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Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!
Latvija!
Tavs vārds ir dārgs un spožs kā zelts. Simtgadu sapņojums ir
piepildījies. Mūsu ilgas, mūsu cerības ir kļuvušas dzīvas. Mūsu
sirdis dreb laimē, sākot no bērna līdz sirmgalvim.
Latvija!
Mūsu acis lai nu redz tevi kļūstam jo dienas jo dižāku. Mūsu
ausis lai dzird tavu atdzimšanu daudzinām skaistās dziesmās.
Lai mūsu mutes ir tīras kā zelts, izrunājot Tavu mīļo vārdu.
Latvija!
Lai mūsu visapslēptākās domas ir šķīstas kā zelts un lai tās
kavējas vien pie Tevis, pie Tevis. Lai mūsu nodomi ir cēli un lieli.
Lai visi mūsu prāti ir vērsti uz Tevi, uz Tevi.
Latvija!
Visi mūsu darbi lai ir kā zelts. Lai tie ir nesavtīgi un kļūst
Tev par dārgu rotu. Lai mūsu visu rotāta – kaut pastarīte – Tu
būtu daiļāka starp māsām, kā senu senās dziesmās jau sacīts.
Jānis Jaunsudrabiņš

18.novembris ir mūsu valsts
proklamēšanas diena. Svētku diena!
Latvijas tautas mūžsenā vēlme
piepildījās 1918.gada 18. novembrī,
kad pirmajam pasaules karam beidzoties uz Krievijas impērijas drupām
izveidojās jaunā Latvijas valsts. Tas
ko pirms 92 gadiem piedzīvoja mūsu
tauta bija brīnums. Taču šis brīnums
neatnāca pats no sevis. Tas nāca ar
upuriem teju katrā Latvijas ģimenē.
Tūlīt pēc valsts dibināšanas Latvijas
nacionālās armijas karavīri parādot
vēl neredzētu varonību ilgstošās cīņās
sakāva mūsu zemes ienaidniekus.
Šodien varam izteikt vislielāko
cieņu un apbrīnu Latvijas neatkarības
cīnītājiem, jo tikai pateicoties viņu
varonībai, mēs vēl arvien varam
dzīvot savā valstī. Redzot ar kādām
grūtībām sastopas pasaules mazās

Mazzalves pamatskolai savs autobuss

Ceturtdien, 28.oktobrī, Neretas,
Jaunjelgavas un Aknīstes novada
pašvaldība saņēma katra vienu autobusu no Latvijas-Šveices sadarbības
programmas līdzfinansētā projekta
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana,
lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu
un ar to saistītos atbalsta pasākumus”

ietvaros novadam paredzētajiem
autobusiem skolēnu pārvadāšanai.
Pašvaldības saņēma Mercedes-Benz
Sprinter 516 CDI autobusus, kuros
ir 19 pasažieru sēdvietas. Autobusi
ražoti Mercedes-Benz rūpnīcā Vācijā,
savukārt autobusu aprīkošana veikta
Jelgavā uzņēmumā SIA “Universāls

LTD”, kur veikta arī novadu
pašvaldību izvēlēto papildu
aprīkojumu uzstādīšana.
Neretas novada pašvaldība
šo košo deviņpadsmitvietīgo
skolēnu autobusu plānojusi
Mazzalves pagasta Mazzalves pamatskolas skolēnu
pārvadāšanai. Šobrīd gan ir
skolēnu brīvdienas, tāpēc
īstās gaviles par saņemto
busiņu atskanēs tikai pirmajā
skolas dienā 1.novembrī pēc
atgriešanās no brīvdienām.
Bet autobuss ir sengaidīts.
Beidzot varēs sakārtot Pilskalnes un Mēmeles puses
skolas bērnu nokļūšanu līdz skolai nedaudz vēlāk, lai rītos nav tik
agri jāceļas. Deviņpadsmitvietīgajā
autobusā skolēni varēs arī daudz ērtāk
braukt mācību ekskursijās, jo skolas
deviņvietīgais busiņš ir nedaudz par
mazu.
Žanna Miezīte

Baltinaviešu latgaliskais jestrums Neretas novadā
Sestdien,
6.novembrī,
Neretas novadā viesojās Baltinavas novada dramatiskais
kolektīvs. Baltinavieši gan
apskatīja, kā mēs te, Neretas
novadā, dzīvojam (kolektīvā
pārsvarā ir skolotāji, tāpēc
viņiem bija interesanti izzināt
Mazzalves pamatskolas darba
pieredzi, ko saviem novadniekiem ar lielāko prieku
izrādīja Žanna Miezīte), gan
mazzalviešiem un neretiešiem
parādīja savas īsti latgaliski
jestrās Danskovītes sarakstītās
komēdijas no seriāla „Ontans
i Anne”. Ērberģes muižas
kamīnzālē
mazzalvieši
noskatījās komēdiju „Kāzu gada jubileja”, bet Neretas kultūras namā
pašā vakarā baltinavieši parādīja
lugu „Antons izklaidējas”. Visas
dienas garumā Neretas novadā bija
baudāms baltinaviešu latgaliskais
jestrums. Gan Ērberģē, gan Neretā
zālē ik pa brīdim bija dzirdami jautri
smiekli, jo sadzīviskās ainiņas, lai arī
nedaudz hiperbolizētas, tomēr bija
gana atpazīstamas un gandrīz katrā
ģimenes dzīvē šad tad novērojamas.

Bet latgaliešu sirsnīgums un sābru
draudzīgās attiecības nenoliedzami ir
tieši Latgales ļaužu spilgtākā iezīme.
Ir jauki un jautri, ja var un prot par
sevi labsirdīgi pasmieties, kā to
dara baltinavieši, kuri savās izrādēs
iedzīvinājuši ne vienu vien kolorītu
sava pagasta cilvēku un notikumu.
Atsauksmes par baltinaviešu
izrādi ir ļoti pozitīvas. Neretas novada ļaudis ir priecīgi, ka pirms
šo lugu noskatīšanās Nacionālajā

teātrī Rīgā izrādē „Latgale.lv”
(Nacionālais
teātris
iestudējis
Danskovītes komēdijas „Ontans i
Anne” 1.-3.daļu, pārsaucot izrādi
„Latgale.lv) var redzēt oriģinālus
pašu
baltinaviešu
izpildījumā.
Domājams, ka arī pārējās 4.-7.daļu
no šīs komēdijas vēl Neretas novadā
redzēsim. Baltinaviešu sniegums
mūsu novadā skatītājiem patika.
Žanna Miezīte

