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Gūstam pieredzi Bruknas muižā
22. februārī 18 Neretas novada
visu četru pagastu 6 nevalstisko organizāciju pārstāves un kultūras darba organizatores viesojās Kultūras
un garīgajā centrā Bruknas muižā.
Bruknas Kalna svētību kopienas
kapelāns Andrejs Mediņš Neretas
novada nevalstisko organizāciju pārstāves izvadāja pa Bruknas apkārtni
un izrādīja muižu, iepazīstināja ar
Bruknas muižā paveikto. Pirmajā
stāvā ir atjaunots dzīvojamo telpu
korpuss kopienas iemītniekiem, bet
otrajā stāvā iekārtoti viesnīcas tipa
numuri ar 70 vietām, dušas un tualetes. Gaitenī ir eksponēta gleznu
kolekcija, ko kopienai dāvinājuši
mākslas plenēru dalībnieki.
“Bruknas muiža ir atvērta jebkurām garīgām un laicīgām aktivitātēm – evaņģelizācijām, rekolek-

cijām, semināriem, simpozijiem,
mākslas plenēriem, konferencēm,
atpūtai nedēļas nogalē. Izīrējam
telpas arī sarīkojumiem. Norišu
grafiks nākamajiem mēnešiem ir
ļoti blīvs. Piemēram, tiks organizēti mākslas plenēri, būs arī vairākas nometnes, Renesanses dārza
svētki. Finansējumu piesaistām
projektos, lielu atbalstu kopienai
sniedz mecenāti un citi sadarbības
partneri,” teic Andrejs Mediņš. Katoļu garīdznieks nesen absolvējis
Liepājas Pedagoģijas augstskolu
un ieguvis sociālā pedagoga kvalifikāciju, tāpēc ir interesantas arī
viņa atziņas par ģimenes un skolas
lomu bērnu un jauniešu attīstībā.
Pieredzes brauciena dalībniecēm bija iespēja arī tikties ar cilvēkiem, kuri mēģina atbrīvoties no

dažādām atkarībām
pēc Bruknā piedāvātās programmas,
kura vērsta uz rakstura veidošanu,
mērķtiecību, atbildību.
Pie pusdienu
galda Neretas novada nevalstisko
organizāciju pārstāves dalījās pieredzē par veikto
savās organizācijās, par tālākajām
iecerēm.
Tā bija iespaidiem, pārdomām
un
pārdzīvojumiem bagāta diena.
Žanna Miezīte

APSTIPRINĀTS NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011. GADA BUDŽETS
Pēdējā Neretas novada domes
sēdē – 24. februārī tika apstiprināts
2011. gada budžets. To sastādot
tika ņemta vērā pašreizējā ekonomiskā situācija valstī. Projekts par
pamatbudžetu 2011. gadam izstrādāts ievērojot likumu „Par budžetu
un finanšu vadību”, ”Par pašvaldību budžetiem” izvirzītās prasības, ievērojot likumu „Par valsts
budžetu 2011. gadam”. Sastādot
Neretas novada pašvaldības 2011.
gada budžetu, tika sabalansētas
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām
iespējām. 2011. gada plānotie ieņēmumi kopsummā ir 1 995 217 latu.
Budžeta atlikums uz gada sākumu
bija 346 837 lati, bet uz gada beigām plānots 58 527 lati.
Izdevumu daļa sastāda 2 235
872 lati. Šajā sadaļā galvenās
prioritātes ir esošo Neretas novada iestāžu uzturēšana un iesākto
ES līdzfinansēto projektu īstenošana. ES projekti tiek realizēti

katrā pagasta pārvaldē, tādēļ liela vērība ir pievērsta līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas
fondu apguvē, kā arī savstarpējo norēķinu nodrošināšanā starp
pašvaldībām par pakalpojumiem.
Kredītu atmaksa Valsts Kasei un
Vides investīciju fondam plānota
47 655 latu apmērā. Pēc ekonomiskā sadalījuma budžeta plānā
prioritāte ir izglītība un teritoriju
apsaimniekošana.
Ņemot vērā valsts ekonomisko
krīzi un to, ka kopš 2009. gada pašvaldībai novirzītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa un ieņēmumi no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ar katru gadu ir samazinājušies, plānotajā 2011. gada budžetā
korekcijas var ieviest ekonomiskā
situācija valstī.
Arī mūsu pašvaldības budžetu vistiešākā veidā ietekmē ekonomiskā krīze valstī, jo, pieaugot
bezdarbam,   turpina samazināties
ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma

nodokļa. Laikā, kad ir samazinājusies un turpina samazināties iedzīvotāju maksātspēja, pastāv zināms
risks nekustamā īpašuma nodokļu
un komunālo maksājumu iekasēšanā. Savukārt pasliktinoties ekonomiskajam stāvoklim valstī, pašvaldībās palielinās sociāli neaizsargāto iedzīvotāju skaits. Tas nozīmē,
ka pašvaldību budžetos ievērojami
līdzekļi būs jāatvēl iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai.
Paredzēts, ka kopējie ieņēmumi
Neretas novada 2011. gada budžetā
būs 1,995 miljoni latu. Galvenie ienākumi tiek plānoti no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa Ls 645 273. Šogad plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, salīdzinot
ar 2010. gadu, samazinājušies par
15%. Šis samazinājums vienlīdz
sāpīgi skars visas pagastu pārvaldes un novada domi.
No finanšu izlīdzināšanas fonda
mūsu pašvaldība šogad saņems Ls
411 898, bet mērķdotācijām izglītī-

bai 239 522 latus. Iekasējot nekustama īpašuma nodokļus budžetu
paredzēts palielināt par 113 tūkstošiem latu. Iemaksas par dzīvokļu
un komunālajiem pakalpojumiem
2011. gada plānots Ls 70 913, bet
GMI (garantēta iztikas minimuma)
un dzīvokļu pabalsta nodrošināšanai pašvaldības budžetā paredzēts
saņemt valsts dotācijas Ls 34 424
apmērā.
Neretas novada pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākā
daļa līdzekļu tiks tērēta izglītībai Ls 798 451 un atalgojumam
Ls 590 590. Izdevumi sociālajai
palīdzībai un pabalstiem plānoti
Ls 109 146. Šai programmai var
pieskaitīt arī nodarbinātības pasākumiem plānotos līdzekļus Ls
236 358 apmērā. Novada komunālā saimniecība 2011. gadā tērēs Ls
183 180. Mērķdotācijas pašvaldību
autoceļu uzturēšanai sastāda Ls 61
055. Salīdzinot ar pagājušo gadu
šis fonds ir tieši tikpat liels. Tas,

protams, ir nepietiekams, tāpēc
ceļu fonda līdzekļi būs jāizlieto ļoti
racionāli.
Ekonomiskā situācija valstī
būtiski ietekmējusi arī mūsu pašvaldību. Ne bez grūtībām, tomēr
budžeta ieņēmumu un izdevumu
sadaļas ir izdevies sabalansēt.
Mazām pašvaldībām ierobežotie
budžeti nereti rada grūtības tikt
galā ar savām funkcijām. Tām
lielākā daļa naudas aiziet administratīvajiem izdevumiem, izglītībai, sociālajiem pabalstiem, bet
pašvaldībām ir arī citi uzdevumi.
Neretas pašvaldībā pateicoties finanšu nodaļas, domes administrācijas, pagastu pārvalžu un iestāžu
darbiniekiem budžets ir izstrādāts
maksimāli detalizēts, ar precīzu
līdzekļu sadalījumu katrai pagasta
pārvaldei un domei. Tas ļaus gan
ekonomēt, gan racionālāk tērēt līdzekļus, gan sekmīgi pildīt pašvaldībai uzticētās funkcijas.
Arvīds Kviesis

