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PRIECĪGAS UN GAIŠAS LIELDIENAS

Dieva mīļotie! Mūsu ticības
dzīves augstākā virsotne Baznīcas
liturģiskajā gadā ir Klusā nedēļa.
Tā iesākas ar Pūpolsvētdienu jeb
Palmu svētdienu, kad pieminam
Jēzus iejāšanu Jeruzalemē. Pazemīgs
un cilvēkus mīlošs mūsu Kungs
devās pretim izsmieklam, sāpēm
un nāvei pie krusta. Jeruzalemē
Dieva Dēls iedibināja Svēto
Vakarēdienu, kuru svinam katrā
svētdienas dievkalpojumā. Lielajā
Piektdienā Jēzus mira mokpilnā
nāvē, lai mūs varētu sasniegt Dieva piedošana. Lieldienu rītā Dieva
Dēls salauza nāves varu un piecēlās
no mirušajiem, dāvādams mums
mūžīgu dzīvību. Ir tikai viena lieta,
kas mums patiešām ir ļoti vajadzīga.
Ciešas un stipras attiecības ar Jēzu
Kristu. Kopā ar Dieva Dēlu mūsu
dzīvēs ienāk nemirstīga, nepārejoša,
mūžīga Dieva valstība. Tā atnāk, lai
viss kļūtu jauns, mums pārveidojoties
Dieva līdzībā – mīlestībā un dzīvībā.
Kad ļaujam Dievam mūs mainīt
augšāmceltā Kristus spēkā, tad arī

daudzas lietas, varbūt pat visas,
mūsu dzīvē vēršas uz labu.
Lai Jēzus Kristus mīlestībā un
dzīvībā svinam Lieldienu svētkus!

Neretas luterāņu draudzes
mācītājs Aldis Pavlovičs
Dievkalpojumi Neretas
evaņģēliski luteriskajā draudzē
Svētdien, 28.aprīlī, plkst.10.00
Pūpolsvētdienas dievkalpojums
Ceturtdien,1.aprīlī, plkst.18.00
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
Piektdien,2.aprīlī, plkst.10.00
Lielās Piektdienas katoļu un luterāņu
Krustaceļš. Sākums Neretas Sv.Gara
Romas katoļu baznīcā, noslēgums Neretas ev.lut.baznīcā. Plkst.15.00. – Lielās
Piektdienas dievkalpojums, ieklausoties
Jāņa evaņģēlijā.
Svētdien,4.aprīlī, plkst.08.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums

Vai var uzkāpt debesīs pa
vienu saules staru?
Var, ja tev ir tik daudz pavasaru,
ja ir tavas zemes kokiem tik
daudz zaru,
kas var saules matus spīdīgos
un garos
izķemmēt ar zaļu ķemmi miljons staros...
/O.Vācietis/
Lai caur Lieldienu gaismu no
jauna atkal tiek dāvāts cerību
rīts!
Priecīgas un gaišas Lieldienas
visiem novēl Neretas novada
dome

ESIET GAIDĪTI NERETAS NOVADA 9. GRĀMATU SVĒTKOS!
Piektdien, 26. martā, Neretas pagastā notiks Neretas novada 9. Grāmatu svētki, kuru laikā
apmeklētājiem tiks piedāvāta plaša
kultūras programma. Neretas pagastā
viesosies politiķi, grāmatu autori
un grāmatu izdevēji, lasītāji un
bibliotekāri. Pasākumi dažādām vecuma grupām notiks Neretas kultūras
namā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā un Neretas bērnudārzā
„Ziediņš”.
Neretas kultūras nama foajē
no plkst. 9.30 darbosies grāmatu

komercizstāde, kurā savu produkciju par izdevniecības cenu piedāvās
izdevniecības: Lauku Avīze, Zvaigzne ABC, Nordik, Tapals, Jumava,
Likteņstāsti, Avots u.c. Noslēgumā
apmeklētājiem paredzēta jaunāko
grāmatu izloze.
Grāmatu svētki sāksies ar diskusiju, kurai izvēlējāmies mūsu
novadam aktuālu tematu „Mazā
uzņēmējdarbība novados”. Diskusijā
piedalīsies 9. Saeimas deputāts,
Eiropas lietu un Tautsaimniecības
komisijas loceklis Dzintars Zaķis

(JL), kā arī TP, ZZS, TB/LNNK
pārstāvji. Aicinām piedalīties ikvienu interesentu, uzdodot mūsu
politiķiem jautājumus par to, kā
viņi plāno nākotnē atbalstīt mazo
uzņēmējdarbību laukos un kādu redz
nākotnē lauku attīstību.
Pēcpusdienas kultūras programmā
apmeklētājus aicinām uz tikšanos ar
rakstniekiem Annu Skaidrīti Gailīti,
Dzintru Šulci un Ēriku Hānbergu.
Sagatavota arī interesanta programma bērniem un jauniešiem. Jaunieši
aicināti piedalīties diskusijā par

tēmu „Skola- saskarsmes kultūra vai
tās trūkums?”, kuru vadīs psiholoģe
Vēsma Sīpola. Ar nepacietību gaidām
tikšanos ar rakstnieci Kristīni Ulbergu – Rubīni. Autore savās grāmatās
atspoguļo gan pusaudžu savstarpējās
attiecības, gan attiecības ar vecākiem,
rosinot domāt par mūsdienu jauniešu
problēmu cēloņiem. Vecāko klašu
skolēni savu erudīciju varēs parādīt,
piedaloties mācību stundā, kuru vadīs
politiķis Dzintars Zaķis.
Mazākos pasākumu dalībniekus
rotaļās iesaistīs folkloristi Iveta

un Vidvuds Medeņi. Notiks stāstu
lasījumi, rotaļas, jautrās stafetes.
Pusaudžiem tiks piedāvāta iespēja
piedalīties radošajās darbnīcās, izgatavojot putnu būrīšus, tapojot modernas šalles vai ļaujoties improvizācijas
teātra pārsteigumam.
Esiet mīļi gaidīti! Lai mums
visiem izdodas!
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bibliotekāre Rita Trukša

2

Neretas novada vēstis

BĒRNIEM DĀVĀTAIS PRIEKS
,,Tuvojoties
Ziemassvētkiem,
Luksemburgas latviešiem ir radusies
ideja, ka dižķibeles laikā vajadzētu
palīdzēt kādas Latvijas mazās lauku
skolas skolēniem.
Diezgan ilgi spriedām par to, cik
daudz un ko īsti mēs varētu darīt,
un mēs ceram, ka mums izdotos
savākt tik daudz līdzekļu, lai dažiem
mazturīgiem skolēniem pusgadu pietiktu pusdienām vai brokastu piena
glāzei & auglim, vai kam tamlīdzīgam.
Tāpēc arī rakstu, lai noskaidrotu, kas
būtu vajadzīgs Mazzalves bērniem,
’’tādu vēstuli pirms Ziemassvētkiem
saņēmām no mūsu absolventes
Mārītes Stikānes, kura ir viena no
ziedošanas akcijas organizētājām. Jau
daudzi gadi pagājuši, kā Mārīte mūsu
skolu ir beigusi, tāpēc šī vēstule bija
īpaši silta un negaidīta.
Tā vispirms radīja pārsteigumu,
tad ļoti patīkamas emocijas. Ir pasaulē
cilvēki, kuri grib palīdzēt bērniem
Latvijā.

