uzvārds, telefona Nr., e-pasta adrese).
10. Darbi iesūtāmi pa pastu: Neretas
novada dome, Rīgas iela 1, Neretas
pagasts,
Neretas novads, LV- 5118, ar norādi NERETAS NOVADA LOGO. Darbu
var
iesniegt arī personīgi Neretas novada
domē vai pagastu pārvaldēs.
11. Iesniegtie konkursa darbi tiek
numurēti un reģistrēti speciālā
reģistrā to
saņemšanas
secībā.
Aploksnes
neatvērtā veidā tiks saglabātas līdz to
atvēršanai. Konkursa komisija līdz
piedāvājuma atvēršanas brīdim ziņas
par
saņemto pieteikumu skaitu un
iesniedzēja personu nesniedz.
12.
Vērtēšanas
process
tiks
atspoguļots protokolā.

13. Konkursam iesniegtos darbus
atpakaļ neizsniedz.
15. Konkursa norises laiks: no 2010.
gada 1.jūlija līdz 2010. gada 15.augustam.
II Konkursa darbu vērtēšana
1. Konkursa darbi tiks izlikti Neretas
novada domes tradīciju zālē, pagastu
bibliotēkās.
2. Konkursa darbus izvērtē ar domes
lēmumu apstiprināta vērtēšanas
komisija
līdz 2010. gada 5. septembrim.
3. Konkursa komisija novērtēs katra
iesniegtā darba atbilstību saskaņā ar
konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām.
4. Neretas novada logo vērtējuma
pamatkritēriji:
1. Logo vizuālā pievilcība un
uztveramība
2. Logo saturs, tā vizuālais
noformējums, krāsu salikums un
saistība ar
vārdu NERETAS novads.
3. Logo izmantojamības iespēju
daudzpusība un daudzveidība.

5. Katrs komisijas loceklis piešķir
punktus par katra iesniegtā darba
atbilstību
augstāk norādītajiem kritērijiem
(maksimālais punktu skaits – 10).

iegūst vienādu vērtējumu, naudas
balva tiek dalīta.
5. Konkursa komisijai ir tiesības
pagarināt konkursa darbu
pieņemšanas un
rezultātu paziņošanas laiku.

III Konkursa komisijas tiesības un
VI Rīcība pēc konkursa noslēguma
pienākumi
1. Konkursa komisija darbu
izvērtēšanai var lūgt dizaina vai
mākslas speciālistu
konsultācijas.
2. Konkursa komisija var lūgt
autoram veikt iesniegtā darba
papildinājumus.
3. Pēc konkursa uzvarētāja
pasludināšanas Neretas novada dome
iegūst
ekskluzīvas tiesības uz logo un
devīzes izmantošanu interneta vidē,
informatīvajos un prezentācijas
materiālos bezatlīdzības kārtībā.
4. Konkursa komisija pēc darba
izvērtēšanas nosaka konkursa
uzvarētāju,
piešķirot naudas balvu Ls 100,(viens simts latu). Ja vairāki darbi

1. Konkursa komisijai jāiesniedz
konkursa uzvarētāja darbs Neretas
novada
domei konkursa rezultātu
apstiprināšanai.
2. Pēc konkursa rezultātu
apstiprināšanas dome sagatavo
līguma projektu ar
konkursa uzvarētāju par logo
izmantošanas nosacījumiem. Sagatavotais
līguma projekts tiek saskaņots ar
konkursa uzvarētāju un stājas spēkā
pēc tā
parakstīšanas.
3. Novada dome var pieņemt
lēmumu par apstiprinātā logo
izmantošanu novada
ģerboņa un karoga metu izstrādei.

Mācās pirmsskolas un sākumskolas skolotāji
Kad noslēdzies mācību gads,
beiguši mācības skolēni, savas
zināšanas tālākizglītības kursos papildina skolotāji.
7.-9.jūnijā Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš”
36 pirmsskolas un sākumskolas
skolotājiem bija iespēja apgūt ar
IZM saskaņotu tālākizglītības programmu „Mācīšanās un pētniecisko
prasmju
veicinošas
mācību
vides veidošana”. Kursus vadīja
Daugavpils universitātes profesore, matemātikas mācību grāmatu,
palīglīdzekļu skolotājiem, kā arī

darba burtnīcu skolēniem autore
Elfrīda Krastiņa un citi Daugavpils
universitātes speciālisti.
Kursi tika organizēti Neretā,
lai Neretas novada pedagogiem
nevajadzētu tērēt naudu ceļa izdevumiem, lai samazinātu mācību
izdevumus. Visi Neretas novada
pirmsskolas izglītības pedagogi un
5 sākumskolas skolotāji no Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas un
Mazzalves pamatskolas tagad ir
saņēmuši apliecības par normatīvajos
aktos noteikto tālākizglītības kursu
apgūšanu. Neretiešiem pievienojās

arī kaimiņnovadu pirmsskolas un
sākumskolas skolotāji no Viesītes
vidusskolas, Rites pamatskolas,
Biržu pamatskolas, Viesītes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte”, Aknīstes novada
pašvaldības izglītības iestādes
„Bitīte”.
Kursu
noslēgumā
pedagogi rosināja Neretas izglītības un
kultūras nodaļas vadītājai Žanna
Miezītei arī turpmāk organizēt šādus
kursus Neretā.
Ž.Miezīte

