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Neretas novadā sveic teicamniekus
1.jūnijā jau tradicionāli Neretas novada pašvaldība sumināja

novada mācību izcilniekus. Šoreiz gan globālā situācija pasaulē
noteica nedaudz citu kārtību, drošības apsvērumu un virknes
liegumu dēļ šajā reizē teicamnieku pieņemšana pie domes
priekšsēdētāja notika nevis, kā ierasts,  Neretas novada domes
sēžu zālē, bet gan  Neretas kultūras namā, kur varēja ievērot ne-
pieciešamos distancēšanās noteikumus.

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mie-
zītis, uzrunājot 2019./2020. mācību gada izcilniekus, uzsvēra iz-
glītības nozīmi turpmākajā dzīves ceļā:” Mēs kā pašvaldība, kā
kopiena labi apzināmies to, ka Latvijai, pasaules kontekstā skato-

ties, nelielai valstij, svarīgi ir cilvēki, kas ir labi izglītoti, radoši,
enerģiski un darbīgi visdažādākajās jomās. Jūs esat tie, kas rada
gaismu, un par to mēs esam ļoti pateicīgi. Neapšaubāmi, mēs vē-
lamies, lai jūsu zināšanas tiek pilnveidotas un papildinātas ar dau-
dzām svarīgām rakstura īpašībām, kas dzīvē ne mazāk vajadzīgas
kā zināšanas, ar dažādākajām prasmēm, iemaņām, uzņēmību, ra-
došumu – visu, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus savā dzīvē,
un pašiem būtu gandarījums par savu izaugsmi.  Neapšaubāmi,
mēs vēlamies, lai jūs būtu gudrāki kā skolas direktors vai pašval-
dības vadītājs, un es domāju, ka jūs tādi arī būsiet, ja jūs turpinā-
siet sevi pilnveidot un uzcītīgi strādāt pie savas izaugsmes.”

Šogad 25 EUR naudas balvu, Atzinības rakstu un novada pild-
spalvu saņēma astoņi audzēkņi no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas un Mazzalves pamatskolas.

Visaugstāko vidējo vērtējumu šogad saņēmis Neretas Jāņa Jaun-
sudrabiņa vidusskolas 11.klases skolēns Kārlis Plusniņš, iegūstot
9.75 balles. Šogad teicamnieku vidū arī 10.klases skolnieces – Trīna
Pavloviča (9.67), Marta Ragele (9.21) un Samanta Cvetkova (9.00).
No 12.klases augstu rezultātu sasniegusi Signe Budre – viņas vidē-
jais vērtējums – 9.08 balles. No Mazzalves pamatskolas šajā mācību
gadā ir 3 mācīnu izcilnieki – 9.klases skolniece Karīna Griķe (9.44),
8.klases skolēns Niks Linmeijers (9.31) un 7.klases skolniece Zanda
Zariņa (9.07). 

Skolēniem šogad pašvaldība dāvāja Kārļa Kazāka koncertu –
stāstījumu - muzikāli ģeogrāfisku ceļojumu pa Latvijas izlokšņu
daudzveidību. Mūziķis skolēniem vēlēja apzināties savas dzimtās
vietas spēku, lepoties ar to, jo tas, kas  vērotājam no malas dažkārt
var šķist, kā “nepareizība”, novirze no latviešu literārās valodas
normas, ir mūsu bagātība – “pieaudzējums savai vietai” .

Daiga Naroga
Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis

1.jūnijā sveica novada 2019./2020. mācību gada izcilniekus 
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Informācija par digitālajiem
risinājumiem

02/06/
Lai atvieglotu saziņu ar valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēm un nodrošinātu

augstāku valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem,
aicinām izmantot digitālus risinājumus, nedodoties uz iestādēm klātienē.

Vietne mana.latvija.lv
Vietnē atradīsi informāciju par pakalpojumiem un e-pakalpojumiem 45 dzīves situā-

ciju atrisināšanā (tai skaitā vairāk kā 50
dažādu e-pakalpojumu izpildes video
pamācības un shēmas), informāciju
par to, kas ir e-adrese, kā arī citus no-
derīgus informatīvos materiālus, ko
vari izmantot komunikācijā ar cilvē-
kiem.

Portāls Latvija.lv – valsts pārval-
des pakalpojumu portāls!

Portālā Latvija.lv pieejami vairāk
kā 700 valsts un pašvaldību iestāžu e-
pakalpojumi, kuru izmantošana
sniedz iespēju vēlamo pakalpojumu
saņemt vai pieteikt attālināti, nedodo-
ties uz iestādi klātienē.

Personas apliecība (eID karte) un
e-paraksts

Ja personai ir:
l eID karte ar aktivizētu e-parak-

stu (izsniegti PIN kodi);
l mobilā lietotne «eParaksts mo-

bile» (identitātes apliecināšanai) un
«eParakstsLV» (dokumentu e-parak-
stīšanai);

l «eParaksts» karte (juridiskām
personām un iestādēm)

šos rīkus var izmantot, lai:
l saņemtu e-pakalpojumus, kuru izpildei nepieciešama autentifikācija;
l parakstītu dokumentus ar drošu elektronisko parakstu (piemēram, līgumus ar

atkritumu apsaimniekotāju, pieteikumus skolai u.c.). Uzzini vairāk tīmekļa vietnē epa-
raksts.lv.

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
Portālā Latvija.lv ikvienam e-adreses lietotājam

ir drošs konts, kas nodrošina oficiālo ziņojumu
no valsts iestādēm saņemšanu un glabāšanu. Tā
ir iespēja no jebkuras vietas pasaulē visu saziņu ar
valsts un pašvaldību iestādēm veikt elektroniski
un vienuviet – savā e-adresē.

Informācija (tai skaitā video pamācības):
l iedzīvotājiem: latvija.lv/e-adrese/;
l uzņēmējiem: latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/.
Vienotie klientu apkalpošanas centri
Valstī darbojas 117 valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri, kuros

iespējams saņemt atbalstu un palīdzību e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī e-adreses
izveidē.

Atceries par drošības pasākumiem digitālajā vidē! 
Izmanto privāto pārlūkošanu, dzēs pārlūkošanas vēsturi, dzēs leju-

pielādētos failus no publiskiem datoriem pēc e-risinājumu izmantoša-
nas, nesaglabā ievadītās paroles pārlūkprogrammā un, beidzot darbu
sistēmās, atslēdzies no tās. Vairāk informācijas vari atrast vietnē
mana.latvija.lv.

Neretas 
novada

domē darbu
uzsāk jauna

deputāte
Signe 

Krievāne

2020.gada 28.maijā Neretas novada
domē darbu uzsāka jauna deputāte
Signe Krievāne (partija „Vienotība”),
pamatojoties uz  deputātes Agneses
Putniņas (partija „Vienotība”) iesnie-
gumu un domes lēmumu par deputāta
pilnvaru nolikšanu uz laiku saistībā ar
A.Putniņas grūtniecības, dzemdību un
bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

Signe Krievāne darbosies arī Izglī-
tības un kultūras jautājumu komitejā.

1986.gada dzimušajai deputātei
S.Krievānei ir Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē iegūts profesionālais baka-
laura grāds uzņēmējdarbībā un
vadīšanā ar ekonomista kvalifikāciju
un Latvijas Universitātē iegūts maģis-
tra grāds ekonomikā. Signe VSAC
„Latgale” ir galvenās grāmatvedes
vietniece.

Daiga Naroga
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Pieņēma lēmumu par Neretas novada domes deputātes Ag-
neses Putniņas deputāta pilnvaru nolikšanu uz grūtniecības,
dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, kā arī izslē-
dza  A.Putniņu no Izglītības un kultūras komitejas uz depu-
tāta pilnvaru nolikšanas laiku.

Apstiprināja Signes Krievānes deputāta pilnvaras un ievē-
lēja deputāti S.Krievāni Izglītības un kultūras komitejā par
pastāvīgu komitejas locekli.

Nolēma ar 2020.gada 1.septembri iecelt  Viktoriju Trukšu
par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktori.

Izslēdza Agnesi Putniņu no Ētikas komisijas locekļu sa-
stāva uz deputāta pilnvaru nolikšanas laiku un  ievēlēja depu-
tāti Evitu Vīnakalni Neretas novada pašvaldības Ētikas
komisijas  sastāvā.

Apstiprināja Neretas novada pašvaldības 2019.gada pār-
skatu.

Piešķīra pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā 5 personām 190
EUR apmērā un pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 3 per-
sonām 510 EUR apmērā.

Anulēja ziņas O. T. par deklarēto dzīvesvietu ar deklarācijas
iesniegšanas datumu adresē “Kraujas”-1, Sproģi, Zalves pa-
gasts, Neretas novads.

Anulēja S. S. deklarēto dzīvesvietu adresē „Pēteri - 5”, Zal-
ves pagastā, Neretas novadā.

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu “Zariņi”, kadastra apzī-
mējums 3296 006 0064, divos atsevišķos īpašumos. Atdalā-
majai nekustamā īpašuma daļai ar kadastra nr. 3296 010 0022
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu  „Lejas Za-
riņi”  ar  platību aptuveni 13.1 ha.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Mazdīči”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, ar kadastra Nr. 3266 007 0035, 2
zemes vienības:    zemes vienību 5.01 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 3266 007  0115 un  zemes vienību 3.96 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 3266 007  0116.  No atdalītajām
zemes vienībām izveidoja jaunu īpašumu, piešķirot nosau-
kumu „Lejasdīči”. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 3266 007  0116 noteica zemes lietošanas mērķi -

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība (kods 0201) un atdalītajai zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 3266 007  0115 noteica zemes lietošanas mērķi -
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimnie-
cība (kods 0101). 

Atsavināja Neretas novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo īpašumu “Pēteri”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, kas
sastāv no zemes vienības ar platību 1.02 ha,  kadastra apzīmē-
jums 32740050112, pārdodot to nekustamā īpašuma nomnie-
cei N. S.,   par nosacīto cenu EUR 2280.00.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot
dzīvojamo telpu R. J., dzīvojamā mājā Jāņu ielā 2, dzīvokli
Nr.5 ar kopējo dzīvojamo platību 25.8 m2, Neretā, Neretas pa-
gastā, Neretas novadā.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot
dzīvojamo telpu S. A.,  dzīvojamā mājā Raiņa ielā 1, dzīvokli
Nr.10 ar kopējo dzīvojamo platību 38.4 m2, Neretā, Neretas
pagastā, Neretas novadā.

