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Aicinām tūristus uz Neretas novadu

11. – 13. februārī Rīgā izstāžu
zālē „Ķīpsala” notiek tradicionālā
starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour-2011”, kurā šogad pirmo reizi
Zemgales plānošanas reģiona kopējā Zemgales stendā savus tūrisma produktus prezentē arī Neretas
novads. Jau izstādes atklāšanas dienā 11. februārī par Neretas novada
stendu bija īpaša interese gan no televīzijas puses (sižetu par Neretas
novada stendu varēja redzēt arī 11.
februārī „Panorāmā”), gan no dažādu tūrisma firmu puses, par piedāvātajām iespējām tūrisma jomā interesējās arī daudzi ceļotgribētāji,
jo Neretas novads ir vēl „Latvijas
ceļotāju neiepazītā daļa”, kā atzina
Neretas stenda apmeklētāji.
Paldies novada aktīvajiem cilvēkiem, kuri ziedoja savu brīvo
laiku un bez samaksas strādāja,
prezentējot Neretas novadu, aicinot
ceļotājus iegriezties mūsu pusē!
11. februārī Neretas novada stendā strādāja Elmārs Vectirāns (kā
Ērberģes muižas muižkungs) un
Žanna Miezīte (kā Zilā dāma), 12.
februārī no 10.00 līdz 18.00 Neretas novada stendā strādāja Silvija
Lisovska (kā Ērberģes muižas pār-

valdniece) un Zeltīte Odiņa (kā Ērberģes muižas Ragana), bet 13. februārī visu dienu ar Neretas novada
tūrisma iespējām izstādes apmeklētājus iepazīstināja Ilze Līduma
(Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja) un Valdis Tomsons
(Pilkalnes muižas īpašnieks). Mūsu
novada stends piesaistīja apmeklētājus ar savu atraktivitāti, ar krāšņajiem Birutas Jaunarājas darinātajiem tērpiem. Pateicoties aktīviem
un atsaucīgiem novada cilvēkiem
dalībai šai starptautiskajā tūrisma
izstādē Neretas novads iztērēja tikai dažus desmitus latu benzīnam,
lai gan daudzi novadi sevis reklamēšanai lika lietā paprāvus finansiālos līdzekļus, apzinoties, cik
svarīgi ir sevi parādīt, lai sekmētu
rosību novadā, lai dotu iespēju mazajiem uzņēmējiem attīstīt biznesu.
Mēs tikai vēl mācāmies to darīt.
Bet sākums, manuprāt, ir labs. Lai
mums visiem kopā izdodas! Mazāk
čīkstēsim, bet vairāk katrs pats domāsim, kā dzīvot un kā izdzīvot,
kā izmantot jebkuru iespēju padarīt
dzīvi novadā saistošāku un vismaz
garīgi bagātāku!
Žanna Miezīte

Veidosim Neretas
Zemgalē radīta iespēja biznesa
inkubatoros sākt savu uzņēmējdarbību skolas muzeju kopā!

Īstenojot Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta atbalstīto projektu „Uzņēmējdarbības
aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās”, reģionā izveidoti pieci biznesa inkubatori
līdzsvarotas ekonomiskās attīstības
nodrošināšanai. Viens no šiem biznesa inkubatoriem darbojas Neretā.
Pusotra gada periodā biznesa
inkubatori ar četrām līdz 12 darba
vietām izveidoti Aknīstē, Elejā,
Neretā, Gailīšos un Aucē. Visas
telpas renovētas, tajās iekārtoti
moderni biroji ar biroju tehniku un
mēbelēm.
Tādējādi panākts, ka Zemgale
kļuvusi par lielisku vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai, vai tās attīstībai, jaunu produktu izstrādei. Līdz
ar to arī Latvijas augstskolu bakalaura un maģistra studiju vecāko
kursu studentiem paveras lieliska
iespēja izmantot minēto biznesa inkubatoru pakalpojums un kļūt par
to klientiem. Turklāt sākotnēji gandrīz visi pakalpojumi ir bez maksas.
Biznesa inkubatoros tiks uzņemti vismaz 19 uzņēmumi, kuriem būs pieejams finansējums sekojošu pakalpojumu saņemšanai:
• Produktu izstrādes un pilnveides pakalpojumi. Materiāli un
darba izmaksas produkta radīšanai, produkta dizains un iepakojums, ražošanas tehnoloģijas iz-