CEĻOJUMS PA DZIMTO NOVADU
Vasara ir piemērotākais laiks
ceļošanai. Apskatot tēvzemes
skaistākās un ievērojamākās vietas gūstam prieku, papildinām
zināšanas vēsturē un lietderīgi pavadam saulainās dienas. Ceļojumi
nedēļu nogalēs bija populāri arī
pirmās Latvijas Republikas laikā.
Mūsu puses kultūrvēsturiskie
objekti un skaistā daba arī tolaik priecēja tūrisma cienītājus,
tādēļ bieži vien viņu ceļojumu
maršruts veda uz mūsu novadu.
Mūsdienās aplūkot visus Neretas
novada dabas objektus un kultūras
pieminekļus, ko tūristi varēja
skatīt pirms vairāk kā 70 gadiem,
vairs nav iespējams. Tādēļ šodien
iepazīt mūsu novada vietas tālaika
ceļotāju acīm, varētu būt visai interesanti.
Pēc Jāņiem bija vislabākie apstākļi
ceļošanai, jo tad iestājās īstā vasara.
To tūristi labprāt izmantoja. Upes
deva brīnišķīgu iespēju ceļot ar laivu,
taču daudz populārāki 30.gados bija
ceļojumi ar divriteni, un mūsu puses
baltie lielceļi šādiem izbraucieniem
bija īsti piemēroti. Ceļojumu varēja
sākt no Zalves ciematiņa, no luterāņu
baznīcas, kurā par mācītāju kalpojis Jaunais Stenders. Zalves kapsētā
var apskatīt revolucionāra, skolotāja
un dzejnieka Jūlija Dievkociņa atdusas vietu. Uz viņa kapa pieminekļa
lasāms: „Kad pagurst prāts un atkrīt
rokas, atminiet savu varoņu mokas!”

Garām Šuvalova muižai traucamies
Neretas virzienā. Vairākus kilometrus nobraukuši jau pa krietnu gabalu
var saskatīt Neretas baznīcas torni.
Neretas miesta bruģis pamatigi izdrebina līdz izbraucot cauri miestam ceļš
ieslīd lēzenā ielejā. Ceļam abās pusēs
šalc kupli koki, bet talāk paceļas kalnu pauguri. Turpat aiz kalna redzams
Ķesteru skolas jumts.Priekšā dzirdama dobja rūkoņa. Tās ir Susejas upes
dzirnavas, kas strādā ar pilnu sparu.
Pie tās sarindojušies daudz pajūgu
ar baltiem miltu maisiem un piena
kannām. Tepat ari Neretas pienotava,
kas strādā līdz vēlai pēcpusdienai.
Darba ir daudz, jo šai apkārtnē ir sešas
krējotavas un piens saplūst uz Neretu
no visiem kaimiņu pagastiem. Pa labi
aiz dzirnavām kuplos kokos iegrimusi
romantiskā dzirnavu sala, kura plašā
apkārtnē iecienīta kā skaista svētku
un zaļumballīšu rīkošanas vieta. Latvijas Naionālās Jaunatnes savienības
vietējā nodaļa salā uzcēlusi glītu
skatuvīti. Virs ēkas jumta lepni plīvo
Latvijas karogs. Aiz dzirnavām ceļš
iet stāva kalnā. Kalna pakājē vairākas
mājas, bet lejā dūc zāģu gateris. Kad
sasniegta kalna virsotne, atklājas
brīnišķīgs skats. No šejienes redzams
Neretas miestiņš ar apsūbējušo
baznīcu. Tālāk koku gatve, stacija,
tad kalni, kā arī Zalves un Saukas zilie
sili. Šie meži un gaišā, saules pielijusī
diena, viss tas rada nepārspējamu
panorāmu. Nereta ir dzimtā vieta
latviskās dzejas iesācējam Kristoforam Fīrekeram, rakstniekiem Jānim
Jaunsudrabiņam un Jānim Veselim.

Neretas baznica ir viena no vecākām
baznicām Latvijā. To pabeidza būvēt
1593. gadā Vilhelms fon Eferns un
viņam par piemiņu baznicas sienā
iemūrētas divas akmens plāksnes
ar tekstu. Baznīcā apskatāmi vērtīgi
mākslas priekšmeti, un ar to saistās
visdažādākie nostāsti.
Leišmalē redzami kalni, lejas,
meži un pār visu zilā debess. Tas
viss un vēl neretiešu mājas kūpošiem
skursteņiem rada neaizmirstama
panorāma. Kilometru stabs norāda,
ka līdz Erberģei 25 kilometri. Ceļš
strauji noiet ielejā. Stāvi kalni šeit
mijas ar dziļām lejām, tādēļ pāris kilometrus jāiet kājām, jo ar riteni grūti
braukt. Uzejot kalnu galos paveras
skaists skats uz krāsainajiem Neretas
ēku siluetiem. Krāsām izraibinātais
miestiņš ar zaļajiem kokiem, liekas
kā ieslīdējis dziļā lejā, kam visapkārt
lieli kalni. Nereta jau pazūd no skata,
kad pārbraucam aizaugušu dzelzceļa
līniju, pa kuru kādreiz mazais
„bānītis” gājis uz Lietuvu. Kalnā
Kalna muiža un veci šķūņi. Tālāk Pilkalne, kas apkārtnē pazīstama ar saviem labi izdedzinātajiem ķeģeļiem.
Netālu no ceļa galvu uzcēlis stāv
ķieģeļu cepļa lielais skurstenis. Pa
bruģi vairāki bērīši velk smagus sarkanu ķieģeļu vezumus.
Apkārtne šeit vienmuļa, bet lauki
zemi un krūmiem aizauguši. Daudz
birztalu. Pabraucot garām Silavēveru
pasta un telefona nodaļai ainava
līdzīga. Redzams, ka iedzīvotāji
šeit dzīvo visai trūcīgi. Kādā vietā
redzams šāds kuriozs: kāds jaunsaim-