Apstiprināja apkures faktiskās izmaksas dzīvojamai  mājai
Nr.6  P.Lodziņa ielā, Nereta, Neretas pagasts  2019./2020.g.ap-
kures sezonā 1.53 EUR/m2  (plus PVN 12% 0.18 EUR), kopā
1.71 EUR/m2.

Piešķīra biedrībai “Sēļu klubs”, reģ.nr. 50008220371, finan-
siālu atbalstu par kopējo summu 400  EUR projekta “Lielzal-
ves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta
izstrāde” īstenošanai.

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu “Ozoli”, kadastra nu-
murs 3296 009 0026, divos atsevišķos īpašumos. Atdalāmajai
nekustamā īpašuma daļai ar kadastra nr. 3296 009 0026  iz-
veidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu  „Ozolu
Mežs”  ar  platību aptuveni 3.5 ha.

Veica grozījumus Neretas novada 2020.gada pašvaldības
budžetā, novirzot XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem paredzēto finansējumu 9000 EUR apmērā   uz uzņēmēj-
darbības atbalsta pasākumiem Neretas novadā.

28.maija sēdē pieņemtie lēmumi

Nolēma ņemt aizņēmumu LR Valsts kasē Ziedu ielas pārbū-
vei Neretas pagasta Neretas novadā. Aizņēmuma apmērs -  līdz
EUR 117271,00, summa pēc iepirkuma procedūras veikšanas
var mainīties.

Nolēma ņemt aizņēmumu LR Valsts kasē Kalēju ielas posma
pārbūvei Neretas pagasta Neretas novadā. Aizņēmuma apmērs
-  līdz EUR 241534,00, summa pēc iepirkuma procedūras veik-
šanas var mainīties.

21.maija ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

Neretas novada domes informatīvajā izdevumā “Neretas no-
vada vēstis” (Nr.5 (129) )3.lpp. ir publicēta pārprotama infor-
mācija par domes 23.aprīļa ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu
Nr.67 “Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora at-
brīvošanu no amata”. 

Precizētam tekstam jābūt: 

Pamatojoties uz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidussko-
las direktores Laimas Grebskas iesniegumu, nolēma iz-
beigt darba tiesiskās attiecības ar 2020.gada 31.augustu
(pēdējā darba diena).

Atvainojamies Laimai Grebskai par sagādātajām neērtībām!

“Neretas novada vēstu” maija numura
Nr.5 (129)  23.aprīļa ārkārtas sēdē

pieņemtā lēmuma precizējums
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Ģimenisks izlaidums Mazzalvē

“Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm/ Un spožu zvaigzni, ar
aci kas miedz,/ Nāk jaunība Tava ar rasas veltēm/ Un dimantus
nober: Ņem, salasi sev!” – šie V.Mežnoras vārdi bija kā novēlē-
jums valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ ļoti ģimeniskā
Mazzalves pamatskolas 9.klases izlaiduma astoņiem jauniešiem.
Izlaidumā piedalījās tikai skolēni, viņu vecāki, pārvaldes vadītāja
Zeltīte Odiņa un daži skolotāji, bet tas netraucēja, gluži otrādi
– pasākums izvērtās ģimeniski silts, mīļš un sirsnīgs. 

Pēc direktora svinīgās uzrunas un laba vēlējumiem absolventi
katrs pirms apliecības par pamatizglītību saņemšanas nolasīja
rindas no sava domraksta par spilgtākajām atmiņām no skolas
gadiem. Tas bija tik patiesi!

Izlaidumā Karīna Griķe saņēma pašvaldības balvu par izcī-
nīto 1.vietu starpnovadu vēstures un matemātikas olimpiādēs –
Lielo pūci un naudas balvu. Tāpat Karīna saņēma Mazzalves pa-
matskolas Atzinības rakstu par teicamiem un izciliem mācību
sasniegumiem, absolvējot Mazzalves pamatskolu. Atzinības rak-
stu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem saņēma arī
Artis Pauniņš.

Katram absolventam izskanēja klases audzinātājas Daigas
Pabērzas īpašais novēlējums un dziesmas un saksofona melo-
dija, ko izpildīja mazzalviete, Mediņa mūzikas skolas absolvente
un Mūzikas akadēmijas studente Baiba Santa Vanaga. 

Absolventus izlaidumā sveica arī Mazzalves pagasta pārval-
des vadītāja Zeltīte Odiņa. Viņa aicināja jauniešus būt labiem
savas dzīves buru laivas kapteiņiem un vēlēja labu ceļavēju.

Ziedu smarža, sirsnīgi vārdi, patiesi laba vēlējumi, klases foto
skolas pagalmā… un izlaidums izskanējis. 

Lai veicas nākamajās skolās! Lai jaunieši izdara pareizo iz-
vēli!

Žanna Miezīte

Sveika, vasara!
Noslēdzies 2019./2020. mācību gads.

Pēdējā mācību dienā tradicionāli tos Maz-
zalves pamatskolas skolēnus, kuri nopelnī-
juši Zelta (vidējā atzīme 9 un augstāk),
Sudraba (vidējā atzīme 8 un augstāk),
Bronzas (vidējā atzīme 7 un augstāk) vai
Cerību (būtiski uzlaboti mācību sasnie-
gumu semestra laikā) liecību, uz pieņem-
šanu aicina Mazzalves pagasta pārvaldes
vadītāja Zeltīte Odiņa. Izņēmums nebija arī
šogad. Ievērojot visus drošības noteikumus,
29.maija novakarē Mazzalves pagasta pār-
valdes pagalmā pulcējās uzaicinātie skolēni.
Šo mācību gadu ar Zelta liecību beidza
9.klasē Karīna Griķe, 8.klasē Niks Linmei-
jers, 7.klasē Zanda Zariņa, 3.klasē Elīna
Koklevska un Karīna Pauniņa, 2.klasē Zane

Dubinska. Sudraba liecību no pagasta pār-
valdes vadītājas saņēma 9.klases skolēns
Artis Pauniņš, 8.klases skolēns Mareks
Dobrovoļskis, 7.klases skolniece Viktorija
Baltace, 6.klases skolniece Inguna Sakne,
4.klases skolnieces Kristena Kučinska, Pa-
trīcija Lisovska, Agnija Misūne, 3.klases
skolēns Markuss Puriņš, 2.klases skolniece
Sabīne Grīnberga. Bronzas liecības nopel-
nījuši 7.klases skolēni Amanda Osipova un
Ingus Rusiņš, 6.klases skolēni Rauls Sakne,
Amanda Lokesa, Ralfs Dobrovoļskis, Elija
Gabuža, 5.klases skolēni Ernestīne Baltace,
Kristiāns Bardi, Sabīne Drevinska, Krista
Kubliņa un 4.klases skolēni Paula Bubina
un Ralfs Renārs Pilmanis. Īpašs prieks par
Cerību liecības saņēmējiem, kuri grūtajā

attālinātās mācīšanās laikā bijuši īpaši cītīgi
un būtiski uzlabojuši savus mācību sasnie-
gumus – 6.klasē Ingars Jalovčuks, 4.klasē
Dāniels Baltacis, 3.klasē Keitija Celmiņa un
2.klasē Marks Lokess. 

Uzaicinātie skolēni saņēma pārvaldes
vadītājas Zeltītes Odiņas sirsnīgus laba
vēlējumus un šokolādes enerģijas uzturē-
šanai, kā arī jauku dziesmotu sveicienu no
projekta “1838” vadītāja Enriko Podnieka
ar aicinājumu vasarā apceļot, apmīļot
savu dzimto pusi, savu Latviju program-
mas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Un tad.. kopbilde, Enriko Podnieka iz-
provocēta – priecīga, bezbēdīga. Sveika,
vasara! Tiksimies 1.septembrī!

Žanna Miezīte
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Pagājušais mācību gads raibs kā
pavasara taurenis

29. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni
varēja savas liecības saņemt klātienē, ievērojot distanci un pā-
rējos drošības noteikumus. Skola katrai klasei bija sarūpējusi
kliņģeri un sulu. Audzinātāju un klases biedru tikšanās notika
Mazās skolas pagalmā.

1. klases audzinātāja Rita Kokina pastāstīja, ka skolēni apsēdās
pagalmā aplī izliktajos krēslos. Skolotāja izsniedza liecības un iz-
teica novēlējumu vasarai. Īpašus diplomus saņēma 3 skolēni, kas
paši visvairāk bija vingrinājušies “Uzdevumos. lv” un savākuši
vislielāko punktu skaitu par pareizajām atbildēm. 1. vietu bija ie-
guvis Kārlis Putniņš, 2. vietu – Justīne Jancukoviča un 3. vietu –
Viesturs Zālītis. Skolotāja izdeva arī ieteicamās literatūras sarakstu
ar vēlējumu – vasarā izlasīt vismaz 5 grāmatas.

2. klases audzinātāja Natālija Grīnvalde: “2. klases skolēni un
skolotāja jutās kā Zinību dienā. Bija priecīga atkalsatikšanās - ru-
nājām par mājās pavadīto laiku un secinājām, ka labāk mācīties
skolā, jo mājās grūti koncentrēties mācībām. Ēdām garšīgu kliņ-
ģeri un spēlējām spēli par vasaru „Uzmini, kas tu esi!“.  Laiks pa-
gāja ļoti ātri, negribējās šķirties.”

