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Neretā piemin komunistiskā genocīda upurus
Spītējot šobrīd notiekošajam  valstī

un pasaulē, pie tēlnieka  Induļa Rankas
veidotā pieminekļa “Sāga”  25.martā Ne-
retā  gulst ziedi un noliktas sveces. Ne-
retas novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis, izpilddirektors Rolands
Klibiķis, izglītības un kultūras darba spe-
ciāliste Žanna Miezīte un Neretas kultū-
ras nama vadītāja Inita Kalniņa, izrādot
cieņu pirms 71 gada deportācijās uz Si-
bīriju izsūtītajiem,  visu mūsu vārdā no-
lika ziedus pieminekļa pakājē. Šoreiz
klusumā un mierā. Bez baisā notikuma
skarto klātbūtnes un piemiņas pasā-
kuma. Taču piemiņa joprojām ir dzīva
un neizdzēšama. Tā joprojām ir Sibīriju
pārdzīvojušo skaudru sāpju pilnajās at-
miņās, pārdzīvojumos par nodarīto pā-
restību  un  ģimenē glabātajos stāstos par
svešumā pavadīto laiku.

Daiga Naroga

No kreisās puses: pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis, izglītības un 
kultūras darba speciāliste Žanna Miezīte, Neretas kultūras nama vadītāja 

Inita Kalniņa un domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
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Piedāvājam darbu vidusskolas direktoram
Neretas novada pašvaldības 

Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Neretas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Ne-
retas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu, prof.kods
1345 08, uz nenoteiktu laiku, darba laiks - 40 stundas nedēļā, at-
algojums – 1209,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie darba pienākumi:
l nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu

un pamatuzdevumu izpildi;
l nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo

aktu, iestādes nolikuma, Neretas novada domes lēmumu un rī-
kojumu ievērošanu;

l nodrošināt iestādes materiālo bāzi, inventāra un citu ma-
teriālo un citu finanšu vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;

l nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo lī-
dzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;

l sagatavot un iesniegt Neretas novada domē iestādes bu-
džeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kon-
trolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši
apstiprinātajam iestādes budžetam;

l dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimnie-
cisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmu;

l veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas u.c. pārskatu sa-
gatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām un pēc Neretas novada domes pieprasījuma,
savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību
saistītos dokumentus;

l vadīt iestādi saskaņā ar Latvijas Republikas profesionālās
izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, no-
drošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem;

l veicināt iestādes pedagogu profesionālo izaugsmi un tālākiz-
glītību, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu

iestādē un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
l organizēt izglītojamo uzņemšanu iestādē atbilstoši nor-

matīvo aktu prasībām;
l pārējie pienākumi pildāmi saskaņā ar spēkā esošajiem

normatīvajiem aktiem, kā arī darba līguma nosacījumiem un
amata pienākumu aprakstu.

Pieteikumus iesniegt no 24.aprīļa līdz 12.maijam (ieskai-
tot)  plkst. 17:00. 

Pieteikumus var iesniegt: 
l personīgi, slēgtā aploksnē Neretas novada pašvaldības

Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā,
Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā,  ar norādi “Konkursam
uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu”
(iepriekš sazinoties pa tālr. 65176166), 

l nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu doku-
mentu uz e-pastu: dome@neretasnovads.lv, ar norādi “Konkur-
sam uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora amatu”, 

l pa pastu: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta,
Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, ar norādi “Konkur-
sam uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora
amatu”.  

Tālrunis uzziņām: Neretas novada pašvaldības priekšsēdē-
tājs – Arvīds Kviesis, tālrunis: 26345400.

Pretendentiem jāiesniedz dokumenti saskaņā ar konkursa
nolikumā prasīto.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties www.neretas-
novads.lv un  www.neretasskola.lv.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrā-
dāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši norma-
tīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju
par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām ISR:
datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts,
9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

Piedāvājam darbu komunālās daļas 
vadītājam Neretas novada pašvaldības

Mazzalves pagasta pārvaldē

Darba līgums uz nenoteiktu laiku /pārbaudes laiks 3 mēneši/
Darba alga bruto – no EUR 781 līdz EUR 858
Summētais darba laiks
Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību (pārbaudes laikā

viena istaba, pēc pārbaudes laika atsevišķs dzīvoklis)
Sīkāk interesēties pa tālruni 65175241, mob. 26320931
Prasības kandidātiem
l augstākā vai vidējā speciālā izglītība, priekšroka speciālis-

tiem ar darba pieredzi komunālā dienesta, struktūrvienības, uz-
ņēmuma, kas sniedz komunālos pakalpojumus, darbā;

l komunālās daļas kompetences ietvaros prast sagatavot lī-
gumprojektus un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;

l spēja organizēt un nodrošināt komunālo pakalpojumu
sniegšanu klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi, no-
tekūdeņu savākšanu un siltumapgādi;

l spēja nodrošināt pašvaldībai piederošo sistēmu efektīvu
darbību;

l spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar
novada iedzīvotājiem un iestādēm, komunikabilitāte;

l augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;
l labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
l B kategorijas autovadītāja apliecība.
Komunālās daļas vadītāja vispārīgie pienākumi

l organizēt, vadīt un attīstīt komunālās daļas darbību;
l organizēt, kontrolēt komunālās daļas darbinieku pienā-

kumu izpildi;

l atbildēt par piešķirto budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu;
l izstrādāt nepieciešamās specifikācijas pašvaldības iepir-

kuma procedūru veikšanai;
l nodrošināt pašvaldības rīcībā esošo ielu un laukumu uz-

turēšanu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu, pašvaldības kap-
sētu teritoriju, zaļās zonas apsaimniekošanu un labiekārtošanu,
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu u.c.

l sagatavot atskaites, kas saistītas ar komunālo pakalpojumu
sniegšanu

Pieteikuma dokumenti
l Iesniegums un motivācijas vēstule
l CV
l Izglītības dokumentu kopijas
l Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu

dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.
Pieteikumus sūtīt elektroniski : zeltite.odina@neretasno-

vads.lv, vai pa pastu, vai iesniegt personīgi Mazzalves pagasta
pārvaldē līdz 2020. gada 1.maijam – Liepu ielā 2, Ērberģē,
Mazzalves pagastā , Neretas novadā, LV-5133.

Paziņojums Neretas pagasta iedzīvotājiem!

No 24.-27. aprīlim Neretas pagasta iedzīvotājiem  darbnīcu
teritorijā, iebraucot no Pasta ielas puses,  būs iespēja nodot
negabarīta atkritumus konteinerī. Lūdzam iedzīvotājus izman-
tot iespēju un bez maksas atbrīvoties no negabarīta atkritu-
miem! Lūgums nemest auto riepas! Atkritumus konteinerī
novietot maksimāli  izjauktā veidā! 
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Apstiprināja grozījumus Neretas novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Neretas novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam”. 

Apstiprināja Neretas novada attīstības programmas aktuali-
zēto Investīciju plānu.

Apstiprināja Neretas novada pašvaldības iedzīvotāju inicia-
tīvu projektu “Konkursa “Darīsim kopā!””’  nolikumu. 

Atbalstīja Jaunjelgavas novada domes darījumu “Par Jaunjel-
gavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Vālodzes”,
kadastra numurs 3286 004 0242, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas
novadā, atsavināšanu, rīkojot izsoli”.

Atzina par spēku zaudējušu 2016.gada 30. jūnija Neretas no-
vada domes lēmumu Nr.123 “Par nekustamā īpašuma- zemes
gabalu „Liepkalni”, Zalves pagasts, Neretas novads, atsavinā-
šanu”.

Piešķīra pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 340.00 EUR
apmērā 2 personām, pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā kop-
summā 300 EUR apmērā 7 personām un  pabalstu Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem kopsummā 350
EUR apmērā  7 personām.

Ierakstīja zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldības vārda
nekustamo īpašumu “Ārmanīši”  (kadastra nr. 3296 005 0014)
ar kopējo platību 23.6 ha, kas sastāv 3  zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumiem 3296 005 0068  (5,2 ha), 3296 009 0077
(11,3 ha) un 3296 009 0078 (7.1 ha).

Noteica tūrisma pakalpojumu maksu Ērberģes muižā:
l ekskursija Ērberģes muižā ( grupa līdz 9 personām) gida

pavadībā -  EUR 2.00  ar PVN  no personas;
l bērniem līdz 5 gadu vecumam ekskursija gida pavadībā  -

bezmaksas;
l bērniem no 5  līdz 15  gadu vecumam 1.50 EUR ar PVN

no personas;
l pensionāriem 1,50 EUR ar PVN no personas. 
Ekskursija ar teatralizētu uzvedumu Ērberģes muižā un ap-

kārtnē (grupa no 10 un vairāk personām) – EUR 5.00 ar PVN
no personas:

l bērniem līdz 5 gadu vecumam  -  bezmaksas;
l bērniem no 5  līdz 15  gadu vecumam 3.50 EUR ar PVN

no personas;
l pensionāriem 3,50 EUR ar PVN no personas.
„Raganiskais cienasts” (ja izmanto ekskursiju ar teatralizēto

uzvedumu) – EUR 2.00 ar PVN no personas. 
Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ne-

retas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmu
nekustamajā īpašumā “Dēliņi”, Mazzalves pagastā, Neretas no-
vadā kadastra apzīmējums 3266 012 0065, pirmajā zemes gabalā

ar kadastra apzīmējumu Nr.3266 012 0065, kopplatība 5,3 ha,
pārdodamais apjoms – 1297,77 m3.

Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ne-
retas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmu
nekustamajā īpašumā “Dēliņi”, Mazzalves pagastā, Neretas no-
vadā, kadastra apzīmējums 3266 012 0065, otrajā zemes gabalā
ar kadastra apzīmējumu Nr.3266 001 0084, kopplatība 1,0 ha,
pārdodamais apjoms – 252,35 m3.

Nolēma pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Ne-
retas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – cirsmu
nekustamajā īpašumā “Cūciņas”, Mazzalves pagastā, Neretas no-
vadā, kadastra apzīmējums 3266 013 0081, kopplatība 3,66 ha,
pārdodamais apjoms – 780,29 m3.

Mainīja Neretas novada Zalves pagastam piederošajam ne-
kustamajam īpašumam „Pļavas pie Priedes kapiem”, Zalves pa-
gasts, Neretas novads, ar kadastra Nr. 3296 008 0087, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi -  Zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi, kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir kapu teritorija (kods 0907).
Sadalīja īpašumu “Pļavas pie Priedes kapiem” ar kadastra nr.
3296 008 0087 un izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Jaunie
Priedes kapi”.

Iznomāja  I.K. divus zemes gabalus : daļu 0.47 ha platībā no
zemes gabala  ar kadastra apzīmējumu 3266 008 0123 un zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 3266 008 0136 un platību 0,35
ha, kuri atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā, nosakot
nomas maksu  1.5% apmērā no iznomāto zemes gabalu kadas-
trālās vērtības.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu A. A, dzīvojamā mājā Jāņu ielā 2, dzīvokli Nr.5 ar
kopējo dzīvojamo platību 25.8 m2, Neretā, Neretas pagastā, Ne-
retas novadā.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu V.V. un viņa 2 ģimenes locekļiem.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu I. K. dzīvojamā mājā „Ābelītes”, dzīvokli Nr.2 ar
kopējo dzīvojamo platību 27,3 m2, Zalves pagastā, Neretas no-
vadā. 

Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Puļpi-1”, Neretas novada Neretas pagastā.

Noteica  nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par:
l I ceturksni  - 2020.gada 15.maijs;
l II ceturksni -  15.augusts;
l III ceturksni - 15.novembris;
l IV ceturksnis - 15.decembris.

26.marta sēdē pieņemtie lēmumi

Nolēma  ar 6.aprīli nodrošināt siltās pusdienas vai pārtikas
pakas ( pēc vecāku izvēles) 5-.6.g. audzēkņiem, 1.-9.klašu sko-
lēniem un pirmsskolas audzēkņiem no trūcīgām,  maznodroši-
nātām un daudzbērnu ģimenēm, kas apmeklē  Neretas novada
izglītības iestādes. Pārējiem izglītojamiem nodrošinās ēdināšanu
budžetā ieplānoto finanšu līdzekļu ietvaros.

Nolēma piešķirt  finanšu līdzekļus SIA “ 2ABūve”  no nepa-
redzētiem gadījumiem 2020.gada 17.aprīļa vētras nodarīta-
jiem postījumiem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

sporta halles jumta seguma bojājumiem.
Atbalstīja  A.Grīnberga grāmatas “Katru dienu ar piesitienu”

izdošanu, piešķirot finansējumu 45 eksemplāru iegādei 360 euro
apmērā. 

Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus Mazzalves pagasta pārval-
dei no neparedzētiem gadījumiem 2020.gada 17.aprīļa vētras
nodarītajiem postījumiem Mazzalves pamatskolas  sporta an-
gāra piebūves jumta seguma nomaiņai  EUR 4309.91 (ar PVN)
apmērā.

6.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi
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Šis laiks piespiež mācīties visiem
Attālinātā mācīšanās turpinās. Ārkār-

tējā situācija un ar to saistītās rīcības tika
pagarinātas līdz 12.maijam.Visticamāk tā
arī tiks noslēgts mācību gads. Vērtējumus
skolēni saņems, summējot sasniegumus
gan pirms covid -19 izraisīto mācīšanās
pārmaiņu laikā, gan attālinātās mācīšanās
procesā pārbaudījumos gūtos vērtējumus.
Vēl nav skaidrs arī jautājums par eksāme-
niem 9. un 12.klašu audzēkņiem. Viss at-
karīgs, cik ātri izkļūsim no ārkārtējās
situācijas.

Par spīti visam mācības notiek. Notiek
attālināti. Šāda darba organizācijas forma
bez šaubām prasa ļoti lielu slodzi gan sa-
gatavošanās procesā, gan darbu vērtēšanā,
jo ir neierasta. Bet ir arī ļoti labs moments
- iespēja sarunāties ar katru skolēnu indi-
viduāli - palielīt, pamudināt, atbalstīt, kas
ikdienā ne vienmēr ir iespējams lielās stei-
gas un aizņemtības dēļ. Tagad skolēni
(īpaši jaunāko klašu bērni) neskaitāmas
reizes sazinās  ar saviem skolotājiem, lai
uzprasītu nesaprotamo, lai palūgtu pa-
domu, kā piekļūt uzdevumam vai kā to
nosūtīt skolotājam. Starp lielākajiem izai-
cinājumiem skolotāji min: prasmes pare-
dzēt pietiekamu darba apjomu vienai
stundai; izveidot interesantu, lietderīgu un
saturīgu darbu, kuru skolēns pildīs patstā-
vīgi; panākt skolēnu atsaucību, ieinteresē-
tību un atbildību; kā arī pilnveidot IT
zināšanas. Skolās aicina gan vecākus, gan
skolēnus sazināties ar skolotājiem, ja paliek
kas neskaidrs. Bet ir ļoti svarīgi katram sa-
prast, ka attālinātā mācīšanās nemaina
darba režīmu, mainās tikai darba organi-
zācijas forma. Mācības attālināti nav brīv-
dienas. Ir jāmācās, un tā ir visu mūsu
atbildība – gan skolotāju, gan skolēnu, gan
skolēnu vecāku. Skološanos atbalsta arī te-

levīzija – tapis izglītojošais TV kanāls
“Tava klase”, ko skolotāji atsevišķos gadī-
jumos skolēniem lūdz skatīties, un arī tas
ir viens no attālinātās mācīšanās veidiem.

Skolas vairāk vai mazāk sekmīgi cenšas
risināt arī sasāpējušo nepietiekamas jaudas
un novecojušo datoru un viedierīču  prob-
lēmu – skolēniem uz attālinātās mācīšanās
laiku tiek nodoti lietošanā skolas datori.
Visiem skolēniem ir nodrošināta piekļuve
jaunākajām Microsoft Office lietotnēm
“online” režīmā un datu glabātuvei OneD-
rive “mākonī”. Papildus no IZM projektā
saņemtajai datorplanšetei Mazzalves pa-
matskola no saviem līdzekļiem ir iegādā-
jusies 10 jaunus planšetdatorus, kuros
skolā tika instalēta pašlaik tiešsaistes no-
drošināšanai ļoti nepieciešamā platforma
ZOOM un cita skolēniem mācībām nepie-
ciešamā programatūra, kuri attālinātās
mācīšanās laikā tiek izsniegti daudzbērnu
ģimeņu skolēniem, kur dažreiz ar vienu

datoru jāpaspēj izpildīt uzdotie uzdevumi
3 un pat 4 bērniem.

Beidzoties ārkārtējai situācijai, datori
tiks atgriezti skolā un ar tiem būs iespē-
jams strādāt klasēs, dažādojot mācību me-
todes un pilnveidojot datorprasmes.

Šai sarežģītajā laikā visi esam spiesti
mācīties un apgūt jaunas prasmes – gan
skolotāji, meklējot labākās platformas dar-
bam ar skolēniem attālināti, gan skolēni,
pildot uzdevumus un reizē ļoti straujiem
soļiem apgūstot jaunas iemaņas, īpaši da-
torzinībās, gan vecāki, īpaši jaunāko klašu
bērnu mammas un tēti, palīdzot bērniem
tikt galā ar izaicinājumiem un paši māco-
ties līdzi. 

Lai mums visiem šis laiks ir arī kā
jaunu, līdz šim neapgūtu prasmju veidoša-
nas laiks. Viss iemācītais dzīvē noder! Vēlu
izturību, pacietību un savstarpēju sapratni!

Žanna Miezīte

Teātra izrādes nāk uz mājām!
Lai iekrāsotu ikdienu košākām krāsām,  aicinām apmeklēt

teātra izrādes virtuāli.
https://www.dailesteatris.lv/lv/starpbridis šeit varēs skatīt re-

pertuāru ar senākiem Dailes teātra iestudējumiem, kurus dzīvajā
izpildījumā redzēt vairs nav iespējams. Izrādes būs pieejamas uz
laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un apmeklēt
teātri klātienē nav iespējams. 

Tāpat ar interesantu ideju un piedāvājumu pie saviem skatītājiem
nācis Nacionālais teātris https://teatris.lv/jaunumi/aicinam-uz-speli-
izvelies-izradi-pats Viņiem ir interesanta spēle ar skatītājiem ‘’Izvēlies
izrādi pats’’. Šai nedēļas nogalei skatītāji ir nobalsojuši par izrādi
“LATGOLA.LV”. Izrāde būs pieejama no 3. aprīļa plkst. 19.00.

Arī Jaunais Rīgas Teātris turpina iepriecināt savus skatītājus.
Turpinās iesāktais projekts JRT LASA GRĀMATAS MĀJĀS.
Kamēr teātris slēgts un visiem jāpaliek mājas, aktieri izvēlas grā-
matas, ko lasīt mums. Visi video lasījumi vienuviet JRT vimeo
kontā – https://vimeo.com/jaunaisrigasteatris
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Valsts posmā – III pakāpe
Tā kā valstī izsludināta ārkārtas situācija, tāpēc 3. aprīlī 44. zināt-

niskās pētniecības darbu konferences valsts posms pirmo reizi no-
tika attālināti, tas ir,  izmantojot attālinātās komunikācijas formas. 

Iepriekš skolēni iesūtīja savu darbu prezentācijas video for-
mātā un digitāli sagatavotu plakātu – stenda ziņojumu. Ar to
vērtēšanas komisija bija iepazinusies. Aizstāvēšanas dienā sko-
lēni iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisiju. 

No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas uz valsts posmu
tika izvirzīti Trīna Pavloviča un Kārlis Plusniņš ar kopīgi izstrā-
dāto zinātniskās pētniecības darbu (turpmāk ZPD) „Plaģiātisms
mūsdienu latviešu populārajā mūzikā” mūzikas un māksla no-
zarē. Ar mūsdienu mūziku domāta tā, kas radīta laika posmā
kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Darba autori noskaidroja jauniešu informētību par plaģiātismu,
izpētīja LR autortiesību aizsardzības struktūras, intervēja autortie-
sību un mūzikas jomas ekspertus, uzzināja plaģiātisma noteikšanas
kritērijus mūzikā, noskaidroja plaģiātisma statistiku latviešu mūzikā,
noteica plaģiātismu divos latviešu skaņdarbos.

Pētījuma laikā atklājās, ka jauniešu zināšanas par plaģiātismu
ir nepietiekamas. Plaģiātisma un autortiesību joma Latvijā nav
līdz galam sakārtota, plaģiātisma gadījumu latviešu populārajā
mūzikā ir daudz, bet par tiem dažādu iemeslu dēļ netiek runāts.
Pētniecības procesā tika intervēti 11 cilvēki – savas jomas ek-
sperti vai kādā jautājumā kompetentas personas. Rakstiskas in-
tervijas (elektroniskas sarakstes formā) tika veiktas ar Guntaru
Raču, Tomu Grēviņu, Anitu Sosnovsku, Mārci Krūmiņu, Gun-
taru Prāni, Edgaru Saksonu, Miku Ozoliņu, Sērenu Petersenu
un Andri Brīnumu. Mutiskas intervijas, tiekoties klātienē, tika
veiktas ar Uldi Rudaku, Ievu Kolmani un Anitu Sosnovsku.

Hipotēze apstiprinājās, jo atklājās 2 oficiāli atzīti plaģiātisma
gadījumi.

Pētījumu var praktiski pielietot skolā mūzikas, mākslas, so-
ciālo zinību, kulturoloģijas un ekonomikas stundās.

Trīna Pavloviča un Kārlis Plusniņš valsts posmā ieguva III
pakāpi.

Šo ZPD  vadīja skolotāja Dita Pavloviča, kam katrs jauns
darbs ir izaicinājums. Jau otro gadu skolēniem stenda referātu
prezentācijai iepriekš bija jāizveido plakāta digitālā sagatave. 

Dace: „Kā veido plakāta digitālo sagatavi?” 
Dita: „Plakāta sagatavi veidojam kopā. Vispirms kopā ar darba

autoriem atlasām svarīgāko informāciju, tad mēģinām to loģiski un
strukturēti izkārtot uz plakāta sagataves. Formāts ir ļoti liels, tas viss
labi jāaizpilda arī no kompozicionālā viedokļa, jāsaskaņo kopējā
krāsu gamma, burtu lielums, fonti. Man kā mākslas skolotājai tas ir
nopietns uzdevums, un pieeju tam ļoti stingri. Galā kā punkts uz I
ir manas labas paziņas, profesionālas maketētājas, ieteikumi. Tieši

tāpēc biju mazliet pārsteigta, ka vērtējumā jauniešu plakāts saņēma
tikai 8 punktus no 10. Iespējams, tieši tādēļ, ka šogad tas netika iz-
drukāts, komisija to skatīja vien datora ekrānā.”