Un janvāra vidū saņemtā ziņa,
ka 2,5 tūkstoši eiro lielais ziedojums
ir pienācis, tas bija krietni lielāks,
nekā bija sākumā ziņots, bija jauka
Ziemassvētku dāvana daudziem Mazzalves pamatskolas skolēniem.
Ziedotāju vidū ir daži desmiti Eiropas Komisijas darbinieku,
kuri lielākoties strādā Tulkošanas
ģenerāldirektorātā latviešu valodas
departamentā, viens ziedotājs ir no
Eiropas Savienības statistikas biroja.
Lielākā daļa ziedotāju ir latvieši, taču
akciju atbalstījusi arī kāda dāniete,
kura vairākkārt bijusi Latvijā. Visiem
dalībniekiem ir prieks, ka varējuši
grūtā brīdī kādam palīdzēt, it īpaši, ja
tie ir bērni..
Un šobrīd 45 Mazzalves pamatskolas audzēkņiem ir iespēja bez
maksas ēst brokastis. Šie bērni uz
skolu brauc no Pilskalnes pagasta
un attālākajām Mazzalves pagasta
vietām. Viņu diena sākas ļoti agri,
tāpēc brokastis skolā ir ļoti svarīgas.

Tāpat 26 bērniem no trūcīgajām
ģimenēm ir iespēja bez maksas ēst
arī launagu. Pateicoties šai akcijai, daudziem bērniem ievērojami
uzlabojušies sadzīves apstākļi un līdz
ar to arī sekmes.
Ir liels prieks, ka par ziedoto naudu varējām iegādāties arī 20 pāru slidu. Tās tiešām šogad noder. Skolēni
pēc stundām katru dienu atrodas
slidotavā, kur iespēja gan paslidot,
gan arī hokeju uzspēlēt.
Marta
sākumā
ziedotājiem
aizsūtījām informāciju par naudas
izlietojumu. Skolēni un skolēnu
vecāki bija uzrakstījuši jaukus
pateicības vārdus un pat vēstules, kuras nosūtījām uz Luksemburgu.
Un atkal saņēmām priecīgu vēsti:
,,Mīļš paldies! Bērnu un vecāku
zīmītes ir ļoti aizkustinošas.
Šodien sākam ziedošanas nākamo
posmu. Mārīte ‘’
Silvija Lisovska
Mazzalves pamatskolas skolotāja

NO NERETAS “BAIDĀS“
Pēdējās vīriešu senioru sacensībās
volejbolā Neretas komanda ir
izcīnījusi tikai godalgotas vietas.
6.martā Iršu jaunajā sporta hallē notika Iršu kauss senioriem volejbolā.
Piedalījās 6 komandas no Aizkraukles, Iršiem, Neretas, Lubānas,
Priekuļiem un Madonas. Izspēles
sistēma bija vienkārša- katra komanda tikās ar katru un kopumā ik vienai
komandai bija 5 spēles. Visas spēles
bija ļoti spraigas, cīņa notika par katru punktu, jo visas komandas brauca tikai uz uzvaru! Neretieši rādīja
ļoti skaistu spēli diemžēl lai iegūtu
kausu nepietika ar smagi gūtajām
uzvarām 2:0 pār spēcīgajām Lubānas,
Madonas un kausa ieguvējas Iršu
komandām. Nenovērtējot pretiniekus
nācās piekāpties ar 1:2 Aizkrauklei un
Priekuļiem. Rezultātā - 3.vieta. Neretas komandā spēlēja Arkādijs Trukšs,

Aldis Apsītis, Juris Rakevičs, Aldis
Muraško, Imants Silavs, Džeralds
Kalniņš, Romāns Princs.
13. martā Madonā notika senioru
sacensības volejbolā Madonas kauss,
kurā arī piedalījās Neretas komanda. Šoreiz konkurence bija lielākapiedalījās 9 komandas no Lubānas,
Neretas, Bērzpils, Litenes, Palsmanes, Līvāniem, Iršiem, Vecpiebalgas un Priekuļiem. Komandas izlozes
kārtībā sadalīja divās grupās, no katras grupas uz pusfinālu izgāja pirmo
divu vietu ieguvējas. Bija patīkami
dzirdēt pretinieku pārdomas- labi,
ka apakšgrupā nav jāspēlē ar Neretas
komandu! Pusfinālos tikās NeretaLubāna ( 2:0 ) un Palsmane- Līvāni
( 2: 0 ). Spēlē par 3.vietu Lubāna 2:0
uzveica Līvānus. Finālā Nereta tikās
ar Palsmani. Kā jau finālā spēle bija
brīnišķīga dāvana skatītājiem un arī

SKOLĒNU “ZPD” KONFERENCE
Labākie noskaidroti
„Nav laika, man ZPD(jaunāko
klašu skolēniem varbūt nav saprotams, ko šis saīsinājums nozīmē,
tāpēc paskaidrošu: ZPD – zinātniski
pētnieciskais darbs. – autore)
jāpabeidz!”, šādas atrunas pēdējo
nedēļu laikā 11. klases skolēnu
vidū nebija nekas neparasts. Visi
centās savu darbu pabeigt laikus,
bet visvairāk darba kā vienmēr
palicis tieši pēdējam dienām. 22.
februārī, pulksten 1100 skolas aktu
zālē pulcējās gan darbu prezentētāji,
gan konferences vērotāji un skolotāji
– darbu vērtētāji.
Sacenšas 25 skolēni
Konference sākās ar skolas direktores Laimas Grebskas un Latvijas
Universitātes profesora Andra Broka
uzrunu. Tajā piedalījās 25 skolēni
un prezentēja 13 pētnieciskos un

9 projekta darbus. Darbos skolēni
izvēlējušies pētīt visdažādākās tēmas
– fizika literatūrā, veģetārisms, mobilie tālruņi, arhitektūra un vēsture,
meža zvēri, matemātika literatūrā.
Pēc katra darba prezentācijas tā autoriem uzdeva dažādus jautājumus. Pēc
skolēnu darbu prezentācijām ar savu
lekciju „Pētniecība – mūžilga dzīves
pieredzes ieguve dzīvei” uzstājās profesors Andris Broks.
Dienas noslēgumā tika paziņoti
starpnovadu konferencei izvirzītie
darbi. Žūrijas izvēlēto darbu autori
ir - Iluta Lobača un Monta Elksne,
Iluta Simčera un Lauras Laučiška,
Līva Štāle, Laura Skovronska, Edgars Barvinskis,
Iveta Kauliņa,
Liene Vasariņa, Daira Silava un Agnis Koklevskis. Manuprāt, visi, kas
22.februārī prezentēja darbus, tagad
jūtas atviegloti, ka konference jau ir
aiz muguras. Taču galvenais ir tas, ka
darbs ir izdarīts, turklāt labi izdarīts!
Liene Vasariņa

STUDENTI APCIEMO SKOLĒNUS

pašiem spēlētājiem. Neviens punkts
netika atdots pretiniekiem bez cīņas.
Bezkompromisu spēlē ļoti skaistu
uzvaru izcīnīja un kausu ieguva
Neretas komanda- Imants Silavs, Aldis Apsītis, Aldis Muraško, Gunārs
Mačeks, Ivars Māliņš un Romāns
Princs.
Arī jaunie Neretas volejbolisti ,
kurus trenē Imants Silavs, Aizkraukles novada sporta skolas atklātajās
sacensībās volejbolā vidusskolēniem
un pamatskolēniem ir izcīnījušipamatskolas meitenes 1. vietu, vidusskolas jaunietes 2. vietu un vidusskolas jaunieši 2.vietu.
Priekšā vēl daudz sacensības, kuras, cerams, būs tikpat veiksmīgas
visām Neretas komandām!

