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Grāmatu svētki ienākuši Neretas novadā

24. martā Ērberģē uz pirmajiem
Neretas novada Grāmatu svētkiem,
pagastu un skolu bibliotekāru rosināti, pulcējās grāmatu draugi no
visa novada un arī no Jēkabpils,
Vecumnieku, Jaunjelgavas un Skrīveru novada.
Neretas novadā nav nevienas
grāmatnīcas, grāmata ir kļuvusi
par diezgan ekskluzīvu preci, tāpēc
Grāmatu svētkos komercizstādē
izdevniecību „Nordik”, „Tapals”,
„Avots”, „Egmont Latvia”, „Solvita”, „Rēriha grāmatnīca” piedāvāto
iespēju pāršķirstīt un izvēlēties sev
visvajadzīgāko, viskārotāko grāmatu izmantoja gan lieli, gan mazi. Gan
pasākuma organizatorus, gan izdevniecības patīkami pārsteidza kuplais
izstādes apmeklētāju skaits un patie-

šām lielā interese par grāmatām.
Grāmatu svētki notika Ērberģes muižā, tāpēc gluži saprotami,
ka visus apmeklētājus sagaidīja
un reģistrēja muižas pārvaldniece,
svētkus atklāja Ērberģes muižas leģendas – Zilā dāma un muižkungs,
muižā bija iespēja arī baudīt muižas kārno spīzmanīšu sagatavotās
raganiskās pusdienas, ko pasniedza
pati muižas ragana.
Kā jau īstos svētkos neizpalika
bez svētku koncerta, ko pasākuma
dalībniekiem dāvāja Mazzalves
pašdarbības kolektīvi – bērnu mūzikas studija un pagasta koris (vadītāja Kristīne Ozoliņa), sieviešu
deju kopa (vadītāja Dzintra Noreika) un daiļlasītāji (vadītāja Silvija
Lisovska).

Pasākuma laikā bija iespēja tikties un sarunāties ar īpašajiem svētku viesiem. Lauku ļaudis ar Zemnieku Saeimas locekli Ingmāru
Sniedzi runāja par to, kāda ir dzīve
laukos un kāda tā var būt. Žurnālists, raidījuma „Jauna nedēļa” vadītājs Egils Zariņš izklāstīja savu
redzējumu par latviešiem un latvietību pasaulē, stāstīja par piedzīvoto
un izjusto, aizvadītajā gadā ciemojoties pie tautiešiem Austrālijā. Interesanta izvērtās saruna ar Laumu
Ērgli par to, kā labāk, kvalitatīvāk
un laimīgāk dzīvot. Jaunieši par
karjeras izvēles un pašaudzināšanas iespējām uzzināja no nākamās
karjeras izvēles speciālistes Aigas.
Sirsnīga, emocionāla bija dzejas stunda kopā ar novadniekiem
Imantu Auziņu un Vilni Vietnieku,
dzejnieci no Valles Ginu Viegliņu
un Vidvudu Medeni.
Visas dienas garumā bija dažādas aktivitātes arī bērniem. Dienas centrā „Vālodzīte” mazajiem
grāmatmīļiem bija iespēja pabūt
pasaku pasaulē kopā ar nesen Neretā izveidotās nevalstiskās organizācijas „Nirica” pārstāvēm. Valles
bibliotēkas grāmatu draugu kopa ar
vadītāju Ingūnu Kļaviņu pirmsskolas un sākumskolas bērnus savā vadītajā nodarbībā aizveda „Ciemos
pie kurmīša”, bet pavasari jaunākie
pasākuma dalībnieki sagaidīja, ejot
rotaļās un spēlējot spēles kopā ar
folkloristiem,
radiožurnālistiem
Ivetu un Vidvudu Medeņiem. Sporta hallē bērni un jaunieši varēja

piedalīties Mazzalves pagasta aktīvo jauniešu kopas vadītajās literāri sportiskajās aktivitātēs „Pepija
Garzeķe izaicina…”
Grāmatu svētkos Mazzalves
pamatskolas bibliotēkas vadītāja
Daiga Pabērza bija īpaši iepriecināta, jo saņēma Luksemburgas
latviešu dāvinājumu – dāvanu karti
grāmatu iegādei skolas bibliotēkai.
Bibliotēkām savas grāmatas dāvāja
arī dzejnieks Imants Auziņš, folkloristi Iveta un Vidvuds Medeņi.
Grāmatu svētki noslēdzās ar
„Grāmatu svētku salūtu”, ko svētku
dalībniekiem sarūpēja izdevniecības, piedāvājot jaunāko grāmatu izlozi komercizstādes pircējiem. Ļoti
daudzi pasākuma dalībnieki saņēma
jaukas dāvanas – grāmatas. Savukārt
grāmatu draugu kopu vadītāji, kuri
uz Grāmatu svētkiem bija atveduši
un reģistrējuši vismaz 10 dalībniekus, piedalījās tūrisma firmas „Impro ceļojumi” (paldies novadniekam
Vilnim Klinovičam!) dāvanu kartes
izlozē. Ceļojumu ar „Impro” laimēja Ingūna Kļaviņa no Valles bibliotēkas. Paldies visiem, kas palīdzēja
pasākuma organizēšanā, bet Grāmatu svētku dāvanu Sieviešu tiesību institūta dāvāto braucienu uz Bavāriju
laimēja Silvija Lisovska – Ērberģes
leģendu takas vadītāja.
Svētku organizatori – Neretas
novada Izglītības un kultūras nodaļa sadarbībā ar novada pagastu
bibliotēku vadītājām – ir pateicīgi
visiem svētku atbalstītājiem – Neretas novada domei, tūrisma firmai

„Impro ceļojumi” (īpaši novadniekam Vilnim Klinovičam), Sieviešu
tiesību institūtam (valdes priekšsēdētājai Lailai Balgai), īpaši mīļš
paldies novada nevalstiskajām organizācijām – biedrībai „Ērberģietes” un biedrībai „Upmales mantinieki” – par sarūpētajām dāvanām
Grāmatu svētku dalībniekiem un
viesiem. Paldies par informatīvo
atbalstu portālam „Staburags” (vadītājs Indulis Burka) un Latvijas
radio (žurnāliste, novadniece Baiba
Kušķe)!
Grāmatu svētki ir ienākuši Neretas novadā. Tie kļūs par jauku
novada tradīciju. Uz tikšanos nākamajā pavasarī novada 2. Grāmatu
svētkos!
Žanna Miezīte,
Neretas novada Izglītības un
kultūras nodaļas vadītāja