nieks pašā ceļa malā uzcēlis diezgan
palielu, labu dzīvojamo māju, tikai
logus izcirtis ļoti šaurus, kā parasti to
dara pirtim. Skats ļoti dīvains. Pirmā
acumirkli ieraugot šādu dzīvojamo
ēku, gribot negribot jāpasmaida.
Gricgales centrā skola, tautas
nams, pasts un citas sabiedriskās ēkas.
Apskates vērts ir Gricgales muižas
ansamblis, kas vienas nakts laikā
kāršu spēlē vairākkārt nomainījis
savus saimniekus. Jāatzimē, ka šajā
klusajā Leišmalē 1862.gadā dzimis populārais “Pēterburgas avižu”
izdevējs un redaktors Oskars Rāviņš.
Viņš bija Gricgales skolotāja dēls.
Aiz Gricgales ceļš pietuvojas
Lietuvas robežai. Pāri Mēmeles upei
redzamas leišu nabadzīgās būdiņas.
Tālu gan skats nesniedzas, jo visur
krūmi un meži. Par cik pašā upes
malā lauku nav, bet tikai pļavas, tad
leišu raksturīgās zemes strēmeles šeit
neizdodas ieraudzīt.
Turpinot ceļu gar pašu robežu
drīz sasniedzam Vecmēmeli. Šeit ne
tikai jauka vieta un muiža, bet arī ļoti
skaista aleja. Pie Vecmēmeles ceļš
pavirzās nedaudz augstāk, apkārtne
kļust gaišāka un šur tur redzamas
kalnainākas vietas un labākas mājas.
Vienā vietā upes līci ierīkots dejas
laukums, bet turpat ceļmalā maza
neapdzīvota mājiņa ar stikla jumtu
uz kuras satrunējušām durvīm ar
krītu lieliem burtiem uzrakstīts:
„Garderobe”. Vecmēmelē darbojās
spirta brūzis, kur zemnieki no
plašas apkārtnes rudeņos nodod savus kartupeļus valsts „ūdentiņa”

tecināšanai.
Dodoties tālāk sasniedzam
Mēmeles pastu. Aiz tā trīs kapsētas
cita pie citas. Izbraucot cauri
Lielmēmeles muižai ceļmalā vecu
un milzīgu koku aleja. Turpat
Lielmēmeles pārejas punkts. Otrā
pusē upei Lietuva. Te redzams kalnājs
ar krāsainām strēmelēm — īpatnējo
lauku iedalījumu. Turpat arī lietuvietes tautas tērpos. Vēl daži kilometri un
tad pa skaistu mežu un tālāk pa lapu
koku gatvi iebraucam Erberģes muižā,
kas atrodas pašā Susejas krastmalā.
Upes krastā Erberģes piensaimnieku
sabiedrības pienotava. Lielā parka
kokos paslēpusies balta celtne ar sarkanu jumtu. Tā ir Ērberģes pils, kurā
tagad ierīkota skola.
Ērberģē var apskatīt 1686.gadā
zviedru majora Fītinghofa laikā celto
baznīcu, kapliča šeit ievērojama ar
to, ka tur atdusas daudzu baronuFītinghofu, Taubes un Hāna- dzimtu
pārstāvji. Tur esot apglabāta arī kāda
Napoleona iemīļotā. Viņas zārkā
ielikts spilvens, kurā iešūtas Napoleona mīlestības vēstules, taču vēlāk
Ērberģē ieradušies trīs svešinieki,
kuri franču lielā valstsvīra vēstules
aizveduši.
Pār Susējas upi varens mūra tilts.
Tālāk ceļš iziet uz Rīgas—Neretas
lielceļa. Dodoties pa to Kurmenes
virzienā, drīz sasniedzam Mūrmuižu.
Tur var apskatīt jaukās Mēmeles
terases, bet Cielavu kapsētā vecas
baronu kapenes. Ar to arī noslēdzas
mazais ceļojums pa mūsu novadu.
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NERETAS NOVADA DOMES 27.MAIJA SĒDES LĒMUMI
Sēde notika Sproģos
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības pārskatus par budžeta izpildi uz 2010.gada 1.maiju.
Apstiprināja apkures faktiskās izmaksas iedzīvotājiem Lodziņa ielā 6,
Neretā 2010. gada pavasara sezonā.
Pieņēma
saistošos
noteikumus Nr.4/2010 „Neretas novada
pašvaldības nolikums”.
Nolēma sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Ūdenssaimniecības
attīstība Neretas novada Neretas
ciemā” Latvijas Republikas Vides
ministrijas izsludinātajā konkursā
ERAF
darbības
programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ar
kopējo finansējumu 229 601 Ls..
Nolēma, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Neretas novada Neretas pagasta Neretas ciema
administratīvajā teritorijā nodrošina

Neretas
novada
pašvaldības
struktūrvienība Neretas pagasta
pārvalde.
Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu
ar Ceļu būves firmu „Baustelle”,
reģistrācijas
Nr.LV50003535231,
juridiskā adrese: Jaudas iela 2a,
Ogre, LV-5001, par Ģeotelpiskās
informācijas
likumā
noteikto
pašvaldības funkciju deleģēšanu.
Pieņēma Saistošo noteikumus
Nr.7/2010 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās
informācijas
iesniegšanas un pieņemšanas kārtību
Neretas novada datubāzē .
Atļāva
SIA
“Levimet”,
reģistrācijas
Nr.
45403009568,
juridiskā adrese Draudzības aleja
24-60, Jēkabpils, atvērt melno un
krāsaino metāllūžņu iepirkšanu un
uzglabāšanas noliktavu SIA „Grēda”
piederošajās telpās Rīgas ielā 4,
Neretas pagastā, Neretas novadā.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „ Pilsmale”