strāde, produkta testēšana un sertificēšana u.c.
• Papildus finansējuma piesaistes pakalpojumi. Eiropas Savienības struktūrfondi un citas valsts
atbalsta programmas, riska kapitāls
un privātie investori, kredītiestādes.
• Eksporta veicināšanas pakalpojumi. Ārvalstu tirgus izpēte, eksporta partneru piesaiste.
• Mārketinga pakalpojumi. Vizuālās identitātes izstrāde, reklāma,
publicitāte, WEB lapas izstrāde,
dalība nozares izstādēs u.c. ar produkta, pakalpojuma virzīšanu tirgū
saistīti pakalpojumi.
• Infrastruktūras pakalpojumi.
Telpas vieglajai rūpniecībai un birojiem (t. sk. biroja aprīkojums),
semināru telpas, ikdienas tehniskais atbalsts biroja administrēšanā,
lietvedībā, grāmatvedībā un juridiskajos jautājumos un citi ar komercdarbību saistīti pakalpojumi.
Biznesa inkubatoros bez lauksaimniekiem uz finansējumu pakalpojumu saņemšanai var pretendēt gandrīz visu uzņēmējdarbības nozaru
pārstāvji, izņemot tos, kuri darbojas
kādā no neatbalstāmajām nozarēm
– ogļrūpniecība, kuģu būve, finanšu
starpniecība, tirdzniecība, darbības
ar nekustamo īpašumu un noma,
transporta, alkoholisko dzērienu un
tabakas ražošana, azartspēļu nozare.
Pieteikties uzņemšanai biznesa inkubatorā var gan privātpersonas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, gan uzņēmumi
kuri nav vecāki par 3 gadiem.
Atkarībā no uzņēmumu vecuma,
tiem pieejamie pakalpojumi tiks
apmaksāti:

• 100% apmērā – uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem
vecumā līdz 1 gadam,
• 85% apmērā – uzņēmumiem
vecumā līdz 2 gadiem,
• 65% apmērā – uzņēmumiem
vecumā līdz 3 gadiem.
Neretas novada potenciālie uzņēmējdarbības virzieni
Neretas novadā uz 1 000 iedzīvotājiem ir aptuveni 60 aktīvu
uzņēmumu, kas ir nedaudz labāks
rādītājs nekā reģionā un valstī kopumā. Lielākā daļa ir zemnieku
saimniecības, tostarp 16 kooperatīvās sabiedrības, vairāki kokapstrādes un mazumtirdzniecības uzņēmumi. Par perspektīviem attīstības
virzieniem var uzlūkot lopkopību,
bioloģisko lauksaimniecību, augļkopību, dārzeņkopību, stādu audzēšanu. Ņemot vērā, ka novads
ir bagāts ar izcilu Latvijas kultūras
darbinieku piemiņas vietām, Sēlijai
raksturīgu kultūrvēsturisko ainavu
un robežojas ar kaimiņvalsti Lietuvu, paveras labas iespējas attīstīt amatniecību, kultūras, dabas un
lauku tūrismu ar tam neiztrūkstošu
lauku labumu piedāvājumu, kā arī
ogošanas, sēņošanas un makšķerēšanas vietām.
Aicinām mūsu novada uzņēmējus, kas vēlas uzsākt vai attīstīt
savu biznesu pieteikties Neretas
biznesa inkubatorā pie norādītās
kontaktpersonas. Neretas biznesa
inkubatora adrese: Neretas novads,
Nereta, Dzirnavu ielā 4, LV 5118
Kontaktinformācija: Laima Grebska, tālrunis - 29494419, 65176504,
e-pasts: grebska.laima@inbox.lv

Mana skola. Katram tā citāda –
ar savām atmiņām, lietām, fotogrāfijām. Tā nav tikai ēka, klase, gaitenis. Skola ir draugi, klasesbiedri,
skolotāji. Tā ir prieks, veiksmes,
sāpes, vilšanās un arī pirmā mīlestība – tā ir vesela emociju un sajūtu
varavīksne. Tas viss kopā veido
vienreizējo un neatkārtojamo Tavas skolas vēsturi, kuru būtu vērts
un vajag saglabāt.
Pirms pieciem gadiem Neretas vidusskolas 70 gadu jubilejā,
ar skolas absolventu finansiālu
atbalstu tika izveidots skolas muzejs. Šobrīd muzejā notiek pasākumi, ir izveidota neliela ekspozīcija ar priekšmetu, fotogrāfiju,
atmiņu liecībām par skolas vēsturi, taču tas ir salīdzinoši maz,
kādu vēlamies redzēt Neretas
skolas muzeju.
Laiks ir nepielūdzams. Viss
mainās un attīstās. Tuvojas sko-

las 75 gadu jubileja, kad biežāk
savās atmiņās atgriežamies skolas solā. Mūžībā aiziet Neretas
cilvēki, kuri mācījušies vai strādājuši skolā un glabā atmiņas
un, iespējams, arī lietas, kas
saistās ar skolas laiku. Varbūt tā
ir skolēna liecība, pierakstu klade, mācību grāmata , sacerējums,
dienasgrāmata, varbūt skolas formastērps, soma vai tintnīca. Tā
ir Tava atmiņa, neretieti, un arī
patiesa liecība par skolas laiku
pirms daudziem gadiem. Tā varētu papildināt mūsu skolas muzeja ekspozīciju.
Būsim priecīgi un pateicīgi par
katru skolas laika atmiņu, kuru
dāvāsiet savai skolai. Pateicoties
jums, jaunā paaudze gūs plašāku
priekšstatu par mūsu skolas vēsturi
gadu gaitā.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas kolektīvs