tautas cīņā par savu patstāvību arī
mūsdienās, brīvības cīņu svarīgumu
nav grūti izprast pat pēc tik daudz
gadiem.
Neatkarības
svētki
vienmēr
ir gaiši svētki, lai arī notiek gada
tumšākajā laikā. 18.novembrī atkal
visās Latvijas malās tumsu kliedējot
iedegsies tūkstošiem svecīšu. Ar
plaukstu piesedzot svecītes liesmiņu,
domāsim par savu Latviju, lai tā kļūtu
par labāku valsti, kurā mums dzīvot.
Domāsim labas domas par savu zemi
un tautu. Domāsim kā pašiem ar savu
darbu padarīt mūsu valsti un dzimto
novadu skaistu un pievilcīgu. Latvijas celšana ir mūsu visu kopīgs darbs.
Strādāsim visi kopā un veidosim mūsu
valsti par tādu zemi, lai citi to varētu
apskaust. Strādāsim plecu pie pleca
un atstāsim savu novadu bērniem un

bērnu bērniem mantojumā tādu, kādu
paši vēlamies to redzēt. Palīdzēsim
viens otram, lai mūsu valsts un novads plaukst un attīstās.
Svinēsim savas valsts dzimšanas
dienu, vēlot tai attīstību nākotnē un
nekad nenovērtēsim sevi par zemu,
ticēsim paši sev, ticēsim savai valstij
un tautai! Lai mūsu darbs, ticība pašu
spēkiem, labā griba un ieceres palīdz
celt vienotu un spēcīgu Latvijas valsti!
Šajā svētku reizē sakām lielu
paldies visiem novada ļaudīm, kuri
savu darba mūžu ir veltījuši mūsu
Latvijai un lielākā daļa tieši mūsu novada veidošanai un izaugsmei.
No sirds sveicam visus novada
iedzīvotājus Latvijas republikas
proklamēšanas 92.gadadienā!
Neretas novada dome

Pieredze Čehijā

Eiropas Sociālā fonda projekta
“Publisko pakalpojumu izvērtēšana
un
uzlabošana
komercdarbības
attīstībai Zemgales reģionā” ietvaros 37 Zemgales novadu pārstāvji,
tostarp šī raksta autors, oktobra
beigās viesojās Čehijā. Brauciena mērķis bija iepazīties ar sabiedrisko apspriešanu organizēšanas
labās prakses piemēriem Olomoucas reģionā, datu bāzēm teritorijas
plānojumu glabāšanai Bohēmijas
pilsētā Pilzenē, kā arī
pieredzi
ģeogrāfiskās informācijas sistēmu
ieviešanā Dienvidmorāvijas reģionā.
Reģionālā reforma Čehijā īstenota
1999.gadā, tātad 10 gadus agrāk
nekā pie mums. Līdz tam spēkā bija
valsts sadalījums 76 rajonos, taču
tagad Čehija iedalās 13 reģionos,
bet Prāga pastāv kā atsevišķa
teritoriāla vienība. Par plānošanas
sistēmu funkcionēšanu valstī atbild
Reģionālās attīstības ministrija un
Aizsardzības ministrija. Pazīstamākie
Čehijas zīmoli ir auto „Škoda”,
čehijas alus, hokejs un „Zelta Prāga”.
Viesojoties Olomoucas pilsētas
domē uzzinām, ka šī reģiona
plānošanas nodaļai ir paplašinātas
tiesības un tā veic teritoriālo
plānošanu vēl 4 mazākās pašvaldībās
pilsētas pievārtē. Šeit darbojas
Centrālās
Morāvijas
reģionālā
attīstības aģentūra. Tai ir milzīga
pieredze ģeogrāfiskās informācijas
sistēmu ieviešanā, tā veicinot
sabiedrības informētību un iesaisti
plānošanas jautājumu risināšanā.
Cauri gleznainām lauku ainavām
ceļš tālāk ved uz Dienvidmorāvijas
centru. Znojmo pilsētiņa atrodas pie
pašas Austrijas robežas. Šajā reģionā
sekmīgi tiek realizēta lauku attīstības
politika. Vīnkopība ir nozare, kas dod
daudzas darba vietas un neapšaubāmi
veicina iedzīvotāju dzīves līmeņa
paaugstināšanu. Dienvidmorāvijas
reģionā ir 400 vīnkopības ciematiņi.
Znojmo pašvaldība mūs iepazīstina
ar savu pieredzi teritorijas attīstībā un
plānošanā. Telpisko datu publicēšanu
internetā tā jau uzsākusi 2004.gadā,
bet ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas) struktūrā strādā jau 5 gadus. Īpašā izbraucienā ar minivilcienu
Znojmo pilsētas vadība prezentē savus

industriālos parkus ar vīna pārstrādes
uzņēmumiem, kā arī demonstrē
savu īpaši aizsargājamo teritoriju.
Podyji nacionālais parks ir viens no
mazākajiem rezervātiem valstī, taču
sekmīgi īstenojot ilgtspējīgu tūrisma
attīstības stratēģiju kļuvis par ekskursantu iecienītu apmeklējuma vietu.
Jāsaka, ka Morāvijas dienvidu skaistā
daba ar mežiem un ūdens krātuvēm,
laukiem un koku alejām patiesi atstāj
brīnišķīgu iespaidu.
Pēdējās oficiālās darba vizītes
dienā ceļš veda uz Pilzeni. Šīs
pilsētas attīstības nodaļa prezentē
savu ĢIS, kas ir nodrošināta ar
lielisku tehnoloģisko bāzi. Tā
nodarbojas ar programmu apgādi
un darbinieku instruktāžu. Veic
analītisko darbību, grafisko projektu
un kartogrāfijas materiālu izstrādi.
Šīs pilsētas vadība izrāda savu
rūpniecības flagmani- Pilzenes alus
rūpnīcu. Ceturtajam lielākajam alus
ražošanas uzņēmumam pasaulē ir arī
savs muzejs. Pilzene ļoti lepojas arī
ar savu agrāko gadu uzņēmēju Emīlu
Škodu. Viņam par godu pilsētā izveidots „Tehnoland” muzejs.
Rietumbohēmijas
universitāte
ir mūsu projekta partneris, tāpēc šīs
mācību iestādes apmeklēšana ir īpaši
svarīga. Šīs universitātes ģeogrāfijas
fakultāte ir vienīgā visā valstī kas
sagatavo ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas speciālistus. Šeit izstrādā arī
teritoriju plānošanas metodiku, kuru
savā darbā izmanto arī Zemgales
plānošanas reģions, tātad arī mēs.
Jau dodoties mājupceļā pēdējā diena tiek veltīta Zelta Prāgas apskatei.
Šī maģiskā simts torņu pilsēta jau pati
par sevi ir unikāla, bet tūristus piesaista tās apbrīnojamais skaistums.
Karaliskais ceļš no Prāgas Kremļa
pāri slavenajam Kārļa tiltam garām
Staramestskas laukumam līdz čehu
samta revolūcijas centram- Vāclava
laukumam ilgst 4 stundas. Šis jaukais
ceļa posms atklāj un parāda Čehijas
galvaspilsētu visā tās krāšņumā.
Nedēļas laikā tika iegūta lietderīga
informācija un saņemtas atbildes uz
svarīgiem jautājumiem.Tika iepazīts
darbs pašvaldībās, kā arī Čehijas
kultūras vide un sabiedrība.
Arvīds Kviesis
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Radošās darbnīcas Pilskalnē
Oktobra
pēdējā
nedēļa
skolēniem ir rudens brīvdienas.
Laiks, ko bērni un jaunieši pavada
atbilstoši savām vēlmēm. Pilskalnes
puses skolēni darbdienu rītos agri
ceļas, lai paspētu laikus nokļūt
skolās. Varētu domāt, ka ir īstais
laiks kārtīgi izgulēties. Izrādās, tā
īsti nav.
Gluži mundri bērni sastopami
pagasta bibliotēkā, lai darbotos radošajā darbnīcā. Pateicoties
aktīvu cilvēku iniciatīvai, izveidota mākslas darbnīca, kurā sev
interesantu nodarbošanos var atrast
dažāda vecuma cilvēki.
Vasaras sākumā mūsu iniciatīvas
grupa Hipotēku un zemes bankas
klientu klubam” Mēs paši”
izsludinātajā projektu konkursā
iesniedzām (iedzīvotāju grupa
Marija Šalna un Natālija Grīnvalde)
pieteikumu atbalstam materiālu
iegādei. Pilskalniešu vajadzības
ar izpratni atbalstītas.
Par
piešķirtajiem līdzekļiem iegādāti
materiāli gleznošanai, zīmēšanai,
veidošanai, floristikai, rokdarbiem.
Aktivitātes
sākās
vasaras
karstumā- jūlijā plenērs Gric-