Pilskalnes pagastā Neretas novadā
,kas sastāv no zemes gabala 8.65 ha
platībā ar kadastra Nr. 32740060136,
pārdošanas cena Ls 950,Atbalstīja
tālāku
projekta
„Jauniešu iniciatīvu centra izveide
Neretas novadā” virzību Latvijas un
Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai
attālos vai mazattīstītos Latvijas
reģionos” ietvaros (kopējais projekta
finansējums 25000 LVL). Atbildīgā
amatpersona Ž.Miezīte. Ieplānoja
2011.gada budžetā 5% apmērā no
kopējās projekta summas, t.i., 1250
LVL kā nepieciešamo līdzfinansējumu
projekta apstiprināšanas gadījumā.
Atbildīgā amatpersona I.Strade.
Nolēma garantēt projekta „Neretas novada sporta vēstures istabas izveide” līdzfinansējumu 400 LVL no
Neretas pagasta pārvaldes līdzekļiem
projekta apstiprināšanas gadījumā,
Nolēma
garantēt
projekta „Ērberģes muižas komplekss

kā Zemgales kultūrvides daļa”
līdzfinansējumu 600 LVL no Mazzalves pagasta pārvaldes līdzekļiem
projekta apstiprināšanas gadījumā,
Nolēma
garantēt
projekta
„Bibliotēka – informācijas krātuve no
Neretas novada vēstures uz šodienu”
līdzfinansējumu 400 LVL no Neretas
pagasta pārvaldes līdzekļiem projekta
apstiprināšanas gadījumā. Atbildīgā
amatpersona I.Strade.
Nolēma
piedalīties
Eiropas
Savienības Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELELA) Lauku attīstības programmas pasākuma
„Pamatpakalpojumi
ekonomikai
un iedzīvotājiem” ietvaros projektā
„Sporta angāra un dienas centra teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana
Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā”
realizācijā ar kopējo summu Ls 15
000
Nolēma nepagarināt līgumu ar
Ģimenes krīzes centru „ Dzeguzīte”
par Laimoņa Kažemaka uzturēšanos

tajā no 2010. gada 9. augusta līdz
2010./2011. mācību gada beigām.
Atļāva atsavināt pašvaldības
kustamo mantu- automašīnu VAZ
21214, ar valsts reģistrācijas nr.DK
8032, izlaiduma gads 1998, rīkojot
mutisku izsoli.
Nolēma slēgt līgumu par telpu
„Ziediņi”- 14, Neretas novada Zalves
pagastā, nomu ar tirdzniecības
uzņēmuma IU „ Cielava” jauno
īpašnieci Valentīnu Kupeti pēc telpu
nomas un komunālo maksājumu
parāda Ls 348,84 apmērā nomaksas.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu „ Saulessētas”
Zalves pagastā Neretas novadā ,kas
sastāv no zemes gabala 24,6 ha
platībā ar kadastra Nr. 3296 008 0066
, pārdošanas cena Ls 3638,00.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas
2010.gada 24.maija sēdes protokolu
Nr.10 un tajā pieņemtos lēmumus.

Saistošie noteikumi „Par Neretas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
dzīvojamo telpu apmainīt pret lielāku
(turpinājums no maija izdevuma) dzīvojamo telpu vai telpu ar labāku
labiekārtojuma līmeni, ja tā ir parādā par
dzīvojamās telpas īri un komunālajiem
5. Palīdzība īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņā pret citu īrējamu
pakalpojumiem un nav noslēgusi
vienošanos ar PP(KN) par parāda dzēšanu
dzīvojamo telpu
vai nepilda vienošanās nosacījumus.
5.1. Palīdzības saņemšanai īrētās
5.3. Persona, kura vēlas apmainīt
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu, ja tam piekrīt visi
īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas, pilngadīgie ģimenes locekļi, iesniedz
kuras vēlas Neretas novada pašvaldībai Neretas novada pašvaldībai rakstveida
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo iesniegumu, kuram pievieno šādus dokutelpu apmainīt pret citu īrējamu Nere- mentus:
5.3.1. uzrāda pases oriģinālu;
tas novada pašvaldībai īpašumā vai
5.3.2. esošā īres līguma kopija.
valdījumā esošu dzīvojamo telpu.
5.2 Personai nav tiesību īrēto
5.4. Komisija izskata iesniegumu un

sagatavo lēmuma projektu par personas
reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt personu apmaiņas reģistrā.
5.5. Dzīvojamo telpu apmaiņai komisija piedāvā, rakstveidā par to paziņojot
attiecīgajai personai, paziņojumā norādot
piedāvātas dzīvojamās telpas adresi
un dienu, kad persona var iepazīties ar
piedāvāto dzīvojamo telpu.
5.6. Atbildi uz apmaiņas piedāvājumu
persona sniedz ne vēlāk kā nedēļu pēc
paziņojumā norādītās dienas, kurā
personai bija iespējams iepazīties ar
piedāvāto dzīvojamo telpu. Ja persona no
piedāvājuma rakstiski atteikusies vai nav
sniegusi pašvaldībai atbildi, šī persona

reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo kārtas
numuru.
6. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
6.1. Persona komisijas pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt Neretas novada
pašvaldībā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
6.2. Neretas novada pašvaldības
pieņemto
lēmumu
var
pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā
pēc to pilna teksta publicēšanas vietējā

laikrakstā un darbojas līdz Neretas novada domes apstiprinātajiem jauniem
saistošiem noteikumiem.
7.2. Ar Saistošo noteikumu spēkā
stāšanos brīdi atzīt par spēku zaudējušiem
Neretas, Pilskalnes, Mazzalves un Zalves
pagastu „Saistošie noteikumi „Kārtība,
kādā sniedzama pašvaldības palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā” .
Novada domes priekšsēdētājs
A.Blūms
28.01.2010.

