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Piektdien, 14. septembrī,  Neretā svinīgi tika atklāts ceļa
posms, kas sakārtots Latvijas un Lietuvas ceļu administrāciju
sadarbības projekta ietvaros. Tas tika īstenots ar Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) Latvijas – Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmas (INTERREG) 2014. – 2020. gadiem
līdzfinansējumu. 

Tā rezultātā Neretā valsts reģionālā autoceļa P75 Jēkabpils –
Lietuvas robeža (Nereta) posma km 56,09 un 60,50 un valsts
vietējais autoceļš V961 Nereta – Sleķi posma km 0,00 – 1,20 ie-
guva melno segumu. Tika izbūvēta šķembu izlīdzinošā kārta un
veikta 3,5 kārtu un dubultā virsmas apstrāde. Nodalījuma josla
tika attīrīta no krūmiem, sakārtota ūdens atvade – izrakti grāvji
un izbūvētas vienpadsmit caurtekas, informēja VAS “Latvijas
Valsts ceļi”. Darbus posmā no Neretas līdz Lietuvas robežai veica
CBF SIA “Binders”, projekta izmaksas ir 1 452 480,70 (ar PVN
21%), no tiem 85% sedz INTERREG. Jāpiebilst, ka Lietuvas ceļa
posms vēl nav pabeigts, darbi ziemas periodā tiks pārtraukti un
atsākti pavasarī, kad tie tiks arī pabeigti. 

Svinīgajā atklāšanas pasākumā, skanot latviskām dziesmām
Neretas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa “Kadence” iz-
pildījumā, kopā ar neretiešiem un Neretas novada pašvaldības
darbiniekiem bija arī Satiksmes ministrs Uldis Augulis, Valsts
akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs
Jānis Lange un ceļu būves uzņēmums SIA “Binders” valdes
priekšsēdētājs Aigars Sēja. Neviens no viesiem savās uzrunās
neslēpa to, ka jūtās gandarīti par kārtējo sakārtoto ceļa posmu
Latvijā. Turklāt šis ceļš sniegs lielu devumu Latvijas – Lietuvas

savstarpējām attiecībām un tranzītam. Neretas novada pašval-
dības Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis savā uzrunā teica:
“Katra daļa sakārtotas infrastruktūras ir liels ieguvums konkrē-
tajai vietai. 

Turpinājums 12.lpp. 

Neretā atklāj divus ceļa posmus, kas
sakārtoti sadarbojoties Latvijai – Lietuvai

Jau otro reizi vasarā tikās Sēlijas novada latviešu valodas un
literatūras skolotājas, lai turpinātu pazīšanos, kas izveidojās pir-
majā nometnē 2016. gadā Ilūkstē, lai bagātinātu sevi garīgi, kā
arī lai domātu pozitīvi un strādātu radoši.

16. un 17. augustā Neretas novadā notika latviešu valodas
skolotāju kursi – nometne, pēc tās 25 skolotājas no Ilūkstes, Vie-
sītes, Jēkabpils, Neretas un Jaunjelgavas novada, kā arī Vecum-
nieku, Skrīveru, Aizkraukles novada (sadarbības novadi

izglītības jomā Mazzalves pamatskolai un Neretas Jāņa Jaunsud-
rabiņa vidusskolai) saņēma Apliecību, ka ir apguvušas pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides programmu 18 stundu
apjomā.

Neretas novadā tā bija reta iespēja parādīt vienkopus tik
daudzām latviešu valodas un literatūras skolotājām to, ko, kas
mūsu kultūrvēsturiskajā novadā ir īpašs. Un tas četrām Nere-
tas novada  latviešu valodas un literatūras skolotājām – Daigai
Pabērzai, Silvijai Lisovskai, Egijai Apiņai un Dacei Kronītei –,
ar Izglītības darba speciālistes Žannas Miezītes līdzdalību iz-
devās!  

16. augustā nodarbības bija Mazzalvē. Dienas sākumā skolas
direktors Aivars Miezītis, uzrunājot dalībnieces, teica, ka ir īpaši
priecīgs, jo šī vasaras tradīcija - sapulcināt kopā Sēlijas skoltājus
- ir vēl viens solis pretī tam, lai Sēlijas novadu Latvijā pazītu tik-
pat labi kā citus kultūrvēsturiskos novadus. Madara Zeltiņa -
Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padomes “SēJa” priekšsēdē-
tāja – iepazīstināja ar “SēJas” darbību, kā arī parādīja video  “Jau-
niešu padome “SēJa””, kurā raksturoti Sēlijas jaunieši pa
novadiem. Video veidoja Neretas jaunietis Olafs Osītis kopā ar
“SēJas” priekšsēdētāju, lai popularizētu Jauniešu padomi. Liels
atbalsts tika saņemts no Neretas novada uzņēmējiem un cilvē-
kiem personīgi.

Turpinājums 12.lpp. 

VAS “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange
(pirmais no kreisās), Neretas novada domes priekšsēdētājs

Arvīds Kviesis, Satiksmes ministrs Uldis Augulis un ceļu
būves uzņēmuma SIA “Binders” valdes priekšsēdētājs 
Aigars Sēja svinīgi pārgriež lentu un atklāj autoceļu. 

“Sēlijas vasara 2018” Neretas novadā

Sēlijas novadu latviešu valodas skolotājas labprāt
iemūžināja tikšanos ar Ērberģes muižas tēliem. 
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Jāņa Jaunsudrabiņa  piemiņas sarīkojumi muzejā “Riekstiņi”
daudzus gadu desmitus notiek augusta beigās – viņa dzimšanas
datumam (25. augusts) tuvākajā sestdienā. Šogad dzimšanas

diena – 25.augusts – bija sestdiena. Neskatoties uz apmākušos
laiku, pēcpusdienā turpat pussimts Jaunsudrabiņa talanta cie-
nītāju no Rīgas, Saulkrastiem, Salaspils, Zalves, Rites un arī Ne-
retas pulcējās “Riekstiņu” sētsvidū, lai noskatītos viņa  joku lugu
“Jo pliks, jo traks”. To izspēlēja Rīgas pilsētas Iļģuciema Kultūras
centra amatierteātris “Rampa” (režisore Ināra Čakste).

Spēlēšanai, katram gadījumam, bija uzslietas nojumes, kat-
ram cēlienam sava, jo darbība risinās laukos un lepnā Rīgas dzī-
voklī. Zem tām un klētspriekšā uzstādīja dekorācijas, novietoja
rekvizītus. Laiks silts, noskaņa omulīga. Pirms pirmā cēliena
tomēr sāka līt lietus. Skatītāji slēpās zem lietussargiem vai mē-
telīšiem. Aktieri, skatītāju atbalstīti, lēnām iejutās situācijā. Vēlāk
lietus mitējās, aktieri, izspēlējot komiskās situācijas, varēja droši
darboties ārpus nojumēm. Gaiss kļuva dzidrāks,  skaļāk izteikts
vārds un skatītāju jautrie smiekli atbalsojās un radīja pacilātu
noskaņu.

Pēc izrādes, protams, “pupiņu balle”. Cienājām visus ar pu-
piņām, salātiem, pīrādziņiem, karstu tēju vai kafiju. Risinājās
jautras debates, sprēgāja joki. Jaunsudrabiņa dzimšanas diena
godam nosvinēta.   

Muzeja vadītāja Ilze Līduma

Jānim Jaunsudrabiņam – 141

Jau ceturto reizi Sunākstes pagasta dienā tiek aicināti dzie-
došie kolektīvi arī no citiem novadiem. Šogad atsaucāmies un
ieradāmies 18. augustā Dziedāšanas svētkos Sunākstē. 

Šiem svētkiem ir tāla vēsture – 1873. gada 22. augustā Sunāk-
stes mācītājmuižā notika Augšzemes novada dziedāšanas svētki,
tajos bija pieteikušās 6 dziedāšanas biedrības ar 8 koriem, ap 200
dalībnieku, 3 koncertus klausījās 5000 – 6000 cilvēku.

2018. gada 18. augustā Sunākstes Blatajā baznīcā koncertu
sniedza 4 sieviešu vokālie ansambļi no Sunākstes, Staburaga,
Skaistkalnes un Neretas pagasta. Starp ansambļu priekšnesu-
miem koncertēja Ziedonis Vilde. Skatītāji sirsnīgi novērtēja
priekšnesumus, jo baznīcā dziesmas skan daudz citādāk.

Pēc koncerta devāmies pa Stendera “Bildu ābices” taku līdz
Sunākstes mācītājmuižai, apmeklējām Gotharda Frīdriha Sten-
dera kapu un Baltā eņģeļa atdusas vietu.

Dace Kronīte, 
ansambļa “Kadence” dlībniece

Foto autors: Uldis Grietiņš

“Kadence” Sunākstes Baltajā Baznīcā

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja 
Ilze Līduma kopā ar Rīgas Kultūras centra “Iļģuciems” 

teātra studijas “Rampa” aktieriem. 

Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Kadence” un ansambļa vadītāja Ginta uzstājoties baznīcā. 

Šogad 4. Septembris Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
bija adaptācijas diena, kurā norisinājās karjeras atbalsta pasā-
kums par jaunākajām tehnoloģijām un attālināto darbu. Lekciju
“Software is eating the world” jeb “Programmatūra apēd pa-
sauli” vadīja Jānis Zālītis, kurš iepazīstināja ar tehnoloģiju ten-
dencēm pasaulē, kas, visticamāk, skars mūsu nākotnes izvēlēto
profesiju – virtuālo realitāti, automatizāciju, mākslīgo intelektu.

Tikšanās laikā skolēni tika iepazīstināti ar strauji augošajām
tehnoloģijām un kā tās tuvākajā laikā varētu aizstāt cilvēkus.
Pirms lekcijas lielākā daļa klausītāju nebija domājuši, ka visas šīs
tehnoloģijas nevar skart arī Latviju, tomēr, klausoties Jāņa Zālīša
prezentācīju, uzzinājām, ka dažas no jaunajām tehnoloģijām jau
ir kaimiņvalstīs, piemēram, Igaunijā ir autobusi bez vadītāja. 

Jānis Zālītis iepazīstināja arī ar mākslīgo intelektu. Bija intere-
santi, ka viņš to arī jau izmantojis, lai pārveidotu Neretas evaņģē-

liski luteriskās baznīcas fotogrāfijas slavenu mākslinieku glezno-
šanas stilos. Līdz šim vairāki skolēni domāja, ka programmēšana
ir grūta un garlaicīga, tomēr pēc lekcijas noklausīšanās daudziem
domas mainījās, un viņi atzina to, ka programmēšana varētu būt
pat interesanta. Skolēni bija pārsteigti par to, ka Jānis strādā ASV
kompānijā, bet darbu veic attālināti – mājās Neretā. Vēl viņš iepa-
zīstināja ar iespējām mācīties sev tīkamas profesijas tieššaistē.

Skolēni pēc tikšanās dalījās pārdomās par lekcijā iegūto in-
formāciju. Tā šķita interesanta, informatīva, aizraujoša, pamā-
coša un negarlaikoja, bet lika aizdomāties par nākotni, profesijas
izvēli un saviem mērķiem, uz kuriem vajadzētu virzīties jau
tagad, esot skolēnam.