27. janvārī, vislielākā sala dienā,
kad 10. – 12. klašu skolēni varēja
bez problēmām sasēsties ķīmijas
kabinetā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā bija ieradušies trīs Baltās
skolas absolventi – Renārs Trukša,
Aija un Baiba Šolmanes. Šie jaunieši
mums stāstīja par savu pieredzi,
izvēloties
studiju
priekšmetus
augstskolās un par dzīvi kopmītnēs.
Šo tikšanos bija noorganizējusi
skolotāja Viktorija Trukša.
Sarunas sniedza informāciju
visiem tiem, kas vēlas studēt
medicīnu, optometriju vai farmāciju,
taču tie, kas savu nākotni saista ar citu
nozari, varēja gūt priekšstatu par īsto
studentu dzīvi un grūtībām, ar kurām
Neretas pagasta sporta metodiķis nākas sastapties pirmajā mācību gadā.
Atbildot uz jautājumu, vai NereImants Silavs

tas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
sniedz visas iespējamās zināšanas,
kas būs nepieciešanas studijām,
studenti atbildēja ar viennozīmīgu
– jā. Skola piedalās visu mācību
priekšmetu olimpiādēs, literārajos
konkursos un sporta sacensībās, kas
nodrošina topošajiem studentam stabilu zināšanu bāzi.
Lūgums visiem tiem, kas ir
mācījušies Neretas vidusskolā un
tagad studē vai ir nesen sākuši strādāt,
dalīties savā pieredzē ar skolēniem,
kuriem lielā dzīve vairs nav aiz kalniem! Iegūt vairāk informācijas varat
pie skolotājas Viktorijas Trukšas vai
Aijas Kalnāres.
11. klases skolniece
Līva Štāle

8.MARTS - STARPTAUTISKĀ SIEVIEŠU DIENA
Pēc daudzu gadu pārtraukuma
8.marts šogad atkal ir iekļauts svētku
dienu sarakstā. Taču uzreiz, jāsaka,
ka attieksme pret to sabiedrībā ir
dažāda. Daudzi šos svētkus atzīst,
bet citi tos nesvin, jo uzskata par
mākslīgi radītiem, jeb padomju laika
paliekām.
Padomju varas gados 8.marts bija
brīvdiena un šie svētki tika svinēti
vērienīgi. Valsts iestādēs vienmēr tika
rīkoti svinīgi pasākumi, kuru laikā
apbalvoja čaklākos darba darītājus.
Pēc priekšnesumiem sekoja dejas,
kuras pie bagātīgi klātiem galdiem,
orķestra un akardeonista pavadībā,
noritēja līdz rītausmai. Tādus šos
svētkus atceras agrāko gadu Neretas
ciema padomes priekšsēdētājs Tālis
Zālītis. Jā, tāds bija Zālīša kunga
laiks, taču viņš neuzspiež mums šos
svētkus un neprasa tos uzskatīt par
vienīgo, nemainīgo patiesību. Vai tos
svinēt, vai nē katrs izlemj pats.
Padomju gados Sieviešu dienas svētki parasti sākās ar svinīgo
sapulci, kuras ievadā vadība
tradicionāli nolasīja referātu. Tā
sākumdaļā vienmēr tika slavināta
komunistiskā partija, tās vadoņi un
sociālisma priekšrocības. Savukārt
priekšlasījuma otrajā daļā parasti izvērtēja vietējos sasniegumus. Jaunākajai paaudzei par to
laiku notikumiem ir visai vājš
priekštats. Savukārt daudzi no
tiem, kas agrākajos gados svinēja
Sarkano tulpju svētkus, jau sen ir
nosirmojuši vai klīst pa teiksmu

dārziem. Ielūkojoties Neretas ciemata izpildkomitejas priekšsēdētāja
Tāļa Zālīša 1974.gada 8.martam
sagatavotā referāta saīsinātajā versijā,
varam atsaukt atmiņā un uzzināt arī
ko jaunu par turpat 40 gadus senām
aktualitātēm mūsu pusē.
8.MARTA REFERĀTS
“Cienījamās sievietes, godātie
klātesošie!
Sociālisms deva iespēju sievietei
atklāt un attīstīt savas garīgās spējas
ikvienā ražošanas, zinātnes, kultūras
un valsts dzīves jomā.
Par padomju sievietes labklājību
nemitīgi rūpējās mūsu mīļotā
komunistiskā
partija,
padomju
valdība.
Nelokāmi īstenojot PSKP 24.kongresa pieņemtos lēmumus arī mūsu
mazā pilsētciemata sievietes ar lielu
pašaizliedzību stāv darba sardzē.
Viņas organizē darbu, sekmīgi vada
darbu atsevišķās nozarēs, iecirkņos,
iestādēs, pārstāv daudzas sabiedriskās
organizācijas
Neretas
ciematā.
No 40 ciema padomē ievēlētiem
deputātiem- 18 ir sievietes! Deputāte
Ikauniece sekmīgi vada Mandātu
komisiju,
kolhoza
„Draudzība”
galvenā zootehniķe- deputāte Marianna
Miškalauksaimniecības
patstāvīgo komisiju, Neretas vidusskolas skolotāja Staņislava RudākaKultūras, tautas izglītības un veselības
aizsardzības pastāvīgo komisiju,
Sadzīves pakalpojumu kombināta
Neretas paviljona brigadiere- deputāte
Milda Zālīte sekmīgi vada Plānu,

finansu budžeta un tirdzniecības
pastāvīgo komisiju. Neretas vidusskolas pensionētā skolotāja Milda Ritmeistere visu savu mūžu ir
veltījusi jaunatnes audzināšanai. Par
pašaizliedzību darbā apbalvota ar
Ļeņina ordeni. Būdama pensionāres
statusā vienlaikus ir sabiedriskais milicijas darbinieks, Neretas ciemata izpildkomitejas sabiedriskās padomes
„Darbam
ar
nepilngadīgajiem”
priekšsēdētāja.
Ir vesela virkne mūsu ciemata
iestāžu un organizāciju, kuru vadība
pilnīgi uzticēta sievietēm; Neretas vidusskolas direktore- Ilga Zaņķe, Neretas zonālās slimnīcas galvenā ārste
Miklašēvica, Aptiekā- Anna Rāzna,
sadzīves pakalpojumu kombināta
iecirknis- Milda Zālīte, Neretas bērnu
dārzs- Ārija Zālīte, Neretas kultūras
nama direktore- Ilga Skuja, kolhoza
‘Draudzība” galvenā grāmatvede
Pārsla Daļecka, Neretas pienotavas
galvenā grāmatvede- Lilija Saukuma,
Neretas patērētāju biedrības galvenā
grāmatvede Dainuvīte Šimēna.
Ar lepnumu šodien varam pieminēt
Neretas bērnudārzu- mazbērnu novietni, kura ir Stučkas rajona pirmsskolas iestāžu sociālistisko sacensību
uzvarētāja divus gadus pēc kārtas.
Daudz labu vārdu no apmeklētājiem,
no veikalu komisijām dzirdēts par
Neretas patērētāju biedrības veikalnieci Mariju Molodavčenko, Raisu
Grjozu, cenu ekonomisti Antoņinu
Karabčevsku, ēdnīcas strādnieci Anastasiju Ābolu. Ar bites čaklumu,