2

Neretas Novada Vēstis

Sēlijas kauss 2011
29. janvārī Sēlijā – Aknīstē,
Viesītē, Neretā un Daudzesē notika tradicionālās senioru volejbola
sacensības „Sēlijas kauss 2011”.
Šogad kausa izcīņa notika četrās
grupās. Sievietēm 35+ un 45+, vīriešiem 40+ un 50+ vecuma grupās. Kopā par kausu cīnījās 27
komandas no Latvijas novadiem
un Lietuvas Rokišku pilsētas. Sie-

vietēm 35+ grupā spēles notika
Daudzesē, kur kausu izcīnīja Jelgavas volejbolistes, otrajā vietā
Rīgas komanda, trešajā – Talsu
volejbolistes. Šajā grupā par vērtīgāko spēlētāju tika atzīta Jolanta no
Jelgavas komandas. Sieviešu 45+
grupas spēles notika Aknīstē, kur
kausu izcīnīja Aknīstes volejbolistes, otrajā vietā Cēsu komanda,

Strobuku pilskalna
ieņemšana
Janvāra pēdējā piektdienā,
28. janvārī, Pilskalnes pagasta Strobuku pilskalnu pieskandināja Bārbeles, Mazzalves un
Pilskalnes pagastu jauniešu balsis. Gandrīz divi desmiti jaunu
cilvēku pieskandināja pilskalna
vareno egļu galotnes ar sajūsmas
un uzvaras gavilēm. Novada jaunieši mēnesī reizi pulcējas kādā
no pagastiem uz kopīgu pasākumu. Šoreiz viesus uzņēma Pilskalnes jaunieši Kristīne Niedra,
Baiba Sapožņikova, Nauris un
Normunds Ivanovi. Viņiem pievienojās arī Nauris Kovaļevskis.
Lai pasākums izdotos Pilskalnes
leģendām apvītās senvēstures
gaisotnē, jaunajiem pilskalniešiem talkā nāca nesen dibinātās
biedrības „Upmales mantinieki”
dalībnieki, „piešaujot” jauneklīgajām izdarībām kādu daļu izziņas materiāla, informācijas par
mūsu novada senvēsturi, Strobuku pilskalna vēsturi.
Jau savlaicīgi dalībniekiem
tika dots uzdevums – mājas darbs
sagatavot īpaši izpušķotas „karietes” nobraucienam no kalna.
Pilskalnieši bija sagatavojuši arī
ugunskuru, kur sasildīt nosalušās
kājas un rokas.
Pulksten vienpadsmitos pilskalnieši sagaidīja viesus netālu
no pasākuma vietas. Izrādījās, ka
pilskalns nocietināts un nemaz
vienkārši nav ieņemams. Vispirms
atbraucējus sveica Neretas novada
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Žanna Miezīte, kura uzņēmusies novada jauniešu darba koordinēšanu, un Pilskalnes novadpētniece skolotāja Lidija Ozoliņa.
Pēc tam jauniešiem bija jāpārvar

pirmā šķēršļu josla, no stāvās kalna
pakājes, ieautiem īpaši smagos zābakos, lienot rāpus caur vingrošanas apļiem. Pēc tam pilskalna stāvo nogāzi bija jāpārvar, ejot „pīļu
solī”. Pilskalna virsotnē jaunieši
iemēģināja braucienu pa nogāzi uz
dibena, jo uzkāpt pa sērsnu pašā
pilskalna virsotnē bija diezgan sarežģīti.
Pa zvēru takām šķērsojot
pilskalnu, dalībnieki nonāca pie
ugunskura. Šeit visi dalībnieki prezentēja savas komandas.
Vecumnieku novada Bārbeles
pagasta komanda stāstīja par
jauniešu biedrību darbu un jauniešu brīvprātīgā darba iespējām.
Pilskalnieši bija sagatavojuši stafeti komandām, kurā pārbaudīja
ugunskura veidošanas un iekuršanas mākslu. Pēc tam L. Ozoliņa
pārbaudīja jauniešu vēstures un
matemātiskās zināšanas erudīcijas testā.
Pasākumā komandas demonstrēja pašu gatavotās kamanas –
„karietes”. Izcila izdoma kopā ar
fantāziju un veiklām rokām radījusi šedevrus. Bārbelieši brauca
kvadrātveida braucamrīkā, kuram
par stūri kalpoja braucēja kāja.
Pilskalniešu BMV markas braucamais rīks bija uzmontēts uz slēpēm.
Nobrauciens izdevās slaids un tāls.
Mazzalviešu kariete rotāta īpašām
spuldzēm. Izmēģinājuma braucienu izturēja visi braucamrīki. Tā
bija zīme, ka var laisties no kalna
vēl un vēl.
Pasākums beidzās omulīgā gaisotnē. Uzvarēja draudzība.
Lidija Ozoliņa,
Biedrība „Upmales mantinieki”
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trešajā – Valmieras volejbolistes.
Šajā grupā par vērtīgāko spēlētāju tika atzīta Daiga Sirgediene no
Rokiškiem. Vīriešu 50+ grupas sacensības notika Viesītē, kur kausu
izcīnīja Bauskas vīri, otrajā vietā
Daugavpils volejbolisti, trešajā –
Talsu komandas volejbolisti. Par
labāko šajā grupā tika atzīts Vilnis
Zariņš no Bauskas. Vīriešu 40+
grupas spēles notika Neretā. Šajā
grupā kausu izcīnīja Iršu volejbolisti, sudrabs LVM komandai, tre-

