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Neretas novada domes informatīvais izdevums

Barikāžu atceres nedēļa novadā

Dienās, kad visa Latvija atzīmēja 1991. gada barikāžu notikumus, atmiņas par tautas vienotību
pie barikāžu ugunskuriem pulcēja
iedzīvotājus visos Neretas novada
pagastos.
18. janvārī Neretas novadā
aizsākās Barikāžu atceres nedēļas
pasākumi. Novada bibliotēkās var
apskatīt literatūras un materiālu
izstādes par Barikāžu dienu notikumiem pirms 20 gadiem. Skolās
izkārtotas nelielas izstādes barikāžu atceres divdesmitgadei. Skolēni
izstādē izkārtotajos novadpētniecības materiālos var atrast skolas
novadpētnieku savāktās barikāžu
dalībnieku atmiņas par tā laika notikumiem. Novada skolu audzēkņi
iesaistījās skolēnu patriotiskās audzināšanas projektā „Tik Tev Latvijas, cik Tavā sirdī iekšā”, 1. kārtā
piedaloties zīmējumu konkursā,
2. kārtā, veidojot Neretas novada
kopējo vēstījumu barikāžu atcerei.
20. janvārī Mazzalves pamatskolas
vizuālās mākslas skolotāja V. Zeltiņa, Mazzalves pamatskolas 4.klases skolniece A. Grenciņa-Grencione, Sproģu pamatskolas 9. klases
skolēns J. Madalāns un Neretas J.
Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēns
J. Cepurītis, pārstāvot novada skolas, Neretas novada delegācijas sastāvā kopā ar barikāžu dalībnieku
Valēriju Vectirānu piedalījās Latvijas Kara muzejā organizētajā minētā projekta noslēguma pasākumā.
Otrdien, 18. janvārī, pie Mazzalves pamatskolas pagalmā sakurtā ugunskura pulcējās pirmsskolas,
sākumskolas un pamatskolas skolēni, lai tiktos ar Mazzalves pagasta
barikāžu dalībniekiem, kuri pirms
20 gadiem sargāja mūsu valsts neatkarību. Skanēja dziesmas, dzeja.
Visi pasākuma dalībnieki kā tajos

„barikāžu laikos” cienājās ar tēju.
Par notikumiem pirms 20 gadiem
stāstīja barikāžu dalībnieki Solveiga Koklevska un Valērijs Vectirāns.
Kopā ar skolēniem pie barikāžu atmiņu ugunskura bija arī skolotāji,
skolas direktors, skolas darbinieki,
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Emīlija Zariņa un arī skolēnu
vecāki.
20. janvārī pie ugunskura Sproģu pamatskolas pagalmā pulcējās
arī Zalves pagasta ļaudis – Sproģu
pamatskolas skolēni, skolas darbinieki, pie ugunskura barikāžu laiku
atcerējās arī barikāžu dalībnieki un
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja
Dz. Noreika.

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pieredzes apmaiņas seminārs
Neretas novada pedagogiem
21.janvārī Mazzalves pamatskolā
pulcējās visu Neretas novada izglītības iestāžu pedagogi uz pieredzes
apmaiņas semināru „Labās prakses
piemēri un pedagoga portfolio veidošana”. Mazzalves pamatskolas
kamīnzālē Neretas novada projekta
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” koordinatore Žanna Miezīte semināra dalībniekus informēja
par projekta norises gaitu Neretas
novadā. Projektā no 2009. gada decembra, kad šī projekta realizācija
tika uzsākta, jau ir iesaistījušies 50
Neretas novada izglītības iestāžu

pedagogi. 37 pedagogi ir saņēmuši
mērķstipendijas, realizējot projekta
mērķi – pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība,
veicinot iestādē strādājošo pedagogu
profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi
novērtēšanas sistēmas ieviešanai un
izglītības kvalitātes paaugstināšanai,
šie skolotāji veidoja savu pieredzes
portfolio, rakstīja pašvērtējumu. 13
Neretas novada pedagogi ir saņēmuši stipendijas kā atbalstu pedagoga
darbam izglītības iestādē nepiecieša-

21. janvārī arī pilskalnieši, pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes rosināti, iekūra savu barikāžu atceres
ugunskuru. To iededza barikāžu
dalībnieki Jānis Dumbrovskis un
Uldis Vadzītis.
20. janvārī visās Neretas novada skolās un bibliotēkās varēja noskatīties dokumentālo filmu
„Dūmu deja debesīm”. Ar filmas
starpniecību gan Neretā, gan Mazzalvē, gan Sproģos skolēni kopā ar
audzinātājiem mēģināja izprast tā
laika vēsturiskos notikumus, izjust
tā laika noskaņu. Vēstures stundu
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā vadīja barikāžu laika žurnālists Jānis Ūdris.

20. janvāra pēcpusdienā arī
Neretā, Tirgus laukumā, iedegās
ugunskurs, ap kuru pulcējās 1991.
gada janvāra barikāžu aizstāvji un
viņu atbalstītāji, pavisam vairāki
desmiti cilvēku. Viņi cienājās ar
tēju un cepumiem, kā arī kavējās
atmiņās par 20 gadus senajiem notikumiem. Pasākumu kuplā skaitā
apmeklēja Neretas skolu jaunatne.
Jaunā paaudze par šo laiku uzzina
lasot vēstures grāmatas, iztaujājot
barikāžu dalībniekus un apmeklējot tieši šāda veida pasākumus.
Pēc Imanta Kalniņa dziesmas
“Lūgums” atskaņošanas klātesošos
uzrunāja Neretas kultūras nama vadītāja – pasākuma organizatore Sandra

Auzāne. Par attiecīgu muzikālo fonu
rūpējās ģitārists Arnis Čakstiņš. Piemiņas ugunskuru aizdedza barikāžu
dalībnieks Ilmārs Vējelis. Ar klusuma brīdi visi godināja mūžībā aizgājušos barikāžu aizstāvjus.
Svinīgā pasākuma turpinājumā
atmiņās par barikāžu laiku kavējās Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kviesis,
rakstnieks, barikāžu laika žurnālists Jānis Ūdris un ģenerālis Juris
Vectirāns.
Pēc tam pasākuma dalībnieki
devās uz kultūras namu apskatīt
foajē iekārtoto barikāžu dienu fotogrāfiju izstādi un piedalīties Jāņa
Ūdra jaunākās grāmatas “Ulmanis.
Lielā Kārļa testaments” prezentācijas pasākumā.
Barikāžu notikumu hronika ir
sekojoša. Pēc Neatkarības Deklarācijas pieņemšanas 1990. gada maijā, iesākās Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas process. Taču Padomju Savienība iestājās pret šiem
centieniem. 1991. gada janvārī
Maskavas centrālā vara pārgāja tiešā uzbrukumā, pret ko Latvijas tauta cīnījās ceļot barikādes. Janvāra
barikāžu notikumi kulmināciju sasniedza 20. janvārī, kad OMON iebruka Latvijas Iekšlietu ministrijas
ēkā. Uzbrukuma laikā tika nogalināti – milicijas leitnants Vladimirs
Gomonovičs, inspektors Sergejs
Konoņenko, režisors un kinooperators Andris Slapiņš, skolnieks Edijs
Riekstiņš. Sašauts tika arī operators
Gvido Zvaigzne, kurš no gūtajiem
ievainojumiem vēlāk mira.
Šogad aprit divdesmit gadi kopš
dramatiskajiem notikumiem 1991.
gada janvārī. Tos pieminot atceres
pasākumi tiek rīkoti visā Latvijā
Žanna Miezīte
Arvīds Kviesis