Saistošie noteikumi „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Neretas novada datubāzē”
APSTIPRINĀTI
ar Neretas novada domes
27.05.2010. lēmumu
(protokols Nr.6 p.7)
2010. gada 27.maijā
Neretas novada Neretas pagastā
Saistošie noteikumi Nr. 7/2010
„Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas
iesniegšanas un pieņemšanas kārtību
Neretas novada datubāzē”
Izdoti saskaņā ar:
LR likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.daļu,
“Ģeotelpiskās informācijas likuma”
13.panta 6.daļu un Pārejas noteikumu
11.punktu.
1. Šie noteikumi nosaka kārtību,
kas Neretas novada administratīvajā
teritorijā jāievēro augstas detalizācijās
topogrāfiskās informācijas uzkrāšanā un
pārbaudē. Šie noteikumi attiecas arī uz
detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.
2. Noteikumi ir obligāti visām
juridiskajām un fiziskajām personām,
kas Neretas novadā
veic:
2.1. inženierkomunikāciju, būvju
un ceļu inženierbūvju būvniecību vai
ekspluatāciju
(vai to bilancē ir augstākminētās
būves);
2.2. ģeodēziskos darbus;
2.3. detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektu izstrādi.
3. Novada
administratīvajā
teritorijā
augstas
detalizācijas
topogrāfiskās informācijas datubāzi
un vietējo ģeodēzisko tīklu uztur, ģeodēzisko datu pieņemšanu un
pārbaudi veic, kā arī ģeodēziskai
darbībai nepieciešamo datu izsniegšanu
realizē un koordinē pašvaldības deleģēta

juridiska persona – datu bāzes uzturētājs,
kurai ir tiesības par pakalpojumiem
saņemt samaksu – Pielikums Nr.1
4. Ģeodēzisko
darbu
izpildītājiem novada teritorijā pirms
topogrāfisko
plānu
iesniegšanas
datu bāzes uzturētājam tie jāsaskaņo
ar
uzmērāmajā
teritorijā
esošo
inženierkomunikāciju
turētājiem
(pārvaldītājiem, ekspluatētājiem).
5. Ievietošanai
augstas
detalizācijas topogrāfisko datu bāzē
un pārbaudes vajadzībām datu bāzes
uzturētājs pieņem tikai sertificētu
vai licencētu personu topogrāfiskos,
ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā
izpilduzmērījumus,
izpildshēmas,
ēku būvasu un komunikāciju trašu
nospraušanas aktus), detālplānojumu un
zemes ierīcības projektu grafiskās daļas,
kas sagatavoti digitālā - Microstation
dgn V8 vai V7 formātā, Latvijas 1992.
gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā,
kur uzmērīto punktu augstumi attēloti
Baltijas 1977.gada normālo augstumu
sistēmā.
6. Ja veicot būvdarbus tiek
atrastas
topogrāfiskajos
plānos
neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad
jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra
un jāparāda izpildshēmā. Izbūvētie
inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas
(būvbedres) aizbēršanas.
7. Topogrāfiskie un ģeodēziskie
uzmērījumi digitālā formātā iesniedzami pašvaldības datubāzes uzturētājam,
kas to saskaņo un ievieto datubāzē divu
darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst Ģeotelpiskās
informācijas
likumā
noteiktajai
specifikācijai..
8. Detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu grafiskās daļas
digitālā
formātā
ir
iesniedzami
pašvaldības datubāzes uzturētājam, lai
noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību pašvaldības plānotajām

aizsargjoslu novietnēm.
9. Neretas novada pašvaldības
institūcijas atzīst par atbilstošiem
tikai šo noteikumu punktos 4.-8.
noteiktajā veidā saskaņotus datus. Pašvaldība lēmumu par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu vai
saistošo noteikumu izdošanu par
detālplānojuma apstiprināšanu pieņem
tikai pēc saskaņojuma saņemšanas
no datu bāzes uzturētāja. Būve netiek
pieņemta ekspluatācijā līdz brīdim,
kamēr nav iesniegta attiecīgi saskaņota
izpildshēma,
kuras
izgatavošanu
organizē un nodrošina persona,
kas saņēmusi rakšanas atļauju vai
būvatļauju.
10. Informāciju ģeodēzisko darbu
veikšanai, elektroniskā veidā - Microstation dgn V8 vai V7 formātā sagatavo
un izsniedz datu bāzes uzturētājs pēc
rakstiska (elektroniska) pieprasījuma
saņemšanas divu darba dienu laikā.
11. Topogrāfiskā
materiāla
aktualizācija būvniecības vajadzībām
nav nepieciešama un var izmantot
esošo topogrāfisko vai kadastra kartes
materiālu šādos gadījumos:
11.1. Avārijas darbiem;
11.2. Uzstādot pagaidu būves vai
reklāmas stabus (līdz 0,3m dziļumam);
11.3. Veicot lokālus darbus laukumā,
kura platība nepārsniedz 10m2 vai
inženierkomunikāciju garums nav
lielāks par 10m;
11.4. Darbu veikšanai, kuriem nav
vajadzīgs būvprojekts;
12. Izgatavojot
topogrāfiskos
plānus jāveic objekta saskaņošanas
robežās esošo Valsts ģeodēziskā tīkla
un vietējā ģeodēziskā tīkla punktu
apsekošana. Apvidū atrastie punkti
jāuzmēra un topogrāfiskajā plānā
jāparāda uzmērīšanas datums;
13. Saistošie
noteikumi
publicējami Neretas novada domes
izdevumā ,,Neretas Novada Vēstis”, un
tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to