šajā vietā komandas „Aparāts” volejbolisti no Rīgas. Šajā grupā vērtīgākais spēlētājs – Vilnis Veselovs
no LVM komandas. Visās grupās,
pateicoties galvenajiem tiesnešiem
Olitai Treinei Aknīstē, Jānim Osim
Viesītē, Valdim Puidam Daudzesē
un Imantam Silavam Neretā, sacensības noritēja raiti, bez starpgadījumiem. Pašas spēles bija ļoti
aizraujošas un interesantas gan pašiem spēlētājiem, gan skatītājiem.
Sacensības vērot bija ieradušies

arī Volejbola federācijas prezidents
Almers Ludviks, ģenerālsekretārs
Egīls Cīrulis kā arī šo sacensību
idejas autors Kārlis Greiškalns.
Apbalvošanas ceremonija un volejbolistu saviesīgais vakars notika
Neretas kultūras namā. Pie bagātīgi
klātiem galdiem, par ko parūpējās
i.u. „Pavards” vadītāja Alda Šustiņa ar savu komandu, pie jaukas
dzīvās mūzikas volejbolisti varēja
pilnībā relaksēties pēc smagām cīņām volejbola laukumā.

Jauniešu pasākums
Valentīndienas noskaņās
12. februārī Zalves kultūras
namā pulcējās Neretas novada jaunieši uz ikmēneša pasākumu, ko
šoreiz organizēja Zalves jaunieši.
Prieks, ka, Gunitas Gorbačovas atbalstīti, Zalves pagasta jaunieši tiešām spēja saorganizēt sava pagasta
jaunos cilvēkus, ieinteresēt viņus
par novada jauniešu aktivitātēm.
Zalvieši noorganizēja tiešām
jauku, atraktīvu pasākumu Valentīndienas noskaņās. Pasākuma laikā Zalves, Sproģu, Pilskalnes un
Mazzalves jauniešiem bija iespēja
tuvāk iepazīt vienam otru, uzzināt
par novada jauniešu aktivitātēm,
par kurām informēja jauniešu darba koordinatore Žanna Miezīte un
Mazzalves pagasta aktīvo jauniešu
grupas vadītājs Raitis Vectirāns.
Visi kopā apskatīja Zalves jauniešiem izveidoto jauniešu centra telpu. Novada Jaunieši vienojās, ka
arī turpmāk sadarbosies, veidos kopīgu jauniešu organizāciju – biedrību „Brīvprātīgā darba birža”, kuras
pamatmērķis būs dažādu jauniešus
aktivizējošu pasākumu organizēšana, brīvprātīgo darbs, finanšu
piesaiste, darbojoties projektos,

atbalstot sociāli mazaizsargātos novada iedzīvotājus. Pagastu jauniešu
līderi Raitis no Mazzalves, Jānis
no Zalves, Kristīne no Pilskalnes,
Klāvs un Lita no Neretas un Evija
no Sproģiem arī turpmāk sadarbosies savu pagastu jauniešu aktivizēšanā.
Zalves pagasta kultūras namā
pēc jauneklīgām Valentīndienas

atrakcijām jaunieši diskoja dīdžeja
Gunchas no Bauskas vadībā līdz
pat rītam.
Pasākums Zalvē pēc jauniešu atzinuma izdevās. Nākamā novada jauniešu tikšanās Ērberģē sporta hallē 12.
martā, kad mazzalvieši aicina novada
jauniešus pie sevis uz sportiskām aktivitātēm. Tiksimies 12. martā!
Žanna Miezīte

Bez mīlestības nedzīvojam
Lai kādam kaut ko dāvinātu,
ne vienmēr vajag lielu naudu,
jo dāvana var būt arī – koncerts.
Šādu dāvanu VSAC „Latgale”
filiāles „Mēmele” klientiem un
darbiniekiem 31. janvāra pēcpusdienā sagādāja Mazzalves pa-

gasta koris un diriģente Kristīne
Ozoliņa. Koncerta vadmotīvs
– labestība, mīlestība, sirsnība.
Tās ir sajūtas, kuras mums ikdienas dzīvē bieži vien pietrūkst,
vai mēs tās izliekamies nemanot.
Diriģentes rosināti, koristi katru

dziesmu pasniedza kā mazu uzvedumu. Dziesmas mijās ar dzejoļiem, kurus izpildīja paši kora
dalībnieki. Nevilšus acīs sariesās
asaras, tātad tika aizskarta kāda
dvēseles stīga...
Zeltīte Odiņa
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Neretas novada domes 27. janvāra sēdes lēmumi
Sēde notika Neretā.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības „Amatu sarakstu 2011.
gadam” .
Apstiprināja noteikumus „Neretas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi”.
Apstiprināja noteikumus „Dokumentu aprites kārtību Neretas
novada pašvaldībā”.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības Kancelejas nolikumu.
Apstiprināja Neretas domes
2011. gada 27. janvāra saistošos
noteikumus Nr. 1/2011 „Par valsts
nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas
pakalpojumiem Neretas novada
pašvaldībā”.
Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā veicami pagasta pārvalžu
savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Neretas novadā”.
Apstiprināja pārskatu par pamatbudžeta un speciālā budžeta
izpildi 2010. gadā.
Apstiprināja noteikumus „Iekšējo 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”.
Nolēma Neretas novada pagas-