3. klases audzinātāja Daira Osīte: “3. klasei šis neierastais, ci-
tādais mācību gads noslēdzās ar piesardzīgu, sirsnīgu atkalredzē-
šanos ar klases biedriem un skolotāju. Kāds prieks bija redzēt atkal
visus kopā! Izmantojot spēļu elementus, kustības, kopīgi izteicām
savas domas par šo attālināto mācīšanos: ko mēs ieguvām, ko zau-
dējām, kādas prasmes uzlabojām, kas nepatika. Daudziem patika
praktiskie, pētnieciskie uzdevumi, bet pietrūka draugu un kopīgu
aktivitāšu. Nedaudz ieskatījāmies mācību darbā un secinājām, ka
rezultāts ir atkarīgs no paša ieliktā darba. Liecības bērni saņēma
kopā ar radošo darbu mapēm, kuras bija saliktas katram savā mai-
siņā. Atvadīšanās no 3. klases noslēdzām ar gavilēm un gardu
svētku kliņģeri! Nedaudz ielūkojāmies vasarā ar aktivitāti “Atmini
un parādi vasaru!”. Neizpalika kopīgā distancētā fotografēšanās
un sirds sveiciens viens otram, lai atkal tiktos klātienē 4. klasē!” 

4. klases audzinātāja Edīte Dābola: “Mēs izrunājām par drošību
vasarā, saņēmām liecību, direktore iepazīstināja ar jaunumiem, kas
sagaidāmi nākamajā mācību gadā. Katrs saņēma no audzinātājas
laba vēlējumus nākamajai izglītības pakāpei. Iepriekšējā dienā so-
ciālajās zinībās bērniem tika dots uzdevums - ierunāt kopējā What-
sApp grupā novēlējumu klases biedriem un skolotājai.”

Pamatskolas un vidusskolas skolēnu un audzinātāju tikšanās bija
Baltās skolas apkārtnē. 

5. klases audzinātāja Sarmīte Sniķere: “Pulcējamies skolas
priekšā, zālienā pie karoga. Dalījāmies par sajūtām, redzot atkal
viens otru, kā patika/nepatika mācīties attālināti. Bija tādi, ku-
riem attālināti mācīties patika, arī tādi, kuriem tas sagādāja grū-
tības. Redzēt visus bija jauki.  Saņēmām liecības, ēdām kliņģeri.
Apsveikt skolēnus ar mācību gada noslēgumu bija pienākusi arī
direktore. Cits citam novēlējām saulainu vasaru!”

Priecīgi par satikšanos bija arī 6. klases skolēni un viņu au-
dzinātāja Sandra Silava. Protams, tika runāts par attālinātā mā-
cību laika ieguvumiem, arī mīnusiem. Saņemot liecības,
audzinātāja katram skolēnam izteica vēlējumu. 

7. klases audzinātāja Egija Apiņa: “Mēs visi (9 plus viens) tikā-
mies skolas pagalmā, tad skolēniem bija dota izvēle: kur notiks kla-
ses stunda. Izvēlējās turpināt Zaļajā klasē. Man bija prieks par viņu
prieku - satikšanās bija ilgi gaidīta. Sarunas, sarunas, stāsti, stāsti...
kā klājās bez klases biedriem un skolotājiem. Gandrīz visi tomēr
labāk grib atkal mācīties skolā, ne attālināti. Sarunājām vasarā sa-
tikties. Tika izsniegtas liecības un svinēta Raivo vārda diena. 

Sirsnīga un humora pilna bija tikšanās ar direktori Laimu. Di-
rektore vēlēja gan skolā, gan ārpus tās dzīvot aizrautīgi un dzīves-
priecīgi,  atrast savas intereses un nepazaudēt tās. Septītie (nu jau
astotie) pateicās direktorei par 34 gadu darbu skolā un labvēlīgu

sadarbību ar mūsu klasi septiņu gadu garumā. Humora gaisotnē
izskanēja vēlējumi, kas „noderēs“, kad viņa nebūs direktore: lai ne-
aizmirst skolu, lai dārzā vienmēr daudz ābolu, lai laba veselība, lai
ievēro ceļu satiksmes noteikumus, lai nāk ciemos uz mūsu klasi,
lai sūta špikerus, lai dzied un lasa grāmatas...! Pateicībā direktorei
uzdāvinājām viņas mīļākās puķītes- maijpuķītes.”

8. klases audzinātāja Lija Saldovere: “Izrunājāmies par to, kā
pagāja attālinātās mācības, ko vēl skolēni izdarīja vai iemācījās pa
šo laiku. Galvenā saruna bija par nākamo mācību gadu: kad pa-
beigsim 9. klasi - būs iespēja turpināt mācības vidusskolā Neretā
vai arī tādas iespējas nebūs. Tad jādomā, ko darīt turpmāk, kur iet.”

9. klases audzinātājs Mairis Dzenis pastāstīja, ka devītie saņēmuši
novēlējumus no direktores Laimas Grebskas. Skolotājs saviem pir-
majiem audzināmajiem teicis – patīkami, ka šādos attālinātas mā-
cīšanās apstākļos 9. klasi ir beiguši visi 18 skolēni. Pēc liecību
saņemšanas devītie devās parakstīties uz savas dāvanas skolai – ap-
zīmētās darbarīku mājiņas un ūdens tvertnes. Arī devītie piedalījās
projektā, ko vadīja skolotāja Lidija Ozoliņa. Tas bija biedrības “Up-
males mantinieki” realizētais projekts “Neretas novads – mūsu
mājas” Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā
fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai” “PuMPuRS”. Katrs skolēns izveidoja 4 skices (katrai
mājiņas sienai vienu), par tām notika balsošana, kurā piedalījās
paši devītie, viņu vecāki un daži skolotāji. Uzvarēja Rūtas Leites
skices. Tās tika iedzīvinātas gan uz mājiņas, gan uz ūdens tvertnes.

10. klases audzinātāja Ludmila Kolpakova: “Mēs vienkārši ru-
nājāmies, jo sen nebijām tikušies. Katrs izteicās par attālinātās mā-
cīšanās plusiem  un mīnusiem, vērtējām un analizējām.” Protams,
tika saņemta liecība par to, ka visi desmit pārcelti 11. klasē.

11. klases  audzinātājas Intas Vasariņas atziņas: “Visi bija ļoti priecīgi
redzēt klases biedrus. Bija sarunas, sarunas, sarunas ... par to, ka da-
žiem patika šādi mācīties, jo varēja plānot laiku, palīdzēt vecākiem,
pagulēt. Bet slikti, jo nevarēja satikties ar draugiem, autoskola pārcelta
uz vasaru... Skolēni saprot, ka skola disciplinē. Prieks par to, ka esam
12. klase. Visi zina, ka 12. klasē būs vieglāk. 11. klase bija visgrūtākā.”

12. klase tajā pašā laikā konsultācijās cītīgi gatavojās angļu va-
lodas eksāmenam.

Par šo dienu izteicās arī skolas direktore Laima Grebska: “Tāds dī-
vains šis mācību gads, tādēļ biju ļoti noilgojusies satikt skolēnus.  Tas
arī izdevās, domāju, ka veiksmīgi. Gan skolēni, gan vecāki, gan skolo-
tāji bija priecīgi satikties. Arī man, kaut uz īsu brīdi, bet bija iespēja
pabūt katrā klasē. Paldies visiem par kopā būšanu! Saulainu vasaru!”

Dace Kronīte, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa  vidusskolas skolotāja

2. klases skolēni un audzinātāja
Foto autore: Vineta Mugina
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Katras tautas dzīves veids atspoguļojas
pašas tautas radītajā lietišķajā mākslā, sa-
vukārt šī māksla liecina par sabiedrības at-
tīstību un pasaules uzskatu. Viss nāk no
cilvēka dzīves dabā, no novērojumiem
dabā – saprotamiem un nesaprotamiem.
Nesaprotamie vērojumi  ir kultūras attīstī-
bas veicinātāji. Līdz ar sabiedrības attīstību,
jaunu virzienu gūst lietišķā māksla, tomēr
tās pamats – ornaments (raksts) paliek zi-
nāmā mērā nemainīgs. Nav svarīga raksta
stūrainība – ģeometriskā forma, bet gan tā
elementu raksturs un saturs. Raksts (orna-
ments), tāpat kā tautas dziesmas, liecina
par mūsu senās kultūras diženumu, tāpat
dod tradīciju spēku latviskas Latvijas kul-

tūrai. Raksti, domājot par maģisko spēku,
tiek lietoti noteiktā nolūkā, saistībā ar
priekšmeta ideju, pavairo priekšmeta no-
zīmi. Latvieši ticēja, ka daudzināt labo un
dievišķo var kā ar vārdiem, tā ar rakstiem.
Arī mūsdienu rakstu kompozīciju pamatā
to pašu punktu, svītriņu un aplīšu sakārto-
jums. Katram rakstam atbilst savs saturs,
kompozīcija dod mērķa apzinātību; piemē-
ram: līnija, simboliski Zemes māte, pun-
ktiņš – Saules zīme, savukārt punktiņš aplī
– Debesu acs utt. Raksti arī mūsdienās sa-
glabājuši maģisko pievilkšanās spēku un
mēs tos izmantojam savās rotās un tautas
tērpos, arī ikdienas priekšmetos. Tas mūs
tikai stiprina, dara pašpietiekamus. Rakstu

mūsdienīgu izmantojumu sadzīvē var ska-
tīt nelielā izstādē Jāņa Jaunsudrabiņa mu-
zejā “Riekstiņi”.

Visi esat gaidīti!

Muzeja “Riekstiņi” vadītāja 
Ilze Līduma

Rakstu raksti

Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi, 
kas jāpārrunā ar bērniem

Lai vasara būtu piedzīvojumiem ba-
gāta un tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm
un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) aicina vecākus
pārrunāt ar bērniem piecus jautājumus
par drošību.

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās pel-

dvietās (par to liecina zīme “Peldēties at-
ļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad
tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar
cietu pamatu, bez lielas straumes un atva-
riem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar pie-
pūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi,
matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu,
cik pieaugušais var labi redzēt un nepie-
ciešamības gadījumā var ātri piesteigties
palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais at-
radīsies ūdenī starp krastu un dziļumu.
Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta
veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai
kādu citu peldlīdzekli, bērniem obligāti
jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm
uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt
zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemā-
jas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu,
tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez
pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai
piepūšamais baseins. VUGD aicina vecā-
kus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie
ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs,
jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana
visu laiku – pat uz minūti novēršot uzma-
nību no bērna, var notikt liela nelaime un
viņš var iekrist ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un
kādos gadījumos jāzvana uz tālruni
112!