gales muižas parkā, augustā sekoja
plenērs Pilskalnes centrā. Darbus
izvietoja izstādēs pagasta pārvaldes
ēkā.
Nākamā izstāde paredzēta kā
dāvana Latvijai dzimšanas dienā.
Bibliotēkas vadītāja Rasma Strode
aicina interesentus uz radošo
darbnīcu katru dienu bibliotēkas
darba laikā. Sestdienās no 10.0016.00 darbnīcā ar savu padomu
palīdz nodarbību vadītājas Natālija
Grīnvalde vai Marija Šalna. Drīzumā
paredzētas pērļošanas nodarbības
kuras vadīs Astra Saveļjeva un
Zeltīte Odiņa.
„Cilvēkam vajadzīgas darbības,
kas pilda maku, bet tikpat svarīgas
ir darbības, kas bagātina viņa dzīvi
emocionāli. Izjust, sapņot, priecāties
par savu veikumu!” – aicina Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja
Iegriezos bibliotēkā paņemt
sev nepieciešamo
grāmatu
un
manu uzmanību piesaistīja
savdabīgās plastilīna glezniņas
lasītavā.
Bibliotekārīte aicināja
izmēģināt pašai tādu izveidot.
Sākumā neticēju ka es arī tādu
varu . Izdevās brīnišķīgi, patīk sava

glezniņa. Īpašas ir tās izjūtas , kas
bija veidošanas laikā. Vienkārši tas
ir skaists mirklis- radīšana,” saka
pādevēja, divu bērnu māmiņa Tatjana Romanova.
„No
draugiem
uzzinājām
, ka bibliotēkā ir interesantas

nodarbības. Kāpēc neizmēģināt
kaut ko jaunu. Skolā piedalījāmies
vairākos pulciņos , bet vizuālās
mākslas pulciņā nē. Vairāk sportojam. Tagad gribam pastrādāt ar
plastilīnu, vasarā piedalījāmies
plenērā. Patīk jaunrades process,

kad īsti nav zināms , kas iznāks.” tā
par radošjām darbnīcām saka Mazzalves paqmatskolas skolēni Jānis
un Rolands Rubini. Jānis veidoja
glezniņu ar rūķīti, Rolands atveidoja
zirgu pļavā.
Rasma Strode, Marija Šalna

Mārtiņdiena Sproģu bibliotēkā!
Mārtiņdiena ir latviešu tautas gadskārtu svētki, kas iezīmē
rudens beigas un ziemas sākšanos.
Lauku darbi padarīti un mēs visi
varam priecāties par ražu ko esam
sarūpējuši ziemai, labi pastrādājot
savos īpašumos.
Arī Sproģu

bibliotēka kopā ar vecākiem
,audzinātājām un bērniem lustīgi
nosvinēja mārtiņdienu.
Bērni
piedalījās
atrakcijās,
skaitīja
dzejoļus un ticējumus. Pasākums
bija jautrs un interesants mums
visiem. Bibliotēka ieguva jaunus

Mūsu futbolisti Koknesē
24.oktobrī
Koknesē
notika sacensības minifutbolā 5:5.
Piedalījās 7 komandas no Kokneses un apkārtējiem novadiem. Pateicoties futbola entuziastiem Artim
un Jānim Cīruļiem šajās sacensībās
piedalījās arī Neretas futbolistu
komanda, kuras sastāvā bez jau
minētajiem Cīruļiem spēlēja arī
Eduards Andersons, Edgars Barvinskis, Armands Šimēns un Didzis
Varakājs. Visas ieradušās komandas
tehniskajā un taktiskajā sagatavotībā
bija ļoti līdzīgas un spēles izvērtās
ļoti saspringtas un aizraujošas.

Ik viena no 7 komandām bija
pelnījusi būt līdera lomā un kļūt
par uzvarētāju. Neretieši aizspēlējās
līdz pusfinālam, kur mūsu futbolistu
uzvaras gājienu pārtrauca Kokneses komanda, kas arī kļuva par šo
sacensību uzvarētāju. Spēlē par 3.
vietu tikās Neretas un Srīveru komandas. Visu spēles laiku līdz pēdējai
minūtei noritēja bezxkompromisu
cīņa, kurā veiksme šoreiz bija
skrīveriešu pusē. Neretieši izcīnīja
4. vietu un ir gatavi nākošajam
izaicinājumam!
Imants Silavs