Kristiāns Dimitrijevs, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 

12. klases skolnieks

Lekcija “Programmatūra apēd pasauli”
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sēdē pieņemtie lēmumi
Nolēma piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta izdevumiem ne-

paredzētiem gadījumiem EUR 425 Neretas evaņģēliski luteriskai
draudzei baznīcas kā Valsts aizsargājamā nekustamā kultūras
pieminekļa saglabāšanai. 

Nolēma piešķirt finanšu līdzekļus EUR 120 apmērā dalības
maksai konferencē “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un de-
mokrātisku Latviju. LTF 30” 2018.gada 8.oktobrī Rīgā .

Nolēma atbalstīt J.Vectirāna grāmatas “Pāvesta svētība Lat-
vijai ” izdošanu, līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai 5 eksem-
plāru iegādei paredzot no Neretas novada pašvaldības domes
budžeta līdzekļiem. 

Neretas novada domes 23. augusta sēdē
pieņemtie lēmumi

Apstiprināja Neretas novada pašvaldības iekšējos personas
datu aizsardzības noteikumus 

Apstiprināja Neretas novada videonovērošanas sistēmas aiz-
sardzības noteikumus 

Nolēma atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kus-
tamo mantu automašīnu VW PASSAT, reģistrācijas Nr. DZ3897,
pārdodot to izsolē.

    Atļāva Neretas novada pašvaldībai 2018.gada 18.septembrī
piedalīties VAS “Latvijas Pasts” rīkotajā izsolē ar augšupejošu
soli nekustamajam īpašumam “Ainas”, kas atrodas Ērberģē, Maz-
zalves pagastā.

Apstiprināja Pārvaldības plānu 2018. – 2023. gadam Strūves
ģeodēziskā loka punktiem Latvijā.

Nolēma veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības amatu
sarakstā 2018. gadam,  papildinot amatu sarakstu Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā ar amata vienībām – sociālais peda-
gogs, kods 2359 01, amata vienību skaits – 0,5 un pagarinātās
dienas grupas skolotājs, kods 2359 03, amata vienību skaits – 0,5.

Veica izmaiņas Administratīvās komisijas sastāvā, izslēdzot
no komisijas sastāva Rūdi Lapiņu un apstiprinot komisijas sa-
stāvā Baibu Dambrāni. 

Pamatojoties uz Neretas novada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem „Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” pie-
šķīra pabalstus nozīmīgā dzīves jubilejā  3 personām kopsummā
EUR 130,  pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 1 personai
EUR 170 apmērā.

Nolēma precizēt Neretas novada domes 2018.gada 28.jūnija
lēmumu Nr.111 lemjošās daļas 1.punktā personai personai no-
rādot pareizu personas kodu.  

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Silamarči”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, vienu zemes vienību 5.3 ha platībā, iz-
veidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Auļi-3”, zemes lietoša-
nas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Miņģeni”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, divas zemes vienības 17,7 ha platībā,
izveidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Mazmiņģeni”. Atda-
lītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, paliekošajam
nekustamajam īpašumam „Miņģeni” zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

Nolēma iznomāt zemnieku saimniecībai Neretas novada pa-
švaldībai piekrītošās Pilskalnes pagasta neapbūvētās zemes vie-
nības: “Sporta laukums”  kadastra Nr.32740050220 ar platību
1.0 ha, “Silmači” kadastra Nr. 32740050222 ar platību 2.1 ha,
“Pīskupi” kadastra Nr. 32740050241 ar platību 4.05 ha   uz  10
gadiem, nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes
gabala kadastrālās vērtības. 

Nolēma iznomāt fiziskai personai Neretas novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību “Līņi”  ,Pilskalnes pagastā, Neretas no-
vadā, ar kadastra Nr. 3274 006 0102  un platību 1.8 ha,  uz  10
gadiem, nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes
gabala kadastrālās vērtības.

Nolēma sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, iz-
īrējot dzīvojamo telpu 3 personām mājā “Radzes”, dzīvokli Nr.2
ar kopējo platību 61.2 m2, Ērberģē, Mazzalves pagastā un 2 per-
sonām Liepu ielā 1, dzīvokli Nr.4 ar kopējo platību 27.44 m2, Ēr-
berģē, Mazzalves pagastā.

Ar pilnu novada domes sēdes tekstu un audioierakstu var ie-
pazīties novada mājas lapā www.neretasnovads.lv,  un novada
domē pie pašvaldības sekretāres.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM no
šodienas sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu
programmu “Mazie aizdevumi lauku
teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar
Zemkopības ministriju. Programma, kuras
kopējais finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz
šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta
tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām
pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums
(līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka atbalstu
aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat
1000 uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai
vēlas darboties lauksaimniecības, kādā no
vispārējās uzņēmēj darbības nozarēm
vai zivsaim-niecības nozarē.

Aizdevumu programmas “Mazie
aizdevumi lauku teritorijās” ietvaros
investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem
kopumā līdz pat 100 tūkstošiem eiro var
saņemt gan jauni, gan jau pieredzējušāki
uzņēmēji, kuru gada apgrozījums nepārsniedz
70 tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku
teritorijās visā valstī izņemot lielākajās pilsētās
(Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā,
Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī,
Tukumā, Salaspilī un Cēsīs). Šīs programmas
aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai
jaunām saimniecībām, mājražotājiem,
jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem

lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu
sniedzējiem lauku apvidos. Programmas
iespējas var izmantot arī zivsaimniecības
nozares uzņēmumi neatkarīgi no apgrozījuma
un atrašanās vietas.

Pieejamais finansējums un tā
nosacījumi ir šādi:

Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem
līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem
eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevuma
maksimālā summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;

Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar
būvniecību un nekustamo īpašumu saistītiem
projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem
līdzekļiem termiņš līdz 3 gadiem;

Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro
pieejams bez aizņēmēja līdzfinansējuma, virs
šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;

Atvieglotas nodrošinājuma prasības:
aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro iespējams
arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar
personīgo galvojumu, ja netiek iegādāts
nekustamais īpašums vai cits reģistrējams
īpašums;

Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
Inese Zīle, ALTUM valdes locekle:
“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto valsts

atbalsta programmu klāsts uzņēmējiem ir
plašs. Vienlaikus sekojam tam, kādas ir
tautsaimniecības tendences un kādas ir
uzņēmēju vajadzības, un attīstām arī jaunus
produktus. Mūsu jaunā programma
visnoderīgākā būs tiem lauku reģionu
uzņēmējiem, kas ir darbības uzsākšanas

stadijā vai kuriem ir neliels apgrozījums.
Nepietiekamas kredītvēstures, darbības
nozares un darbības risku specifikas, finanšu
plūsmas un nodrošinājuma trūkuma dēļ
komercbanku finansējums viņiem nereti ir
ierobežots. Aicinu uzņēmējus izmantot šīs
jaunās programmas priekšrocības, lai esošo
biznesu paceltu jaunā kvalitātē, vai jaunu
ideju pārvēst realitātē!”

Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM
īstenotajām programmām klienti pieteikumus
un tiem nepieciešamos dokumentus var
iesniegt tikai elektroniski. Plašāka informācija
par ALTUM jauno programmu “Mazie
aizdevumi lauku teritorijās” ir pieejama šeit. 

Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir

Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas
ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību
sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām
finanšu instrumentu veidā (aizdevumi,
garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos
u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot
to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas,
mentorings), kā arī realizējot citas valsts
deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM
saņēma starptautiskās kredītreitingu
kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu
Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina
ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt
2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika
iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga
Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās
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Automašīnas VW
PASSAT izsole

2018. gada 9. oktobrī plkst. 10.00 Rīgas ielā 1, Neretas pa-
gasts,  Neretas novads notiks pašvaldības kustamās mantas –
automašīnas VW PASSAT pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).
Nosacītā cena –  EUR  300.00 ( trīs simti euro, 00 centi ) t.sk

PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.
Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi),

kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr.
LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās

cenas, t.i., EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi),  kas jāieskaita
Neretas novada pašvaldības kontā Nr.
LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”. Nodrošinā-
jums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ie-
skaitīta norādītajā bankas kontā.

Automašīnas VW PASSAT – valsts reģistrācijas Nr. DZ-3897,
šasijas Nr. WVWZZZ3BZYP349964, krāsa – tumši zila, izlai-
duma gads – 2000. gads, odometra rādījums – 474 870 km. Au-
tomašīna jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta.

Automašīna ir Neretas novada pašvaldības īpašums.
Automašīnu var apskatīt iepriekš piezvanot Irēnai Sīmanei

pa tālruni 6517504 vai mob.tālr. 29153593.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas no-

vada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, Klientu
apkalpošanas centrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī
elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā
– www.neretasnovads.lv.

Ar pirmajām informatīvajām dienām 18. septembrī Jēkabpilī
un 28. septembrī Preiļos sāksies ikgadējais Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais pasākums “Lau-
kiem būt!”. Tā ietvaros visos Latvijas reģionos notiks informatīvās
dienas un bezmaksas mācības, bet noslēguma konkursā būs ie-
spēja iegūt naudas balvu sava biznesa idejas īstenošanai.

Pasākumā “Laukiem būt!” aicināti piedalīties visi aktīvie un
idejām bagātie jaunieši un jaunie uzņēmēji vecumā no 18 līdz
40 gadiem.

Elīna Zālīte, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadī-
tāja:“Apmācības visos 26 LLKC birojos sāksies dažādos laikos,
tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai un datumus noskaidrot
savlaicīgi. Apmācībām jāpiesakās tuvākajā LLKC nodaļā, indi-
viduāli sūtot pieteikumu vai apmeklējot informatīvo dienu. Sev
tuvāko LLKC nodaļu var atrast Valsts Lauku tīkla mājaslapā:
http://laukutikls.lv/biroji.”

Pirms mācībām LLKC reģionālajās nodaļās tiks organizētas
informatīvās dienas, kuru laikā jaunie un topošie uzņēmēji iegūs
plašāku informāciju par to, kas ir un kādas iespējas sniedz kon-

kurss “Laukiem būt!”, kā arī apzinās jauniešus interesējošās
tēmas un gatavību īstenot ieceres.

Piecu dienu bezmaksas apmācības plānotas no septembra
līdz novembrim. Kopā ar lektoriem un centra konsultantiem
jaunieši izstrādās savus biznesa plānus, pētīs tirgu, konkurentus,
veiks peļņas un zaudējumu aprēķinus, kā arī noteiks potenciālo
ieguvumu no sava produkta. Tiks arī aplūkotas tādas tēmas kā
grāmatvedība, uzņēmumu reģistrs, mārketings.

Pasākums “Laukiem būt!”  tiek īstenots Valsts Lauku tīkla ak-
tivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināša-
nai” ietvaros, kuru jau septīto gadu organizē LLKC un Valsts
Lauku tīkls sadarbībā ar to atbalstītāju un lieldraugu “Attīstības
finanšu institūciju “Altum””, kas kopīgi ar LLKC piedalās mācību
procesā un konkursa žūrijā. 

Plašāka informācija:
Elīna Zālīte, LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu 
vadītāja: tālr.: 63050220, e-pasts: elina.zalite@llkc.lv

vai http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-
uznemejdarbibas-veicinasana

Jauniešus aicina pasākums “Laukiem būt”

Adaptācijas dienā 4. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolā viesojās Evelīna Elksnīte - Jēkabpils NVO resursu centra
projektu koordinatore darbā ar jauniešiem - un divi viesi no citām
valstīm - Mariona no Austrijas un Julien no Francijas.