Dace: „Cik daudz laika aizņēma sava darba prezentācijas izvei-
došana video formātā?”

Trīna: „Video „scenāriju” sākām pamazām plānot un rakstīt ap-
tuveni piecas dienas pirms iesniegšanas termiņa. Filmēšana notika
pēdējās divās dienās. Grūtības sagādāja nevis laika trūkums, bet gan
26 lappušu gara zinātniskā darba ietilpināšana 3 minūšu garā video.”

Dace: „Zinu, ka bija paredzētas trīs tiešsaistes diskusijas ar vērtē-
šanas komisiju! Pastāsti par tām!

Kārlis: „Lai arī mēs gaidījām trīs diskusijas, bija tikai divas. At-
mosfēra bija brīvāka nekā reģionālajā konferencē, un mums bija ie-
spēja uzzināt vērtētāju domas par mūsu ZPD. Manuprāt, viss
noritēja labi. Vērtētāji uzdeva jautājumus, uz kuriem mēs pratām at-
bildēt, un paši šķita ieinteresēti.”

Dace: „Zemgales posmā jūs savu ZPD prezentējāt klātienē, valstī
– neklātienē. Kurš no veidiem tev patika labāk un kāpēc?”

Trīna: „Pavisam noteikti labāk ir klātienē. Atrodoties konferencē,
gan vērtētāji, gan skolēni var labāk cits citu saprast, jo liela daļa ko-
munikācijas taču ir neverbāla.”

Kārlis: „Man laikam labāk patika prezentēšana klātienē. Ir vieglāk
pastāstīt par darbu, ja ir tikai viens mēģinājums. Video filmēšana
nav tik nopietna. Tā kā to var pārfilmēt vairākas reizes, tu centies
nofilmēt perfekto prezentāciju, bet tas, protams, tā arī neizdodas.”

Dace: „Ko tu gribētu teikt savai darba vadītājai?”
Trīna: „Sarežģīts jautājums, jo darba rakstīšanas process bija garš

un piepildīts ar ļoti atšķirīgiem, vieglākiem un grūtākiem, brīžiem.
„Čau, mammu! Labdien, skolotāja Dita! Paldies, ka iemācījāt nebai-
dīties meklēt atbildes uz mums svarīgiem jautājumiem arī tad, ja
ceļš uz tām ir tāls un ne vienmēr patīkams.” ”

Kārlis: “Liels paldies, ka strādājāt kopā ar mums gada garumā!
Man ir prieks, ka ZPD rakstīšana ar jums bija ne tikai darbs, bet arī
interesanta pieredze, kas man noderēs arī turpmāk.”

Dace: „Ko darba vadītāja gribētu teikt par saviem skolēniem –
ZPD autoriem?”

Dita: „Jaunieši ar izcilām darba spējām un plašām, daudzpu-
sīgām zināšanām. Tik perfekti darba izstrādes procesā, ka reizēm
man pat nācās viņus mudināt kādas otršķirīgas lietas “ņemt vien-
kāršāk”. Abi, gan Trīna, gan Kārlis, ir ļoti labi runātāji, tādēļ man
nebija ne mazāko šaubu par to, ka darba aizstāvēšanā viņi būs lie-
liski. Tā arī bija. Gribu viņiem teikt slaveno frāzi no filmas “Titā-
niks”: “Man bija tas gods spēlēt ar jums!” ”

Dace Kronīte, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Ņemot vērā, ka slimība ir jauna un šajā
jomā nav pietiekami daudz pētījumu, bet
atsevišķos gadījumos tomēr COVID-19
vīrusa klātbūtne ir konstatēta arī dzīvnie-
kiem, Pārtikas un veterinārais dienests ai-
cina būt piesardzīgiem:

1. neglaudi svešus un klaiņojošus mājdzīv-
niekus, netuvojies tiem, neņem uz mājām;

2. pēc jebkura kontakta ar mājdzīv-
nieku (arī tad, ja tas ir tavs mājdzīvnieks)
mazgā rokas;

3. svešiem cilvēkiem glaudīt tavu māj-
dzīvnieku;

4. pastaigas laikā neļauj savam māj-
dzīvniekam kontaktēties ar citiem māj-
dzīvniekiem;

5. ja tev ir apstiprināta saslimšana ar
COVID-19, izvairies no pārāk cieša kon-
takta ar savu mājdzīvnieku (netuvini māj-
dzīvniekam seju, neglaudi mājdzīvnieku).

6. ja slimošanas laikā nav kas par tavu
mājdzīvnieku parūpējas, ievieto to PVD
reģistrētā veterinārajā klīnikā, patversmē
vai viesnīcā (iepriekš piesakoties, kā arī
informējot šo vietu par to, ka dzīvnieka
īpašnieks ir COVID pozitīvs).

Par COVID-19 iespējamo izplatību ar mājas (istabas) dzīvniekiem
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Izsoles 
Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu

soli pārdod meža īpašuma ‘’CŪCIŅAS’’, kadastra Nr.3266 013
0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 01; 04;
08; 09; 10; 11  nogabalu - platība 3,73  ha - cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena - 2300,00 euro.
Dalības maksa - 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.
Nodrošinājums - 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākum-

cenas.
Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.11.20 Mazzalves pa-

gasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā,
Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz
2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzal-
ves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā
www.neretasnovads.lv.

r  r  r

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’DĒLIŅI’’, kadastra Nr.3266
012 0065, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla
09.;10.;15.;16.- nogabalu - platība 5,33  ha - cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena - 37000,00 euro.
Dalības maksa - 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.
Nodrošinājums - 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākum-

cenas.
Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.10.00 Mazzalves pa-

gasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā,
Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz
2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzal-
ves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā
www.neretasnovads.lv.

r  r  r

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdod meža īpašuma ‘’DĒLIŅI’’, kadastra Nr.3266 001
0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04; 05 no-
gabalu - platība 0,94  ha - cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena - 920,00 euro.
Dalības maksa - 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.
Nodrošinājums - 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākum-

cenas.
Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.10.40 Mazzalves pa-

gasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā,
Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz
2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, ie-
priekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzal-
ves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā
www.neretasnovads.lv.

r  r  r

Izsole dzīvokļa īpašumam Nr.2 Dzirnavu ielā 19, Neretā,
Neretas pagastā, Neretas novadā

09/04/2020 Izsoles
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā

izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar aug-
šupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2
Dzirnavu ielā 19, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, ka-
dastra Nr.3270 900 0089, izsoles sākums – 24.04.2020., izsoles
noslēgums – 25.05.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR
800.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 80.00;

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.05.2020. jāie-
maksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
norēķinu kontā AS “Citadele banka”
Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu
vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elek-
troniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/up-
load/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta no-
maksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrē-
ķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārval-
dītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka”
Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi:
https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

Noteikti jauni 
nekustamā īpašuma 

nodokļa samaksas termiņi
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Saeima ir

pieņēmusi likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku no-
vēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 iz-
platību”, kas ļauj pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, tos pārceļot
uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

26. martā  Neretas novada domes deputāti  sēdē lēma
par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu paga-
rināšanu, pārceļot uz vēlāku laiku to nomaksas termiņus:

I ceturksni  - 2020.gada 15.maijs;
II ceturksni - 2020.gada 15.augusts;
III ceturksni - 2020.gada 15.novembris;
IV ceturksnis - 2020.gada 15.decembris.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 66930078 
(nekustamo nodokļu speciāliste Mirdza Brūniņa); 

mirdza.brunina@neretasnovads.lv
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Pavasaris tomēr būs arī 2020.gadā!
Mazpulcēnu darbi pavasarī un vasarā

Neskatoties uz šī brīža situāciju, pavasaris tā vien mudina
ķerties klāt pie mazpulcēnu projektu darbu plānošanas un veik-
šanas! Lai arī darbojamies attālināti, tomēr visi kopā. Šajā ne-
parastajā situācijā, kad nav jāiet uz skolu, bet tomēr jāmācās,
laiks brīviem brīžiem varbūt kļūst garāks. Ja pirms ārkārtas si-
tuācijas un lieguma pulcēties diezgan daudz laika pavadījāt
ārpus mājas kopā ar draugiem, tagad atpūtai, izklaidēm jāatrod
cits piepildījums. Un varbūt tieši tagad jāpadomā par iesaistīša-
nos kādos mazpulka projektos, bet rudenī pasākumos? Darbo-
šanās mazpulkā ir savdabīgs izaicinājums: pašam izdomāt
darāmo, saplānot, kā to visu paveikt, paredzēt rezultātu, beigās
rudens forumā prezentējot veikumu, guvumus, zaudējumus,
jauniegūtās zināšanas un prasmes. Turklāt, pēdējos piecos gados
mainās arī mazpulku darbu saturs, jo pasaulē mainās ražošana,
dzīves veids, lietu kārtība gandrīz visās dzīves jomās. Vairs nav
obligāta prasība mazpulcēnam nodarboties ar lauka darbiem. Ja
nav savas saimniecības, var rosīties garāžā vai kopā ar tēti viņa
darbnīcā kaut ko meistarojot, būvējot, montējot. Meitenes var
nodarboties ar rokdarbiem, mākslām utml. Mazpulcēni var pie-
vērsties pētnieciskajiem darbiem, tos prezentējot gan skolā, gan
mazpulku skatēs.

Biedrības “Latvijas Mazpulki” mājas lapā www.mazpulki.lv
padomes priekšsēdētāja Gundega Jēkabsone raksta, ka “dau-
dziem projektu plānošana būs izaicinājums. Būsim radoši šajā
laikā”.  Viņa rosina tagad vairāk darboties praktiski un ārā. Do-
kumentus sakārtosim vēlāk, bet lielākie varbūt tieši var īstenot
jaunus digitālus risinājumus projektu darbā.

Ko darīt ar grupu projektiem? Šī brīža apstākļos, kad dar-
bojas ārkārtas stāvokļa ieviestie noteikumi un noliegta pulcē-
šanās, mazpulcēni no ģimenēm, kurās aug vairāki bērni, var
realizēt grupas projektus. Turklāt, pētnieciskos grupas pro-
jektus var veikt attālināti, bet citus projektus varbūt var atlikt
uz vasaras otru pusi, rudeni. Varbūt ir pat iespējami distancēti
grupas projekti, kad katrs savā laikā un savā vietā īsteno kādu
darbiņu ar kopīgu mērķi. Vēl ir laiks sākt! Tā vēlos aicināt
visus Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mazpulcēnus
un viņu draugus, kuri nevar izdomāt, ko darīt brīvajā laikā
ārpus attālinātās mācīšanās. Līdzi pasaulei un notikumiem
mainās Latvijas Mazpulki. Šogad attālinātai sadarbībai maz-
pulkos ir Latvijas Mazpulku padomes aicinājums nenokavēt
sēju, stādīšanu, kā arī paspēt noķert ideju darbiņam, lai vasarā
paveiktu iecerēto, rudenī to aprakstītu un prezentētu rudens
skatēs novados. 