pilna teksta publicēšanas.
Neretas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
A.Blūms
________________________________
PIELIKUMS Nr.1
Neretas novada domes
27.05.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.7/2010
Augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas pakalpojumu izcenojumi
Topogrāfija
Par topogrāfiskās informācijas
izsniegšanu (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšanu, pārbaudi,
ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu
datubāzē un reģistrēšanu
• pie objekta platības līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts 15.00 Ls;
• pie objekta platības virs 0.3 ha līdz
0.5 ha (ieskaitot), viens objekts 17.00
Ls;
• pie objekta platības virs 0.5 ha līdz
1.0 ha (ieskaitot), viens objekts 22.00
Ls;
• pie objekta platības virs 1.0 ha,
papildus par katru nākamo ha – 7.50 Ls;
• objektos, kuros ir 2 (divas) vai
mazāk apakšzemes komunikācijas,
tāmei tiek piemērots koeficients 0.8.
Inženiertīklu izpildshēmas
Par
izpilddokumentācijas
(izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi,
ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu
datubāzē, reģistrēšanu:
• pie trases garuma līdz 300 m, viens
objekts 7.50 Ls;
• pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m –
2.50 Ls.

Būvniecības izpildmērījumi
Par galveno būvasu ienešanu datu
bāzē:
• viens objekts – 8.50 Ls.
Par vienas būves novietnes
pārbaudes ienešanu datu bāzē:
• viens objekts – 8.50 Ls.
Detālplāni un zemes ierīcības projekti
Par ielu sarkano līniju pārbaudi
teritoriju detālajos plānojumos (digitālā
veidā), ievadīšanu datu bāzē, noteikt:
• par vienu sarkanās līnijas
pirmreizēji koordinētu punktu – 2.80 Ls.
Par vienu zemes ierīcības projekta
ievadīšanu datubāzē, reģistrāciju:
• viens objekts – 8.50 Ls.
Pārskatu shēmas
Inženiertīklu
pārskata
shēmas
noformēšana
un
nosūtīšana
pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un
vienkāršoto inženiertīklu pievadu un
iekšējo inženiertīklu izbūvei):
• pie objekta platības līdz 1.0 ha
(ieskaitot), viens objekts – 23.00 Ls;
• pie objekta platības virs 1.0 ha,
papildus par katru nākamo ha – 7.00 Ls.
Par informācijas izsniegšanu (datu
planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes
vienības robežplānu vai citu mērniecības
darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk
minētajos punktos, vienā zemes vienībā:
• viens objekts – 2.00 Ls.
Pakalpojumu izmaksās nav ietverts
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izcenojumi tiek pielietoti apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus
komersantus, arhitektus, teritorijas
plānotājus un inženierkomunikāciju
projektētājus.

Neretas novada vēstis

Informācija

Apsveicam!

INFORMĀCIJA LAUKU SAIMNIEKIEM

Pasākumi Neretas novadā jūlijā

Lauku atbalsta dienests 7.jūnijā uzsāk iesniegumu pieņemšanu
dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kam piemēro akcīzes nodokļa
atbrīvojumu

Līdz 09.07. Darba dienās 10.00-14.00 Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē
Izstāde „Mazzalves pagasts vēstures faktos”
01.07.- līdz gada beigām Neretas pagasta bibliotēkā Grāmatu dāvināšanas akcija
„Dāvana bibliotēkai….” Jaunākos preses izdevumus, nenovecojušas grāmatas
(saturā un izdevuma gadā) var dāvināt visās novada pagastu bibliotēkās. Sīkāka
informāc. pa tel.65176162
jūlijā Neretas pagasta bibliotēkā Grāmatu jaunumi bibliotēkā.
jūlijā Mazzalves pagasta bibliotēkā. Brīvdienas klāt - jaunāko grāmatu izstāde
bērniem “Lasi grāmatas vasarā.”
02.07. Ērberģes sporta hallē Deju virpulī vīta nakts kopā ar Sandi Kiopu un grupu
„Titāniks” (Rīga)
03.07. Gricgalē pie Medņu kroga Neretas novada Pļavas svētki
6.07.-17.07. Zalves pagasta bibliotēkā Izstāde „Dzidrai Rinkulei- Zemzarei-90”
10.07. Mazzalves pamatskolas kamīnzālē Mazzalves pagasta dramatiskā kolektīva
organizēts pasākums „Šovs Gulbīšu pagastā”
15.,16.07. Bibliotekāru pieredzes- apmaiņas brauciens uz Pārventas bibliotēku
Ventspilī.
18.07.-31.07. Zalves pagasta bibliotēkā Izstāde „Skaidrītei Gailītei-70”.
19.07.-23.07. Neretas pagasta bibliotēkā „Dvēsele mūžīgi dzīvā..” Izstāde Skaidrītei
Gailītei-70.
22.07. Ērberģē Marijas tilta svētki
23.06-31.07. Sproģu pagasta bibliotēkā Informatīva uzziņu literatūras izstāde “Pirtslietas- pirtsslotu siešanas laiks.”
23.06.-31.07. Sproģu pagasta bibliotēkā Informatīva uzziņu literatūras izstāde
“Studēt ātrāk, uzzināt vairāk.”
jūlijā Mazzalves pagasta bibliotēkā Grāmatu jaunumi: “Tavam dārzam.”
jūlijā Mazzalves pagasta bibliotēkā “Ziedu karalienes-lilijas” ziedu izstāde un
tikšanās ar liliju audzētājām Mazzalves pagastā.
___________________________________________________________________