Neretas novada Grāmatu svētki Ērberģē 2011. gada 24. martā
PROGRAMMA
9.30 – 15.00 Grāmatu
komercizstāde Ērberģes muižā
Piedalās izdevniecības „Nordik”,
„Tapals”, „Avots”, „Egmont
Latvia”, „Solvita”, „Rēriha
grāmatnīca”
10.00 – Grāmatu svētku atklāšana
PIEAUGUŠAJIEM (Ērberģes
muižas kamīnzālē)
10.30 – 12.00 saruna „Dzīve
laukos – kāda tā ir un kāda var
būt” (piedalās Zemnieku Saeimas
valdes locekle Maira Dzelzkalēja,
novada lauksaimniecības
speciālistes u.c.)
12.00 – 13.00 „Latvieši pasaulē”
saruna ar žurnālistu, raidījuma
„Jauna nedēļa” vadītāju Egilu
Zariņu
– (latviešu valodas kabinetā) „Kā
labāk, kvalitatīvāk un laimīgāk

dzīvot” – saruna ar Laumu
Ērgli un izdevniecības „Solvita”
pārstāvjiem
– raganiskās pusdienas Ērberģes
muižā, grāmatu komercizstādes
apmeklējums
13.00 – 14.00 „Dzejas stunda”
tikšanās ar novadniekiem
dzejniekiem Imantu Auziņu, Vilni
Vietnieku, Ginu Viegliņu
PIRMSSKOLAI (Bērnu dienas
centra „Vālodzīte” zālē)
10.30 – 11.00 „Pasaku valstībā”
ar aktīvu līdzdarbošanos kopā ar
„Niricu”
11.00 – 11.30 grāmatu
komercizstādes apmeklējums
– „Ciemos pie kurmīša” kopā ar
Valles bibliotēkas grāmatu draugu
kopu un Ingunu Kļaviņu
11.30 – 12.30 „Sagaidām
pavasari” kopā ar folkloristiem
Medeņiem

13.00 – 13.30 raganiskās
pusdienas Ērberģes muižā,
grāmatu komercizstādes
apmeklējums
SĀKUMSKOLAI
10.30 – 11.30 – (Skolas bibliotēkā)
filmas pēc A. Lindgrēnes
grāmatas „Rasmuss un klaidonis”
noskatīšanās
11.00 – 11.30 (Bērnu dienas
centra „Vālodzīte” zālē) „Ciemos
pie kurmīša” kopā ar Valles
bibliotēkas grāmatu draugu kopu
un Ingunu Kļaviņu
11.30 – 12.30 – (Bērnu dienas
centra „Vālodzīte” zālē)
„Sagaidām pavasari” kopā ar
folkloristiem Medeņiem
12.30 – 13.30 – (Bērnu dienas
centra „Vālodzīte” zālē) Spēle
„Zini vai mini” kopā ar
folkloristiem Medeņiem
– Literāri sportiskas aktivitātes

„Pepija Garzeķe izaicina…”
kopā ar Mazzalves pagasta
aktīvajiem jauniešiem Ērberģes
sporta hallē
13.30 – 14.00 raganiskās pusdienas Ērberģes muižā, grāmatu komercizstādes apmeklējums
5. – 9. KLASEI
10.30 – 11.30 – (mājturības
kabinetā) radošā darbnīca
grāmatzīmju veidošanā kopā ar
Daigu Pabērzu.
11.30 – 12.30 – „Laimes lācis”
saruna par pašaudzināšanas un
karjeras izaugsmes iespējām kopā
ar Aigu
– raganiskās pusdienas Ērberģes
muižā, grāmatu komercizstādes
apmeklējums
12.30 – 13.30 – (Bērnu dienas
centra „Vālodzīte” zālē) Spēle
„Zini vai mini” kopā ar
folkloristiem Medeņiem

– Literāri sportiskas aktivitātes
„Pepija Garzeķe izaicina…”
kopā ar Mazzalves pagasta
aktīvajiem jauniešiem Ērberģes
sporta hallē
VISIEM
14.00 – Jaunāko grāmatu
IZLOZE komercizstādes
pircējiem
- „Impro ceļojumi” dāvanu
kartes IZLOZE grāmatu draugu
kopu vadītājiem, kuri uz Grāmatu
svētkiem atveduši un reģistrējuši
vismaz 10 dalībniekus,
- Sieviešu tiesību institūta dāvātā
brauciena uz Bavāriju IZLOZE
tiem, kuri iesaistījās pasākuma
organizēšanā
Svētku atbalstītāji: Neretas
novada dome, Sieviešu tiesību
institūts, „Impro ceļojumi”,
biedrība „Ērberģietes”, biedrība
„Upmales mantinieki”.
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Sācies jaunais mazpulku gads Sporta spēļu diena Neretas novada jauniešiem
Līdz ar Sveču un Pelnu dienām
sākas pavasara gaidīšana un mazpulkiem jaunais darba gads. Bez
parastajām mazpulku aktivitātēm
šogad tas būs īpašs, jo noritēs vēl
arī mežu zīmē. Biedrība „Latvijas
Mazpulki” sadarbībā ar A/S „Latvijas valsts meži” visa gada garumā organizēs aktivitātes mazpulcēniem projektā „No čiekura līdz
lietaskokam”. Pirmais pasākums:
logo – zīmējumu konkurss šim
projektam janvārī. Nākamais – semināri mazpulcēniem reģionos, lai
iepazītu mežu un tā dzīvi ziemā.
Mežu tēmai veltītais seminārs
„No čiekura līdz lietaskokam” Aizkraukles reģionā notika Daudzeses
pamatskolā 2011. gada 4. februārī.
Pasākumu organizēja Daudzeses
mazpulka vadītāja Ilona Nāburga sadarbībā ar biedrību „Latvijas
mazpulki” un Daudzeses pamatskolas vadību un kolektīvu. No 116.
Neretas mazpulka seminārā piedalījās vadītāja Lidija Ozoliņa un mazpulcēni Edijs Seņkovs, Edgars Gradeckis un Intars Girgensons.
Seminārs sākās ar teorētisko
daļu, kurā skolas informācijas centrā skolas bibliotekāre Ruta Jankovska iepazīstināja ar iespējām
interneta tiešsaistē ar mežos uzstādīto videokameru palīdzību vērot
dzīvi mežā pie dzīvnieku barotavām un putnu ligzdām kā Latvijā,
tā Igaunijā. Viņa iepazīstināja ar
TV raidījumu „Vides fakti”, parādot ierakstā pārraidi par meža dzīvniekiem ziemā, to pārtikas meklējumiem un ienaidniekiem – mājas
suņiem. Pēc tam notika saruna ar
mežsargu Gunti Jankovski. Skolas
direktors Valdis Puida iepazīstināja
ar ļoti senām un pavisam jaunām
grāmatām par mežu, medībām un
meža dzīvniekiem.
Otrā semināra daļa veda mūs
uz mežu pie dzīvnieku barotavām.
Valdis Puida parādīja dažādu veidu meža dzīvnieku barotavas un
piebarošanas iespējas, lai mežacūkām, stirnām, briežiem, aļņiem
un zaķiem vieglāk pārciest bargos
ziemas mēnešus. Pie barotavām
mēģinājām pēc dzīvnieku pēdām
sniegā noteikt, kuri meža dzīvnieki
nākuši cienāties ar mednieku atvesto barību. Skolas direktors nedaudz
pastāstīja par mednieku kolektīva
veikumu medījamo dzīvnieku piebarošanā, meža sakopšanā, medību
likumiem un noteikumiem.
Sniega mežā daudz un tas bija
dziļš, atkusnis pietiekami slapjš,
lai izmēģinātu pikošanās iespē-