ar bērnībā ieaudzinātu mīlestību
uz darbu savus kurinātāja un
apkopējas pienākumus veic ATU23 Neretas filiāles strādnieces Konstance Purviņa, Valija Dimitrijeva,
pēc labākās sirdsapziņas apkalpo
pasažierus konduktore Aina Niedra un filiāles dispečere Dagmāra
Simsone. Daudz atsaucīgu vārdu ir
pelnījusi pastniece Ināra Trukša, telefoniste Ināra Vasaraudze, valsts darba
Krājkases vadītājas Olimpiade Veinberga un Anna Šteinberga, ciemata
bibliotēkas vadītāja Silvija Možeika,
vidusskolas bērnu bibliotēkas vadītāja
Rita Krastiņa, namu pārvaldes
iecirkņa vadītāja Zinaida Laiviņa,
izpildkomitejas galvenā grāmatvede
Taisja Siņicina.
Savu mūžu ar piensaimniecību ir
savijusi Neretas pienotavas Pilskalnes
piena savāktuves vadītāja Otīlija
Stradiņa, sviesta ceha strādniece Milda Liepiņa, piena pieņēmēja Biruta
Skrebele, sviesta ceha strādniece Inta
Šimēna un Anna Volgaste.
Ik dienas par to, lai mēs nodzīvotu
garāku mūžu, lai pēc slimības mūs
drīzāk atgrieztu atkal darba ierindā,
sava apzinīgā mūža daļu neretiešiem
veltījusi mūsu zonālās slimnīcas
bijusī galvenā ārste Hilda Pelse,
ārstes Zelma Kalnāre, Beata Eihmane, Rita Grīva, Sofija Rogoļeva,
medmāsas: Valentīna Zālīte, Dzidra
Kazilaite, Edīte Samsone, Mirdza
Griščenko, Zinta Markūne, feldšere
Māra Apsīte, laborante Ausma Laganovska, aptiekas asistente Inta

Grīslīte un feldšere- ginekoloģe- Vera
Aleksandrovna Siņicina.
Un, visbeidzot, sievietes, kas
kā gaišs saules stars atspīd no mūsu
ciemata vienīgās lauksaimniecības
rakstura saimniecības, no mūsu kolhoza „Draudzība” Ar dziļu cieņas
un pateicības apliecinājumu par
ieguldīto lielo darbu es esmu pilnvarots šovakar nosaukt viņu vārdus.
Tās būtu: Ar ordeni „Goda zīme”
apbalvotā Stučkas rajona labākā
teļkope Vanda Auzenberga. Slaucējas
Praskovja Virbala, Veronika Trumpicka, Janīna Sokolovska, Genovefa
Ukuliņa un Sofija Verečinska. Tiek
cildināta sēklkopības agronome Rita
Osīte, saimniecības daļas vadītāja
Valentīna Beļūne, kasiere Marta
Stepiņa, ēdnīcas vadītāja Melita
Laučiška un vēl daudzas citas.
Mīļās
sievietes,
godātie
klātesošie! Vārdos nezināmie tautas
dziesmu teicēji māti pielīdzina saulei.
Tā dziesma, ko māte mazam šūpulī
guļot dziedājusi, tā mīlestība, ar
kādu tā savu bērnu piekļāvusi sev pie
krūtīm nav izdzēšama ne ar glaimiem, ne kara vētrām, ne varmācību!
Sauli jūsu acīs, sirdīs un dvēselēs!
Neretas ciemata padomes izpildkomitejas un ciemata partijas
pirmorganizācijas vārdā atļaujiet,
lūdzu, sveikt visas ciemata sievietes Starptautiskajā sieviešu dienā
8.martā. Stipru veselību un daudz
sievišķīgas laimes!”
(Referāts nolasīts Neretas kultūras
namā 08.03.1974.gadā).
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SĒDE NOTIKA NERETĀ
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības 2010.gada 18.februāra
saistošos noteikumus Nr.1/2010
„Par Neretas pašvaldības 2010.gada
pamatbudžetu ”.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības 2010.gada 18.februāra
saistošos noteikumus Nr.2/2010
„Par Neretas pašvaldības 2010.gada
speciālo budžetu ”.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības 2010.gada 18.februāra
saistošos noteikumus Nr.3/2010 „Par
Neretas pašvaldības 2010.gada ziedojumu un dāvinājumu budžetu ”.
Nolēma no 2010.gada 1.marta
Neretas novada pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītāju Ilzi OSĪTI pārcelt
darbā par Finanšu nodaļas vadītājas
vietnieci, bet finanšu nodaļas
vadītājas vietnieci Ilonu STRADI
iecelt par Finanšu nodaļas vadītāju.
Noteica, ka paraksta tiesības bez

Neretas novada domes priekšsēdētāja
Antona BLŪMA vēl ir Novada domes
priekšsēdētāja vietniekam Arvīdam
KVIESIM, Finanšu nodaļas vadītājai
Ilonai STRADEI un Finanšu nodaļas
vadītājas vietniecei Ilzei OSĪTEI.
Izslēdza no VID reģistra kā
nodokļu maksātājas Neretas novada
pašvaldības pagastu pārvaldes, to
iestādes un struktūrvienības:
Reģistrēja
VID
nodokļu
maksātāju reģistrā iestādes un
struktūrvienības par Neretas novada pašvaldības, kā nodokļa
maksātājas struktūrvienībām, pievienojot papildus struktūrvienību Jāņa
Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”,
adrese: „Riekstiņi”, Neretas pagastā,
Neretas novadā.
Izveidoja
Neretas
novada
pašvaldības un tās pakļautībā esošo
iestāžu darbinieku un amatpersonu
kvalifikācijas pakāpes un mēnešalgas

noteikšanas
komisiju
sekojošā
sastāvā:
• Domes priekšsēdētājs Antons
BLŪMS;
• Novada pašvaldības izpilddirektors,
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs
Juris ZĀLĪTIS;
• Finanšu nodaļas vadītāja Ilona
STRADE;
•
Algu
grāmatvede
Silvija
KAUŠKALE;
• Mazzalves pagasta pārvaldes
vadītāja Emīlija ZARIŅA;
• Pilskalnes pagasta pārvaldes
vadītāja Aina VADZĪTE;
• Zalves pagasta pārvaldes vadītāja
Dzintra NOREIKA.
Pieņēma zināšanai Ceļu būves
firmu „Baustelle” ziņojumu par
Ģeotelpiskās informācijas likumā
noteikto
pašvaldības
funkciju
deleģēšanas iespējām. Uzdeva Nere-

tas novada pašvaldības izpilddirektoram 3 mēnešu laikā izskatīt un
izvērtēt citu pretendentu sniegtos
piedāvājumus un pašvaldības funkciju deleģēšanai piesaistīt izdevīgāko
no piedāvājumiem.
Pieņēma
zināšanai
Saistošo
noteikumu projektu „Par augstas
detalizācijas
topogrāfiskās
informācijas
iesniegšanas
un
pieņemšanas kārtību Neretas novada
datubāzē. Atlika saistošo noteikumu
apstiprināšanu līdz ģeotelpisko funkciju deleģēšanas iespēju izskatīšanai.
Apstiprināja Neretas pašvaldības
SAC nolikumu .
Apstiprināja precizētās zemes
vienību platības Neretas novadā,
kas paredzētas zemes reformas
pabeigšanai:
Noteica nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
Daiņa
BRŪVERA kopīpašuma