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne

tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un
nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zva-
nīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem
ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās,
kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas,
kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsē-
jiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda in-
formācija jāsniedz piezvanot, kā arī
jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad
ir notikusi nelaime, bet nav pieejams te-
lefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugu-
šais un jāizstāsta par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un
viņi apzinātos, ka par katru nelaimi ir ne-
kavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams
glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam
ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes iz-
raisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā
brīdī bērns domās nevis par to, kā izglāb-
ties pašam, bet gan par to, kā izvairīties
no gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un elektroie-
rīces, paliekot mājās bez pieaugušo
klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jā-
pavada mājās bez pieaugušo klātbūtnes.
Atstājot vienatnē bērnus, aicinām vecā-
kus parūpēties, lai bērniem pašiem nav
jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, ne-
pareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot
ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem
spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto uguns-
grēku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki
nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas
vai neprasmes veikt saimnieciskos dar-
bus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi dar-
boties ap plīti vai kādu citu sadzīves
tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, ga-

tavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut bērnam
rīkoties virtuvē patstāvīgi.

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais par
to, kur plāno doties un cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās
paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu jāie-
māca bērnus regulāri pavēstīt, kurp viņi
nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik ilgu
laiku būs prom.

Ikvienam vecākam būtu jābūt spējī-
gam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik at-
rodas un, ar ko nodarbojas viņa
nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams
tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis
kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu pa-
līdzēt un informēt par bērna atrašanās
vietu.

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt
pa pamestām ēkām un būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pil-
sētā, aiciniet viņus neizvēlēties pamestas
jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un rotaļu
vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo ir iespē-
jams nokrist no liela augstuma, iekrist
bedrē ar būvgružiem, tādējādi gūstot no-
pietnas veselības problēmas un pat ap-
draudot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bēr-
niem viņu drošības jautājumus, lai bērni
nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa
pamestām ēkām.

VUGD novēl saulainu un drošu va-
saru!

Plašākai informācijai:
Agrita Vītola

VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļa

Tel.: 67075871, 27899657,
prese@vugd.gov.lv
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Dīkstāves pabalsti un citi nodokļu jomas
atbalsta pasākumi pēc ārkārtējās

situācijas beigām

Izsole
2020. gada 6.jūlijā plkst. 11.00, Lielmēmelē - 1 , Maz-

zalves pagastā, Neretas novadā notiks valsts kustamās
mantas - Renault Master (Pasažieru Autobuss - valsts re-
ģistrācijas Nr. HM 4384) izsole. Pieteikums iesniedzams at-
bilstoši atsavināšanas noteikumu prasībām līdz 03.07.2020.
plkst. 15:30.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi).
Nosacītā cena – EUR 3100,00 bez  PVN (trīs tūkstoši  eiro

un  nulle  centi), kas ir arī izsoles sākumcena.
Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi),

kas jāieskaita Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” Valsts
kases kontā,  konta Nr.: LV20TREL2180430003000.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosa-
cītās cenas, t.i. EUR 300,00  (trīs simti  eiro   un  nulle  centi),
kas jāieskaita Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” Valsts
kases kontā, konta  Nr.: LV31TREL8181040000000.

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā nau-
das summa ir ieskaitīta norādītajā norēķinu kontā.

Pasažieru Autobuss- valsts reģistrācijas Nr. HM 4384, LT,
Pirmās reģistrācijas datums: 06.11.2002., Identifikācijas VIN:
VF1FDCNL528094218, degvielas veids: dīzeļdegviela,  krāsa
– sarkana, izlaiduma gads – 2002. gads, dzinēja tilpums:
2463cm3.

Tehniskā apskate beigusies 2020. gada 23.janvārī.
Pasažieru Autobuss Renault Master ir Valsts sociālās ap-

rūpes centra “Latgale” īpašums, saskaņā ar transporta lī-
dzekļa reģistrācijas apliecību Nr.AF 0614765

Pasažieru Autobuss Renault Master var apskatīt iepriekš
vienojoties ar  filiāles “Mēmele” saimnieciskā sektora vadītāju
Edgaru Sirsniņu tālr. 29288383.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Valsts so-
ciālās aprūpes centrā “Latgale”, adrese - Lielmēmele -1 , Maz-
zalves pagasts, Neretas novadā darba dienās no plkst. 10.00
līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
elektroniski Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” interneta
mājas lapā – www.vsaclatgale.gov.lv

Šī gada 10. jūnijā spēkā stājies „Covid-19 infekcijas iz-
platības seku pārvarēšanas likums“, kurš paredz saglabāt
vairākus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos
nodokļu jomas atbalsta pasākumus. 

Uzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem VID
varēs izmaksāt dīkstāves pabalstu par Covid-19 izraisītu dīk-
stāvi, kas pārsniegusi ārkārtējo situāciju un ilgusi līdz 30. jū-
nijam. Iesniegumu par laikposmu no 1. jūnija līdz
30. jūnijam darba devēji par saviem darbiniekiem varēs ie-
sniegt līdz 30. jūnijam, bet pašnodarbinātās personas – līdz
25. jūlijam. 

Piesakoties līdz 2020. gada 30. decembrim, krīzes skar-
tie uzņēmēji varēs saņemt nodokļu samaksas termiņa pa-
garinājumu vai sadalīšanu nomaksas termiņos uz laiku
līdz trim gadiem. Pamatotu iesniegumu par nepiecieša-
mību termiņu sadalīt vai pagarināt nodokļu maksātājam
būs jāiesniedz 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa ie-
stāšanās. Šim nokavētajam nodokļu maksājumam netiks
aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par
uzņēmumu netiks iekļauta VID administrēto nodokļu pa-
rādnieku datu bāzē.

Likuma regulējums dod tiesības VID 2020., 2021., 2022.
un 2023. gadā neizslēgt no Padziļinātās sadarbības pro-
grammas vai nepazemināt programmas līmeni tiem Padzi-
ļinātās sadarbības programmas dalībniekiem, kurus
ietekmējušas Covid-19 izplatības radītās finanšu sekas.
Vienlaikus programmas dalībniekam būs jānodrošina pie-
rādījumi, ka objektīvie apstākļi radušies Covid-19 izplatības
seku rezultātā.

Tāpat ir saglabāta norma, kas paredz, ka iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa avansa maksājumus 2020. gadā varēs neveikt.
Savukārt ziedojumu veicējiem ir saglabātas labvēlīgās iespē-
jas 2020. gadā veikt ziedojumus COVID-19 seku pārvarēša-
nas un novēršanas veicināšanai, nepiemērojot tiem
uzņēmumu ienākuma nodokli.

Tiek saglabāts Gada pārskatu un konsolidēto gadu pār-
skata likuma subjektiem piešķirtais 2019. gada pārskata (ja
tāds ir jāsagatavo) iesniegšanas termiņa pagarinājums par
trim mēnešiem. Tādējādi tie uzņēmumi, kuriem gada pār-
skata iesniegšanas termiņš ir, piemēram, 30. aprīlis, gada
pārskatu varēs iesniegt līdz 31. jūlijam, bet uzņēmumiem,
kuri parasti gada pārskatu iesniedz līdz 31. jūlijam, iesnieg-
šanas termiņš ir pagarināts līdz 31. oktobrim. Savukārt
biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kurām
bija noteikts gada pārskatu iesniegšanas termiņš 31. marts,
varēs pagarināt 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņu
līdz 31. jūlijam.

Līdz pat šī gada beigām VID turpinās nodrošināt apstip-
rinātās pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
summas atmaksu īsākā termiņā, nekā to paredz spēkā esošais
PVN likums. Tādējādi uzņēmēju rīcībā būs vairāk brīvu fi-
nanšu līdzekļu COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes pārvarēša-
nai.

Pēc ārkārtējās situācijas beigām tiek saglabāta alkoholisko
dzērienu distances tirdzniecība. 

Vēršam uzmanību, ka ar nākamo dienu pēc ārkārtējās si-
tuācijas beigām ir aizliegts izmantot nedenaturētu etilspirtu
dezinfekcijas līdzekļu ražošanā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz
VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautā-
jumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi,
ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var
saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslē-
dzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu. 

Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670 
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv
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Ar 1.septembri Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolu  skolu vadīs

Viktorija Trukša

Neretas novada pašvaldības deputāti
29.maija domes  sēdē Neretas Jāņa Jaun-
sudrabiņa vidusskolas direktores amatā
apstiprināja Viktoriju Trukšu. Viņa jaunos
pienākumus sāks pildīt ar 1.septembri. 

Saņemot pašreizējās direktores Laimas
Grebskas iesniegumu ar lūgumu pār-

traukt darba tiesiskās attiecības ar 31.au-
gustu, Neretas novada pašvaldība izsludi-
nāja konkursu. Tajā pieteicās viens
pretendents  - Neretas  Jāņa Jaunsudra-
biņa vidusskolas direktora vietniece izglī-
tības darbā Viktorija Trukša.

14.maijā  notika direktora amata pre-
tendenta izvērtēšanas  konkurss, kurā
V.Trukša ieguva maksimālo iespējamo
punktu skaitu pēc 1.kārtas atlases un vēr-
tēšanas kritērijiem, gan arī 2.kārtā, kurā
pretendente izklāstīja skolas attīstības vī-
ziju. 

Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
pauda gandarījumu par V.Trukšas rū-
pīgi un pamatīgi izstrādāto skolas tur-
pmāko attīstības vīziju, kurā viņa
konkursa izvērtēšanas komisijai izklās-
tīja savu redzējumu par to, kādu viņa

redz Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolu nākotnē, proti, tai  jābūt tādai vi-
dusskolai, kas pārmaiņu laikā
mērķtiecīgi nodrošina kompetencēs bal-
stītu izglītību un konkurētspējīgas, uz
izaugsmi vērstas radošas personības at-
tīstību un ir 21.gadsimta izglītības vaja-
dzībām atbilstīga, kā arī reģionālajā
līmenī konkurētspējīga izglītības ie-
stāde.