majai pārkvalifikācijai. Mūsu novada
skolotāji apguvuši papildus iemaņas
darbā apvienotajās klasēs, darbā ar
speciālās izglītības bērniem, 1 skolotājs papildus savai pedagoģiskajai
izglītībai ir ieguvis informātikas skolotāja sertifikātu, 1 – mājturības un
tehnoloģiju skolotāja sertifikātu.
Žanna Miezīte klātesošos informēja arī par Izglītības un zinātnes
ministrijas organizētajā seminārā
sniegto R. Ķīļa pausto vīziju par
Latvijas izglītības sistēmas attīstību turpmāko 15 gadu laikā.
Seminārā katras Neretas novada skolas skolotāji dalījās savā pedagoģiskajā pieredzē, prezentējot
labās prakses piemērus. Savā pedagoģiskajā pieredzē ar kolēģiem dalījās Mazzalves pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Silvija Lisovska, parādot skolas
un sabiedrības sadarbības iespējas
novadpētniecības darbā un novada
kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā. Matemātikas skolotāja
Silvija Ivanova stāstīja par praktisko darbošanos matemātikas stundās. Sociālo zinību un dabaszinību
skolotāja Anda Freimane kolēģus

rosināja darboties „Mammasdabas” projektos un stāstīja par savu
pieredzi šo projektu realizēšanā
skolā. Sākumskolas skolotāja Agita Sirsniņa pieredzes semināra dalībniekiem stāstīja par savu darbu
skolēnu stājas veidošanā, vairākus
gadus darbojoties projektā „Stāja”.
Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja Dace Kronīte prezentēja savu ar audzināmo klasi veikto
darbu „Skolēns – nākamais students”. Bioloģijas skolotāja Sandra
Silava klātesošajiem demonstrēja

informācijas tehnoloģiju iespējas
bioloģijas stundu organizēšanā.
Sproģu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona
Zeltiņa dalījās pieredzē par grupu
darbu latviešu valodas un literatūras stundās.
Semināra noslēgumā Neretas
novada pedagogiem bija iespēja
ieskatīties citu kolēģu izveidotajos
pedagoģiskās pieredzes portfolio,
pie kafijas tases iesaistīties neformālā pieredzes apmaiņā.
Žanna Miezīte
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Saulgriežu
kausā –
sudrabs
un zelts
2010. gada nogalē 11. decembrī
Jelgavā notika tradicionālais volejbola
veterānu turnīrs „Saulgriežu kauss –
2010”. Arī Neretas vīriešu volejbola komanda tika uzaicināta un piedalījās šajā
turnīrā 40+ grupā. Visu grupu kopējais
komandu skaits bija iespaidīgs – 18 vīriešu un sieviešu volejbola komandas no
visas Latvijas. Neretas volejbolisti bija
labi sagatavojušies turnīram un skaistās
bezkompromisu spēlēs uzvarēja Ventspils, Viļķenes un Cēsu volejbola komandas. Tomēr spēlē par kausu nācās atzīt
Latvijas Valsts mežu komandas pārākumu, tādējādi izcīnot 2. vietu. Komandā
spēlēja Aldis Apsītis, Imants Silavs,
Arnis Sinkevičs, Inguss Marenis, Aigars
Dīriķis un Andris Lībašs. Uz Neretu atceļoja arī viena zelta kaluma godalga –
Arkādijs Trukšs spēlēja Iršu komandas
sastāvā 50+ grupā un izcīnīja 1. vietu.
Imants Silavs
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Sācies jaunatnes
volejbola čempionāts
18. decembrī Siguldas Valsts ģimnāzijā sākās LJVČ spēles „A” grupas
meitenēm. Šajā grupā startē arī Aizkraukles novada sporta skolas, volejbola
nodaļas trenera I. Silava treniņgrupas,
meiteņu komanda, kura komplektēta
no Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas volejbolistēm. Siguldā meitenēm
bija divas spēles – ar mājiniecēm Siguldas meitenēm un Madonas BJSS
meiteņu komandu. Pirmajā spēlē ar siguldietēm Aizkraukles NSS meitenes
Agija Sidorova (mācās MSĢ), Daira
Silava, Laura Lomaga, Sabīne Jukša,
Laura Skovronska, Agate Riekstiņa
un Dace Butenaite spēlēja tā kā to
atļāva pretinieces un rezultātā uzvara
3:0. Jāatzīmē, ka Siguldas meitenes
pirmo gadu startē čempionātā un viņu
sniegums un spēles momenti izraisīja ovācijas skatītājos, ar ko tomēr
nepietika un nācās atzīt Aizkraukles
meiteņu pārākumu. Ar madonietēm
Aizkraukles NSS meitenes jau bija

tikušās iepriekšējo gadu čempionātos
un piedzīvojušas gan uzvaras gaviles,
gan zaudējuma rūgtumu. Spēle sākās
ļoti saspringti, katrs punkts tika gūts
smagā cīņā, tomēr seta galotnē meistarīgākas bija aizkrauklietes. Otrais
sets atgādināja pirmo, bet seta galotnē
šoreiz stiprākas bija Madonas BJSS
meitenes. Arī trešā seta liktenis, līdzīgi kā pirmajos divos, tika izšķirts
seta galotnē, ar 25:23 uzvarēja aizkrauklietes. Ceturtais sets sākās ar Aizkraukles NSS komandas vairākiem iegūtiem bezatbildes punktiem un 15:8
, pēc kā sekoja negaidīts lūzums Aizkraukles meiteņu spēlē un rezultātā
zaudēts ceturtais sets 18:25. Piektajā
setā izcīnījām uzvaru 15:11 un spēlē
ar 3:2 pārspējām Madonas BJSS. Visas Aizkraukles komandas meitenes
parādīja ļoti sakarīgu un skaistu spēli
un tikai komandas vienotība palīdzēja
izcīnīt uzvaras.
Imants Silavs

Ziemassvētku kauss
paliek Neretā
2010. gada 24. decembrī Neretā notika ikgadējā Ziemassvētku
kausa izcīņa volejbolā vīriešiem
4:4. Par turnīra norisi lielā mērā
jāpasakās Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai
Grebskai, kura atbalstīja šīs sacensības, un šajos grūtajos laikos
finansēja zāles īres izmaksu. Uz
turnīru ieradās 7 komandas no
Kokneses, Jēkabpils, Viesītes un
Neretas novadiem. Tā kā sacensības notika uz diviem laukumiem

vienlaicīgi, kausa izcīņas izspēles
sistēma tika sastādīta tā, ka katrai
komandai bija pietiekošs spēļu
skaits. Un varbūt pēc nepelnītas
neveiksmes varēja pierādīt savu
spēlētprasmi nākošajās spēlēs.
Pirmo vietu šajā turnīrā izcīnīja
Neretas komanda – Artūrs Sidorovs, Edijs Grīns, Jānis Rakevičs,
Aivars Kupetis; otrajā vietā Bebru
volejbolisti, trešajā – Zasas volejbola komanda.
Imants Silavs