Atver Neretas novada sporta vēstures istabu

30. aprīlis –
Lielās Talkas
diena Latvijā
Lielā Talka notiks sestdien, 30.
aprīlī, no plkst. 9.00 – 15.00 vienlaicīgi visā Latvijā! Savu talkošanas
vietu varat uzzināt Neretas novada
pašvaldībā personīgi pie Lielās Talkas koordinatora Arvīda Kvieša vai
zvanot pa tālr. 26345400.
Katrā reģistrētajā talkas vietā
ir sava Atbildīgā persona un nepieciešamības gadījumā tu vari ar
viņu sazināties – Neretas pagasta pārvaldē pie Riharda Trukša
(tālr. 29143583), Mazzalves pagasta pārvaldē pie Zeltītes Odiņas
(tālr. 65175138), Zalves pagasta
pārvaldē pie Dzintras Noreikas
(26432597) un Pilskalnes pagasta pārvaldē pie Zigurda Žagariņa
(tālr. 28385855). Neretas novada
pašvaldībā talkas organizē arī izglītības iestādes, kā arī Neretas un
Mēmeles sociālās aprūpes centri.
30. aprīlī Tu vari pievienoties kādai
no šīm talkas vietām.
Lielās Talkas atkritumu maisi

šogad ir dzeltenā krāsā un talcinieki tos bezmaksas varēs saņemt
tikai un vienīgi 30. aprīlī ikvienā
reģistrētajā talkas norises vietā visā
Latvijā. Atkritumu vākšana notiek
tikai šajos maisos un nekur citur tos
šogad nav iespējams saņemt.
Par Lielās Talkas atkritumu
maisu savākšanu un izvešanu ir atbildīga attiecīgā pagasta pārvalde.
Savus piepildītos maisus jāatstāj
tikai reģistrētajā talkas vietā un par
to atrašanās vietu jāinformē talkas
atbildīgo.
Dodoties talkot, noteikti ņemiet
līdzi darba cimdus, savus ģimenes
locekļus, draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un pats svarīgākais
– darba prieku! Uz tikšanos 30.
aprīlī! Sakopsim savu sētu, novadu un valsti. Dzīvosim skaisti! Lai
prieks Tev pašam un pārējiem!
Arvīds Kviesis
Lielās Talkas koordinators
Neretas novadā

Piektdien, 1. aprīlī Neretas pagasta bibliotēkā, piedaloties kuplam skaitam apmeklētāju, atvēra
sporta vēstures istabu. Pasākumā
piedalījās visu Neretas novada pagastu sporta veterāni un sportisti,
domes, pagasta pārvalžu un skolu
vadība, vidusskolēni un daudzi
sporta interesenti.
Neretas novads jau izsenis
lepojas ar lieliskiem sasniegumiem dažāda ranga sporta sacensībās, tāpēc domes vadība saka
vislielāko paldies Neretas pagasta
pārvaldei un bibliotēkai par piešķirto telpu sporta vēstures doku-

mentu un atribūtu glabāšanai.
Novada sporta vēstures istabu
pagājušā gada rudenī iesāka veidot
lielākais mūsu puses sporta entuziasts, ilggadīgais Pilskalnes un Neretas sporta dzīves vadītājs Jūlijs
Treiģis. Diemžēl pārtrūkstot viņa
dzīves pavedienam, tagad iesāktais
darbs būs jāturpina jaunākajai paaudzei.
Sporta istabā apkopots plašs
materiālu klāsts – Neretas novada komandu izcīnītie kausi, Jūlija
Treiģa personīgās medaļas, piemiņas balvas, vimpeļi, diplomi un
visdažādākie ar sportu saistīti do-

No kreisās: Dainis Ozoliņš un Ēriks Tatarčuks atklāj sporta vēstures istabu.

kumenti. Sporta istaba paredzēta
plašam interesentu lokam – derīgas
ziņas par novada sporta dzīvi te
atradīs, gan sporta draugi un skolu jaunatne, gan novadpētnieki un
ikviens sporta cienītājs. Savukārt
sporta veterāniem būs interesanti
pārlūkot foto albumus un pakavēties atmiņās par pusgadsimtu veciem sporta notikumiem.
Neretas novada sporta vēstures
istabas atklāšanu ar savu klātbūtni
pagodināja arī bijušais Aizkraukles rajona padomes priekšsēdētājs
Pēteris Keišs un ilggadīgais rajona
sporta dzīves vadītājs Ēriks Tatarčuks. Par nopelniem sporta dzīves attīstībā viņš pasniedza sporta
biedrības “Vārpa” piemiņas medaļas vairākiem Neretas novada sporta veterāniem – Aivaram Miezītim,
Dainim Ozoliņam, Edgaram Ukuliņam, Kārlim Šustiņam un Vladimiram Makareņijam.
Neretas novadā sportam ir nākotne. Par to liecina ne tikai mūsu
vēlme saglabāt savas vēstures liecības, bet arī jaunu sporta bāžu būvniecība. Neretas Jāņa Jausudrabiņa
vidusskolas stadions, Mazzalves
sporta halle un tenisa korts, kā arī
atjaunotais Pilskalnes sporta spēļu stadions un citas mūsu novada
sporta bāzes kalpos iedzīvotāju vajadzībām daudzus gadus.
Arvīds Kviesis
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Mazpulku meža projektu seminārs Neretas novadā

2011. gada 1. aprīlī Neretas
novadā Pilskalnes muižā notika
Vidusdaugavas (Sēlijas) novada
mazpulku 2. meža seminārs, kuru
ar Latvijas Mazpulku padomes,
A/S „Latvijas valsts meži”, Neretas pagasta pārvaldes, Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas,
biedrības „Upmales mantinieki”
atbalstu organizēja 116. Neretas
mazpulka vadītāja Lidija Ozoliņa.
Lietainajā un drēgnajā semināra
rītā Neretas mazpulcēni muižas
parkā kopā ar saimniekiem Irmu
un Valdi Tomsoniem, vadītāju, kā
arī no dabas materiāliem veidotiem Meža rūķiem un Lieldienu
zaķiem sagaidīja ierodamies Sūnu,
Dignājas, Seces, Sunākstes, Daudzeses un Jēkabpils BJC mazpulka
„Skudru pūznis” dalībniekus, lai
mācītos veikt pētījumus un eksperimentus mežā. Mazzalves pamatskolas skolēni ar skolotāju Andu
Freimani piedalījās seminārā, lai
iepazītos ar mazpulku darbību un
izvērtētu iespēju atjaunot mazpulka organizāciju savā skolā. Pavisam seminārā piedalījās 76 mazpulcēni, astoņi mazpulku vadītāji,
četri šoferi – mazpulcēnu draugi
un atbalstītāji.
Pēc reģistrācijas mazpulcēni salika kopīgā zupas katlā, kurā uz āra
pavarda, jau vārījās ūdens kopīgai
lielzupai, līdzatvestos dārzeņus un
produktus. Iekurtais ugunskurs solīja karstu tēju visas dienas garumā
un siltumu nosalušajiem, kā arī de-