Arī Neretas novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Aivars Miezītis piebilda, ka
jaunajai direktorei nākotnē ir virkne izai-
cinājumu, jo tūlīt gaidāma administratīvi
teritoriālā reforma, un vēlēja viņai sagla-
bāt spēku, optimismu, kā arī saglabāt tās
darba spējas, kas viņai bijušas līdz šim.

Daiga Naroga

“Mums ir upju ielejas, gliemežvāku pludmales, priežu meži un
zelta vārpu lauki. Mums ir dižozoli, senlejas, teikām apvīti pakalni
un alas. Mums ir ceļā satikto cilvēku smaidi un dzīvesstāsti. Mēs
esam tik ļoti bagāti, jo pašas skaistākās un vērtīgākās lietas mums
jau ir iedotas. Atliek vien pavērties apkārt, to ieraudzīt, sajust un
novērtēt”- tā saka fonda “1836” komanda, kura aicina visas piero-
bežas pašvaldības iezīmēt tūrisma ceļu apkārt Latvijai.

Tāpēc 2015. gadā tika uzsākts projekts “1836”, ar mērķi līdz Lat-
vijas simtgadei 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma
ceļā. Iesaistoties gājējiem – entuziastiem, kopumā tika veikti 46 iz-
pētes gājieni, izejot visu distanci apkārt Latvijai. 2018. gada 21. jū-
nijā, līdz ar ugunskuru iedegšanu uz 1836 ceļa – Izgaismojot
Latviju, ceļš tika uzdāvināts Latvijai un ikvienam, kas vēlas to ie-
pazīt sajust un iemīlēt.

Neretas novadā šim jaukajam 1836 komandas aicinājumam
vienmēr esam atsaukušies – mēs esam piedalījušies sava pagasta
pierobežas ceļu noiešanā 2017.gadā, esam ierakuši Neretas
parkā Ziedoņa Leišmalītes ceļa pirmo stabiņu, tad divus gadus
-2018. un 2019.gada 21.jūnijā nogājām katrs savu sirdskilo-
metru vienatnē, vai kopā ar ģimeni, ar draugiem un iededzām
kopīgu ugunskursu Pilskalnē. Šogad 29.maijā iesaistījāmies ak-

cijā “100 ceļa stabiņi” iezīmējot Leišmalītes ceļu Neretas novadā
ar 4 jauniem īpaši veidotiem ceļa stabiņiem. Paldies “Kronīšu
kokapstrādei”, kur šie savdabīgie mākslas darbi tika radīti!

Zīmīgā laikā – pulksten 18.36 – visās 4 novada vietās tika uz-
stādīti ceļa norāžu stabi Leišmalītes apceļotājiem.

Katram ceļa stabiņam ir savs īpašs patrons – Neretā pie Jāņa
Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” ceļagala Neretas kultūras nama
sieviešu ansambļa “ Kadence” dziesmu pieskandināts tika ierakts
ceļa stabiņš, kuru rotā plāksnītes “Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs
“Riekstiņi”” un “1836”, aicinot Latvijas apceļotājus iegriezties mu-
zejā. Vēlot novadam atpazīstamību, klātesošos uzrunāja domes
priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, muzeja vadītāja Ilze Līduma un pro-
jekta “1836” vadītājs Enriko Podnieks. Vienojoties kopīgā aplī ri-
tuāla dziesmā “Katrs mīl baltu maizes riku”, sirsnīgais stabiņa
uzstādīšanas pasākums izskanēja. Vēl tikai cienāšanās ar pīrādzi-
ņiem un kāda jauka “Kadences” skandēta dziesma.

Pilskalnē pie Strobuku pilskalna ceļagala pulksten 18.36 pul-
cējās vīri un sievas sarkanās un zaļās cepurītēs ar uzrakstu “1836”,
lai ieraktu savu ceļa stabiņu. Šim stabiņam patrons būs biedrība
“Upmales mantinieki”, tāpēc plāksnītes pie stabiņa skrūvēja šīs
biedrības pārstāvis Valdis Tomsons. Arī šis stabiņš tika sirsnīgi
pilskalniešu apdziedāts, arī tam izskanēja Enriko Podnieka un
visu klātesošo kopīgi dziedātā spēka dziesma “Katrs mīl baltu
maizes riku”. Tad fotografēšanās, sirsnīga kopābūšana…un aici-
nājums iegriezties Strobuku pilskalnā iezīmēts.

29.maijā tika iezīmēts jauns tūrisma objekts Neretas novadā –
Vecmēmeles muiža, kuru atjauno un sakārto Puncuļu ģimene. Arī
šīs muižas ceļagalā pulksten 18.36 tika ierakts zīmīgais ceļa stabiņš
ar norāžu plāksnītēm. Spēka dziesmu pie stabiņa Puncuļu ģimenei
palīdzēja dziedāt fonda “1836” vadītājs Enriko Podnieks, Neretas iz-
glītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
Žanna Miezīte, biedrības “Upmales mantinieki” vadītāja Lidija Ozo-
liņa un televīzijas komanda. Lai veiksme uzņēmīgajiem Puncuļiem!

Ceturto ceļa stabiņu 29.maijā pulksten 18.36 Neretas novadā
ieraka Ērberģē ceļa līkumā uz Mēmeli. 

(Turpinājums 13. lpp.)

Iezīmējam Leišmalītes ceļu



2020. gada jūnijs                                                               Neretas Novada Vēstis 9

Ir sācies “Ērberģiešu” projekts “Sēlijas
vīru – amatnieku un mājražotāju – meis-
tardarbnīcas Neretas novadā”, kurš ie-
guva finansējumu 1965 EUR Latvijas
valsts mežu atbalstītās Zemgales kultū-
ras programmas 2020 projektu kon-
kursā. Projektā paredzētas 7
meistardarbnīcas – gan siera siešanā,
bišu vaska izmantošanā, gan piena pro-
duktu pārstrādē, gan koktēlniecībā, gan
gaļas produktu pārstrādē, gan keramikas
meistardarbnīca pie Neretas novada
prasmīgākajiem vīriem reizi mēnesī.

28.maijā “Zemturos” lapenītē Mēmeles
upes krastā pie prasmīgā grozu pinēja
Jāņa Kanopa notika pirmā meistardar-
bnīca, kas pulcēja ne tikai biedrības “Ēr-
berģietes” dāmas, bet arī citas
interesentes. Jānim palīgā bija uzaicināta
Virgīnija Volodkiene, kurai grozu un da-
žādu citu pinumu darināšana īpaši labi
padodas. Meistardarbnīcas dalībniecēm
bija iespēja apskatīt Jāņa pīto grozu im-
provizēto izstādi, uzzinājām, kā sagatavo-

jamas klūdziņas. (Tas ir laikietilpīgs un
gana sarežģīts process).

Ievērojot Covid laikā noteikto distan-
cēšanos, ar lielu prieku par kopābūšanu
un lietderīgi pavadītu laiku meistardar-
bnīcā tapa katrai savs pirmais pinums.
Izrādās, tā klūdziņu pīšana ir viens varen
piņķerīgs darbs! Bet groziņi pēc trīs
stundu intensīva darba tapa! Kaut vēl
nedaudz neprecīzi, ar kļūdiņām, bet ļoti
mīļi, jo savējie. Varbūt kādai no meistar-

darbnīcas dalībniecēm būs āķis lūpā un
klūdziņu pīšana kļūs par ikdienišķu
lietu…

Sirsnīgs paldies “Zemturu“ māju saim-
niecei Agrītei Kanopai un visai Kanopu ģi-
menei par meistardarbnīcām speciāli
sagatavoto iebraukšanas ceļu un saposto la-
penīti, par atbalstu meistardarbnīcu laikā
un garšīgo cienastu, darbošanos noslēdzot.

Žanna Miezīte

Par Neretas pagasta 1.atklātā novusa
čempionāta uzvarētāju kļūst 

Laimonis Klimovičs
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā

31.maijā notika Neretas pagasta 1.atklātā novusa čempionāta fi-
nālspēles. Pēc priekšsacīkšu rezultātiem cīņā par čempiona ti-

tulu un medaļām iesaistījās Laimonis Klimovičs, Juris Budris,
Aleksis Smirnovs, Nauris Smirnovs, Aivars Zariņš, Jolanta Lau-
mane. Finālspēles notika līdz trīs uzvarētiem setiem. Izcīnot čet-

ras uzvaras un zaudējot vienu spēli, stabilitāti un
meistarību pārliecinoši demonstrēja Laimonis Kli-
movičs, rezultātā iegūstot čempiona titulu. Drama-
tiska situācija izveidojās, nosakot pārējās godalgotās
vietas - trijiem dalībniekiem bija vienāds punktu
skaits! Uz godalgotām vietām pretendēja Juris Bud-
ris, Aleksis Smirnovs, Nauris Smirnovs. Vadoties
pēc nolikuma, otro vietu izcīnīja Juris Budris, trešo-
Aleksis Smirnovs, kurš pēc priekšacīkstēm bija viens
no līderiem. Neveiksmīga diena bija otrajam priekš-
sacīkšu līderim Aivaram Zariņam, kā arī Jolantai
Laumanei. Čempionāta finālspēles norisinājās ne
tikai par godalgotām vietām, sacensības turpināja
arī otrais sešinieks. Šai grupā veiksme pavadīja
Imantu Silavu, kurš izcīnīja visas uzvaras. 

Oktobrī sāksies Neretas pagasta 2.atklātais no-
vusa čempionāts, kurā čempions pēc vairāku kārtu
izspēlēm  tiks noskaidrots 2021.gada maijā.

Imants Silavs

Ērberģietes mācās pīt groziņus
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No 3.jūnija pieejami visi plānveida
veselības aprūpes pakalpojumi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, sākot 3.jū-
niju, pieejami visi valsts apmaksātie plānveida ambulatorie un
stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi. Vienlaikus ārstnie-
cības iestādēs tiek saglabātas stingras epidemioloģiskās drošības
prasības, savukārt iedzīvotājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz
izmeklējumu, joprojām spēkā iepriekšējā kārtība – iepriekš jā-
sazinās un jāvienojas par vizītes laiku un bez iepriekšēja pierak-
sta doties nedrīkst. Būtiski atcerēties iespēju robežās ievērot divu
metru distanci, regulāri dezinficēt rokas un lietot sejas masku.

