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Pagājušā gada vasaras vidū  Neretas novada pašvaldība izslu-
dināja iepirkumu projektam “Skolas ielas pārbūve Neretas no-
vadā”, Nr. 17-04-A00702-000119. Šogad projekts tika realizēts
un Neretas novada Ērberģē tika noasfaltēta viena no pagasta
ielām – Skolas iela. Kopējais projekta finansējums sastādīja
333579,01 eiro. No šīs summas tika piesaistīts arī publiskais fi-
nansējums no Lauku atbalsta dienesta. Darbus veica SIA “Ošu-
kalns”. Kopējais izbūvētais ceļa garums ir 1,113 km, kuros
iekļauta arī stāvlaukuma izbūve pie Ērberģes luterāņu baznīcas.  

Atklāšanas dienā 5. oktobrī Ērberģē viesojās SIA “Ošukalns”
pārstāvji – Inese Priedniece SIA “Ošukalns” būvdarbu vadītāja
palīdze, Ivars Joelis SIA “Ošukalns” prokūrists, Juris Birkavs IK
“CB TESTS” būvuzraugs, Neretas novada pašvaldības vadība un
darbinieki, kā arī Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte
Odiņa. 

Ļoti atraktīva, ar humoru piesātināta un pārdomāta bija pa-
sākuma atklāšanas programma. Ērberģes muižas ragana pa no-
asfaltēto ceļu tika izvizināta īpašā “vāģītī”, no pagasta ciema
sievām varēja uzklausīt dažādas rīmes par pašu ceļa tapšanas
procesu. Secinājums viens – līdz šobrīd redzamajam rezultātam

gājis kā pa kalniem un lejām. Domes vadība un SIA “Ošukalns”
savās uzrunās akcentēja pozitīvo ieguvumu pagasta iedzīvotā-
jiem. Ar šī ceļa noasfaltēšanu turpinās darbi pie pagasta infras-
truktūras sakārtošanas, kas būs liels devums nākotnē. 

Agnese Rutka

Projekta “Skolas ielas pārbūve 
Neretas novadā” atklāšana 

Pēc aptuveni pusotra gada darba noslēdzies projekts Nr. LLI-
136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories
by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Re-
generate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves ap-
stākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas,

aktīvas un veselīgas kopienas”) starp Neretas novada pašvaldību
un Biržu rajona pašvaldību (Lietuva). Projekta rezultātā Neretas
novadā tika atjaunota Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
sporta halle, bet Biržu rajona pašvaldībā uzbūvēts skeitparks.
Projekta kopējais finansējums ir 199 897,75 eiro, Neretas novada
finansējuma daļa tajā ir 77 532,14 eiro.

Noslēguma dienā pārstāvji no Neretas un Biržiem viesojās
Ērberģes muižā, lai kopīgi atskatītos uz paveikto. Ērberģs muižas
kamīnzālē viesus sagaidīja muižas barons  fon Hāns, baronese,
Zilā dāma un muižas ragana. Nelielā stāstījumā ciemiņi iepazina
Ērberģes muižas vēsturi un ikviens tika aicināts uz īpašu deju.
Turpinājumā abu novadu projektu vadītāju sagatavotajās pre-
zentācijās varēja vērot, ka projektā iegūtais finansējums devis
ieguvumu abām pašvaldībām. Tāpat tika īstenots arī projekta
mērķis – uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās ko-
pienās, aprīkojot sociālās zonas un palielinot sociālo grupu no-
darbinātību, kā arī iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot
pārrobežu sadarbības pieredzi šajā teritorijā. Neretas Jāņa Jaun-
sudrabiņa vidusskolas sporta halli ikdienā varēs izmantos visas
iedzīvotāju vecuma grupas ne tikai sportiskām aktivitātēm, bet
arī kopienas sanāksmēm. 

Noslēgumā gan Neretas novada pārstāvji, gan arī Biržu pār-
stāvji atzina, ka šāda dalība projektā veicina savstarpējo sadar-
bību un pieredzes apmaiņu. 

Agnese Rutka

Svinīgajā Skolas ielas atklāšanas pasākumā pie lentas pār-
griešanas SIA “Ošukalns” pārstāvis Ivars Joelis (pirmais no
labās), Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

vietnieks Aivars Miezītis, priekšsēdētājs Arvīds Kviesis 

Noslēdzies sadarbības projekts Interreg
Latvija – Lietuva

Projektā iesaistītie pārstāvji no Neretas novada pašvaldības
un Biržu rajona pašvaldības (Lietuva).  
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Neretas kultūras namā 28. septembrī sveikt Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas esošos,
bijušos skolotājus ar īpašu koncertu veltītu Skolotāju dienai
“Dzīve kā kino” ieradās ansamblis “Mainīgais kvartets” (sakso-
foni, mežrags, trompete). Vienai no ansambļa dalībniecēm –
Baibai Santai Vanagai Neretas novads ir dzimtais novads, līdz
ar to viņai šī diena bija sevišķi īpaša. Tāpat viens no dalībnie-
kiem atzina, ka Nereta viņam saistās ar rakstnieku Jāni Jaunsud-
rabiņu. Tieši pirms 20 gadiem viņš bija iegriezies arī muzejā. 

Nepilnas stundas laikā kultūras nama zāli piepildīja patīka-
mas un dzidras šo pūšamo instrumentu skaņas. Koncertā izska-
nēja Iana Fleminga radītā tēla Džeimsa Bonda popūrijs. Pašiem
māksliniekiem ļoti tuva ir kino mūzika, līdz ar to vairākkārt bija
skaņdarbi no slavenām kino filmām. Pieskaroties latviešu mū-
zikai, “Mainīgais kvartets” sniedza priekšnesumu no “Brāļu lai-
vinieku” repertuāra, kuri savu slavas virsotni sasniedza 20. gs.
20., 30. gados.  Noslēgumā ansamblis, iezīmējot Latvijas valsts
simtgadi, nospēlēja vairākas komponista Raimonda Paula
mums tik labi zināmās melodijas. 

Agnese Rutka

“Dzīve kā kino” Skolotāju dienā

Jebkuram notikumam ir kāds sākuma
impulss, kas to ierosina un spēj radīt vil-
kmi, lai to īstenotu. 1999. gada 20. un 22.
maijā  Aknīstē, Sunākstē un Viesītē no-
tika Sēļu I kongress jeb Pirmais Sēlijas
kongress. Piedalījās Lietuvas ZA pētnieki
un kultūrvēsturnieki, tad arī Sunākstes
baznīcā mācītājs Juris Saivars iesvētīja
sarkanbaltzaļo Sēlijas karogu.