siņu cepšanu semināra noslēgumā
Semināru atklāja Lidija Ozoliņa. Klātesošos uzrunāja Neretas
novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Žanna Miezīte un
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs
Juris Zālītis. Viesus savā īpašumā
sveica saimnieks Valdis Tomsons.
Pasākumā piedalījās Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētājas
vietniece Ilze Juhņēviča.
Semināra pirmajā daļā mazpulcēni strādāja darba grupās astoņos
izpētes laukumos 10 x 10 m platībā dažādās vietās tuvējā mežā. Šo
nodarbību konsultēja un mazpulcēniem sniedza vērtīgus padomus
darba lapu aizpildīšanā Valdis
Tomsons, izmantojot mežkopja
darba gados gūtās zināšanas un
pieredzi.
Putnu būrīšu (līdzatvestais mājas darbs) darinātāju grupa Mārtiņa
Tomsona vadībā izvietoja tos kokos
tuvējā mežā un muižas parkā. Jaunos mājokļus putniem zēni darinājuši ar izdomu un rūpīgi. Dažu būrīti greznoja tā mazpulka uzraksts,
kurš jauno putnu māju gatavojis.
Zēni, prezentējot mājas darbu, dalījās būrīšu gatavošanas teorijā un
praksē. Pilkalnes muižas apkārtne
pēc semināra ieguva septiņus jaunus dzīvokļus mazajiem lidoņiem.
Neretas mazpulcēni, turpinot darbu
meža projektā, varēs vērot, vai putni jau šogad izvēlēsies jaunos būrus
sev par dzīvošanai derīgiem.
Pēc pusdienu lielzupas baudī-

šanas darbnīcu vadītājas aicināja
mazpulcēnus uz mākslinieciskām
un intelektuālām nodarbēm. Sunākstes mazpulka vadītāja Ilona
Rauza pārbaudīja mazpulcēnu zināšanas koku atpazīšanas testā, kur
pēc zaru paraugiem bija jānosaka
to piederība atbilstošajam kokam.
Seces mazpulka vadītāja Astrīda
Mencendorfa vadīja auduma apgleznošanas darbnīcu. Te mazpulcēni uz līdzi paņemtajiem krekliņiem vai linu salvetēm zīmēja
tauriņus, veidoja savus uzrakstus.
Daudzeses mazpulka vadītāja Ilona Nāburga mācīja gatavot Lieldienu dekorus (ligzdiņas) no bērzu
zariem. Ieliekot tās vāzē ar ūdeni,
Lieldienās pinums būs saplaucis,
un Lieldienu zaķis tajās varēs droši ielikt krāsainu olu. Skolotāja
Natālija Grīnvalde mācīja gatavot
naudas koku. (Īstie koki taču vēl
nav saplaukuši!) Skolotāja Marija
Šalna aicināja zīmēt komiksus par
tēmu „Dzīve mežā”. Zīmējumos
varēja iepazīties gan ar briežvaboles, gan mazā tārpiņa, gan citu
mazo meža iemītnieku dzīvi un
piedzīvojumiem.
Mazpulku vadītāji centās piedalīties un redzēt visas radošās
darbnīcas. Viegli tas nebija, jo nodarbības dažādās darbnīcās notika
vienlaicīgi. Tajā pašā laikā Valdis
Tomsons interesentiem piedāvāja
arī mazu ekskursiju pa muižas teritoriju un veco graudu kalti (celta
pirms apmēram 150 – 160 gadiem),
kura vēl saglabājusies un, iespējams, ir vienīgā tāda veida kalte
Latvijā.
Kopā ar Neretas mazpulcēniem
visas dienas garumā pavadīja seniore Laima Bajinska. Spēles un
rotaļas vadīja, organizatoriskās lietas semināra laikā palīdzēja kārtot
116. Neretas mazpulka meitenes
Baiba Ozoliņa, Sintija Regute, Elīna Seņkova, Amanda Čiževska.
Darbdienas noslēgumā semināra dalībnieki šķīrās zināšanām
bagātāki, ieguvuši jaunus iespaidus
un draugus, drusku salijuši, nosaluši, bet smaidīgi, jo dabā pavasara
tuvums jaušams.
Lidija Ozoliņa,
116. Neretas mazpulka vadītāja

Ceļojums uz Slovēniju
Saskaņā Comenius divpusējo
projektu 17. marta vēlā vakarā devāmies ceļā uz savu projekta partnervalsti Slovēniju. Šim tālajam
un grūtajam ceļam savu „jā” vārdu bija devuši 26 skolēni no 10.
un 11. klases un seši skolotāji. Lai
sasniegtu galamērķi, bija jāšķērso
visa Eiropa: Lietuva, Polija, Slovākija un Ungārija.
Dzīvojām pie pašas Horvātijas
robežas – Črnomelj (Melnās dzirnavas) pilsētā jauniešu mītnē. Pirmajā dienā – skaistās Slovēnijas
galvaspilsētas Ljubljanas apciemojums. Taču visneaizmirstamākais
piedzīvojums bija Postojnskas ala,
kas ir apmēram 20 km gara stalaktītu un stalagmītu pasaule. Tas ir
jāredz katram pašam, jo izstāstīt to
nevar. Nākošajā dienā iepazinām
Metlikas pilsētiņu, kura atrodas

mūsu sadraudzības skola: Šrednja
Šola Metlika. Bijām Belokrajinskas muzejā un izstaigājām vīna
ražotni – pagrabu, kurā top ļoti garšīgs vīns. Ceturtdienā devāmies apceļot Bela Krajina – nacionālo novadu, kurā dzīvojām. Redzējām trīs
baznīcas, kuras atrodas cieši kopā,
bet celtas katra sava laikā un katrai ir sava draudze. Varenās Kolpas
upes krastā stāvējām uz Magdalēnas klints, raudzījāmies uz akmens
sviediena attālumā esošo Horvātiju
un priecājāmies par alpu vijolītēm
(ciklamenām), kas bija pie mūsu
kājām (atradāmies taču Slovēnijas Alpos). Mums tika parādīta arī
Krupas upes izteka no klintīm, pēc
tam ciemojāmies serbu mājā Žuničihā.
Taču mūsu brauciena galvenais
mērķis bija mācīties. Laikā, kad