„Brūveri
1”,
kadastra
Nr.
32700100011, zemes ½ daļai 19,39
ha platībā, kas netiek izmantota
saimnieciskajā darbībā.
Atļāva
Mārim
ZVILNAM
legalizēt un nodot ekspluatācijā
saimniecības ēku – šķūni Mazzalves pagasta „Skružos”, kuram
veikta būve bez akceptētas projekta
dokumentācijas.
Slēdza sadarbības līgumu ar Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldi
par papildus degvielas piešķiršanu
profilaktisko pasākumu veikšanai.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu Klusā ielā
11, Neretas pagastā Neretas novadā,
kas sastāv no zemes gabala 4753 m2
platībā , ar kadastra Nr.3270 007 0103,
dzīvojamās ēkas un saimniecības
ēkām. Pārdošanas cena Ls 2000,00
(Divi tūkstoši lati 00 santīmi).

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM NERETAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo un
ceturto daļu,
Ministru kabineta 2006. gada
19. decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta
sesto daļu.
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Saistošie noteikumi nosaka
Neretas novada sociālās palīdzības
pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību
personām (ģimenēm),
kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī
lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis
ir noteikt novada sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālo
atbalstu personām, (ģimenēm), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un
veicinātu viņu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā.
1.3.Novadā noteikto pabalstu izmaksu nodrošina Neretas novada
pagastu pārvaldes, kuras savā darbībā
ievēro pastāvošo normatīvo aktu
prasības.
1.4. Novada pašvaldība, pagastu
pārvaldes izmaksā citus pabalstus
pēc tam, kad apmierināts pamatots novada trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai (
GMI ) un dzīvokļa pabalsta.
1.5. Šie noteikumi ir saistoši visām
Neretas
novada administratīvajā
teritorijā deklarētām personām.
1.6 Neretas novadā ir noteikti
šādi pabalstu veidi:
1.6.1.pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
1.6.2. dzīvokļa pabalsts;
1.6.3. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
1.6.4.pabalsts bērna izglītībai ,
audzināšanai, ēdināšanai;
1.6.5.pabalsts bāreņiem;
1.6.6.pabalsts audžuģimenēm;
1.6.7.pabalsts sodu izcietušai personai;
1.6.8. vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā.
1.6.9.pabalsts ikdienas aprūpes
izdevumu segšanai
Personas, kurām ir piešķirams
un izmaksājams pabalsts GMI (
garantētā minimālā ienākuma līmeņa

nodrošināšanai) nav tiesīgas saņemt MK noteikumu Nr. 214 „Kārtība,
pārējos sociālās palīdzības pabalstus. kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu” 20.
2. MAZNODROŠINĀTAS
punkts.)
ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA
4.PABALSTS GARANTĒTĀ
MINIMĀLĀ IENĀKUMU
2.1. Izvērtējot ģimenes atbilstību LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI
maznodrošinātas ģimenes statusam,
par pamatu ņemt 2009. gada 3.
4.1. Novadā noteiktais garantētais
marta Ministru kabineta noteikumus minimālais ienākumu līmenis un paNr. 214 „Kārtība, kādā ģimene vai balsta apmērs garantētā minimālā
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama ienākumu līmeņa nodrošināšanai viepar trūcīgu” un ienākumi uz katru nai personai noteikts atbilstoši Minisģimenes locekli pēdējo triju mēnešu tru kabineta 2009. gada 22. septembra
laikā nepārsniedz Ls 100 mēnesī
noteikumiem Nr. 1070 „Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu
3. TRŪCĪGAS ĢIMENES
līmeni ”. pilngadīgai personai – 40
( PERSONAS ) STATUSA
latu mēnesī, bērnam – 45 lati mēnesī.
NOTEIKŠANA
4.2.Pabalstu piešķir ģimenei
(personai), kurai noteikta atbilstība
3.1.Trūcīgas ģimenes ( personas) trūcīgas ģimenes (personas) statusam
statusu piešķir ģimenei (personai) atbilstoši Ministru kabineta 2009.
atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumiem Nr.214
gada 3. marta noteikumiem Nr.214 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu”.
trūcīgu”.
4.3. Pabalstu piešķir, aprēķina un
3.2. Izvērtējot ģimenes / personas izmaksā atbilstoši Ministru kabineta
atbilstību trūcīgas ģimenes/ perso- 2009.gada 17. jūnija noteikumiem
nas statusam par parādsaistībām nav Nr.550 „Kārtība, kādā piešķirams,
uzskatāmi studiju un studējošo kredīti aprēķināms un izmaksājams paun kredīti mājokļa pielāgošanai balsts garantētā minimālā ienākumu
invalīdiem, parāds par dzīvokļa īri, līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
apsaimniekošanas izdevumiem un vienošanās par līdzdarbību.”
komunālajiem pakalpojumiem, kā
4.4.Vienojoties
ar
pabalsta
arī parāds par pacienta iemaksu vai pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt
pacienta līdzmaksājumu, saņemot no naudā vai apmaksāt pakalpojumus
valsts budžeta apmaksātos veselības (preces), kas nepieciešami peraprūpes pakalpojumus.
sonas vai tās ģimenes locekļu
3.3. Par īpašumu nav uzskatāmi: pamatvajadzību apmierināšanai.
3.3.1. dzīvokļa iekārta, apģērbs
un sadzīves priekšmeti, kas ģimenei
5. DZĪVOKĻA PABALSTS
(personai) pieder trūcīgas ģimenes
(personas) statusa noteikšanas laikā;
5.1. Tiesības saņemt pabalstu
3.3.2.
nekustamais īpašums ir Neretas novada mājsaimniecībā
vai tā daļa vai kustamā manta, dzīvesvietu deklarējušām personām
kuru izmanto ģimenes (personas) (ģimenēm), kuru īpašumā vai
pamatvajadzību
(uzturs,
mitek- lietošanā atrodas dzīvoklis vai privātā
lis, apģērbs) nodrošināšanai, ja no māja, kuras īrē pašvaldības dzīvokļus
nekustamā īpašuma nav iespējams gūt un persona savu dzīvesvietu Neretas
ienākumus ( Pamats MK noteikumu novada administratīvajā teritorijā ir
Nr. 214. „Kārtība, kādā ģimene vai deklarējusi vismaz pirms 3 mēnešiem.
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
5.2.pabalstu vienu reizi gadā
par trūcīgu” 20.punkts),
piešķir:
3.3.3. viens transportlīdzeklis,
5.2.1. vientuļiem pensionāriem,
kuru izmanto ģimenes locekļu vientuļiem 2. grupas invalīdiem un 1.
vai personas ikdienas vajadzību grupas invalīdiem – līdz Ls 100,00 (
nodrošināšanai (nokļūšanai līdz darba viens simts lati)
5.2.2. ģimenēm ar bērniem, kurām
vietai vai izglītības iestādei) un kurš
noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas
ir vecāks par 10 gadiem,
3.3.4. pie ģimenes/ personas ģimenes statuss, un nav piešķirams
ienākumu izvērtēšanas neņemt vērā pabalsts GMI nodrošināšanai - līdz
personas/ģimenes atsevišķi dzīvojošu Ls 100,- ( viens simts lati);
5.3. pabalstu nepiešķir, ja pabalsta
apgādnieku palīdzētspēju ( Pamats