Biedrības mājas lapā sadaļā “Biedriem” publicētas tēmas
prioritārajiem projektu darbiem. Tos var veikt gan viens, gan
kopā ar māsu vai brāli, aicinot palīgā arī vecākus. Prioritārie
projekti nozīmē to, ka izvēloties kādu no ieteiktajiem darbiem,
mazpulcēns piedalās pētījumā vai citā projektā visas Latvijas
mērogā. Tādēļ, ja darbs iesākts, to būtu jāveic līdz beigām. Pie-
mēram projekts “No sēklas līdz sugām bagātām pļavām” vasarā
jāvāc pļavas augu sēklas, jāpieraksta, kurā pļavā un kad tās ie-
vāktas, jāsaglabā un rudenī jānodod projekta vadītājiem. To
mierīgi var veikt mazpulcēns viens pats (individuālais projekts)
vai kopā ar māsām, brāļiem (grupas projekts) un vecāku atbalstu
pļavās, kuras atrodas jūsu dzīves vietas tuvumā. Projektu orga-
nizē un vada Latvijas Mazpulki kopā ar Latvijas Dabas fondu,
tāpēc jāievēro projekta ieteikumi, prasības un precīzi jāvāc sēk-
las, jāžāvē, jāapraksta vākums pēc norādēm.

Arī Latvijas Vides fonda projekts “Mana zaļā pēda” vērsts uz
izpēti, cik videi draudzīgi mazpulcēns un apkārtējie dzīvo ik-
dienā. Projektā “Koka auto” jāizgatavo savs koka auto modelis,
lai to demonstrētu rudens skatē. Ja neesi nekad to darījis, mājas
lapā ir auto rasējumi un padomi izgatavošanā. Pamatskolas un
vidusskolas posmā var piedalīties Latvijas Ģenerāļu kluba rīkotā
un mazpulku padomes atbalstītā ikgadējā konkursā “Latviešu
karavīrs laikmetu griežos”.

Mazpulcēni un viņu draugi, topošie mazpulcēni, protams,
var izvēlēties arī paši savus projektu darbus neatkarīgi no ietei-
kumiem. Lai arī kādas būtu jūsu ieceres, par izvēlētajiem pro-
jektiem līdz 5.maijam jāpaziņo man kā mazpulka vadītājai,
lai sarakstu varu iesniegt padomei Rīgā. Tādi noteikumi maz-
pulkos visu laiku, jo mēs esam biedrība ar noteiktu kārtību un
statūtu noteikumiem. Tā tiek koordinēts un organizēts katra
mazpulka un visas biedrības “Latvijas Mazpulki” darbs. Rudenī
varēs precizēt, sakārtot projektus, jo pavasarī nav iespējams ļoti
precīzi lietas un darbus saplānot, tādēļ, ka ir neparedzami dabas
apstākļi, notikumi vai citi traucējumi un nevaram izdarīt visu
tā, kā bija plānots. Gan plānojot darbus, gan tos realizējot var
rasties daudz jautājumu un neskaidrību. Šādā gadījumā pēc pa-
doma, konsultācijas, palīdzības var griezties gan pie manis –
mazpulka vadītājas, gan meklēt Latvijas Mazpulku mājas lapā.
Lai mums kopā veicas darbi! Lai visiem veselība, možs gars, čak-
las rokas un silta sirds!

Joprojām 116.Neretas mazpulka vadītāja 
Lidija Ozoliņa

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) ir ieviestas jaunas funkcionalitātes,
kas ļauj klientiem pašiem veikt noteiktas darbības sistēmā.

Iespēja EPS lietotājam sevi atbloķēt
Ja EPS lietotājam ir bloķēta pieeja sistēmai dēļ kļūdainas au-

torizācijas vai dēļ paroles derīguma termiņa beigām, EPS parā-
dīsies paziņojums, kā arī ikona par atbloķēšanas iespēju.

Ir vairākas iespējas kā klients var pats sevi atbloķēt:
– nospiežot ikonu “Atbloķēt” un norādot lietotāja vārdu un e-

pastu, pēc atbloķēšanas lietotājs savā e-pastā saņems jauno paroli;
– autentificējoties EPS ar eParakstu, eID vai i-banku, pēc kā tiks

nodrošināta piekļuve EPS un e-pastā lietotājs saņems jauno paroli;

– sazinoties ar LAD klientu apkalpošanas centru, pēc sarunas
klientu apkalpošanas speciālists lietotāju atbloķēs un e-pastā no-
sūtīs jauno paroli.

Iespēja klientam pievienot papildu EPS lietotājus
Jaunu EPS lietotāju klients var piesaistīt tikai tad, ja pats ir

autentificējies sistēmā ar eParakstu, eID vai i-banku, turklāt
klientam pašam ir jāinformē jaunais EPS lietotājs par piesaistī-
šanas procesu. Jāņem vērā, ka jaunajam EPS lietotājam ir jāap-
stiprina sava piesaiste 72 stundu laikā, autentificējoties EPS ar
eParakstu, eID vai i-banku.

Detalizētāka instrukcija ir pieejama EPS palīdzības sadaļā
un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

EPS ieviestas jaunas funkcionalitātes
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Neretā ir daudz labu cilvēku, bet ir
tādi, kas domā arī par sabiedrības labklā-
jību. 

Lielu paldies vēlos teikt Naurim Beļū-
nam un biedrībai ‘’Saules sporta klubs’’,
kas sadarbībā ar Gesellschaft Schweiz-
Lettland  jeb Švei ces-Latvijas biedrību
marta sākumā sagādāja Neretas kultūras
namam mūzikas instrumentus: ģitāras,
sitamos instrumentus, aktīvo skandu
komplektu, mikserpulti un 2 mikrofonus.
Tas ir labs papildinājums izremontētajā
mūzikas telpā, kurā bērni brīvajā laikā
kopā ar Zigurdu Kalnāri varēs darboties,
apgūstot jaunus mūzikas skaņdarbus. 

Nauris pastāstīja, ka sadarbība ar Švei-
ces latviešu biedrību ir aizsākusies pirms
kriet na laika. Trešo gadu pēc kārtas Ne-
retā tiek īstenots projekts par malkas pie-
gādi pensionāriem - inva līdiem. Nākotnē

ir paredzēti vēl daži projekti, bet tos pa-
gaidām viņš neizpauda. 

Lai izdodas iecerētie darbi! 
Paldies par sadarbību un atbalstu,

bet bērniem -  lai labi skan un priecē
visus ar jaunie skaņdarbiem!

Inita Kalniņa
Neretas kultūras nama vadītāja

No šā gada 8.aprīļa līdz 15.jūnijam Lauku atbalsta dienesta
klienti Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties
platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir
veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd
nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palī-
dzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa
tālruni – šādi iespējams saņemt ne tikai konsultācijas, bet die-

nesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt
un iesniegt Vienoto iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz šā gada 8.maijam pa tālruni sazinā-
sies ar tiem klientiem, kuriem iepriekšējā gadā bija nepaciešama
klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai
palīdzība nepieciešama arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta
tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS.

Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties
uz 2019.gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni
sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar
klientu pārrunā aizpildītā Vienotā iesnieguma saturu, t.i., dek-
larēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultū-
raugus un to platības, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa
tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats Vienotā iesnie-
guma iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs kā
apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas,
dienesta specialisti pārliecināsies par klienta identitāti.

Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo
iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attā-
lināti pēc sarunas ar klientu.

Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis infor-
māciju Vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas sākumam (no
14.februāra varēja pildīt “Provizorisko iesniegumu”), tad šis ie-
sniegums tagad ir jāiesniedz EPS.

Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var sa-
ņemt pa tālrunu 67095000.

Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai
2020.gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību mak-
sājumi” – “Rokasgrāmatas un veidlapas”.

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 29420515
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Neretas kultūras namam jauni 
mūzikas instrumenti

Var pieteikties platību maksājumiem
Iesniegumus LAD palīdz aizpildīt un iesniegt 

arī pa tālruni
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Ņemot vērā bezprecedenta situā-
ciju valstī un pasaulē, saistībā ar
Covid-19 vīrusa izplatību un ar to sais -
tītos ierobežojumus, Latvijas Volejbola
federācijas valde, konsultējoties ar LVF
Jaunatnes komisiju, nolēma 2019./
2020. gada Jaunatnes volejbola čem-
pionātu noslēgt bez vietu sadalījuma
noteikšanas.

Arī Aizkraules NSS volejbola noda-
ļas audzēkņiem un jauniešiem, kurus
trenē Ivars Māliņš, gan Imanta Silava tre-
nētajām meitenēm šī sezona, kura ko-
pumā veiksmīga,  ir beigusies. Brīdī, kad
pārtrauca čempionātu, meiteņu U15 un
U16 vecuma grupās, kurās spēlē mūsu
meitenes,  jau bija notikušas priekšsacīk-
stes un atlika tikai finālspēles. U15 grupā
esošie rezultāti ir ļoti neiepriecinoši. Tam
ir objektīvs iemesls. Toties jau vēlākās
spēlēs U16 vecuma grupā, kurā spēlē šīs
pašas meitenes, trenera un meiteņu veik-
smīgā sadarbība spēles taktikas izmaiņā,
spēja nodrošināt sniegumu pagājušās se-
zonas līmenī - finālā būtu jāspēlē par 7.-
10.vietām 17 komandu konkurencē.
Visām komandas 10 spēlētājām čempio-
nāta laikā bija iespēja spēlēt un izcīnīt ko-
mandai svarīgus punktus, ko arī viņas
100% izpildīja.  Bet  6 volejbolistes, pēc
vienkāršotas statistikas, ko spēles laikā
dokumentē rezervistes, spēja izcīnīt vai-
rāk par viena seta 25 punktiem. Rezulta-
tīvākā spēlētāja ar 164 iegūtiem
punktiem ir Endija Kapele, 135 punktus
izcīnīja Kitija Kuzņecova, 77- Elza Iva-
nova, 60- Annija Anna  Arāja, 48- Līva
Ieviņa un 40  - Sintija Caune.  Visām mei-
tenēm -  Endijai Kapelei, Elzai Ivanovai,
Līvai Ieviņai, Annijai Annai Arājai, An-
nemarijai  Rāviņai, Zitai Tihonovai, Elī-
nai Regutei, Sintijai Caunei, Kitijai
Kuzņecovai, Lilitai Ķikurei, kā arī vecā-
kiem paldies par uzticību volejbolam,
trenerim, sporta skolai, Neretai! Šobrīd
meitenes individuāli trenējas, apgūst gan
teoriju, gan pilnveido spēles elemetu teh-
niku,  paaugstina fizisko sagatavotību.

Ceru, ka tomēr vasarā sāksies Vasa-
ras spēles volejbolā un pludmales volej-
bola čempionāts, kuros  piedaloties
meitenes varēs pilnvērtīgi atgriezties vo-
lejbolā. 