Neretas jaunieši atceras Ziemassvētku kaujas
29. decembrī Neretas kultūras
namā pulcējās Neretas novada jaunieši uz kopīgu pasākumu. Dienas
pirmajā pusē jaunieši, noklausījušies
Klāva Bajinska stāstījumu par Ziemassvētku kaujām, sadalījušies komandās, devās meklēt pēc dotajām
koordinātēm darba lapās 10 kontrolpunktus, kuros bija jāveic dažādi atraktīvi uzdevumi, kuru leģenda saistījās ar Ziemassvētku kauju norisēm.

Pēc orientēšanās pa Neretu un
visu uzdevumu veiksmīgas izpildes
komandas atkal pulcējās kultūras
nama mazajā zālē, lai cienātos ar siltu tēju, apkopotu orientēšanās sacensību rezultātus, kopā uzspēlētu kādu
jautru spēli, ko pārējiem novada jauniešiem, Litas Trakinas rosināti, bija
sagatavojuši Neretas jaunieši.
Paldies jauniešiem no Mazzalves, Neretas un Pilskalnes par

atsaucību, atraktivitāti un vēlmi
interesanti kopā pavadīt laiku! Īpaši paldies pasākuma galvenajiem
organizatoriem Klāvam Bajinskim
un Litai Trakinai!
Nākamais novada jauniešu pasākums notiks Pilskalnē un to organizēs
pilskalnieši 28. janvārī. Uz tikšanos!
Žanna Miezīte,
jauniešu darba koordinatore
Neretas novadā

Pankūku balle, sveces un „ziepju vārīšana”
Ko darīt dziļos ziemas sniegos?
Lasīt grāmatu? Adīt? Tamborēt?
Sēdēt pie televizora? Vienatnē? Nu
nē! Jāiet ciemos! Spītējot salam,
pāri dziļiem sniegiem, bet kopā padziedāt, parunāties, mīklas paminēt. Arī anekdotes pastāstīt…
Kur, kad, kas, kāpēc? Pilkalnes
muižā pašā janvāra vidū – sestdienā, 15. janvārī, biedrība „Upmales
mantinieki”, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2010. gada 29. jūlijā
Pilskalnes pagastā, aicināja visas
novada esošās un topošās biedrības
un visus interesentus uz iepazīšanās
pasākumu. Šāda veida saiets Neretas novadā pirmais. Iecerēts, lai prezentētu biedrības „Upmales mantinieki” reģistrācijas faktu, darbības
virzienus, padarīto un iecerēto.
Taču pats galvenais mērķis – iepazīties un rosināt visus uz sadarbību,
kopīgu darba virzienu meklēšana,
kopīga un saturīga atpūta.
Ielūgumam atsaucās Neretas
„Papardītes”, Mazzalves „Ērberģietes”, Pilskalnes „Vēveri”, biedrība „Rites tautskola”, Neretas
topošo biedrību – jauniešu un jauno māmiņu – pārstāvji. Pasākums
sākās ar pankūku cepšanu. Kad šis

darbiņš paveikts un degustācijas
galds saklāts, biedrības sevi prezentēja un iepazīstināja ar pārstāvjiem, kas ieradušies uz pasākumu.
Katra biedrība pārdomājusi, kā sevi
parādīs. Prieks par visiem. „Papardītes” ieradušās kuplā skaitā ar
pārdomātu, vienotu stilu un „Krīzes muzikantu” piesitienu – dienas
garumā viņām netrūka dziesmu
un mīklu, kas lustināja un rosināja
uz līdzi dziedāšanu visus ballētājus. „Ērberģietes” dikti nopietnas
un vienotas. „Vēveru” meitenes
draudzīgi smaidīgas un atsaucīgas.
Jaunieši nedaudz kautrīgi un klusi,
taču atraktīvi. Tāpat arī „Rites tautskola” – klusa, smaidīga, bet, kā
saka: „Tie klusie ūdeņi, tie dziļie”
– izrādās, ka te slēpās mākslinieka
talants. Un kādas pankūkas katrs
gatavoja! Nenoēsties! Paņem vienu, lai tikai pagaršotu, bet dakšiņa
sniedzas pēc nākamās, tad vēl vienas… Ar saldu pildījumu, ar ķiploku garšu, no auzu pārslām, ķirbju,
biezpiena, kārtainās kā kūka… Mācīties un mācīties! Paldies visiem
meistariem un meistarēm par gardajiem kulinārijas brīnumiem!
Pankūku degustācijai sekoja ko-

pīgs atzinums: „Pēc šitādas nogaršošanas vairs nekādus darbus! Tikai
dziedāt un anekdotes stāstīt!”. Taču
Pilkalnes muižas saimnieki Valdis un
Irma Tomsoni laipni atvēlējuši savu
virtuvi un plītis kopīgai būšanai – sveču liešanai un ziepju vārīšanai. Tad
nu „Upmales mantinieku” biedrības
dalībniece Sintija Arāja neļāva izlaisties – viņas vadībā pa grupām katrs
varēja izliet sveci un pagatavot sev
tīkamu ziepju gabaliņu. Kamēr vieni
rīkojās ap parafīna bļodām un ziepju
katliem, citi mācījās veidot abstraktu
gleznu, dziedāja, stāstīja ticējumus
par ziepēm un svecēm. Kad vieni beidza darbošanos pie plīts, brīvo vietu
pie tās ieņēma nākamie lējēji. Par šīm
divām darbnīcām biedrība „Upmales
mantinieki” pateicīgi „Ērberģietēm”,
jo viņas daļu no Hipotēku un zemes
bankas projektu piešķirtā finansējuma atvēlēja pilskalniešu projektam,
lai varam nopirkt izejvielas sveču un
ziepju gatavošanai. Tā ir reāla sadarbība un atbalsts. Sintija Arāja rūpējās
par materiālu sagādi, apguva darbam
nepieciešamās iemaņas, sagatavoja
uzskates materiālus par abām tēmām
un apkopoja tos mapēs. Ar šiem materiāliem pasākuma dalībnieki iepazinās aktivitāšu starplaikos.
Pasākums noritēja draudzīgā
gaisotnē. Dzirdējām viesu atzinīgus
vārdus par uzaicinājumu, jo te bija
kopīga radoša darbošanās, personīga
iepazīšanās, kas paplašināja izpratni
par katru biedrību. Tikšanās noņēma
vispārinājuma barjeru biedrību nosaukumiem. Bez sadarbības organizāciju
nosaukumi skan tukši, neizteiksmīgi,
neko neizteicoši. Katrs kā suvenīru
līdzi paņēma savu izlietu sveci vai
paša gatavotu ziepīšu gabaliņu.
Uz tikšanos nākamajā biedrību
saietā!
Lidija Ozoliņa,
biedrība „Upmales mantinieki”