saņemšanas pretendentam ir īpašums,
no kura var iegūt ienākumus malkas iegādei vai malku, ja pabalsta
saņemšanas
pretendents
pēdējo
12 mēnešu laikā savu nekustamo
īpašumu atsavinājis, uzdāvinājis, tādā
veidā pasliktinājis savu materiālo
stāvokli.
5.4. ja pabalsta saņemšanas
pretendentam ir parādi par īri un
komunālajiem maksājumiem, 50
% vai , izvērtējot situāciju 100
% no piešķirtā pabalsta pārskaitīt
uzņēmumam, kurš sniedz attiecīgo
pakalpojumu.
5.5. pabalsta summas apmēru
katru gadu nosaka apstiprinot Neretas novada pašvaldības budžetu
tekošajam gadam.

40,00 vienai personai gadā. Pabalsts
tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki
vai kvītis).
6.4. Piešķirt pabalstu psihologa
pakalpojumu apmaksai bērniem
no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm līdz Ls 10,- par konsultāciju
ne vairāk kā 5 konsultācijām.
6.5. pabalsta summas apmēru
katru gadu nosaka apstiprinot Neretas novada pašvaldības budžetu
tekošajam gadam.
7.PABALSTS BĒRNA
IZGLĪTĪBAI, AUDZINĀŠANAI,
ĒDINĀŠANAI

7.1.Tiesības saņemt pabalstu
6.PABALSTS MEDICĪNAS PAK- ir trūcīgām ģimenēm ar bērniem,
ALPOJUMU APMAKSAI
kuras nesaņem pabalstu GMI
nodrošināšanai un maznodrošinātām
6.1.Pabalsts
tiek
piešķirts, ģimenēm ar bērniem:
izvērtējot
personas
(ģimenes)
7.2. pabalsts skolas piederumu
ienākumus atsevišķi šādām grupām: iegādei Ls 20,00 uzsākot mācības 1.
6.1.1. ģimenēm ar bērniem, klasē vienam skolēnam, ko izmaksā
kā arī ģimenēm, kurās ir personas vienu reizi gadā;
darbspējas vecumā, un kuru ienākumi
7.3. pabalsta bērna ēdināšanai
uz vienu personu mēnesī ir mazāki skolā apmērs vienai dienai tiek nopar Ls 110,00;
teikts Ls 0,70. Pabalsta summa tiek
6.1.2.pensijas vecuma personām, pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam,
kuras dzīvo vienas un kuru ienākumi kurš nodrošina bērnu ēdināšanu.
7.4. pabalsta bērna ēdināšanai
uz vienu personu mēnesī ir mazāki
pirmsskolas audzināšanas iestādē
par Ls 140,00;
6.1.3.ģimenēm,
kurās
nav apmērs vienai dienai tiek noteikts Ls
darbspējīgu personu un kuru 0,70 . Pabalsta summa tiek pārskaitīta
uzņēmumam,
kurš
ienākumi uz vienu personu mazāki ēdināšanas
nodrošina bērnu ēdināšanu.
par Ls 110,00;
7.5.
trūcīgām
ģimenēm
,
6.2.Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai kurām tiek piešķirts pabalsts GMI
tiek piešķirts 25 % apmērā, bet ne nodrošināšanai, izdevumi bērnu
vairāk par Ls 40,00 vienai perso- ēdināšanai tiks segti no piešķirtā panai (ģimenei) gadā. Pabalsts tiek balsta GMI nodrošināšanai. Pabalsta
piešķirts, pamatojoties uz dokumen- summa tiek pārskaitīta ēdināšanas
tiem, kas pierāda minētos izdevu- uzņēmumam, kurš nodrošina bērnu
mus (stingrās uzskaites EKA čeki ēdināšanu.
7.6. pabalsta summas apmēru
vai kvītis ārsta izrakstīto recepšu
medikamentiem, kuri nav iekļauti katru gadu nosaka apstiprinot Nerevalsts kompensējamo medikamentu tas novada pašvaldības budžetu
sarakstā), un mēnesī recepšu medi- tekošajam gadam.
kamentu iegādes summa pārsniedz
8.PABALSTS BĀREŅIEM
Ls 50,- ( piecdesmit lati) .
6.2.1.pabalsta
operāciju,
8.1.Pabalstu piešķir Ministru
onkoloģisku slimību ārstēšanās izdevumi tiek segti 50% apmērā, bet ne kabineta 2005.gada 15.novembra
vairāk par Ls 100,00 vienai per- noteikumos Nr.857 „Noteikumi par
sonai gadā. Pabalsts tiek piešķirts, sociālajām garantijām bārenim un bez
pamatojoties uz dokumentiem, kas vecāku gādības palikušajam bērnam,
pierāda minētos izdevumus (stingrās kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
uzskaites EKA čeki vai kvītis ārsta pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
izrakstīto recepšu medikamentiem). noteiktajā kārtībā.
6.3.Pabalsts briļļu iegādes izdevumu segšanai bērniem tiek piešķirts
(turpmāk vēl)
50% apmērā, bet ne vairāk par Ls
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Lauksaimniekiem

Pasākumi aprīlī Neretas novadā

Apsveicam jubilārus!