No šī gada jūlija spēkā stājas jauna kārtība, kura nosaka, ka lauksaimnieki
turpmāk degvielu varēs iegādāties bez akcīzes nodokļa.
Līdz šim nodokļa atmaksu administrēja Valsts ieņēmumu dienests (VID), tagad to
veiks Lauku atbalsta dienests (LAD).
Jaunā kārtība paredz, ka, lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas
iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājam no š.g. 7.jūnija līdz 5.jūlijam LAD
jāiesniedz iesniegums rakstiskā vai elektroniskā formātā dīzeļdegvielas daudzuma
piešķiršanai, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.
Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa varēs saņemt tie
lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri veic saimniecisko darbību, ir reģistrēti
VID kā nodokļu maksātāji un, par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi
saņem vienoto platību maksājumu. Šogad pirmo reizi atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
varēs saņemt arī par meža vai purva zemes apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai
mellenes.
Papildu nosacījumi turpmāk būs jāizpilda pastāvīgo pļavu un ganību
vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apsaimniekotājiem - jānodrošina minimālais
lauksaimniecības dzīvnieku blīvums - vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu
atbalstam tiesīgo hektāru.
Iesnieguma veidlapa dīzeļdegvielas piešķiršanai, kam piemēro akcīzes
nodokļa atbrīvojumu, ir atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes
degviela.
LAD aicina lauksaimniekus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu,
kura ir ērta ne vien iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai, bet arī praktiska, lai
sekotu jau iepirktajam un vēl atlikušajam degvielas daudzumam.
LAD atgādina, ka līdz 2010.gada 30.jūnijam spēkā ir līdzšinējā akcīzes nodokļa atmaksas sistēma. Tā paredz šī gada pirmajā pusgadā atmaksāt ne vairāk kā 50 litrus
dīzeļdegvielas par katru apstiprināto zemes hektāru, kuru var saņemt līdz 15.jūlijam
Pļavas svētki
iesniedzot iesniegumu VID.
Iesnieguma veidlapas var saņemt arī pie pagastu lauksaimniecības konsul2010.gada 3.jūlijā Gricgales muižas centrā
tantiem.
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē
Lustīga kopā būšana, jautrošanās, sadziedāšanās un sadancošana latviski senatnīgā
un mūsdienu stilā.
Veidlapā “Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē” jānorāda informācija Programmā:
par tabulā uzskaitīto dzīvnieku skaitu.
10.00 Sacensības pļaušanā ar rokas izkapti (individuāli, ģimenēm, komandām,
Ja ganāmpulkam piederošie tabulā uzskaitītie dzīvnieki ir izvietoti vairākās jauniešiem un senioriem. Lūgums pieteikties līdz 1.jūlijam) – privātīpašumā „Liepas”
novietnēs, jāaizpilda vairākas veidlapas “Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē” 11.00 Sporta sacensības (individuāli, ģimenēm un komandām) – Programmā: mešana
- par katru novietni atsevišķi.
(ne tā, ko Jūs domājat), raušana (ne jau no kakliņa), vilkšana, lēkšana, šķēršļi, stafInformācija nav jāiesūta par liellopu, aitu, kazu, zirgu un cūku skaitu.
ete, spēks kaulos. (Organizētāji patur tiesības mainīt programmu atbilstoši laika
Aizpildītā veidlapa jāiesūta Datu centrā - Citadeles ielā 3, Rīgā, LV-1010 apstākļiem un situācijai)
vai jebkurā Reģionu apkalpošanas nodaļas punktā.
12.00 Radošās darbnīcas: 1. „Sieru sēju ritulī..” – mācām un mācāmies kult sviestu,
Veidlapa “Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē” ir jāsniedz mēneša sildīt biezpienu, siet sieru – Medņu krogā
laikā par stāvokli ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1. jūliju.
2. „Siena skulptūru veidošana” - privātīpašumā „Liepas”
3. Floristikas darbnīca „Pušķi un gleznas, pinumi”- privātīpašumā „Liepas”
Jauns cenrādis.
4. Plenērs „Pļava gleznā” (mācām un mācāmies zīmēt un gleznot) - privātīpašumā
„Liepas”
Ar 2010.gada 22.maiju ir spēkā stājies jauns Valsts aģentūras 5. „Grābeklis pļavā un mākslā” – mežģīņu darināšana grābeklīšu tehnikā jeb tapošana.
„Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis. Tas
ir atrodams LDC mājas lapā www.ldc.gov.lv
Aicinām piedalīties – mācīt un mācīties, palielīties ar pašu sarūpētiem
Informāciju sagatavoja - D.Avena lauku labumiem !!!
Neretas novada Lauku att.spec.
Telef. 26516730;65176849 Organizatori: Pilskalnes pagasta padome - 65175479, Neretas novada dome, Nere___________________________________________________________________ tas pagasta padome, Danute Avena - Neretas novada un Pilskalnes pagasta lauku
23.jūnijā plkst.19.00
konsultante, t.26516730, e-pasts:danute2@inbox.lv, Lidija Ozoliņa– t.29353379, eNeretas dzirnavu saliņas estrādē
pasts: lidija.ozolina@inbox.lv, Natālija Grīnvalde – t.28316392, Biedrība „Vēveri”,
Neretas dramatiskā kolektīva izrāde.
Biedrība „Ērberģietes”, Rasma Strode - 65176489, u.c.atbalstītāji,
Aivars Banka „Barona Bundula atgriešanās.”
Pieteikšanās: telefoniski - Pilskalnes pagasta padome 65176479. Pilskalnes bibliotēka
Režisors Ainārs Bajinskis
un Danute Avena 65176489, Lidija Ozoliņa 29353379 pa e-pastu: danute2@inbox.lv;
Lomās: Raimonds Leitis, Juris Andersons, Aina Grišķēna, Vita Apeināne, Agnese lidija.ozolina@inbox.lv;
Jaunmaize, Gatis Gabrūns, Agita Andriksone, Ģirts Ozoliņš, Jānis Vaičikauskis.
___________________________________________________________________
Ieeja par ziedojumiem. Visi mīļi aicināti!
Ar ‘’DAUGAVAS SAVIENĪBAS’’ atbalstu
___________________________________________________________________
Aizkraukles reģionālā Tautskola
Kapusvētki Neretas Romas katoļu draudzes kapos:
Aizkraukles pilsētas kultūras nams rīko
3.jūlijs, sestdiena:
plkst.15.00 – Indulānu kapos, Neretas pag.
plkst. 17.00 – Strobuku kapos, Pilskalnes pag.
17.jūlijs, sestdiena:
plkst. 12.00 - Ķesteru kapos, Neretas pag.
plkst. 15.00 - Ķišku kapos, Neretas pag.
24.jūlijs, sestdiena:
plkst. 12.00 - Ērberģes kapos, Mazzalves pag.
plkst. 13.00 - Ķiku kapos, Mazzalves pag.
plkst. 15.00 - Damasānu kapos Zalves pag. Sproģos
25.jūlijs, svētdiena:
plkst. 15.00 - Zalves kapos
1.augusts, svētdiena:
plkst. 15.00 - Smiltaines kapos, Neretas pag.