Viņu viesošanās mērķis bija iepazitināt skolēnus ar jauniešu ie-
spējām Latvijā un ES. Sarunas tēma bija Pilsoniski aktīvs jaunietis.
Sākumā mūs kopumā iepazīstināja ar biedrību. Tā darbojas kopš
2006. gada, tajā ir divas fiziskas personas, kopumā ir 32 biedrības.
Evelīna mūs iepazīstināja ar dažādām akcijām, kuras būs 2018./
2019. mācību gadā.

Pirmā akcija - 100 minūtes savai pilsētai vai novadam. Šī akcija
būs spēkā no 21. maija, un tā ir par godu Latvijas simtgadei. Akcijā
ir iespēja:

3 stādīt tulpju stādus Jēkabpils Mežaparkā;
3 ziedot barību bez mājām palikušiem kaķiem;
3 kāds labs darbs pēc paša izvēles.
5. oktobrī notiks Jēkabpils orientēšanās spēle jauniešiem Time

to move: Eiropa Tev.
Otrā akcija Brīvprātīgais uz vienu dienu. Tas notiek jau 4. gadu

augusta pēdējā nedēļā. Šis pasākums ir ļoti līdzīgs Ēnu dienām. Tajā
var būt brīvprātīgais jebkurā darbavietā un darboties kā pilntiesīgs

darbinieks, un veikt dažādus darbus un uzdevumus. Neretai šis bija
pirmais gads, vakance bija pieejama Neretas novada pētniecības
muzejā.

Ļoti  interesants stāstījums  bija par vienu programmu, kura ir
arī Eiropas brīvprātīgais darbs, bet tas ir pieejams cilvēkiem no 17
līdz 30 gadu vecumam. Ir iespēja būt brīvprātīgajam jebkurā no Ei-
ropas Savienības valstīm. Programma ilgst no 2 mēnešiem līdz 12
mēnešiem, šajā braucienā viss ir pilnīgi apmaksāts.

Tālāk sekoja saruna ar viesiem/ brīvprātīgajiem. Mariona Lic-
htenbergera no Austrijas ieradās jūlija beigās ar Erasmus+ Eiropas
brīvprātīgā darba projektu Volunteers discovery. Mariona Jēkabpilī
pavadīs 10 mēnešus, šobrīd ir aizritējis pirmais no tiem. Jauniete
dalījās savās pārdomās par dzīvi un ikdienu Latvijā. Latvijā viņai
ļoti patika mūsu ainavas un zaļā daba. Julien no Francijas Latvijā
arī ieradās ar Erasmus+ programmu. Viņš šeit ir uz 12 mēnešiem.
Šim jaunietim Latvijā ļoti patīk sabiedrība un cilvēki. Julien atzina,
ka šo programmu ir izvēlējies tamdēļ, ka vēlas apgūt citu tautu kul-
tūru un apskatīt pasauli. 

Tikšanās bija noderīga.
Ingūna Dubovska,  

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolniece

Tikšanās ar Sabiedrisko labumu biedrību
Jēkabpils NVO resursu centrs
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Noslēdzies konkurss 
“Jaunieši veido savu vidi 2018”

Šogad Neretas
novada pašvaldība
pirmo reizi izsludi-
nāja projektu kon-
kursu “Jaunieši
veido savu vidi
2018”,  kurā varēja
pieteikties novada
jaunieši “.Tā mērķis
ir veicināt jauniešu
atbildību par savas
dzīves vides un kva-
litātes uzlabošanu,
attīstot sadarbību
starp vietējo sabied-
rību, uzņēmējiem
un pašvaldību.
Konkursā tika at-
balstīti četri pro-
jektu pieteikumi.  

Mazzalves pagastā finansējumu stieņa uzstādīšanai saņēma
Alvis Spēlmanis un viņa draugu grupa. Zalves pagastā finansē-
jumu lapenes iekārtošanai pie Sproģu peldētavas piešķīra jau-
niešiem no uzņēmuma “Kronīšu kokapstrāde”. Jaunieši paši
radīja ideju par to, kādai lapenei ir jāizskatās, kā arī veica visus
uzstādīšanas darbus. 

Neretas pagastā tika atbalstīti divi projekti – Alises Vaičule-
nas un Saivas Staģītes radītie projekti.

Alise Vaičulena ar savu draugu grupu atjaunoja Neretas
parka rotaļu laukumu – salaboja kāpšļus, pārkrāsoja slidkalniņa
konstrukcijas, rotaļu mājiņām salika durvis un logus, smilškastei
nomainīja jaunas smiltis un iegādājās spēļu lāpstiņas, formiņas
un rotaļlietas. Ar padomu un izpalīdzīgu roku viņiem palīdzēja
vecāki, atvedot un aizvedot smiltis, sagādājot nepieciešamos ma-
teriālus.  

Savukārt Saiva Staģīte īstenoja savu ieceri par baskāju taku
Neretas parkā. Lai taptu paklājiņš, meitene bija meklējusi dažā-

dus materiālus –
čiekurus, akmeņus
u.c. Saivas klases
puiši raka un no-
stiprināja sajūtu pa-
klājiņa pamatni.

Saiva Staģīte,
Alise Vaičulena,
klasesbiedri un viņu
vecāki, kas iesaistī-
jās rotaļu laukuma
labiekārtošanā, pa-
teicas Neretas ko-
munālajai nodaļai
par palīdzību.

Ņemot vērā jau-
niešu aktivitāti un
vēlmi uzlabot dzīves
kvalitāti savā no-
vadā, šāds projekts
noteikti tiks rīkots
arī nākamajā gadā.  

Agnese Rutka

“Kronīšu kokapstrādes” veidotā lapene
pie Sproģu peldētavas.

Mazzalves pagasta centrā, rotaļlaukumā,
jaunieši uzstādīja pievilkšanās stieni.

Neretas jaunieši iemēģina pašu veidoto sajūtu paklājiņu.

Neretas parka rotaļlaukums iegūst jaunas krāsas. 
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Neretas novada pārstāvji tiekas ar citiem
novadiem, kuriem putni ģerbonī

14. septembrī Smiltenē pulcējās to novadu un pagastu dele-
gācijas, kuru ģerbonī ir attēlots kāds putns. Tāda tikšanās tika
organizēta jau 16. reizi. Katrreiz citā novadā. Šoreiz Smiltenes
novadā un Launkalnes pagastā, jo tiem dzenis un vanadziņi ģer-
boņos. Uz tikšanos bija aizbraukusi arī Neretas novada delegā-
cija. 

Pasākuma ieskaņā Smiltenes novada mērs Gints Kukainis ie-
pazīstināja ar Smiltenes novadu, kurš apvieno Smiltenes pilsētu
un 8 pagastus, stāstīja par tā sasniegumiem tautsaimniecībā.
Jāatzīst, ka Smiltenes novadam ir ar ko palepoties – iedzīvotāju

skaits pieaug, ne samazinās, ir vairāk kā 40 uzņēmumu,
kuru peļņa pārsniedz miljonu, tiek celtas īres mājas, tiek
domāts, lai cilvēki Smiltenes novadā dzīvotu, strādātu,
lai viņiem būtu, kur atpūsties… Sekoja interesantas no-
vadu prezentācijas – katrs izrādīja un izstāstīja, kas viņu
novadā īpašs, ar ko novads lepojas.

Pēc prezentācijām sekoja ekskursija pa Launkalnes
pagastu, iepazīstot vienu no 4 lielajiem Smiltenes no-
vada kokapstrādes uzņēmumiem, Kleperu muzejmāju,
Launkalnes sākumskolu un diennakts bērnudārzu, bija
iespēja pabūt greznajā Launkalnes pagastmājas pagalmā
un atpūtas bāzē “Silmači”. Izbraucām apli pa zaļo, ļoti
sakopto Smilteni, izstaigājām brīnišķīgo parku, vērie-
nīgo stadionu un sporta bāzes, Smiltenes tehnikuma
modernos mācību korpusus.

Noslēgumā modernajā, greznajā Smiltenes kultūras centrā
bija iespēja noskatīties jauku koncertu Smiltenes mūzikas skolas
audzēkņu, Launkalnes sieviešu vokālā ansambļa, Smiltenes
jauktā kora un citu pašdarbības kolektīvu izpildījumā.

Šajā dienā guvām lielisku pieredzi, īpaši kultūras darbinieki,
kuri bija Neretas novada delegācijas pamatā, pasākumu organi-
zēšanā, bagātinājāmies, smēlāmies idejas, redzējām daudz
skaistu piemēru, ko ieviest savos pagastos. Nākamgad Putnu sa-
lidojums notiks Kurzemē, Balgales pagastā. 

Žanna Miezīte

Izstādes “Par prieku sev…” atklāšana
Neretas novada novadpētniecības muzejā

Saulainā un siltā  5. septembra pēcpusdienā Neretas novada
novadpētniecības muzejā tika atklāta kārtējā mākslas izstāde.
Šoreiz uzrunāta un nedomājot piekritusi neretiete Lidija Ausma
Logonovska. Izstādes nosaukums “Par prieku sev…” jau pasaka
priekšā, ka tas, ko viņa dara ir sirdslieta un neatņemama viņas
dzīves sastāvdaļa. 

Sirsnīgā atmosfērā, pulcējoties tuviem draugiem, senām pa-
ziņām, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem un
citiem interesentiem, muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa atklāja iz-
stādi un deva nelielu ieskatu par tās izveidi un ievadvārdus, lai
tālāk par sevi, par savu radošu darbību un mākslas darbiem pa-
stāstītu pati autore. 

Jau no agras bērnības Ausma zināja, ka savu dzīvi saistīs ar
medicīnu.  Absolvējot Jēkabpils 1. vidusskolu A. Logonovska
turpināja mācības P. Stradiņa 2. medicīnas skolā feldšeru – la-
borantu nodaļā. No 1964. gada līdz savai pensijai strādājusi to-
reizējā Neretas slimnīcā. Māksliniece atzina, ka paralēli
medicīnai, viņai vienmēr ļoti tuvas bijušas radošās nodarbes –
gleznošana, batikošana, floristika. Izstādītajos darbos to lieliski
varēja manīt. Katrs otas triepiens zīmēts izjusti un ar emocijām.
Pašai autorei ļoti patīk zīmēt ar tušu un putna spalvu. Neiedo-
mājami smalki un ar savu stāstu ir ikviens autores mākslas
darbs. A. Logonovskai ļoti patīk izmēģināt kaut ko jaunu un ne-
parastu. Izstādē var apskatīt gleznu, kas ir zīmēta ar tēju un ka-
fiju. Pat visnecilākajam akmenim māksliniece spēj piedot
vērtību, apgleznojot to. Iedvesma un idejas rodas no visparas-
tākajām lietām; koši zils rudzu puķu pušķis vāzē sniedz degsmi
to uzgleznot uz papīra. Ausma Logonovska ir pierādījums tam,
ka pašmācības ceļā ir iespējams iemācīties to, ko māca skolās.

Viņas radošā personība un talants ir līdzvērtīgs jebkuram sko-
lotam māksliniekam. Muzejā apskatāma tikai neliela daļa no au-
tores veikuma. 