Pēc deviņpadsmit gadiem, 2018. gada
21. septembrī  Salas novadā aizritēja Sēli-
jas novadu apvienības rīkotais nu jau De-
vītais Sēlijas kongress, kurā piedalījās
pārstāvji no Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM) un
Pārresoru koordinācijas centra (PKC); no
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un
Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA); no
tuvākām un tālākām pašvaldībām, kā arī
pārstāvji no Sēlijas novadu apvienības
(SNA). Kongresā bija piereģistrējušies 166
dalībnieki. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka
pasākums interesēja un tajā piedalījās arī
pašvaldību iedzīvotāji un skolu audzēkņi.

Salas novada pašvaldībai ir bijis tas gods
organizēt un vadīt IX Sēlijas kongresu, kas
notika Salas kultūras namā, Salas pagastā,
Sēlijas novadu apvienības vadītājas un
Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas
Sproģes vadībā. Atklājot kongresu, I.
Sproģe nolasīja akadēmiķa, LZA īstenā lo-
cekļa Jāņa Stradiņa apsveikuma vēstuli IX
Sēlijas kongresa dalībniekiem. Ar apsvei-
kumu kongresa dalībniekus uzrunāja arī
LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, bet kon-
gresa norisi vadīja bijušais LPS ilggadējs
priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Kongresa pamattēma šogad bija „Na-
cionālā attīstības plāna (NAP) devums

Sēlijas novada attīstībai”. Tika nolasīti
četri referāti par NAP devumu šodien un
ietekmi nākotnē, kā arī sniegti SNA četri
starpziņojumi par ekonomikas un uzņē-
mējdarbības vidi mūsdienu Sēlijas nova-
dos. Kongresa galvenais uzdevums bija
caur NAP spektru iepazīt Sēlijas novadus,
apjaust kopējas problēmas un tendences,
nākotnes izaicinājumus, saprast Sēlijas
novadu saimes gatavību notiekošajām un
iespējamajām pārmaiņām valstī. Kon-
gresa dalībnieki pēc debatēm apstiprināja
rezolūciju. 

Kongresa referētājiem un starpziņo-
jumu sniedzējiem tika dāvinātas grāmatas
par Sēlijas novadiem „No Sēlijas pūra” un
par Salas novadu „Laika saknes vērojot”
kopā ar vietējās maiznīcas „Dona” cepto
saldskābo augļu maizi.

Informācijai
Pirmos Sēlijas kongresus rīkoja Sēlijas

asociācija – pēc akadēmiķa Sigizmunda
Timšāna ierosmes dibināta neformāla or-

ganizācija sadarbībā ar vietējām pašvaldī-
bām, Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA)
un Letonikas programmu. Šī asociācija
netika reģistrēta oficiāli kā patstāvīga ju-
ridiska persona, bet darbojās LZA pa-
spārnē. Tās biedru skaitā bijuši vietējo
pašvaldību darbinieki, skolotāji, kultūras
pārstāvji, ar Sēlijas problēmām saistīti zi-
nātnieki un literāti. Kopš Sēlijas pirmā
kongresa asociāciju gandrīz deviņus
gadus vadīja S. Timšāns, tad īsu laiku aka-
dēmiķis Tālis Millers, bet kopš 2005. gada
vadīja Viesītes novada domes priekšsēdē-
tājs Jānis Dimitrijevs. Asociācijas Goda
prezidents visus šos gadus ir bijis akadē-
miķis Jānis Stradiņš. Tieši viņš devis ļoti
lielu ieguldījumu Sēlijas teritoriālās iden-
titātes atdzimšanā. 

Jolanta Grandāne,
Salas novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību un tūrisma
lietu speciāliste

Aizritējis IX Sēlijas kongress

Ansamblis “Mainīgais kvartets” klausītājus priecēja 
ar dažādām populārām un visiem zināmām melodijām. 
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Apstiprināja Neretas novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Grozījumi
Neretas novada pašvaldības 2018. gada 25. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par
Neretas novada pašvaldības budžetu
2018.gadam”.

Apstiprināja pašvaldības vidējās izmaksas
vienam izglītojamam pašvaldības izglītības ie-
stādēs: 

l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā –
115.85 EUR

l Neretas PII “Ziediņš” – 84.81 EUR 
l Mazzalves pamatskolā – 151.47 EUR.
Nolēma piedalīties programmā “Latvijas

skolas soma”.
Tāpat nolēma piedalīties ESF projektā “At-

balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sa-
mazināšanai”, kura mērķis – samazināt
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus.

Pamatojoties uz  2018. gada 8. augusta Mi-
nistru kabineta rīkojumu Nr. 372 “Par finan-
sējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu,
prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem” Ne-
retas novada pašvaldībai tika pieširts EUR
4619, kurus nolēma sadalīt sekojoši:

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai –
EUR 3206,65

Mazzalves pamatskolai – EUR 1412,35
Nolēma izdarīt grozījumus 2017.gada

26.oktobra Iekšējā kārtībā, kādā sadala valsts
mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestā-
dēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu peda-
gogu darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām, kārtības, 2.8.
punktu izsakot sekojošā redakcijā:

“2.8. Katra izglītības iestāde saņem papildus
finansējumu (izņemot pašvaldību izglītības ie-
stādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-
šanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai) (attiecīgajam
gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 14,5
% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai
aprēķinātās mērķdotācijas – samaksai par pe-
dagogu papildu pienā kumiem, profesionālās
darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem,
kuri ieguvuši 1., 2. un 3.kvalitātes pakāpi no
2017.gada 10.augusta, kā arī pedagoga mēneša
darba algas likmes palielināšanai”

Pamatojoties uz Ministru kabineta notei-
kumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārē-
jās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vis-
pārējās vidējās izglītības iestādēs” apstiprināja
mērķdotācijas EUR 36691 Vispārējā izglītībā

atbilstoši normētajam skolēnu skaitam, EUR
1676 Interešu izglītībā atbilstoši izglītojamo
skaitam un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu ap-
mācībai EUR 3878 atbilstoši izglītojamo skai-
tam Neretas novada izglītības iestādēs.  

Apstiprināja Neretas novada izglītības ie-
stāžu vadītāju mēneša darba algas no
2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.au-
gustam, kas tiek finansētas no valsts budžeta
mērķdotācijas pašvaldībām un pašvaldības pa-
matbudžeta līdzekļiem:

l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
direktoram – EUR 1380;

l Mazzalves pamatskolas direktoram –
EUR 1210;

l Neretas pirmsskolas izglītības iestādes
“Ziediņš” vadītājam – EUR 950.

No 2018.gada 1.septembra Neretas no-
vada pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuru
darba samaksa tiek finansēta no pašvaldības
budžeta, nolēma noteikt zemāko mēneša
darba algas likmi saskaņā ar Ministru kabi-
neta noteikumiem.

Nolēma slēgt līgumu ar SIA “Vidusdauga-
vas SPAAO” par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Neretas novada administratīvajā
teritorijā, nosakot līguma darbības termiņu 5
gadi no līguma spēkā stāšanās brīža.