Šobrīd ārstniecības iestādēs pakalpojumus var sniegt, ja in-
dividuālos aizsardzības līdzekļus lieto gan ārstniecības perso-
nas (atbilstoši noteiktajām rekomendācijām), gan pacienti.
Pacients ārstniecības iestādē var ierasties ar savu sejas masku,
tai skaitā var izmantot higiēnisko masku jeb masku, kas dari-
nāta no auduma. Ja pacientam savas maskas nav, ārstniecības
iestādei tā jānodrošina, izsniedzot pacientam bez maksas vai
dodot iespēju to iegādāties.

Noteikts, ka pirms plānveida operācijām vai invazīvajām
manipulācijām ārstējošais ārsts vai arī ģimenes ārsts pacientu
nosūta Covid-19 testa veikšanai un manipulācija tiks veikta
tikai negatīva testa rezultāta gadījumā. Ārsts savlaicīgi brīdina
par nepieciešamību veikt Covid-19 testu.

Plānots, ka jūnija vidū gaidīšanas rindu garumi uz valsts
apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiks atjau-
noti arī vietnē rindapiearsta.lv, kas uz pakalpojumu ierobežo-

šanas laiku tika pielāgota, lai iedzīvotājiem būtu ie-
spēja noskaidrot, kurš valsts apmaksāto pakalpojumu
sniedzējs strādā un kādi pakalpojumi pieejami.

Neskatoties uz to, ka valsts apmaksāto veselības ap-
rūpes pakalpojumu sniegšana ir pilnībā atjaunota,
NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu ap-
kalpošanas temps šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas
bijis iepriekš, jo līdz ar pakalpojumu atjaunošanu, ie-
viesti stingrāki piesardzības pasākumi.Vienlaikus ārs-
tniecības iestādēm ir saglabāta iespēja sniegt
attālinātas speciālistu konsultācijas.

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai
ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakal-
pojumi šobrīd ir nepieciešami, īpaši būtiski tas ir per-
sonām, kuras vecākas par 60 gadiem un personām ar
novājinātu imunitāti, kurām Covid-19 infekcija var
izraisīt smagas sekas.

Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, jāsa-
zinās ar savu ģimenes vai ārstējošo ārstu, lai lemtu par
turpmāko rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā situācijā,
jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienes-
tam pa tālruni 113.

Ja nav pieejams savs ģimenes ārsts vai veselības
problēmas parādās ārpus ārsta darba laika, par savu
veselība stāvokli un nepieciešamajiem veselības ap-
rūpes pakalpojumiem var konsultēties, zvanot uz ģi-
menes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kas
darbojas visu diennakti vai, iepriekš piesakoties, ap-
meklēt dežūrārstu.

Gadījumos, ja ārstniecības personas vai ārstniecī-
bas iestādes atsakās veikt pierakstu uz valsts apmak-
sātajiem pakalpojumiem vai nepieciešama precīzāka
informācija par valsts apmaksātajiem veselības aprū-
pes pakalpojumiem, iedzīvotāji aicināti zvanīt NVD
uz bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234
vai rakstīt e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Ginta Ozoliņa

Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 67045744; 24919056
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Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos
zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū
iecienītajam konkursam “Sējējs 2020”. Izvirzīt pretendentus
konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un
pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīs-
tības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās
nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu
lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 27. reizi.
Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, visu konkursa pretendentu
vērtēšana šogad notiks attālināti.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Šajā grūtajā laikā, kad Covid-19
pandēmija negatīvi ietekmējusi valsts ekonomiku, ir svarīgi ne
vien nodrošināt finansiālu drošības spilvenu uzņēmējiem, bet
arī sniegt morālu atbalstu, novērtējot un izceļot uzņēmēju pa-
veikto darbu un pārvarētās grūtības. Ir svarīgi teikt skaļu „Pal-
dies!“ cilvēkiem, kas ar savu darbu ikdienā uzskatāmi pierāda
to, ka arī grūtos laikos var sekmīgi saimniekot un būt par pa-
raugu citiem. Tāpēc aicinu gan lauksaimniekus, gan pārtikas ra-
žotājus arī šogad aktīvi pieteikties konkursam “Sējējs”, kas
daudzu gadu garumā devis mums visiem iespēju iepazīt Latvijas
labākos saimniekus un uzņēmējus, daloties savās zināšanās un
pieredzē.”

Dalībnieki konkursā “Sējējs 2020” tiks vērtēti nominācijās –

“Gada lauku saimniecība”, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”,
“Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Gada
veiksmīgākā kopdarbība” un “Bioloģiskā lauku saimniecība”.
Pieteikumi dalībai šajās nominācijās jāiesniedz SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultāciju birojos vai
Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas
daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2 līdz 2020. gada 17. jūlijam, vai
arī līdz 17. jūlijam nosūta pieteikumus elektroniski uz e-pasta
adresēm llkc@llkc.lv (LLKC) vai prese@lad.gov.lv  (LAD) ar no-
rādi vēstules mērķī “Sējējs 2020”.

Tāpat šogad dalībniekus vērtēs arī nominācijās “Rītdienas sē-
jējs – mazpulcēns” un “Zinātne praksē un inovācijas”. Nominā-
cijā “Rītdienas sējējs – mazpulcēns” pieteikumus nosūta uz
e-pasta adresi mazpulki@inbox.lv līdz 2020. gada 17. jūlijam,
savukārt nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” – iesniedz
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā
(LLMZA), Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 204. kabinetā līdz 2020.
gada 17. jūlijam.

Jau četrpadsmito gadu tiks pasniegta balva par mūža iegul-
dījumu lauksaimniecībā. Pretendentus šai balvai var izvirzīt ZM
un tās padotībā esošās iestādes, lauksaimnieku un pārtikas ra-
žotāju nevalstiskās organizācijas un LLMZA. Pieteiktu preten-
dentus balvai par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā (rakstisks
pieteikums brīvā formā) var ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļā līdz 2020. gada 17. jūlijam.

Konkursa laureāti saņems Gada balvu “Sējējs 2020” (bronzas
statuja), diplomu un naudas balvu. Konkursa dalībniekus ap-
balvos 2020. gada rudenī.

Iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem, pie-
teikuma veidlapām un citu ar konkursu saistīto informāciju var
“Sējējs” tīmekļvietnē www.sejejs.lv.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Katoļu aizlūgums par mūžībā aizgājušiem
piederīgajiem

KIŠKU KAPOS 24.jūnijā plkst. 12.00 sv.mise (Atlaidas)
ĶESTERU KAPOS (sestdien) 4.jūlijā plkst.12.00
SMILTAINES KAPOS (sestdien) 4.jūlijā plkst. 14.00
STROBUKU KAPOS (Pilskalnē) 11.jūlijā plkst. 13.00
ZALVES KAPOS (sestdien) 11.jūlijā plkst. 11.00
INDULĀNU KAPOS (sestdien) 25.jūlijā plkst. 11.00
DAMASĀNU KAPOS (Sproģos0 25.jūlijā plkst. 12.30

Draudzes prāvests Andrejs Trapučka, tel. 29190359

Kapu svētki Neretas Evaņģēliski 
luteriskajā draudzē

VISDARBU KAPSĒTĀ (sestdien) 18.jūlijā  plkst. 16.00
ĶIŠKU KAPSĒTĀ (sestdien)  15.augustā plkst. 11.00
ĶESTERU KAPSĒTĀ (sestdien) 15.augustā plkst. 12.30
SMILTAINES KAPSĒTĀ (sestdien) 15.augustā plkst. 14.00
INDULĀNU KAPSĒTĀ (svētdien) 16.augustā plkst. 13.00

Aicinām pieteikties Zemkopības ministrijas
konkursam “Sējējs 2020”

KAPU SVĒTKI
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Jānis Jaunsudrabiņš daudz dzejoļu veltījis dabai, prozas
darbos lasām gleznieciskus  dabas aprakstus. Viņam daba ir
kaut kas īpašs, saudzējams un mīlams. Ja paši esam godprātīgi
un patiesi pret sevi un dabu, ap mums valda lietu kārtība, sa-
koptība. Tīra sirds tiecas pēc harmonijas dabā un cilvēkos. Tīra
sirds ilgojas pēc sakoptas vides. Tāpēc ik pavasari, kad daba
sāk pamosties pēc ziemas miega, cilvēki Latvijā steidz nokopt
visus sārņus, kas sakrājušies malu malās. Visi sarosās – gan
katrs savā sētā, gan sabiedriskajās vietās. Arī mēs, Jānim Jaun-
sudrabiņam veltītajā muzejā, rūpējamies par muzeja apkārtnes
sakoptību.  Šopavasar, ārkārtas situācijas apstākļos, kad muzejs
apmeklētāju grupām bija slēgts, vairāk laika varējām veltīt mu-
zeja krājuma apkopei un kultūrvides objektu takas sakārtoša-
nai. Gribas teikt labus vārdus par mūsu apmeklētājiem – pa
retam atrodam kādu nomestu konfekšu papīru, vēl retāk pu-
deli mežmalā. Sakopām arī ceļa posmu no “Riekstiņiem” līdz
lielceļam (Oruļu krogam). Te guvums bija 3 maisi -  plastmasas
pudeles un dažāda draza. Salates upītē, tilta rajonā vien, maiss
tika pielasīts pilns ar kaudzi. Kādam patiltē pat palikuši zābaki
un apģērba gabali. Skumji kļuva to redzot, apzinoties, ka ne-
viens jau no nekurienes te nebrauca piedrazot upīti. Paši vien,
tepat apkārtnē dzīvojošie, visu lieko pa roku galam izmetuši,

tā izrādot necieņu ne tikai pret dabu, bet arī paši pret sevi.
Pirms izmest pa roku galam kaut ko padomāsim, –  nodarām
dabai pāri, cienām paši sevi vai nē. Sakoptāka apkārtējā vide
– tīrākas mūsu sirdis. Dzīvosim nākotnei!