Imants Silavs

Latvijas 
Jaunatnes
volejbola

čempionāts

Datums Noform jums Nosaukums Apraksts 

25.03. S ru Komunistisk  genoc da 
upuru piemi as diena 

1949. gada 25. mart  notika 
visplaš k  Latvijas iedz vot ju 
izs t šana uz Sib riju un citiem 
att liem PSRS re ioniem 

01.05. Sv tku 
Darba sv tki, Latvijas 
Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena

1886. gada 1. maij  notika 
visp r jais streiks ASV. 
Streika laik  ik g  tika 
apšaud ta str dnieku 
demonstr cija 

04.05. Sv tku 
Latvijas Republikas 
Neatkar bas deklar cijas 
pasludin šanas diena 

1990. gada 4. maij  Latvijas 
PSR Augst k  Padome 
pie ma Deklar ciju par 
Latvijas valstisk s neatkar bas 
atjaunošanu 

14.06. S ru Komunistisk  genoc da 
upuru piemi as diena 

1941. gada nakt  no 13. uz 14. 
j niju notika Latvijas 
iedz vot ju masveida izvešana 
uz PSRS iekšzemes 
apgabaliem 

17.06. S ru Latvijas Republikas 
okup cijas diena 

1940. gada 17. j nij  Latviju 
okup ja PSRS karasp ks 

04.07. S ru Ebreju tautas genoc da 
upuru piemi as diena 

1941. gada 4. j lij  tika 
nodedzin ta R gas ebreju 
sinagoga Gogo a iel  kop  ar 
taj  ieslodz tajiem cilv kiem 

21.08. Sv tku 
Latvijas neatkar bas de 
facto 
atjaunošanas gadadiena 

Latvijas Republikas Augst k  
Padome pie ma 
konstitucion lo likumu „Par 
Latvijas Republikas valstisko 
statusu” un l dz ar to beidz s 
1990. gada 4. maij  pie emtaj  
deklar cij  „Par Latvijas 
Republikas neatkar bas 
atjaunošanu” noteiktais p rejas 
periods valstisk s neatkar bas 
atjaunošan . 

11.11. Sv tku L pl ša diena 

1919. gada 11. novembr  
Latvijas armija sak va 
Bermonta vad tos v cu un 
krievu baltgvardu sp kus R g  
un atbr voja Daugavas kreiso 
krastu. 

18.11. Sv tku Latvijas Republikas 
proklam šanas diena 

1918. gada 18. novembr  
Latvijas Tautas padomes s d  
tika pasludin ts, ka Latvija ir 
patst v ga, neatkar ga, 
demokr tiski republik niska 
valsts. 

Decembra 
pirm  
sv tdiena 

S ru 

Pret latviešu tautu v rst  
totalit r  komunistisk  
rež ma genoc da upuru 
piemi as diena 

Pret latviešu tautu v rst  
totalit r  komunistisk  rež ma 
genoc da upuru piemi as 
diena. 

Atgādinājums 
par Latvijas 

valsts karogu 
izkāršanas datumiem
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Māras diena toreiz – 1949.gada 25.martā
Pieminēsim un atcerēsimies!

Reiz Trešās Atmodas sākumā jautāju kādam Neretas novada
izsūtītajam: “Kādu Jūs atceraties izsūtīšanas dienu – 25.martu?
Latviešu tautas tradīcijās šī diena svinama kā Pavasara Māra?”
Saņēmu atbildi: “Kāda tur Māras diena? Satraukumu, nelaimi
nojautām jau iepriekšējā vakarā. Gaiss bija pilns neizprotama
nemiera. Rīts ausa tumši drūms, biezas miglas pilns. Pavasara
šķīdonis. Uz ceļiem dubļi, laukos sniega plankumi un ūdens peļ-
ķes. Nakts pagāja nemiera pilna – visās mājās rēja suņi, ceļi du-
nēja no mašīnu rūkoņas. Paklusām jau vairākas dienas iepriekš
runāja, ka notiks cilvēku izsūtīšana uz Sibīriju. Jau šis vārds bie-
dēja. Tās dienas un vēl dažu garumā notikumi bija cilvēka prā-
tam neaptverami. Daži kaimiņi bija pazuduši no mājām, laikam
brīdināti. Tomēr iespēju izvairīties tikt apcietinātam un depor-
tētam ļoti daudzi Latvijas  cilvēki neuztvēra nopietni, personīgi.
Viņi nebija neko noziegušies ne pret valsti, ne darbu, ne sevi, ne
citiem.”

No vēstures liecībām: Toreiz, 1949.gada 25.- 29.martā ar
PSRS augstākās vadības rīkojumu no Latvijas 33 ešelonos izsū-
tīja 42 125 cilvēkus, kas bija vairāk nekā 13 tūkstoši ģimeņu. Jā-
piebilst, ka 513 cilvēkus šīs akcijas laikā izsūtīja vēlāk, jo
gūstīšanas brīdī tie kaut kāda iemesla dēļ nebija atradušies
mājās. Pie represētajiem pieskaitāmi arī 211 bērni, kas piedzima
grūtniecības pēdējo mēnešu laikā izsūtītajām mātēm ešelonos
vai drīz pēc nonākšanas izsūtījuma galamērķī. No kopējā tā laika
Latvijas iedzīvotāju skaita izsūtītie veidoja 2,2%.

Operācija “Krasta banga” tika rūpīgi gatavota no 1949. gada
sākuma – organizējot bruņoto spēku, autotransportu un dzel-
zceļa transportu, sastādot izsūtāmo personu sarakstus, kā arī
nosakot vietas, uz kurām izsūtāmie tiks pārvietoti. Pēc vēstur-
nieku atrastajiem dokumentiem arhīvos operācijas “Krasta
banga” realizēšanai tika noorganizētas 3005 operatīvās grupas,
kurām bija jānogādā uz sagatavotajiem vilcieniem 3-4 ģimenes.

Piemēram, Jēkabpils rajonā vien operācijā tika iesaistītas 125
smagās automašīnas, izvedamo sarakstos iekļautas 565 ģimenes,
kurās kopējais izvedamo cilvēku skaits – 1671. Te operācijas rea-
lizēšanā iesaistītas 153 operatīvās grupas, kuru sastāvā iekļauti
305 karavīri, 400 iznīcinātāji (istrebiķeļi) un 28404 partijas un
padomju darbinieki. Latvijā kopumā operācijā “Krasta banga”
kā izvedēji tika iesaistīti 8215 čekisti, 21206  valsts iekšlietu die-
nesta karavīri, 18387 iznīcinātāji (istrebiķeļi), 28404 komunis-
tiskās partijas biedri un padomju aktīvisti. Tātad, lai apcietinātu
42125 cilvēkus, tika organizēti 76212 izvedēji jeb gandrīz 2 cil-
vēki uz vienu apcietināmo, ieskaitot bērnus un pat zīdaiņus. Pir-
mais dzelzceļa vagonu sastāvs uz Sibīriju tika nosūtīts no
Ropažiem 25. marta pēcpusdienā, pēdējais papildešelons – 30.
marta rītā. Deportācijas galvenais mērķis bija novērst iedzīvo-
tāju pretošanos laukos un ar iebiedēšanas palīdzību piespiest
zemniekus iestāties kolhozos, sagraut atbalstu nacionālajiem
partizāniem Latvijā.

Atzīmēju, ka Neretas novada novadpētniecības muzejā pēc
ārkārtas stāvokļa atcelšanas un muzeja atvēršanas apmeklētā-
jiem būs skatāma izstāde “Vēstules no Sibīrijas”, kurā stāstīts par
deportācijām no Aizkraukles reģiona. Izstāde deponēta no Aiz-
kraukles Vēstures un mākslas muzeja fondiem. Tajā iekļauti ma-
teriāli arī par cilvēkiem no Neretas un Mēmeles pagastiem.

Neretas novada novadpētniecības muzejs vāc, glabā un po-
pularizē liecības, tai skaitā vēstules, par deportācijām, deportē-
tajiem cilvēkiem Neretas novadā, vāc atmiņu stāstus no mūsu
novada ļaudīm par dzīvi, notikumiem. Ieskatam par izsūtījuma
pirmajiem mēnešiem fragments no Ārijas Zālītes (dzim. Grīs-
līte) vēstules draugiem uz Neretu: “Sibīrijā, 1949.gada
8.maijā… Briesmīgi žēl, ka šis skolas gads, šis pavasaris jāpalaiž
garām bez prieka un bez vērtības… Viss notikušais man liekas kā
komēdija, kā kāda bērnu spēle, kur es esmu aktieris un liekas, ka
aizvērsies priekškars un es atkal būšu Neretā un atkal slāpšu pēc
pasaules, kuras skaistumu nu es redzu, bet tomēr nekur nav tik
labi, nekur nepūš tik silti vēji kā dzimtenē.
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Kad Tu šo vēstuli saņemsi, varbūt jau būs sākušies eksāmeni.

Agrāk tas bija visskaistākais laiks! Šo pavasar` man nebūs jādreb,
kuru biļeti vilkt, kuru nē. Šopavasar Arce sijā mēslus un rušina
sēkliņas Sibīrijas zemē…

..Jā, draugs, tagad jau esam pieraduši pie Sibīrijas, bet, kad
tikko te ieradāmies, vēl bija sniegs. Mūs no stacijas veda ar auto
[smago automašīnu. L.O.]. Stepe bija visa balta un mēness spī-
dēja, un bija tik briesmīgi auksts, ka Inta [Ārijas māsa. L.O.]teica:
“Kaut varētu nomirt!” Bet tas jau vēl nav briesmīgi, varēja būt vēl
briesmīgāk…

.. Tu .. vēstulē raksti, ka mēs esam te nometināti uz pieciem
gadiem. Nekā! Mēs te dzīvosim, pareizāk jāsaka,- mums te jā-
dzīvo visu mūžu, ti.i., no dzimšanas līdz miršanai, resp., no A līdz
Zet, bet, ja mēģina bēgt, tad pie mūža soda pieliek 25 gadus cie-
tumā, t.i., par 25 gadiem garāks mūžs. Brīnišķīgi! Bet es jau visu
mūžu te nedzīvošu, varbūt mani par centību  darbā uz rudeni at-
laidīs. Tad es iešu 8.klasē…”

Pēc pašreiz apkopotajiem datiem no tagadējā Neretas novada
1949.gada 25.marta represijās izsūtīti 296 cilvēki, tai skaitā ve-
cumā virs 50 gadiem – 95 novada iedzīvotāji, 36 bērni līdz 11
gadiem, 29 jaunieši 12 līdz 18 gadiem, bet darbspējīgā ve-

cuma iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 50 gadiem - 119. Izsūtī-
jumā miruši 28 Neretas novada iedzīvotāji. Turklāt, par vai-
rākiem cilvēkiem nav ziņu, ka viņi būtu atgriezušies vai
miruši Sibīrijā. Mana pārliecība, ka šie skaitli tomēr nav ļoti
precīzi, jo vairākas reizes mainījies administratīvais iedalījums
– gan pagastu, gan rajonu robežas. Tāpat iespējamas kļūdas iz-
sūtāmo reģistrācijas sarakstos toreiz, kā arī to  precizēšanas un
atjaunošanas procesā tagad.

Lidija Ozoliņa

Visos laikos un aizlaikos cilvēkiem bijusi vēlme rotāties, iz-
rotāt mājokli. Eiropā, arī tagadējā Latvijas teritorijā jau 19.gad-
simtā greznus tērpus, to aksesuārus, interjera priekšmetus
gatavoja ar lielu izdomu, rūpību rūpnīcās, manufaktūrās, māj-
ražotāji un amatnieki. Šī vēlme un mode, arī praktiska nepie-
ciešamība negāja garām Neretas novadam un neretietēm. Lins
un vilna – galvenās izejvielas audumu gatavošanai. Jau 19.gad-
simta beigās sāka izmantot arī kokvilnu kā izejmateriālu. Attīs-
toties un nostiprinoties tradīcijām populāra lieta kļuva pūra
darināšana. Mātes un meitas čakli strādāja, lai sagādātu gan ik-
dienas dzīvei nepieciešamos tekstilizstrādājumus – apģērbu da-
žādiem gadalaikiem un dzīves notikumiem, gan segas, palagus,
dvieļus un galdautus.