“Rudens kauss” volejbolā
30. oktobrī Neretā notika ikgadējās
vīriešu
sacensības
volejbolā
“Rudens
kauss”.
Sacensībās
piedalījās 7 uzaicinātās komandas
no Jēkabpils, Viesītes, Vecumnieku,
Jaunjelgavas un Neretas novadiem.
Visu komandu volejbolistu spēle
priecēja gan skatītājus, gan pašus
spēlētājus. Daudzu spēļu uzvarētāji
noskaidrojās tikai trešajā setā
(spēļu nolikums paredzēja 2 setu
uzvaru), kas apstiprināja līdzvērtīgu
komandu spēku samērus. Līdz
pusfinālam aizspēlējās Viesītes, Zasas, Valles un Neretas komandas.
Pēc pusfināliem, spēlē par 3. vietu,

tikās Viesītes un Zasas komandas,
kur meistarīgāki izrādījās Zasas
volejbolisti. Vērojot skaisto spēli
finālam gatavojās Neretas un Valles
komandas. Turnīra uzvarētāju nācās
noteikt 3 setu garā emocionāli
azartiskā spēlē līdz pēdējam punktam. Kausu un zelta medaļas
izcīnīja Neretas volejbolisti Mārtņš
Putnieks, Lauris Trukšs, Arkādijs
Trukšs, Aldis Muraško, Kaspars Silavs, Aivars Kupetis, Jānis Rakevičs
un Māris Orlovs, sudrabs Valles un
bronza Zasas volejbolistiem.
Imants Silavs

lasītājus . Aktīvākie apmeklētāji :
Velta Vaičikauska, Larisa Svetiņa,
Sarmīte Dambrāne. Skolotājas: Līga
Rutka, Sandra Kalniņa. Bērni: Nils
Muraška, Sanija Dāldere, Renārs
Pelekevičs, Sandis Svetiņš, Kintija Patupa, Kitija Klibiķe, Samanta

Krotova, Keita Krotova, Kristiāna
Dambrāne, Agris Ozoliņš, Aivis Patups, Sintija Gadišķe, Megija Saulīte,
Liāna Roze, Edgars Rogovs, Diāna
Ozoliņa. Noslēgumā visi kopīgi
cienājāmies ar medus kūku, kas
ir raksturīga mārtiņdienas mielas-

tam. Visi priecājāmies par kopīgu
darbošanos. Paldies visiem,kas
atnāca!
Zalves pagsta Sproģu bibliotēkas
vadītāja Skaidrīte Svetiņina

Mazzalvē veido jauno māmiņu klubiņu
Jau
labu
laiciņu
„Ērberģietēm”
virmoja
ideja izveidot pie savas
nevalstiskās organizācijas
jauno māmiņu klubiņu, jo
Mazzalves pagastā ir diezgan daudz jauno ģimeņu ar
mazulīšiem pat līdz gada
vecumam. „Ērberģietes”
rosināja piedāvāt kaut kādas
interesantas
nodarbības,
kopāsanākšanas iespējas
pagasta
jaunajām
māmiņām,
lai
varētu
parunāt
par
dažādām
lietām, kas saistās ar bērnu
audzināšanu, ar sadzīves
lietām jaunā ģimenē, kaut
ko saimniecībā un ikdienā
noderīgu iemācīties.
Pirmdien,
8.novembrī,
vakarpusē Mazzalves pamatskolas
konferenču zālē pulcējās mazzalvietes - jaunās māmiņas - uz
savu pirmo jauno māmiņu klubiņa

saietu. Dažām māmiņām līdzi bija
arī mazulīši, kuriem arī šis vakars
bija daļēji kā sapazīšanās pasākums.
Šoreiz māmiņām bija iespēja
parunāties ar psiholoģi Diānu Strausi un sociālo pedagoģi Ludmilu

Austriņu. Saruna ievirzījās pārsvarā
par bērnu audzināšanu, par bērnu
un vecāku savstarpējām attiecībām.
Nākamā tikšanās ar psiholoģi būs
29.novembrī.
Žanna Miezīte

Tiekas klubiņa dalībnieces
Trešdien, 27.oktobrī pulksten
17:00 ērberģietes kopā aicināja
klubiņa dalībnieces Vija K. un
Maiga. Uz šo tikšanās reizi katrai
dalībniecei tika dots uzdevums atnest kādus salātus, kurus visas kopā
degustējām. Senākos laikos mūsu
seņči rudens un ziemas vakaros
sanāca kopā uz vakarēšanu: rokdarbu strādāšanu, mīklu minēšanu, pasaku stāstīšanu. Vija un Maiga bija
parūpējušās lai arī mēs kopīgi minētu
mīklas, noklausītos Maigas lasīto
latviešu tautas pasaku. Ar rokdarbiem gan šoreiz nenodarbojāmies,
taču norunājām, ka ar saviem
darinājumiem piedalīsimies pagasta rokdarbnieku izstādē, kura būs
apskatāma no 15.novembra Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju
zālē. Degustējām salātus, stāstījām

to receptes un Silvija tās pierakstīja,
lai pēc tam pārrakstītas uz datora
tās varētu pievienot mūsu recepšu
grāmatiņai. Salāti bija gan sāļie, gan
saldie, gan tādi, kuru gatavošana prasa ilgāku laiku, gan atri pagatavoja-

mi, kopumā mūsu recepšu grāmatiņa
papildināsies ar 12 interesantu salātu
receptēm. Nākošo reiz tiksimies
27.novembrī,lai kopīgi gatavotu
Adventes vainadziņus vientuļajiem
pensionāriem.
Astra Saveļjeva
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Neretas novada domes 28. oktobra sēdes lēmumi
Sēde notika Mazzalves pagastā
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības 2010.gada 28.oktobra
saistošos noteikumus Nr.12/2010
„Grozījumi
Neretas
novada
pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 1/2010 „Par Neretas pašvaldības
2010.gada pamatbudžetu ”.
Apstiprināja pārskatus par Neretas pašvaldības pamatbudžeta un
speciālā budžeta izpildi.
Apstiprināja apkures tarifu
2010.gada oktobra, novembra un
decembra mēnešos dzīvojamai
mājai P.Lodziņa ielā 6 – Ls 0,79/m2
mēnesī +PVN 10% (Ls0.08) = Ls
0,87/ m2;
Apstiprināja
apkures
tarifu pašvaldībai piederošajā ēkā
P.Lodziņa ielā 2 – Ls 1,10/m2
mēnesī + PVN 21% (Ls 0,23) = Ls
1,33/ m2.
Veica precizējumus Saistošo
noteikumu nosaukumā un Saistošo
noteikumu izdošanas pamatojumu
izteica jaunā redakcijā: „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,
MK
30.03.2010.
noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.3 punktu”.
Izbeidza nomas tiesības ar
Nikolaju Nikolajevu
ar 2011.
gada 1. janvāri uz nekustamo
īpašumu „ Nejautiņas” kadastra
Nr. 32740050116 ar kopējo platību