tu pārvaldēm finanšu iespēju robežās nodrošināt zupas virtuvi pusdienās novada izglītības iestādēs
visiem izglītojamiem, kuri mācās
Neretas novada izglītības iestādēs.
Izglītības iestāžu vadītājiem neizmantotos valsts budžeta līdzekļus
izlietot sociāli maznodrošināto ģimeņu bērnu, kuri mācās Neretas
novada izglītības iestādēs, ēdināšanai.
Noteica nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā
Neldas Brūveres, nekustamā īpašuma „Jāķelāni”, kadastra Nr. 3270
005 0046, saimnieciskajā darbībā
neizmantotajai zemes daļai 10,0
ha platībā. Par iznomāto nekustamā īpašuma „Jāķelāni” zemes daļu
39,4 ha platībā īpašniecei jāmaksā
nekustamā īpašuma nodoklis pilnā
apmērā.
Noteica nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā Daiņa Brūvera, kopīpašuma
„Brūveri 1”, kadastra Nr. 3270
010 0011, zemes 1/2 daļai 19,39 ha
platībā, kas netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.
Noteica nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā Arvīda Ludvigsona, nekustamā
īpašuma „Dārziņi”, kadastra Nr.
3296 011 0008, saimnieciskajā
darbībā neizmantotajai zemes daļai 26,7 ha platībā.
Apstiprināja Neretas novada
Neretas pagasta pakalpojumu izcenojumus 2011. gadam. Skat. www.
neretasnovads.lv/pakalpojumi
Piešķīra finansiālu pabalstu Ls

300,00 apmērā Vitai Freijai, no
Neretas novada pašvaldības budžeta rezerves fonda, sakarā ar ugunsgrēka saimniecībā „Jaunceriņi” radītajiem zaudējumiem.
Sniedza palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā, izīrējot
dzīvojamo telpu Svetlanai Babahinai, dzīvokli Nr. 6/7 ar kopējo platību 45,8 m2 Raiņa ielā 1,
Neretā.
Sniedza palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu Aigai Protapai, Jānim Lujānam, Elvijam Protapam,
Kitijai Protapai un Sintijai Puriņai,
labiekārtotu trīsistabu dzīvokli Nr.
7 ar kopējo dzīvojamo platību 69,1
m2 Liepu ielā 4, Ērberģē, Mazzalves pagastā.
Sniedza palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu Sigitai Stuburei, labiekārtotu četristabu dzīvokli Nr. 15
ar kopējo platību 76,7 m2 „Pūpoli”,
Zalvē, Zalves pagastā.
Nolēma izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un zemes
vienības pārskaitīt kā pašvaldībai
piekrītošas, piešķirot zemes lietotājiem nomas pirmtiesības sekojošām personām Neretas novada
Neretas pagastā: Laimai Višteinai,
Zaļā iela 3, kad. nr. 32700070246,
platība 0,12 ha,
Valerijam Molodovčenko, „Purenes”, kad. nr. 32700070229, platība 0,3792 ha.
Noteica ēdināšanas maksu
Neretas pirmsskolas izglītības
iestādes „Ziediņš” audzēkņiem

Apgūstam pirmās iemaņas
dekupāžas tehnikā
24. janvārī Neretas novada Zalves pagasta Biedrība
“Pumpuriņi” aicināja visus interesentus apgūt dekupāžas tehniku
Zalves kultūras namā. Atsaucība
un interese bija ļoti liela, uz šo
pasākumu bija ieradušās interesentes no visa novada, kā arī tika mērots
ceļš pat no Jēkabpils. Meitenes
aizrautīgi mācījās mākslinieciski
noformēt dažādus priekšmetus.
Gaisā virmoja dažādas idejas.
Savās idejās un profesionālajās
iemaņās dalījās nodarbību vadītāja
Dana no Aizkraukles.
Dekupāžas tehnikas ideja balstās uz
jau gatavu dekoratīvu
fragmentu izgriešanu,
kombinēšanu,
krāsošanu, līmēšanu
un lakošanu uz dažādām virsmām, piešķirot tām savu oriģinālo māksliniecisko
noformējumu. Balstoties uz šo metodi
var dažādi apstrādāt
visus iespējamos interjera un sadzīves
priekšmetus, sākot ar
vāzēm, šķīvjiem, krūzēm, koka un papīra
kārbām, beidzot ar
foto un gleznu rāmjiem, lampām.Arī šūtiem izstrādājumiem,

kā galdautiem, priekšautiem, salvetēm utt., nemaz jau nerunājot par
mēbeļu un sienu apgleznošanu, ko
drosmīgākie var sākt darīt jau pēc
pirmo iemaņu apgūšanas! Iespējas
šai tehnikai ir neierobežotas, visu
nosaka izdoma un mākslinieciskā
fantāzija. Kursos ir iespēja apgūt
iemaņas kā pareizi pielietot dažādas dekupāžas tehnikas – kā zeltīšana, vecināšana, kraklē (sīku vai
lielu plaisu iegūšanas paņēmieni)
un citas. Ar dekupāžas palīdzību
pavisam jaunu un sterilu lietu var

par 1 bērna ēdināšanu 3 reizes
dienā (brokastis, pusdienas, launags) Ls 1,25 apmērā (ieskaitot
PVN).
Noteica ēdināšanas maksu
Neretas pirmsskolas izglītības
iestādes „Ziediņš” darbiniekiem
par vienu ēdināšanas reizi (pusdienām) Ls 1,25 (viens lats 25 santīmi) apmērā (ieskaitot PVN). Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada
1. februāri.
27.01.2011.
Neretas novada
Neretas pagastā