Pamatojoties uz Neretas novada pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldī-
bas pabalstiem Neretas novadā” piešķīra
pabalstus nozīmīgā dzīves jubilejā 7 perso-
nām kopsummā EUR 300,  pabalstu sakarā
ar bērna piedzimšanu 2 personām kop-
summā EUR 340 apmērā. 

Nolēma izslēgt no Neretas novada pašval-
dības grāmatvedības uzskaites  dzīvojamo
telpu īres un komunālo maksājumu parādu
EUR 447.18 un nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 65.32 vienai mirušai personai.

Nolēma atsavināt Neretas novada pašval-
dībai piederošo kustamo mantu traktoru T –
40AM, reģistrācijas Nr. T7253LH, pārdodot to
atkārtotā izsolē, pazeminot izsoles sākumcenu
par 20 procentiem un, nosakot kustamā īpa-
šuma izsoles sākumcenu EUR 726,00.

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu un ar pie-
dziņu saistītos izdevumus, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu
no 6 fiziskām un juridiskām personām par
summu EUR 697,03.    

Nolēma izslēgt  no Neretas novada Mazzal-
ves pagasta ceļu reģistra sekojošus:  

l A grupas ceļus:
Nr.12  “Krasti – Poļi” – ceļš nenodrošina

piekļūšanu viensētām, bet piekļūšanu pie īpa-

šumiem nodrošina citi servitūta ceļi;
Nr.13  “Zaķi – Būdnieki” – ceļš nenodro-

šina piekļūšanu viensētām un tas netiek iz-
mantots; 

Nr. 19 “Zaķi – Gulbīši” – ceļš nenodrošina
piekļūšanu viensētām un tas netiek izmantots,
piekļūšanu pie īpašumiem nodrošina citi ser-
vitūta ceļi;

l B grupas ceļus vai ceļa posmus:
Nr. 28  “Apaļi – Bumbieri – Vites” – ceļa

posmu 1 km garumā. Piekļuve viensētām
“Zvirgzdiņi” un “Bumbieri” notiek par atlikušo
ceļa posmu 0,6 km garumā. Paliekošajam ceļa
posmam piešķirt nosaukumu “Zvirgzdiņi –
Bumbieri – Vites”;

Nr. 29  “Lauski - Dzegūzes” – ceļš nenod-
rošina piekļūšanu viensētām; 

Nr. 30  “Vanagi – Lujāni” – minētais ceļš ne-
tiek izmantots un tas nenodrošina piekļuvi
viensētām;

Nr. 33  “Čiekuru ceļš” –  minētais ceļš ne-
tiek izmantots un tas nenodrošina piekļuvi
viensētām.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma
“Zvanītāji”, Mazzalves pagasts, vienu zemes
vienību 49.8  ha platībā, no atdalītās zemes
vienības izveidojot jaunu nekustamo īpa-
šumu ar nosaukumu “Dzelmītes”. Atdalītajai
zemes vienībai noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma “Mel-
dri”, Mazzalves pagasts, vienu zemes vienību
7.7  ha platībā, no atdalītās zemes vienības iz-
veidojot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Pūcī-
tes”. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nolēma iznomāt Neretas novada pašvaldī-
bai piekrītošo zemes vienības “Pagasta brīvās
zemes 1” daļu , Zalves pagastā, ar kadastra Nr.
3296 006 0251  un platību 0.1 ha,  uz  5 gadiem,
nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no izno-
mātā zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne
mazāku kā EUR 5.00 gadā, nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nolēma sniegt palīdzību dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā, izīrējot dzīvojamo telpu vie-
nai personai dzīvojamā mājā “Vērtūži 2”,
dzīvokli Nr.4 ar kopējo dzīvojamo platību 53.2
m2, Zalves pagastā, kas nav privatizējama un
to nevar iegūt īpašumā.

Ar pilnu novada domes sēdes tekstu un au-
dioierakstu var iepazīties novada mājas lapā
www.neretasnovads.lv,  un novada domē pie
pašvaldības sekretāres.

2018. gada 6. novembrī plkst. 10.00
“Atpūtas”, Neretas novads, Zalves pagasta
pārvaldes telpās notiks pašvaldības kusta-
mās mantas – traktora T-40 AM pārdo-
šana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšu-
pejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00
(divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 726,00 (septiņi
simti divdesmit seši euro, 00 centi) t.sk
PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (div-
desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas

novada pašvaldības kontā Nr.
LV64HABA0551025939090, AS “SWED-
BANK”.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kusta-
mās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 72.60
(septiņdesmit divi euro 60 centi),  kas jāie-
skaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr.
LV64HABA0551025939090, AS “SWED-
BANK”. Nodrošinājums uzskatāms par ie-
sniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir
ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Traktora T-40 AM – valsts reģistrācijas
Nr. T7253LH, šasijas Nr. Rūpnīcas nr.
400367, krāsa – zaļa, izlaiduma gads – 1988.

gads, odometra rādījums – 4755mst. Trak-
tors jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta.

Traktors ir Neretas novada pašvaldības
īpašums.

Traktoru var apskatīt iepriekš piezvanot
pa tālruni 6517232 vai mob.tālr. 26432597.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
un saņemt Neretas novada Zalves pagasta
pārvaldē “Atpūtas”, Zalve, Neretas novads,
darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.
15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties arī elektroniski Neretas novada pašval-
dības interneta mājas lapā
www.neretasnovads.lv.

Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

Neretas novada domes 27. septembra sēdē pieņemtie lēmumi
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Sausuma dēļ cietušajiem
lauksaimniekiem 

pieejams VID atbalsts
nodokļu nomaksas

jomā 
Ņemot vērā, ka ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaim-

niecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ie-
ņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz
laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, kurus Zem-
kopības ministrijas deleģētā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” būs atzinusi par valsts mēroga dabas ka-
tastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā. 

Lai saņemtu šādu atzinumu, lauksaimniekiem, kuru sa-
imnieciskā darbība ir tieši saistīta ar ilgstoša sausuma izrai-
sītajām sekām un tās attiecībā uz viņiem ir atzīstamas par
nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāvēršas SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. 

Saņemot atzinumu, lauksaimnieks to kopā ar motivētu
rakstveida iesniegumu par nodokļu maksājumu sadalīšanu
termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam iesniedz
VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei. Iesniegumu kopā
ar atzinumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elek-
troniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), nosūtīt pa pastu vai
iesniegt klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. 

VID piedāvātā iesnieguma forma pieejama VID EDS sa-
daļā “Dokumenti/Sagatavot jaunu dokumentu “No veidla-
pas” /Citi/Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma
piešķiršanai”, kā arī VID tīmekļa vietnes sadaļā “Nodokļu
parādi/Veidlapas un iesniegumi/Iesniegums samaksas ter-
miņa pagarinājuma piešķiršanai”.  Lūdzam ņemt vērā, lai
iesniegumu EDS varētu pabeigt un iesniegt, datu bāze pie-
prasīs aizpildīt arī sadaļu par bilances datiem un peļņas un
zaudējumu aprēķinu.

Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši
pastarpināti, var izmantot likumā paredzēto iespēju sadalīt
nodokļu samaksu uz laiku līdz vienam gadam. Šajā gadī-
jumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā 15 dienas pēc mak-
sājuma termiņa iestāšanās jāvēršas VID ar motivētu
rakstveida iesniegumu.

Attiecībā uz nodokļu parādiem, kuru piedziņai VID jau
ir pieņēmis lēmumu, nodokļu maksātājs var iesniegt VID
motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lē-
mumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi
uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegša-
nas dienas. Šo likuma normu var piemērot, ja nodokļu
maksātājs motivētu rakstveida iesniegumu iesniedz VID ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kā arī ja nodokļu
maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsar-
dzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Arī šo
iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID EDS,
kā arī nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID
Konsultatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID
mājaslapā sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja: 
Evita Teice-Mamaja

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Pieejams atbalsts
inovāciju un jaunu 

produktu, tehnoloģiju
izstrādei lauksaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018.gada 2.novembra līdz 3.de-
cembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Sa-
darbība“ apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības
(EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ra-
žīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai“ trešās kārtas
1.posmam un apakšpasākuma „Atbalsts jaunu produktu, metožu,
procesu un tehnoloģiju izstrādei“ trešajai kārtai.

Trešās kārtas publiskais finansējums ir pieejams šādā apmērā:
16.1. „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ra-

žīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba
grupu projektu īstenošanai“ – 6,3 miljoni eiro;

16.2. „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju
izstrādei“ – 3,9 miljoni eiro.

LAD direktora vietnieks Ģirts Krūmiņš uzsver, ka maksimālais
projektu īstenošanas termiņš ir pieci gadi no lēmuma par atbalsta pie-
šķiršanu pieņemšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūni-
jam. Arī šajā kārtā sagaida tikpat lielu lauksaimnieku, mežsaimnieku,
lauksaimniecības produktu pārstrādātāju aktivitāti, veidojot projek-
tus, kas paredz gan jaunu produktu izstrādi, gan tehnoloģiju izpētes
un pilnveides procesu veicināšanu lauksaimniecībā.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami
mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investī-
cijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pie-
teikšanās sistēmu (EPS) vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimnie-
cības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības
ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2,
(tālr. 67095000).

Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības
programmas ietvaros.

Platību maksājumus 
lauksaimnieki sāks

saņemt oktobrī
Dienests informē, ka no šā gada 16.oktobra sāks izmaksāt vienotā

platību maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas
vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu
avansus dienests sāks izmaksāt no 1.novembra. Plānots, ka vienotā
platību maksājuma avansus oktobrī saņems 85% lauksaimnieku.

Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību maksā-
juma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas
vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.

No šā gada 1.decembra dienests sāks izmaksāt vienotā platību
maksājuma, bioloģisko maksājumu, zaļināšanas, mazo lauksaim-
niekus atbalsta shēmas, saistītā atbalsta par slaucamajām govīm un
citu atbalstu gala maksājumus.

Provizoriskā vienotā platību maksājuma likme ir 78 eiro par hek-
tāru, zaļināšanas maksājuma – 46 eiro/ha.

Plašāka informācija par izmaksu grafiku un provizoriskajām at-
balsta likmēm skatāma dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē
“Atbalsta likmes un izmaksas termiņi”.
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Dzeja uzrunā sirdis

Vējainā un lietainā rudens sestdienā
2018. gada 22. septembrī pulciņš dzejas
cienītāju no Neretas un tuvākās apkārtnes
dodamies uz Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju
“Riekstiņi”, kur dzejas pēcpusdiena “Gāj-
putnu ceļš” ar dzejnieču Intas Špilleres,
Aijas Celmas un vēl 13 autoru kopkrā-
juma “Ilgu aizvējā” atvēršana. Piedalās arī
vietējā dzejniece Aina Gadišķe, kura lasīs
savu citos kopkrājumos publicēto dzeju. 

“Riekstiņu” sētsvidū ienākot no saim-
nieku klēts mūs sveic Ineses Sudrabiņas
spēlētās kokles skaņas. Pie klēts durvīm
laipni smaidoša ciemiņus sagaida muzeja
vadītāja Ilze Līduma. Īsta dzejas mēneša
noskaņa – smaidoši cilvēki sapulcējušies
uz pasākumu, vējš, lietus, saule, dzeltēt
sākuši koki. Tikai gājputnu balsis neskan
septembra debesīs – stārķi un dzērves jau
devušies tālajā ceļā, zosis un gulbji vēl
tikai lidos uz siltākām zemēm. Gaidot vēl
aizkavējušos pasākuma dalībniekus Inese
Sudrabiņa uzaicina kokles pavadījumā
uzdziedāt kādu latviešu tautasdziesmu.
Veidojas sirsnīga kopības sajūtas piepil-
dīta atmosfēra.

Zemgaliete Inta Špillere atklāj pasā-
kumu, īsos vārdos iepazīstinot ar jauno
15 autoru kopkrājumu “Ilgu aizvējā”. Tajā
publicētajā dzejā stāstīts par pārbaudīju-
miem, kad daļa no ģimenes ir ārzemēs,
mātes ilgām, mīlestību pret Latviju,
mājām... Ilgas, atgriešanās, satikšanās u.c.
Starp autoriem ir vairāki, kas dzīvo ārpus
Latvijas un tādēļ nevar piedalīties pasā-
kumā. Vispirms Inta Špillere un Aija
Celma nolasa krājumā publicēto, bet klāt
neesošo autoru dzejoļus pa vienam no

katra. Pēc tam zemgalietes lasa savu
dzeju. Kopā ar viešņām pilskalniete Aina
Gadišķe lasa daļu sava devuma dzejas
laukā. Pēc katras nolasītās dzejas kopas
Inese Sudrabiņa spēlē un dzied atbilstošu
muzikālu priekšnesumu, uzdziedam arī
visi kopīgi.

Klausītājus vieno dzejas radītā no-
skaņa un mūzika. Ir tik dvēseliski dziļa
noskaņa, ka neder sarunas, čuksti pa
vidu, kā dažkārt notiek koncertos vai
citos kultūras pasākumos. Pēc autoru la-
sījumiem un mūzikas neskan aplausi –
klātesošie noskaņas pārņemti un aplausi
te neiederas. Dziļām dvēseles sajūtām un
savai sirdij jau neaplaudē. 