pārējie skolas bērni baudīja brīvlaika priekus, mūsu ceļotāji darbojās
mākslas, angļu valodas, mūzikas,
sporta, deju, ķīmijas darbnīcās.
Un nedēļas beigās bija tapuši T krekliņi ar pašu gatavoto uzdruku,
žurnāls angļu valodā, mūzikas instruments, sagatavota slovēņu tautas
deja Lepa Anka, sintezēts aspirīns
un iegūta uzvara volejbolā.
Mūsu vizīte beidzās ar jauku
koncertu, kurā uzstājās abu tautu
skolēni, gan dziedot savas tautas
dziesmas, dejojot savas tautas dejas, modes skatē rādot pašu gatavotos T – krekliņus un mīļi atvadoties, lai atkal satiktos Neretā septembra beigās.
Ruta Aukšpole
Comenius projekta
koordinatore Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā

Saviesīgs lauksaimnieku
vakars Pilskalnē
8. aprīlī Pilskalnes pagastā tika
rīkots pasākums Neretas novada
lauksaimniekiem. Pirms pavasara
darbiem zemes kopēji kuplā skaitā
apmeklēja šo pasākumu. Bez vietējiem ļaudīm bija ieradušies arī
lauksaimnieki no Neretas un Zalves pagasta Sproģiem. Pasākuma
laikā notika jautras atrakcijas, kā
arī tika pārbaudītas lauksaimnieku
zināšanas dažādās ar zemkopību
saistītās jomās. Vajadzēja atminēt
sēklu nosaukumus,
atšķirt kokus un atbildēt uz asprātīgiem
jautājumiem. Par zinošākajiem izrādījās
pārstāvji no Neretas
Lāsmas Mušpertes
vadībā, atstājot aiz
sevis divas Pilskalnes un Sproģu komandas.
Saimnieces bija
nodevušas vērtējumam savu pašu izcepto maizi, kuru
vakara gaitā varēja
baudīt un vērtēt pasākuma dalībnieki.
Par garšīgi izcepto

maizi paldies sakām Skaidrītei
Svetiņinai, Regīnai Kviesei, Olgai Baltacei un Brigitai Osītei.
Vakara noskaņojumu ar dziesmām un atrakcijām kuplināja
muzikants Andris no Suntažiem.
Pasākums bija izdevies un visiem
bija jautrs noskaņojums. Novēlam, lai lauksaimniekiem raits
darba solis sējas laikā!
Danute Avena

Pirmizrāde Neretā
20. martā pusdienlaikā Neretas
kultūras namā pulcējās daudz teātrmīļu. Un kā nu ne – pirmizrāde!
Neretas kultūras nama dramatiskais kolektīvs skatītāju vērtējumam
nodeva Jāņa Kļaviņa joku lugu vienā cēlienā „Velna skuķis”.
Lugas autors ir Neretas „Kanneniekos” dzimušais Jānis Kļaviņš.
1906. gadā viņa uzrakstītā luga
„Velna skuķis” savulaik kļuva ļoti
populāra uz amatieru skatuvēm tā
laika Latvijā, 1911. gadā luga tika
izdota pat atkārtoti.
Režisora Aināra Bajinska iestudētajā neretiešu izrādē ir mazliet
mainīta vide un darbības laiks. Ja
Jānim Kļaviņam darbības vieta bija
1906. gada lauku mājas, tad neretiešu izrādē ir mūsdienas, ja precinieki
pirms simts gadiem ieradās lepnā
pajūgā, tad mūsdienās, protams,
ar automašīnu… Tomēr cilvēki un
viņu attiecības nemainās, lai arī ir
pagājuši vairāk kā simts gadu…
Izrādē „Velna skuķis” zobgalīgā skuķa titullomu Ainārs Bajinskis
uzticējis Anitai Kuzņecovai. Vēl
velnišķīgāks savā tēlojumā tomēr
izrādās Cīruls Raimonda Leiša pārliecinošajā, spilgtajā izpildījumā.
Skatītāju simpātijas iekaro arī Ainas Grišķēnas atveidotā Pureniene,

kura skatītājiem rada pārliecību par
gana koķetīgu prātīgas lauksaimnieces tipa māju saimnieci. Spilgts,
lai arī nedaudz pārspīlēts lugā ir
Zigfrīdas Ozoliņas atveidotais jaunu ziņu pienesošās kaimiņienes
Priedienes tēls. Interesants lugā ir
arī Guntara Daukšas atveidotais
pagasta vecākā Miļņa tēls. Izrādi
bagātina skaņu operatora Jāņa Bajinska veiksmīgais darbs.
Paldies Neretas dramatiskajam
kolektīvam par jauko, pavasarīgi
liderīgo dāvanu skatītājiem! Īpaši
paldies par sava novada kultūras
mantojuma gaismā celšanu!
Žanna Miezīte

Mazzalvieši „Zaļo nakti”
pavada Jelgavā
Mazzalves pamatskolas komanda – Matīss Briņķis (kapteinis),
Didzis Požarskis, Annija Grenciņa-Grencione, Santa Romanova un
Emīls Censonis – un viņu ģeogrāfijas skolotāja Sandra Lozina ieguvuši tiesības piedalīties uzņēmuma
“Latvijas Zaļais punkts” izglītojošajā diennakts nometnē “Zaļā
nakts”. 1. aprīlī ar skolas busiņu
komanda devās uz nometni Jelgavā.
Uzņēmums “Latvijas Zaļais

punkts” jau trešo gadu aicināja zinātkārus skolēnus veidot komandas
un startēt konkursā, lai iegūtu iespēju
piedalīties kādā no trim aizraujošām
un izglītojošām diennakts nometnēm
„Zaļā nakts”. Šogad nometnēm kopumā pieteicās 865 skolēni no 173
komandām, bet tiesības piedalīties
nometnē pēc atlases konkursa ieguva
tikai 60 komandas, tostarp Mazzalves pamatskolas komanda. Atlases
kārtā komandām bija jāatbild uz 15

