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Starptautiska projekta ietvaros Neretā veido trīs 
jaunus kultūrtūrisma maršrutus

14. janvārī Neretā no-
tika Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadar-
bības programmas 2014.-2020. 
gadam Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta atbalstītā projekta 
ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās 
kultūras un vietējās vēstures 
mantojuma saglabāšanas, pie-
ejamības un attīstības veici-
nāšana, uzlabojot kultūras tū-
risma konkurētspēju Latvijā, 
Lietuvā un Baltkrievijā” partne-
ru saiets.

Projekta (“Rediscover the 
roots of regions”) ieviesēji no 
Zemgales Plānošanas reģiona 
(ZPR), kas ir vadošais partne-
ris, Neretas novada un Jēkabpils 
pašvaldības, Viļņas rajona 
pašvaldības administrācijas, 
Rokišķu Reģionālā muzeja un 
Polockas rajona izpildkomite-
jas Sporta un tūrisma departa-

menta, šogad pirmo reizi tikās, 
lai detalizēti iezīmētu projek-
ta attīstības turpmāko norisi. 
Galvenais akcents bija vērsts 
uz diskusiju, kas saistīta ar trīs 
jaunu, kopīgu kultūrtūrisma 
tematisku maršrutu izveidi, ta-
jos ietverto objektu identificē-
šanu un piemērotību ceļotāju 
uzņemšanai. 

Pirmajā maršrutā plānots 
iekļaut objektus, kas ar izzino-
šas informācijas un praktiskas 
darbošanās palīdzību ļauj iepa-
zīt tautas kultūrā sakņotu seno 
amatu prasmju noslēpumus 
un to pielietojumu mūsdienās. 
Otrajā maršrutā plānots akcen-
tēt nemateriālās kultūras vēr-
tības un mantojumu. Savukārt 
trešajā maršrutā dominēs ob-
jekti, kas izceļ un ļauj lepoties 
ar katrā novadā redzamākajiem 
valstsvīriem, izglītības, zinātnes 

un kultūras darbiniekiem, lite-
rātiem, māksliniekiem, sportis-
tiem, novadpētniekiem un ci-
tām izcilām personībām.

Neretas novads pirmajā 
maršrutā plāno piedāvāt vietē-
jās amatnieces Zandas Rageles 
darbnīcu. Zanda ar rokām, bez 
tehnisku ierīču palīdzības da-
rina  māla podus, traukus, vā-
zes, vēja zvanus un dažādus 
suvenīrus, turklāt amatniece 
piedāvā aktīvi iesaistīties māla 
izstrādājumu izveides proce-
sā. Otrajā maršrutā – Ērberģes 
muižu, kur tūristus piesaistīs ar 
nostāstiem apvītas dabas takas, 
muižas tēli, kas apmeklētājus 
vilina ar pagātnes stāstiem un 
izdarībām saistībā ar seno mui-
žas ēku kompleksu un kādrei-
zējo ļaužu dzīvi tajā, bet trešajā 
maršrutā – Jāņa Jaunsudrabiņa 
muzeju “Riekstiņi”, kas ir īpaša, 
sena sēļu sēta, kur saglabāta tās 
autentiskā forma (dzīvojamā 
ēka, “vāgūzis”, klēts), un ir tē-
lojuma “Baltā grāmata” autora 
piemiņas vieta. 

Kopā projekta ietvaros tiks 
izveidoti trīs tematiskie ceļveži, 

kurus līdz 2021. gada starp-
tautiskajām tūrisma izstādēm 
– gadatirgiem Rīgā, Viļņā un 
Minskā iecerēts iespiest piecās 
valodās (latviešu, lietuviešu, 
krievu, baltkrievu un angļu). 
Tāpēc tikšanās laikā Neretā vi-
siem partneriem, kopīgi disku-
tējot, bija būtiski vienoties par 
kopīgiem principiem, kam ir 
jābūt šajos ceļvežos.

Vienlaikus ar projekta at-
balstu Mazzalves pagastā tur-
pinās jaunas brīvdabas estrā-
des būvniecība un pabeigti 
Neretas kultūras nama telpu 
remontdarbi.  

Projekta ieviešana ilgs līdz 
2021. gada maijam, un tā kopē-
jais finansējums ir 1 031 590,97 
eiro, tostarp Eiropas Savienības 
finansējums – 928 431,87 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar 
Eiropas Savienības finansiā-
lu atbalstu. Par šīs publikāci-
jas saturu pilnībā atbildīga ir 
Neretas novada pašvaldība, un 
tas nevar tikt izmantots, lai at-
spoguļotu Eiropas Savienības 
uzskatus.

Daiga Naroga
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Lai saņemtu likumā minēto apliecību, 
nav nepieciešams individuāli braukt uz 
Rīgu. Aicinām Neretas novada barikāžu 
dalībniekus līdz 2020.gada 1.maijam pie-
teikties pa tālruni 65176155, nosaucot ba-
rikāžu piemiņas zīmes vai pateicības raksta 
numuru, izdošanas datumu vai individuāli 
ierasties Neretas novada pašvaldībā (Rīgas 
ielā 1, Neretā) pie Agneses Putniņas vai 
Daigas Narogas , līdzi ņemot iepriekšmi-
nētos dokumentus.

Ja būsiet aktīvi Neretas novada barikā-
žu dalībnieki, un līdz iepriekš noteiktajam 
laikam būsiet pieteikušies vismaz 50 da-
lībnieki, tad attiecīgās institūcijas pārstāvji 
ieradīsies pie mums un visu izdarīs: nofo-
tografēs, izgatavos apliecības un Jums, ba-
rikāžu dalībnieki, tajā pašā dienā pasniegs. 

Esiet aktīvi! Tad Jums nebūs jātērē 
personīgie līdzekļi un laiks šīs apliecības 
saņemšanai.

Pašlaik Tautas frontes aktīvisti strādā 

pie tā, lai barikāžu dalībnieki likumīgi sa-
ņemtu dažādus atvieglojumus. Tad šī aplie-
cība kļūs ļoti aktuāla.

Ja esat bijis uz barikādēm, bet kaut 
kādu iemeslu dēļ neesat saņēmis barikāžu 
piemiņas zīmi vai pateicības rakstu, varat 
personīgi ierasties pašvaldībā un aizpildīt 
anketu!

Šīs anketas tiks nosūtītas attiecīgai in-
stitūcijai, lai Jūs saņemtu godam nopelnīto 
pateicības rakstu.

Katra pagasta kultūras darba organiza-
tors rīko dažādus pasākumus sava pagasta 
iedzīvotājiem, cenšoties piedāvāt iespējami 
plašāku piedāvājumu, lai uz pasākumiem 
būtu interesanti atnākt gan bērniem, gan 
jauniešiem, gan pieaugušajiem, gan senio-
riem. Tiek meklētas dažādas pasākumu 
formas – pagastos piedāvā koncertus, te-
matiskus pasākumus, kinofilmu demons-
trējumus, amatierteātru izrādes, sportiskus 
pasākumus…Svarīgi, lai pasākumi būtu 
apmeklēti, lai finansiāli nerastos zaudēju-

mi to rīkotājiem. Tikai kopā mēs veidojam 
savu kultūrvidi.

Starp citiem jaukiem un sirsnīgiem 
pasākumiem Pilskalnes pagastā itin bieži 
pagasta un visa novada ļaudīm, kurus in-
teresē teātris, tiek piedāvāti braucieni uz 
dažādiem Latvijas teātriem uz jaunākajām 
un interesantākajām izrādēm. Pilskalnes 
pagasta pārvaldes sarūpēts transports, sa-
gādātas biļetes… Atliek tikai pieteikties, 
un visas organizatoriskās lietas Mirdza 
Varekoja nokārto. Par šiem braucieniem, 

par iespēju noskatīties izrādes Nacionālajā 
teātrī, Dailes teātrī vai Daugavpils teāt-
rī Neretas novada teātrmīļi ir ļoti pateicī-
gi Pilskalnes pagasta kultūras darba orga-
nizatorei. Tikko janvārī Nacionālajā teātrī 
noskatījāmies izrādi “Katls”, bet 8.februārī 
plānots Dailes teātra izrādes “Neiespējamā 
misija” apmeklējums. Neesiet kūtri, piesa-
kieties kopīgiem izrāžu apmeklējumiem! 
Arī tas ir viens no lieliskiem kultūras pasā-
kumu piedāvājumiem mūsu novadā.

Žanna Miezīte

Satversmē noteikts, ka Valsts prezi-
dentam likuma publicēšana ir jāaptur, ja 
to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa 
Saeimas locekļu, un šādā kārtībā apturēts 
likums nododams tautas nobalsošanai, 
ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmi-
tā daļa vēlētāju. Kārtība, kādā jānotiek pa-
rakstu vākšanai, noteikta likumā “Par tau-
tas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. 

Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas Satversmes 72. pan-
tu un 41 Saeimas deputāta prasību, Valsts 
prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 
2019. gada 19.  decembrī pieņemto liku-
mu publicēšanu uz diviem mēnešiem. 
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru 
termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas ga-

dījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vē-
lēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkār-
tas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās 
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz 
kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem 
līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz at-
laistās domes atlikušo pilnvaru termiņu 
un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. 
Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām 
domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 
deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas 
nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēša-
nām darbojas pagaidu administrācija.

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas 
ierosināšanai par Valsts prezidenta aptu-
rētajiem likumiem “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likumā” un “Grozījums likumā “Par paš-

valdībām” notiks no 2020. gada 16. janvā-
ra līdz 14. februārim.

Parakstīties par apturēto likumu no-
došanu tautas nobalsošanai varēs klātie-
nē, parakstu vākšanas vietās.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā,   
būs iespēja pieteikties parakstu vākšanai 
savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vē-
lētāju atrašanās vietās notiks pēdējā pa-
rakstu vākšanas dienā, 14. februārī. 

Piedalīties parakstu vākšanā varēs 
Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma. Lai 
piedalītos parakstu vākšanā, derēs gan 
Latvijas pilsoņa pase, gan Latvijas pilsoņa 
apliecība. 

Pēc parakstu vākšanas beigām CVK 
apkopos saņemto parakstu skaitu un pa-

Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu 
apliecinošu apliecību

Neretas novada teātrmīļiem ir iespēja apmeklēt 
dažādu valsts teātru izrādes

16. janvārī sākusies parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta 

apturētajiem likumiem
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Apstiprināja Neretas novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr.11/2019 
“Grozījumi Neretas novada pašvaldības 
2019. gada 28.februāra saistošajos notei-
kumos Nr.2/2019 „Par Neretas novada 
pašvaldības budžetu 2019.gadam”  

Apstiprināt  iekšējos noteikumus 
“Noteikumi par korupcijas un interešu 
konflikta riska novēršanu Neretas novada 
pašvaldībā”.

Apstiprināja Neretas novada domes 
iekšējos noteikumus  “Dokumentu un ar-
hīva pārvaldības kārtība Neretas novada 
pašvaldībā”.

Apstiprināja valsts mērķdotāciju sa-
dali novada izglītības iestādēm: vispārējā 
izglītībā 36525.00 euro mēnesī atbilsto-
ši normētajam skolēnu skaitam un reali-
zējamajām izglītības programmām katrā 
no izglītības iestādēm, interešu izglītībā 
1589.00 euro mēnesī atbilstoši izglītojamo 
skaitam izglītības iestādēs 1.-12.klasēs, 
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 
4211.00 euro  mēnesī atbilstoši izglītoja-
mo skaitam katrā izglītības iestādē.