Iestudējums jaunākajiem
mazzalviešiem
30. decembrī Ērberģes muižas
kamīnzālē pulcējās Mazzalves pagasta pirmsskolas vecuma bērni,
viņu vecāki un vecvecāki, lai noskatītos jaunāko Mazzalves pagasta
dramatiskā kolektīva iestudējumu
– pašu veidoto Ziemassvētku pasaku par Raganas aizburto sniegu.
Interesantais sižets, lieliskā aktierspēle, pārdomātie, krāšņie tērpi un
mājīgais, Ziemassvētku noskaņu
un miera pilnais rūķiskais noskaņojums zālē (kamīna liesmas, piparkūku un piparmētru tējas smarža, zvaigznēm rotātā ziemas meža
ainava uz skatuves, Rūķu mājas
pavards zāles priekšplānā) – tas patiesi nobūra un aizrāva gan mazos,
gan lielos skatītājus. Un kādi tēli!!!
Šausmonīgā, kuprainā Meža ragana
(Zeltīte Odiņa) un sākumā skaļais
un dusmīgais Meža vecis (Arnolds
Upesjuris) lika skaļi ieraudāties ne
vienam vien mazulim, bet mīlīgā un
drosmīgā Meža meitiņa (Solveiga
Koklevska), bailīgais Zaķēns (Mai-

ja Vectirāne), vecais, gudrais Rūķis
(Jautrīte Dobrja), mazie, palaidnīgie Rūķi (Laura Lomaga un Alise
Upesjure) lika skatītājiem patiesi
aizdomāties par īstas draudzības
un uzticības spēku. Pārliecinošas
bija arī visas pārējās Raganas Raganu ballē – Ūdens ragana (Silvija
Lisovska), Uguns ragana (Dzintra
Ciniņa) – un Ziemeļzemju Burvis
Dorss (Kaspars Freimanis), kurš
mēģināja pārvilināt raganu pusē
par raganu pārģērbto, noburto sniegu atgūt gribošo Meža meitiņu. Kā
tas vienmēr notiek labās pasakās
– uzvar labais, sliktie saprot savas
kļūdas, un arī viņos ienāk labais.
Tāds – pamācošs, labestīgs, lai gan
nervus kutinošs – ir šis spraiga sižeta jaunais Mazzalves pagasta
dramatiskā kolektīva iestudējums.
Paldies režisorei Silvijai Lisovskai
un lieliskajiem mazzalviešiem, kuri
tur cieņā un turpina izkopt senās teātra tradīcijas Mazzalvē!
Žanna Miezīte
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Neretas novada domes 22. decembra sēdes lēmumi
Sēde notika Neretā
Nolēma slēgt sadarbības līgumu
ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi par papildus degvielas
piešķiršanu profilaktisko pasākumu
veikšanai 2011. gadā.
Nolēma, ka Neretas novada Neretas pagasta pārvalde 2011. gada
budžetā iekļauj līdzekļus sadarbības līguma noslēgšanai ar Viesītes
Sporta skolu, paredzot finansējumu
Ls 50 mēnesī.
Nolēma 2011. gadā turpināt sadarbību ar Aizkraukles novada sporta skolu, slēdzot sadarbības līgumu.
No Aizkraukles sporta skolas piedāvātajiem pakalpojumiem nefinansēt
inventāra iegādi un degvielu, samazinot plānotos līguma izdevumus
par 800 Ls (kopējo līgumu uz 2011.
gadu slēgt par 3051 Ls). Ietaupītos
līdzekļus 2011. gada budžetā paredzēt pašvaldības sporta treneru darba
apmaksai, treneru slodzi 1,8 likmes
novadā sadalot skolās proporcionāli
atbilstoši skolēnu skaitam.
Nolēma Neretas novada pagastu pārvaldēm savos budžetos paredzēt finansējumu atbilstoši izcenojumiem izglītības pakalpojumu
pirkšanai. Neretas novada pagastu
pārvaldēm 2011. gadā savos budžetos paredzēt finansējumu ar mērķi
– izglītības pakalpojumu pirkšanai
katru mēnesi 1 Ls apmērā uz katru
1. - 12. kl. skolēnu. Noteica, ka šos
līdzekļus attiecīgo izglītības iestāžu
vadītāji izmanto izglītības pakalpojumu pirkšanai atbilstoši mācību
iestādes vajadzībām.
Nolēma, ka Neretas pagasta pārvalde iespēju robežās 2011. gada
budžetā plāno līdzekļus 116. Neretas mazpulka aktivitāšu atbalstam.
Nolēma 2011. gada budžetā
ieplānot līdzekļus Neretas novada
pasākuma „Pļavas svētki 2011”
Gricgales muižas centrā organizēšanai Ls 250 apmērā.

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
„Sproģi”, kadastra apzīmējums 3296
013 0069, 45,4 ha kopplatībā Neretas novada Zalves pagastā. Atdalītajai nekustamā īpašuma daļai piešķīra
jaunu nosaukumu „Sproģi -1”.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Vīgriezes”, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, ar kopējo
platību 25.6 ha, kadastra nr. 3266
007 0064, 2. zemes gabalu, neizstrādājot sadalīšanas projektu vai
detalplānojumu. No nekustamā
īpašuma „Vīgriezes” atdalāmajam
zemes gabalam ar platību 6.8 ha un
kadastra nr. 3266 007 0065, piešķīra nosaukumu „Liepiņas 1”.
Nolēma izdarīt labojumus Neretas novada domes 2009. gada 17.
decembra lēmumā, protokols Nr. 9
p. 1 „Par lauku apvidus zemes piederību Neretas novada pašvaldībai”
punktā 2.5.1. no piekritības Neretas
novada pašvaldībai izslēdzot platību „Susējas upe ½” 0.7 ha platībā,
ar kadastra Nr. 3270 005 0108.
Nolēma neiebilst, SIA „ Auto
Status”, piederošās nekustamā īpašuma „Gazeles” Zalves pagastā ar
kadastra Nr. 3296 005 0004 lauksaimniecībā izmantojamās zemes
transformācijai par dīķi un dīķa
900 m3 platībā izbūvei, saskaņā ar
pievienoto zemes robežu plānu.
Piešķīra vienreizēju pašvaldības
pabalstu Mazzalves pagasta iedzīvotājām Evijai Uzānei un Skaidrītei
Bīmanei Ls 20 apmērā katrai, bērnu psihologa pakalpojumu segšanai
medicīniskās komisijas veikšanai
no sociālā budžeta līdzekļiem, saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus
apliecinošiem dokumentiem.
Nolēma nepiešķirt vienreizēju pašvaldības pabalstu Vinetai
Elksnītei Mazzalves pagastā līdz
ārstēšanās izdevumu attaisnojošu
dokumentu iesniegšanai.
Noteica Neretas novada Nere-