Neretas Novada Vēstis

2011. gada aprīlis

Neretas novada domes 23. marta sēdes lēmumi

sastāva Edīti Dābolu ar 2011.gada
23. martu. Apstiprināja Dzīvokļu
jautājumu komisijas sastāvā Gunitu Gorbačovu ar 2011. gada 24.
martu.
Apstiprināja Neretas novada
domes izglītības un kultūras nodaļas nolikumu.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības 2011. gada 24. marta
saistošos noteikumus Nr. 3/2011
„Neretas novada administratīvās
atbildības noteikumi”.
Apstiprināja vispārējos rādītājus darbā ar jaunatni vērtēšanai
pašvaldībās.
Apstiprināja Neretas novada izglītības attīstības koncepciju 2011.
– 2013. gadam
Sniedza palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu Sandim Burcevam,
vienistabas dzīvokli Nr. 3 ar kopējo
platību 38,4m2 „Silmalas”, Zalvē,
Zalves pagastā, Neretas novadā.
Atļāva mainīt nekustamā īpašuma „Kalna Grievalti” sekojošu zemes vienību: ar kadastra Nr.
3274 004 0126, Nr. 3274 004 0168,
Nr. 3274 004 0136, Nr. 3274 004
0137, Nr. 3274 004 0138, Nr. 3274
004 0139, Nr. 3274 004 0095, Nr.
3274 004 0097, Nr. 3274 002 0079,
Nr. 3274 006 0121, Nr. 3274 004
0055, Nr. 3274 006 0069, Nr. 3274
006 0071, Nr. 3274 006 0072 nosaukumus uz „Kalna Grievaldi”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
piešķirot jaunu saimniecības kopējo kadastra Nr. 32740040097.
Noteica zemes lietošanas mērķi –
zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Atļāva atdalīt no nekustamā
īpašuma „Kalna Grievaldi”, Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, ar
kadastra Nr. 32740040097, zemes
vienību 2.5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 32740060121, zemes
vienību 18.2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 32740060069, zemes
vienību 0.6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 32740060071 un zemes vienību 7.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32740060072 Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 32740060121,
32740060069, 32740060071 un
32740060072 piešķīra nosaukumu „Imanti”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads un noteica zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Putniņi”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, ar kadastra
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nr. 3266 010 0215, vienu zemes
vienību 11.5 ha platībā ar kadastra
nr. 3266 010 0215, neizstrādājot
sadalīšanas projektu vai detaļplānojumu. No nekustamā īpašuma
„Putniņi” atdalītajai zemes vienībai piešķīra nosaukumu „Vālodzes”. Atdalītajam zemes gabalam,
kas veido jaunu īpašumu, atstāja iepriekšējo īpašuma lietošanas mērķi
– Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Atļāva daudzdzīvokļu māju „Irbītes”, „Kukāres”, „Upmaļi” , kas
atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā, dzīvokļu īpašniekiem
legalizēt un nodot ekspluatācijā
ēkas.
Piekrita SIA ”Brēķu studenti”,
piederošajam īpašumam „Bārtuļi”
ar kadastra Nr. 3270 005 0146 un
platību 6.84 ha, sakarā ar plānoto
vēja ģeneratoru uzstādīšanu, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi no „Zemes uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 uz „Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves” – kods 1201. Atzina,
ka nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņa un vēja ģeneratoru
plānotās uzstādīšanas vietas nav
pretrunā ar Neretas novada teritorijas plānojumu.
Atļāva Jānim Protapam, legalizēt un nodot ekspluatācijā fermu
(kūti), kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā nekustamajā
īpašumā „Zvejnieki”. Būvniecība
nav pretrunā ar Mazzalves pagasta
teritorijas plānojumu.
Apstiprināja īpašuma „Sproģi”,
Zalves pagasts, Neretas novads
(kadastra Nr. 3296 013 0070) 45,4
ha platībā zemes ierīcības projektu.
Piekrita īpašuma „Sproģi” , Zalves
pagasts, Neretas novads (kadastra
Nr. 3296 013 0070) sadalīšanai
saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. No nekustamā īpašuma „Sproģi” atdalāmajam zemes
gabalam apstiprināja nosaukumu
„Sproģi 1”, Zalves pagasts, Neretas novads. Īpašumam „Sproģi 1”
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0101.
Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no Andreja Frolova, par nekustamo īpašumu „Pastarīši”, Zalves
pagasts, Neretas novads, kadastra
Nr. 3296 013 0054, nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2011.
gada 22. martu sastāda kopsummā
Ls 650.96

Piekrita Ivaram Nāburgam,
piederošas meža zemes transformācijai dīķa (zeme zem ūdeņiem)
ierīkošanai Neretas novada Zalves
pagasta pārvaldes nekustamajā īpašumā „Jaunmuižnieki” (kadastra
Nr. 32960060141) 1. kvartāla 2. nogabalā 0,58 ha un 4. kv. 9. nogabalā
0,07 ha, kopējā platība 0,65 ha.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Skaras”, Zalves pagastā,
12,960 ha kopplatībā, kadastra Nr.
3296 006 0094, otro zemes vienību – 12,5 ha platībā ar kadastra Nr.
3296 006 0094, izveidojot jaunu
īpašumu ar nosaukumu „Skaras 1”,
neizstrādājot sadalīšanas projektu
vai detālplānojumu. No īpašuma
„Skaras” atdalāmajai zemes vienībām 12,5 ha platībā ar kadastra Nr.
3296 006 0094 piešķīra jaunu nosaukumu „Skaras 1”.
Nolēma piedalīties saskaņā ar
Ministru kabineta 2008. gada 7.
jūlija noteikumiem Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” izsludinātajā projektu konkursā un
iesniegt projektu „Saieta nama izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”. Projekta mērķis – atbalstīt
investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības
saglabāšanos. Projekta īstenošanai
nepieciešamā finansējuma apmērs
Ls 51380 Projekta realizācijai ņemt
aizdevumu Valsts kasē. Nozīmēja
Zalves pagasta pārvaldes vadītāju
par atbildīgo personu projekta īstenošanai.
Atļāva veikt Dainim Laimiņam
derīgo izrakteņu ieguves darbus
pašvaldības autoceļa aizsargjoslā
15 metru platumā no aizsargjoslas
ārējās līnijas, ņemot vērā līguma
noteikumus.
Pamatojoties uz 07.02.2011.LR
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas lēmumu Nr.
325 un 2010. gada 20. decembra
grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” piektā punkta
pirmo daļu, Neretas novada domes
2010. gada 28. oktobra lēmumā
Nr. 12 §6 veica sekojošas izmaiņas:
1. Ievaddaļu izteikt sekojošā
redakcijā:
LR Vides ministrijas 2010.