Noslēdza Deleģēšanas līgumu ar 
Kokneses novada domi par likuma „Par 
pašvaldībām” pirmās daļas 14.punktā 
noteiktās autonomās funkcijas (nodroši-
nāt savas administratīvās teritorijas būv-
niecības procesa tiesiskumu) deleģēša-
nu Kokneses novada domes pilnvarotai 
personai Kokneses apvienotai pašvaldību 
būvvaldei.

 Veica grozījumus Neretas novada paš-
valdības institūciju amatpersonu un dar-
binieku nolikumā, izveidojot jaunas ama-
ta vienības “vecākais pavārs” un “ārsts”.

Apstiprināja Neretas novada pašvaldī-
bas Amatu sarakstu 2020.gadam.

Piešķīra pabalstu nozīmīgā dzīves ju-
bilejā 4 personām kopsummā 210 EUR 
apmērā,

pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 
4 personām kopsummā 680 EUR apmērā 
un pabalstu bērnam paredzēto pakalpoju-
mu saņemšanai, kas veicina bērna attīstī-

bu un pilnveidošanos (dalība nometnēs, 
nodarbībās) 1 personai 30 EUR apmērā.

 Apstiprināja, kā Neretas novada paš-
valdībai piekrītošas 20 zemes vienības 
Mazzalves pagastā un kā Neretas novada 
pašvaldībai piekrītošas 12 zemes vienības 
Pilskalnes pagastā.

Izslēdza no Neretas novada pašvaldī-
bas grāmatvedības uzskaites nekustamā 
īpašuma  parādu četrām personām kop-
summā par 738.44 EUR.

Izslēdza no Neretas novada pašvaldī-
bas grāmatvedības uzskaites Zalves pagas-
ta pārvaldes Zalves pamatskolas ēdināša-
nas pakalpojumu parādu kopsummā par 
1274.38 EUR.

Izslēdza no Neretas novada pašvaldī-
bas grāmatvedības uzskaites administra-
tīvo sodu – naudas sodu  - 61 personai  
kopsummā 4348.71 EUR apmērā.

Apstiprināja Neretas novada vidējās 
paaudzes deju kolektīva “Sēļi” vadītājai 
2020. gadā mērķdotāciju EUR 794.

Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz 
Neretas novada pašvaldības vārda dzīvok-
ļa īpašumu Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3 -31, 
Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads 
un 

dzīvokļa īpašumu Jāņa Jaunsudrabiņa 
iela 3 -34, Nereta, Neretas pagasts, Neretas 
novads.

Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz 
Neretas novada pašvaldības vārda nekus-
tamo īpašumu Stopānu zeme, Neretas pa-
gasts, Neretas novads, kadastra Nr. 327 
00070357 ar platību 4.04 ha platībā.

Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz 
Neretas novada pašvaldības vārda ne-
kustamos īpašumus Sluķenes, Neretas 
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr. 
32700070487, 3,0 ha platībā un Sluķenes 
(bez adreses) Neretas pagasts Neretas no-
vads, kadastra Nr. 32700070411, 49,7 ha 
platībā.

Pagarināja Neretas, Pilskalnes un 
Zalves pagasta teritoriālo plānojumu 
2006.–2018. gadam darbības termiņu līdz 

jauna teritorijas plānojuma spēkā stāšanās 
laikam.

Pagarināja Neretas novada attīstības 
programmu 2013.- 2019. gadam darbības 
termiņu līdz jaunas attīstības program-
mas spēkā stāšanās laikam.

Nolēma atbalstīt  divu piecu dienu no-
metņu organizēšanu no 2020. gada  1.jū-
nija līdz 26.augustam.

Lēma par finansiāla atbalsta sniegšanu 
Neretas novada sportistiem – 8 personām 
kopsummā 240 EUR apmērā.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu A.M. 
dzīvojamā mājā „Pēteri”, dzīvokli Nr.11 
ar kopējo dzīvojamo platību 46,70 m2, 
Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā. 

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu I. L. 
Un viņas 6 ģimenes locekļiem,  dzīvojamā 
mājā „Līgas”, dzīvokli Nr.14 ar kopējo dzī-
vojamo platību 78,4 m2, Sproģos, Zalves 
pagastā, Neretas novadā. 

Atzina par spēku zaudējušu 2017.gada 
28.decembra Neretas novada domes lē-
mumu Nr.330 “Par speciālistam izīrēja-
mas dzīvojamās telpas statusa noteikša-
nu pašvaldībai piederošajai dzīvojamajai 
telpai J.Jaunsudrabiņa ielā 3-19, Neretā, 
Neretas pagastā, Neretas novadā”.

 Apstiprināja “Neretas novada pašval-
dības korupcijas risku analīzes un pretko-
rupcijas pasākumu plānu 2020. – 2022.
gadam“.

Noteica parakstu vākšanas vietas par 
tautas nobalsošanas ierosināšanu par ap-
turēto likumu “Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēša-
nu likumā” un “Grozījums likumā “Par 
pašvaldībām”: 

Neretas novada pašvaldība, Rīgas 
iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas 
novads;

Mazzalves pagasta pārvalde, Liepu iela 
2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas 
novads.

30. decembra domes sēdē pieņemtie lēmumi

rakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts 
prezidentam un publicēs izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”.

Ja parakstu vākšanā tautas nobalso-
šanas ierosinājumu būs parakstījusi ne 
mazāk kā viena desmitā daļa   no pēdē-
jās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas 
pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), CVK trīs 
dienu laikā būs jāizsludina tautas nobalso-
šana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mē-

nesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc iz-
sludināšanas. Satversme paredz, ka tautas 
nobalsošana par apturētu likumu tomēr 
nenotiek, ja Saeima par to vēlreiz balso un 
ja par tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs 
ceturtdaļas no visiem deputātiem.

Tāpat apturētie likumi tiks publicēti 
un stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tau-
tas nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs 
mazāk nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Neretas novadā ir noteiktas un iekār-
totas 2 parakstu vākšanas vietas – Neretas 
novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Neretā 
un Mazzalves pagasta pārvaldē, Liepu ielā 
2, Ērberģē ar sekojošiem darba laikiem : 
pirmdien, trešdien, piektdien, sestdien no 
9.00 līdz 13.00,  otrdien, ceturtdien, svēt-
dien no 14.00 līdz 18.00.

CVK Informācijas nodaļa 
tālr. 67814900
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27. Vispārīgie jautājumi
1. Lietotie termini:
1.1. administratīvais pārkāpums – per-

sonas prettiesiska, vainojama rīcība (darbī-
ba vai bezdarbība), par kuru šajos noteiku-
mos paredzēta administratīvā atbildība;

1.2. apstādījumi – visas ar augiem apau-
dzētas un koptas teritorijas, kurās neiegūst 
augu produkciju pārtikai, koksnei, grieztus 
ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ie-
tver parkus, dārzus, košuma dārzus, skvē-
rus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprināju-
mus u.c. Apstādījumos ietilpst koki, krū-
mi, vīteņaugi, puķu stādījumi, ceļi, takas, 
ūdenstilpes, laukumi ar dārza mēbelēm un 
ierīcēm u.c. labiekārtojuma elementiem;

1.3. dzīvojamo ēku koplietošanas telpas 
– daudzdzīvokļu māju kopīpašumā esošas 
kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi;

1.4. izklaides vieta – kafejnīca (izņe-
mot, ja piedāvātais pakalpojums ir sabied-
riskā ēdināšana ar darba laiku ne ilgāk kā 
līdz 22.00), bārs, klubs, brīvdabas estrāde, 
stadions, halle un cita ar pašvaldības atļau-
ju noteiktiem publiskiem pasākumiem pa-
redzēta vieta;

1.5. norobežota teritorija – valstij vai 
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 
teritorija vai teritorija, kurā notiek Neretas 
novada domes organizēts pasākums, kas 
norobežots ar apstādījumiem, žogu, sētu, 
lentām u.tml., kurā iekļūšana noteikta, ie-
vērojot caurlaižu, biļešu vai atļauju režīmu, 
bet, ja šāds režīms nav noteikts, tad iekļū-
šana tajā ir aizliegta;

1.6. sabiedriska vieta – jebkura vieta, 
kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantoša-
nas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības 
kopējo vajadzību un interešu nodrošināša-
nai un par maksu vai bez maksas ir pieeja-
ma ikvienai fiziskai personai, kura nav at-
tiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, 
turētājs, algots darbinieks vai cita persona, 
kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta 
ar darba pienākumu izpildi, pasākuma or-
ganizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgu-
mu, ieskaitot dzīvojamo māju koplietoša-
nas telpas;

1.7. publisks pasākums – fiziskas vai ju-
ridiskas personas plānots un organizēts sa-
biedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklai-
des, sporta vai atpūtas pasākums publiskā 

vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma 
formas;

1.8. tara – iesaiņojums vai trauks;
1.9. zaļā zona – novada ciemu teritorijā 

esošie apstādījumi, zālieni, pļavas un meži.
2. Neretas novada domes saistošie no-

teikumi „Neretas novada sabiedriskās kār-
tības un administratīvās atbildības no-
teikumi” (turpmāk– noteikumi) nosa-
ka kārtību, kāda jāievēro Neretas novadā, 
paredzot administratīvo atbildību par šo 
noteikumu neievērošanu.

3. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt 
Neretas novadā sabiedrisko kārtību, uztu-
rēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesī-
bas un likumīgās intereses, veicināt iedzī-
votāju veselīgu dzīvesveidu.

4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt sa-
biedriskās kārtības noteikumu ievērošanu 
un atturēt pārkāpēju un citas personas iz-
darīt jaunus pārkāpumus.

5. Saskaņā ar šiem noteikumiem par 
to neievērošanu fiziska vai juridiska per-
sona saucama pie administratīvās atbil-
dības, ja vien par pārkāpumu neiestājas 
kriminālatbildība.

6. Soda naudas par šo noteikumu neie-
vērošanu ieskaitāmas Neretas novada paš-
valdības budžetā.

II. Noteikumu izpildes kārtība
7. Par administratīvo pārkāpumu pie-

mēro rakstveida brīdinājumu vai naudas 
sodu. Minimālais naudas sods ir divas nau-
das soda vienības, bet maksimālais naudas 
sods fiziskajām personām – 100 naudas 
soda vienības un juridiskajām personām – 
300 naudas soda vienības. Nepilngadīgajam 
piemēro pusi no tā naudas soda, kas par tā-
dos pašos apstākļos izdarītu administratīvo 
pārkāpumu būtu piemērojams pilngadīgai 
personai.

8. Personas, kas ziņo par administra-
tīvo pārkāpumu, ir cietušais vai liecinieks, 
datiem noteikts ierobežotas pieejamības 
informācijas statuss.

9. Amatpersonas, kas pilnvarotas uz-
sākt administratīvā pārkāpuma procesu:

9.1. pašvaldības administratīvā 
komisija;

9.2. pašvaldības izpilddirektors;
9.3. pagasta pārvaldes vadītājs;

9.4. novada domes priekšsēdētājs;
9.5. novada domes deputāts;
9.6. mācību iestāžu direktors.
10. Administratīvā pārkāpuma lietas 

izskata un lēmumu par administratīvā pār-
kāpuma procesa uzsākšanu, lēmuma par 
soda piemērošanu vai lēmumu par admi-
nistratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu 
pieņem administratīvā komisija.