jas. Sniegs bija vienkārši ideāls un
pikošanās kolosāla! Tā bija sava
veida neformāla iepazīšanās starp
mazpulcēniem – semināra dalībniekiem ne tikai no Neretas, bet
arī no Seces, Sunākstes, Daudzeses, Jēkabpils un Dignājas. Kad
atgriezāmies no pastaigas mežā pie
autobusa, sāka sparīgi snigt slapjš
sniegs lielām pārslām. Skola mūs
sagaidīja silta un mājīga. Smaržoja
svaigi ceptās plātsmaizes un tēja.
Pēc launaga darbs grupās par mežā
redzēto, uzzināto un iemācīto. Tad
apmaiņa ar telefona numuriem, epasta adresēm un ceļš mājup. Diena bija aizskrējusi interesanti, draudzīgā gaisotnē un nemanāmi ātri.
Bet 26. februārī Rīgā, LR Zemkopības ministrijas zālē notika
biedrības „Latvijas Mazpulki” ikgadējā konference. Šogad tās tēma
„No čiekura līdz lietaskokam”.
Konferenci atklāja, pārskatu par
biedrības darbību 2010. gadā un
galvenajiem uzdevumiem 2011.
gadā sniedza Mazpulku padomes
priekšsēdētāja Ilze Kļava. Konferences vadītājs nolasīja LR zemkopības ministra Jāņa Dūklava sveicienu. Pēc tam konferenci sveica
mazpulku draugi Aivars Berķis un
Ēriks Hānbergs, aicinot stādīt bērzus savā zemē. Mazpulkus uzrunāja arī z/s Ezerkauliņi saimnieks
Brunovskis un Latvijas Jauno zemnieku kluba pārstāvji. Rīgas Ekonomikas augstskolas students Arnis Sloka stāstīja par sava pētījuma
„Mazpulki – neformālās izglītības
veicinātāji” rezultātiem.
Konferencē visi mazpulku sadarbības partneri un draugi stāstīja
par kopīgajiem projektiem un līdz
ar to arī par šogad veicamajiem uzdevumiem un darbiem mazpulkos.
Tas būs projekts „Burkāni atgriežas”, kur sadarbībā ar z/s Ezerkauliņi mazpulcēni audzēs īpašas šķirnes burkānus Belgrado F1 sulas iegūšanai. Sadarbībā ar A/S Latvijas
valsts meži darbosimies Starptautiskā meža gada aktivitātēs projektā „No čiekura līdz lietaskokam”.
Biedrība „Latvijas Mazpulki”
ir iesaistījusies Latvijas un Šveices
sadrbības programmā grantu shēmas „NVO fonds” ietvaros makroprojektā „Visu daru es ar prieku”.
Šajā projektā darbosies arī 116. Neretas mazpulks.
Mazpulcēni konferences laikā
darbojās darba grupās un iepazina
Rīgu.
Lidija Ozoliņa,
116. Neretas mazpulka vadītāja

Jau tradicionāli reizi mēnesī kādā pašu jauniešu organizētā
pasākumā tiekas Neretas novada
jaunieši. 12. martā Mazzalves pagasta aktīvo jauniešu grupa aicināja pārējo pagastu jaunos cilvēkus
Ērberģes sporta hallē uz Neretas
novada jauniešu sporta spēļu dienu. Sacensību programmā bija gan
galda teniss, gan novuss, gan šautriņu mešana, gan volejbols, gan arī
prāta spēles – šahs un dambrete. Iepriecina novada jauniešu atsaucība,
jo pasākumā piedalījās jaunieši no
visiem Neretas novada pagastiem.
Par to paldies vispirms pašiem jauniešiem, bet īpaši paldies Zalves
pagasta pārvaldes vadītājai Dzintrai Noreikai un Pilskalnes pagasta
pārvaldes vadītājai Ainai Vadzītei
par atbalstu saviem jauniešiem!
Sacensības īpaši sīvas izvērsās
galda tenisā un novusā. Galda tenisā
sacentās 30 jaunieši. Dāmu konkurencē pēc ļoti sīvas sacensības ar Diānu Voļnagu tomēr uzvara Sabīnei
Jukšai, bet puišiem finālā par godalgotajām vietām cīnījās Nauris Kovaļevskis no Pilskalnes, Sentis Drevinskis no Mazzalves, Jānis Usāns
no Zalves, Raivo Dobrovoļskis, Pēteris Dobrja, Mārcis Bīmanis, Raitis
Lapiņš no Mazzalves un Rūdolfs
Krūmiņš no Neretas. Rezultātā par
labāko galda tenisā tika atzīts Sentis
Drevinskis, diplomu par 2. vietu saņēma Nauris Kovaļevskis, bet Raivo Dobrovoļskism 3. vieta.
Novusā spēkiem mērojās 12
meitenes un 17 puiši. Meiteņu

vidū labākās novada novusistes titulu izpelnījās Arnita Riekstiņa no
Pilskalnes, 2. vieta Litai Trakinai
no Neretas, bet mazzalvietei Līvai
Drevinskai 3. vieta. No puišiem
izrādījās, ka labākais novusists ir
Nauris Ivanovs no Pilskalnes, kuram ar vienādu punktu skaitu, bet ar
zaudi savstarpējā spēlē seko mazzalvietis Gatis Laumanis, 3. vietu
izcīnīja pilskalnietis Zintis Simčara.
Šautriņu mešanā sacentās 15
Neretas novada jaunietes un 24
jaunieši. Visprecīzākā no meitenēm sacensībās bija mazzalviete
Dita Davidova, 2. vieta arī mazzalvietei Sintijai Puriņai, bet 3. vieta
pilskalnietei Valentīnai Riekstiņai.
No puišiem vistrāpīgāk šautriņas
meta Jānis Bojaruns no Sproģiem,
2. vieta Mārtiņam Tomsonam no
Pilskalnes, 3. vieta Artūram Gribustam no Zalves.
Patiess prieks par to, ka jaunieši nav aizmirsuši arī prāta spēles –
šahu un dambreti. Taisnības labad
gan jāsaka, ka Aivars Širins dažiem
jauniešiem pirms mačiem vēl atgādināja gājienus, bet tas tāds labs
pieredzējuša vīra padoms. Izrādījās
tomēr, ka šahu vislabāk spēlē mazzalvietis Jānis Laumanis. Daudz
sīvāka sacensība bija dambretē, kur
11 dāmu konkurencē uzvaru guva
trīs mazzalvietes: 1. vieta Diānai
Voļnagai, 2. vieta Sintijai Kalniņai, bet trešā vieta Ditai Davidovai.
Puišu konkurencē vislabāk dambretē veicās mazzalvietim Zintim
Milaičikovam, 2. vieta zalvietim