Ar „Impro” uz Stokholmu

26. decembra pēcpusdienā Neretas centrā ieripoja „Impro” autobuss,
aicinot 40 dažāda vecuma Neretas
puses ceļotājus sākt savu ceļojumu
uz Stokholmu.
Jautrs, atraktīvs un pozitīviem
pārsteigumiem bagāts bija pārbrauciens ar prāmi „Festival” no Rīgas
līdz Stokholmai – jaunākie ceļotāji
varēja izbaudīt dažādas atrakcijas,
izskrieties pa prāmja labirintiem, izbraukāties ar liftiem, jaunieši labprāt
apmeklēja burziņu diskozālē, vecākie ceļotāji noskatījās brīnišķīgus
šovus dejuzālē, padejoja un vienkārši pasēdēja, vērojot, kā aktīvākie no
ceļotājiem iesaistās dažādās spēlēs,
atrakcijās, ko organizēja prāmja komanda. Vairāki Neretas novada ceļotāji veiksmīgi piedalījās loterijās un
atraktīvās sacensībās, iegūstot lieliskas balvas, piemēram, bezmaksas
braucienu ar prāmi 2 personām.
27. decembri mūsu novada ceļotāju grupa pavadīja Stokholmā, iepazīstot to „Impro” gides vadībā. In-

teresantām atziņām un vēsturiskiem
faktiem bagāts bija Vāsa muzeja apmeklējums, bija iespēja noskatīties
arī atraktīvo karaļa goda sardzes maiņu, izstaigāt Stokholmas vecpilsētu,
kurā jau Ziemassvētku rotu pamazām
mainīja Jaungada dekorējumi, jautri
bija noiet jeb pareizāk būtu teikt –
nokāpt pa šaurāko pilsētas ieliņu.
Stokholmā līdz 15. janvārim viesojās
Ķīnas izstāde „Terakotas armija”, un
mums bija brīnišķīga iespēja šo unikālo izstādi (vienu no septiņiem pasaules brīnumiem!!!) apskatīt.
Un tad mājupceļš ar prāmi „Festival”, atkal baudot visus ceļotājiem
piedāvātos atraktīvos pasākumus uz
prāmja.
Tā bija brīnišķīga iespēja kopā ar
„Impro” brīnišķīgi pavadīt laiku svētku noskaņās, ko izbaudīja arī daudzas
ģimenes no Neretas novada.
Lai mums vēl daudz jauku ceļojumu!
Ceļojuma organizatore
Žanna Miezīte

tas pagasta nekustamam īpašumam
– Pasta iela 2 - 26, Neretas pagasts,
Neretas novads, nosacīto cenu
Ls1200. Inese Tihomirova mēneša
laikā no piedāvājuma saņemšanas
dienas tiks rakstiski informēta par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Noteica Neretas novada Neretas pagasta nekustamam īpašumam
– nedzīvojamai telpai – Dzirnavu
ielā - 1, Neretas pagasts, Neretas
novads, nosacīto cenu Ls 340. Aivars Noveičuks mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas tiks
rakstiski informēts par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2010. gada 14. decembra
sēdē pieņemtos lēmumus.
Nolēma pieņemt no Olgas Kunkules dāvinājuma veidā viņai piederošo nekustamo īpašumu „Pakalni”,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā,
ar kadastra nr. 3266 001 0032, kas
sastāv no dzīvojamās mājas ar trīs
saimniecības ēkām un zemes 3.9
ha platībā, noslēdzot dāvinājuma
līgumu un paredzot tajā, ka apdāvinātā pienākums sociālās palīdzības
veidā dāvinātājam kā sociāli maznodrošinātai personai segt noteikto
izdevumu starpību par uzturēšanos
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
Neretas novada Mazzalves pagasta
pārvaldei sagatavot nekustamā īpašuma „Pakalni”, Mazzalves pagastā,
Neretas novadā dāvinājuma līgumu,
paredzot tajā, ka visus izdevumus,
kas saistīti ar Neretas novada Mazzalves pagasta pārvaldes īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatās, apmaksā Neretas novada Mazzalves pagasta pārvalde.
Izdarīja sekojošus precizējumus
saistošajos noteikumos Nr. 11/2010
„Grozījumi Neretas novada pašvaldības 26. novembra 2009. saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas

novadā”. Izteica izdošanas tiesisko
pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 35. panta trešo, ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.
panta sesto daļu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.3. apakšpunktu”. Precizēja saistošo noteikumu 3.3. punktu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.
punktā noteiktajam.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr.
14/2010 „Grozījumi Neretas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 1/2010 „Par Neretas pašvaldības
2010. gada pamatbudžetu”.
Apstiprināja Neretas novada
pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr.
15/2010 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 „Par Neretas
pašvaldības 2010. gada speciālo

Saistošie noteikumi Nr.11/2010
“Grozījumi Neretas novada
pašvaldības 26.11.2009.
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā”.

Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43. punktu, Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.3. apakšpunktu”;
2) Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Izvērtējot ģimenes atbilstību maznodrošinātas ģimenes statusam, par pamatu ņemt 2010. gada 30.
marta Ministru kabineta noteikumus
Nr. 299 „ Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”;
3) izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā:
„3.1. Trūcīgas ģimenes (personas)
statusu piešķir ģimenei(personai) atbilstoši 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”;
4) izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Par īpašumu šo noteikumu
izpratnē nav uzskatāmi:
3.3.1. dzīvokļa vai mājas iekārta,
sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst
piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu;
3.3.2. nekustamais īpašums vai tā
daļa kur savu dzīves vietu deklarējis
un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes
locekļi, vai īpašums vaitā daļa, kas
pieder iesniedzējam vai kādam no
ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais
īpašums;
3.3.3. zeme, mežs mājsaimniecības uzturēšanai līdz 5,0 ha (platība
attiecas uz zemi un mežu kopā);

Apstiprināti ar Neretas novada domes
23.09.2010. lēmumu (prot. Nr. 11 p.7)
Precizēti 22.12.2010. Neretas novada domes
sēdē (protokols Nr. 14 § 17)

„Saistošie noteikumi
Nr. 11/2010 „Grozījumi
Neretas novada
pašvaldības 26.11.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 7
„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Neretas
novadā”

Izdoti saskaņā ar ”Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešo,
ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43. punktu, Ministru kabineta 2010. gada
30. marta noteikumu Nr. 299
„ Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.3. apakšpunktu

Izdarīt Neretas novada domes
26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.
7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Neretas novadā” šādus grozījumus:
1) Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu sekojošā sekojošā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 35. panta trešo, ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.
panta sesto daļu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu

budžetu”.
Nolēma Neretas novada pagasta pārvalžu vadītāju mēnešalgas
apmēru noteikt atkarībā no deklarēto iedzīvotāju skaita attiecīgajā pagastā, piesaistot pašvaldības
priekšsēdētāja mēnešalgai, piemērojot sekojošus procentus, noapaļojot līdz pilnai summai:
Iedzīvotāju skaits pagasta pārvaldē līdz 500 – 65% no priekšsēdētāja algas.
Iedzīvotāju skaits pagasta pārvaldē no 501 līdz 1000 – 75% no
priekšsēdētāja algas.
Iedzīvotāju skaits pagasta pārvaldē no 1001 līdz 1500 – 85% no
priekšsēdētāja algas.
Iedzīvotāju skaits pagasta pārvaldē virs 1501 – 90% no priekšsēdētāja algas.
Apstiprināja kārtību, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu sadali. Finansējuma
sadalījuma aprēķins nākošajam
gadam tiek veidots no Finanšu ministrijas noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un pašvaldību
finansu izlīdzināšanas fonda (PFIF)
maksājumu prognozes. No kopīgā
vērtēto ieņēmumu (IIN, PFIF) finansējuma 25% novirza Domes
uzturēšanas izdevumiem. Atlikušo
finansējumu sadala pēc pagasta
pārvalžu teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaita uz 1. decembri.