11. Administratīvās komisijas lēmumu 
par administratīvā pārkāpuma procesa uz-
sākšanu, soda piemērošanu vai adminis-
tratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu var 
pārsūdzēt amatpersona, kura pieņēmusi lē-
mumu, vai rajona (pilsētas) tiesā.

12. Sūdzību administratīvā pārkāpuma 
lietā var iesniegt 10 darba dienu laikā no 
pilna lēmuma paziņošanas dienas.

III. Administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu

2.1. Aizliegumi un ierobežojumi
13. Par atrašanos ekspluatācijā nenodo-

tās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai 
darbībai neizmantotās ēkās un telpās, bū-
vēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā 
arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir 
nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, 
logu un ieejas durvju noslēgšanu (aizmū-
rēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiede-
rošu personu iekļūšanu tajās un izvieto-
jis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, izņemot personas, kas 
saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasā-
kumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir 
saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju)

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 100 nau-
das soda vienībām.

14. Par nelikumīgu iekļūšanu pašval-
dībai piederošā norobežotā teritorijā, aiz 
drošības barjerām, margām, žoga, sētām, 
lentām

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 100 nau-
das soda vienībām.

15. Par spļaušanu un dabisko vajadzību 
nokārtošanu tam neparedzētās vietās

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 10 naudas soda 

APSTIPRINĀTI
ar 2019. gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr. 210

(Sēdes protokols Nr. 15, 3.p.)
Neretas novada pašvaldības

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2019
 “Neretas novada administratīvās kārtības noteikumi” 
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Administratīvās atbildības likuma 2. panta ceturto daļu
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vienībām.
16. Par ielu, ietvju, laukumu, namu pa-

galmu, dzīvojamo ēku koplietošanas telpu, 
peldvietu un citu sabiedrisko vietu piegru-
žošanu ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, 
papīriem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem u.tml.)

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 5 naudas soda 
vienībām.

17. Par telšu uzstādīšanu, pagaidu ap-
mešanās vietu ierīkošanu, grilēšanu, pik-
niku rīkošanu apdzīvotu vietu sabiedris-
kās vietās (parkos, sporta laukumos, zaļa-
jā zonā, pludmalēs un citās koplietošanas 
teritorijās) ārpus speciāli ierīkotām vietām 
vai bez saskaņošanas ar pašvaldību

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām.

18. Par ugunskura kurināšanu ārpus 
speciāli šim nolūkam iekārtotām vietām, 
izņemot pašvaldībā saskaņotu pasākumu 
norises laikā un vietā, kā arī valsts noteiktās 
svētku, atceres un atzīmējamās dienās, ne-
bojājot apstādījumus un ievērojot uguns-
drošības prasības

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 40 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 100 nau-
das soda vienībām.

19. Par sadzīves atkritumu, būvgružu 
un citu priekšmetu vai vielu dedzināšanu 
pašvaldības teritorijā, ja tas rada ugunsbīs-
tamību vai rada neērtības (dūmi, smaka) 
citām personām

• piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
fiziskai personai līdz 50 naudas soda vienī-
bām, juridiskai personai līdz 150 naudas 
soda vienībām.

20. Par peldēšanos ūdenstilpēs, kur tas 
ir aizliegts,

- piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz 20 naudas soda vienībām.

21. Par dzīvnieku ievešanu, peldinā-
šanu ūdenstilpju pludmales teritorijā vai 
strūklakā

- piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz 50 naudas soda vienībām.

22. Par suņa vešanu pastaigā bērniem 
paredzētās rotaļu un izklaides vietās, spor-
ta laukumos, sabiedrisko pasākumu nori-
ses vietās, kā arī suņa vešanu pastaigā ap-
dzīvotā vietā bez taras suņa ekskrementu 
savākšanai

- piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskais personai līdz 20 naudas soda 
vienībām.

23. Par suņu, kaķu, putnu un citu dzīv-
nieku barošanu sabiedriskā vietā

- piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
fiziskai personai līdz 20 naudas soda vie-

nībām, juridiskai personai līdz 50 naudas 
soda vienībām.

24. Par mājdzīvnieku klaiņošanas pie-
ļaušanu un atstāšanu bez uzraudzības ār-
pus saimnieka rīcībā esošās teritorijas

- piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām.

25. Par mehāniskā transportlīdzek-
ļa profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzi-
nēja šķidrumu maiņa, motora mazgāša-
na u.tml.) šim nolūkam neparedzētā vie-
tā (daudzdzīvokļu namu pagalmos, pie 
ūdenstilpnēm un ūdenstilpnēs, zaļajā zonā, 
uz brauktuves), izņemot remontēšanu pie-
spiedu apstāšanās gadījumā

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 50 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 100 nau-
das soda vienībām.

26. Par braukšanu ar velosipēdiem, 
skrituļdēļiem, skrituļslidām, giroskūte-
riem, elektroskūteriem vai mehānisko 
transportlīdzekli (mopēds) pa ietvēm, za-
ļajā zonā ierīkotiem gājēju celiņiem (ja tas 
traucē gājējus), bērnu rotaļlaukumiem, 
sporta laukumiem un to novietošanu zaļa-
jā zonā

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 10 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 50 nau-
das soda vienībām.

27. Par brauktuves vai zaļās zonas tīšu 
piesārņošanu vai piegružošanu

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 150 nau-
das vienībām.

28. Par atrašanos sabiedriskā vietā, tai 
skaitā dzīvojamo ēku koplietošanas tel-
pās un vietās, kur nav atļauts atrasties ar 
atvērtu vai daļēji vaļēju alkoholiskā dzē-
riena iepakojumu, izņemot vietas, kur al-
koholisko dzērienu lietošanu atļāvusi paš-
valdība – piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām.

29. Par atrašanos zālienā un apstādīju-
mos, ja pašvaldība ir izvietojusi aizlieguma 
zīmes,

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 10 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 100 nau-
das soda vienībām.

30. Par uzmākšanos apkārtējām perso-
nām ar ubagošanu, zīlēšanu, buršanu vai 
nodarbošanos ar šādām darbībām sabied-
riskās vietās

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 10 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 100 nau-
das soda vienībām.

31. Par nepilngadīgas personas, kura 
nav sasniegusi 16 gadu vecumu, atraša-
nos publiskā pasākumā, laika posmā no 
22.00 līdz 7.00 bez vecāku, aizbildņa vai 
viņu pilnvarotas pilngadīgas personas 
uzraudzības

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 5 naudas soda 
vienībām.

32. Par smēķēšanu tam neparedzētās 
vietās

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 5 naudas soda 
vienībām.

33. Par sēdēšanu uz atpūtas soliņa atz-
veltnēm, stāvēšanu uz atpūtas soliņa un tā 
atzveltnēm, kā arī izmantošanu pretēji tā 
lietošanas mērķim

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 5 naudas soda 
vienībām.

34. Par lamāšanos necenzētiem vār-
diem un piedauzīgu izturēšanos uz ielas, 
kāpņu telpās un citās sabiedriskās vietās

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 5 naudas soda 
vienībām.

35. Par izglītības, kultūras, sporta, at-
pūtas, tirdzniecības un citu sabiedris-
ko iestāžu iekšējās kārtības noteikumu 
neievērošanu

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 30 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 150 nau-
das soda vienībām.

36. Par ļaunprātīgu nepakļaušanos paš-
valdības amatpersonas likumīgam rīko-
jumam un prasībai vai amatpersonas aiz-
skaršanu sakarā ar viņa amata pienāku-
mu pildīšanu vai sabiedriskā pienākuma 
pildīšanu

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 70 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

37. Par neierašanos sniegt paskaidroju-
mus administratīvās lietas izskatīšanā bez 
attaisnojoša iemesla

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 50 nau-
das soda vienībām.

2.2. Atbildība par ēku, to pieguļošo 
teritoriju, būvju un zemju uzturēšanas 

noteikumu pārkāpšanu
38. Par patvaļīgi pārvietotu vai grozītu 

valsts un pašvaldības uzstādīto informatī-
vo zīmju (informācija tūristiem, aizliegu-
ma, brīdinājuma vai ierobežojuma zīmes, 
ielu nosaukumu un ēku numuru plāksnī-
šu, izkārtņu un reklāmu) tīšu bojāšanu vai 
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pārvietošanu
– piemēro brīdinājumu vai naudas 

sodu fiziskai personai līdz 20 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 150 nau-
das soda vienībām.

39. Par īpašumā, valdījumā, lietoju-
mā vai apsaimniekošanā esoša nekustamā 
īpašuma teritorijas neuzturēšanu noteiktā 
kārtībā (zālāja nepļaušana, koku un krūmu 
savlaicīgu neapkopšanu)

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 40 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

40. Par īpašumā, valdījumā, lietojumā 
vai apsaimniekošanā esoša nekustamā īpa-
šuma piegulošajā teritorijā atrodošos gā-
jēju ietvju neattīrīšanu no sniega un ledus 
līdz ietves segumam, kā arī pagalma celiņu 
netīrīšanu

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 40 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

41. Par ēku, būvju jumta karnīzu, no-
tekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, snie-
ga, ledus un lāstekām, kas apdraud cilvēku 
dzīvību un veselību,

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 100 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 250 nau-
das soda vienībām.

42. Par sniega vai ledus izgāztuvju ierī-
košanu, sāls, ūdens vai citu šķidrumu izlie-
šanu zaļajā zonā bez pašvaldības saskaņo-
juma, ja tas apdraud apstādījumus,

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 50 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

43. Par ēku, dzīvojamo māju, saimnie-
cisko celtņu, žogu un citu būvju neuztu-
rēšanu atbilstoši būvnormatīvu prasībām, 
tādejādi degradējot apkārtējo vidi un ap-
draudot cilvēku dzīvību un veselību,

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 100 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 300 nau-
das soda vienībām.

44. Par pašvaldībā noteikto apbūves 
noteikumu pārkāpšanu

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 100 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 300 nau-
das soda vienībām.

45. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, 
piemiņas vietu, arhitektonisko elementu, 
dzīvojamo vai sabiedrisko ēku, saimniecis-
ko celtņu, žogu un citu būvju bojāšanu ar 
dažādiem uzrakstiem, zīmējumiem vai iz-
nīcināšanu bez saskaņošanas ar pašvaldību

– piemēro brīdinājumu vai naudas 

sodu fiziskai personai līdz 50 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

46. Par apstādījumu bojāšanu (ziedu 
plūkšanu, koku, dekoratīvo krūmu un to 
zaru laušanu vai citādu bojāšanu, koku sulu 
tecināšanu, paziņojuma norāžu piestipri-
nāšanu, iegriezuma izdarīšanu un tamlī-
dzīgām darbībām), patvaļīgu koku un krū-
mu ciršanu, putnu ligzdu bojāšanu publis-
kās lietošanas parkos, mežos, pie ūdenstil-
pēm un citā zaļajā zonā

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 50 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 100 nau-
das soda vienībām.

47. Par patvaļīgu apstādījumu vei-
došanu zaļajā zonā bez saskaņošanas ar 
pašvaldību

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 30 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 150 nau-
das soda vienībām.

48. Par kūtsmēslu uzglabāšanu, ja tas 
nelabvēlīgi ietekmē pašvaldības teritorijas 
sanitāro tīrību,

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 50 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 180 nau-
das soda vienībām.