Kad muzejs būs atvērts apmeklētājiem, varēsiet skatīt rok-
darbu izstādi “Neretietes šuj un izšuj”, kurā redzami neretas
sievu un meitu rokdarbi. Viens stāsts šajā izstādē ir par izsūtī-
jumā tapušiem darbiem – Vilmas Mistres (dzim. Skujiņa) Sibī-
rijā darinātajiem izšuvumiem un tamborējumiem. Neretas
muzejā būs skatāma arī Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja
ceļojošā rokdarbu izstāde. 

Par rokdarbiem un dzīvi Sibīrijā no Vilmas vēstules Aus-
mai Zvirbulei Neretas pagastā: “1956.gada 12.janvārī. ..Aus-
miņ, to nekad nevarēju iedomāties, ka Tu sūtīsi paciņu.
Pirmajos gados, man liekas, tas nebūtu tik liels brīnums, bet
tagad pat vēstulīti, dažas rindiņas grūti sagaidīt no Dzimtenes,
neko vairāk. ..Jums droši vien neizliekas nekas sevišķs, kad ir
aitas un vilna, bet mums gan. ..Mēs aizsūtījām naudu un mums
atsūtīja 1 kg dzijas, kapzeķēm iznāks un šoziem iztiksim. ..Pie
mums krievietes ar vārpstu kārš mājās, jo tādu ratiņu un vilnas
kāršamo mašīnu nava. Tad vari iedomāties, kāda izskatās tā
dzija un cimdi. Vilnu pārdod pa reizei uz tirgus, bet dziju gan
nē. Krievu meitas ada baltus goda cimdus. Bet man mamma
neatļauj dziju tērēt cimdiem, jo zeķes vairāk vajadzīgas. Bet
tagad arī es tikšu pie tādiem cimdiem un, protams, smukākus
noadīšu kā krievietes. Es jau varu adīt arī kādu rakstu cimda
virspusē – grieztus valdziņus kā ada pīnītes vai ko citu. ..Pie
mums grūti dabūt krāsaina mulinē diegus! Ja ir, tad vairāk
bālas krāsas, spilgti reti gadās..

Mēs ar rokdarbiem gan raujamies. Krievietes jau gandrīz visas
tikai tamborē. No latvietēm tikai tās vecās, kam nav nodarboša-

nās, īsa laika pēc tamborē, bet mēs jau šujam. Brūveru Gaida,
Ilga šuj gandrīz rišeljē, jo viņām patīkot labāk un arī krāsaino
diegu trūkums. Mēs ar Intu šujam uz kanavas ar krustdūrieniem,
pa druskai arī ielocījumu darbus, piem., dvieļiem. Arī rakstu bads
utt. Bet man kā māsa iet gan skolā, gan kolhozā, gan pilsētā, tāpat
arī Intas māsa šur un tur dzīvojas un tā abas iemaina [rakstus].
Nelda Brūvera arī krāsainas mazas sedziņas šuj. Bet Tu, Ausmiņ,
noteikti atraksti, kādi rokdarbi pie jums patreiz modē. Tu noteikti
šuj pildītos rakstus, puķes. Es no savas puses lūgšu, ja ir tāds neliels
raksts, ko varētu ielikt konvertē priekš ķisendrānas. Krustdūrienā
vai pildītos kādus jau Tu šuji. Bet gan puķes, ne ornamentus. Pro-
tams, ja iespējams.

Žurnālā “Zvaigzne” bija galda sedziņa – “zīlītes”, es nošuvu un
“rudzu vārpas” galda celiņš – atkal mana māsa nošuva. Tad par
brīvlaiku es uzšuvu galdautu, tas mans lielākais darbs. Gar malu
cauro vīli, visos stūros rožu buķetes – katrā stūrī trīs ziedi un lapas,
tad malās vēl pa ziediņam un lapai. Arī ar krustdūrieniem. Apnika
jau šūt. Un, protams, tik lielu darbu var tikai brīvlaikā, jo darbā
ejot maz brīva laika un viss maksā naudu. Ko labāku jau negribas
šūt uz tādas drēbes, kura maksā 6,- rub.metrā, bet gribas labāku. 

Atraksti, lūdzu, šo to par rokdarbiem, kas ir mīļāki un šū-
šanu…Es brīvlaikā atvaļinājumā biju pilsētā pie māsas ciemos,
šuju galdautu un gāju uz kino. Pagāja nemanot atvaļinājums un
tagad atkal strādāju vecajā darbā par slaucēju. Pēdējā laikā ved
brīnišķīgas filmas: Tīģeru dresētāja. Cūkkope un gans. Ūdens
zvaigznes. Andrusa laime. Soldats Ivans Brovkins. C dobrim
ytrom. Šīs visas tik jaukas filmas. Starp tām jau gadījās viena otra
arī sliktāka, bet tās jau nepieminēju. Slikti, kad neved, un slikti
arī kad ved. Garām palaist negribas un bieži iet atkal dārgi.

Decembra pēdējo nedēļu bija ļoti auksts. Vienu dienu bija pat
– 50 C. Un zem – 40 C, visu nedēļu nenokritās. Tad nu gan bij
briesmas. Pamatskolniekiem līdz 4.klasei, dažreiz līdz 7.klasei zi-
ņoja, lai neapmeklē skolu, ka neapsaldējas. Un ļoti daudzi apsal-
dēja sejas -–kā pieaugušie, tāpat arī skolnieki..”

Jā, tālā zeme Sibīrija ar savu skaistumu un skarbumu. Arī tur
dzīvo cilvēki. Savā laikā un vietā. Spītējot skarbajai dabai un lik-
tenim, tiecoties pēc saules, laimes un dzīves piepildījuma, atro-
dot laiku pūra darināšanai ar cerību atgriezties dzimtenē un te
satikt savu mūža cilvēku, laimi, darbu.

Lidija Ozoliņa

Neretiešu rokdarbi 20.gadsimtā
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1918. gada 18. novembris un
1990. gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie
datumi Latvijas valsts vēsturē. Šogad aprit
30 gadi, kopš 1990. gada 4. maijā Aug-
stākā padome ar 138 deputātu balsīm pie-
ņēma deklarāciju “Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tik
vienotas izjūtas un attieksme pret notie-
košo kā toreiz ir vienreizējas, un katru
gadu šī diena ir svētku diena - norisinās
dažādi pasākumi, kuros varam sajust lep-

numu, ka esam neatkarīga valsts. Arī Ne-
retā šogad bija plānots sirsnīgs pasākums
– dārza svētki ar sadziedāšanos ar kori un
pūtēju orķestra dalību lustīgai ballēšanai,
ar novada mājražotāju klātu galdu Baltā
galdauta svētkos, bet…Covid-19 ienesis
savas korekcijas. 

Neretas kultūras darbinieki aicina
tomēr svinēt šo dienu katrā ģimenē, šo-
reiz – atsevišķi, bet kopības sajūtu rast
tajā, ka ģimenes aicinām iemūžināt digi-
tālajās fotogrāfijās brīžus no ģimenes ko-
pābūšanas pie svētku galda, kopīgas
pastaigas, vērojot mūsu novada skaistā-
kos dabas objektus tieši šajā dienā –
4.maijā. Iemūžinātos mirkļus lūdzam
sūtīt sava pagasta kultūras darbiniekam

tieši 4.maijā uz e-pastu: neretieši safotog-
rafētās foto sūtiet Initai Kalniņai uz adresi
inita16@gmail.com, mazzalviešu foto gai-
dīs Solveiga Koklevska uz e-pastu sol-
veko@inbox.lv, Zalves pagasta ļaudis,
sūtiet foto Gunitai Gorbačovai uz e-pastu
guncite2@inbox.lv, pilskalniešu fotomir-
kļus sūtiet Mirdzai Varekojai uz  e-pastu
mirdzapilskalne@inbox.lv!

Sakrātos 4.maija fotomirkļus publicē-
sim novada mājas lapā, veidosim fotoiz-
stādi 18.novembra svinīgajā pasākumā
(ļoti ceram, ka ļaunais vīruss tad būs uz-
varēts pilnībā). Protams, visus gaida pār-
steiguma balvas.

Iemūžināsim 4.maiju Neretas novadā!
Žanna Miezīte

Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu
mežaudžu atjaunošanai

No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņem-
šana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (devītā projektu pieņemšanas
kārta) kopējais publiskais finansējums ir 720 400 eiro. Pasākumā
var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes
papildināšanu un kopšanu.

Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu
mežaudžu atjaunošana” (astotā projektu pieņemšanas kārta) ko-
pējais publiskais finansējums ir 50 000 eiro. Atbalstu piešķir par
meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzi-
numam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vēj-
lauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir
iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz
2023.gada 1.septembrim.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta
mājaslapāwww.lad.gov.lvsadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzzi-
ņām: 67095000.

Atbalsts putnkopības nozarei 
profilaktiskajiem pasākumiem

Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 20.aprīļa līdz
20.maijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasā-
kumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epi-
zootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības nozarei. Šī ir
devītā projektu pieņemšanas kārta, kopējais publiskais finansējums
ir 449 000 eiro.

Atbalstu var saņemt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaim-
niecības produkcijas ražotāji – mazie un vidējie uzņēmumi, kas vis-
maz vienu gadu realizē produkciju tirgū, audzē ne vairāk kā 80 000
mājputnus un ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Atbalstu var saņemt žogiem, dezinfekcijas barjerām un to uz-
stādīšanai, dezinfekcijas paklājiem, pulverizatoriem, dezinfekcijas
aprīkojumam (augstspiediena mazgātājiem), aizsargapģērbam (iz-
ņemot vienreiz lietojamos apģērbus) un slēgto konteineru iegāde
dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sanitārā caurlaides ierīkošanai. Pa-

sākuma ietvaros nav attiecināmas būvniecības izmaksas.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no

lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.
Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām, ja pro-

jektu īsto viens atbalsta pretendents 100% – ja biodrošības pasākumu
plānu īsteno lauksaimnieku grupa.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapāwww.lad.gov.lvsa-
daļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzzi-
ņām: 67095000.

Atbalsts investīcijām mazajiem 
lauksaimniekiem

No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pie-
ņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, at-
tīstot mazās lauku saimniecības”.

Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus
izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam šajā pasākuma
kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku
projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, sasnie-
dzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu tos sasniegt nav.
Saim niecības turpina izaugsmi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Pie-
mēram, ir radīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu produkciju
ražo vairs ne tikai savām vajadzībām, bet piedāvā to arī tirgos, ir da-
žādojuši savas saimniekošanas aktivitātes. Šie ir tikai daži piemēri.”

Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais fi-
nansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks piemērots reģio-
nalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir
15 000 eiro.

Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto ap-
grozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai
saim niecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta
iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro.

Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem ga-
diem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iesniegumu jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakal-
pojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu snie-
dzēju saraksts, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uz-
ziņām: 67095000.

Iemūžināsim 4.maiju!
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Šodien, 1. aprīlī, spēkā stājas jaunā
kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība.
Tā paredz, ka ārsti kompensējamo zāļu re-
ceptē norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu
nosaukumu[1]. Savukārt aptiekā no vie-
nādas iedarbības zālēm pacientam iz-
sniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa. 