Artūram Gribustam, bet 3. vieta Jānim Laumanim no Mazzalves.
Noslēgumā novada jauniešu
draugu komandas sacentās volejbolā. Žēl, ka Sproģu volejbolisti
ar savu treneri Aivaru Širinu nevarēja palikt uz volejbola mačiem,
jo pl.13.00 televīzijā sākās svarīgs
hokeja mačs ar Rīgas „Dinamo”
spēli, bet galda tenisa un novusa
sacensības nedaudz ievilkās. Četru
komandu konkurencē par spēcīgākajiem volejbolā tika atzīta Mazzalves komanda, kuras sastāvā spēlēja Raitis Lapiņš, Edgars Ivanovs,
Andris Bīmanis un Sabīne Jukša.
Līdz pat vēlai pēcpusdienai
Ērberģes sporta hallē sacentās jaunieši no visiem Neretas novada
pagastiem. Paldies par labi noorganizēto pasākumu mazzalviešu
līderim Raitim Vectirānam un viņa
palīgiem Sintijai Kalniņai (novusa
tiesāšana), Jānim Laumanim (šautriņu mešanas tiesāšana), Diānai
Voļnagai (volejbola tiesāšana), fotoreportierim Kristiānam Raupam
(paldies arī par telpu sagatavošanu
pasākumam!), Raivo Dobrovoļskim (diplomu sagatavošana), kā arī
sacensību sekretārēm Ditai Davidovai un Sintijai Kalniņai!
Nākamais jauniešu organizētais
pasākums būs Neretā 23. aprīlī.
Nāciet, būsiet gaidīti! Ceram, ka arī
Neretas jauniešu organizētais pasākums būs tikpat kupli apmeklēts.
Žanna Miezīte,
jauniešu darba koordinatore
Neretas novadā

Sākas „Senioru ceļš” Neretas novadā
Kopā ar 7 nevalstiskajām organizācijām (ar Sieviešu tiesību
institūtu, Psiholoģiskā komforta
centru, biedrību „Mūsmājas”, Sieviešu mikrouzņēmumu asociāciju,
Latvijas Atslēgmeistaru brālību
u.c.) un 12 pašvaldībām no Latvijas
- Jēkabpils, Jaunjelgavas, Varakļānu, Pļaviņu, Amatas, Alojas, Garkalnes, Rucavas, Cesvaines, Rīgas
un citām novadu domēm - Neretas
novada visu pagastu nevalstiskās
organizācijas ar pašvaldības atbalstu ir iesaistījušās Latvijas – Šveices NVO Fonda līdzfinansētajā un
Sabiedrības integrācijas fonda koordinētajā projektā „Senioru ceļš”,
kas dos iespēju mūsu novada senioriem piedalīties dažādos pasākumos
Rīgā un 10 novados, daļa pasākumu
projekta ietvaros tiks organizēti Neretas novadā. Projekta aktivitātes
vērstas uz senioru iesaisti pašvaldību un valsts politikas veidošanā un
uzraudzībā, senioru nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanu,
senioru personiskās un mantiskās
drošības veicināšanu, senioru prasmju attīstīšanu darbam ar modernām tehnoloģijām un senioru uzņēmējdarbības veicināšanu. Pasākumi
noritēs sanāksmju, diskusiju, praktisko darbnīcu, pieredzes apmaiņu
(piemēram, Šveicē, Bāzeles reģionā), vasaras nometņu, konkursu, izstāžu, tirdziņu formās (tai skaitā arī
daudzās Eiropas valstīs).
5. martā visu Neretas novada
pagastu biedrību pārstāves piedalījās mājamatnieku tirdziņā Skrīveros. Īpašs paldies par atsaucību
čaklajām rokdarbniecēm Sproģu

seniorēm Marijai Upmalei, Guntai Lencējai, Maijai Robežniecei,
kā arī Mirdzai Brūniņai, kura pārstāvēja „Neretas papardītes”, Lidijai Ozoliņai (biedrība „Upmales
mantinieki”) un Silvijai Lisovskai
(biedrība „Ērberģietes”).
10. martā Ērberģes muižā Neretas novada nevalstisko organizāciju pārstāvēm un projekta „Senioru
ceļš” dalībniekiem bija iespēja seminārā „Nevalstisko organizāciju
kapacitātes celšana” tikties ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta
Latvijas pārstāvi, Latvijas Sieviešu
nevalstisko organizāciju sadarbības
tīkla valdes priekšsēdētāju Inetu
Ielīti. Semināru atklāja ļoti sirsnīga un semināra dalībniekus līdz
asarām aizkustinoša Mazzalves pamatskolas skolnieču Annijas Grenciņas – Grenciones un Baibas Santas Vanagas uzstāšanās. Interesanta
bija arī tikšanās ar Ērberģes muižas
leģendu – baronu (to Ērberģes muižas Leģendu takā atveido seniors
Elmārs Vectirāns). Pēc iepazīšanās

ar Ērberģes muižu, semināra dalībnieki, sadalījušies interešu grupās,
izveidoja vairāku ļoti interesantu un
novada ļaudīm vajadzīgu projektu
uzmetumus. Piemēram, „Niricas”
pārstāves ļoti mērķtiecīgi uzsāka
projekta „Bērnam ar īpašām vajadzībām draudzīgas skolas izveide
Neretā” izstrādi, ērberģietes veidoja projektu „Liepu ielas kā Mazzalves pagasta vizītkartes izveide”,
bet seniores no Mazzalves pagasta
„Krastiem” apsprieda dažādas kopražošanas iespējas.
Nākamais projekta „Senioru
ceļš” pasākums ir 18. martā pl.
10.00 Neretas novada domes zālē,
kur visi interesenti, bet jo īpaši Neretas novada seniori tiek aicināti uz
praktisko darbnīcu komunikācijai
organizācijā (darbnīcu vadīs Pļaviņu novada ģimnāzijas psiholoģe, Veselības ministrijas veselības
veicināšanas speciāliste Dzintra
Vanaga). Ļoti gaidām visus interesentus!
Žanna Miezīte