49. Par patvaļīgu rakšanas darbu veik-
šanu, augsnes iegūšanu, sakņu dārzu ierī-
košanu zaļajā zonā

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 100 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

50. Par lielgabarīta (malkas, celtniecī-
bas materiāli u.c.) priekšmetu un mehānis-
ko transportlīdzekļu ilgstošu turēšanu uz 
ielām, daudzdzīvokļu māju pagalmos, pie 
ēkām, atkritumu tvertnēm, kas traucē ielu, 
ēku un daudzdzīvokļu māju pagalmu uz-
kopšanu, kā arī pārvietošanās drošību,

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 100 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 300 nau-
das soda vienībām.

51. Par bojātu visa veida mehānisko 
transportlīdzekļu, tai skaitā vraku novieto-
šanu un turēšanu sabiedriskā vietā, daudz-
dzīvokļu māju pagalmos, zaļajā zonā

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 50 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

52. Par celtniecības un remontdarbu 
veikšanu bez iepriekšējas apstādījumu no-
žogošanas un citu pasākumu neveikšanu 
apstādījumu aizsardzībai

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 70 naudas soda 

vienībām, juridiskai personai līdz 200 nau-
das soda vienībām.

53. Par izveidojumu, ierīču uzstādīšanu 
uz ielas, trotuāra vai sabiedriskās vietas za-
ļajā zonā bez pašvaldības saskaņojuma

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 30 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 140 nau-
das soda vienībām.

2.3. Reklāmas un reklāmnesēju 
izvietošanas, uzstādīšanas noteikumu 

pārkāpšana
54. Par patvaļīgu reklāmnesēju, reklā-

mu, izkārtņu, sludinājumu un citu infor-
mācijas materiālu izvietošanu neatļautās 
vietās

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 15 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 30 nau-
das soda vienībām.

55. Par reklāmnesēju, reklāmas, vai iz-
kārtņu neuzturēšanu pienācīgā vizuālajā 
kārtībā

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 15 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 30 nau-
das soda vienībām.

56. Par reklāmnesēju vai izkārtņu tādu 
izvietojumu, kas apdraud cilvēku dzīvību 
un veselību

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 50 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 150 nau-
das soda vienībām.

57. Par īslaicīgo reklāmnesēju vai reklā-
mas nenovākšanu trīs dienu laikā pēc rek-
lamējamā pasākuma beigām

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 15 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 30 nau-
das soda vienībām.

58. Par reklāmnesēju, reklāmas vai citu 
informācijas nesēju (norādījuma zīmju, 
stendu, afišu un citu vizuālo materiālu) bo-
jāšanu, iznīcināšanu

– piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu fiziskai personai līdz 15 naudas soda 
vienībām, juridiskai personai līdz 30 nau-
das soda vienībām.

III. Noslēguma jautājumi
59. Atzīt par spēku zaudējušiem Neretas 

novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.3/2011 „Neretas novada administratī-
vās atbildības noteikumi” .

60. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildības li-
kuma spēkā stāšanos.

Neretas novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kviesis 



2020. gada janvāris

www.neretasnovads.lv

7NERETAS NOVADA VĒSTIS

20.  janvārī Neretas Jāņa 
Jaunsudrabiņa vidusskolas pa-
galmā jau par tradīciju kļuvusi 
barikāžu ugunskura iedegšana, 
atceroties un pieminot traģis-
kos, asiņainos  janvāra notiku-
mus pirms 29 gadiem, kad tau-
ta apliecināja savu vienotības 
spēku un spēja parādīt pasaulei, 
ka brīvības dēļ tā spēj upurēt 
daudz. Nu jau aug otrā paau-
dze, kurai 1991. gada notikumi 
ir visai tāla un vecāku, vecve-
cāku atmiņās balstīta pieredze, 
un atmiņu stāsti, kā arī šī laika 
un notikumu svarīgums un sa-
režģītība ne vienmēr līdz galam 
izprotama.

1991. gada 13. janvāra vaka-
rā Rīgā sāka celt barikādes, lai 
aizsargātu Augstākās padomes 
ēku, televīziju, Daugavas tiltus 
un citus stratēģiski svarīgus ob-
jektus. 16. janvārī sāka aktivi-
zēties OMON vienība, tomēr 
asiņainākie notikumi risinājās 
20.  janvārī, kad OMON mēģi-
nāja ieņemt Iekšlietu ministri-
jas ēku.

Neretas novada novadpēt-
niecības muzeja vadītāja Lidija 
Ozoliņa uzsvēra, ka svarīgi pa-
šiem saprast, ko mēs gribam, 
nevis būt negatīviem, bieži sa-
kot, ka tagad nekā nav un nekas 

nav labi, atcerēties, kas ir tas, 
par ko cīnījāmies. “Tajā gadā 
janvāris bija ļoti auksts un bija 
sniegs, vīriem un sievām, kuri 
sēdēja Zaķusalā pie ugunsku-
riem, bija sarežģīti, grūti un 
bailīgi. Un labi, ka varam tādos 
mierīgos apstākļos  atcerēties, 
ka izgāzās 1991.gada augus-
ta pučs, ka mēs esam šeit, kur 

mēs esam. Barikāžu laiks ne-
atnāca negaidīts, tas nāca ilgi, 
grūti, kā jebkuras pārmaiņas. 
Viļņošanās sabiedrībā sākās jau 
1987.gadā. Man gribētos sacīt – 
vismaz 1987.gadā,” skolēniem 
un pārējiem sanākušajiem tei-
ca muzeja vadītāja. Viņa nola-
sīja arī neretieša Egīla Šarkūna 
atmiņas par Barikāžu laiku – 

laiku, kad pēc Latvijas Tautas 
frontes rīkotās manifestācijas 
Daugavas krastmalā,  daudzi 
no šī mītiņa vairs neaizbrauca 
uz mājām, palika sargāt Latvijas 
Radio, TV, Ministru Padomi.

 L.Ozoliņa, pārskatot no 
Neretas novada  barikādēs pie-
dalījušos dalībnieku sarakstus, 
nonākusi pie skaudra secinā-
juma, ka laiks ir nesaudzīgs un 
neko negaida -   no Neretas no-
vada uz barikādēm brauca teh-
nika, vīri, arī sievietes, un dau-
dzi no šiem cilvēkiem tagad ir 
pensijas vai ļoti cienījamos ga-
dos. Taču diemžēl Barikāžu da-
lībnieku saraksts nav pilnīgs, jo 
saraksti tika iznīcināti Augusta 
puča laikā un rakstīti par jaunu. 

Skolēni tā laika janvāra 
tautas vienotības laika gaisot-
nes radīšanai dziedāja patrio-
tiskas dziesmas un pasākumā 
noslēgumā cienājās ar tēju un 
cepumiem.

Daiga Naroga

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā 
notiek barikāžu atceres pasākums
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Piektdien, 2020.  gada 10.  janvārī, 
Neretas novada novadpētniecības muzejā 
notika 1991.gada barikāžu atceres laikam 
veltīts pasākums “Brīvības ceļš”. Pasākuma 
viesis – bijušais Latvijas Tautas frontes va-
dītājs Romualds Ražuks. Uz pasākumu ie-
radušies gan Neretas, gan kaimiņu novadu 
iedzīvotāji, Neretas domes priekšsēdētājs 
Arvīds Kviesis, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskolas 10.- 12.klases   audzēkņi un 
skolotāji.

  Pasākumu atklāja muzeja vadītāja L. 
Ozoliņa, īsi uzrunājot klausītājus. Tālāk 
Ģirts Ozoliņš kā Vides aizsardzības kluba 
Foto-kino-video sekcijas vadītājs un at-
klājamās izstādes kurators iepazīstināja ar 
VAK dalībnieka fotogrāfa Edvīna Šēnberga 
izstādē “Brīvības ceļš” izvietotajiem dar-
biem, īsi stāstot par sekciju un tā laika fo-

togrāfijām. Tās ir Atmodas laika liecinie-
ki, kas stāsta patiesību par nozīmīgiem 
1988. – 1989.gada notikumiem Latvijā un 
Padomju Savienībā. Pēc tam R. Ražuks uz-
runāja klausītājus, stāstot par LTF veidoša-
nos, darbību, nozīmi ceļā uz Trešo Atmodu, 
īpaši pakavējoties pie notikumiem no 
1991.gada 13.janvāra līdz augusta pučam 
Maskavā. Stāstījumu R. Ražuks papildināja 
ar savu veidoto prezentāciju par 1991.gada 
notikumiem Latvijas vēsturē. Pasākuma 
dalībnieki ar interesi klausījās R. Ražuka 
stāstījumā, beigās uzdodot ciemiņam jau-
tājumus. Uz tiem klātesošie saņēma pārlie-
cinošas, strukturētas atbildes. Visdzīvākās 
debates izvērsās par jautājumu, kāpēc visi 
1991.gada janvāra barikāžu laika dalībnieki 
vēl nav saņēmuši apliecinājumus par dalī-
bu? Arī uz šo jautājumu saņēmām skaidro-

jumu un apstiprinājumu, ka process tur-
pinās un apliecinājumus Barikāžu muzejs 
turpina izsniegt. Savukārt, no dalībnieku 
un viņu ģimeņu puses tiek gaidīta aktīva 
rīcība dalībnieku pieteikšanā, apzināšanā, 
lai apliecinājumus varētu izsniegt.

Izstāde “Brīvības ceļš” muzejā skatāma 
līdz 15.februārim. Muzejā var iepazīties arī 
ar tematisku materiālu kopu “Neretas no-
vada iedzīvotāji 1991.gada barikādēs”.

Mēs, muzeja darbinieces, ar pateicību 
pieņemam materiālus, atmiņu stāstus, fo-
togrāfijas gan par barikāžu laiku, gan par 
Neretas novada pagastu cilvēku sabiedris-
ko dzīvi un sadzīvi, gan par saimniecisko 
dzīvi, kā arī kultūras un izglītības jomām 
dažādos laika posmos, kā arī dzimtu stāstus 
no vissenākiem laikiem līdz mūsdienām.

2019.gada novembrī esam sāku-
šas veidot ekspozīciju, kas veltīta nere-
tietim Pēterim Lodziņam (02.10.1874.- 
02.12.1949.). Muzejā ir nodots slēpjot pa-
glābtā 1949.gada decembrī izpostītā bijušā 
Neretas pagasta rakstveža, sabiedriskā dar-
binieka savākto novadpētniecības materiā-
lu kopums. Tie stāsta par 20.gs.starpkaru 
posma saimniecisko un sabiedrisko dzīvi 
Neretā. Daļa šo materiālu izlikta apskatei 
muzeja apmeklētājiem.