Jaunās kārtības mērķis ir pārņemt lī-
dzīgu praksi kā citās ES valstīs, kā arī no-
vērst esošo situāciju, kad pacienti ik gadu
pārmaksā ap 25 miljoniem eiro, jo nopērk
dārgākas zāles, lai gan ir zemākas cenas
zāles ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību,
kas ir tikpat kvalitatīvas un drošas. Turklāt
Latvijas pāreju uz šo jauno kārtību atzinīgi
novērtē arī Pasaules Veselības organizācija
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācija (OECD). 

“Lai pāreja uz jauno kompensējamo zāļu
izrakstīšanas kārtību noritētu veiksmīgi un
palīdzētu pacientiem gadā ietaupīt līdz 25 mil-
joniem eiro, aicinu uzticēties ārstu un farma-
ceitu profesionalitātei, jo ārstēšanu nodrošina
zāļu sastāvā esošā aktīvā viela jeb starptautis-
kais nepatentētais nosaukums, nevis zāļu
forma, izskats, iepakojums, krāsa vai citas īpa-
šības. Zāļu aktīvās vielas nosaukums parasti ir
norādīts uz to iepakojuma latīņu valodā, ma-
ziem burtiem vai nereti slīprakstā līdzās lie-
liem burtiem uzrakstītajam zāļu
nosau kumam. Turklāt svarīgi atcerēties, ka
jebkurām zālēm ir jāatbilst stingriem kvalitā-
tes, drošuma un ārstnieciskās iedarbības stan-
dartiem, kas ir vienādi visā Eiropā,” uzsver
veselības ministre Ilze Viņķele.

Stingru atbalstu Latvijas pārejai uz jauno
zāļu izrakstīšanas kārtību izteikusi gan Pa-
saules Veselības organizācija, gan OECD,
kas Veselības ministrijai adresētā vēstulē uz-
sver, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana ne
vien veicina racionālu zāļu lietošanu un ļauj
pacientiem ietaupīt, bet arī ievērojami uz-
labo vispārējo veselības aprūpes kvalitāti.
Turklāt šī kārtība veiksmīgi darbojas gan
Lietuvā un Igaunijā, gan tādās turīgās valstīs
kā Vācija, Somija, Nīderlande, Dānija,
Zviedrija un citās.

“Latvijas valsts iestāžu īstenotās refor-
mas noteikti ir solis pareizajā virzienā. Kā
liecina citu valstu pieredze, starptautiskā

nepatentētā nosaukuma izrakstīšana zāļu
receptēs palielina gan zāļu finansiālo pie-
ejamību, gan pieejamo zāļu klāstu, vienlai-
kus veicinot valsts līdzekļu efektīvāku
izmantošanu,” norādīts OECD vēstulē.

OECD arī uzsver, ka “Latvijā šobrīd divas
trešdaļas izdevumu medikamentiem sedz paši
pacienti. Tāpēc politika, kas vērsta uz to, lai
pārvaldītu un veicinātu patentbrīvu un biolo-
ģiski līdzīgu zāļu lietošanu, var uzlabot gan
zāļu pieejamību pacientiem, gan valsts lī-
dzekļu efektīvu izlietojumu. Patentbrīvu zāļu
lietošana Latvijā kopumā vērtējama kā laba.
2017. gadā 74% no kopējā zāļu patēriņa bija
patentbrīvās zāles, kas ir viens no augstākajiem
rādītājiem OECD valstīs un par 20% pār-
sniedz OECD vidējo līmeni. Tomēr pastāv ie-
spējas vēl pilnīgāk izmantot patentbrīvu zāļu
lietošanas veicināšanas potenciālu, lai palieli-
nātu konkurenci zāļu cenām un samazinātu
pacientu līdzmaksājumus par zālēm.”

Veselības ministrijas Farmācijas depar-
tamenta direktore Inese Kaupere skaidro,
ka “no brīža, kad tika paziņots par jauno
valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kār-
tību un zemākās cenas principu, zāļu ražo-
tāji cenu ir samazinājuši jau 250
kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem
medikamentiem. Turklāt ir palielinājies
kompensējamo zāļu klāsts ar vienādu ze-
māko cenu, jo ražotāji arī iepriekš dārgā-
kām zālēm ir samazinājuši cenu, ļaujot
pacientiem izvēlēties no plašāka zāļu klāsta.
Proti, ja iepriekš nereti bija tikai vienas lē-
tākās kompensējamās zāles kādai diagno-
zei, tagad ražotāji samazinājuši zāļu cenu
un nodrošinājuši, ka ir trīs vai četras tādas
pašas iedarbības zāles ar vienādu zemāko
cenu (jeb lētākās zāles).”

“Savukārt pacientu vēl plašāku tiesību
nodrošināšanai gandrīz katrā trešajā zāļu re-
ceptē jeb 30% gadījumu ārsti arī pēc 1. aprīļa
varēs izrakstīt zāļu komerciālo nosaukumu,
norādot tam medicīnisku pamatojumu, pie-
mēram, ja kādam pacientam tiek novērotas
blaknes vai ir individuāla reakcija, kā aler-
ģija. Lēmumu, kuras zāles pacients lietos, jā-
pieņem pacienta un ārsta sarunā pirms
receptes izrakstīšanas,” uzsver I. Kaupere.

Zāļu valsts aģentūras direktors Svens

Henkuzens norāda: “Lai mazinātu gadīju-
mus, kad izrakstītās zāles nevar iegādāties,
esam izveidojuši informācijas sistēmu, kur
katru dienu apkoposim informāciju par katru
zāļu iepakojumu, kas ir atrodams zāļu lieltir-
gotavās Latvijā. Jau šobrīd tā strādā un ikvie-
nam ir atrodamaZāļu valsts aģentūras tīmekļa
vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Zāļu reģistrs”.
Tām zāļu lieltirgotavām, kuras izplata kom-
pensējamās zāles, ir pienākums sniegt Aģen-
tūrai katru dienu informāciju par to krājumos
esošo visu zāļu pieejamību un daudzumu. Tas
nozīmē, ka nodrošināsim operatīvi infor-
māciju par zāļu faktisko pieejamību Zāļu
reģistrā, tādējādi gan ārsti, gan farmaceiti
būs informēti par aktuālo stāvokli zāļu liel-
tirgotavās.Mēs esam viena no vadošajām val-
stīm, kas piedāvā aktuālo informāciju par
kompensējamo zāļu faktisko pieejamību
visās Latvijas lieltirgotavās. Turklāt no š.g. 1
jūlija būs pieejama informācija arī par pārējo
lieltirgotavu, kas neizplata kompensējamās
zāles, visu zāļu krājumiem. Lai gan tas neat-
risinās zāļu piegādes pārtraukumus, mērķis
ir mazināt gadījumus, kad pacientam tiek iz-
rakstītas konkrētas zāles, kas zāļu lieltirgo-
tavā nav pieejamas. Tāpat risinājums
mazinās slodzi farmaceitiem, meklējot liel-
tirgotavas, kur zāles var sagādāt.”

Nacionālā veselības dienesta (NVD) aprē-
ķini liecina, ka zāļu aktīvās vielas izrakstīšana
valsts kompensējamo zāļu receptēs jau līdz
šim ir bijusi ierasta prakse daudziem ārstiem
arī Latvijā. Tāpat dati apliecina, ka lielākā daļa
pacientu, kuri līdz šim lietojuši lētākās kom-
pensējamo zāļu sarakstā esošās references
zāles, arī turpmāk varēs lietot sev ierasto me-
dikamentu. NVD ir izvērtējis, ka vairāk nekā
85% gadījumu references medikamenti kom-
pensējamo zāļu sarakstā nav mainījušies.

Jau šobrīd trīs no četriem patērētajiem zāļu
iepakojumiem Latvijā ir patentbrīvās jeb ģenē-
riskās zāles. Svarīgi minēt, ka patentbrīvās zāles
drīkst reģistrēt tikai tad, kad oriģinālām (paten-
tētajām) zālēm ir beidzies ražotāja pieteiktais
datu aizsardzības darbības laiks, kas ir ne mazāk
kā 10 gadi. Līdz ar to šīs zāles pacienti ir lietojuši
jau vismaz šādu laika periodu.

Adīšana ir aizraujoša nodarbe. Latvie-
šiem adīšana saistīta ar senām tradīcijām
un tautas paražām. Cimdi un zeķes ir
skaista, praktiska dāvana, kas sevī glabā
adītāju sirds siltumu un simbolismu.

Biedrība “Aizkraukles reģionālā Taut-
skola” var lepoties ar prasmīgām rokdar-
bniecēm, un tādēļ viņas rosina iesaistīties
kopīgā projektā -  ar savām prasmēm pa-
teikt ‘’paldies!’’ mūsu  -  Aizkraukles reģiona
- mediķiem, kas pašaizliedzīgi rūpējas par
sabiedrības veselību un ir nomodā par
Covid-19 izplatības ierobežošanu. 

Aicinām Neretas puses čaklās rokdar-

bnieces pievienoties akcijai -  uzadīt
cimdu vai zeķu pāri, lai rudenī, kad, ce-
rams, Covid -19 būs uzvarēts pilnībā, tos
svinīgā pateicības pasākumā dāvātu mūsu
mediķiem. 

Lai darbs ritētu raiti, tos cilvēkus, kuri
paši neada, bet labprāt sniegtu atbalstu no
savas puses, aicinām nest arī dzijas kamo-
līšus. Savukārt gatavos adījumus lūgums
nogādāt sava pagasta kultūras namā līdz
31.oktobrim:

• Neretas novada kultūras namā P.Lo-
dziņa ielā 1, sazinoties iepriekš ar kultūras
nama vadītāju Initu Kalniņu (tālr. 26359164),

• Mazzalves kultūras centrā “Ainās”, sa-
zinoties iepriekš ar Solveigu Koklevsku
(tālr.26435288),

Zalves kultūras namā “Atpūtās”, sazi-
noties iepriekš ar Gunitu Gorbačovu
(tālr.28347147), 

Pilskalnes pagasta pārvaldē, iepriekš sazi-
noties ar Mirdzu Varekoju (tālr. 29169207).

Lūgums adījumu vai dzijas devējiem pie-
vienot savus vārdus un tālruņa numurus. 

Kopā uzvarēsim koronavīrusu un pa-
teiksimies tiem, kas rūpējas par sabiedrī-
bas veselību!

Žanna Miezīte

Reiz Covid-19 beigsies!

No 1. aprīļa ārsti kompensējamo zāļu receptē norāda
aktīvo vielu un aptiekās izsniedz zāles ar zemāko maksu



14 Neretas Novada Vēstis 2020. gada aprīlis

Valsts budžeta finansējumu, ko IZM
aprīlī pārskaitīja 1.-4 .klašu skolēnu brīv-
pusdienām, pašvaldība ir tiesīga izmantot
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērnu ēdināšanai – šos Izglītības un zi-
nātnes ministrijas izstrādātos grozījumus
Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtē-
jās situācijas izsludināšanu 31. martā at-
balstīja valdība.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
laikā līdz 12.maijam mācības Latvijas iz-
glītības iestādēs notiek attālināti, tāpēc
bērniem nav iespēju reizi dienā paēst siltas
pusdienas. Vissāpīgāk šo problēmu izjūt
bērni no sociāli neaizsargātajām – maz-
nodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.
Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija,
konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību savie-

nību un Finanšu ministriju, rosinājusi
valdību 1.-4. klašu skolēniem domāto
valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām
novirzīt tieši šādam mērķim.