Aijas Celmas un Intas Špilleres, ļoti
daudzu citu dzejnieku vārdi un viņu
darbi lasāmi interneta portālā
Draugiem.lv. Šajā pasākumā mums dota
iespēja it kā sen pazīstamos cilvēkus satikt
klātienē. Pasākuma otrajā daļā, kad mu-
zeja vadītāja sētsvidus piesaulītē mūs
cienā ar tēju, kafiju un cepumiem, nefor-
mālā gaisotnē iepazīstamies tuvāk. Starp
viesiem Anrijs Kārkliņš no Saldus un
Inese Jonuška no Penkules. Pirmo reizi
ārpus interneta draudzības speciāli, lai sa-
tiktos uz Neretu atbraukusi dzejniece
Indra Gulbe no Ķekavas, literāte Olita
Timze no Aknīstes, dzejas draugi no Vie-
sītes, “Riekstiņu” sētas kaimiņi, Neretas
un pagasta cilvēki. Pasākums beidzies,
taču atvadīties vēl nesteidzamies, sarunas
par un ap dzeju turpinās. 

Dzejas pēcpusdienas klausītāja 
Lidija Ozoliņa

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” telpās izskanēja dzejnieču Ainas Gadišķes
(pirmā no labās), Aijas Celmas un Intas Špilleres dzejoļi. 

Mazzalves pamatskolas piecgadīgie un
sešgadīgie bērni labprāt Dzejas dienu

ietvaros uzzīmēja savu dzejoli. Kopā ar
viņiem Mazzalves pagasta bibliotēkas
vadītāja Agnija Strautiņa (pirmā no
labās) un audzinātāja Aija Dārziņa. 

Katru gadu septembrī norisinās Dzejas
dienas. 20. septembrī Dzejas dienu ietva-
ros Mazzalves pagasta bibliotekāre devās
pie Mazzalves pirmsskolas 5 – 6 gadus ve-
ciem bērniem, lai svinētu Dzejas dienu.

Lai dzeju godinātu, tā ir jārada. Iespē-
jams kāds no mazajiem paaudzies arī
rakstīs dzeju, taču šoreiz dzeja netika rak-
stīta, bet zīmēta. Katrs izvilka jau iepriekš
sagatavotu dzejoļa nosaukumu, atlika
vien to uzzīmēt. Tie bija tik dažādi, tāpat
kā to nosaukumi – Burtiņš A, Draugi,
Skaitļu rotaļa, Kurpīte, Skola, Rudens,
Preču vilciens, Miega dziesma grāmatai,
Kartupelis, Kuģītis, Baravika, Zobu feja.

Pēc tam sekoja izkustēšanās svaigā
gaisā, klausoties dzejolī.

Noslēgumā Dienvidsusejā tika palaisti
kuģīši, godinot dzejniekus, kam šogad ir
apaļas jubilejas. Pirms tam katram kuģī-
tim tika dots dzejnieka vārds.

Agnija Strautiņa

Mazs kuģītis
pa upi 
peld
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Muzikāla dzejas pēcpusdiena 
Pilskalnes bibliotēkā

Septembrim piestāv dzeja. No Rīgas
dzeja sāk ceļu pa Latviju 11. septembrī –
dzejnieka Jāņa Raiņa dzimšanas dienā.
Un iet, un iet, un iet… līdz apstaigājusi
visu Latviju. Dzejas ceļš sācies vēlā vasa-
ras zaļumā, noslēdzas krāsainā rudenī
septembra pēdējās dienās. Neretas no-
vada Pilskalnes pagasta bibliotēkā dzeja
atnāca 25. septembra pēcpusdienā. Te uz
literāri muzikālo pasākumu pagasta pār-
valdes zālē pulcējās kupls šī žanra cienī-
tāju skaits – vietējie pagasta iedzīvotāji,
viesi no Mēmeles un Mazzalves dziedā-
tāju kopa (vadītāja Kristīne Ozoliņa).
Skaistas un patīkamas lietas runā pašas
par sevi. Tām vārdi nav jāmeklē. Tiem,

kas dzeju rada.  Dzejas būtība ir katra
diena, kad kaut kas tiek uzrakstīts, bet
svētki – kad pulcējamies pasākumā un
lasām radītos un apkopotos vai tieši šim
pasākumam izvēlētos darbus.  Protams,
tie ir arī svētki pašiem literātiem, kad viņi
tiek iecelti notikumu centrā. 

Savu dzeju lasīt bija uzaicinātas pa-
gasta iedzīvotājas  Monika Pavloviča,
Aina Gadišķe un Lidija Ozoliņa. Laukos
dzīvojošie literāti mūsdienu apstākļos
spēj vienoties sava literārā devuma darbu
publicēšanai kopkrājumos. Monika Pa-
vloviča iepazīstināja ar septembra sā-
kumā izdoto 15 autoru dzejas
kopkrājumu “Ilgu aizvējā”, kurā ievietoti

arī viņas darbi. Arī pilskalniete
Aina Gadišķe lasīja savu dzeju,
noslēgumā klausītājus iepazīsti-
not ar pavasarī izdevniecībā
www.domuperles.lv izdoto sep-
tiņu autoru kopkrājumu “Pa-
stāsti man”. Šajā grāmatā
publicēti vairāk nekā trīsdesmit
A. Gadišķes dzejoļi. Lidija Ozo-
liņa atsauca atmiņā 1992. gadā
izdoto, Lūcijas Ķuzānes sastā-
dīto Jāņa Jaunsudrabiņa dzejas
krājumu “No rudens kalna”,
lasot dažus novadnieka dzejo-
ļus. Pirms savu jaunāko dzejoļu
lasīšanas L. Ozoliņa klātesošos
uzrunāja ar J. Jaunsudrabiņa
1923. gadā rakstītos un minētā
krājuma ievadā citētos vārdus:
“Bet tā dzīve ir gatavais romāns,
kuram katra diena pieliek “tur-

pmāk vēl”, un vājš ir tas romāns,
kurš uz beigām atslābst. Es tāpēc

aizvien ar interesi gaidu savas dzīves nā-
košos turpinājumus.” Viņa piebilda, ka ir
dienas, kad daba pēkšņi uzrunā ar krā-
sām, ar smaržām vai vēju. Tikai tad pie
viņas atlaižas Dzejas Pegazs, ieraudzītais
saliekams tēlos un aprakstāms kādā dze-
jolī, esejā, tēlojumā.

Dzejas starplaikos muzikālā priekšne-
sumā ar skaistām, skanīgām balsīm klau-
sītājus priecēja Mazzalves dziedāju kopa.
Tam pievienojās pilskalnieši. Tā pasā-
kuma dalībniekus dziesmas vienoja ko-
pībā un draudzības siltumā.

Pilskalnes pagasta bibliotēkas 
vadītāja Rasma Strode

Dzejas dienas arī Mazzalvē
22. septembrī Mazzalves pagasta pārvaldes zālē notika tema-

tisks pasākums veltīts Dzejas dienām “Lai ir kāda zeltaina kļava
arvien…”. Pasākums pulcināja tos, kam tuva ir dzeja, ir svarīga
kopā būšana un nav vienaldzīga kultūras dzīve Mazzalvē. 