Neretas Novada Vēstis

2011. gada marts

Neretas novada domes 10. februāra ārkārtas sēdes lēmumi
Sēde notika Neretā
Atļāva Aivaram Miezītim savienot Mazzalves pamatskolas direktora amatu ar Neretas novada domes deputāta, Finanšu un attīstības
komitejas locekļa un Izglītības un
kultūras komitejas locekļa amatu.
Atļāva Viktorijai Trukšai savienot

Neretas novada pašvaldības Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores vietnieces amatu ar Neretas
novada domes deputātes, Izglītības
un kultūras komitejas un Finanšu un
attīstības komitejas locekles amatu.
Atļāva Žannai Miezītei savienot
Mazzalves pamatskolas direktora

vietnieces amatu ar Neretas novada domes deputāta, Neretas novada
pašvaldības Izglītības un kultūras
nodaļas vadītājas un Izglītības un
kultūras komitejas vadītājas amatu.
Izbeidza darba attiecības ar A.
Ozarski, kas nodibinātas ar 2009.
gada 31. jūlijā noslēgto Darba līgu-

Neretas novada domes 24. februāra sēdes lēmumi
Sēde notika Neretā
Apstiprināja Neretas domes
2011. gada 24. februāra saistošos
noteikumus Nr. 2/2011 „Par Neretas novada pašvaldības 2011. gada
budžetu”. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Neretas novada pašvaldībā. Skatīt arī
mājas lapā www.neretasnovads.lv.
Apstiprināja noteikumus “Neretas novada pašvaldības noteikumi par dienesta autotransporta
un saziņas līdzekļu izmantošanas,
transporta izdevumu kompensācijas un komandējumu izdevumu
atlīdzināšanas kārtību”.
Apstiprināja Neretas novada
Pilskalnes pagasta pakalpojumu izcenojumus 2011. gadam.
Atdalīja no pašvaldībai piekritīgas, zemesgrāmatā nereģistrētas
zemes vienības „Centrs ar Dīķi”,
Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, ar kadastra apzīmējumu 3274
005 0257, kopējā platība 13.3 ha,
zemes vienību 0.85 ha platībā. Atdalītajai zemes vienībai 0.85 ha
platībā, piešķīra adresi „Dīķis”,
Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads un noteica zemes
lietošanas mērķi – ūdens teritorija.
Paliekošajai zemes vienībai 12.45
ha platībā, piešķīra adresi „Centrs”.
Atsavināja atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Odiņu purvs”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 13.0 ha ar kadastra apzīmējumu
3274 005 0178. Atsavināja atklātā izsolē nekustamo īpašumu „Stiebrāji”,
Pilskalnes pagasts, Neretas novads,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 10.6 ha ar kadastra apzīmējumu 3274 004 0076.
Uzdeva Pilskalnes pagasta pārvaldei
izstrādāt izsoles noteikumus.
Apstiprināja
nekustamajam
īpašumam „Rises”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kadastra
apzīmējums 3274 001 0007, zemes
ierīcības projektu, saskaņā ar SIA

„Aizkraukles mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu. Piekrita nekustamā īpašuma „Rises”,
kadastra apzīmējums 3274 001
0007 sadalīšanai saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu. Jaunizveidotajai zemes vienībai piešķīra
jaunu nosaukumu „Līcīši”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, nosakot lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101. Paliekošai zemes vienībai atstāja esošo
adresi „Rises”, Pilskalnes pagasts,
Neretas novads, nosakot lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. No paliekošā
nekustamā īpašuma „Rises”, atdalīja zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3274 001 0008, ar platību
1.6 ha un pievienoja jaunizveidotajam īpašumam „Līcīši”.
Izbeidza Nadeždai Slavinskai,
zemes lietošanas tiesības uz viņai
pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes
vienību ar nosaukumu „Pēteri”,
Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, 1.02 ha platībā, kadastra apzīmējums3274 006 0112.
Nolēma lūgt aizdevumu no
Valsts kases Ls 46 806,33 uz 15
gadiem ar atlikto maksājuma termiņu 24 mēneši, ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/
CFLA/007/027 „Gājēju celiņa un
apgaismojuma izbūve Zalves ciemā” īstenošanai.
Nolēma lūgt aizdevumu no
Valsts kases Ls 17644,13 uz 15
gadiem ar atlikto maksājuma termiņu 24 mēneši, ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/
CFLA/008/028 „Drošs ceļš uz skolu Sproģu ciemā” īstenošanai.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Vecozolnieki”, Zalves
pagastā, 43,7 ha kopplatībā, kadastra Nr. 3296 005 0010, pirmo zemes
vienību – 6,5 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 005 0010, izveidojot jaunu
īpašumu ar nosaukumu „Ģenerāļi”

un otro zemes vienību – 11,0 ha platībā ar kadastra Nr. 3296 005 0067,
izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Pulkveži”, neizstrādājot
sadalīšanas projektu vai detālplānojumu. No īpašuma „Vecozolnieki”
atdalāmajām zemes vienībām 6,5
ha platībā ar kadastra Nr. 3296 005
0010 piešķīra jaunu nosaukumu
„Ģenerāļi” un atdalāmajai zemes
vienībai 11,0 ha platībā ar kadastra
Nr. 3296 005 0067, piešķirt jaunu
nosaukumu „Pulkveži’’.
Piešķīra adresi „Dienvidnieki”,
Zalves pagasts, Neretas novads, LV
5112, viensētai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 3296
011 0046.
Nolēma pirkt no Gitas Kalmatavičutes, viņai piederošo dzīvokļa īpašumu „Susejas”-1, Ērberģē,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, ar kadastra nr. 3266 900 0066,
kas sastāv no labiekārtota dzīvokļa
ar divām istabām ar platību 66.1
m2, kopīpašuma 661/18900 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, palīgēkām un zemesgabala, nosakot pirkuma summu Ls
1000.00.
Izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un zemes vienības
pārskaitīja kā pašvaldībai piekrītošas, Neretas novada Mazzalves
pagastā:
1. Pārupes kad. nr. 32660130057
platība 1,8 ha, kad. nr. 32660130058
platība 3,3 ha, zemes lietotājs Neretas novada pašvaldība,
2. Lejas Viesītes kad. nr.
32660010024, platība 1,8 ha, zemes lietotājs Neretas novada pašvaldība.
Piekrita atdalīt no nekustamā
īpašuma „Ozolmuiža”, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, ar kopējo
platību 38.5 ha, kadastra nr. 3266
011 0108, divus zemes gabalus Nr.
3. zemes gabalu un Nr. 4. zemes
gabalu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. No nekustamā īpašuma „Ozolmuiža” atdalāmajiem ze-