6.0ha.
Piešķīra ar ES kohēzijas fonda
līdzekļiem līdzfinansētā, Neretas
novada pašvaldības iesniegtā projekta „ Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošas Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki”
nr. 32748/2859/PPV rekultivācija”
īstenošanai 10 613.82 LVL ( desmit
tūkstoši seši simti trīspadsmit lati 82
santīmi) no kuriem 8932.40 (astoņi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi
lati 40 santīmi) ir attiecinamās izmaksas un 1681.42 (viens tūkstotis
seši siti astoņdesmit viens lats
42 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas. Pašvaldības finansējumu
nodrošināt, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē. Nozīmēja Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes
vadītāju Ainu Vadzīti par Kohēzijas
fonda projekta „ Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošas Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves
„Strobuki”
nr.
32748/2859/
PPV rekultivācija” koordinatoru,
atbilstoši MK noteikumiem Nr.
490,24. punktam.
Nolēma projekta „Normatīvo
aktu prasībām neatbilstošās Neretas
novada Neretas pagasta izgāztuves
„Radiņi”
Nr.32708/2857/PPV
rekultivācija”
apstiprināšanas
gadījumā 2011. un 2012.gadā
no Neretas novada pašvaldības
puses tā realizācijai paredzēt
līdzfinansējumu 28 841,82 LVL (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti
četrdesmit viens lats un 82 santīmi)
apmērā, no kuriem 28 841,82 LVL
(divdesmit astoņi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit viens lats un 82

santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 0,00 LVL (nulle lati nulle
santīmi) ir neattiecināmās izmaksas. Pašvaldības finansējumu
nodrošināt, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē. Nozīmēja Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes
vadītāju Juri Zālīti par Kohēzijas
fonda līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Normatīvo aktu prasībām
neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi”
Nr.32708/2857/PPV rekultivācija”
koordinatoru.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Zvirgzdiņi”, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, ar kopējo
platību 16.58 ha, kadastra nr.
3266 010 0157, 2. zemes gabalu,
neizstrādājot sadalīšanas projektu
vai detaļplānojumu. No nekustamā
īpašuma „Zvirgzdiņi” atdalāmajam
zemes gabalam ar platību 11.0 ha un
kadastra nr. 3266 011 0052, piešķirt
nosaukumu „Zvirgzdi”.
Nolēma mainīt Neretas novada
Zalves pagasta ceļa nosaukumus no:
Zalve –Spriciņi,
kad.
Nr. 32960040097 uz SpriciņiJaunjurēni
Pagasta ceļš, kad. Nr.
32960070078 uz Senči – Pūpoli,
Vecais Rīgas ceļš , kad. Nr.
32960110084 uz Dārziņi – Līči,
Pagasta ceļš- Rozes, kad.
Nr. 32960080083 uz Bešas- Zalve,
Pagasta ceļš, kad. Nr.
32960130170 uz Eļļuku kalns.
Nolēma apvienot Salas ceļš, kad
Nr. 32960120105 ar ceļu Sierotava- Vīguļi- Dumbrāji, kadastra Nr.
32960120097, - 0,3 ha.

Nolikums “Par Biznesa dārza biroja telpu iznomāšanu”
APSTIPRINĀTS
Neretas novada domes sēdē
2010. gada 28. oktobrī, protokols
Nr.12 p.10
Nolikums
„Par Biznesa dārza biroja
telpu Dzirnavu ielā 4, Neretā,
iznomāšanu”
1. Šis nolikums nosaka kārtību,
kādā tiek iznomātas Biznesa dārza
biroja telpas Dzirnavu ielā 4, Neretas pagastā, Neretas novadā.
2. Telpas tiek iznomātas šādām
komercstruktūrām: IU, SIA, zemnieku saimniecībām, aģentūrām,

akciju sabiedrībām, individuālajiem
komersantiem, individuālā darba
veicējiem (turpmāk Uzņēmums).
3. Telpas tiek iznomātas uz laika periodu ne ilgāku par 2 gadiem Neretas novadā reģistrētiem
uzņēmumiem, kuri nomas līguma
slēgšanas brīdī ir reģistrēti ne senāk
kā 2 gadus.
4. Vienam Uzņēmumam var iznomāt
telpas 1-2 darba vietu ierīkošanai.
5. Par telpu nomu Uzņēmējs maksā:
pirmajā darbības gadā – bez
maksas;
otrajā darbības gadā – 0,5
Ls/m2 mēnesī;
ja līgums tiek pagarināts vēl

Nolēma pievienot ceļam ZalveBincāni, kadastra Nr. 32960060300
(270m), zemes vienību ZalveMežamuiža, kad Nr. 32960060208
(1 km), ceļa kopējais garums- 1,27
km.
Nolēma
anulēt
kļūdaini
aprēķināto nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinu par 2005.; 2006.
gadiem un soda procentus par
kopējo summu Ls 59,45 nekustamajam īpašumam „Bieķēni”, Neretas
novadā, Neretas pagastā.
Apstiprināja nolikumu „Par biznesa dārza biroja telpu Dzirnavu
ielā 4, Neretā, iznomāšanu”.
Apstiprināja „Kārtību, kādā
sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”.
Atbalstīja
Neretas
novada
pašvaldības dalību Centrālbaltijas
jūras reģiona pārrobežu sadarbības
INTERREG IVA programmas
projektā „Central Baltic Cycling” (Centrālbaltijas velotīkls).
Garantēja līdzfinansējumu projekta
realizēšanai Ls 5583 EUR apmērā.
Atbalstīja
Neretas
novada
pašvaldības dalību starptautiskajā
tūrisma izstādē „Balttour-2011”
Starptautiskajā
izstāžu
centrā
Ķīpsalā no 11. līdz 13.februārim.
2011.gada
budžetā
paredzēja
līdzekļus EUR 264,00 apmērā

dalības maksas segšanai. 2011.
gada budžetā paredzēja līdzekļus
Neretas novada bukleta (5000 eks.)
izgatavošanai.
Nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par SIA „Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment” sagatavoto dabas aizsardzības plāna projektu dabas liegumam „Mazzalvītes
purvs”.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2010.gada 15.oktobra
sēdes protokola Nr.14 jautājumos no
1 – 7 pieņemtos lēmumus. Nolēma
jautājumu Nr.8 „Par darba samaksu
Dzīvokļu jautājumu komisijas loceklei – protokolētājai” izskatīt pie
„Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma” apstiprināšanas.
Atļāva SIA. “AMETEKS”,
reģistrācijas Nr. 42103040230,
juridiskā adrese Priekules 3-21,
Liepāja, veikt melno un krāsaino
metāllūžņu iepirkšanu un šķirošanu
Valdim Voitkevičam piederošajā
nekustamajā īpašumā „Jaunzemes”,
zemes kadastra Nr.3270 007 0001,
Neretas pagastā, Neretas novadā.
Samazināja Guntim Ozoliņam
izpērkamās zemes „Ābeles” 3,54ha
platībā, kadastra Nr.3270 005 0062,
samaksas apmēru par 50% sakarā
ar 11 lauksaimniecībā nostrādātiem
darba gadiem (2,5 % par katru gadu,
bet ne vairāk par 25%)- 25% apmērā
un par zemes lietošanas laiku līdz
pieprasīšanai īpašumā – zeme
lietošanā pilnus 18 gadus (2,0 % par
katru gadu, bet ne vairāk kā 25%)25 % apmērā.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 7