Finansējuma sadale 2011. gadam
Nosaukums
Neretas pagasta pārvalde
Mazzalves pagasta pārvalde
Zalves pagasta pārvalde
Pilskalnes pagasta pārvalde
Kopā

Iedzīvotāju skaits uz
01.12.2010.
1824
1224
744
488
4280

%
42.62
28.60
17.38
11.40
100

3.3.4. viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā
arī viens velosipēds katram ģimenes
loceklim vai motocikls, motorollers
vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.”
5) izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:
„4.2. Pabalstu piešķir ģimenei
(personai), kurai noteikta atbilstība
trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši 2010. gada 30. marta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.
299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu.””;
6) izteikt 5.2.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„5.2.1. vientuļiem pensionāriem,
vientuļiem 2. grupas invalīdiem un
1. grupas invalīdiem, kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz attiecīgajā gadā
valstī noteikto minimālo algu, – Ls
100,00 (viens simts lati)”;
7) izteikt 6.1.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„6.1.2. vientuļiem pensionāriem
, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz
attiecīgajā gadā valstī noteikto minimālo algu”.
8) izteikt 7.1. punktu šādā redakcijā:
„7.1. Tiesības saņemt pabalstu ir
trūcīgām ģimenēm ar bērniem, kuras
nesaņem pabalstu GMI nodrošināšanai un maznodrošinātām ģimenēm ar
bērniem, kuri mācās Neretas novada
mācību iestādēs”.
9) izteikt 9.1.1. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„9.1.1. izmaksāt ikmēneša pabalstu uzturlīdzekļiem audžuģimenē
ievietota bērna uzturam Ls 110,00
(viens simts desmit lati)”.
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Komunālajam dienestam Neretā 20 gadi
nai svētku reizēs un ikdienā.
Komunālo pakalpojumu jomā:
• ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanā strādā 1 darbinieks – apkalpo
5 dziļurbumus, attīrīšanas iekārtas, 2,6
km ūdensvada un 0, 6 km kanalizācijas
vada komunikācijas;
• 4 kurinātāji – nodrošina apkuri katlu mājā P. Lodziņa ielā 1 un katlu mājā
Rīgas 1, bet vasaras laikā pļauj zāli pagasta centrā un pagasta kapsētās.
Ar komunālās nodaļas rīcībā esošo
tehniku:
• ar traktoru (MTZ) tiek nodrošināti asenizācijas pakalpojumi, labiekārtošanas darbi, darbi pagasta ceļu un ielu
uzturēšanā;
• ar traktoru (T-16) tiek veikti labiekārtošanas, kā arī dalīto atkritumu
savākšanas darbi;
• ar zāles pļāvējiem un trimmeriem
tiek nodrošināta parku un kapsētu appļaušana vasaras periodā.
Nodaļas rīcībā ir pašu izveidotas
galdnieku un metāla apstrādes darbnīcas, kurās tiek veikti galdniecības, metināšanas, urbšanas un kalšanas darbi.
Darbnīcās strādā 2 dzīvojamā fonda
remontstrādnieki un 1 strādnieks Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk
tekstā –NVA) projekta ietvaros.
Nodaļa apsaimnieko 19 dzīvojamās un 2 nedzīvojamās mājas. Remontdarbus veic 2 remontstrādnieki,
kā arī tiek izmantoti strādnieki NVA
projektu ietvaros. Pagājušā gadā lielākie remontdarbi tika veikti dzīvojamās
mājās: Raiņa ielā 13 – mājas fasādes
krāsošana, P. Lodziņa ielā 4 – jumta

nomaiņa, kā arī logu nomaiņa – Raiņa
ielā 1, Dzirnavu ielā 19, P. Lodziņa ielā
18 un P. Lodziņa ielā 3.
Komunālā nodaļa apsaimnieko
Neretas autoostu, tirgu un pirti. Pirti
apmeklē 80 – 100 cilvēku nedēļā. Tā
darbojas piektdienās un sestdienās.
Pirts darbu nodrošina kurinātājs un kasiere-apkopēja.
Nodaļas pārziņā ir veļas mazgātuve
un dušas P. Lodziņa ielā 2. Arī šos pakalpojumus neretieši labprāt izmanto.
Nodaļas darbinieki noteiktas kompetences ietvaros organizē pakalpojumus pagasta iestāžu elektroapgādes jautājumos, nodrošina ielu apgaismojumu.
Komunālās nodaļas darbinieki organizē un vada 6 pagasta kapsētu un 2
kapliču uzturēšanu un apsaimniekošanu. Ķesteru kapsētas kapličā ir saldētava, kura tiek izmantota vasaras laikā.
Darbus kapsētu apsaimniekošanā veic
1 kapu pārzinis, nodaļas darbinieki,
NVA projektos iesaistītie bezdarbnieki
un citi palīgstrādnieki.
Nodaļas darbinieki sadarbojas ar
citām pagasta iestādēm un struktūrvienībām (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolu, PII „Ziediņš’’, bibliotēkām, muzeju, sociālo dienestu, SAC,
kultūras namu) dažādu saimniecisko
jautājumu risināšanā.
Laba sadarbība nodaļai ir ar NVA
dažādu projektu realizācijā. Realizējot projektu „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” piesaistīti
novadam~250 000 tūkstoši latu un
novadā tika radīta iespēja ~418 bez-