Saistošie noteikumi Nr. 1/2011

„Par valsts nodevu
atvieglojumiem
bāriņtiesas
pakalpojumiem Neretas
novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43. panta ceturto daļu,
likuma „Par nodokļiem
un nodevām”
3. panta trešo daļu,
„Bāriņtiesu likuma”
79. panta otro daļu
1. Šie saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts nodevai par bāriņtiesas
sniegtajiem pakalpojumiem Neretas novada pašvaldībā.
2. Noteikt šādus Valsts nodevas

atvieglojumus par Neretas novada
bāriņtiesas pakalpojumiem:
2.1. par mantojuma saraksta
sastādīšanu trūcīgām personām
(ģimenēm), maznodrošinātām personām 50% apmērā;
2.2. par mantojuma saraksta sastādīšanu nepilngadīgās personas
interesēs 100% apmērā;
2.3. par paraksta apliecināšanu
uz likumprojekta vai Satversmes
grozījumu projekta, kas sastādīts
saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”
22. pantu, trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām 50% apmērā.
3. Valsts nodevu atvieglojumus
piemēro Neretas novada bāriņtiesa.
Lai saņemtu 2.1., 2.3. apakšpunktā
minētos atvieglojumus, personai
jāuzrāda sociālā dienesta izsniegta
izziņa par trūcīgas personas (ģimenes), maznodrošinātas personas
statusa piešķiršanu.
4. Atteikumu piemērot valsts
nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida
vai mutisku iesniegumu Neretas
novada bāriņtiesā, kura nosūta
iesniegumu izskatīšanai Neretas
novada pašvaldības domei. Domes atteikumu piemērot valsts
nodevas atvieglojumus var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
5. Saistošie noteikumi stājas
spēkā likuma “Par pašvaldībām”
noteiktajā kārtībā.

Neretā top lakati uz rāmja

padarīt sev pievilcīgāku un “apdzīvotu” izmantojot vispusīgu
materiālu klāstu, tos tehnoloģiskli
pareizi savietojot, ievērojot to uzklāšanas secību un atbilstību apdarināmajam materiālam.
Tā kā pieejamo materiālu klāsts
šodien ir praktiski neierobežots, tad
arī izpausmes iespējām nav robežu.Turklāt strādājot dekupāžas tehnikā pat, ja kaut kas uzreiz pilnībā
neizdodas, tad visbiežāk defektu
var padarīt par efektu!
Dzintra Noreika

Sieviešu organizācijas “Neretas papardītes” dalībnieces un viņu
draugi no SO “Ērbergietes”, Rites
tautas skolas, Elkšņu pagasta rokdarbnieces, SO “Vēveri’’ atjauno
50. gadu prasmi, darināt lakatus uz
rāmja, kas pašlaik Latvijā ir topā.
Top plecu lakati, galvas segas un
pančo (idejas vēl nav izsmeltas).
Ar savām zināšanām un pieredzē
dalījās Māris Maniņš – Rīgas Tehniskās universitātes tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta
pētnieks.
Sestdien, 22. janvārī Neretā
SO “Neretas papardīšu’’ telpa bija
pārvērtusies par radošo darbnīcu.
Lai varētu apgūt lakatu darināšanas tehniku, Neretas komunālās

nodaļas galdnieks bija sagatavojis desmit rāmjus. Noklausījušies
pamācošo informāciju, visi ķērās
pie praktiskas darbošanās. Telpā
strādāja ap 25 rokdarbniecēm: pie
katra rāmja pa divām – trim intresentēm. Uz katra rāmja tapa citu
krāsu lakats, tāpēc veidojās tāda
mākslinieciska krāsu gamma, ka
kopā varētu krāsu paleti izveidot.
Visas dalībnieces ar interesi darināja lakatus un ieklausījās Māra
Maniņa komentāros un pamācībās.
Nodarbība izvērtās ļoti aizraujoša. Aizmirsās pat kafijas pauze
un Elkšņu rokdarbnieču sagādātā
kūka. To baudījām tikai pēc gara
darba cēliena.
Mirdza Brūniņa
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Ar gaismiņu sirdī
27. janvārī biedrība „Ērberģietes” aicināja Neretas novada nevalstisko organizāciju dalībniekus
uz tikšanos. Ar šo pasākumu „Ar
gaismiņu sirdī” noslēdzās Hipotēku un zemes bankas Klientu kluba
„Mēs paši” finansiāli atbalstītie pasākumi Neretas novadā.
Šajā pasākumā mācījāmies
gatavot atstarotājus – šoreiz īpašākus, tādus, kas sagādā prieku un
izskatās pat nedaudz kā greznumlietas.
Pie mums ciemos bija atbraukušas Neretas jaunizveidotās
biedrības „Nirica” dalībnieces.
Padalījāmies pieredzē, kā mēs
darbojamies savā biedrībā, ar kādām grūtībām esam saskārušās
10 gadus ilgajā darbošanās laikā.