Apstiprināts projekts Neretas sociālās aprūpes centra renovācijai
Vides ministrijas izsludinātajā
KPFI
(Klimata
pārmaiņu finanšu
instrumenta) finansētā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai pašvaldību
ēkās”, konkurence bija ļoti nopietna. Tajā piedalījās teju visas Latvijas
pašvaldības. Pavisam tika iesniegts
101 projektu pieteikums, bet apstiprināti 40. Neretas novada domei izdevās izstrādāt ļoti labu projektu un
iekļūt starp tām pašvaldībām, kuru
projekti tika akceptēti.
2011. gada 31. janvārī Vides ministrija apstiprināja Neretas novada
domes sagatavoto projektu „Neretas
sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes
prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Sagatavojot šī projekta

pieteikumu tika veikts ēkas energo
audits un izstrādātas detalizētas renovācijas darbu tāmes. Par šī projekta
vadītāju tika nozīmēts domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kviesis.
Neretas novada pašvaldības apstiprinātajam projektam piešķirtais
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 50 250 lati. Neretas
novada pašvaldības līdzfinansējums
attiecināmo izmaksu segšanai sastādīs 16 750 latus. Tātad Neretas novada pašvaldības, bet konkrētajā gadījumā Sociālā aprūpes centra, attīstībai
piesaistītais finansējums ir visai ievērojams.
Vides investīciju fonda veiktās
pārbaudes pirms projekta līguma
slēgšanas deva mūsu iecerētajam
darbam atzinīgu vērtējumu. Zaļā
gaisma tagad ir dota un priekšā gaidāms ražens darbs. Projekts būs jāīsteno līdz 2011.gada 1.decembrim. Tā
ietvaros tiks veikta:
1. tehniskā projekta izstrāde,

2. fasādes siltināšana;
3. pamatu siltināšana;
4. bēniņu pārseguma siltināšana;
5. apkures sistēmas uzlabošana;
6. projekta būvuzraudzība, autoruzraudzība, tai skaitā termogrāfijas
un spiediena testu veikšana;
7. publicitātes nodrošināšana un
monitoringa veikšana pēc nodošanas
periodā.
Pasākumu īstenošana ļaus samazināt siltuma patēriņu ēkā, tiks samazināts enerģijas patēriņš, pagarināts
ēkas konstrukciju kalpošanas laiks,
tiks izveidota vizuāli pievilcīgāka
ēkas fasāde, ierobežota atmosfēras
piesārņošana ar siltumnīcas efektu
izraisošām gāzēm, kā arī optimizēti
Neretas novada pašvaldības līdzekļi.
KPFI finansē no valstij piederošo
noteiktā daudzuma vienību pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju
tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto
protokola nosacījumiem.
Arvīds Kviesis
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mu Nr. 8, pamatojoties uz Darba
likuma 101. panta pirmās daļas 4.
punktu – darbinieks, veicot darbu,
ir alkohola, narkotiku vai toksiska
reibuma stāvoklī.
Atbalstīja dalību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. „Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprinā-

šanā Eiropas savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu un palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projektā „Neretas un Aknīstes
novadu pašvaldības kapacitātes
stiprināšanā. Par projekta vadītāju
– grāmatvedi norīkoja Neretas novada pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāju Ilonu Stradi.

mes gabaliem – Nr. 3 ar platību 3.8
ha un kadastra nr. 3266 012 0075,
Nr. 4. ar platību 2.3 ha un kadastra
nr. 3266 012 0075 , piešķīra nosaukumu „Ozolmuiža 2”.
Nolēma izslēgt 2009. gada 17.
decembra domes sēdes lēmuma Nr.
1 „Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai un
lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokola Nr. 9 § 1) 4.4. punktu.
Pievienoja 2009. gada 17. decembra domes sēdes lēmuma Nr.
1 „Par lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai
un lauku apvidus zemes nodošanu
zemes reformas pabeigšanai” (protokola Nr. 9 § 1) 4.5. punkta 4.5.1.
apakšpunktā minētajam sekojošas
zemes vienības:
1. Ainas 1, kad. nr. 32660100397,
platība 0,1168, 2. Dzirnavu māja
kad. nr. 32660080111, platība 0,7
ha, 3. Lakstīgalas māja, kad.nr.
32660100278, platība 4,5 ha, 4. Stiebri, kad. nr. 32660100402, platība
1,6 ha, 5. Vecais klubs ar zemi, kad.
nr. 32660100356, platība 2,8 ha.
Pievienoja 2009. gada 17. decembra sēdes lēmuma Nr. 1. „Par
lauku apvidus zemes piekritību Neretas novada pašvaldībai un lauku
apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokola Nr.
9 § 1) 4.1 punktā minēto zemes
vienību Dolomīta karjers Zalvīte,
kad. nr. 32660100257.
Sakarā ar bibliotēku akreditāciju nolēma virzīt Jēkabpils Galveno
bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu, Sņežanai Spriņģei, Janekam Spriņģim, Sendijai Spriņģei,
Paulai Spriņģei, piešķirot divistabu
dzīvokli Nr. 3 ar kopējo platību
48,9 m2 Zaļā ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā.
Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu Jānim Baltadonim, Inetai
Markovičai, piešķirot vienistabas

dzīvokli Nr. 5 ar kopējo platību
20,08 m2 dzīvojamā mājā „Lakstīgas”, Ērberģē, Mazzalves pagastā.
Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu Metai Maņko, Veltai Geidānei, piešķirot vienistabas dzīvokli
Nr. 8. ar kopējo platību 30,31 m2
dzīvojamā mājā „Dzirnavas”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
Sniedza palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu Irinai Regutei, Jurim
Regutam, Mārtiņam Kalvānam,
Ivaram Kalvānam, piešķirot vienistabas dzīvokli Nr. 5. ar kopējo platību 23,1 m2 Raiņa ielā 13, Neretas
pagastā, Neretas novadā.
Nolēma izsniegt tirdzniecības
atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Faiters”, juridiskā adrese:
Sporta iela 25-4, Viesīte, Viesītes
novads, tirdzniecībai ar pārtikas,
rūpniecības un lopbarības precēm
no autoveikala Neretas novadā.
Noteica, ka Neretas novada
pašvaldības dienesta viesnīcas,
Ziedu ielā 20, Nereta, Neretas
pagasts, Neretas novads, dzīvojamā telpa Nr. 10 tiek izmantota kā
dienesta dzīvojamā telpa pašvaldības vajadzībām. Papildināja 2011.
gada 24. janvāra lēmuma Nr. 11
sadaļu “Izcenojumi Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā ar 2011.
gadu” ar šādu teikumu: “Neretas
novada pašvaldības vajadzībām
izmantojamo dienesta telpu īre
tiek noteikta Ls 8.20 + 22% PVN
mēnesī (ieskaitot maksu par komunālajiem pakalpojumiem). Dienesta dzīvojamās telpas lietošanas
tiesības piešķirt ar domes priekšsēdētāja rīkojumu uz darba attiecību termiņu.
Nolēma piedalīties Izglītības un
zinātnes ministrijas izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” par 1550
LVL (projektu finansē no valsts budžeta apakšprogrammas 06.05.00
„Jaunatnes politikas valsts programma” līdzekļiem).

Mainījusies lauksaimniecībā
izmantojamās zemes transformācijas
(zemes lietošanas kategorijas maiņas)
kārtība
Izmaiņas normatīvajos dokumentos paredz, ka turpmāk (no 2009.
gada 1. jūlija) vairs nav nepieciešams
saņemt lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļauju.
Lai lauksaimniecībā izmantojamo zemi varētu pārveidot par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi,
piemēram, mežu, zemi apbūvei vai
ūdenskrātuvi, tai jābūt saskaņā ar
spēkā esošo teritoriālo plānojumu.
Lai pārveidotu lauksaimniecībā izmantojamo zemi par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi, ir jādodas
uz pašvaldību. Pašvaldība izsniegs
izziņu par plānotā zemes izmantošanas veida atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai (atļautajai)
izmantošanai.

Pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārveidošanas, tās īpašniekam trīs mēnešu laikā jāierosina
kadastra datu aktualizācija LR Valsts
zemes dienestā. Lai to izdarītu, pēc
izziņas saņemšanas no pašvaldības,
zemes īpašniekam jāvēršas pie mērnieka un jāpasūta zemes vienības situācijas plāna aktualizāciju, kas tiks
iesniegts LR Valsts zemes dienestā
izmaiņu reģistrācijai.
Tiem, kuri pieteikumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes
transformāciju Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs ir iesnieguši līdz 2009.
gada 1. jūlijam, atļaujas tiks izsniegtas atbilstoši normatīviem aktiem, kas bija spēkā līdz 2009. gada
1. jūlijam.
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Esiet gaidīti Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā! Lauksaimniekiem!!!
Reģionālā reforma ir nesusi
būtiskas pārmaiņas visas Latvijas
iedzīvotāju dzīvē. Tā skārusi arī
bibliotēkās strādājošos, un tieši sadarbības jomā. 2010. gada decembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldība
noslēdza sadarbības līgumu ar Neretas novada pašvaldību, lai nodrošinātu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu.
Bet ko šis sadarbības līgums dod
ikvienam Neretas novada iedzīvotājam?
Katrs Neretas novada iedzīvotājs var izmantot Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājumu, meklējot
sev interesējošo literatūru mācībām
un brīvajam laikam. Bibliotēka nodrošina abonēto un pašas bibliotēkas veidoto datu bāzu pieejamību.
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmā jeb „Gaismas
tīklā”, kas ir valsts investīciju projekts, katrai pašvaldības bibliotēkai ir ļoti laba iespēja attīstīties ar
valsts finansējuma palīdzību. Šī
projekta ietvaros ar bibliotēkām
domāto programmas moduli Alise–i strādā Neretas pagasta bibliotēka, Mazzalves pagasta bibliotēka
un Skolu moduli izmanto Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
bibliotēka. Savukārt, Galvenā bibliotēka nodrošina Reģiona elektroniskā kopkataloga darbību un datu
pieejamību ne tikai Neretas novada
bibliotēku darbiniekiem, bet jebkuram bibliotēkas lietotājam. Elektroniskajā kopkatalogā tiek atspoguļoti visu 39 Jēkabpils reģiona un
Neretas novada publisko un pagaidām 12 skolu bibliotēku krājumi.
Tātad ikviens Neretas novada
iedzīvotājs, ieejot caur Galvenās
bibliotēkas mājas lapu www.jgb.
lv., var meklēt sev izdevīgajā laikā
nepieciešamo literatūru mācībām
un brīvajiem brīžiem Elektroniskajā kopkatalogā, kas ir pieejams
internetā, pasūtīt grāmatu no jebkuras Jēkabpils reģiona un Neretas novadu bibliotēkas, pagarināt
lietošanas termiņu. Informāciju var
meklēt novadpētniecības un skolēnu zinātnisko darbu datu bāzē.
Jēkabpils Galvenā bibliotēka
sniedz profesionāli metodisko un

LOGOPĒDE, kurai ir
pieredze darbā ar pirmsskolas
vecuma bērniem, piedāvā
konsultācijas un nodarbības
bērniem ar dažādām valodas
attīstības problēmām.
Kā arī bērnu pieskatīšanu.
Sīkāka informācija pa
tālr. 26102656

Aicinām suņu īpašniekus
pieskatīt savus četrkājainos
draugus. It īpaši neapmierinoša
situācija šajā jomā ir Pilskalnes
pagastā. Brīdinām, ka suņu
saimnieki, kuri neievēros
noteikumus tiks saukti pie
administratīvās atbildības.

konsultatīvo palīdzību visām novada bibliotēkām.
Laba sadarbība ir izveidojusies ar Neretas novada bibliotēku
informācijas speciālisti Regīnu
Kviesi, Neretas pagasta bibliotēkas
vadītāju Ivetu Isakoviču, Neretas
pagasta bērnu bibliotēkas vadītāju
Birutu Petroni un Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas bibliotēkas vadītāju Ritu Trukšu.
Tiek organizēti tālākizglītības
pasākumi novada bibliotēku darbiniekiem: semināri, konsultācijas,
pieredzes apmaiņas braucieni, kā
arī individuālas praktiskas apmācības, koordinētas apmācības Latvijas valsts un Bila & Melindas fonda
līdzfinansētā pašvaldību publisko
bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls”. 2011. gada martā
Jēkabpilī notika apmācību seminārs „Lursoft IT datu bāze „Laikrakstu bibliotēka””, tajā piedalījās
arī Neretas novada bibliotēku darbinieki.
Galvenā bibliotēka ir starpnieks
informācijas apritē starp LR Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālas
bibliotēkas Bibliotēku attīstības
institūtu, v/a „Kultūras informācijas sistēmas” un visām novadu
bibliotēkām.
Tiek uzkrāta, apkopota un analizēta profesionālā un statistiskā
informācija par Neretas novada
bibliotēku darbu. Apkopoti novada bibliotēku darbības pārskati
iesniegšanai Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.
Vēl viens no svarīgiem Galvenās bibliotēkas darbības virzieniem ir grāmatu lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana.
Te varētu pieminēt 2010. gadā
septembrī veiksmīgi noorganizētos Grāmatu svētkus Krustpils
novadā. Tie bija svētki ne tikai
reģiona bibliotēku darbiniekiem
un lasītājiem, bet arī daudziem novadu pagastu iedzīvotājiem. Šogad Neretas novada iedzīvotājus
aicinām uz Grāmatu svētkiem 23.
septembrī Jēkabpilī.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Jēkabpils galvenā bibliotēkas
vecākā bibliotekāre – metodiķe
Rudīte Kļaviņa

Neretas novada
iedzīvotāju ievērībai
Š. g. aprīlī izmainīts Neretas
zobārstniecības kabineta
darba laiks.
Pacientus pieņems –
trešdien – 6. aprīlī no plkst. 13.00
ceturtdien – 7. aprīlī no plkst. 9.00
trešdien – 20. aprīlī no plkst. 13.00
ceturtdien – 21. aprīlī no plkst. 9.00
Turpmāk darba laiks kā parasti –
ceturtdienās no plkst. 13.00
piektdienās no plkst. 9.00
Aicinām rūpēties par veselību,
savlaicīgi ārstējot zobus!
Bērniem līdz 18 g. vecumam
zobārsta apmeklējums bez
maksas (līdzi vēlams dokuments
ar personas kodu).

“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.