Saistošie noteikumi Nr.9/2010
uz trešo gadu – 0,75 Ls/m2 mēnesī.
(Neretas
novada domes sēdes proto6. Papildus Uzņēmums maksā telekols Nr.10 § 11)
fona izmantošanas izmaksas pēc
Precizēti
28.10.2010.
Neretas novada
saņemtā rēķina.
domes
sēdē
(protokols
Nr.12 §4)
7. Ja telpas netiek iznomātas Neretas
novada Uzņēmumiem, tās var tikt
„Grozījums Neretas novada
iznomātas citu novadu un pilsētu
pašvaldības 26.11.2009.
Uzņēmumiem, priekšroku dodot
saistošajos noteikumos Nr. 7 „ Par
tiem, kuru darbība notiek Neretas
sociālās palīdzības pabalstiem
novadā.
Neretas novadā””
8. Lēmumu par telpu iznomāšanu
pieņem Neretas pagasta pārvalde.
Izdoti saskaņā ar ”Sociālo pak9. Iznomātāja un Nomnieka tiesības
alpojumu un sociālās palīdzības
un pienākumi tiek atrunāti Nomas
likuma” 35.panta trešo un ceturto
līgumā.
daļu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036
„audžuģimenes noteikumi” 43.punk-

tu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.3. punktu
Izdarīt sekojošu grozījumu Neretas novada domes 26.11.2009.
Saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā”:
Papildināt 3. nodaļu “Trūcīgas
ģimenes
(personas)
statusa
noteikšana” ar 3.3.5. punktu „
zeme līdz 5,00 ha mājsaimniecības
uzturēšanai”.

Jauniešu centrs Zalvē
Pamatojoties uz novada reformu
Zalves pagasts 2009. gada 1. jūlijā
tika pievienots Neretas novadam,
līdz ar to Zalves pagasta padome
tika izveidota par Neretas novada
Zalves pagasta pārvaldi, un tika
samazinātas štatu vienības Zalves
pagasta pārvaldē. Zalves pagasta
administratīvajā ēkā, kur atrodas
Zalves kultūras nams, bibliotēka
un pasts, atbrīvojās pirmā stāva telpas, kurās Zalves pagastā būtu ļoti
nepieciešams izveidot brīvā laika
pavadīšanas centru jauniešiem, jo
ar 2009. gada 1. jūniju tika likvidēta
Zalves pamatskola. Pamatojoties
uz to, jauniešiem trūkst telpu, kur
varētu pulcēties, veidot dažādas
interešu grupas un pavadīt brīvo
laiku.

Jauniešus
neapmierināja
brīvā laika pavadīšanas iespējas
Zalves ciematā. Ņemot vērā šo
neapmierinātību, Zalves pagasta
pārvalde vairākkārt bija izskatījusi
iespēju izveidot jauniešiem brīvā
laika pavadīšanas centru, bet nepietiekamu finansu resursu dēļ, to
līdz šim izdarīt nav bijis iespējams.
Ēkas jumta pārsegums bija nolietojies, ēkas fasādei bija nepieciešams
remonts, ēkas iekštelpām bija
nepieciešama telpu pārprofilēšana.
Lai varētu šos darbus veikt, Neretas
novada Zalves pagasta pārvalde ar
Neretas novada piekrišanu nolēma
piedalīties
LAD
izsludinātajā
projektā
„
Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem „
ņemot aizdevumu un kā papildus

finansējuma iespēju Zalves pārvalde
plānoja piesaistīt ES finansējumu.
Šī projekta realizācija veicināja
pakalpojumu sasniedzamību visiem
iedzīvotājiem šajā teritorijā un
pavēra iespējas
izremontētajās,
atjaunotajās
telpās
veidot
iedzīvotāju dažādu interešu grupu
saietus, nodarbības, biežāk rīkot
sarīkojumus,
tādējādi uzlabojot
lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti
un vēlmi dzīvot, strādāt un darboties savā dzimtajā pagastā.
Projekts ir tieši saistīts ar Latvijas Lauku attīstības programmā
izvirzītajiem uzdevumiem un ES
ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
izvirzītajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

Projekts tika iesniegts LAD, kur tika
izvērtēts un atbalstīts.
Pamatojoties
uz
LAD
informāciju un Neretas novada
domes atbalstu
2010. gada 29. jūlijā tika noslēgts
līgums ar SIA „ Ekors” par summu Ls 35267,95 (Trīsdesmit pieci
tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi
lati un 95 santīmi) tai skaitā PVN
21%, par projektā paredzēto darbu
izpildi:
1) ēkas jumta rekonstrukcija (jumta
šīfera seguma demontāžu, un krāsota
tērauda jumta seguma ierīkošana
,siltumizolācijas ieklāšana bēniņos,
spāru renovācija, jumta kores,
vējmalu montāža, noteku montāža,
nojumes izveidošana virs ieejas brīvā laika pavadīšanas centrā

aktīvās zibensnovadīšanas sistēmas
izveide un dažādu jumta detaļu
krāsošana);
2) ēkas ārējās fasādes apdares darbi
(cokola atrakšana, siltumizolācijas
slāņa montāža, armējošā slāņa
iestrāde, dekoratīvā apmetuma
uzklāšana,
fasādes
krāsošana,
hidroizolācijas slāņa uzklāšana cokolam);
3) brīvā laika pavadīšanas centra
veikt iekštelpu remonts (gaitenī,
kāpņu telpā un centra telpās).
Esam gandarīti par padarīto un
uzsākuši pārrunas ar pagasta
jauniešiem, par viņu dzīves
dažādošanu.
Dzintra Noreika
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Informācija
Informācija lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Apsveicam!
Mēs esam latvieši un gribam latvieši būt.
Lai man vēl pasaka kāds, ko vairāk
mums vēlēties.
/F.Balodis./