Pasākumi Neretas novadā martā
01. – 05.03. visās Neretas novada bibliotēkās un skolās e-prasmju
nedēļa (Konsultācijas un praktiski padomi internetbanku rēķinu
nomaksā, rēķinu izdrukā, e-bibliotēkas pakalpojumi. Sekojiet reklāmai
un piedāvājumiem katrā bibliotēkā!).
Martā Pilskalnē un Mazzalvē B kategorijas autovadītāju kursi.
Martā Neretas pag. bibliotēkas izstāžu zālē mākslinieka Z. Bārbala
gleznu izstāde „Ainavas…”
02. - 09.03. Pilskalnes pagasta bibliotēkā izstāde ciklā ceļojam „Retro”
(melnbalto fotogrāfiju izstāde no kolhozu laikiem).
Martā Neretas pagasta bibliotēkā izstādes „Papildināsim rokdarbu
vācelīti” un Starptautiskajai teātra dienai veltītā izstāde „Nav lielu un
mazu lomu, ir lieli un mazi aktieri .... viss dzīvē ir teātris.”
05.03. Neretas kult. namā pagasta iestāžu, uzņēmumu un pašdarbnieku
atpūtas vakars ar tēmu “Tā nav dzīve, tas ir kino....” (viss par un ap
Maestro daiļradi).
05.03. Neretas novada NVO dalība mājamatniecības tirdziņā Skrīveros
(projekta „Senioru ceļš” ietvaros).
Martā Neretas bērnu bibliotēkā literatūras izstāde „Jaunākā dzeja
bērniem”.
08.03. Sproģu bibliotēkā dzejas pēcpusdiena „Sievietei sievietei būt”
08. – 26.03. Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē biedrības
„Ērberģietes” dalībnieču un draugu darinājumu izstāde „Radīšanas
prieks”.
Martā Sproģu bibliotēkā tematiska izstāde „Cilvēkus laimīgus darīt”
(J. Paukštello – 60).
10.03. pl.18.00 Mazzalves pagasta pārvaldes zālē brīvā stila deju kopa
aicina uz burziņu „Deja un dzeja” (pasākums veltīts Starptautiskajai
Sieviešu dienai).
Martā Sproģu bibliotēkā „Mans sapņu ceļojums” (Ceļojumu iespaidos
dalīsies G. Lencēja).
12.03. Neretas kult. namā Neretas dramatiskā kolektīva izrāde J.
Kļaviņš „Velna skuķis”.
12.03. Ērberģes sporta hallē Neretas un Vecumnieku novadu jauniešu
sporta spēļu diena (organizē Mazzalves aktīvo jauniešu grupa) martā
Zalves bibliotēkā literatūras izstādes: M. Birzem – 90 „Neatpalikt no
dzīves…”, „25. marts – komunistiskā terora upuru piemiņas diena”.
18. – 22.03. Ceļojums uz Maskavu ar „Impro” (pieteikšanās pie Ž.
Miezītes 29339832)
19.03. Neretas novada aktīvo jauniešu dalība Rundāles novada Jauniešu
saietā.
Martā Mazzalves pagasta bibliotēkā foto izstāde „Krāsainā Ērberģe”.
21. – 25.03. Pilskalnes pagasta bibliotēkā „Cīnīties ir laime” –
rakstnieka, publicista M. Birzes 90 gadu jubilejai veltīta iespieddarbu
izstāde.
24.03. Ērberģē Neretas novada Grāmatu svētki.
24. – 31.03. Pilskalnes pagasta bibliotēkā Bērnu zīmējumu izstāde „Es
būšu” (bērnu zīmējumi par izsapņoto profesiju).
25.03. Neretā pie skulptūras „Sāga” atceres pasākums Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā.
25.03. Zalves pagasta bibliotēkā Konkurss skolēniem „Vai tu pazīsti
Latvijas putnus?”
26.03. Neretas kult. namā diskotēka jaunatnei
Martā Mazzalves pagasta bibliotēkā bērniem pasaku pēcpusdiena.
“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.

Lauksaimniekiem!
Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības
centrs Aizkraukles nodaļa
rīko seminārus.
Tēma:
Aktualitātes nodokļu
likumdošanā,Valsts un ES
finansējuma piesaistē un lauku
attīstībā 2011. gadā.
Norises vieta un laiks:
Pilskalnes pagasta pārvalde,
Pilskalne, Neretas novads –
23.02.2010. 10:00
Neretas kultūras nams,
Nereta, Neretas novads –
03.03.2010.10:00
Lūdzu lauksaimniekus
aktīvi apmeklēt šos rīkotos
seminārus.