Aicinām pieteikties Tautas skaitītāja vakancei

Informācija
lauku uzņēmējiem

2011. gada 15. janvārī aprit 20 gadi
kopš izveidots komunālais dienests Neretā. 1991. gadā tika likvidēts Stučkas
dzīvokļu pārvaldes Neretas iecirknis un
izveidota Neretas pagasta dzīvokļu pārvalde. Dienests vairākas reizes ir reorganizēts. 1992. gadā tika izveidots pašvaldības uzņēmums „Niks’’, 2004. gadā
– Neretas pagasta komunālā nodaļa.
Mainītas ir arī dienesta atrašanās vietas
– Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 1, Raiņa ielā
15, P. Lodziņa ielā 2, Rīgas ielā 1.
Šobrīd komunālā nodaļa ir Neretas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kurā ir 20 darbinieki pamatdarbā.
Nodaļas pārraudzībā ir jautājumi, kas
saistīti ar pagasta dzīvojamā fonda
apsaimniekošanu un pagasta centra
labiekārtošanu, infrastruktūras saglabāšanu un attīstību, komunālo pakalpojumu organizēšanu, kapsētu saimniecības uzturēšanu, komunālo pakalpojumu iedzīvotājiem (ūdensapgāde,
kanalizācija, siltumapgāde, līgumi
par sadzīves atkritumu savākšanu un
izvešanu), pagasta teritorijas labiekārtošanas un apsaimniekošanas darbu
organizēšanu, piespiedu sabiedriskā
darba veicēju un bezdarbnieku nodarbināšanu, dalīto atkritumu apsaimniekošanas programmas realizēšanu.
Neretā strādā 6 sētnieki, kuri veic
pagasta sešu ielu ietvju, ielu malu, parku (8 ha platībā), brāļu kapu un citu
teritoriju kopšanu un puķu dobju iekārtošanu. Vēsma Baļčūne un Aiga Mistre
regulāri apmeklē seminārus. Darbinieces semināros gūtās zināšanas un pieredzi izmanto pagasta centra noformēša-

Projekts:

“2011. gada tautas skaitīšanas programmā iekļautās
informācijas iegūšana par Latvijas iedzīvotājiem un mājokļiem,
darbā izmantojot portatīvos datorus”

Amata
TAUTAS SKAITĪTĀJS
nosaukums
Amata mērķis Veikt tautas skaitīšanu atbilstoši individuālajām (iepriekš saskaņotajām) kvotām, laika grafikam, tautas skaitīšanas personāla rokasgrāmatas, kvalitātes un vadības instrukciju prasībām
Piedalīties 2 dienu apmācībās pirms tautas skaitīšanas uzsākšanas
Plānot ikdienas maršrutu un apmeklējamo adreses, tās
izvēloties no darba uzdevumā iekļautajām
Apmeklēt un uzskaitīt tautas skaitītāja darba uzdevumā
iekļautos un skaitīšanas iecirkņa teritorijā esošos mājokļus, kuri
nav aizpildījuši anketu Internetā
Veikt personu intervijas saskaņā ar tautas skaitīšanas anketām
un iegūtos datus precīzi ierakstīt datorā, ievērojot tautas
skaitīšanas personāla rokasgrāmatā noteikto
Iegūtos tautas skaitīšanas datus nosūtīt, izmantojot norādīto
publiskās bibliotēkas bezmaksas bezvadu interneta piekļuves
punktu, ne retāk kā 2x nedēļā pilsētās vai 1x nedēļā laukos
Pienākumi
Veikt atbildētības atteikumu uzskaiti saskaņā ar apstiprinātajām
anketām un rokasgrāmatas norādījumiem
Apmeklēt atkārtoti tās mājsaimniecības (pilsētās 2x, laukos 1x),
kurās personas nav sastaptas pirmajā (otrajā) apmeklējuma reizē
Katru dienu atskaitīties par paveikto un darba gaitu pēc tautas
skaitītāju pārrauga pieprasījuma un saskaņā ar informēšanas un
atskaitīšanās kārtību
Tautas skaitītāja darba uzdevumu un datoru ar iegūtajiem
datiem uzglabāt citām personām nepieejamā vietā
Nekavējoties ziņot, ja tiek bojāts vai nozaudēts tautas skaitītāja
darba uzdevums, dators vai darba apliecība
Būt vienmēr telefoniski sasniedzamiem
Atbildība par par sniegtās informācijas precizitāti
darba norisi un par materiālo vērtību saglabāšanu
par konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumu ievērošanu
rezultātiem
Darba
Ar tautas skaitītāju pārraugiem informācijas nodošanā un
pildīšanai
atgriezeniskās informācijas saņemšanā, darba organizatorisko
nepieciešamā problēmu risināšanā
sadarbība
Ar reģionālajiem vadītājiem par anketas, kvalitātes,
apsekojuma procedūru jautājumiem
Darba
Latviešu (vismaz vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) zināšanu
pildīšanai
līmenī) un krievu valodas zināšanas
nepieciešamās Vēlama pieredze tautas skaitīšanas veikšanā, intervētāja darbā
kompetences Vismaz vidējā izglītība
Datorprasme lietotāja līmenī
Komunikācijas prasmes
Vēlama automašīna
Precizitāte
Pieklājīgs izskats
Aicinām pieteikties tautas skaitītāja vakancei līdz 2011. gada 31. janvārim
(ieskaitot), aizpildot anketu: http://www.cv.lv/pages/Tautas-skaititaju-anketa
Darba laiks: Līgumdarbs vai pusslodze
Konkursa beigu termiņš: 31. janvāris 2011
“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.

Atgādinājums, ka no 01.01.2011.
līdz 01.02.2011. ir jāiesniedz veidlapa
“Pārskats par stāvokli ganāmpulka
novietnē” par dzīvnieku skaitu uz
01.01.2011. Veidlapa nav jāaizpilda
par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām,
kazām, cūkām). Veidlapu var izdrukāt
no LDC mājas lapas. Pārskatu ir iespējams paziņot arī elektroniski.
Informācijas dienas.
SIA “LLKC” Aizkraukles Lauku konsultāciju birojs sākot ar februāra mēnesi katrā pagastā rīkos
informācijas dienas par ES un valsts
atbalstu aktualitātēm, subsīdijām,
nodokļiem, kā arī par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanu. Notiks praktiskas apmācības
pie datoriem, līdzi jāņem aizpildīts
saimnieciskās darbības ieņēmumu
un izdevumu žurnāls par 2010. g.
Lūgums būtu savlaicīgi pieteikties
pie pagastu konsultantiem kam šāda
apmācība būs nepieciešama. Par informācijas dienas datumu un laiku
tiks paziņots.
Pakalpojumi.
SIA „LLKC” Aizkraukles konsultāciju birojs
Lāčplēša iela 2a, Aizkraukle
Grāmatvedība:
• Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām ;
• Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana;
• Konsultācijas grāmatvedības un
nodokļu jautājumos.
Grāmatvedības
speciālisti
–
65122561, 29126975, 28326531,
26898004, 22012861.
Ekonomika:
• Projektu izstrāde ES fondu atbalsta saņemšanai;
• Kredītpieteikumi aizņēmumu saņemšanai no bankām;
• Biznesa plānu izstrāde.
Kontaktpersona – Lita Repse
65122561, 29126975.
Valsts lauku tīkla un Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu
ietvaros organizētie bezmaksas semināri un apmācības. Kontaktpersonas –
Valentīna Beča 65122572, 26158775;
Mārīte Kviļūna 65122566, 26418714.
www.laukutikls.lv
Informāciju sagatavoja
Danute Avena.