Šajā īpašajā dienā autori sveikt bija ieradies prāvs pulks
draugu un paziņu. Ikviens labprāt dalījās jaukās atmiņās par
kopā piedzīvoto. Neizpalika sirsnīgu un jauku vārdu par pašu
A. Logonovsku. Nepilno divu stundu laikā muzeja telpās ienāca
miers un mīlestība. 

Mākslinieces Ausmas Logonovskas izstādi ikviens interesents
var aplūkot līdz 30. septembrim Neretas novada novadpētnie-
cības muzejā.  

Agnese Rutka

Neretas novada novadpētniecības muzejā pulcējās 
mākslinieces Ausmas Logonovskas (pirmā no labās) 

radošā darba cienītāji.
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Rotaļīgi un jautri nosvinēts Tēva dienas
pasākums PII “Ziediņš”

Saulainā un siltā 7. septembra pēcpusdienā Neretas pirm-
sskolas izglītības iestādē “Ziediņš” norisinājās īpašs Tēva dienas
pasākums. Tā mērķis bija bērnudārza pagalmā pulcēt tētus, vec-

tēvus, krusttēvus, mammas un vecmammas, lai aktīvi un spor-
tiski aizvadītu dienu, vēršot uzmanību tieši uz bērnu un vecāku
kopā būšanas laiku. Atsaucība bija liela. Bērnudārza bērniem
līdzi atnākuši bija gan tēti, gan mammas, gan brāļi un māsas.
Neretas PII “Ziediņš” sporta skolotāja  Dace katru grupiņu, au-
dzinātājas un vecākus aicināja uz kopīgu iesildīšanos, lai turpi-
nājumā bērni kopā ar tētiem, mammām vai vecvecākiem izietu
īpaši sagatavotas stacijas, kurās bija jāveic dažādi uzdevumi. Ļoti
svarīga bija bērnu un vecāku savstarpējā sadarbība. 

Uzdevumi bija ļoti daudzveidīgi. Tika pārbaudīta ikviena
precizitāte, ātrums, veiklība, spēks un izturība. Noslēgumā sko-
lotāja Dace aicināja tētus uz virves vilkšanas sacensībām. Sada-
loties divās komandās tēti apņēmības pilni no visas sirds vilka
virvi. Nobeigumā arī bērni labprāt izmēģināja savus spēkus vel-
kot smago virvi. 

Par atraktivitāti un piedalīšanos Tēva dienas pasākumā bērni
saņēma īpaši veidotas konfekšu krelles, bet vecāki baranku virteni. 

Jācer, ka ar šo pasākumu tiks aizsākta jauka tradīcija, un arī
nākamajā gadā un turpmāk visi pulcēsies bērnudārza pagalmā,
lai sirsnīgi un jautri pavadītu dienu. 

Agnese Rutka

PII “Ziediņš” vecākās grupas bērni iemēģina vizināšanos
ķerrā.

Sportiskās aktivitātes Mazzalvē
25. augusta rīta pusē Mazzalves pagasta Ērberģē notika sporta

pasākums ģimenēm ar bērniem un jauniešiem,  kuru ar Maz-
zalves pagasta zemnieku un uzņēmēju atbalstu rīkoja Mazzalves
pagasta pārvalde un biedrība “Ērberģietes”. Lietaino laikapstākļu
dēļ šķita, ka pasākums neizdosies, taču lietus palaikam pierima
un pasākums ritēja savu gaitu.  Ērberģes muižas parka celiņos
dalībniekus gaidīja vairākas “stacijas”, kurās pagasta jaunieši
katrā piedāvāja kādu sportisku veiklības uzdevumu vai radošu
darbošanos. No lietus nenobijās un pasākumu apmeklēja devi-
ņas ģimenes. Kad visi uzdevumi bija paveikti, notika kopēja cie-
nāšanās ar gardām mājās ceptām plātsmaizēm, ko bija
sarūpējušas biedrība “Ērberģietes”  dalībnieces. Katrai komandai
par piedalīšanos tika pateicība un mazajiem dalībniekiem mazas
balviņas. Pēc tam mazajiem dalībniekiem bija paredzēti prieki
piepūšamajās atrakcijās, taču lietus dēļ diemžēl šie prieki bija
jāatceļ uz citu reizi. Pasākuma turpinājumā ikviens varēja izmē-
ģināt roku zābaka mešanā, šautriņu mešanā, šaušanā ar pnei-
matisko šauteni. Sievu konkurencē vistālāk zābaku aizmeta
Agnija Baltace, no vīriem Arnis Baltacis, šautriņu mešanā no
sievām vislabāk veicās Rutai Eļļukai, vīriem Reinim Zariņam,
šaušanā ar pneimatisko šauteni uzvarēja Viktorija Baltace, vīru
konkurencē pirmo vietu dalīja Reinis Zariņš un Renārs Dauge-
lis. Paldies atsaucīgajiem jauniešiem Baibai un Laurai Zvilnām,
Elvai Laurinovičai, Emīlam Bondaram, Alenam Griškevičam,
Alvim Spēlmanim, Alenam Dobrovoļskim, Norbertam Bergma-
nim, kā arī Baibai Dambrānei par palīdzību pasākuma norisē.

Savukārt vakarpusē Mazzalves pagastā notika autofo-
toorientēšanās sacensības “Iepazīsti Mazzalvi!”. Pasākumu rīkoja
Mazzalves pagasta pārvalde to veltot Latvijas simtgadei. Pasā-
kuma mērķis: iesaistīt iedzīvotājus pagasta teritorijas izzināšanā,
tūrisma un orientēšanās sporta popularizēšanā, kā arī piedāvāt
iespēju iedzīvotājiem interesanti pavadīt brīvo laiku kopā ar ģi-
meni, draugiem un kolēģiem. Vēlmi piedalīties sacensībās iz-
teica 14 komandas. Vairums dalībnieku, ierodoties uz starta
vietu, sagādāja patīkamu pārsteigumu gan rīkotājiem, gan ci-

tiem dalībniekiem, jo bija īpaši piedomājuši gan par savu, gan
automašīnu vizuālo noformējumu, kas arī tika vērtēts. Neska-
toties uz lietaino laiku un dažām tehniskām nebūšanām, pasā-
kums kopumā noritēja veiksmīgi. Finišēja visas 14 komandas.
Sacensībās uzvarēja un godalgas ieguva komandas “Kravas āt-
rums” - 1. vieta, “Krustakrogs” - 2. vieta,  “Obelikss ar draugiem”
3. vieta. Pārējās komandas ieņēma sekojošas vietas:  “Puķu
bērni” 4., “Mūris” 5., “Lazdiņi” 6., “Dāmu pops” 7., “Svītraino
reiss” 8., “Opel Racing Team” 9., “B.E.R.” 10., “Lapiņi” 11., “Sēt-
nieces” 12., “Dadži” 13., un “Tautu draudzība” 14. vietu. Visas
komandas saņēma pateicības par piedalīšanos sacensībās. Pie
īpašām balvām tika arī visatraktīvāk noformētās komandas.
Mazzalves pagasta pārvalde pateicas pagasta zemniekiem un uz-
ņēmējiem par atbalstu pasākuma tapšanā. 

Solveiga Koklevska,
kultūras darba organizatore Mazzalves pagastā

Autofoto orientēšanās sacensībās komandām bija jāpiedomā
arī pie vizuālā tēla noformēšanas. Gabužu ģimene iejutās

multfilmas “Asterikss un Obelikss” varoņu lomās. 
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Katrs jaunais mācību gads nāk ar kaut ko
neparastu. Arī šis – tikai 3. septembrī atkal-
redzējās audzinātāji ar saviem audzināma-
jiem, lielākiem, možākiem un žiperīgākiem
nekā 31. maijā. No rīta bija klases stunda,
kurā visi dalījās vasaras iespaidos un ne
tikai… Vairumam audzinātāju turpināms
skolas ceļš ar savējiem, tikai 8. klasē audzi-
nātājs būs skolotājs Mairis Dzenis.

Pēc 1. stundas Svinību zālē skolas kolek-
tīvs ar vecākiem un vecvecākiem sagaidīja
skolas pulkam pievienojamies 1. klases au-
dzinātāju Natāliju Grīnvaldi ar saviem 15
mazajiem taurenīšiem – Melāniju, Maksu,
Alitu, Katrīnu Tīnu, Kasparu, Arni, Danielu,
Nikolu, Agniju, Braianu, Valentainu, Agnesi,
Aleksandru, Arvi un Ruslanu. 12. klases au-
dzinātāja Sarmīte Sniķere ar saviem 14 jau-
niešiem pirmklasniekiem izsniedza
Apliecinājumus, ka viņi ir Neretas Jāņa Jaun-
sudrabiņa vidusskolas 1. klases skolēni.  Arī
skolotāja Natālija Grīnvalde ar Apliecinā-
jumu tika iecelta audzinātājas godā. 1. klases
sveiciens jaunajā mācību gadā bija ļoti skaists
– vasarīgas dziesmiņas nodziedāja Katrīna
Tīna Dābola un Melānija Andersone.

Jau tradīcija ir Neretas novada balvas
“Lielā pūce” pasniegšana par nozīmīgiem
olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu
lasījumiem. To saņēma pamatskolas un vi-
dusskolas klašu skolēni, kas  pagājušogad
skolas godu ir aizstāvējuši starpnovadā,

Zemgales reģionā, arī valstī un ieguvuši go-
dalgotas vietas. Šogad “Lielajai pūcei” pie-
biedrojās “Mazā pūce” – balva sākumskolas
skolēniem par nozīmīgiem panākumiem
olimpiādēs. Paldies neretietei keramiķei
Zandai Ragelei par Pūcēm. Skolotāji, kas
gatavoja skolēnus, saņēma Zelta pildspalvu
– “Neretas novada Izcilība 2018”. 

Tika izsniegti arī Kembridžas eksāmenu
– starptautiski atzītu pārbaudījumu IELTS –
sertifikāti nu jau 5. klases skolēniem, kas pa-
pildus angļu valodu apguvuši pie skolotājas
Aijas Rutkas. 12. klases puiši un viens vidus-
skolas absolvents sertifikātu saņems vēlāk.

Skolas direktorei Laimai Grebskai šis 1.
septembris ir īpašs – izglītības nozarē nostrā-
dāti 50 gadi. Sirsnīgi sveicieni skanēja gan no

skolas kolektīva, gan no Neretas novada
domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša. 

Izturību, zinātkāri un mācītiesgribu, kā
arī veiksmi novēlēja Neretas pagasta pār-
valdes vadītājs Juris Zālītis. Silti sveicieni
tika saņemti no “Riekstiņu” saimnieces
Ilzes Līdumas. 

“Nakts nav tāpat, nakts kaut ko grib.
Vējš nav tāpat, vējš kaut ko drib.
Vējš kaut ko māca mums, 
Un debesis un debesis.”
Lai šis skolas ansambļa vēlējums ir lī-

dzās visu 2018./ 2019. mācību gadu!

Dace Kronīte, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāja

“Vējš kaut ko māca mums…”

Šogad mācības nesākās kā tradicionāli 1.septembrī – Zinību
dienu svinējām 3. septembrī. Jau agri no rīta Mazzalves pamat-
skola zumēja kā bišu spiets, jo pēc garās, saulainās vasaras visus
pulcēja atkalredzēšanās prieks – viss draugiem jāizstāsta, par
visu jāpārrunā…

Svinīgajā brīdī skolas kamīnzālē devītie ieveda pirmklasnie-
kus. Ar katru no viņiem skolas direktors iepazīstināja skolas ko-
lektīvu, dāvājot 1.klases skolēniem krāsojamo grāmatu, lai
brīvajos brīžos ir ko darboties. 