Tieši šajā vakarā nosvinējām arī
savu desmit gadu jubileju. To atzīmējām ar „salūtu” pirmajiem 10
un gardu kliņģeri. Katra pasākuma
dalībniece izteica savas domas par
iegūto, kopīgi darbojoties biedrībā, un izteica novēlējumu turpmākajam posmam. Kā pateicību par
darbošanos katra klubiņa biedrene
un arī ciemiņu organizācija saņēma „Ērberģiešu” atmiņu medaļu.
Pārrunājām arī mūsu turpmāko
darbību 2011. gadā.
Šādas tikšanās reizi mēnesī
mums ir kā vitamīnu deva nepagurt arī uz priekšu. Tikāmies mūsu
jaunizremontētajās telpās, kuras ikdienā izmantojam frizētavai un izstāžu zālei. Šīs telpas tapušas projektā „Pakalpojumu centrs Tev!”
(LADa atbalstīts projekts).
Zeltīte Odiņa
Pakalpojumi
SIA „LLKC” Aizkraukles
konsultāciju birojs
Lāčplēša iela 2a, Aizkraukle
Lopkopība:
• Barības devu sastādīšana
govīm, cūkām;
• Bioloģiskā lopkopība;
• Piena un gaļas lopu
pārraudzība „A un C”
sistēma;
• Ēdināšanas ekonomiskā
analīze, bruto aprēķins.
Kontaktpersona – Līga Ničiporuka
65122561, 29469815.
Veterinārmedicīna:
• Ganāmpulka veselības
novērtējums;
• Slimību identifikācija;
• Piena kvalitāte + tesmeņa
veselība, mītņošana,
labturība.
Kontaktpersona – Līga Ničiporuka
65122561, 29469815.
Meža konsultāciju pakalpojumi:
• Meža apsaimniekošanas
pakalpojumi;
• Mežsaimnieciskie darbi;
• Eiropas Savienības atbalsta
projektu sagatavošana;
• Informēšana, izglītošana,
apmācības.
Kontaktpersona – Jekaterina Blaua
65122579, 26534704.
Informāciju sagatavoja
Danute Avena





Aicinu
18. – 22. martā
ekskursijā uz
Maskavu




Redzēsiet Kremlī – baznīcu,
administratīvās ēkas, Sarkano
laukumu, Manēžas laukumu
Būs iespēja apmeklēt Ieroču
palātu
Apskatīsim Tretjakova
galeriju, Glābēja Kristus
katedrāli, pieminekli II
Pasaules kara upuriem - t.s.
Poklonnaja gora, Maskavas
– Sitiju (modernais,



darījumu centrs)
Būs arī brīvais laiks ar
iespēju izstaigāt GUM,
Manēžas laukuma pazemes
centru, kādu no muzejiem
u.tml.
Būsim Kolomenskas
brīvdabas muzejā, kur
aplūkojama senā krievu koka
arhitektūra
Maksa (ieskaitot vīzas,
apdrošināšanu, autobusa
pakalpojumus no Neretas
līdz Maskavai un atpakaļ,
gulēšanu, brokastošanu, gida
pakalpojumus gan ceļojuma
laikā, gan vietējā gida
pakalpojumus Maskavā) –
155 Ls

Sīkāka informācija un pieteikšanās
līdz 1. martam
pie Žannas Miezītes.
É65175239 (darbā),
55175383 (mājās),
mob. 29339832

~ Daudz laimes! ~
Dzīves jūra
Varenā un skaistā,
Tavās skavās
Mūžu mūži rit.
Ceļi katram dzīvē
Ir tik plati,
Kādā solī proti
Viņos iet.
V. Kokle-Līviņa
Neretas novadā nozīmīgas
dzīves jubilejas februāra
mēnesī svin:
Mazzalves pagastā
Ilma Benita Krātiņa
Stase Laukazīle
Rasma Rēze
Imants Zālītis
Edvīns Rusiņš
Neretas pagastā
Zenta Galvanovska
Antoņina Sniķere
Valija Zalviņa
Biruta Blūma
Ladze Ozoliņa
Juris Arbidāns
Aivars Rācenis
Vilnis Mušperts
Pilskalnes pagastā
Gunārs Dābols
Zalves pagastā
Ilzīte Gulbe
Ilze Sviščeva
Pēteris Auzāns
Vēlot stipru veselību un
dzīvesprieku, vissirsnīgākos
sveicienus sūtām jubilāriem!
Neretas novada dome

Neretas novada
iedzīvotāju ievērībai!
Ar š. g. 10. februāri Neretā zobārstniecības kabineta darba laiks ceturtdienās no plkst.
13:00. Pacienti tiks pieņemti arī
pēc norādītā darba laika. Pacientu pieraksts pa tālr. 29251257
darba dienās, vēlams līdz plkst.
17:00. Neatliekamos gadījumos
pacientus apkalpos bez iepriekšēja pieraksta. Aicinām vecākus
rūpēties par bērnu zobu veselību un savlaicīgi griezties pie
zobārsta (bērniem līdz 18 gadu
vecumam zobu ārstēšana ir bezmaksas pakalpojums).
Pārdod privatizētu 1
istabas dzīvokli Neretas
centrā ar daļējām ērtībām
Kalēju ielā 43. Minimāli
komunālie maksājumi. Vairāk
informācijas pa tālr. 28317772