darbniekiem piedalīties projektā.
Realizējot divus NVA projektus
„Pasākums noteiktām personu grupām”, 2 gadu garumā Neretas kultūras
namā un nodaļas galdnieku darbnīcās
tika nodrošināts darbs 2 cilvēkiem.
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” projektā iesaistītie bezdarbnieki piedalījās nodaļas organizētajā dāvanu sarūpēšanā pagasta vientuļajiem
pensionāriem un cilvēkiem vecākiem
par 85 gadiem, kā arī Sociālajā aprūpes
centrā dzīvojošiem neretiešiem. Tika
noadītas zeķes, cimdi un čībiņas.
No 1991. gada komunālajā dienestā
strādā grāmatvede Silvija Kauškale un
nodaļas vadītājs Rihards Trukša. Ilgstoši dienestā strādā Jānis Krasovskis,
Ludmila Ivanova, Zinaida Jakovčika,
Vēsma Baļčūne, Jānis Vaičikauskis un
Arkādijs Dardecis. Lielākā daļa nodaļas darbinieku savu darbu uzsāka kādā
no NVA projektiem, kuri tika realizēti komunālajā nodaļā. Daudzi no tiem
kļuvuši par nodaļas pamatstrādniekiem. Ilgstoši nodaļā par inženieri strādāja Jānis Ērglis. Viņa darbu sekmīgi
turpina komunālās nodaļas inženieris
Rolands Klibiķis.
Komunālās nodaļas kolektīvam turpināt sekmīgi strādāt ar pārliecību, ka
neskatoties uz grūtībām, mēs to varam!
Veicināt Neretas sakoptību un uzlabot
komunālo pakalpojumu kvalitāti!
Paldies mūsu klientiem par sapratni
un konstruktīviem priekšlikumiem!
Ceram uz sadarbību arī nākotnē! Visi
kopā varam izdarīt daudz labas lietas!
Domāsim gaišas domas! Veiksmīgu
un panākumiem bagātu 2011. gadu!
Neretas komunālais dienests

Visiem Neretas novada iedzīvotājiem, kuriem izbeigušās
pastāvīgās zemes lietošanas tiesības, un kuru zemes ieskaitītas
pašvaldībai piekrītošās zemēs lūdzam noslēgt ar Neretas novada
pašvaldību zemes nomas līgumus
līdz 2011. gada 1. martam.

Lēti pārdod timotiņa, āboliņa,
auzenes un airenes sēklas.
Tālr. 26330228

~ Daudz laimes! ~
Tās dienas atpakaļ vairs nedos dzīve,
Ko gadi vītnē savijuši mums,
Bet viņu smaržu vēji līdzi nesīs,
Un sirds pat baltā ziemā nenoskums.
/N. Dzirkale/
Neretas novadā nozīmīgas dzīves
jubilejas janvāra mēnesī svin:
Mazzalves pagastā
Gaļina Krama
Evgenijs Timofejevs
Arnolds Tutāns
Igors Beketa
Aleksandrs Lukjaņuks
Neretas pagastā
Gaļina Jeremejeva
Veneranda Kažociņa
Tatjana Kolpakova
Tamāra Laučiška
Staņislava Giedraite
Skaidrīte Poikāne
Irma Golovecka
Jānis Kolpakovs
Broņus Vajega
Miervaldis Vītoliņš
Jānis Rudoks
Atis Blumbergs
Jons Plumpa
Pilskalnes pagastā
Olga Duļķe
Anastasija Rubina
Rūdolfs Pranaitis
Zalves pagastā
Inta Butāne
Arvīds Ludvigsons
Sirsnīgi sveicam jubilārus un
vēlam veselību, mīlestību, saticību
un veiksmi!
Neretas novada dome

Neretas novada
Dzimtsarakstu nodaļa informē
No 2010. gada 20. decembra
līdz 2011. gada 22. janvārim ir
veikts sekojošs civilstāvokļa reģistra ieraksts:
Inesei Zālei un Aivaram Zālem
piedzimis dēls Kristaps.
Apsveicam!

Pasākumi Neretas novadā februāra mēnesī
Februārī Neretas pagasta bibliotēkā tematiska izstāde – Sēlijas etnogrāfu atceroties, „M. Skruzītim – 150”.
Februārī Neretas pagasta bibliotēkā – dzeja Valentīndienai:
„Kas esi tu –
Mīlestība?
Salds brīnuma lāsts –
Un nāves un dzīvības stāsts.”
J. Poruks
Februārī Neretas pagasta bibliotēkā-izstāžu zālē Ziedoņa Bārbala gleznu izstāde
„ Ainavas…”
No 2.02. Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē izstāde „Gaisma nāk”.
Februārī Sproģu bibliotēkā – bibliotekāro prasmju apgūšana.
Februārī Sproģu bibliotēkā – bibliotekārā stunda 6. klasei.
2. februārī Sproģu bibliotēkā tematisks pasākums veltīts zaķa-kaķa gadam
„Noslēpumainais – kaķis, Mīlulis – trusis. ”
Februārī Sproģu bibliotēkā Grāmatu un bibliotēkā esošo materiālu izstāde:
„Ticējumi un paražas meteņos”.
Februārī Sproģu bibliotēkā radošā darbnīca – konfekšu pušķu gatavošana.
01.02 – 07.02. Pilskalnes pagasta bibliotēkā – izstāde „Liesmiņas, kas dvēseli
silda” (iedzīvotāju veidota sveču izstāde veltīta sveču dienai).
05.02. Bārbelē – Neretas novada aktīvo jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz
Bārbeli uz pasākumu „Open Season”.
08.02. – 14.02. Pilskalnes pagasta bibliotēkā – literatūras izstāde ,,Pār visu zemi
mīla valda!” (Valentīndienai veltīta mīlas dzejas un prozas izstāde).
09.02. – 19.02. Pilskalnes pagasta bibliotēkā – tematiskas izstādes – ,,Jurim
Zvirgzdiņam – 70”, „G. Janovskim – 95”.
11. – 13.02. Ķīpsalas hallē Rīgā dalība tūrisma izstādē „Balttour – 2011”,
reklamējot Neretas novadu.
12.02. Neretas kultūras namā Valentīndienas diskotēka.
12.02. Zalves kultūras namā Neretas un Vecumnieku jauniešu pasākums
Valentīndienas noskaņās (Organizē Zalves pagasta aktīvo jauniešu grupa).
22.02. Bruknas muižā Neretas novada nevalstisko organizāciju mācību brauciens
„Pārsteigums Bruknas muižā”.
25.02. Pilskalnes pagasta bibliotēkā – tematiska pēcpusdiena „Mans ceļojums uz
Dāniju”. Ceļojuma iespaidos dalās L. Ozoliņa.
26.02. Neretas kultūras namā Ābeļu amatierteātra izrāde M. Zīle „Savedējs”.
Februārī Neretas pagasta bērnu bibliotēkā tematiska izstāde „J. Zvirgzdiņam – 70”.
Februārī Mazzalves pagasta bibliotēkā lasīšanas konkurss bērniem „Lasi un vērtē
grāmatu”.
Februārī Mazzalves pagasta bibliotēkā – tematiska izstāde: „Jums mūžam dzīvot,
Igaunija, Lietuva!”