gada 16. septembrī izsludinātās
ES Kohēzijas fonda projektu pieteikumu iesniegumu atlases kārtas
par 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
atkritumu izgāztuvju rekultivācija”
ietvaros, un saistībā ar projekta
„Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas
pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr.
32708/2857/PPV
rekultivācija”
iesnieguma izstrādi, kura kopējās
izmaksas sastāda 193 320,78 LVL.
2. Lemjošās daļas 1. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
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 paredzēs līdzfinansējumu
28 998,12 LVL (divdesmit astoņi
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
astoņi lati 12 santīmi) apmērā, no
kuriem 28 998,12 (divdesmit astoņi
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
astoņi lati 12 santīmi) ir attiecināmās izmaksas un 0,00 LVL ir neattiecināmās izmaksas.
3. Pārējais lēmuma teksts paliek negrozīts.
Piekrita Intam Vaļulim, piederošajām no īpašuma „Puļpi - 1”
ar kadastra Nr. 3270 005 0147 un
kopējo platību 4.81 ha, iznomātajām zemes vienībām ar kadastra
Nr. 3270 005 0147 8001 ar platību
0.6425 ha, – ar kadastra Nr. 3270
005 0147 8002 ar platību 0.5665
ha, – ar kadastra Nr. 3270 005 0147
8003 ar platību 0.6933 ha, – kopā
1.9023 ha, sakarā ar plānoto vēja
ģeneratoru uzstādīšanu, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve” – kods 1003 uz
„Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves” – kods 1201.
Atzina, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa un vēja ģeneratoru plānotās uzstādīšanas vietas
nav pretrunā ar Neretas novada teritorijas plānojumu. Neiznomātajam
īpašumam „Puļpi - 1” zemes daļai
2.9077 ha platībā atstāt iepriekšējo
lietošanas mērķi – „Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve”.
Nolēma piedalīties saskaņā ar
Ministru kabineta 2008. gada 7.
jūlija noteikumiem Nr. 525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu pro-

jektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” izsludinātajā projektu konkursā un
iesniegt projektu „Atpūtas vietas
labiekārtošana – apzaļumošana
Pilskalnes pagastā”. Projekta mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
apdzīvotības saglabāšanos, konkrēti aktivitātē – publiski pieejamas
teritorijas labiekārtošana. Projekta
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmērs Ls 51 685.46. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē par kopējo summu Ls
51 685.46, ar atlikto maksājumu
uz vienu gadu. Nozīmēja Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāju par
atbildīgo personu projekta īstenošanai.
Apstiprināja atsavināmajam nekustamajam īpašumam „Stiebrāji”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
sākumcenu Ls 9 000.00. Noteikt
maksāšanas līdzekli – 100% lati
Apstiprināja nekustamā īpašuma
„Stiebrāji”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads izsoles noteikumus,
uzdodot Pilskalnes pagasta pārvaldei organizēt izsoli.
Apstiprināja
atsavināmajam
nekustamajam īpašumam „Odiņu
purvs”, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads, sākumcenu Ls 2700.00.
Noteica maksāšanas līdzekli –
100% lati. Apstiprināja nekustamā
īpašuma „Odiņu purvs” Pilskalnes
pagasts, Neretas novads izsoles noteikumus, uzdodot Pilskalnes pagasta pārvaldei organizēt izsoli.
Nolēma Neretas pagasta pārvaldei norakstīt zaudējumos parādus
par dzīvojamās telpas Raiņa ielā
13-2, Neretā, Neretas novadā, īri
un komunālajiem pakalpojumiem
Ls 25,75 apmērā.
Nolēma piedalīties Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros
projektā „Nedzīvojamās ēkas „Vālodzīte” un Mazzalves pamatskolas
sporta zāles labiekārtošana Mazzalves pagastā Ērberģes ciemā”
realizācijā. Nolēma lūgt aizņēmumu Valsts Kasē par kopējo summu
Ls 11 000.00 (vienpadsmit tūkstoši
00 santīmi) projekta īstenošanai uz
3 gadiem, ar atlikto maksājumu uz
vienu gadu.
Izslēdza no Dzīvokļu komisijas

nometnes lektoru sagatavotajiem
jautājumiem par vidi, ekodzīvi,
izdzīvošanas pamatiemaņām un
resursu taupīšanu, kā arī jāpaskaidro kādas videi draudzīgas darbības
komanda jau šobrīd veic ikdienā.
Nometnē skolēni darbojās piecās
darbnīcās:
„Atkritumu daudzuma samazināšana” – vadītāja – Latvijas Zaļā
punkta mārketinga un komunikācijas projektu vadītāja Rita Bubina;
„Dabasgāze – sākums labai
enerģijai!” – vadītājs – AS „Latvijas Gāze” Mācību centra inženieris
Kaspars Šampiņš;
„Sabiedriskās domas nozīme
vides ilgtspējas nodrošināšanā” –
vadītājs – žurnālists Māris Olte;
„Ekodzīve” – vadītāja – Latvi-

jas Radio raidījuma „Zināmais nezināmajā vadītāja” Anitra Tooma;
„Āra dzīve. Izdzīvošana. Komunikācija” – vadītājs – āra dzīves
apmācību centra „Pelēkais vilks”
instruktors Nils Klints.
Pēc apmācībām visi nometnes
dalībnieki piedalījās aizraujošās
sacensībās – zināšanu pārbaudē,
kur kopā ar savu komandu meklēja
atbildes, sprieda, domāja, atcerējās
darbnīcās un skolā iemācīto.
Mazzalviešu komandai līdzi
sekoja izdevuma „Vides Vēstis”
reportiere, tātad par Zaļajā naktī
mazzalviešu piedzīvoto varēsim
lasīt nākamajos „Vides Vēstis” numuros. „Vides Vēstis” Mazzalves
komandai dāvāja arī simpātiju balvu – gada abonementu.