Atgādinājums.
Kā katru gadu arī šogad varēs pieteikties platību maksājumiem. Visi ,kuri vēlas
,lai kartes un iesniegumu veidlapas tiktu atvestas no Ogres, lūdzu dariet to zināmu
savlaicīgi savu pagastu lauksaimniecības konsultantiem.
Jaunums.
Šogad tiks veikta lielā lauku saimniecību statistika, kuru veic reizi 10 gados.
Neretas novadā būs jāapseko 687 saimniecības. Statistikas dati būtu vēlams iesniegt
vienlaicīgi ar platību iesniegumiem LAD, tiem, kuri saņem šos maksājumus. Saimnieki ,kuri platību maksājumus piesaka elektroniski, tiks aicināti elektroniski sniegt
arī statistikas datus. Jāapseko būs arī tās saimniecības, kuras nesaņem šos platību
maksājumus. Statistikas aptauju veiks novada lauku attīstības speciālists ,palīdzēs arī
pagasta lauksaimniecības konsultanti.
Lai šo lielo darbiņu veiktu savlaicīgi ,ceru uz kopēju saprotošu, atsaucīgu
sadarbību.
Statistikas datu nepieciešamība-lai objektīvi pamatotu jauno tiešo maksājumu
finansējuma pārdales kritēriju noteikšanu Latvijai sarunās ar Eiropas Komisiju par
tiešo maksājumu izlīdzināšanu. Iepriekšējā plānošanas periodā Latvija, izmantojot neobjektīvus datus (uzrādot zemas ražas, nepilnības hektāros u.c.),salīdzinot ar
kaimiņvalstīm, esam saņēmuši ES atbalstu mazāk kā kaimiņvalstis.
Projekti.
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības radīšana”. Ceturtās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2010.gada 10.marta līdz 2010.gada 14.aprīlim. Projektu
iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas
laukumā 2, 816. kabinetā, tālr. 67027128, 67027399.
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Tūrisma aktivitāšu
veicināšana”. pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””. Piektās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 10.marta līdz 2010.gada 14.aprīlim.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs.Par šiem projektiem un arī citiem, informācija ir atrodama LAD mājas lapā
www.lad.gov.lv
„Lauku Lapa”.
Iznākusi marta mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota lauksaimniekiem svarīga
informācija.
Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs
2010. gada aprīlī.
„Lauku lapu” var lasīt arī to saņemot pie sava pagasta lauksaimniecības konsultanta , adresēs www.llkc.lv, www.laukutikls.lv , kā arī saņemot savā e-pasta adresē.
Vēlies informatīvo izdevumu „Lauku Lapa” katru mēnesi saņemt savā e-pastā? Sūti
tekstu „Lauku Lapa” manā e-pastā uz e-pasta adresi Natalija.Iljina@llkc.lv !
Pieteikumā jānorāda:
1. Vārds, Uzvārds.
2. Iestādes (organizācija / zemnieku saimniecība / utt.) nosaukums, kurā strādājat.
3. E-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt ikmēneša izdevumu.
„Lauku Lapa” ir ikmēneša informatīvs izdevums lauku uzņēmējiem par
aktualitātēm, lauksaimniecības atbalstu, grāmatvedības, augkopības, lopkopības u.c.
ar lauksaimniecību saistītām jomām.
Informācija par mācībām.
1. Tiek organizēti Valsts Lauku tīkla “Apmācības” – semināri “Bioloģiska
saimniekošana- augkopība, lopkopība Neretas novada kultūras namā 13.un 14. aprīlī
plkst. 10.00. Lūdzam dalībniekus pieteikties savlaicīgi pie pagastu lauksaimniecības
konsultantiem.
2. Neretas novada kultūras namā maija mēneša sākumā tiek plānots seminārs
“Zemeņu, aveņu un viengadīgo puķu audzētājiem” . Iespējama stādu iegāde.
LLKC piedāvā dažādas apmācību un semināru programmas arī citos novados.
Informāciju par piedāvājumiem var apskatīt www.laukutikls.lv , laikrakstā “Staburags”. Informāciju par sev interesējošām tēmām katrs interesents var iegūt arī pie
pagastu lauksaimniecības konsultantiem.
Informācija.
SIA Skrīveru sēklkopības sabiedrībā
IZAUDZĒTO ZĀLAUGU SĒKLAS PIEDĀVĀJUMS 2010.g.
(noliktavas tālr. - 5197148, 9173177, grāmatvedība - 5197240, fax 5197430

01.-05.04. Zalves bibliotēkā Tapotu un filcētu darbu izstāde.
Visu aprīli Sproģu bibliotēkā Lieldienām veltīta literatūras un bibliotēkā esošo
materiālu izstāde „Pavasara saulgriežu svētki – Lieldienas”.
Visu aprīli Sproģu bibliotēkā izstāde „Zāļu tējas – labākais minerālvielu avots”.
02.-12.04. Pilskalnes bibliotēkā izstāde „Hansam Kristianam Andersenam – 205”.
30.03.-04.04. Nereta-Mazzalve-Prāga-Karlovi Vari-Nereta Tūrisma brauciens ar
„Impro” uz Prāgu un Karlovi Vari. Organizē Ž.Miezīte.
03.04. pl.10.00 Neretas kultūras namā radošā darbnīca olu krāsošanā.
04.04. pl.11.00 Parkā pie Jāņu ielas pasākums lieliem un maziem kopā ar folkloras
kopu „Silavoti” (Rīga) „Nāc nākdama Lieldieniņa”.
04.04. Pilskalnes skolas telpās vai brīvā dabā Lieldienu pasākums „Gaidīt gaidu to
dieniņu, kad atnāca pavasaris”.
04.04. Pie Mazzalves sporta halles šūpolēm pasākums lieliem un maziem „Iešūposim
Lieldienas!”.
12.04-07.05. Mazzalves pagasta tradīciju zālē foto izstāde „Laika pazīšana”, darba
dienās 10.00-15.00.
15.04. pl.17.00 Neretas kultūras namā Neretas novada deputātu tikšanās ar
iedzīvotājiem.
16.04. Mazzalvē pavasara balle zemniekiem.
Aprīlī Neretas sporta hallē Pavasara kauss volejbolā sievietēm.
Aprīlī Neretas sporta hallē Pavasara kauss volejbolā vīriešiem.
17.04. pl.22.00 Neretas kultūras namā diskotēka (Jēkabpils).
23.04. pl.11.00 Mazzalves sporta hallē Mazzalves pagasta atklātās meistarsacīkstes
galda tenisā, basketbola soda metienos, dambretē un šaušanā ar pneimatisko
šauteni.
24.04. Pilskalnes bibliotēka konkurss „Vai tu pazīsti putnus?”.
25.04. pl.13.00 Neretas kultūras namā dziedošās Riču ģimenes koncerts.
___________________________________________________________________
Būsiet mīļi gaidīti uz Zalves kultūras nama atklāšanas pasākumu 27.martā.
Programmā:

Apsveicam martā dzimušos novada
iedzīvotājus nozīmīgās dzīves
jubilejās!

14.00- Kultūras nama atklāšana
14.30- Aizkraukles pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Spīdala” un vīriešu
vokālais ansamblis.
16.00- I. Burkas grāmatas„ Nepateiktie vārdi”/prezentācija–iegāde/
Kafejas „ Alida”( grauzdēti cigoriņi) /prezentācija- iegāde/
20.00- Groziņu vakars - balle pie galdiņiem, spēlē grupa „ Sikspārnis”.
___________________________________________________________________
Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītnieki steidzami meklē mājas

Sirds no maziem spožiem mirkļiem
Pārtop krāsu melodijā,
Pasniedz roku dzīvespriekam,
Kas vēl būs un kas jau bija.
/M. Nereta/
60 gadi
Dzintra Ciniņa Mazzalvē
Gunta Zirne Mazzalvē
Arvīds Grigāns Mazzalvē
Andrejs Bratjaga Neretā
65 gadi
Vasilijs Ļesnojs Mazzalvē
Tālivaldis Pudulis- Indāns Neretā
70 gadi
Mirdza Leice Pilskalnē
Broņislava Dzērveniece Zalvē
Gaļina Dorofeičika Neretā
Dzidra Freimane Neretā
Mirdza Dārziņa Mazzalvē
Aleksejs Romanovs Pilskalnē
Jēkabs Akmenis Neretā
75 gadi
Augusta Unglinikene Mazzalvē
Janīna Bražūne Neretā
Anna Dobilieniene Neretā
Edīte Patupa Neretā
Jeļena Priede Neretā
Valentīna Rebina Pilskalnē
Imants Drēviņš Mazzalvē
Ģirts Ozoliņš Neretā
Otto Ušackis Neretā
Jānis Rusiņš Zalvē