Lai ieinteresētu pagasta ļaudis, gatavojoties šim pasākumam
tika uzrunāti  vai pussimts Mazzalves pagasta cilvēku, lai ieru-
nātu dzeju ierakstā. Ne katrs var  runāt auditorijas priekšā, bet
runājot dzeju ierakstā var atbrīvoties. Un bija vien jāpabrīnās,
cik skaisti un izjusti mūsu pagasta ļaudis prot runāt dzeju. Kopā
tika izveidotas sešas dažādas dzejas kompozīcijas par mums vi-
siem tik svarīgām tēmām – Latvija, dzīve, sievietes, vīrieši, mī-
lestība. Kompozīciju nobeigumā ceļa maizei skanēja vēlējumu
dzeja. Dzejas lasījumu starplaikus aizpildīja pašdarbības kolek-
tīvu dalībnieki ar dziesmām, ar deju, ar teatralizētiem skečiem.
Mazzalves pagasta amatierteātris “Tradare” rādīja fragmentu no
jaunā iestudējuma “Aste”, kura pirmizrāde notiks 29. septembrī.

Pasākuma noslēgumā Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja

Agnija Strautiņa vērsa uzmanību uz to, ka dzīvojot tik steidzīgā
un brīžiem pat paviršā laikmetā, ir svarīgi savu atmiņu trenēt
apzināti. Brīnišķīgs veids kā to darīt ir laiku pa laikam iemācīties
no galvas kādu dzejoli. Tas būtu lielisks iemesls parakāties dzejas
grāmatu plauktiņos vai interneta vidē un atrast rindas, kas uz-
runā un ko gribētos atcerēties. Klātesošie tika aicināti sākt rītu
ar dzejoli, kas, ļoti iespējams, iedvesmos radošākai, nesteidzīgā-
kai un skaistākai dienai. Kafija un dzejolis – brīnišķīgs sali-
kums… Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties mini
konkursā par Dzejas dienu tematiku. Zinošākie un vērīgākie da-
lībnieki tika pie balvām. Vakara turpinājumā sekoja dejas un at-
raktīvas rotaļas mūzikas pavadībā. Muzikālo noformējumu
sniedza Skuju ģimene no Kokneses.

Atrodiet ikdienā vismaz mirkli dzejai un lasiet!

Solveiga Koklevska,
Mazzalves pagasta kultūras darba organizatore

Savos dzejas lasījumos dalās Pilskalnes pagasta iedzīvotāja Monika Pavloviča.
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“Karjeras perspektīvas inženierzinātņu
nozarē”

21. septembra rītā Neretas Jāna Jaunsud-
rabiņa vidusskolas pagalmā bija piestājis
TehnoBuss un tajā notika karjeras izglītības
pasākums ”Karjeras perspektīvas inženierzi-
nātņu nozarē”. TehnoBuss ir Mašīnbūves un
metālapstrādes asociācijas īstenots projekts
ar mērķi veicināt jauniešu interesi par inže-
nierzinātnēm, īpaši par mašīnbūves un me-
tālapstrādes specialitātēm. 

Pēc nodarbību grafika visu dienu mo-
derni iekārtoto mobilo demonstrāciju la-
boratoriju apmeklēja Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas 4. līdz 10. klašu
un Mazzalves pamatskolas 8., 9. klašu sko-
lēni. Erudīti instruktori atraktīvā veidā
skolēnus iepazīstināja ar inženierzinātņu
jomu un ar to saistītām profesijām. Tika
prezentētas iekārtas, tehnoloģijas, skaid-
roti to darbības principi un pielietojums.
Skolēniem tika demonstrēts automatizā-
cijas mini – rūpnīcas mezgls, pneimatikas
stends. Skolēni ar interesi izmēģināja zob-
ratu mehānikas un dinamo stendus. Uz-
ģērbjot spectērpu un nepieciešamos
aizsarglīdzekļus, audzēkņi iejutās metinā-
tāja darbā. Aizraujoši bija iepazīt mūs-
dienu programmējamās frēzes darbu.

Jaunākie skolas vecuma bērni ar interesi
vēroja robota darbību, uzdeva jautājumus.
Lielu interesi izglītojamie izrādīja vērojot
3D printera darbu. Pasākuma laikā tika iz-
drukāti vairāki priekšmeti. Skolēni uzzi-
nāja  printera iespējas dažādu nozaru
produktu izgatavošanā. Tam mūsdienās ir
plašs pielietojums medicīnas nozarē, cel-
tniecībā, interjera dizainā, pat pārtikas ra-
žošanā. Var tikai nojaust to attīstību un
pielietojumu nākotnē.

Tika pārrunāts, kādas profesijas iesais-
tītas, lai demonstrētās iekārtas varētu dar-
boties; kas jāmācās, kādas profesijas ar to
saistītas. Mehatroniķis, inženieris, rūpnie-
cisko iekārtu mehāniķis, mašīnbūves spe-
ciālists, mašīnbūves tehniķis, atslēdznieks,
frēzētājs, virpotājs, metinātājs, elektroteh-
nikas speciālists, metālapstrādes darba
galdu operators, siltumtehnikas speciālists
ir speciālisti, kas strādā un ir nepieciešami
darba tirgū. Skolēni informāciju par pro-
fesijām un izglītības iespējām ieguva arī no
TehnoBusā piedāvātajiem karjeras izglītī-
bas informatīvajiem materiāliem. 

Pasākumā skolēni ieguva zināšanas un
reālu priekšstatu par metālapstrādes un
mašīnbūves nozari, profesijām, varēja sa-
ņemt atbildes uz interesējošiem jautāju-

miem. Nodarbību saturu  katrā skolēnu
vecuma grupā instruktori atklāja ļoti vien-
kāršā, visiem saprotamā veidā. Skolēniem
bija iespēja pašiem darboties un izmēģināt
iekārtas. Pēc nodarbībām skolēni savās
klasēs pārrunāja nodarbībās redzēto un
dzirdēto, izmēģināto un piedzīvoto.

Izdevumi par 7 nodarbībām segti no
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” finansējuma. 

Rita Trukša
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 

vidusskolas PKK

Stundas muzejā un dabas takā
18. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11.

klases skolēni pirmās četras mācību stundas pavadīja ārpus sko-
las soliem. Ar mērķi labāk iepazīt Gothardu Fridrihu Stenderu
(turpmāk tekstā Veco Stenderu) skolēni kopā ar klases audzi-
nātāju un literatūras skolotāju Daci Kronīti devās uz Paula Stra-
diņa skolu un Vecā Stendera “Bildu Ābices” taku.