4. mūzikas festivālu ģimenēm
‘’SKANI, DAUGAVA, SKANI!’’
2010. gada 24. jūlijā plkst. 15
Aizkrauklē, muzejā ‘’Kalna Ziedi’’
Mīļi aicinām piedalīties dziedošās un muzicējošās ģimenes no Jūsu novada!
Lūdzu sagatavojiet muzikālu priekšnesumu (līdz 5 min.)
Nodrošināsim ar kvalitatīvu apskaņošanu un kopīgi radīsim gaišu noskaņu.
Balvas, pārsteigumi...
Pieteikšanās un vairāk informācijas: 65133902; 27483763
vai pa e-pastu: janis.ostrovskis@aizkraukle.pasvaldiba.gov.lv
www.aizkraukle.lv
Pērk visu veidu cirsmas un mežus īpašumā.
Pārdod malku 30 cm garu- sazāģēta un skaldīta- 11 Ls sterā
tikai sazāģēta-9 Ls sterā.
Tālr.28346172

Apsveicam jūnijā dzimušos novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves
jubilejās!
Pie saules puķes pieturies,
Lai tā caur sirdi zied!
Un allaž atgādina tev –
Pa gaismas ceļu iet.
/A. Ķirškalne /

60 gadi
Vasilisa Jakovčika Neretā
Guntra Vīnakalne Neretā
Skaidrīte Citoviča Mazzalvē
Vladislavs Ločs Mazzalvē
70 gadi
Jekaterina Stepanova Neretā
Gunta Urķe Neretā
Donora Venskoviča Neretā
Jānis Rudzītis Neretā
Jānis Kalpoks Mazzalvē
75 gadi
Stase Paļuļone Neretā
Dzidra Niedra Pilskalnē
Inga Roze Mazzalvē
Apolonija Pujāte Zalvē
Vitauts Grigolovičs Neretā
80 gadi
Mirdza Kalniņa Zalvē

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

_______________________________

Neretas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa informē
No 2010.gada 22.maija līdz 19.jūnijam
ir veikti sekojoši civilstāvokļa reģistra
ieraksti:
Jolantai Albrehtai un Andrim
Mūrniekam piedzimusi meitiņa Mija
Olgai Mikalkēvičai un Vladimiram
Boldašēvičam piedzimusi meitiņa
Daniela
Apsveicam!

Neretas novada
2.Vienotās sporta spēles
2010.gada 26.jūnijs
10.00 Nereta, Mazzalve
Komandu sacensības
Pludmales volejbols vīriešiem 2:2
Pludmales volejbols sievietēm 2:2
Strītbols vīriešiem 3:3
Strītbols sievietēm 3:3
Futbols vīriešiem 7:7 (Mazzalvē)
Futbols jauniešiem 7:7
Individuālās sacensības
Svaru stieņa spiešana (trijās svaru
kategorijās līdz 80 kg,
80-90 kg, virs 90 kg)
Tāllēkšana no vietas (trijās grupāsvīrieši, sievietes, seniori)
Basketbola metienu precizitāte
(vīriešiem, sievietēm)
Volejbola piespēļu precizitāte
(vīriešiem, sievietēm)

e-pasts: skudram@inbox.lv

“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.
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