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumu Nr.269 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsta un Eiropas Savienības atbalsts Apsveicam visus novada iedzīvotājus
Latvijas proklamēšanas 92. gadadienā!
lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” 7.1.punktu informē, ka 2010.gadā:
Strādāsim visi kopā, veidosim mūsu
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par platībām likme ir 32,02 EUR/ha jeb
valsti un mūsu novadu tādu, kādu mēs to
22,71 LVL/ha;
vēlētos redzēt.
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par pienu likme ir 29,87 EUR/t jeb 21,18
LVL/t;
Pilskalnes pagasta pārvalde
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par nokautiem vai eksportētiem liellopiem
____________________________
likme ir 46,47 EUR/dzīvn. jeb 32,96 LVL/dzīvn.;
• atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem likme ir 27,09 EUR/ha jeb 19,21LVL/ha;
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par laukaugu platībām likme ir 35,98 EUR/
...es mīlu zemi šo
ha jeb 25,52 LVL/ha;
kad rītā saule mostas
• atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par lopbarības platībām likme ir 3,51 EUR/
pār kuplām vīgriežpļavām
ha jeb 2,48 LVL/ha;
griezes dziesma klust
• atsevišķā maksājuma par cukuru likme ir 11,82 EUR/t jeb 8,39 LVL/t.
es mīlu vasaru
Īpašais atbalsts par pienu valstī pārsniedz kopējo pieejamo atbalsta apmēru, tāpēc
kad aizaugušā pļavā
2010.gadā veicot atbalsta izmaksu, īpašam atbalstam par pienu jāpiemēro atbalsta
pēc deviņvīru spēka
likmes samazinājuma koeficients 0,904396.
Īpašā atbalsta par pienu likme 2010.gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas
vēlos brist
ir:
es mīlu rudeni
• 9,76 EUR/tonna jeb 6,92 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 80 vai vairāk
ar tik daudz laimes krāsām
tonnu piena;
ka mana dvēsele
• 10,85 EUR/tonna jeb 7,69 LVL/tonna, ja lauksaimnieks ir realizējis 30 vai vairāk
kā pāribagāts avots
tonnu piena, bet mazāk par 80 tonnā.
Piena ražotājiem:
Atgādinām, ka saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām kvotas gadā
kvota ir jāizpilda ne mazāk kā 85%.
Nacionālā likumdošanā ir veiktas izmaiņas un, ja ražotājs, kvotas gadā kvotu izpilda:
1. piena kvotu no viena procenta līdz 70,9 procentiem, tad nākamajam kvotas gadam
kvotu samazina par 50 procentiem no neizpildītā apjoma;
2. no 71 procenta līdz 84,9 procentiem, tad nākamajam kvotas gadam kvotu samazina
par 5 procentiem no neizpildītā apjoma;
3. Ja ražotājs kvotas gada laikā vispār nav pārdevis pienu, visu ražotāja kvotu ieskaita
valsts rezervē.
4. Kvotas izpildes 85% rēķina katrai kvotai atsevišķi, ņemot vērā visu kvotas daudzumu kāds ražotājam bija uz 1.04.2010. (ieskaitot pārveidotos kvotas daudzumus
kvotas gada laikā).
5. Pie kvota izpildes 85% aprēķina netiek ņemti vērā tie kvotas daudzumi, ko piena
ražotājs ir nopircis vai ieguvis no valsts rezerves esošā kvotas gada laikā.
Kvotas darījumi jāiesniedz līdz;
1. Patstāvīgā pārveidošana-31.12
2. Pagaidu pārveidošana-15.03.2011.g.
3. Kvotas atsavināšana/pārdošana-pirkšana/-1.03.2011.g.
Cien. mežu īpašnieki!
Jūs tiekat laipni aicināti piedalīties BEZMAKSAS seminārā, kas notiks 2010.
gada 1. decembrī plkst. 10.00 Neretas pagastā, Neretas novadā.
Semināra tēma: Nemeža zemes un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes
izmantošanas veidi mežsaimniecības produktu ieguvei.
Varēsiet uzdot interesējošus jautājumus VMD, MKPC speciālistiem un uzzināsiet:
- kā piesaistīt ES finansējumu savam mežam;
- par izmaiņām meža likumdošanā;
- kā ieaudzēt mežu vai kopt dabiski ieaugušās mežaudzes l/s neizmantojamā zemē;
Uzdot jautājumus varat pa telefonu 26534704 vai e-pastu jekaterina.blaua@mkpc.
llkc.lv
Semināru organizē Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC).
Informāciju sagatavoja Danute Avena
___________________________________________________________________
Novada stratēģiskie projekti
Saskaņā ar valdības lēmumiem ministrijām bija jāiesniedz priekšlikumi par Latvijai nozīmīgiem stratēģiskajiem projektiem 2014.-2020.gadam, kuru īstenošana
sekmētu Latvijas ilgtermiņa izaugsmi. Diskusijās par projekta īstenošanas aktivitātēm
tika panākta vienošanās papildināt un precizēt esošos projektu virzienus (nosaukumus), projekta īstenošanas aktivitātes un projektu idejas tādā līmenī, lai tie iegūtu
starptautisku nozīmi un interesi no Eiropas Savienības puses, nenosaucot sīkus
lokālus projektus, bet gan formulējot tos kā lielus, stratēģiskus, visam Baltijas
reģionam, Eiropas Savienībai nozīmīgus projektus (piemēram, diskusijas laikā tika
izteikta ideja par projektu „Eiropas Austrumu pierobežas sakārtošana”).
Neretas novada dome sagatavoja un iesniedza sava novada stratēģisko projektu
aprakstus. Tie ietver autoceļa Nereta-Pilskalne-Gricgale-Vecmēmele-Ērberģe ceļa
rekonstrukciju (ieskaitot asfaltēšanu), kā arī paredz autoceļa Lietuvas robeža- Nereta
līdz Daugavpils šosejai asfaltēšanu. Šie projekti veicinās valsts reģionālo attīstību,
radot pievilcīgākus apstākļus uzņēmējdarbības izvēršanai. Tie sekmēs jaunu tūrisma
maršrutu izveidi, veicinās vides sakārtošanu un uzlabos lauku iedzīvotājiem novada
un reģiona iestāžu un institūciju sasniedzamību, kā arī lauku vides apdzīvotības
saglabāšanu. Projekti palielinās starptautisko kravu apgrozību un uzlabos Latvijas
tēla pievilcību, kā arī veicinās sadarbību starp Latviju, Lietuvu un Eiropas Savienības
dalībvalstīm.
Novada stratēģiskajos plānos ietilpst sadarbībā ar SIA Lateks realizēt projektu biodegvielas ražošanas rūpnīcas būvniecībai Neretas pagasta “Skružānos”. Šis projekts ir
valstiski svarīgs, jo sintezētas naftas produktu ražošana no biomasas atbilst Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 prioritātēm.
Arvīds Kviesis
“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.

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L. Vāczemnieks)
Cienījamie neretieši!
Sveicot jūs visus Valsts svētkos, gribu
vēlēt spēju saglabāt mīlestību uz savu
zemi, nenoniecināt Latviju smagā brīdī,
bet strādāt un cīnīties par labāku dzīvi
saviem bērniem un mazbērniem. Gaidīt
atgriežamies mājās tos, kuri pašlaik ir spiesti dzīvot un strādāt svešās zemēs. Kopt
savu zemi un sētu, saudzēt Latvijas dabu.
Neaizmirst cienīt un godāt savas valsts
vārdu, valodu un tradīcijas. Nezaudēt
cilvēciskumu vienam pret otru, godprātīgi
darīt katram savu darbu un neatteikt
palīdzību tiem, kam klājas grūtāk par citiem.
Svinēsim svētkus klusi savās sirdīs,
stiprināsim mūsu Latviju ar labām un
gaišām domām nākotnei.
Sirsnībā un cieņā - Neretas pagasta
pārvaldes vadītājs
Juris Zālītis

burbuļo un plūst
es mīlu zemi šo
kad ziemā sasnieg sniegi
ar mīkstām, kuplām pārslām
____________________________
Manas Latvijas sētās daudz aku –
visus laukus klāj
zaļiem akmeņu grodiem un vecais
es mīlu pavasari - jokdari
koka spainis uz vindas pleca,
kad cerība kā uzticīga māsa
zilas
nātres uz aizlaistas takas
no zemes izvilina asnus
un vectēva stādīti bērzi blakus.
koši zaļā, zaļā krāsā
Tās ir gudrās, tās ir teiksmu akas, es mīlu zemi šo
nevajag aizmirst vecās un gudrās,
ar viņas gadalaiku maiņām
smelsim ūdeni - dziļo urbumu balvu,
ar košām krāsām rudenī
lai asinis sadzeļ vēsās skudras
un laimes alkām maijā...
un noskaidro galvu...
/Inese Tora/