9.00 ieradāmies Paula Stradiņa skolā. Gides pavadībā devā-
mies uz Vecā Stendera kabinetu, sākumā gide stāstīja par Vecā
Stendera personību un ieguldījumu latviešu valodas attīstībā, kā
arī par viņa dzīvi Sunākstē.  Interesants bija fakts, ka Stenders ir
izgudrojis pirmo veļas mašīnu Latvijā. Pēc gides stāstījuma va-
rējām izmēģināt Vecā Stendera veļas mašīnu, kura tika izgata-
vota pēc Stendera skicēm. Vēl apskatījām Vecā Stendera “Bildu
Ābici” un citus viņa rakstītos tekstus.

Pēc tam devāmies uz Annas Brodeles literatūras kabinetu,
kur iejutāmies mūsu vecvecāku ādā: sēdējām tā laika solos un
rakstījām vecās drukas tekstus ar tinti un spalvu. Šī nodarbība
ļoti patika daudziem skolēniem.

Skolas apskates noslēgumā devāmies uz zāli, kur muzeja “Sē-
lija” vadītāja Ilma Svilāne prezentācijā akcentēja Vecā Stendera
nozīmīgumu latviešu izglītības veicināšanā 18. gadsimtā Viesītes
un Sēlpils draudzē.

Pēc Paula Stradiņa skolas apmeklējuma devāmies uz Vecā
Stendera “Bildu Ābices” taku. Katram skolēnam tika uzticēts savs
burts. Ejot pa “Bildu Ābīces” 300 m garo taku,  bija jānolasa sava
burta teksts vecajā drukā no lielāka formāta “Bildu Ābices” lap-
puses. Katram bija jānofotografējas pie sava “Bildu Ābices” burta.

Kad taka bija izstaigāta, devāmies uz veco Sunākstes kapsētu,
kur apglabāts Vecais Stenders. Uz kapa plāksnes G. F. Stenders

licis iegravēt arī vārdu Latvis. Kāpēc Vecais Stenders sevi nosau-
cis par Latvi? Lai arī būdams vācbaltietis, Stenders ieguldīja lielu
darbu latviešu labā. Viņš bija godprātīgs, nemainīgs raksturā un
uzskatos, kā arī ļoti inteliģents. Gotharda Frīdriha Stendera bal-
tvācu garīdznieku dzimta dzīvoja Latvijā jau 3 gadsimtu ga-
rumā, 8 paaudzēs, tāpēc tas bija vēl viens iemesls, kāpēc viņš
sevi nosauca par Latvi.

Iepazināmies ar skumjo mīlasstāstu un aplūkojām Baltā En-
ģeļa pieminekli, kas atradās ārpus kapsētas žoga.

Mācīšanās muzejā un dabā ir lietderīgāka nekā klasē pie grā-
matām, jo šādi mācīties ir daudz interesantāk, kā arī var uzzināt
daudz ko jaunu un līdz šim nekur nerakstītu.

Elvis Livdāns,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolnieks

Foto autors: I. Svilāne



8 Neretas Novada Vēstis 2018. gada oktobris

Motivēt vidusskolēnus paaugstināt mā-
cību sasniegumus, rosināt skolēnu radošo
darbību ikdienas mācību procesā, veicināt
dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, kon-
kursos un citās sabiedriskajās aktivitātēs ir kā
galvenie mērķi Neretas novada uzņēmēju sti-
pendijai. Tās iniciatori ir uzņēmējs un Nere-
tas novada domes deputāts Kaspars Baltacis
un SIA “Liellopu izsoļu nams” vadītājs Kas-
pars Ādams. Neretas novada uzņēmēju sti-
pendijas ir tiesīgi saņemt Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. – 12. klases
skolēni. Pēc nolikuma ir noteikts, ka tiek pie-
šķirtas divas stipendijas 10. klasei, 2 stipen-
dijas 11. klasei un 2 stipendijas 12. klasei,
tāpat var tikt piešķirta arī uzņēmēju veicinā-
šanas stipendija. Administrēšanu un naudas
izmaksu skolēniem veic “Vītolu fonds”. 

2. oktobrī svinīgajā pieņemšanā pie sko-
las vadības pulcējās stipendiju saņēmēji
kopā ar saviem vecākiem un novada uzņē-
mēji, lai īpašā pasākumā teiktu paldies sko-
lēniem par centību un vēlmi sasnigt augstus
rezultātus. Kopumā tika pasniegtas 7 sti-
pendijas. 

Turpinājums 10.lpp. 

Otro reizi tiek pasniegtas Neretas novada 
uzņēmēju stipendijas

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas stipendiju saņēmēji kopā ar Neretas 
novada uzņēmējiem SIA “Liellopu izsoļu nams” vadītāju Kasparu Ādamu (otrā
rinda pirmais no labās) un Neretas novada domes deputātu Kasparu Baltaci. 

29. septembrī Mazzalves pagasta amatierteātris “Tradare” iz-
rādīja Andra Niedzviedža lugu “Aste”. Lai gan tā bija pēcpusdiena,
Mazzalves pamatskolas kamīnzāle pamazām  pildījās ar skatītā-
jiem,  līdz bija krēsli vēl jāpienes un jāpienes. 

Par ko bija izrāde?
Par aktuālām tēmām: vēlēšanām,  par bezdarbu, pagātni – me-

žabrāļiem, mīlestību, atgriešanos tēva mājās. 
Šoreiz lugu izspēlēja 8  aktieri:
Anna Brīviņa – Solveiga Koklevska
Jēkabs Brīviņš – Sandris Gabužs
Eidis, pagasta deputāts – Kaspars Freimanis
Mīle Nēzdoliņa – Jautrīte Dobrja

Policiste Linda – Danute Pauniņa
Jolanta, pagasta priekšsēdētāja – Mudīte Brālīte
Marko Polonieks – Kārlis Arturs Ziemelis
Aiva, pagasta sekretāre – Baiba Zvilna
Izrādes notikumi spraigi risinājās uz skatuves, bija gan skaļas balsis,

gan klusas, bailīgas. Bet skatītājiem bija par ko domāt, jo daudziem
pagātnes notikumi atsauca atmiņā kaut ko sen aizmirstu, zināmu. Ne
velti Mīle izrādē saka: “Tā ir  Pagātnes aste, pagātnes grēku un slikto
darbu aste. Tāda ir mums visiem, tikai katram tā ir savādāka. Kādam
tā ir mazāka, citam lielāka, bet vēl kādam – pavisam  liela un smaga.”

Izrāde ilga vairāk nekā pusotru stundu, bet laiks paskrēja ātri. Izrāde
beidzās, skatītāji negāja prom, jo mēs viņus atkal pārsteidzām. Rādījām
vimpeli, kurš izgatavots, lai mūsu  teātri atpazītu lielākos pasākumos.
Sveicām aktieru Baltaču ģimenes jauno atvasi Melāniju.

Un tikai tad mums parādījās noslēpumainais viesis – izrādes
autors Andris Niedzviedzis, kurš bija ieradies, lai noskatītos izrādi
mūsu izpildījumā. Katrs mūsu kolektīva aktieris ļoti novērtēja šo
tikšanos, jo autors par mūsu kolektīvu  teica tik daudz labu vārdu.
Saruna  bija neaprakstāmi vajadzīga, jo uzzinājām, ko autors iz-
rādē gribējis uzsvērt, kā viņš bija iecerējis.