Pasākumā skolnieces Karīna Griķe un Zanda Zariņa, kuras
pagājušajā mācību gadā ieguva 1.vietu starpnovadu matemāti-
kas olimpiādē, saņēma Lielo pūci, bet viņu skolotāja Silvija Iva-
nova – Zelta pildspalvu. Zelta pildspalvu saņēma arī angļu
valodas skolotāja Sandra Lozina un latviešu valodas skolotāja
Silvija Lisovska, jo viņu audzēknes Beāte Vitkovska – Kaktiņa
un Elva Laurinoviča Lielās pūces saņēma jau pavasarī izlaidumā.

Skolēni un kolēģi sveica arī Gada skolotāju Silviju Lisovsku. 
Skolas kolektīvs un vecāki, kuri uz svinīgo pasākumu bija at-

nākuši kuplā pulkā, sveica skolas darbiniekus, kuriem šogad svi-
namas darba jubilejas – skolotājai Agitai Sirsniņai un mācību
pārzinei Žannai Miezītei 35 pedagoģiskā darba gadi, skolotājai
Andai Freimanei 30 pedagoģiskā darba gadi, skolas saimnieks
Gvido Drevinskis jau 20 gadus strādā Mazzalves pamatskolā,
pirmsskolas skolotājai Aijai Dārziņai pagājuši 15 darba gadi
Mazzalves pamatskolā.

Visus skolasbiedrus un skolotājus pasākumā ar jauku priekš-
nesumu sveica Viesītes mūzikas un mākslas skolas 2.klavierkla-
ses skolniece Elīna Koklevska un dzeju runāja 3.klases skolniece
Esmeralda Radionova.

Kolēģi sveica arī skolotājas, kuras pagājušajā mācību gadā ie-
guva 2.kvalitātes pakāpi – Vitu Zeltiņu, Silviju Ivanovu, Silviju
Lisovsku, Aiju Dārziņu un Ludmilu Rozi.

Skolas kolektīvu jaunajā mācību gadā uzrunāja arī pagasta
pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, vēlot izdošanos un ieinteresē-
tību visās lietās.

Pēc fotosesijas skolas pagalmā skolēniem bija klases stunda,
bet vecāki pulcējās kamīnzālē uz vecāku sapulci, kur tika infor-
mēti par aktualitātēm skolas darbā. Vecāki ievēlēja arī jauno
skolas padomi. Par skolas padomes priekšsēdētāju vecāki izvir-
zīja Leldi Lisovsku, par līdzpriekšsēdētāju Mārīti Griķi. Vecāki
ar interesi ieklausījās arī psiholoģes Ivetas Aunītes domās par
to, kā saprasties ar saviem bērniem, kā viņiem allaž būt blakus,
tajā pašā laikā ļaujot justies brīviem.

Atkal ieskandināts skolas zvans. Lai veiksmīgs jaunais mācību
gads katram no mums un visiem kopā!

Žanna Miezīte

Zinību diena Mazzalvē

Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis 
sveic pirmklasnieci.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1. klases skolēni kopā ar audzinātāju
Natāliju Grīnvaldi.
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Sagaidot Latvijas simtgadi, talku organizētāju apvienība “Let’s
do it! World” 15. septembrī aicināja ikvienu cilvēku visapkārt
zemeslodei pie dalīties līdz šim lielākajā kopīgajā dabas sakop-
šanas talkā  pasaulē. Talkošana sākās Jaun zēlandē plkst.10.00

pēc vietējā laika un sekoja Saulei visas dienas garumā, pārklājot
visas 24 laika joslas, noslēdzoties Havaju salās. 

Pasaules talkas dienā organizatori aicināja ikvienu iestādīt
savu Laimes koku, kas simbolizētu mūsu labās domas un vēlē-
jumus Latvijai kā pārtikušai, veselīgai un ilgtspējīgai nākamās
simtgades valstij. Tāpat veicinot arī pasaules vides atveseļošanos
un radot jaunu tradīciju Latvijā – katram savu Laimes koku. 

Arī Neretas novada pašvaldība piedalījās Pasaules talkas
dienā. 15. septembra rītā Neretas novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis, izpilddirektors Rolands Klibiķis un Neretas pa-
gasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis pulcējās Neretas parkā, lai
iestādītu desmit sarkano lapu kļavas. Liels palīgs bija arī pašval-
dības darbinieks Gunārs Goloveckis ar savu kundzi. Kopīgiem
spēkiem parks tika papildināts ar skaistiem un spēcīgiem ko-
kiem, kuri turpmāk iepriecinās nākamās paaudzes un padarīs
Neretu zaļāku.  

Arī citos pagastos iedzīvotāji čakli stādīja kokus. Mazzalves
pagastā pie nesen sakārtotā ceļa tika iestādīti jauni koki, Pils-
kalnes pagastā pie Jāņa Veseļa piemiņas vietas un Zalves pagastā
pie Sproģu Saieta nama. 

Agnese Rutka

Neretietes – Baltijas čempiones
Rīgā, Skonto stadionā, 19.augustā ar finālspēlēm noslēdzās

Latvijas Volejbola federācijas rīkotās Vasaras spēles volejbolā
jauniešiem. Šogad šīs spēles bija Baltijas mēroga sacensības,
kurās finālā piedalījās labākās komandas no Latvijas, Igauni-
jas un Lietuvas. Latvijā dažādās vecuma grupās jaunietēm un
jauniešiem atlases spēles uzsāka 174 komandas. U13 grupā,
kurā Latvijā cīņu par iekļūšanu finālā uzsāka 34 komandas,
startēja arī Aizkraukles NSS/Neretas meiteņu komanda. Pēc
priekšsacīkstēm Madonā un Stāmerienā mūsu volejbolistes
iekļuva finālā. 

Finālspēlēs Rīgā Amanda Regute, Kitija Kuzņecova, Endija
Kapele, Elza Ivanova, Līva Ieviņa uzrādīja fantastisku sniegumu
gan individuālajā meitarībā, gan komandas sadarbībā. Apakš-
grupā tika izcīnītas visas uzvaras pār Talsu NSS 24:6, Selver Tal-
lin Spordikool  21:11 un Madonas BJSS 23:12. Šeit jāatzīmē, ka
spēle ilga 15 minūtes vai līdz 25 punktiem. Ceturtdaļfinālā pār-
liecinoša uzvara pār Gulbenes NSS volejbolistēm 24:6. Pusfinālā
nācās spēlēt atkal ar Madonas volejbolistēm, kuras tika pārspē-
tas ar 19:14. Maksimāla koncentrēšanās finālspēlei meitenēm
palīdzēja sagraut Kuldīgas NSS komandu ar rezultātu 25:4! 

Nevienā finālspēlē mūsu volejbolistes Amanda Regute, Kitija
Kuzņecova, Endija Kapele, Elza Ivanova, Līva Ieviņa nedeva pre-
tiniecēm pat mazāko cerību par uzvaru! Vienā dienā  nospēlēt
visas spēles augstākājā līmenī praktiski ir neiespējami, bet mūsu

volejbolistes to paveica! Ļoti cerīgs sākums sezonai klasiskajā
volejbolā telpās, kurā meitenes startēs visās Latvijas mēroga or-
ganizētajās sacensībās U14 un U15 vecuma grupās. 

Apsveicam Baltijas čempiones ar vēlējumu: tā turpināt!

Volejbola treneris Imants Silavs

Pasaules talkas dienas ietvaros stāda
kokus arī Neretas novadā

Pasaules talkas dienas dalībnieki pie kopīgi stādītās kļavas. 

Aizkraukles novada sporta skolas Neretas meiteņu volejbola
komanda Baltijas vasaras sporta spēlēs izcīnīja 1. vietu. 

Par to  gandarīts arī meiteņu treneris Imants Silavs. 

Sezona noslēgusies
Neretas pagasta pludmales volejbola laukumos 8. septembrī

notika sezonas noslēguma sacensības pludmales volejbolā vīrie-
šiem. Uz sacensībām bija ieradušies pieci pāri no Jēkabpils un
Neretas novada. Laika apstākļi pilnībā atļāva izbaudīt gandarī-
jumu, ko sniedz pludmales volejbols. 

Šajā turnīrā katra komanda tikās savā starpā, izspēlēja “apli”.
Spēles bija bagātas ar skaistām izspēlēm un cīņas azartu. Izcī-
not visas uzvaras, kausu un zelta medaļas saņēma Jānis
Usāns/Jānis Kārtiņš (Pilskalne). Tikai  pēdējā spēlē tika no-
skaidroti  2. un 3. vietas izguvēji. Otrajā vietā Andrejs Iva-
novs/Raimonds Klaucāns (Jēkabpils), trešajā – Aldis
Muraško/Māris Orlovs (Nereta).

Imants Silavs
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Šogad kopā ar muzeja draugu kopas vadītāju skolotāju Egiju
Apiņu dzejas dienas nolēmām  organizēt savādāk. Bet kā? Radās
doma doties uz Blaumaņa muzeju “Braki”, jo savulaik Jānis Jaun-
sudrabiņš un Rūdolfs Blaumanis bijuši pazīstami, sadarbojušies
un Blaumanis atbalstījis Jaunsudrabiņu literārās darbības pirm-
sākumā.

Agri no rīta 13. septembrī {Jaunsudrabiņa atgriešanās diena
Latvijā 1997.gadā) skolotāja Egija, muzeja vadītāja Ilze un mu-
zeja draugi no 6. un 10. klases devās uz Ērgļiem un Blaumaņa
muzeju. “Braku” muzejā mūs laipni sagaidīja Blaumaņa dzīves
un literārā devuma pētniece, daudzu publikāciju autore  kolēģe
Anna Kuzina. Sākām ar ekspozīcijas un izstāžu apskati Annas
vadībā. Tam sekoja dzejas stunda “Braku” saimes istabā. Pamī-
šus skanēja gan Blaumaņa gan Jaunsudrabiņa dzejoļi – par dabu,
par gadalaikiem, mīlestību. Kolēģe Anna norunāja Blaumaņa
satīriskos dzejoļus. Katrs no bērniem nolasīja savu izvēlēto
dzeju. Savu interesantu skanējumu ieguva Blaumaņa dzejolis
“Tālavas taurētājs” kas tika nolasīts ārpus telpām muzeja apkār-
tnes augstākajā punktā iepretim eglēm. Kolēģe Anna norādīja,
ka tur risinājušies dzejolī minētie notikumi. Viņa deva arī dzi-
ļāku izpratni vārdiem – “Mans zelts ir mana tauta,/Mans gods
ir viņas gods”.

Bijām arī Ērgļos un no Vēju kalna priecājāmies par skaisto
apkārtni. Kapsētā apciemojām Rūdolfu Blaumani, nolikām zie-
dus un iededzām sveces. Noguruši, bet garīgi bagātāki atgriezā-
mies mājās – Neretā.  

Muzeja vadītāja Ilze

Dzejas dienas kopā ar Blaumani

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni
pie Rūdolfa Blaumaņa kapa vietas. 

No 18. līdz 19. augustam Ilūkstes novada Dvietes muižas
parkā notika 4. Sēlijas Jauniešu diena. Šis ir sportisks un izklai-
dējošs pasākums, kurā jaunieši var pierādīt sevi, kā arī dibināt
jaunus kontaktus, satiekot jauniešus no visas Sēlijas.  