Pašvaldības piešķirto finansējumu var
izlietot pusdienu nodrošināšanai 1.-
4.klašu bērniem. Taču, ja piešķirtie lī-
dzekļi pilnībā netiek izmantoti šīs vecuma
grupas bērnu ēdināšanai, pašvaldība ir
tiesīga piešķirt pusdienas arī 5.-9. klašu
skolēniem. Tā rīkojas arī Neretas novada
pašvaldība. Pašvaldība savā lēmumā no-
teikusi piemērotāko ēdiena nodrošināša-
nas veidu - brīvpusdienu piegāde
bērniem mājās vai pārtikas pakas bērna
ģimenei. Izvēli vecāku aptaujā varēja iz-
teikt katra ģimene. Siltas pusdienas katru
darba dienu pieved 87 Neretas Jāņa Jaun-

sudrabiņa vidusskolas skolēniem, 23
pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš”
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bēr-
niem,  7 Mazzalves pamatskolas skolē-
niem un 9 pirmsskolas bērniem. Pārējie
vecāki izvēlējušies saņemt reizi mēnesī
katras skolas ēdnīcas nokomplektētu pār-
tikas paku. Par paku saturu vienojās sko-
las ēdnīcu vadītāji, vecāku padomes,
ņemot vērā katras pagasta pārvaldes ie-
pirkuma iespējas. 

Aptaujātie vecāki atzinīgi izteikušies par
skolu un Neretas pirmsskolas izglītības iestā-
des “Ziediņš” ēdnīcu sarūpētajām siltajām
pusdienām un ir pateicīgi par pārdomāti no-
komplektētajām pārtikas pakām, kas katrā
mācību iestādē ir atšķirīgas. 

Žanna Miezīte

Var pieteikties 
akcīzes degvielas

saņemšanai
No šā gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta klienti var pie-

teikties marķētās dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokļa
likmi saņemšanai – ir jāaizpilda Akcīzes degvielas
iesniegums Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no lauksaimnieciskās ra-
žošanas par 2019.gadu.

No 2020.gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz ieņēmu-
miem no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produk-
cijas ražošanas atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai
gada ienākumu deklarācijai vai uzņēmuma gada pārskatam par
iepriekšējo taksācijas gadu. Ja līdz šim piesakoties dīzeļdegvielai
ar samazināto akcīzes nodokļa likmi bija jānodrošina vismaz 285
eiro par ha, tad 2020.gadā tie ir 350 eiro par ha. Savukārt, ser-
tificētām bioloģiskajām saimniecībām - 210 eiro par ha līdzši-
nējo 200 eiro vietā.

Svarīgi!
Lai atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa ekonomiskās grū-

tības lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, dienests tiem
lauksaimniekiem, kas būs iesnieguši iesniegumus vienotā platību
maksājuma un akcīzes degvielas saņemšanai 2020.gadā, sākot ar
šā gada 1.maiju ir tiesīgs piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmērā
no 2019./2020 saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļ-
degvielas kopējā daudzuma. Šis daudzums pēc tam tiks atrē-
ķināts no piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma 2020./2021.
saimnieciskajam gadam.

Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā –
traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaim-
niecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Par decentralizēto
kanalizācijas 

sistēmu 
reģistrēšanu

Neretas novada dome 2018.gada 22.novembrī pieņēma sa-
istošos noteikumus Nr.7/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā”.
Noteikumi paredz līdz 2021.gada 31.decembrim pabeigt  de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī nosaka
šo sistēmu reģistrēšanas kārtību.

Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām MK noteikumu
izpratnē saprot:

l rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda
ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

l septiķus - rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota
tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekū-
deņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc
nostādināšanas;

l notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekū-
deņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu
tīrīšanas atkritumi.

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu at-
tiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums
atrodas Neretas novada teritorijas plānojumā noteiktajos cie-
mos un  decentralizētā kanalizācijas sistēma nav pieslēgta cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to
izdarīt.

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu - fiziskām personām – līdz 350
EUR, juridiskām personām –līdz 1400 EUR.

Brīvpusdienu finansējumu pašvaldība 
izmanto pusdienu nodrošināšanai 
Neretas novada ģimeņu bērniem
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Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maiju

Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir
satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus.
Tāpēc Lielās Talkas organizatori, rūpējo-
ties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pie-
ņēma lēmumu pārcelt talku no šā gada
25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu
iespēju – organizēt savas individuālās
SOLO talkas.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja:
“Lielā Talka vienmēr ir bijis brīdis, kad
cilvēki pulcējas un sanāk kopā radu,
darba kolēģu, skolas un studiju biedru vai
vienkārši kaimiņu lokā, tāpēc ņemot vērā
neviennozīmīgo situāciju, esam nolēmuši
pārcelt talkas norises laiku. Tomēr es vē-
lētos rosināt cilvēkus neieslēgties savās
mājās, bet gan vairāk laika pavadīt svaigā
gaisā, ko iesaka arī ārsti. Tāpēc tiem, kuri
vēlas talkot jau līdz un pēc 16. maija Lie-
lās Talkas, izmantot šo pavasara laiku ap-
kārtnes sakopšanai, mēs piedāvājam un
aicinām rīkot savas individuālās SOLO
TALKAS, kurās piedalītos ierobežots cil-
vēku skaits. Taču tikpat labi, talkot var arī
vienkārši dodoties pastaigā pa mežu un
nepaejot garām zemē nomestiem gru-
žiem, tos izmetot atkritumu tvertnē. Jo
katrs Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu zeme,
mūsu sēta. Uzturēsim to tīru, zaļu un
skaistu!”

Tiem, kuri izvēlēsies doties SOLO
TALKĀS, iesakām būt uzmanīgiem un ie-
vērot visas piesardzības un higiēnas pra-
sības, tomēr, nepārspīlējot un nezaudējot
veselo saprātu, uzturot možu garu un lab-
vēlīgu attieksmi pret visiem apkārtējiem.
SOLO TALKU vietas, līdzīgi kā pārējās
talkošanas vietas, aicinām atzīmēt arī in-
teraktīvajā kartē, kuru atradīsiet Talkas
mājas lapā: www.talkas.lv. Šī karte var
kalpot arī par uzskates līdzekli, kurā cil-
vēki redzēs citu solo talkotāju aktivitātes,
tādēļ, sniedzot iespēju savu SOLO
TALKU rīkot drošā attālumā vai citā
dienā. Visi solo talcinieki ir aicināti ar
savām aktivitātēm dalīties sociālajos tīk-
los, izmantojot mirkļbirkas: #solotalka
#esmuvesels #parveselulatviju. Talkas or-
ganizatori sekos līdzi solo talcinieku ak-
tivitātēm un sniegs padomus drošai
talkošanai. 

Savukārt visiem pārējiem, kuri plānotu
pievienoties kopīgajai talkas dienai 16.
maijā, šogad tiks sniegta jauna iespēja, kā
pieteikt savu talku.Talkas vietu kartē,
sākot ar šo gadu, ikviens talkotājs un tal-
kas organizators varēs atzīmēt un pieteikt
divu veidu talkas – uzkopšanas un labie-
kārtošanas.

Ar ko atšķiras šīs talkas: labiekārtoša-

nas talkas var pieteikt ikviens talkotājs,
neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā
vai publiskajā sektorā. Tās var būt ģimeņu
talkas, organizāciju, uzņēmumu vai citas
talkas, kuras tiek organizētas uz privātas
zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņo-
jums ar pašvaldību un kurās atkritumus,
ja tādi ir radušies, aizved paši rīkotāji. Uz-
kopšanas talkas ir tās, kuras notiek pub-
liskās teritorijās un kurām ir nepieciešams
pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu
bezmaksas maisus un kurās tiek nodroši-
nāta savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas
talkas vietas atzīmēšanu kartē cilvēks sa-
ņems pieeju savam talkas profilam, kas
ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto
talkošanas vietu sociālajos tīklos, kā arī
aicināt pievienoties notikumam arī citus
talkotājus un sazināties ar viņiem.

Aicinām kā katru gadu sūtīt aprakstītu
informāciju ar foto un video no talku no-
rises vietām, lai varam dalīties un izplatīt
šo informāciju ar talkas sociālo kontu pa-
līdzību gan Latvijā, gan ārpus tās.

Savukārt tos, kuriem noteikta karan-
tīna vai kuri vienkārši vēlas pārlaist šo
laiku drošībā savās mājās, aicinām pieda-
līties Ideju Talkā.

Tā, Lielās Talkas ietvaros, notiek jau
otro gadu, un cilvēki ir aicināti dalīties ar
savām idejām, kā padarīt Latviju un pa-
sauli zaļāku, ilgtspējīgāku, drošāku un
skaistāku, un to, kā risināt samilzušās
vides problēmas ilgtermiņā. Savas idejas
sūtiet uz e-pastu: talkas@talkas.lv vai
aizpildiet elektronisko anketu mājas lapā
www.talkas.lv zem Ideju Talkas sadaļas.

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpē-
jaties par sevi un saviem tuvākajiem, kā
arī rīkojaties atbildīgi pret līdzcilvēkiem.

Tiekamies Lielajā Talkā šī gada 16.
maijā!

Neretas novada pašvaldība izsludina
iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu

“Darīsim kopā!”
Neretas novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas orga-

nizē konkursu “Darīsim kopā!”, kas paredz līdz 500 eiro atbalstu
astoņiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem.

Projektu Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Neretas
novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju
privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides
un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedris-
kajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašval-
dību un uzņēmējiem.

Projekta pieteikumu ar norādi uz aploksnes “Iedzīvotāju ini-

ciatīvu konkurss “Darīsim kopā!” līdz 28.aprīlim plkst. 10.00”
jāiesniedz Neretas novada pašvaldībā (personīgi vai pa pastu )
vai pagastu pārvaldēs līdz 2020. gada 27. aprīlim plkst. 10.00
(saņemšanas datums, laiks).

Konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski līdz 2020. gada
11.maijam.

Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai iespējams
saņemt zvanot projektu koordinatorei Solvitai Bukšai (tālr.
65176140, e-pasts: solvita.buksa@neretasnovads.lv).

Detalizēta informācija nolikumā (www.neretasnovads.lv)
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Rīcība ar sadzīves atkritumiem Covid-19
risku mazināšanai

…un zeltains taurenis no tavas
plaukstas
tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
Būs rasa vizoša, būs varavīksne koša, 
un taurenis uz tavas plaukstas – 
drošs.

/M.Laukmane/

Sirsnīgi sveicieni visiem 
aprīļa jubilāriem!

Neretas novada dome

Neretas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpo-
jumu saņemšanai izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

l Informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu ie-
sniegšanai: dome@neretasnovads.lv;

l Nosūtot iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv;
l Uzdodot jautājumu Neretas novada pašvaldībai, izman-

tojot mājaslapas piedāvāto iespēju “Jautā pašvaldībai”.
*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada

28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūtīs iesniedzējam

paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elek-
troniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Atcelti tuvākie kultūras un sporta
pasākumi

Sakarā ar koronavīrusa izplatības ierobežošanas pasāku-
miem Neretas novadā atcelti tuvākie kultūras un sporta pa-
sākumi. 