Saskaņu ar dabu un pašiem ar sevi vēlot –
muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma

Talka arī Jaunsudrabiņa muzeja apkārtnē

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
no 10.jūnija atsāk klientu apkalpošanu klā-
tienē, kas marta vidū tika pārtraukta sais-
tībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju
Covid-19 izplatības ierobežošanai. Klientu
apkalpošana klātienē NVA notiks tikai
pēc iepriekšējā pieraksta, ievērojot epide-
mioloģiskās drošības pasākumus!

Klientiem, kuriem ārkārtas situācijas
dēļ uz vēlāku laiku tika pārcelti klātienes
NVA apmeklējumi, savā NVA filiālē jāie-
rodas atbilstoši klātienes apmeklējumu
datumu pārcelšanas grafikam, kas ir pie-
ejams šeit. Informāciju par precīzu ap-
meklējuma laiku klients var arī uzzināt,
autorizējoties NVA CV un vakanču por-
tāla sadaļā “PROFILS” vai zvanot uz bez-
maksas informatīvo tālruni 80200206.

NVA filiālē klientam jāierodas precīzi
iepriekšējā pierakstā norādītajā laikā un
klientu apkalpošanas telpā jāieiet tikai pēc
uzaicinājuma. Savukārt tiem klientiem,
kuri būs saņēmuši no NVA ziņu par attā-

lināto apkalpošanu, NVA filiālē klātienē
nebūs jāierodas.

Lūdzam klientus, apmeklējot NVA, ie-
vērot 2 metru distanci, izmantot savus
mutes un deguna aizsegus, kā arī paņemt
līdzi savas personiskās pildspalvas. Aici-
nām atturēties no NVA apmeklējuma cil-
vēkus ar elpceļu saslimšanas pazīmēm.

Iesniegumi bezdarbnieka vai darba
meklētāja statusa iegūšanai joprojām
tiks pieņemti tikai attālināti!

Lai NVA CV un vakanču portālā pie-
teiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk
kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko at-
tiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:

1. solis
Atveriet NVA CV un vakanču portālu

(https://cvvp.nva.gov.lv);
2.solis
Autorizējieties, izmantojot vienu no

portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
3.solis
Izvēlēties iespēju “Pieteikšanās bez-

darbnieka vai darba meklētāja statusam”;
4.solis
Izvēlēties iespēju “Pieteikties bezdarb-

nieka statusam” un norādiet NVA filiāli,
ar kuru vēlaties sadarboties;

5.solis
Lejupielādējiet un aizpildiet iesnie-

gumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai
(paraksts nav vajadzīgs) IESNIEGUMS
bezdarbnieka statusa piešķiršanai;

6.solis
Aizpildītu iesniegumu WORD for-

mātā saglabājiet kā pielikumu un nosūtiet
NVA.

Ja klientam nav iespējas elektroniski
pieteikties bezdarbnieka statusam, to var
izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot
un ieliekot filiāles pastkastītē.

Nodarbinātības valsts aģentūra no 10.jūnija
atsāk klientu pieņemšanu klātienē
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Kopš marta beigām, kā zināms,  visās Latvijas skolās mācības
noritēja attālināti. Tas bija gan izaicinājumu un grūtību, gan jau-
nas pieredzes laiks. Vizuālās mākslas priekšmetā skolēni skatījās
filmas un skolotājas pašas filmētos video materiālus, gāja dabā
skicēt augus, gan, protams, lasīja vielas teoriju. Attālināti notika
arī pārbaudes darbu rakstīšana. 

Mūsu skolā ik gadu pavasarī notiek kāds projekts - visa 11.
klase “atdzīvina” latviešu vecmeistara Jaņa Rozentāla 1894. gadā
veidoto Pēterburgas Mākslas akadēmijas diplomdarbu - gleznu
“No baznīcas”. Šogad attālinātā mācību procesa dēļ nebija iespē-
jams visai klasei vienoties kopīgā gleznā, tādēļ katrs 11. klases
skolēns izvēlējās citu latviešu mākslinieka gleznu, ko inscenēja,
piemeklējot atbilstošu fonu, tērpus, aksesuārus. Lai rezultāts ie-
priecina arī jūs!

Dita Pavloviča, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas

vizuālās mākslas skolotāja

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
11.klases skolnieki atdzīvina latviešu

mākslas darbus

Iezīmējam Leišmalītes ceļu
(Turpinājums no  8. lpp.)
Stabiņa vieta tika arī īpaši saposta – apkārt stabiņam tika sa-

stādītas puķes, puķudobe tika aplikta ar vecā Krūmiņkluba simt-
gadīgajiem ķieģeļiem. Ievērojot distancēšanos, plašā aplī
klātesošie gan dziedāja, gan gāja rotaļās, gan visādi citādi izbau-
dīja kopābūšanu. Sarkanās un zaļās cepurītes ar Latvijas kontūru
un uzrakstu “1836” liecināja par klātesošo ērberģiešu aktīvu da-
lību sava sirdskilometra iezīmēšanā Mazzalves pagastā un atsau-
cību tūrisma ceļa veidošanā. Sirsnīgi izskanēja arī kopīgā
dziesma “Katrs mīl baltu maizes riku”. Ērberģiešu ceļa stabiņš
saņēma arī savu pirmo rotu – prievīti un piemiņas medaļu “Ne-
retas novads Sēlijā”. Turpmāk ceļinieki tiek aicināti iesiet stabiņos
savu labo domu prievītes, aukliņas, lai Leišmalītes ceļš neaizaug,
bet attīstās un ir ceļotāju iemīļots.

Žanna Miezīte
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Pasaule un ikdienas notikumi ir mainījušies, tomēr cilvēcis-
kās un ģimenes vērtības paliek. AFS ir simbols atvērtībai un kul-
tūru dažādībai, vienlaikus esot par globālas sabiedrības
sastāvdaļu. Šobrīd kā nekad agrāk mēs redzam, cik ļoti pasaule
ir vienota un ka sadarbība, atvērtība un pieņemšana spēlē nozī-
mīgu lomu mūsu darbos un nākotnes attīstībā.

“AFS LATVIJA” turpina gatavoties nākamajam mācību
gadam un arī 2020./2021. mācību gadā uzņems gandrīz 40 vies-
skolēnus no 11 valstīm, tāpēc aicina atsaukties ģimenes, kas

vēlas jauniešiem parādīt Latviju no viesmīlīgās, atvērtās un op-
timistiskās puses.

Uzņemot 15-18 gadus jaunu vidusskolēnu, viesģimene:
l kļūst daļa no globālās sabiedrības un veicina atvērtību Lat-

vijā;
l iegūst vēl vienu ģimenes locekli un draugus citā valstī;
l saredz savu ikdienu un Latviju no cita skatu punkta;
l iepazīst citu kultūru, tradīcijas un parāda labāko no savē-

jām.
Šī gada otrajā pusē Latvijā ieradīsies 40 jaunieši no 11 valstīm

https://afs.lv/viesskoleni-2020-2021/ un mācīsies trīs līdz des-
mit mēnešu vidusskolas programmās visā valstī. Dzīvojot vies-
ģimenēs, viņi vieglāk adaptējas, apgūst valodu, iepazīst Latviju
un iegūst otru ģimeni. Valstis, no kurām ierodas viesskolēni, ir
“AFS LATVIJA” sadarbības partneri jau 30 gadus – Itālija, Tai-
zeme, Beļģija, Vācija, Francija, Turcija, Honkonga, Japāna, Ar-
gentīna, ASV un Kanāda.

Ja Jūsu ģimenē ir brīva gultasvieta, iespēja nodrošināt skolēnu
ar ēdināšanu, pieņemt viņu kā savu ģimenes locekli un viesve-
cākiem ir vismaz 25 gadi, aicinām kļūt par par AFS viesģimeni
un iegūt neatsveramu pieredzi. Papildinformācija mājaslapā:
https://afs.lv/host-an-afser/

https://afs.lv/inquiry-form/
Gaidām pieteikumu AFS mājaslapā, zvanu (67280646) vai

epastu. Uzdrīksties savas mājas durvis atvērt plašajai ārvalstu
pasaulei un palīdzi ārvalstu skolēnam piepildīt sapni!

http://www.afs.lv
https://afs.lv/viesskoleni-2020-2021/

https://afs.lv/host-an-afser/
https://afs.lv/inquiry-form/

https://www.facebook.com/afslatvia/
https://www.instagram.com/afslatvia/

Starptautisko apmaiņas programmu
organizācija “AFS LATVIJA” gatavojas
2020./2021.mācību gadam un aicina
pieteikties viesģimenes visā Latvijā

Mazās zvaigznītes ceļā uz skolu
‘’Pa piena ceļu bērni nāk pie savas māmiņas. Tu ieradies no

zvaigznītes un biji ļoti mazs. Bet tētis tevi izcēla no Lielā lāča ra-
tiem. Tu biji brīnumbēbītis ar mākonīšu matiem...’’ Skanot  Re-
nāra Kaupera un Ineses Zanderes dziesmai, zālē iedejoja,
ieskrēja, iesoļoja, ievirpuļoja Mazzalves pamatskolas sešgadīgie
bērni. Vecāki tiem pūta ziepju burbuļus. Bērni dziedāja sirsnīgo
dziesmu ‘’Mammīte, bitīte’’, skaitīja dzejolīšus, dejoja pašu iestu-
dētu deju ‘’Maziņš esmu es’’… Pasākuma beigās kā tradīcija
dziesma ‘’Joka pēc alfabēts’’. Es to saucu par bērnudārznieku
himnu. Tā izskan pirmsskolas izlaidums Mazzalvē.

Pirmā dzīves skola jau ir bijusi. Vienam ar sāpi pirkstiņā, kurā
neganti ieskrējis īlens. Citam šujot mazs ‘’au’’ gadījies. Vēl kāds
pārvarējis savas bailes darbam ar līmes pistoli, jo tā mēdz būt
ļoti karsta , neuzmanīgajiem atstāj stipru sāpi. Kāds nevar sa-
prast, kāpēc man jāizcīna sava draudzība? Mūsu bērni ir ļoti ra-
doši, viņiem patīk būt māksliniekiem, sniegt koncertus ar
pārģērbšanos. Mums ļoti patīk mīļoties - tā vienkārši pienākt
un apķert draugu. Mīļuma nekad nevar būt par daudz! Mīļš
paldies vecākiem par katras ģimenes aktīvu atbalstīšanu.