Lai katra sirds iedegas par savu Dzimteni -Latviju! Lai debesu spēki dod dzīvot
gribu un cīņas sparu! Lai sirds siltums un
Mazzalves pagasta pārvaldes
saticība ģimenēs un vēlme par savu pavārdā sveicu visus Neretas novada gastu un Latviju degt!
Sveicu valsts svētkos sava pagasta un
iedzīvotājus valsts svētkos!
Emīlija Zariņa novada ļaudis!
Dzintra Noreika

~ Daudz laimes! ~
Šī diena lai tev skaistāka par
citām,
Šī diena tikai viena gadā
aust,
Lai spēka pietiek katram dienas
rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi
plaukst.

Neretas novadā nozīmīgas
dzīves jubilejas novembra
mēnesī svin:
Mazzalves pagastā
Valija Hmeļinska
Rolands Lejnieks
Neretas pagastā
Vija Potašova
Aldona Giedra
Aina Grundmane
Velta Strautiņa
Lūcija Lejiņa
Alfons Laučiškis
Zalves pagastā
Zaiga Engele
Jānis Valdemiers
Sūtam vissirsnīgākos sveicienus
skaistajās dzīves jubilejās mūsu
novada gaviļniekiem. Novēlam
stipru veselību, daudz laimes un
dzīvesprieku!
Neretas novada dome!

Pasākumi Neretas novadā Decembrī
Visu decembri Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē Mazzalves rokdarbnieču darbu izstāde „Ziemai tuvojoties”.
Decembrī Neretas pagasta bibliotēkā Tematiskas literatūras izstādes: R.Ezerai-80 “ Kā ābelei noziedēt…” Ziemassvētku
noskaņas “ Iededz sveci mijkrēslī zilā…”
Decembrī Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā “ Bērnu žūrijas” noslēgums.
Decembrī Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā Ziemassvētku izstāde- vainagi, rotājumi, gardumi, tradīcijas.
Decembrī Zalves pagasta bibliotēkā tematiskas literatūras izstādes:
”R.Ezerai-80”,” Z.Ērglei-90.”
Decembrī Pilskalnes pagasta bibliotēkā Adventes vainagu gatavošana- izstāde.
Decembrī Pilskalnes pagasta bibliotēkā Pensionāru pasākums “Ziemassvētku laiks…Kad vārdi , ko vēlamies teikt, tiek rakstīti
sirdī….”
Decembrī Pilskalnes pagasta bibliotēkā “ Bērnu žūrijas” noslēgums. Čaklāko lasītāju sumināšana.
Decembrī Mazzalves pagasta bibliotēkā Klausāmies V.Atāla dziesmas.
(komponistam un dzejniekam veltīts pasākums)
Decembrī Mazzalves pagasta bibliotēkā „Nāc, tev pasaku stāstīšu par Diegabiksi” (pasakas lasījumi dienas centra bērniem)
Decembrī Mazzalves pagasta bibliotēkā Pār mežiem skrien mans sapnis” (grāmatu izstāde veltīta R.Ezerai)
1.-17.12. Mazzalves pagasta bibliotēkā „Ziemassvētkus gaidot”
(grāmatu un apsveikuma kartiņu izstāde)
2.-30.12. Mazzalves pagasta bibliotēkā „Rūķi nāk ciemos” (rotaļlietu izstāde)
3.12. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola Aizkraukles reģiona skolu vadītāju pieredzes apmaiņas pasākums
4.12. pl.12.00 Ērberģes muižas kamīnzālē Mazzalviešu tikšanās ar Baltinavas novada amatierteātri (izrāde „Ontans i
Zīmassvātki” no Danskovītes lugu sērijas „Ontans i Anne”)
4.12. pl.16.00 Zalves kultūras namā Zalviešu tikšanās ar Baltinavas novada amatierteātri (izrāde „Ontans i Zīmassvātki” no
Danskovītes lugu sērijas „Ontans i Anne”)
6.12. Neretas kultūras namā Bērniem leļļu teātris “Kā lācītis Ziemassvētkus gaidīja’’
8.12. pl.15.30 Neretas kultūras namā Viesojas bērnu un jauniešu centra teātris ar izrādi skolēniem ‘’Sargeņģelis’’
12.12. Neretas novada pagastos Eņģeļu egles iedegšana.
17.12. Neretas novada pagastos Pagastu aktīvo jauniešu ikmēneša tikšanās ar jauniešu darba koordinatori
18.12. Mazzalves dienas centrā „Vālodzīte” Ziemassvētku pasākums Mazzalves pagasta pensionāriem
18.12. Mazzalves pagasta bibliotēkā Konkursa ”Lasi un vērtē grāmatu”
(Noslēguma pasākums bērniem)
18.12. Neretas kultūras namā Ziemassvētku tirdziņš
21.12. Zalves pagasta Sproģu bibliotēkā Ziemassvētku
pasākums aktīvākajiem bibliotēkas lasītājiem.
22.12.pl.13.00 Bij. Pilskalnes skolā Ziemassvētku ieskaņas koncerts (uzstājas Mazzalves pamatskolas skolēni)
23.12.pl.13.00 Zalves pagastmājā Ziemassvētku pasākums Zalves pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
25.12. pl.21.00 Neretas kultūras namā Ziemassvētku balle
26.-27.12. Stokholma Ekskursija uz Stokholmu ar prāmi. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Ž.Miezītes līdz 10.12.2010. pa
tālr.29339832
28.12. pl.10.00 Ērberģes muižas kamīnzālē Eglīte Mazzalves pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
29.12. pl.11.00 Zalves kultūras namā Eglīte Zalves pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
29.12. Neretā Pasākums Neretas novada un Vecumnieku novada jauniešiem „Jaunieši darbībā”. Organizē Neretas pagasta
aktīvo jauniešu grupa
30.12. Ērberģes muižas kamīnzālē Vecgada pasākums Neretas novada izglītības iestāžu darbiniekiem.