Pasākuma atklāšanā jauniešus uzrunāja Jaunjelgavas un
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs, SNAJP (Sēlijas novadu
apvienības Jauniešu padome) “SēJa” priekšsēdētāja Madara Zel-
tiņa. Pēc iekārtošanās telšu pilsētiņā sākās sportiskās aktivitātes,
kurās Neretas novadu pārstāvēja Edīte Grigalovičina, Liāna
Roze, Matīss Kupcis, Armands Gorbačovs, Kaspars Ozoliņš,
Markuss Sloka un Valters Duks. Jaunieši strītbolā ieguva 3.
vietu, bet  orientēšanās sacensībās un burbuļfutbolā – 1., līdz
ar to kopvērtējumā par visām aktivitātēm mūsu jaunieši izcīnīja
1. vietu!

Paralēli  sportiskajām aktivitātēm jauniešiem bija iespēja uz-
zināt ko jaunu un pieteikties Nacionālajos bruņotajos spēkos,
nofotografēties foto stūrītī, piedalīties individuālajos pārbaudī-
jumos un zīmēt grafiti gleznas.  Pēc apbalvošanas notika kon-
certs ar Patrishas, Elizabetes Gailes un reperu apvienības
R.2.R.S.  piedalīšanos, vēlāk – diskotēka. Otrajā dienā jauniešus
modināja rīta rosme, pēc kā sekoja pārgājiens uz lauku sētu
“Vidzemnieki” un P. Sukatnieka mājām “Apsītes”.

Nākamgad 5. Sēlijas Jauniešu diena notiks Krustpils novadā.

Madara Zeltiņa

Neretas novada jaunieši Sēlijas Jauniešu
dienā iegūst pirmo vietu

Neretas novada jaunieši, kuri pārstāvēja mūsu novadu 
sportiskajās aktivitātēs un kopvērtējumā ieguva 1. vietu. 

Šā gada 15. septembrī Liepājā jau astoto reizi tika pasniegta raks-
tnieka Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis“. Tā tiek pasniegta par
godu latviešu literatūras klasiķim un kinoscenāristam Egonam Līvam.
Rakstnieks ir nesaraujami saistīts ar Liepāju, jūru un tās tematiku. 

Konkurss allaž notiek 2 nominācijās: „Labākais oriģināllitera-
tūras prozas darbs“ un „Labākais skolu jaunatnes literārais darbs“.
Šogad 9. – 12. klases skolēni tika aicināti iesniegt stāstus, kas atbilst
konkursa tēmai par latviskumu, patriotiskumu, jūrniecību, sabied-
rībā notiekošo procesu aktualizēšanu un popularizēšanu. Jau otro
gadu pēc kārtas konkursā piedalījās arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa

vidusskolas skolnieces Linda Šmalce un Agnija Lazdiņa. Meitenes
savus stāstus radīja vasaras brīvlaikā.

Nominācijā „Labākais skolu jaunatnes literārais darbs“ Agnija
ieguvusi 3. vietu un naudas prēmiju par stāstu “Nekad nav par vēlu”.
Paldies arī Lindai par sirsnīgo stāstu “Nenovērtējamā draudzība”! 

Liepājas Kultūras pārvalde katram jaunietim dāvāja īpašu Egona
Līva piemiņas balvas “Krasta ļaudis” zibatmiņu, kurā apkopoti visi
šogad iesniegtie jaunatnes literārie darbi.

Dace Kronīte, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Lībiešu saknes latviešu tautā
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Aizvadīti Zalves pagasta Sporta svētki

Tradicionāli augusta mēnesī Neretas novada Zalves pagasta
Sproģos tiek rīkoti nu jau par tradīciju kļuvušie Zalves pagasta
Sporta svētki.  Arī šogad, 25. augustā, pagasta iedzīvotāji un cie-
miņi no tuvākiem un tālākiem novadiem pulcējās bijušās
Sproģu pamatskolas sporta laukumā, lai aktīvi pavadītu dienu.
Līstošais lietus it nemaz netraucēja sportot gribētājus. 

Pasākuma organizators biedrība “Sasha Motorsports”, iepa-
zīstinot visus pasākuma apmeklētājus ar dienas plānu, pasludi-
nāja svētkus par atklātiem. Tālāk sekoja   volejbola un “gheto”
basketbola spēles. Paralēli tām ikviens varēja piedalīties dažādos
individuālajos sporta veidos – novusā, galda tenisā, šautriņu

mešanā, virsvalka mešanā, šaušanā ar pneimatisko ieroci un
loka šaušanā. Atsaucība bija liela, jo ikviens vēlējās pierādīt savu
meistarību un precizitāti. Neizpalika arī ikgadējās foto orientē-
šanās sacensības un virves vilkšana sievietēm, vīriešiem. Kā jau-
nums šogad ikvienai komandai bija iespēja izmēģināt savas
iemaņas un prasmes galdniecības pamatos īpaši organizētā Kro-
nīšu kokapstrādes veiklības meistarsacīkstēs. Izrādās nav nemaz
tik viegli ierobežotā laikā pagatavot instrumentu kasti un iedzīt
naglas. 

Ļoti lielu atsaucību un skatītāju interesi izpelnījās bērnu “Dip
dap” čempionāts (līdz 4 gadu vecumam), velo sacensības dažā-
dās vecuma grupās un BMX blakusvāģi. Ar vecāku atbalstu un
nerimstošiem uzmundrinājuma saucieniem,  ikviens mazais ri-
teņbraucējs centās parādīt savu labāko sniegumu un ātrumu.
BMX blakusvāģi, kuros bija jāpiedalās vienam pieaugušajam un
bērnam, izvērtās par kārtīgu spēku pārbaudījumu ikvienam.
Lielākoties braucēji bija bērni ar saviem tētiem. Tieši viņiem šī
pedāļu mīšana bija jāveic visātrāk, lai uzrādītu labāko laiku. 

Noslēgumā pasākuma organizatori ar diplomiem, medaļām
un kausiem sveica labākās komandas un individuālo sacensību
dalībniekus. Īpašs paldies tika teikts pasākuma atbalstītājiem
“Kronīšu Kokapstrāde”, “Junils”, Z/S “Zīlītes” un I/U “Cielava”.
Vakarā ikviens bija laipni gaidīts uz balli, kurā muzicēja grupa
“Liepavots”.

Ar nepacietību gaidīsim nākamā gada Sporta svētkus! 
Agnese Rutka

6. septembrī “Arēnā Rīga” norisinājās
vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts
simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas
soma” atklāšanai. Uz šo pasākumu tika
aicināti arī Neretas novada skolēni – 5
pārstāvji no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas un 2 no Mazzalves pamat-
skolas. Atklāšanas pasākumu noslēdza
koncerts “100 Latvijas stāsti 100 minū-
tēs”, kurā uzstājās Raimonds Pauls, Justs,
”DaGamba”, Edavārdi un daudzi citi mū-
ziķi. 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir ļoti
nozīmīga valsts simtgades programmas
daļa. Tās mērķis ir katram Latvijas sko-
lēnam nodrošināt iespēju iepazīt un
pašam pieredzēt Latvijas dabas un kul-
tūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegu-
mus un uzņēmējdarbības veiksmes
stāstus.

Iniciatīvas atklāšanas pasākumā 6000
skolēni no visas Latvijas, no ikviena Lat-
vijas novada, piedalījās interaktīvās dar-
bnīcās un varēja vērot koncertu “100
Latvijas stāsti 100 minūtēs”.

Piedaloties atpazīstamiem māksli-
niekiem, tika apspēlēta Latvijas vēsture,
kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas
skatījumā, nepieciešamība ikvienam
nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot

nākotnes Latviju.
Koncertā uzstājās Rūta Dūduma, The

Ludvig, Laima Jansone un DJ Monsta,
grupa “DaGamba”, Matīss Čudars, Eda-
vārdi, Justs, grupa “Auļi”, soprāns Līga
Gita Zīriņa, simfoniskais orķestris “DD”
diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji
un citi mākslinieki. Latviešu autoru
skaņdarbos atspoguļojās Latvijas mūzi-
kas attīstība cauri laikiem, tautas mūzi-
kas saspēle ar šodienas muzikālajām
iespējām.

Neretas novada skolēni šajā mācību
gadā projektā “Latvijas skolas soma” sa-
ņems finansējumu mācību braucienu or-
ganizēšanai gan uz koncertiem, gan
varēs apmeklēt teātra izrādes, muzejus,
pabūt zinātnes centros, izbaudīt Latvijas
skaistākās ainavas. Kopumā šogad līdz
janvārim novada kasē šim projektam ir
ieskaitīti 1771 EUR, t.i., 7 EUR katram
1.-12.klases skolēnam.

Lai mums izdodas iepazīt savu Latviju
simtgades gadā! Lai kļūstam garīgi bagā-
tāki un pašpārliecinātāki par sevi un
savu zemi! Lai projekta piešķirto finan-
sējumu izlietojam gudri! Tas ir katras
skolas ziņā.

Žanna Miezīte

Riteņbraucēji gatavi startam.

Arī Neretas novada jaunieši piedalās projekta
“Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākumā

„Latvijas skolas soma” atklāšanas 
pasākumā Rīgā Mazzalves  pamatskolas
8. klases skolniece Karīna Griķe (pirmā
no kreisās), 6. klases skolniece Zanda 

Zariņa un izglītības un kultūras darba
speciāliste Žanna Miezīte.
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Turpinājums no 1.lpp. 
“Kas var būt skaistāks par sievietēm! Vajag tikai to saprast un

apzināties,” tā apgalvoja Santa Ķempele - CiGun instruktore -, kas
vadīja  nodarbību “Enerģijas avots tevī”. Tās pirmajā daļā pasnie-
dzēja mums ierādīja, kas darāms praktiski, lai pašas sevī radītu
enerģiju. Otrajā daļā Santa Ķempele ļoti interesanti un noderīgi
stāstīja par sievieties un vīrieša atšķirību, par to, ka cilvēki dzīvē
satiek tādus cilvēkus, kas viņiem ir vajadzīgi, par bērniem, kam ir
vajadzīgi abi vecāki.

Žanete Grende - fonda “Viegli” padomes priekšsēdētāja – vadīja
nodarbību“Kā radīt idejas?“. Tika ieskicētas vairākas iespējas, kā
radīt idejas. Tika izspēlēta lomu spēle par ideālu audzināmo klasi,
līdz nonācām līdz direktoram/ direktorei, kas vada skolu, kurā ir
ideāla audzināmā klase, ideāls audzinātājs, bet dažāds pedagogu
kolektīvs. Kopā secinājām, ka šādu skolu jāvada stratēģim, labam
psihologam un atvērtam cilvēkam, tikai tad skola izglītības pār-
maiņu procesā var “noturēties”. Žanete Grende izteica mums tik
svarīgu atziņu: “Literatūra māca dzīvi: ētiku, tikumu, kā dzīvot.” 