Neretas novada jaunieši pie Rundāles novada jauniešiem

Sēde notika
Zalves pagasta Sproģos

Sestdien, 19. martā, Neretas novada jaunieši kopā ar koordinatori
Žannu Miezīti bija uzaicināti uz
Rundāles novada Jauniešu saietu,
lai prezentētu Neretas novada pieredzi darbā ar jauniešiem. Neretas
novadu pārstāvēja mazzalvieši Ilze
Gadišķe, Līva Drevinska, Sintija
Kalniņa un Zintis Milaičikovs. Pasākumā savu pieredzi prezentēja
arī citas Zemgales jauniešu organizācijas, arī neretiešiem jau zināmās
„Jaunatne smaidam” un „Stelpīte”,
pie kuriem savas darbības sākumā
pagājušā gada oktobrī visu mūsu
novada pagastu jaunieši viesojās
pieredzes apmaiņas braucienā.
Kopā ar Rundāles novada un

citu Zemgales novadu jauniešiem
mūsējie darba grupās apsprieda
jauniešiem aktuālas lietas – par
brīvprātīgo darbu, par brīvā laika pavadīšanu, par nepieciešamo
pašvaldību atbalstu jauniešiem un
iespējām pašiem jauniešiem iesaistīties pašvaldības darbā.
Pēc kopīgas jauniešiem svarīgu
lietu apspriešanas visi pasākuma
dalībnieki perkusionista Nila Īles
un grupas „Afroambient” vadībā
izveidoja neparastu orķestri, kurā
katram bija sava vieta, spēlējot
kādu no Nila Īles līdzatvestajiem
mūzikas instrumentiem. Tas bija
lielisks komandas darbs! Noslēgumā pasākuma dalībnieki kopā ar

grupu „Afroambient” un Nilu Īli
apguva arī interesantas, nedaudz
afrikāniskas deju kustības un kārtīgi izkustējās.
Daudz jaunu atziņu, jauni paziņas, jaunas idejas jauniešu darbībai
Neretas novadā – tāds ir Neretas
novada jauniešu dalības Rundāles
novada jauniešu saietā rezultāts.
Par redzēto un dzirdēto mazzalvieši
stāstīs pārējiem novada jauniešiem
23. aprīlī, kad visu pagastu jauniešus uz kopīgu pasākumu Lieldienu
noskaņās aicina Neretas pagasta
aktīvo jauniešu grupa. Uz tikšanos
23. aprīlī Neretā!
Žanna Miezīte
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Par atkritumu šķirošanu Nekustamā īpašuma izsole

Nāk pavasaris ar dažāda veida
sakopšanas darbiem. Arī mājās,
ziemas sezonai beidzoties, tiek
veikti sakārtošanas un uzpošanas
darbi. Šo darbību rezultātā bieži
rodas vesela kaudze dažādu lietu,
kuras vairāk nav nepieciešamas.
Neretā jau vairāku gadu garumā
tiek praktizēta sadzīves atkritumu
šķirošana. Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu cenas katru
gadu paaugstinās, bet vecās izgāztuvju vietas šogad tiks slēgtas. Nobeigumam tuvojas zemes reforma
novadā un katram zemes gabalam
ir savs īpašnieks. Domāju, ka nevienam nebūtu vēlēšanās, lai viņa
īpašumā esošajā zemē tiktu izgāzti
atkritumi. Tāpēc, aicinu Neretas
novada iedzīvotājus – izmantot iespēju sadzīves atkritumu savākšanai – slēgt līgumus ar Aizkraukles
KUK, kuri veic sadzīves atkritumu savākšanu Neretas novada teritorijā.
Lai samazinātu izdevumus par
sadzīves atkritumu savākšanu – tos
nepieciešams šķirot! Katrā Neretas novada pārvaldē tiks pieņemti šķirotie atkritumi. Tas nozīmē,
ka šajās vietās varēs nodot papīru
(avīzes, žurnāli, iepakojums utt.),
plastmasu (dzērienu pudeles, iepakojamo plēvi, maisiņus), stikla
pudeles (dažādas stikla pudeles,
burkas), metālu (dažādus metāla
lūžņus), elektropreces (visas mājsaimniecības ierīces, kuras darbojas ar elektrību – ledusskapji,
datortehnika, gludekļi, veļas mašīnas utt. Šos atkritumus varēs nodot
savākšanas vietās bez maksas, bet
ja būs lielāki apjomi pašvaldība organizēs transportu.
Šķirojot atkritumus samazināsies apjoms, kuru Jūs berat konteineros. Tas savukārt ļaus samazināt

konteineru skaitu, to tilpumu un
izvešanas biežumu. Visu šo pasākumu rezultātā samazināsies Jūsu
izdevumi par atkritumu izvešanu,
kļūs sakoptāka vide, kurā mēs dzīvojam.
Ja atkritumu daudzums ir neliels – vienojoties var vairāki kaimiņi izmantot vienu konteineru
un noslēgt līgumu, ka atkritumus
izved pēc savlaicīga pieteikuma
Aizkraukles KUK. Ja šādu līgumu
Jums nebūs – tad radīsies jautājums – kur tiek likti atkritumi? Par
atkritumu izbēršanu tam neparedzētās vietās ir paredzēts naudas
sods! Pēc Administratīvā pārkāpumu kodeksa 75. panta 2. daļas.
”Par sadzīves atkritumu radītāja
vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no 50
(piecdesmit) līdz 500 (pieci simti)
latiem, bet juridiskajām personām
no 300 (trīs simti) līdz 1000 (vienam tūkstotim) latu. Soda naudas
ir pietiekami lielas, lai izvērtētu
savu attieksmi jautājumā par sadzīves atkritumiem. Skopais maksā
divreiz! Tiem, kuri būs „nopelnījuši” soda naudu, tāpat būs jārisina
jautājums – kur likt atkritumus!?
Negaidiet dienu, kad pašvaldības
pārstāvis ieradīsies pavaicāt: kur
Jūs liekat atkritumus? Savlaicīgi
slēdziet līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu, šķirojiet savus
atkritumus un ietaupiet līdzekļus,
rūpējieties par vidi, kurā dzīvojat!
Neviens svešs Jūsu atkritumus, sabērtus tam neparedzētās vietās, nevāks – pašiem vien tas būs jādara.
Cerot uz Jūsu sapratni un sadarbību risināsim kopīgi sadzīves
atkritumu jautājumu Neretas novadā!

Cienījamie Neretas novada iedzīvotāji!
Ievērībai!
Ņemot vērā to, ka atkal ir
pienācis pavasaris un daudziem
rodas kāre uz pērnās zāles (kūlas)
dedzināšanu, vēlos pievērst Jūsu
uzmanību tam faktam, ka dedzinot
kūlu Jūs varat iesist sev pa maku,
neizaiciniet likteni!
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks nosaka:
179. pants. Ugunsdrošības
prasību pārkāpšana
Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz

divsimt latiem, juridiskajām personām – no divsimt līdz tūkstoš
latiem.
Par kūlas dedzināšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt
latiem vai piemēro administratīvo
arestu uz laiku līdz piecpadsmit
diennaktīm.
Ar cieņu
VP Zemgales reģiona pārvaldes
Aizkraukles iecirkņa KPN
inspektors Ainis Liepiņš.
m. t. 26165070

Firma „Ameteks” iepērk melnos un krāsainos metāllūžņus,
čugunu un mašīnas. Iepirkšanas vieta Neretas pagasta
„Jaunzemos”. Tālr. 22301567.