Lauksaimniecības
datu centrs organizē
informatīvas sanāksmes.
Darba kārtība:
1. Aktualitātes likumdošanā. (LDC
speciālisti)
2. Informācija par subsīdijām
lopkopībā. (ZM pārstāvji)
3. Informācija par dzīvnieku
reģistru. (LDC speciālisti)
4. Informācija par pārraudzību.
(LDC speciālisti)
5. Informācija par piena kvalitāti
un tās noteikšana. (Piensaimnieku
laboratorijas pārstāvji)
6. Informācija par Lauku attīstības
plāna pasākumiem (LAD
speciālisti)
7. Biežāk konstatētas neatbilstības
dzīvnieku novietnēs.
Aktualitātes veterinārijas
uzraudzības jomā (PVD
speciālisti).
8. Citi jautājumi.
Pieteikšanās sanāksmēm vismaz
divas dienas pirms norises
datuma pie attiecīgā LDC reģiona
speciālista.
Semināra noslēgumā sertificētām
personām būs iespēja saņemt
sertifikātu
par kvalifikācijas paaugstināšanu
(6 stundas).
Sertifikāta cena: Ls 3.50

Sanāksmes norises laiks un
vieta:
Lielrīgas reģionā
30.03.2011. Aizkrauklē, Lāčplēša
ielā 1a (Aizkraukles novada
pašvaldības telpās).
plkst.: 11.00 - 14.00
LDC vadošā speciāliste: Ērika
Hatejenkova – tālr. 26510569
Valsts augu aizsardzības
dienests rīko apmācības par
augu aizsardzības zināšanu
minimuma apgūšanu.
Apmācības – augu aizsardzības
zināšanu minimuma apguvei,
jaunu apliecību iegūšanai un esošo
apliecību pagarināšanai notiks –
Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 9,
2. stāva zālē.
Jaunu apliecību iegūšanai – 23.
– 25. martam, apmācību sākums
plkst.10:00
Apliecību pagarināšanai –
25. martā, apmācību sākums
plkst.10:00
Šīs apmācības ir maksas
pakalpojums.
Par jaunas apliecības iegūšanu –
25.50 Ls
Apliecības pagarināšanai –
10.50 Ls
Uz apmācībām pieteikties zvanot
pa telefonu 26647778 /Z. Liepiņa/
Informāciju sagatavoja
Danute Avena

Pasākumi Neretas novadā aprīlī
02.04. Neretas pagasta bibliotēkā novada sporta vēstures istabas
atklāšana.
7.04. Neretas novada skolotāju mācību ekskursija uz „Iespējamās
misijas” Atvērto durvju dienu Rīgā. Pieteikšanās pie Ž. Miezītes līdz 29.
martam (tālr. 29339832).
Aprīlī (sekojiet afišām) Zalves kultūras namā Neretas dramatiskā
kolektīva viencēliena joku luga J. Kļaviņš „Velna skuķis”.
12.04 – 30.04. Mazzalves pagasta pārvaldes tradīciju zālē izstāde
„Lieldieniņas braukšus brauca, asnus veda vezumā…”
13.04. Sproģu bibliotēkā jauno grāmatu apskats.
16.04 – 30.04. Sproģu bibliotēkā tematiska izstāde „Ar cerību mostas
pavasaris…”
16.04 plkst.12.00 Neretas pagasta bibliotēkā 1. līmeņa skaistumkopšanas
kursi. (Kursus vadīs pārstāve no AVON kompānijas). Dalības maksa Ls
3.- Pieteikties līdz 10.04., tālr. 28317248 (G. Savicka).
18.04. 15.05. Neretas pagasta bibliotēkas izstāžu zālē I. Burkas
fotogrāfiju izstāde “Ziemas sapnis”.
Aprīlī Neretas pagasta bibliotēkā tematiska izstāde „Radoša gara
rakstnieks J. Veselis”.
18.04. – 30.04. Mazzalves pagasta bibliotēkā Lieldienu zaķu izstāde.
18.04 – 30.04. Neretas pagasta bibliotēkā Lieldienu tradīciju tematiska
izstāde „Spīdi nu saulīte ābeļu dārzā,
Tur mūsu bāliņi šūpoles kāra.”
Aprīlī Sproģu bibliotēkā bērnu zīmējumu izstāde – konkurss „Mana
sapņu profesija” (zīmējumi, dzejojumi par nākotnes profesiju).
Aprīlī Zalves pagasta bibliotēkā literatūras izstāde „Izcilu rakstnieku
un gaišu personību atceroties. E. Birzniekam-Upītim – 140”.
Aprīlī Zalves pagasta bibliotēkā jauno grāmatu apskats.
23.04. Zalves pagasta bibliotēkā pasākums bērniem
„Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā”.
23.04. Neretas pagasta aktīvo jauniešu organizēts pasākums Neretas
novada jauniešiem Lieldienu noskaņās Neretā.
24.04. pl.11.00 Ērberģē Lieldienu pasākums pie Ērberģes sporta halles
šūpolēm.
Aprīlī (sekojiet afišām!) Pie Zalves kultūras nama Lieldienu pasākums –
olu ripināšana un šūpošanās.
26.04. Pilskalnes pagasta bibliotēkā tematiska pēcpusdiena „Pavasaris
nāk – ko sēsim un stādīsim šogad”.
27.04. Mazzalves pamatskolā tikšanās ar Inesi Mailīti „Daba mums,
mēs – dabai”.
Aprīlī Mazzalves pagasta bibliotēkā grāmatu izstādes:
„M. Birze – laikmeta liecinieks”, „J. Veselim – 115” un „Apceļosim
Latviju”.
23.04. Mazzalves pagasta bibliotēkā pēcpusdiena bērniem „Priecīgas
Lieldienas!
30.04. visos pagastos Lielā talka.

~ Daudz laimes! ~
Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvotprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs,
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies – visi paldies tev teic!
/J. Rabša/

Neretas novadā nozīmīgas
dzīves jubilejas marta
mēnesī svin:
Mazzalves pagastā
Antoņina Barkāne
Jadviga Pāvila		
Olga Mēnese	
Aldona Šilkina	
Terēzija
Bogurdoviča
Dzidra Ivanova
Maija Vectirāne
Arvīds Dreijers
Jānis Turks
Neretas pagastā
Gunta Grauze
Mirdza Lazdiņa
Janīna Mazjāne
Leokadija Jokuba
Zigfrīds Elksnītis
Rimants Gradeckis
Jāzeps Čipāns
Augustins Žilinsks
Pilskalnes pagastā
Jevgenija Tupikeviča
Boriss Ivanovs
Vasīlijs Samoilovs
Zalves pagastā
Helēna Zaborska
Ilga Murāne
Valda Bērziņa
Imanta Šēnberga
Nikolajs Paškovs
Stipru veselību, mīlestību un
dzīvesprieku vēlot, sirsnīgi
suminām visus mūsu novada
gaviļniekus!
Neretas novada dome

Neretas novada
Dzimtsarakstu nodaļa
informē
No 2011. gada 28. februāra līdz
2011. gada 20. martam ir veikti
sekojoši civilstāvokļa reģistra
ieraksti:
Iritai Vadminai un Edgaram
Brālītim piedzimusi meitiņa
Anna Marija;
Lāsmai Kalnzemniecei
piedzimis dēls Krists.
Apsveicam!