Laipni lūgti muzejā!
Lidija Ozoliņa, 

Neretas novada novadpētniecības muzeja 
vadītāja

Pagājušā gada nogalē notika Latvijas 
Pašvaldību savienības (LPS) domes 
sēde, kurā ar balsu vairākumu tika pie-
ņemts lēmums lūgt Saeimu neatbalstīt 
Administratīvo terito-riju un apdzīvoto 
vietu likumprojektu un nodot to atpakaļ 
Ministru kabinetam. Domes sēdē piedalī-
jās un savu viedokli izteica arī Sēlijas no-
vadu apvienības priekšsēdētāji, tostarp 
Neretas novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs Arvīds Kviesis. Uz tikšanos Rīgas pilī 
ar Valsts prezidentu Egilu Levitu bija iera-
dušies daudzu pašvaldību vadītāji, lai pār-
runātu demokrātijas principu ievērošanu 
administratīvi teritoriālās reformas (ATR) 
gaitā un paustu savu viedokli par šobrīd 
Saeimai nodoto Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
sagatavoto un Ministru kabineta (MK) at-
balstīto likumprojektu “Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Vairāku 
pašvaldību vadītāji akcentēja atsevišķas re-

formas nianses, taču bija vienisprātis, ka 
reformai nepieciešams ekonomisks pama-
tojums, īpaši – kā tiks nodrošināta noma-

ļu dzīvotspēja, un reģionu attīstībai jākļūst 
par Nacionālā attīstības plāna prioritāti, to 
nedrīkst atstāt pabērna lomā.

Tikšanās ar Romualdu Ražuku Neretā

Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāji piedalās 
Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē
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Laiks starp sudrabegles iedegšanu pie 
skolas un skolā, Svinību zālē, šogad aizritē-
ja ļoti ātri. Turpinot senu tradīciju, otrdienās 
skanēja Ziemassvētku lasījumi: pirmajos 12. 
klase sveica Adventē ārā, pie egles, 11. kla-
se otros noturēja 2. stāva gaitenī, trešajos 10. 
klase aicināja Svinību zālē, pie sudrabeg-
les, kur dzirdējām H. K. Andersena pasaku 
„Meitene ar sērkociņiem” un kur tikām aici-
nāti saglabāt savu Ziemassvētku sapni.

18. decembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskolas audzēkņi ar ziemas krājumiem, 
pašgatavotiem apsveikumiem un koncertu 
apmeklēja Neretas SAC.

19. decembrī Svinību zālē iebrauca 4 zie-
meļbriežu pajūgi. Direktores rakstītais vēs-
tījums bija veltīts 67 mazajiem briedīšiem, 
viņu vadītājām un pasākuma „Ziemassvētki 
sabraukuši rakstītām kamanām…” apmek-
lētājiem. Direktores vietniece Viktorija 
Trukša izsniedza pateicības tiem skolēniem, 
kas 1. semestri beidza ar labām un teica-
mām sekmēm. Ziemeļbriedīši parādīja, ko 
iemācījušies  skolā līdz Ziemassvētkiem: uz-
stājās 1.-2. un 3.-4. klases tautu deju kolek-
tīvs, moderno deju dejotāji, ansamblis un 
runātāji. Ar kopīgo dziesmu „Zvaniņš skan” 

tika ieskandināti Ziemassvētki.
20. decembrī notika Ziemassvētku 

ieskaņas koncerts „Gaisma no sirds”. 
Direktore pateicās Budru ģimenei pat uz-
dāvāto Ziemassvētku rotu – baltegli –, 
kas rotā Svinību zāli. Lampiņas eglē tra-
dicionāli iededzina tas 12. klases skolēns, 
kam ir augstākais vidējais vērtējums 1. se-
mestrī, šogad to nopelnījusi Signe Budre. 
Pateicības par labām un teicamām sekmēm 
saņēma 5. – 12. klases skolēni, katrs no vi-
ņiem iededza „dzīvo” svecīti eglē. Sirsnīgu 

Ziemassvētku noskaņu uzbūra koris, vokā-
li instrumentālais ansamblis un dziedātājas 
Trīna, Samanta, Melānija un Katrīna, 5. – 9. 
un 10. – 12. klases tautu deju kolektīvs, kā 
arī runātāji. Iedegto svecīšu gaismā koncer-
ta izskaņā dzeju runāja skolas darbinieki – 
mammas un tētis, vecmāmiņa – ar saviem 
bērniem un mazdēlu.

Tiksimies Jaungada karnevālā 17. 
janvārī!

Dace Kronīte, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 

skolotāja

Jau tradicionāli Mazzalves pamatskolā 
Zvaigznes dienā skolēni, kuri, 1.  semestri 
noslēdzot, saņēma Zelta, Sudraba, Bronzas 
un Cerību liecības, un tie, kuriem bija augsti 
sasniegumi sportā, kopā ar vecākiem tika 
aicināti uz svinīgo pieņemšanu pie skolas 
direktora. 1. semestri ar Zelta liecību (vidē-
jais vērtējums virs 9) noslēdza 3 skolnieces 
– 9. klases skolniece Karīna Griķe, 3. kla-
ses skolniece Karīna Pauniņa un 2. klases 
skolniece Zane Dubinska. Sudraba liecības 
(vidējais vērtējums virs 8) saņēma 8.  kla-
ses skolēni Mareks Dobrovoļskis un Niks 
Linmeijers, 7.  klases skolnieces Viktorija 
Baltace un Zanda Zariņa, 6. klases skolēni 
Inguna un Rauls Saknes, 4. klases skolnie-
ces Paula Bubina un Agnija Misūne, 3. kla-
ses skolniece Elīna Koklevska un 2.klases 
skolniece Sabīne Grīnberga.

Bronzas liecības nopelnīja 9. klases sko-
lēns Artis Pauniņš, 7. klases skolnieces Vita 
Krotova un Amanda Osipova, 6.klases sko-
lēni Ralfs Dobrovoļskis, Elija Gabuža un 
Amanda Lokesa, 5. klases skolēni Ernestīne 
Baltace, Kristiāns Bardi, Sabīne Drevinska 
un Krista Kubliņa, 4.  klases skolnieces 
Patrīcija Lisovska un Kristena Kučinska, 
3.klases skolēns Markuss Puriņš un 2. kla-
ses skolēns Lūkass Vitkovskis-Kaktiņš. 

Grezni rotātā skolas kamīnzālē direktors 
uzrunāja skolēnus, pateicās viņiem par uz-
cītību un vēlēja būt arī turpmāk tikpat uz-
ņēmīgiem un mērķtiecīgiem. Direktors pa-
teicās arī vecākiem par sadarbību ar skolu 
un labu bērnu audzināšanu. Uzaicinātie 
skolēni saņēma Atzinības rakstus un dā-
vanā jauno skolas kalendāru. Katrs kopā ar 
vecākiem un direktoru nofotografējās pie 
koši rotātās egles.

Pēc apbalvošanas klātesošos uzrunā-
ja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidussko-
las direktore Laima Grebska. Viņa ap-
sveica apbalvotos un aicināja mācības pēc 
Mazzalves pamatskolas absolvēšanas turpi-
nāt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. 

Pasākumā tika atklāta arī tikko saņemtā pa-
tīkamā ziņa, ka uz valsts olimpiādi vēsturē 
par augstiem rezultātiem 2. posma olimpi-
ādē uzaicināti Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskolas skolēns Kārlis Plusniņš un 
Mazzalves pamatskolas 9. klases skolniece 
Karīna Griķe. Abi skolēni izpelnījās apsvei-
kuma aplausus.

Klātesošos ar sirsnīgu koncertu svei-
ca Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 
vokāli instrumentālais ansamblis, daiļlasī-
tāji un dziedātāji.

Noslēgumā visi mielojās ar svētku kliņ-
ģeri un saldumiem.

Žanna Miezīte

Sirsnīgie Ziemassvētki

Zvaigznes dienā pieņemšana pie direktora
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Izdarīt Neretas novada pašvaldības 
2010.  gada 27.  maija saistošajos noteiku-
mos Nr. 4/2010 “Neretas novada pašvaldī-
bas nolikums “ (turpmāk – nolikums) šā-
dus grozījumus:

1. Izslēgt nolikuma 4. punktu.
2. Izteikt nolikuma 6. punktu šādā re-

dakcijā :
“6. Pašvaldības administrācija ir paš-

valdības iestāde, kas nodrošina domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī dar-
ba organizatorisko un tehnisko apkalpo-
šanu, un tās sastāvā ir šādas nodaļas un 
struktūrvienības”.

3. Papildināt nolikuma 6.punktu ar se-
kojošiem apakšpunktiem:

 “6.1. Mazzalves pagasta pārvalde“;
“6.2. Zalves pagasta pārvalde“;
“6.3. Neretas pagasta pārvalde“;
“6.4. Pilskalnes pagasta pārvalde“;
“6.5. Neretas novada dzimtsarakstu 

nodaļa“;
“6.6. Neretas kultūras nams“;
“6.7. Neretas novada Zalves pagasta 

bibliotēka“;
“6.8. Neretas novada Zalves pagasta 

Sproģu bibliotēka“;
“6.9. Neretas novada Pilskalnes pagasta 

bibliotēka“;
“6.10. Neretas novada Neretas bērnu 

bibliotēka“;
“6.11. Neretas novada Mazzalves pa-

gasta bibliotēka“;
“6.12. Finanšu un attīstības nodaļa“;
“6.13. Vispārējā nodaļa“;
“6.14. Neretas novada novadpētniecī-

bas muzejs“;
“6.15. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs  

“Riekstiņi““.
“6.2. Pašvaldības administrācija dar-

bojas uz domes apstiprināta nolikuma pa-
mata. Administrācijas nodaļas un struk-
tūrvienības darbojas, pamatojoties uz ad-
ministrācijas nolikuma un administrācijas 
struktūrvienību nolikumiem, ja dome tā-
dus ir apstiprinājusi“.

“6.3. Pašvaldība nav izveidojusi būvval-
di un izglītības pārvaldi. Būvvaldes funk-
cijas īsteno Kokneses apvienotā pašvaldī-

bu būvvalde. Izglītības pārvaldes funkci-
jas īsteno Aizkraukles novada izglītības 
pārvalde“. 

4. Izteikt nolikuma 7.punktu šādā 
redakcijā:

“7. Pašvaldības dome ir izveidojusi šā-
das iestādes”.

5. Papildināt nolikuma 7.punktu ar se-
kojošiem apakšpunktiem:

“7.1. Neretas novada pašvaldība (turp-
māk – pašvaldības administrācija)”;

“7.2. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skola “;

“7.3. Mazzalves pamatskola “;
“7.4. Neretas pirmsskolas izglītības ies-

tāde “Ziediņš“”;
“7.5. Neretas sociālās aprūpes centrs”;
“7.6. Neretas novada Centrālā 

bibliotēka”;
 “7.7. Neretas novada Sociālais 

dienests“;
 “7.8. Neretas novada Bāriņtiesa“.
6. Papildināt  nolikuma 13.punktu ar 

13.16.apakšpunktu: 
 “13.16. atver un slēdz kontus kredīties-

tādēs “.
7. Aizstāt nolikuma visā tekstā vārdu 

“kanceleja” ar vārdiem “Vispārējā nodaļa“ 
attiecīgajā locījumā.

8. Aizstāt nolikuma visā tekstā vārdu 
“jurists“ ar vārdu  “juriskonsults“ attiecīga-
jā locījumā.

9.  Izslēgt nolikuma 44.punktu.
10.. Izteikt nolikuma 45.punktu šādā 

redakcijā:
“45. Darba līgumus ar pašvaldības 

darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus 
saimnieciskos līgumus par pakalpojumiem 
līdz 14 000,00 euro bez PVN  slēdz pašval-
dības izpilddirektors vai domes priekšsēdē-
tāja pilnvarota persona”.