Lai visiem pietiek pacietības un spēka kāpt uz nākamā pakā-
piena, vērt Baltās skolas durvis ar apņemšanos - es varu,  es daru,
man sanāks! Mēs ar Jums lepojamies!

Mazzalves pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa
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Atgriešanās mājās – 12 soļi, 
kas jāsper pašreizējā mītnes zemē un Latvijā

Atstājot mītnes zemi, ir jānokārto vairākas formalitātes. Lat-
vijā var būt nepieciešami dokumenti, kas izdoti ārvalstī. Tāpat
arī, ierodoties Latvijā, iedzīvotājam jāpilda savas valsts noteiktie
pienākumi. Tiem mūsu valsts piederīgajiem, kuri strādā ārze-
mēs, bet vēlas atgriezties Latvijā, Nodarbinātības valsts aģen-
tūras EURES konsultanti ir izstrādājuši 12 ieteikumus jeb soļus,
kas jāveic pašreizējā mītnes zemē un savā valstī.

1. Pirms atgriešanās Latvijā ārvalstī ir jāsaņem visi dokumenti un
izziņas, kas liecina par nodarbinātību un saņemtajiem sociālās
apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī dokumenti par darba pe-
riodiem un nomaksātajiem nodokļiem. Ja ārvalstī (Eiropas Savie-
nībā, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Islandē vai Šveicē) jums ir piešķirts
bezdarbnieka pabalsts un, atgriežoties Latvijā, jūs vēlaties turpināt
saņemt šo pabalstu, tad no ārvalsts sociālās aizsardzības vai no-
darbinātības dienesta jāpieprasa U2 dokuments bezdarbnieka
pabalsta eksportam. Ja pēc nodarbinātības perioda beigām jūs vē-
laties pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu, tad pabalsts jāpieprasa
valstī, kurā jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts. Ja meklējat darbu
citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jums ir iespēja arī Latvijā turpināt
saņemt šo pabalstu 3–6 mēnešus. Šo pabalsta “līdzi ņemšanu” sauc
par pabalsta eksportu. Pastāv daži izņēmuma gadījumi, par tiem in-
teresējieties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

2. Ja, ierodoties Latvijā, vēlaties turpināt saņemt ārvalstī piešķirto
bezdarbnieka pabalstu un jums ir izsniegts U2 dokuments, tad sep-
tiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no ārvalsts jums ir jāreģistrē-
jas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), savukārt U2
dokuments jāiesniedz VSAA. Ja ir vēlme saņemt palīdzību darba
meklēšanā vai savu prasmju pilnveidošanā, izmantojiet NVA atbal-
stu. Reģistrēties NVA un iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja
statusu var arī tad, ja ārvalsts bezdarbnieka pabalsts netiek saņemts.

3. Ja ir nepieciešams apliecināt savu ārvalsts nodar -
binātības/apdrošināšanas periodu, jāiesniedz U1 dokuments
VSAA. Ja šāda dokumenta nav, jāinformē VSAA, ka noteiktu laika
periodu jūs bijāt nodarbināts ārvalstī. Ziniet, ka nodar -
binātības/sociālās apdrošināšanas periodi nepazūd, tie uzkrājas,
un nepieciešamības gadījumā tiek ņemti vērā, nosakot tiesības uz
pabalstiem, kā arī pensiju. To sauc par summēšanas principu. Ja
nepieciešams, VSAA noskaidro, kā var pieteikties bērna kopšanas,
ģimenes un citiem pabalstiem Latvijā vai turpināt tos saņemt.
Jāņem līdzi izziņas vai citi dokumenti par minētajiem pabalstiem,
kas piešķirti ārvalstī.

4. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā jāpiep-
rasa S1 veidlapa. Tā ļaus saņemt garantētos visu veidu veselības
aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpo-
jumiem tiks apmaksātas no ārvalsts budžeta līdzekļiem.

5. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā var sa-
ņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tie-
sības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo
medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā
nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā cilvēks joprojām
paliek sociāli apdrošināts valstī, kurā pēdējo reizi bija strādājis.

6. Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas no ārvalsts jāparūpējas
par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti par viņu iz-
glītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtajām sociālajām garantijām.

7. Par došanos prom no ārvalsts jāinformē visas tās iestādes,
kurās jūs bijāt reģistrējies vai norādījis savu personīgo informāciju,
piemēram, Iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības
dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakal-
pojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas
palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē.

8. Ierodoties Latvijā, jāreģistrējas pašvaldībā un jādeklarē sava

dzīvesvieta. To var izdarīt tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēša-
nas iestādē, kurā ir cilvēka vai ģimenes jaunā dzīvesvieta, vai elek-
troniski www.latvija.lv.

9. Lai varētu saņemt veselības aprūpi, jāreģistrējas pie ģimenes
ārsta. Informāciju par to, kādi ģimenes ārsti strādā novadā vai pil-
sētā, var saņemt Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapā.
Ja ārvalstī saņemta S1 veidlapa, tā jāreģistrē NVD
www.vmnvd.gov.lv. Bez reģistrācijas veidlapa nav derīga.

10. Ja ģimenē aug bērni, viņi jāreģistrē pašvaldības bērnu-
dārzu rindā vai skolā.

11. Ja cilvēks joprojām ir Latvijas nodokļu rezidents un ārvalstīs
ir gūti ienākumi, tad no 1. marta līdz 1. jūnijam Valsts ieņēmumu
dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējā
gadā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, klāt pievienojot arī dokumen-
tus, kas apliecina ārvalstīs samaksātos nodokļus, nodokļa maksātāja
tiesības uz atvieglojumiem un citus dokumentus www.vid.gov.lv.

12. Ja vēlaties sākt biznesu, par iespējām interesējieties Lat-
vijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) www.liaa.gov.lv,
kur var saņemt konsultācijas un palīdzību biznesa plāna izstrādē,
finanšu institūcijā “Altum” www.altum.lv un Uzņēmumu reģis-
trā www.ur.gov.lv. Par atbalstu bezdarbniekiem pašnodarbinātības
vai komercdarbības uzsākšanai interesējieties NVA.

Kā sazināties ar EURES konsultantiem Latvijā
Informācija par nodarbinātību un citiem jautājumiem atro-

dama mājaslapā www.nva.gov.lv/eures.
Ar konsultantiem var sazināties, rakstot uz e-pasta

adresi eures@nva.gov.lv, kā arī nosūtot ziņu sociālajā tīklā “Face-
book” (www.facebook.com/eureslatvia/) vai “Linkedin” (www.lin-
kedin.com/company/eures-latvia).

Ik piektdienu, izņemot svētku dienas, no plkst. 13.00 līdz 15.00
darbojas EURES tērzētava – https://ec.europa.eu
/eures/public/lv/chat-with-eures-advisers. Tā ir iespēja tiešsaistē
uzdot jautājumus EURES konsultantiem un saņemt atbildes.

Līdz 10.augustam Neretas pirts būs slēgta. Tālākām izmaiņām, lūdzu, sekojiet līdzi!
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Neretas Novada Vēstis

Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido: Daiga Naroga. 

Adrese: Rīgas ielā 1, Neretas novads, LV 5118, Tālrunis: 26360019, fakss: 65176536, e-pasts: daigameldere@inbox.lv

Iespiests: SIA „Latgales druka”. 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.

27.06.pl.12.00 Neretas kultūras namā animācijas filma “Projām” (ieeja 1 EUR)
4.-5.07. – Vecmēmeles, Zalves un Ērberģes muižas piedalās Piļu un muižu asociācijas orga-

nizētajās piļu un muižu dārzu un parku dienās
10.07.pl.17.00 – Neretā “Pakalnos” projektā “Sēlijas vīru- amatnieku un mājražotāju- meis-

tardarbnīcas Neretas novadā” keramikas meistardarbnīca pie Daiņa Lesiņa (dalība ar iepriekšēju
pieteikšanos mob.29339832)

11.07.   Zalves kultūras namā uzstāsies Kaspars Markševics ar koncertprogrammu “Acis mīlīgi
kautrās”

11.07.pl.12.00 Neretas kultūras namā animācijas filma “Neglītās lelles”
11.07.pl.17.00 Pilskalnes estrādē koncerts (sekojiet reklāmai!)
18.07. Neretā novada svētki (bērniem “Mazā stiprinieka” aktivitātes, pūtēju orķestra koncerts,

jaundzimušo bērnu sveikšana, stipro ģimeņu sveikšana, modes parāde, koncerts estrādē) (seko-
jiet reklāmai!)

22.07.pl.20.00 Ērberģē pie medniekmājas Marijas tilta svētkiem veltīts koncerts
25.07. pl.18.00 Ērberģes muižas svētki (sekojiet reklāmai!)
25.-26.07. – Sēlijas autorallijs
31.07.pl.18.00 Ērberģes muižā Andra Ērgļa koncerts “Sarunas mūzikā” (ieeja 5 EUR)

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā  jūnijā nogalē un jūlijā

Atļauj šodien saviem 
gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, 
kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem 
gadiem skanēt
Kā melodijai, kura 
sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim 
šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie 
pie tevis trauc!

/A.Āre/

Sirsnīgi 
sveicieni

visiem
jūnija 

jubilāriem!

Neretas novada dome

2020.gada 18.jūlijā Neretas pagastā
tiks rīkoti Neretas novada

Ģimeņu svētki, 
kuros godināsim pārus, kas laulībā 

nodzīvojuši 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
60, 65 un 70 gadus, un ir deklarēti

Neretas novadā.
Aicinām pārus pieteikties līdz 

15.jūlijam, zvanot pa tālruni 28347147.

Lūgums novada iedzīvotājiem līdz vasaras saulgrie-
žiem sakopt savas sētas un nopļaut pļavas!

Neretas novada pašvaldība