Jēkabpils dzīvnieku patversmē strauji pieaudzis tās iemītnieku skaits. Patlaban
80 gadi
jaunas mājas sev meklē 14 kaķi un 16 suņi. Ekonomiskās situācijas dēļ uz patversmi
Aina Benķīte Neretā
dzīvnieki tiek atvesti arvien biežāk. Dažreiz cilvēkiem, kas atved savus dzīvniekus,
Velta Saleniece Neretā
vietu trūkuma dēļ tiek atteikts, taču bieži izskanot ciniska frāze: „Nu tad es savu suni
Maiga Vitkauska Neretā
vai kaķi pametīšu uz ielas!”. Pēdējā mēneša laikā arī plašsaziņas līdzekļos vairākkārt
Aldona Medlinska Zalvē
izskanējusi informācija par nežēlīgi nogalinātiem vai pamestiem dzīvniekiem. Iespēju
robežās dzīvnieki joprojām tiek uzņemti, taču Jēkabpils dzīvnieku patversmes resursi
85 gadi
ir ierobežoti. Tādēļ iedzīvotāji gan no Jēkabpils, gan citām pilsētām, kas nolēmuši
Anna Āboliņa Zalvē
uzņemties rūpes un veltīt savu uzmanību un mīlestību kādam dzīvniekam, tiek
Alfrēds Grīnvalds Mazzalvē
aicināti to adoptēt no Jēkabpils dzīvnieku patversmes, kas atrodas Zvaigžņu ielā 1a
(tālrunis 29124398).
Stipru veselību un dzīvesprieku
Aizvadītā gada nogalē minētās patversmes uzturēšanai tika rīkota labdarības mūsu novada jubilāriem dzimšanas
akcija „Sasildīsim patversmes iemītnieku sirdis”. Tās laikā dzīvnieku uzturēšanai
dienās vēlot, sveic
tika savākti vairāk nekā 1200 latu, taču ļoti strauji palielinājies arī iemītnieku skaits.
Neretas novada dome!
Palīdzēt patversmei iespējams joprojām – ziedojot uz SIA „Jēkabpils pakalpojumi”
(reģ,nr. 45403006010) ziedojumu kontu Nr. LV80UNLA0009003467779.
Lāsma Skļarska
Neretas novada pašvaldības sociālais dienests
„Lielā talka” Neretas novadā
Adrese: Rīgas iela 6, Nereta, Neretas novads, LV 5118
Kontakttālrunis – 65176486, e- pasts: ezerinnss@inbox.lv
Ganību maisījums - 1.10 Ls/Kg, Zāliena maisījums - 1.50 Ls/Kg, Siena - ruŠogad Lielā talka Latvijā notiks
lonu maisījums - 1.20 Ls/Kg, Sark. āboliņš “Stendes vēlais II” - 1.20 Ls/Kg, Sar24.aprīlī.
Par šī pasākuma koordinaDienesta vadītājs - Aldis Ozarskis
kanais āboliņš “Skrīveru agrais” - 1.20 Ls/Kg, Hibrīdā airene “Saikava” - 1.00 Ls/
toru
Neretas
novadā nozīmēts Arvīds
Pieņem apmeklētājus: Neretas novada sociālajā dienestā
Kg,, Ganību airene “Spīdola” - 1.00 Ls/Kg, Pļavas auzene “Arita” - 1.00 Ls/Kg,
Kviesis.
24.aprīlī
plkst. 10.00 NereTimotiņš “Jumis” - 0.50 Ls/Kg, Viengadīgā airene “Druva” - 0.60 Ls/Kg, Sarkanā
Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
tas
novada
dome
aicina
Neretas noauzene “Vaive” - 1.00 Ls/Kg (cenas norādītas bez PVN)
Trešdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
vada
iedzīvotājus
uz
Lielo
pavasara
Informāciju sagatavoja
Piektdienās 8.00 – 12.00
Danute Avena Neretas novada Lauku attīstības speciāliste.
talku. Darba rīki jāņem līdzi, bet ar
26516730, 65176489, e-pasts: danute2@inbox.lv
maisiem un cimdiem talcinieki tiks
Sociālā darba speciāliste - Iveta Arāja tālr. 65176480
nodrošināti.
Sīkāku informāciju varat
Pieņem apmeklētājus: Neretas novada sociālajā dienestā
iegūt
zvanot
pa tālruni 26345400 vai
Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
2.martā Neretas novada domes un un bibliotēku programmu. Kompetenta
pie
pagastu
pārvalžu
vadītājiem.
Pieņem apmeklētājus: Pilskalnes pagasta pārvaldē:
pagastu pārvalžu vadītāji viesojās Pan- konkursa komisija, Neretas novada domes
Ceturtdienās 8.30-12.00 12.30-16.30
delis pilsētiņa Lietuvā. Vizītes laikā viņi Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas
Zemes stunda
Piektdienās 8.30-12.00
iepazinās ar darbu mūsu kaimiņu Rokišku Žannas Miezītes vadībā, piesaistot Latrajona Pandeļu seņūnijā (lietuviski: se- vijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas
2010.gada 27.martā no plkst.
niunija- administratīvā vienība Lietuvā). bibliotēku padomes pārstāves, izvērtēja 3
Sociālā darba speciāliste - Janīna Laimiņa tālr. 65176253
20.30
līdz 21.30 visā pasaulē tiek
Viesošanās laikā tika panākta vienošanās pretendentu pieteikumus uz vakanto darPieņem apmeklētājus: Zalves pagasta pārvaldē
rīkota
Zemes
stunda, kad planētas
par sadarbību starp abām pašvaldībām ba vietu. Par piemērotāko pretendenti tika
Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
kultūras, izglītības un sporta jomās. Starp- atzīta rajona bibliotēku metodiķe Regīna
iedzīvotāji
apvienojas,
lai stātos
Trešdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
tautiskie kontakti, neapšaubāmi, tuvinās Kviese.
pretī
klimata
izmaiņām,
Neretas
Ceturtdienās:9.00 – 12.00 (pirmajā un trešajā - Sproģos) (otrajā un ceturtajā Zalvē)
Neretas un Pandeļu iedzīvotājus. Ir arī ienovada
dome
aicina
iedzīvotājus,
Piektdienās 9.00 – 12.00
cere kopīgi sadarbojoties uzlabot drošību 16.martā Neretas novada domē tika
organizācijas
un
uzņēmumus
pierobežā.
vērtēta 4 pretendentu atbilstība novada
piedalīties
šajā
akcijā
un Zemes
Sociālā darba speciāliste - Anita Vectirāne tālr. 65175132
pašvaldības darba aizsardzības speciālista
stundā
izslēgt
visu
lieko
apgaisVeicot Neretas novada bibliotēku amatam. Konkurss uz šo amata vietu nePieņem apmeklētājus: Mazzalves pagasta pārvaldē
mojumu,
kas
nerada
risku
cilvēku
modernizāciju, tās tiek aprīkotas ar tika rīkots, toties tika veikta pretendentu
Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-16.00
drošībai.
bibliotēku programmu “Alise”. 5.martā aptauja novada domes izpilddirektora
Piektdienās 9.00-12.00 13.00-16.00
Neretas novada domē tika rīkots konkurss Jura Zālīša vadībā. Par šī amata kandidātu
“Neretas novada vēstis”- Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido: A.Kviesis. Adrese: Rīgas ielā 1, Nereta,
uz vakanto novada bibliotēku vadītāja tiek virzīts Gunārs Goloveckis.
Neretas novads LV-5118. Tālrunis 26345400, fakss 65176536, e-pasts nereta.lv@inbox.lv
amatu darbam ar pašvaldību bibliotēkām
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