11. Izteikt nolikuma 46.punktu šādā 
redakcijā:

“46. Privāttiesiskos līgumus, kurus paš-
valdības autonomās kompetences jomā 
slēdz uz to pilnvarota administrācijas 
amatpersona, saskaņo ar izpilddirektoru. 
Līgumus, kurus slēdz izpilddirektors, sa-
skaņo ar domes priekšsēdētāju”.

12. Aizstāt nolikuma 64.punktā vārdus 
“domes priekšsēdētājs“ ar vārdiem  “paš-
valdības izpilddirektors”.

13. Izslēgt nolikuma 70.punktu.
14. Izteikt nolikuma 82.punktu šādā re-

dakcijā :
“ 82. Pašvaldības Vispārējā nodaļa pēc 

domes sēdes sagatavo un deputātiem dara 
brīvi pieejamus sēžu protokola, audioie-
raksta un tam pievienoto lēmumu kopijas, 
ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regu-
las u.c. normatīvo aktu prasības”.

15. Izteikt 84.punktu šādā redakcijā: 
“84. Dome saistošos noteikumus un to 

paskaidrojumu rakstu triju darba dienu lai-
kā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elek-
troniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. Dome saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu publicē bez-
maksas informatīvajā izdevumā  “Neretas 
novada vēstis”. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas bezmaksas izdevumā, ja tajos nav no-
teikts vēlāks spēkā stāšanās laiks. Saistošos 
noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē 
pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī nodro-
šina to pieejamību domes ēkā un pagasta 
pārvaldēs“. 

16.Papildināt nolikuma 85.punktu pēc 
vārdiem “Neretas novada vēstis” ar vār-
diem “vai pašvaldības tīmekļa vietnē”. 

17. Izteikt nolikuma 86.punkta pirmo 
rindkopu šādā redakcijā: 

“86. Domes deputāti rīko iedzīvotāju 
pieņemšanu vienu reizi mēnesī, ievietojot 
pieņemšanas laikus pašvaldības tīmekļa 
vietnē “.

18. Aizstāt nolikuma 94.4.apakšpunktā 
skaitli un vārdu  “50 000, 00 lati” ar skaitli 
un vārdu  “70 000,00 euro“.

19. Papildināt nolikuma VIII. Nodaļu 
ar 104.punktu:

“104. Ja persona apstrīd administratīvo 
aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudē-
jumus vai personīgo kaitējumu, arī morālo, 
tad par to lemj dome.”

APSTIPRINĀTI
ar Neretas novada domes 2019. gada 26.septembra 

sēdes lēmumu Nr.179 (prot. Nr.12, 9.§)
Neretas novada pašvaldības

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2019 
„Grozījumi 2010. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2010 

„Neretas novada pašvaldības nolikums””
Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
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VPDK “Sēļi” ne tikai dejo, bet labprāt 
iepazīst savu deju biedru darbu ikdienā. 
Tieši tāpēc 12. janvārī “Sēļu” dejotāji kopā 

ar saviem bērniem un deju kolektīva va-
dītāju Initu Kalniņu viesojās zemnieku 
saimniecībā “Čaidāni” pie Kristapa Leiša. 

Saimniecība pirms neilga laika tika aprī-
kota ar modernu slaukšanas iekārtu – ro-
botiem, kuri bez cilvēku klātbūtnes izslauc 
govis. Kristaps dejotājiem bija stāstījis par 
šādu jauninājumu, tāpēc visi vēlējās redzēt, 
kā tas darbojas ikdienā.

Saimniecībā lopu skaits ir mainīgs. 
Ganāmpulku sastāda slaucamās, grūsnās 
govis, teliņi un lielākie teļi. Z/S “Čaidāni” 
strādā visa ģimene, katrs veic savas funkci-
jas. Kristaps atbild par visu, kas notiek fer-
mā, savukārt tēvs Raimonds kā vetārsts rū-
pējas par lopu veselību, ganāmpulka pieau-
gumu. Darbs ir atbildīgs un reizē ļoti grūts. 
Bija patīkami redzēt, kā mazie bērni ar lie-
lu interesi iesaistījās fermas darba procesā. 
Gandrīz katrs vēlējās noglāstīt gotiņu, pa-
barot to. Ja nu kāds iesākumā bija bailīgs 
un nedrošs, tad ar laiku šīs bailes mazinā-
jās. Sestdiena bija piepildīta ar jauniem ie-
spaidiem, informāciju. Paldies Gunitai par 
gardo zupu un biezpiena plātsmaizi. Padies 
visai Leišu ģimenei par viesmīlību!

Inita Kalniņa, 
VPDK “Sēļi” vadītāja

Ērberģes muižā par tradīciju veidojas 
reizi mēnesī organizēt koncertu – tikšanos 
ar kādu pazīstamu Latvijas mūziķi. Te vie-
sojušies jau Roberto Meloni, Guntars Račs, 
Ainars Mielavs…

 „Dziesmas Tev un man, mums visiem 
kopā un ikvienam šīs pasaules iemītnie-
kam. Pavisam tuvu, pieklusinātā skaļumā, 
dvēseliskā tuvībā ar katru koncerta klausītā-
ju,“ – tā varētu raksturot Ata Auzāna akus-
tisko koncertprogrammu „Sirds dziesmas”, 
kas 17.janvārī izskanēja Ērberģes muižas 
pārpildītajā zālē. Programmā iekļautas gan 
Ata Auzāna oriģināldziesmas, gan pazīsta-
mas pasaules klasiķu un arī latviešu dzies-
mas“: „Cauri pilsētai“ („Ripo, ratiņ“), „Kur 
gaismeņa“, „Aizguoja sauļeite“, „Vijolnieks“, 
„Rūžeņa” u.c. Sirsnīgi un jautri, smeldzī-
gi un romantiski. Par dzīvi un mīlestību, 
pieklusināti „dzīvajā” skanējumā. Koncerta 
īpašā „odziņa” – akordeona te smeldzīgā, te 
jestrā mūzika. Koncerta laikā mūziķis aktī-
vi komunicēja ar skatītājiem, gandrīz katrai 
dziesmai bija kāds pastāsts, kas klausītāju 
interesi tikai vairoja. Uz Ata Auzāna aicinā-
jumu dziedāt līdzi klausītāji aktīvi atsaucās.

Kopā ar mūziķi pavadītā pusotra stun-
da (klausītāju aplausi nerimās, un Atis 
Auzāns tika aicināts atpakaļ uz skatuves vēl 
un vēl) bija emocionāli piepildīta, gaiša un 
pacilājoša. 

Nākamā tikšanās Ērberģes muižā 7. feb-
ruārī pl. 18.00 ar dziedātāju Ievu Sutugovu 
un virtuozo ģitāristu Jāni Bērziņu. Visus ļoti 
gaidām.

Žanna Miezīte

VPDK “Sēļi” iepazīst zemnieku saimniecību 
“Čaidāni”

Atis Auzāns izdzied sirdsdziesmas Ērberģes muižā
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23.  janvāra pirmajā Neretas novada 
domes sēdē, visiem 9 domes deputātiem 
balsojot “par”, tika pieņemts 2020.  gada 
budžets. Šogada novada pamatbudžeta ie-
ņēmumi plānoti  4 039 721 EUR apmērā, 
savukārt izdevumi – 4 950 797 EUR. 

Neretas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pauda gan-
darījumu, ka pirmo reizi Neretas nova-
da pastāvēšanas laikā pašvaldības budžets 
pārsniegs 4 miljonus eiro,  kas ir par 327 
tūkstošiem EUR vairāk nekā pagājuša-
jā gadā. Lielākā daļa budžeta līdzekļu tiks 
novirzīta izglītības vajadzībām, pašval-
dības infrastruktūras sakārtošanai, soci-
ālajām vajadzībām un kultūrai. Pēc dažu 
gadu pārtraukuma  varēs palielināt atalgo-
jumu arī pašvaldībā strādājošajiem.

Domes priekšsēdētājs atzinīgi vērtē to, 
ka šogad ievērojami lielākus līdzekļus spē-
sim ieguldīsim novada attīstībā: „Svarīgs 
pašvaldības uzdevums ir infrastruktūras 
sakārtošana, un to mēs mērķtiecīgi veicam 
jau vairāku gadu garumā. Šogad ceļu būv-
niecības izmaksas ir ievērojami kritušas, 
tāpēc vairāk līdzekļu esam novirzījuši ielu, 
ceļu, ietvju un stāvlaukumu sakārtošanai. 
Nav aizmirsts par projektu realizāciju, pie-
saistot ES fondu līdzekļus un komunālās 
saimniecības pakalpojumu uzlabošanu.”

Kā vienu no būtiskākajiem 2020.
gada uzdevumiem pašvaldības vadītājs 
A.Kviesis min ielu rekonstrukcijas dar-
bu turpināšanu:” Nākamgad sakārtosim 
Kalēju ielu Neretā par 72 tūkstošiem EUR, 
ceļu uz Neretas vidusskolu 5,5 tūkstošu 
EUR vērtībā, stāvlaukumu un pievedceļu 
pie Neretas novadpētniecības muzeja par 
18,8 tūkstoši EUR. Ērberģes ciemā tiks sa-

kārtots ceļs Ērberģe-Skola-DUS Virši 137 
tūkstoši EUR vērtībā un veikts Marijas til-
ta remonts 115 tūkstoši EUR vērtībā. Ielu 
infrastruktūras uzlabošanas ietvaros cie-
matā tiks izbūvēts bruģis un stāvlaukums 
48 tūkstoši EUR vērtībā. Par LAD projek-
ta līdzekļiem turpināsim sakārtot grants 
ceļus visos Neretas novada pagastos, pie-
daloties ar 80 tūkstoši lielu pašvaldības 
finansējumu un piesaistot lielus  Eiropas 
Savienības fondu finanšu līdzekļus. ”

Neretas autoostas remontā šogad tiks 
ieguldīti 12,5 tūkstoši EUR, bet ūdens-
saimniecības sakārtošanai Rūpniecības 
ielā  - 40 tūkstoši eiro, skolēnu deju kolek-
tīva un kora tērpu iegādei piešķirti 1000 
EUR, Neretas kultūras namam plānots 
iegādāties projektoru, elektropulti, drapē-
rijas un uzstādīt gaismas iekārtas 12  000 
EUR vērtībā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskolas informātikas, mūzikas kabine-
ta un otrā stāva trepju telpas remontam – 
32 200 EUR.

Mazzalves pagastā šogad iecerēts 
Ērberģes mežniecības kantora remonts, 
kam  tiks tērēti 30 tūkstoši EUR, Pasta 
telpu remontam plānoti 28 000 EUR, bet 
Ērberģes kapličas atjaunošanai - 20 tūk-
stoši eiro, Mazzalves pamatskolas internā-
ta telpu  remonta pabeigšanai - 30 tūkstoši 
eiro.

Pilskalnes pagastā  tiks veikta jumta 
nomaiņa daudzīvokļu mājai 27 tūkstošu 
EUR vērtībā un paredzēti līdzekļi logu no-
maiņai 6500 apmērā, savukārt Zalves pa-
gastā abos ciemos plānota ūdens atdzel-
žošanas iekārtas uzstādīšana par 16  312 
EUR, ūdensvada sakārtošana 22 tūkstošu 
EUR vērtībā, Zalves kluba grīdas remonts 

par 7000 EUR, kā arī logu nomaiņa un 
remontdarbi dzīvojamās ēkās 8953 EUR 
vērtībā. 2019.gada nogalē tika uzsākts 
projekts „Multifunkcionālā centra izveide 
Sproģos”, kura ietvaros tiks izveidoti grupu 
dzīvokļi un dienas centrs.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pār-
robežu sadarbības projektu programmas 
„Promoting preservation, availability and 
development of intangible culture and 
local history heritage improving sustai-
nable culture tourism competitiveness in 
Latvia, Lithuania and Belarus/ENI-LLB-
1-108”ietvaros Ērberģes muižas parkā tiks 
turpināta estrādes būvniecība. Projekta ie-
tvaros šogad paredzēts piesaistīt 48,5 tūk-
stošus EUR finanšu līdzekļus.