Vakarā dalībnieces baroneses (Silvija Lisovska)  vadībā devās pa
Ērberģes muižas Leģendu taku, labo enerģiju ieguva pie 350 gadus
vecā ozola. Muižas ragana lika cept īpašo ēdienu “Kommen vieder!”,
kā arī kopā ar baronesi vadīja nākotnes zīlēšanas meistarklasi.   Barons
fon Hāns laipni sagaidīja pie muižas kungu mājas (tagad Mazzalves
pamatskola), izvadāja pa tās telpām, līdz Kamīnzālē iepazināmies ar
Zilo dāmu. Vakariņās mielojāmies ar Raganas zupu un ne tikai …

Kursu dalībnieces pārģērbās kleitās, jo Kamīnzālē gaidīja vidus-
laiku dāma no Bauskas pils. Viņa pastāstīja par 15. un 16. gadsimta
modi apģērbā un dejās. Tad kursu dalībniecēm tika iemācītas   trīs
viduslaiku dejas, kā arī sieviešu reveransi. Skolas direktors Aivars
Miezītis iemācījās vīriešu reveransu. Pēc neformālās vakarēšanas
sveču gaismā devāmies uz nakšņošanas vietu – Neretas Jāņa Jaun-
sudrabiņa vidusskolas dienesta viesnīcu.

17. augustā kursantes sveica Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolas direktore. Pirmajā lekcijā Latviešu valodas aģentūras galvenā
lingviste Dite Liepa stāstīja par aktuāliem latviešu valodas leksikas
jautājumiem, raksturīgām stila kļūdām, kā arī elektronisko etiķeti
- netiķeti. Skoltājas ieguva vērtīgu materiālu darbam ar skolēniem
un apjauta, cik strauji  mainās valodas lietošanas normas. 

Aizkraukles novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotāja Lolita Ondzule dalījās savā pieredzē „Kompetenču pieejā
balstīta mācību satura īstenošana latviešu valodas mācībās“. Lektore
iepazīstināja ar jaunumiem, runāja par reāli novadītajām stundām,

kas saistītas ar macīšanas metodēm, ar kurām tuvākajos gados būs
jāstrādā visās Latvijas skolās. Interesanta pieredze skolotājai ir la-
sītprasmes veidošanā un pilnveidē, sākot darbu ar 5. klases skolē-
niem. 1 stunda nedēļā ir atvēlēta “Lasītāju klubiņam”, galarezultātā
35 stundās skolēni ne vien izlasa uz vietas – skolā – 1 grāmatu, bet
katrā nodarbībā veic kādu ar tekstu saistītu radošu uzdevumu. 

Abās kopābūšanas dienās pēc lekcijas dalībnieces nofotografējās
ar lektorēm. 

Lai tradīcija turpinātos, Jēkabpils, Viesītes un Jaunjelgavas no-
vada pārstāves lozēja, kas rīkos kursus “Sēlijas vasara 2020”. Lai-
mīgā aploksne tika Jaunjelgavas novadam. Lai izdodas!

Kursu noslēgumā Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” sko-
lotājas dzirdēja “Sēļu sarunas” (neretiete Ilze Līduma, aknīstiete
Līga Jaujeniece). Tika izdalītas Apliecības, Jāņa Jaunsudrabiņa mu-
zeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma dāvināja muzeja bukletu, Jāņa
Jaunsudrabiņa tēlojumus “Sestdienas vakars”, “Bites” un “Baznīca”
(izdoti atsevišķās grāmatiņās), kā arī piezīmju blociņu. Interesenti
iepazinās ar muzeja pamatekspozīciju un tamborējumu izstādi.
Tradicionālā Pupiņu balle bija patīkams noslēgums divām kopīgi
pavadītām dienām Sēlijā  - Neretas novadā.

Kursu – nometnes dalībnieku vārdā ar neretietes keramiķes
Zandas Rageles īpaši veidoto trauku ar uzrakstu “Sēlijas vasara
2018” pateicāmies skolu direktoriem Laimai Grebskai un Aivaram
Miezītim, lektorēm, “SēJa” priekšsēdētājai, Mazzalves pamatskolas
pavārēm, IU “Pavards” vadītājai Aldai Šustiņai, kā arī muzeja
“Riekstiņi” vadītājai.

Dace Kronīte, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

“Sēlijas vasara 2018” Neretas novadā

Turpinājums no 1.lpp. 
Ceļa posms Nereta – Lietuvas robeža, ko šodien atklājām ir

svarīgs ne vien Neretas novadam, bet visai valstij kopumā. Esam
ieguvuši 5.6 km kvalitatīvi sakārtota autoceļa. Tas neapšaubāmi
palielinās kravu plūsmu abos virzienos, sekmēs uzņēmējdarbī-
bas attīstību, darba spēka mobilitāti un vides sakoptību. Pieļauju,
ka ērtā un ātrā nokļūšana kaimiņvalstī stiprinās saites starp ra-
diem Latvijā un Lietuvā. Savukārt līdz ar Vecumnieki – Nereta
– Subate ceļa posma izbūvi nākamgad varētu pieaugt arī tranzīt-
kravu plūsma pa jaunatklāto ceļu Lietuvas virzienā. Savlaicīgi un
labā kvalitātē ir īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
projekts. Par paveikto darbu saku vislielāko paldies Satiksmes mi-
nistrijai, Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts ceļi” un būvnie-
cības firmai SIA “Binders”.

Turpinājumā mazajām tautu meitām un tautu zēnam turot
lentu, Satiksmes ministrs U. Augulis, VAS “Latvijas valsts ceļi”

valdes priekšsēdētājs J. Lange, SIA “Binders” valdes priekšsēdētājs
A. Sēja un Neretas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
A. Kviesis svinīgi pārgrieza lentu un atklāja autoceļu. Tālāk visi
pasākuma apmeklētāji neformālā gaisotnē pulcējās Dzirnavu sa-
liņā, lai cienātos ar karstu zupu, pīrāgiem un plātsmaizēm. Saru-
nās izkristalizējās fakts, ka ļoti būtisks šis ceļa remonts ir tiem,
kas diendienā mēro šo ceļu uz darbu. 

Noslēgumā Satiksmes ministrs Uldis Augulis devās uz Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, lai tiktos ar 9. – 12. klases skolē-
niem un dalītos pieredzē par to kā viņš nonācis līdz Satiksmes
ministra krēslam un sniedza padomus par profesijas izvēli. Mi-
nistrs labprāt atbildēja arī uz skolēnu un skolotāju jautājumiem.
Izglītojošu un aizraujošu stāstījumu par ceļu seguma kvalitātes
pārbaudēm un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtē-
šanu sniedza VAS “Latvijas valsts ceļi” Ceļu laboratorijas pārstāvis.  

Agnese Rutka

Neretā atklāj divus ceļa posmus, kas
sakārtoti sadarbojoties Latvijai – Lietuvai

Latviešu valodas skolotājas iesaistās kopīgā dejā 
ar  Ērberģes muižas tēliem. 
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14. oktobrī plkst. 16.00 Mūzikas namā Daile dibinājums Vīru
Vokālā ansamblis Daile sniegs koncertu “Dziesmas, kuras ne-
viens vairs nedzied” Neretas kultūras namā.

Zigfrīda Muktupāvela lolojums, īpaša balsu saskaņa, kopēja
dzīves pieredze un muzicēšanas prieks - tas ir Vīru Vokālais an-
samblis Daile. Daudzu gadu laikā šie vīri ir pārbaudījuši sav-
starpējās attiecības gan mūzikā, gan sadzīvē, gan uz skatuves,
gan privātos saviesīgos sarīkojumos.

Balsu saskaņa un saderība ir vērtība, ko nevar izskaitļot un
mākslīgi radīt, bet gan iegūt satiekoties pareizajā laikā un vietā,
ilgstoši slīpējot ne tikai dziedāt prasmi, bet arī sadzīvot mākslu.

Vīru ansambļa repertuāru veido dziesmas, kas Latvijas oku-
pācijas laikā bija pamata repertuārs gan vokālajiem ansambļiem,
gan koriem. Tās dziedāja gan nīstās valsts svētkos, gan sadzīvis-
kos saietos. Šīs Latvijas un “plašās dzimtenes” komponistu radītās
melodijas, līdz ar atmodas atnākšanu, nonāca mūsu mūzikas vēs-
tures mēslainē. Tagad, kad ir pagājis laiks un ar vieglu ironiju
varam atskatīties nu jau uz tālajiem aizgājušajiem laikiem, izrā-
dās, ka melodija ir mūžīga, ja tā ir patiesi skaista. Bet dziesmu
tekstus vairs neuztveram kā dzimtenes nodevību un personisku
aizvainojumu, bet kā komisku tā laika atspoguļojumu.

Šīs dziesmas nu jau gandrīz 30 gadus nedzied vairs neviens. Vīru
Vokālais ansamblis Daile vīriem ir izdevies atminēties kaut nelielu,

bet ļoti spilgtu tā laika muzikālo liecību, gluži kā atverot savas bēr-
nības un jaunības foto albumus, sadzirdam dziesmas, kas mums liek
atminēties pirmo skolas dienu, pirmo mīlestību un pirmo…

Vīru Vokālais ansamblis “DAILE”:
Edgars Linde, Mārcis Kārkliņš, Gints Kronbergs, Eižens Lei-

mans, Zigfrīds Muktupāvels, Ivars Cinkuss, Andis Kielbickis,
Rihards Rudzītis un Raimonds Petrauskis - koncertmeistars.

Koncertprogramma II daļās.
Koncertprogrammas producents – Mūzikas nams Daile. 
Informācija: anda@dailesnams.lv

Ieeja: 5 EUR
Bērniem un pensionāriem: 4 EUR

Kontaktinformācija: Mūzikas nams DAILE
Kr. Barona iela 31, Rīga, LV-1011

Publicitātes foto: Jānis Saliņš, www.dailesnams.lv

Vīru Vokālais ansamblis Daile 14. oktobrī
viesosies Neretas kultūras namā

Izglītības iestādēs
Skolas gaitas Neretas novadā sāk 21 pirmklasnieks.
2018./2019. mācību gadā pirmsskolas grupās mācīsies 
84 Neretas novada bērni.
Vidusskolā mācīsies 42 izglītojamie.
Pamatskolas izglītību iegūs 198 skolēni.
Kopā Neretas novadā 2018./2019. mācību gadā mācīsies 
324 izglītojamie.

Sagaidot Latvijas simtgadi…
Aicinām Neretas novada iedzīvotājus nākamajā mēnesī pie-

dalīties Neretas novada pašvaldības rīkotajā fotokonkursā
“Mans Neretas novads” un iesūtīt digitālā veidā fotogrāfijas.

Sīkāka informācija un konkursa nolikums būs pieejams no-
vada mājaslapā www.neretasnovads.lv

Labāko fotogrāfiju autorus svinīgi apbalvos 18. novembra
svētkos Neretas kultūras namā.

Visas autoru iesūtītās fotogrāfijas tiks izmantotas nākamā
gada Neretas novada kalendāra izveidei.
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Balsošanas dokumenti 13.Saeimas vēlēšanās ir:
1)     derīga Latvijas pilsoņa pase,
2)     derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar

vēlētāja apliecību.
Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase ir svarīga?
Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti vēlētāju sa-

raksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs drīkst doties balsot uz jebkuru
vēlēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu iespēja nobalsot vairākkārt, vē-
lētāja pasē iespiež spiedogu par dalību vēlēšanās.

Ja pasei beidzies derīguma termiņš
Ar pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, piedalīties vēlēša-

nās nevar. Atjaunot pasi iespējams jebkurā Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas. 

Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinātā kārtībā –
divu darba dienu laikā (neskaitot dokumentu iesniegšanas
dienu).

Valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā
ir  EUR 28,46, par izsniegšanu  divu darbdienu laikā –  EUR
56,91. Tālrunis uzziņām – 67219244. Vairāk par pases izgata-
vošanu www.pmlp.gov.lv 

Kad nepieciešama vēlētāja apliecība?
Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vēlētājiem, kuriem

nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir Latvijas pilsoņa personas ap-
liecība.

Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai 13.Saeimas vēlēšanās varēs saņemt

no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta per-
sonas apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, par šo vēlmi rak-
stiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz
2018. gada 24. septembrim.

Vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas!

Balsošanas dokumenti

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka 2018. gada
1. pusgadā pieaugusi iedzīvotāju atsaucība, veicot dzemdes kakla,
krūts vēža un zarnu vēža profilaktiskās pārbaudes. Šogad valsts
apmaksātas vēža savlaicīgas atklāšanas programmā atsaukušies par
18 % jeb 21 tūkstoti vairāk iedzīvotāju nekā pērnā gada 1. pusgadā. 

Šī gada sešos mēnešos dzemdes kakla vēža profilaktiskās pār-
baudes veikšanai, saņemot uzaicinājuma vēstuli, atsaukušās vai-
rāk nekā 41 tūkstotis sieviešu, kas ir par teju 15 % vairāk nekā
pērn šajā laika periodā. Savukārt krūts vēža profilaktiskajai pār-
baudei šogad atsaukušās jau vairāk nekā 28 tūkstoši sieviešu, kas
ir par 4,2 % vairāk nekā pērn 1. pusgadā. Zarnu vēža profilak-
tiskā pārbaude veikta vairāk nekā 51 tūkstotim iedzīvotāju ve-
cumā no 50 - 74 gadiem, kas ir par 7,5  tūkstošiem jeb 1,3 %
pacientu vairāk nekā gadu iepriekš šajā pašā periodā. 

Iedzīvotāju atsaucība profilaktisko pārbaužu veikšanai ir pa-
lielinājusies, pateicoties šogad uzsāktajam pilotprojektam, kura
ietvaros ģimenes ārstu prakses aktīvāk mudina iedzīvotājus veikt
profilaktiskos izmeklējumus. Dalība pilotprojektā ģimenes ārstu
praksēm sniedz iespēju īstenot maksimāli efektīvu prakses pa-
cientu veselības profilaksi un saņemt piemaksu papildus prakses
darbības nodrošināšanai paredzētajam valsts finansējumam. 

Šobrīd pilotprojektā iesaistījušās 424 ģimenes ārstu prakses, no
kurām vairāk nekā puse pirmajos sešos mēnešos jau 60 % apmērā
izpildījušas noteiktos kritērijus krūts vēža profilaktisko pārbaužu
īstenošanā un 50 % - dzemdes kakla vēža pārbaužu īstenošanā. 

NVD atgādina, ka uzaicinājuma vēstules valsts apmaksātu
krūšu un dzemdes kakla profilaktisko pārbaužu veikšanai tiek
nosūtītas sievietēm noteiktos vecumos. Krūšu pārbaudei uzai-
cinājumu nosūta sievietēm vecumā no 50 līdz 68 gadiem – reizi
divos gados. Savukārt uzaicinājumu veikt profilaktisko dzemdes
kakla pārbaudi nosūta sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem

– reizi trijos gados. Uzaicinājuma vēstules uz krūts vēža profi-
laktisko pārbaudi ir  derīga divus gadus, bet dzemdes kakla vēža
profilaktisko pārbaudi – trīs gadus. 

Lai uzlabotu vēža profilaktisko pārbaužu pieejamību, no šī gada
krūts un dzemdes kakla vēža profilaktiskās pārbaudes ārstniecības
iestādē var veikt arī gadījumā, ja līdzi nav paņemta NVD nosūtītā
uzaicinājuma vēstule. Tas būtiski atvieglo pārbaudes veikšanu ga-
dījumos, kad uzaicinājuma vēstule ir nozaudēta vai tikusi nosūtīta,
bet nav saņemta (piemēram, ja sieviete nedzīvo deklarētajā dzīves -
vietā). Turpmāk šāda vēstule vairs nav jāatjauno – informācija par
sievietei nosūtītās uzaicinājuma vēstules numuru un nosūtīšanas
datumu ārstniecības iestādēs ir pieejama elektroniski.

Lai noskaidrotu, vai uzaicinājums ir ticis nosūtīts un to var
izmantot, var interesēties sava ģimenes ārsta praksē vai vēršoties
ārstniecības iestādē, kurā nodrošina šādu profilaktisko pārbaužu
veikšanu. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. 

Savukārt zarnu vēža profilaktiskā pārbaude reizi gadā tiek
veikta sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Lai
veiktu zarnu vēža profilaktisko pārbaudi, ir jāvēršas sava ģime-
nes ārsta praksē, kur pacientiem pastāstīs sīkāk par pārbaudes
veikšanas nosacījumiem. Šīs pārbaudes veikšanai netiek nosūtīta
uzaicinājuma vēstule. Informāciju par zarnu vēža profilaktiskās
pārbaudes veikšanu var arī noskaidrot, vēršoties pie Nacionālā
veselības dienesta Klientu apkalpošanas centra speciālistiem,
zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darba die-
nās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00) vai dienesta mājaslapā
www.vmnvd.gov.lv. 

Informāciju sagatavoja:
Tanita Tamme Nacionālā veselības dienesta 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67043744 

Iedzīvotāji arvien biežāk veic vēža
profilaktiskās pārbaudes
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MOBIL DIAGNOSTIKA

26.septembr NERET
R gas iel 6 

no plkst. 10.00 17.00

IZMEKL JUMI

Mamogr fija:

 Ar Nacion l vesel bas dienesta (NVD)
uzaicin juma v stuli – BEZ MAKSAS

 Ar imenes rsta nos t jumu – EUR

 Bez nos t juma – EUR

Rentgens:

 1 projekcija – EUR

JAUNUMS

Tr s dimensiju (3D) autom tisk kr šu ultrasonogr fija – 19.00 EUR

NEPIECIEŠAMSPIERAKSTS UZ KONKR TU LAIKU
Pierakst ties iesp jams pa t lruni 25 431 313

(Darba dien s plkst. )

rstniec bas iest des re istr cijas kods
PAKALPOJUMU NODROŠINA

MFD Vesel bas grupa

Policijas hronika
Zalves pagastā notika sadursme starp A/M AUDI un A/M

AUDI. Cietušo nav, bojāts transports.
Notikuma datums: 15.09.2018. – 15.09.2018. 16:20

Notikuma vieta: Neretas novads, Zalves pagasts

Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļas
dati augustā, septembrī

Reģistrēti 3 jaundzimušie
Noslēgta 1 laulība 
Mūžībā aizgājuši 8 novada iedzīvotāji

APSTIPRINĀTI
ar Neretas novada domes 2018. gada 26. jūlija

lēmumu Nr. 124 (protokols Nr.8, 3.p.)

Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2018 
“Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2011.gada 
10.novembra saistošajos noteikumos Nr.10/2011

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās

daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Neretas novada pašvaldības 2011.gada 10. novembra
saistošajos noteikumos Nr.10/2011 „Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Neretas novadā” šādus grozījumus:

1. Svītrot  6.1.punktu 
2. Svītrot  6.2.punktu 
3. Svītrot  6.3.punktu 
4. Svītrot 7.2.punktā vārdus “pamatojoties uz iepirkuma

procedūras rezultātiem”

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju 
pret trakumsērgu

Vēlamies Jūs informēt, ka Pārtikas un veterinārais dienests
3. septembrī uzsāk savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vak-
cināciju pret trakumsērgu.

Vakcinācijai izmantosim dzīvu novājinātu trakumsērgas
vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu “Ly-
svulpen por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kap-
sulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā
brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vak-
cīnas tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 19 245
km2 platībā, uz 1km2 izsviežot 20 - 25 vakcīnas ēsmas ar 500
metru atstarpi starp lidojumu joslām.

ESI VESELS!
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Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido: Agnese Rutka. 

Adrese: Rīgas ielā 1, Neretas novads, LV 5118, Tālrunis: 26694922, fakss: 65176536, e-pasts: rutka.agnese@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.

Kultūras 
un sporta
pasākumi 

Neretas
novadā
oktobrī

6.10. plkst. 8.00 – Neretā Rudens
gadatirgus

7.10.– Pilskalnes pagasta pārval-
des organizētais brauciens uz Dau -
gavpils teātra

izrādi “Iemīlējās muļķītis muļ-
ķītē”

13.10. – Ērberģē sporta un atpū-
tas pasākums ģimenēm, draugiem,
kolēģiem un jauniešiem “Sporto,
prāto, orientējies!” (sīkāku infor-
māciju skatīt novada mājas lapā un
afišās)

14.10. plkst. 16.00 – Neretas kul-
tūras namā vīru vokālā ansambļa
“Daile” koncerts 

No 15. 10. – Mazzalves pagasta
pārvaldes izstāžu zālē Dzidras Jasin-
skas gleznu izstāde

20.10. plkst. 16.00 – Zalves pa-
gasta kultūras namā Ainara Bum-
biera koncerts “No sirds uz ziedu”

27.10. plkst. 20.00 – Mazzalves
pagasta sporta hallē Ražas balle,
spēlē grupa “Bruģis” (sīkāku infor-
māciju skatīt novada mājas lapā un
afišās)

Ne jau vienmēr 
ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr 
ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

(V. Ļūdēns)

Daudz laimes un veselību
vēlam visiem septembra

mēneša jubilāriem! 

Neretas novada dome

6. oktobrī 13. Saeimas vēlēšanas  
Vēlēšanu iecirkņi Neretas novadā

Ievērībai!
Tā kā 2018. gada 6. oktobrī notiekošās 13. Saeimas vēlēšanas norisinās vienā dienā

ar Neretas gadatirgu, tad līdz plkst. 15.00 būs ierobežota nokļūšana vēlēšanu iecirknī
Neretas kultūras namā (P. Lodziņa ielā1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads).

Aicinām vēlētājus braukt pa P. Lodziņa ielu (virzienā no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas uz Neretas kultūras namu). 

Pēc plkst. 15.00 visi ierobežojumi tiks atcelti.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 

Iecirk a 
numurs 

Iecirk a nosaukums Iecirk a adrese 

280.  MAZZALVES PAGASTA 
P RVALDE  

Liepu iela 2, rber e, Mazzalves pag., 
Neretas nov.  

281.  NERETAS KULT RAS 
NAMS  

P tera Lodzi a iela 1, Nereta, Neretas pag., 
Neretas nov.  

282.  PILSKALNES PAGASTA 
P RVALDE  

N kotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., 
Neretas nov.  

291.  ZALVES PAGASTA 
KULT RAS NAMS  

"Atp tas", Zalve, Zalves pag., Neretas nov. 

292.  SPRO U SAIETA NAMS  "B rnud rzs 2", Spro i, Zalves pag., 
Neretas nov.  

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana Tev šodien atmiņu brīdi.
Ik gads Tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvotprieku.
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs,
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies visi paldies Tev teic.

Sveicam 
Rutu Naktiņu 
80 gadu jubilejā!

Sintija, Sindija, Edijs, Edīte, Salvis,
Aleksandrs, Sarmīte, Aigars