“Neretas novada vēstis”.
Neretas novada domes izdevums.
Izdevumu veido: A. Kviesis.
Adrese: Rīgas ielā 1, Neretas novads, LV 5118
Tālrunis: 26345400, fakss: 65176536, e-pasts: nereta.lv@inbox.lv
Iespiests: SIA “Erante”. Tirāža 1000 eksemplāri.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.

Pilskalnē

Neretas novada pašvaldības Pilskalnes pagasta pārvalde reģ Nr.
900099269950, 2011. gada 25. maijā plkst. 11.00, Nākotnes ielā
4, Pilskalnē, Pilskalnes pagasta, Neretas novadā, rīko nekustamo
īpašumu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Tiek pārdoti:
1. Nekustamais īpašums „Stiebrāji” kadastra Nr. 32740040076,
kas sastāv no diviem neapbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo
platību 10.6 ha, izsoles sākumcena Ls 9000,- (deviņi tūkstoši
lati 00 santīmi)
2. Nekustamais īpašums „Odiņu purvs” kadastra Nr.
32740050178, kas sastāv neapbūvēta zemes gabala ar kopējo
platību 13.0 ha, izsoles sākumcena Ls 2700,- (divi tūkstoši
septiņi simti lati 00 santīmi)
Maksājums par nosolītiem nekustamajiem īpašumiem jāveic 100%
latos.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē iepriekš jāiemaksā drošības
nauda 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un dalības
maksa Ls 50,- (piecdesmit) Neretas novada pašvaldības reģ. Nr. LV
90009116384 kontā A/S Swedbank, LV64 HABA 0551 0259 3909 0
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei var līdz
25.05.2011. plkst. 11.00, Nākotnes ielā 4, Pilskalnes pagastā, Neretas
novadā, darba dienās no 9.00 – 16.00.
Tālrunis uzziņām 65176480.

Pasākumi Neretas novadā maijā mēnesī
4.05. pl.14.00 Neretas kultūras namā – latviešu spēlfilma „Dancis
pa trim” un tikšanās ar filmas veidotājiem un aktieriem pirms filmas
noskatīšanās.
1. – 8.05. Neretas novada starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem”
pasākumi.
Maijā Neretas novada bibliotēkā tematiska izstāde „Radoša leģenda” –
V. Belševicai – 80.
Maijā Zalves kultūras namā pensionāru balle.
Maijā Neretas pagasta bibliotēkā izstāde „Mans vaļasprieks –
kolekcionēšana”.
07.05. Mazzalves jauniešu centra atklāšana Ērberģē.
12.05. Sproģu bibliotēkā radošo talantu diena kopā ar Sproģu ģimenēm
(Ģimeņu dienai veltīts pasākums).
13.05. Neretas kultūras namā Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas
skolēnu koncerts, veltīts Ģimeņu dienai.
14.05. Neretas pagasta bibliotēkā pasākums Starptautiskajai ģimenes
dienai
„Māmuliņ, tēti, cik sirds jums ir plaša –
Zeme tur smaržo un debesis mirgo”.
14.05. Zalves pagasta bibliotēkā tematiska pēcpusdiena „Lasīsim kopā ar
vecākiem”.
Maijā Sproģu bibliotēkā izstādes:
• Es jau negribu daudz… (Vizmai Belševicai – 80),
• Garšvielu ārstnieciskās īpašības.
14.05. Mazzalves pagasta bibliotēkā tematisks pasākums bērniem ar
vecākiem „Visi kopā...”
Maijā Zalves pagasta bibliotēkā literatūras izstāde
„Dagnijai Dreikai – 60”.
Maijā Pilskalnes pagasta bibliotēkā recepšu grāmatu izstāde:
„Manas gardās maltītes”.
16.05. Pilskalnes pagasta bibliotēkā „Ģimene – Latvijas lepnums un
spēks”. (Kopīga darbošanās radošajās darbnīcās).
16.05. pl. 14.00 Ērberģes muižas kamīnzālē Ģimeņu dienai veltīts
Mazzalves pamatskolas skolēnu koncerts un radošo darbu izstāde.
Maijā Pilskalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstāde
„Māt, tu mīlestības jūra.”
20.05. Pilskalnē Neretas novada jauniešu pasākums (organizē Pilskalnes
aktīvie jaunieši).
Maijā Mazzalves pagasta bibliotēkā grāmatu izstādes:
„A. Krūklim – 90”,
„Mūsu dārgumu krātuves – muzeji”,
„Ar savu likteņstāstu – G. Cilinskim – 70”.
28. maijā Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā skolas jubilejas
pasākums.
28. maijā Pilskalnes estrādes atklāšanas pasākums.
31. maijā Neretas novada skolās sporta un tūrisma diena.
31. maijā no pulksten 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Mākslas
dienām veltīta rokdarbu diena „Mācos un mācu” – radošās darbnīcas:
tapošana, lakatu darināšana uz kartona, lakatu adīšana, pērļošana,
adīšana, tamborēšana. (Var ņemt līdzi savus materiālus. Ja ir jautājumi,
zvanīt 29440227.)

~ Daudz laimes! ~
Lai tādi paliekam, kā esam –
Ar savām rūpēm, priekiem,
asarām,
Lai dzīvesprieku allaž sirdī
nesam
Vēl ilgi cauri skaistām
vasarām.
/Ā. Āre/
Neretas novadā nozīmīgas
dzīves jubilejas aprīlī svin:
Mazzalves pagastā
Meta Maņko
Valija Iubule		
Pēteris Vējelis 		
Ēriks Mačiņš 		
Māris Saulītis 		
Ainis Purniņš
Neretas pagastā
Biruta Jaunarāja
Beata Eihmane
Vija Kovaļevska
Anna Viese
Anna Volgaste
Arkādijs Dardecs
Edgars Kažociņš
Pilskalnes pagastā
Vilnis Miklāvs
Zalves pagastā
Linards Skujiņš
Juris Liepiņš
Pavasarīgus sveicienus
sūtām un stipru veselību
vēlam visiem mūsu novada
jubilāriem!
Neretas novada dome

Neretas novada
Dzimtsarakstu nodaļa
informē
No 2011. gada 21. marta līdz
2011. gada 17. aprīlim ir
veikts sekojošs civilstāvokļa
reģistra ieraksts:
Dinai Jermakovai piedzimusi
meitiņa Līna.
Apsveicam!