Kopumā no pamatbudžeta līdzekļiem 
šogad 30.48% plānots tērēt izglītībai, vis-
pārējo valdības dienestu uzturēšanai – 
13.84%, sabiedriskajai kārtībai un dro-
šībai – 15.31%, pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai, kas ietver ielu 
apgaismošanu, ūdensapgādi, kapu uzturē-
šanu, teritorijas labiekārtošanu u.c. komu-
nālos pakalpojumus, 16.12% no kopējiem  
budžeta izdevumiem, kultūrai sportam 
un atpūtai  - 8.88%, sociālajai aizsardzī-
bai (Neretas SAC uzturēšana, sociālie pa-
balsti un invalīdu asistentu  pakalpojumi, 
Sociālā dienesta funkciju nodrošināšana) 
– 13.51%.

Pašvaldības vadītājs A.Kviesis pēc 
2020.gada budžeta pieņemšanas uzsvēra :” 
Neretas novadā norit līdzsvarota pagastu 
attīstība. Lielāki un mazāki darbi dažādās 
jomās tiks īstenoti ikvienā pagastā.”

Daiga Naroga

Pieņemts 2020. gada Neretas novada budžets

2020. gada 23. janvāra Neretas novada domes sēdē (protokols Nr. 1, 1. p.) 
tika apstiprināti šādi Neretas pagasta pārvaldes pakalpojumu izcenojumi:

traktora MTZ transporta pakalpojumu izmaksas ar asenizācijas mucu:
par mucu (6 m3) = EUR 15,90

par ½ mucu (3 m3) = EUR 7,95

kanalizācijas pakalpojumi Neretas pagastā:
par 1 m3 kanalizācijas  notekūdeņu = EUR 1,52. 

ūdens apgādes pakalpojumu izmaksas Neretas pagastā:
par  1 m3 ūdens ar = EUR 1,50

Jaunie pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. martu.

Jauni pakalpojumu izcenojumi Neretas pagastā
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Ir tuvu, nav dārgi, ir inte-
resanti un izzinoši. Lūk, daži 
iemesli, lai dotos ceļojumā uz 
Kaļiņingradu Krievijā, no kuras 
mūs šķir apmēram sešu septiņu 
stundu brauciens. Turklāt – ja 
vēl aizrauj ne tikai vēsturiski ob-
jekti, bet arī leģendas un „saules 
akmens” dzintars, tad pavisam 
noteikti ir vērts.

Kēnigsberga jeb Karaļauči 
bija senās Prūsijas karalistes 
centrs ar bagātīgu vēsturi. Taču 
karš visā savā nežēlībā ar vienu 
vēzienu noslaucīja šo pagātni, 
ienesot „padomju kultūru”. Otrā 
pasaules kara beigās no apmē-
ram 600  000 Austrumprūsijas 

iedzīvotāju bija palikuši tikai 20 
000, bet 1947. gadā uz Vāciju 
izsūtīja 18 000. 1944. gadā an-
gļu aviācija smagi sabombar-
dēja pilsētu, bet 1945. gada pa-
vasarī smagās kaujās to ieņē-
ma Sarkanā armija. Pirms kara 
pilsētā dzīvoja vairāk nekā 300 
000 cilvēku, pēc kara vairs ti-
kai 50 000, kurus līdz 1950. de-
portēja uz Vāciju, savukārt pil-
sētā nometināja iebraucējus 
no Krievijas un Baltkrievijas. 
1945. gadā Potsdamas mie-
ra konferencē Kēnigsbergu un 
Austrumprūsijas ziemeļdaļu 
uz piecdesmit gadiem piešķīra 
pārvaldībā Padomju Savienībai. 

No 1950. līdz 1991. gadam 
Kaļiņingrada tika pārvērsta par 
vienu no vismilitarizētākajiem 
reģioniem pasaulē un bija slēg-
ta ārzemniekiem. Izbraucot ār-
pus pilsētas, ir vietas, kur aiz ko-
kiem vīd rindu rindām kazar-
mas, kas ļauj nojaust militāristu 
klātbūtni.

Neraugoties ne uz ko, prū-
šu zemes elpa kaut kādā mis-
tiskā veidā pilsētā ir saglabāju-
sies. Vēsturiskajā centrā mazstā-
vu apbūve, ieturēts arhitektūras 
stils, bruģis un šauras ieliņas…

Tādu – līdz 1945.gadam 
prūšu Kēnigsbergu, pēc 2.pa-
saules kara Padomju Savienības 
Kaļiņingradu – iepazinām arī 
mēs, Neretas novada ceļotmī-
lētāji, kuri 3.-5.janvārī pabijām 
šai dažādajā pilsētā ar ļoti sa-
vādo vēsturi. Divu nosauku-
mu pilsēta- Kēnigsberga un 
Kaļiņingrada- reāla un mītiska, 
šeit katrai ielai ir 2 nosaukumi. 
Pilsēta- dārzs, kurā atrodas sla-
venā filozofa Imanuela Kanta 
kapa vieta pie Katedrāles sie-
nām, kur bija iespēja klausīties 
ērģeļmūzikas koncertu un vir-
tuālā pastaiga pa XX gadsim-

ta Kēningsbergu. Apskatījām 
Dzintara muzeju ar leģendāro 
pazudušo Dzintara istabu, iz-
staigājām muzeju -   Frīdlandes 
vārti, kur gides pavadībā izzi-
nājām Kēningsbergas vēsturi. 
Izstaigājām vecos 1909.gada ba-
gātnieku dzīvojamos rajonus ar 
greznām villām un strādnieku 
rindu māju kvartālu, kas arī ir 
ļoti savdabīgs. Bija iespēja pabūt 
Pasaules okeāna muzejā,

Esam veikuši izlūkbrau-
cienu. Mums patika. Nedaudz 
traucēja laika apstākļi, jo ik pa 
brīdim lija. Toties loti laba vies-
nīca, ēdināšanas serviss, iespēja 
nopirkt lietas, kas kaimiņzemē 
daudz lētākas (medikamenti, 
jūras veltes, alkohols, cigaretes, 
arī apģērbs un apavi). Ja arī jūs 
ir ieinteresējusi pilsēta ar diviem 
nosaukumiem un īpašo vēsturi, 
aicinu vēlreiz visus Neretas no-
vada interesentus braucienā 24.-
25.aprīlī uz Kaļiņingradu (cena 
90 EUR).  Pieteikšanās braucie-
nam pie Žannas Miezītes (tele-
fons 29339832 vai e-pastā zan-
na.miezite@gmail.com)

Žanna Miezīte

Pēc desmit gadu pārtrau-
kuma bijušajā Zalves pamat-
skolā svētkiem tika sapos-
ta Ziemassvētku eglīte. Viesu 
uzņemšanai sakārtotas vaja-
dzīgās telpas, kurinātas apa-
ļās krāsnis un klāts tējas vakara 
galds. Vēl ļoti tālu līdz kādrei-
zējās muižas kungu mājas spo-
žumam, bet Sēļu kluba vēlēša-
nās ienest svētku sajūtu vecajā 
skolas namā piepildījās. Starp 
Ziemas saulgriežiem un Jauno 
gadu – 28. decembra vakarā – 
Lielzalves muižas kungu mājas 
Rožu zālē, kas baltām snieg-
pārslu bumbām (autori-Ilona, 
Madara) un rotaļīgām griestu 
gaismiņām (Normunds) rotāta, 
pulcējās tuvi un tāli ciemiņi, gan 
savstarpēji pazīstami, gan pil-
nīgi sveši. Desmit gados bijušie 
skolēni izauguši, vecie skolotāji 
nevar vairs atnākt. Sakuplojušas 
ģimenes, mainījušies laiki un 
dzīves vietas, bet ar skolas vārdu 
kādreiz saistītie būs šajā namā 

vienmēr, kaut domās. 
Ne salidojums, ne ēkas at-

klāšana, bet vienkārši – svēt-
ki. Ziemassvētki – saulgrieži un 
Kristus piedzimšana, aizejošā 
gada atceres svētki, svētki, veltīti 
zalviešiem, atmiņām un piemi-
ņai. Sēļu klubam – svētki mazai 
uzvarai, kas dod gandarījumu 
un apliecinājumu tam, ko da-
rām un kāpēc esam. 

Pasākums šoreiz veltīts pa-
sakām, jo arī aizejošais gads ve-
cajam skolas un muižas namam 
līdzinājies sēļu pasakai, kurā var 
notikt viss,- iespējamais un ne-
iespējamais. Te ir sagadīšanās 
un nejaušības, sapņi un brīnu-
mi, cerība un ticība, labais un 
ļaunais, bet mēs zinām, kas uz-
varēs. Pie uzpostās svētku eglī-
tes pirmo – Piparkūkas pasaku 
– izstāstīja Ilga, bet šī gada pa-
sakas notikumus muižas par-
kā jau no aprīļa bija noskatījusi 
muižas Žagata Cecīlija (Ilma). 
Piparkūka tik daudz bija piere-

dzējusi, ripodama pa Zalves ce-
ļiem un celiņiem, tāpēc abām 
to gribējās citiem parādīt un 
pastāstīt. Žagata bija parkā sa-
lasījusi saldus čiekurus no 
Vāczemes eglēm, ko savulaik (it 
kā) stādījis Zalves mācītājs (čet-
rus gadus) Jaunais Stenders.

 Otrā pasaka, Maijas stāstī-
tā, bija par muižas velniņiem, 
kas izmukuši no elles, tāpat kā 
pazīstamā rakstnieka Rūdolfa 
Blaumaņa pasakas divi velni-
ņi. Mūsu pasakas galvenais va-
ronis bija viņu mazais brālēns 
Rūdolfiņš. Pasakās notiek brīnu-
mi, tāpēc izrādījās, ka Rūdolfiņš 
ar saviem draugiem (Kristers, 
Madara, Ričards, Amanda) no 
muižas klēts, kur palicis auksti 
nakšņot, izdzirduši troksni un 
redzēdami gaismas vecās sko-
las logos, devušies pie mums 
uz skolas zāli. Kā jau velniņiem 
pienākas, gribas blēņas darīt. 
Nočieptās Velnamātes kaltētās 
vaboles gan visiem labi patika 

un viesi nemaz nebaidījās arī no 
raganām, kas Zalvē ieradušās, 
garām lidojot. Izrādās, ka tās 
bija Mazzalves raganiņas ar gal-
veno Raganu (Dzintra) priekš-
galā. Ziņa par slaveno Raganu 
deju ātri izplatījās arī internetā. 

Velniņi varbūt devās atpa-
kaļ uz klēti, bet viesi Ilgas vadī-
bā pa gaišākiem un tumšākiem 
koridoriem izstaigāja skolu. 
Pasākums noslēdzās Muižas la-
sītavā, kur lasāmas grāmatas un 
reizē baudāma tēja vai kafija, pa-
vadot laiku sarunās. Iespējams, 
ka pēc gada tiksimies atkal starp 
Ziemassvētkiem un Jauno gadu, 
kā to ierosināja klātesošie. 

Notikumu gaitu dokumen-
tēja ne tikai viesi ar saviem tele-
foniem, bet arī fotogrāfs Dainis 
Ormanis no Jēkabpils. Lielais 
pasākuma dalībnieku skaits lie-
cina par to, ka senā māja gan vie-
tējiem zalviešiem, gan aizbrau-
kušajiem, bijusi un ir nozīmīga 
viņu dzīves daļa un ka tā jāsagla-

Izlūkbrauciens uz Kaļiņingradu – Kēnigsbergu

Lielzalves muižas Ziemassvētku eglīte
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bā. Bijušo neatsaukt, bet varam 
glabāt atmiņas par mazo lauku 
skoliņu, kurai ir mātes sirdssil-
tums un bērnības gaišums.

Mājā pavisam neierasti tel-
pu nosaukumi pamazām no-
mainīs uzrakstus virs klašu tel-
pām. Te būs ne tikai Rožu zāle, 
kur aiz loga augs un ziedēs rožu 
krūmi, bet arī Zalves vēstures 
istaba, sastāvoša jau no četrām 
telpām, Zalves pamatskolas kla-
se ar īstiem uzskates līdzekļiem 
stundu vadīšanai pirms desmit 
un vairāk gadiem, jaunajai pa-

audzei nepazīstama Pionieru 
istaba, gleznu galerija, ceļotāju 
istaba un arī muižas tēmai vel-
tītas telpas. Svētku dalībnieki 
sanāca Parādes salonā, kur pa-
rakstījās Lielzalves muižas viesu 
grāmatā, bet tēju dzēra Muižas 
lasītavā. Būs Muižas kapela un 
grāfu apartamenti, lai bagātinā-
tu un piepildītu gadsimtus senu 
muižas vēstures stāstu par dzī-
vi Zalvē tik senos laikos. Tā kā 
muižā saimnieko Sēļu klubs, te 
jau iekārtota Sēļu kluba zāle un 
rakstāmkabinets. 

Senākā muižas ēkas daļa bū-
vēta vācu kungu laikos, bet to 
cēla ne jau viņi, bet vietējie ļau-
dis, kas liela daļa bija senās sēļu 
tautiņas pēcteči, tātad – sēļi. 
Atgriežoties leģendām apvīta-
jā mājā, mēs parādām godu ne 
tikai bijušajai Zalves skolai, bet 
arī saviem senčiem, kuru man-
tojums ir mūsos.

Skan neierasti šie vārdi – 
Lielzalves muiža. Visiem zināma 
Mazzalves muiža, kas jau pazīs-
tama kā aktīvs pagasta un nova-
da centrs un populārs tūrisma 

objekts. Līdz ar muižu aiziešanu 
vēsturē zudis Lielzalves vārds. 
Nu to esam atkal cēluši gaismā, 
lai Sēlijai atgrieztu savulaik pa-
zīstamu muižu, senajās kartēs 
ierakstītu un vismaz Kurzemes 
– Zemgales hercogistē labi zinā-
mu. Varbūt tā būs pasaku mui-
ža, bet varbūt vēstures stāsts par 
skaistu un kultūrvēsturiski ba-
gātu vietu. Varbūt abi kopā.

Sēļu klubs novēl visiem 
Sēlijā gaišu Jauno 2020. gadu!

Ilma Svilāne

No novembra līdz Ziemassvētkiem Aizkrauklē norisinājās 
Aizkraukles atklātais basketbola čempionāts basketbolā vīriešiem. 
Sacensībās piedalījās sportisti no Aizkraukles, Kokneses, Plaviņām, 
Lielvārdes, Rembates un Neretas. Sākumā norosinājās pamattur-
nīrs, kur komandas spēlēja cita ar citu. Pēc pamatturnīra pirmajā 
vietā bija Koknese, otrajā – Lielvārde un trešajā – Nereta. Sākoties 
izslēgšanas spēlēm, Neretai ceturdaļfinālā bija jātiekas ar komandu 
no Aizkraukles. Neretas sportisti pārliecinoši uzvarēja. Neretas ko-
mandu pusfinālā jau gaidīja spēcīgā Lielvārdes komanda. Neretieši 
piekāpās spēcīgajai Lielvārdei. Par trešo vietu Neretas komanda cī-
nījās ar komandu no Pļaviņām. Līdzīgā cīņā Neretas komanda izcī-
nīja 3. vietu.

 Neretas komandā spēlēja komandas kapteinis Mairis Dzenis, 
Kristaps Griķis, Juris Zans, Elvijs Demjanovs, Vitolds Zemītis, Gints 
Vizāns, Dagnis Sakne, Kristaps Grava, Miks Kalniņš un Juris Kazins. 
Paldies puišiem par braukšanu uz spēlēm un cīņu, neiztiekot bez 
traumām! Paldies Neretas sporta metodiķim Imantam Silavam par 
dalības maksas samaksāšanu!

Mairis Dzenis, Daiga Naroga

NBA junioru līgā bija paredzēti trīs sabraukumi. Mūsu apakš-
grupā, kurā spēlē Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 12. 
vidusskolas un Krāslavas pamatskolas komandas, kopā bija pare-
dzētas 6 spēles, bet, tā kā spēļu grafiks sakrita ar laiku, kad daudzi 
spēlētāji slimoja, mums izdevās nospēlēt pusi, t.i., 3 spēles. 

 27. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta 
angārā norisinājās otrais posms. Mūsu komanda “Miami Heat” cie-
ta trīs zaudējumus, spēlējot pret spēcīgām komandām no Krāslavas  
un divām Daugavpils komandām. Visās trīs iepriekšminētajās ko-
mandās bērni trenējas basketbola grupās, bet mūsu jaunie basket-

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 11.janvā-
rī norisinājās meistarīgā volejbolista Arkādija Trukša piemiņai veltī-
tais volejbola turnīrs vīriešu komandām  “Arkādija kauss”. Atklāšanā 
sportistus uzrunāja Rita Trukša, pateicoties par dalību šī kausa izcī-
ņā, novēlot interesantas spēles un veiksmīgu dienu.

Uz “Arkādija kausa” izcīņu ieradās 5 komandas no Vecumnieku, 
Kokneses un Neretas novadiem. Sacensību nolikums paredzēja “apļa” 
izspēles sistēmu, kurā izspēlēja 10 spēles, ikvienai komandai savstar-
pēji tiekoties. Jau pirmās spēles apliecināja ineresantu dienu gan spor-
tistiem, gan līdzjutējiem, kurās uzvarētāju notieca 3 setu izspēlē.

Uzvarot 3 spēles ar 2:0 un zaudējot vienā spēlē 1:2, “Arkādija kau-
su” izcīnīja Pilskalnes volejbolisti Jānis Usāns, Jānis Kārtiņš, Valdis 
Kārtiņš, Andris Grīnvalds, Denijs Grīnvalds, Sandris Grīnvalds, 
Raivis Pauniņš. Sudraba medaļas komandas “Bezdelīgas” volejbo-
listiem, bronza – Vecbebru komandai.

Imants Silavs

Aizkraukles atklātajā čempionātā neretieši iegūst trešo vietu

Neretieši piedalās NBA Junioru līgā

Arkādija kauss
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bolisti godam gāja uz laukuma un cīnījās. Neretieši bija apakšgrupas 
jaunākā komanda. Jaunie basketbolisti bija ļoti priecīgi un prasīja, 
kad vēl notiks spēles. Spēlētāji ieguva svarīgu pieredzi, prieku un 
gandarījumu. 

Neretas komandā spēlēja – komandas kapteinis Rihards 
Bokiševs, Rodrigo Jānis Feldmanis, Justs Davidāns, Matīss Davidāns 
,Mārtiņš Šarkūns, Aksels Trainis, Valters Ošiņš, Rajana Al Atriba, 

Tabita Ragele un Gabriela Ignatika, Dominiks Kippari un Arvis 
Usāns. Pirmkārt, piedaloties šajās sacensībās, tiek pārstāvēta skola, 
otrkārt, popularizēts basketbols, sportisks dzīvesveids, un bērnus 
priecē tas, ka pie viņiem paliek basketbola formas. Kurās viņi paši 
spēlēja.

Paldies visiem bērniem par cīņu!
Mairis Dzenis, Daiga Naroga
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• 31.01.–2.02. – dalība starptautiskajā tūrisma izstādē 
“Balttour” Ķīpsalā

• 06.02. pl. 19.00 – Sproģos spēlfilma “Pilsēta pie upes”
• 07.02. pl. 18.00 – Ērberģes muižā Ievas Sutugovas un 

ģitārista Jāņa Bērziņa koncerts (ieeja 5 EUR)
• 08.02. pl. 12.00 – Neretas kultūras namā spēlfilma “Pilsēta 

pie upes”
• 08.02. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens 

uz Dailes teātri uz izrādi “Neiespējamā misija” (pieteikties 
pie M. Varekojas, t. 29169207)

• 14.02. pl. 18.00 – Zalves kultūras namā Didža Meldera 
koncerts

• 15.02. pl. 18.00 – Neretas kultūras namā koncerts “Par 
mīlestību”. Dziedās un spēlēs Aizkraukles mūzikas 
apvienība “Tikai tā”.

• 16.02. pl. 12.30 – Neretas novadpētniecības muzejā 
amatierfilmu stunda “Pa Sēlijas ceļiem un neceļiem”

• 20.02. pl. 17.30 – Ērberģes muižas kamīnzālē V. Kairiša 
spēlfilma “Pilsēta pie upes”

• 23.02. pl. 14.00 – Neretas kultūras namā Seces 
amatierteātra “Dūdenīši” viencēlieni A. Ūdris “Leopolds”, 
K. Štrāle – Dreika “Mīļie nodoklīši” un “Visa pasaule pie 
kājām”

• 27.02. pl. 10.00 – Neretas kultūras namā apvienības “Tims” 
leļļu izrāde bērniem “Mošķu diena”

Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido: Daiga Naroga.
Adrese: Rīgas iela 1, Neretas novads, LV 5118, Tālrunis: 26360019, fakss: 65176536, e-pasts: daigameldere@inbox.lv

Iespiests: SIA „V-print. Tirāža 1000 eksemplāri. Rakstus publicēšanai laikrakstā autoriem iesniegt līdz tekošā mēneša 15. datumam.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz „Neretas novada vēstis” ir obligāta.

Neretas Novada Vēstis

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā februārī
Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā februārī

Dzīve kā sudraba rasa
Krājas man sirdī

Pa lāsei,
 Nolīdama

No ziediem,
Rasodama

No zvaigznēm,
Liedama pilnu

Līdz malām
Sirdi kā zelta krūzi.

                     /V.Veldre/

Sirsnīgi sveicieni 
visiem februāra jubilāriem!

Neretas novada dome

Lai piedalītos iepirkumos, ieinteresētajām personām 
lūdzu reģistrēties savlaicīgi elektronisko iepirkumu 

sistēmā (EIS), jo no 2019. gada 1. oktobra papīra 
formātā nebūs iespējams iesniegt piedāvājumus. 

Sīkāka informācija: 
iepirkumu speciāliste Ineta Ziedāne 

(ineta.ziedane@neretasnovads.lv; tālrunis 65176156)