Prieks, ka autoram  mūsu izpildījums patika, bet idejas, ko viņš
mums piedāvāja, ir vērā ņemamas un īstenojamas. Paldies auto-
ram un viņa kundzei, ka ieradās un noskatījās izrādi!

Paldies mūsu neredzamajiem  rūķiem – Zilgmai Raupai, Reinim
Rēzem, Jurim Rušiņam, Ivaram  Ziemelim – par skaistajām dekorāci-
jām! Bija arī dekorācija, kuru Sandris piegādāja pat no Rīgas. Paldies!

Vienā dienā izrādi noskatījās skatītāji gan Mazzalvē, gan Sproģos. 
Pašiem aktieriem gan vienā, gan otrā vietā  izjūtas bija atšķirīgas. 
Bija gan uztraukums, gan negaidīti pārsteigumi. Skatītāju atsauk-

smes ir pozitīvas, atceras arī aktieru tekstus.
Paldies skatītājiem par skaistajiem ziediem!

Režisore Silvija Lisovska

Pirmizrāde Mazzalvē

Mazzalves pagasta amatierteātra “Tradare” kolektīvs kopā
ar vairākkārtējo lugu autoru Andri Niedzviedzi (pirmajā

rindā pirmais no labās) un “Tradare” režisori
Silviju Lisovsku (pirmajā rindā otrā no labās). 
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Eiropas kultūras mantojuma diena 2018. gada 15. septembrī Ne-
retas novadā tika veltīta rakstnieka Jāņa Veseļa atcerei. Kāpēc pie-
minējām tieši šo rakstnieku? Jānis Veselis dzimis 1896. gada 1. aprīlī

Pilskalnes pagasta “Āniņos”, mācījies Andrejskolā, vēlāk Jēkabpilī,
ir viens no tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri pieredzēja Latvijas
valsts tapšanu, paši piedalījās valsts veidošanā, dzīvoja un devās

Mūžībā ar Latviju sirdī.
Pasākums J. Veseļa atcerei sasaucās ar Vispa-

saules Lielo talku, kurā stādīja kokus vairāk nekā
150 valstīs. Šajā dienā arī Latvijā stādīja, labiekār-
toja kādu sabiedriski nozīmīgu objektu. Tādēļ šajā
dienā veiksmīgi turpinājām labiekārtot Jāņa Ve-
seļa un Jāņa Kļaviņa piemiņas vietu. Dienu sākām
ar dekoratīvo kociņu un puķu stādīšanu piemiņas
vietā. Piedalījās kupls pulciņš Jāņa Veseļa dzimtas
pārstāvju četrās paaudzēs, tai skaitā dēls Agnis,
meita Velga, mazbērni un mazmazbērni. Piedalījās
arī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds
Kviesis, Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina
Vadzīte, novada bibliotekārus pārstāvēja Neretas
novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna
Kviese un Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja
Rasma Strode, kā arī Latvijas Fantāzijas un fantas-
tikas biedrības pārstāvji no Rīgas un novada iedzī-
votāji.

Īsā piemiņas brīdī dalībnieki stāstīja par Jāņa
Veseļa un Jāņa Kļaviņa saistību ar literatūru, par
rakstnieku dzīvi. Latvijas Fantāzijas un fantastikas
literatūras biedrības pārstāvis Imants Belogrīvs
runāja par Jāni Veseli kā fantāzijas žanra aizsācēju
latviešu literatūrā. 

Turpinājums 12. lpp.

Neretas novadā Karjeras nedēļā jaunieši 
izzina savas stiprās puses

Jau sesto gadu Latvijā oktobra mēnesī norisinājās ikgadējā Kar-
jeras nedēļa, kuras laikā Latvijas skolās notiek pasākumi par karje-
ras vadības prasmēm, kā arī lielākajās Latvijas vidusskolās notiek
diskusijas ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku – dažādu profesiju pār-
stāvju dalību, bet jaunāko klašu skolēnus apciemo “K komanda”
un Karjeras autobuss ar izglītojošām spēlēm un iespēju iepazīt da-
žādas profesijas ar īpašu virtuālās realitātes briļļu palīdzību. 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7. – 9. klases skolēni 9.
oktobrī Karjeras nedēļas pasākuma “Izzinu vērojot, jautājot, izmē-
ģinot” ietvaros devās iepazīt Neretas novada pašvaldības iestādes
un novada uzņēmējus, lai izzinātu, izmēģinātu un noskaidrotu sev
interesējošus jautājumus par noteiktu profesiju un darba pienāku-
miem. Skolēniem bija plaša izvēle, varēja doties uz Ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu, uz aptieku, uz Neretas novada pašvaldību,
uz Ingas Apeinānes ģimenes ārsta praksi, uz Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības dienestu, uz veikaliem “Top” un “Falko”, uz Ne-
retas pasta nodaļu, uz degvielas uzpildes staciju, uz PII “Ziediņš”
un uz SIA “Grēda”. Katram bija iespēja izvēlēties sev interesējošu
uzņēmumu un profesiju. Tikšanās laikā skolēni centās noskaidrot
darbinieku ikdienu un veicamos pienākumus. 

Dažu profesiju pārstāvji deva iespēju arī praktiski izmēģināt darba
specifiku, piemērām, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skolēni
varēja pārbaudīt kā ir ugunsdzēsēja tērpā operatīvi izvilkt šļūteni. 

Karjeras nedēļas koordinatore Rita Trukša atzīst: “Plānojot pa-
sākumu, rosinājām  skolēnus domāt par savas karjeras iespējām nā-
kotnē. Aicinājām skolēnus pašiem iepazīt darba vietas un profesijas

mūsu novadā, dzirdēt vietējo uzņēmēju pieredzes stāstus, iejusties
uzņēmumu darbinieku ikdienā, redzēt reālos darba apstākļus. Kā
ikdienā strādā  pagastmājā, ugunsdzēsības un glābšanas dienestā,
bērnudārzā, veikalos, aptiekā, pastā? 

Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību? Skolas laikā svarīgi dot iespēju
skolēniem izmēģināt un attīstīt savas komunikācijas prasmes, vei-
dot saskarsmi, pašiem izzināt un noslēgumā dalīties ar citiem, pre-
zentējot savas atziņas. 

Turpinājums 12. lpp.

Eiropas Kultūras mantojuma diena Neretas novadā –
rakstnieka Jāņa Veseļa atcerei

Rakstnieka Jāņa Veseļa dēls Agnis Veselis (priekšplānā) teica 
ikvienam lielu paldies par viņa tēva piemiņas saglabāšanu.

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds
Kviesis kopā ar Karjeras nedēļas dalībniekiem - 8. klasi. 
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Turpinājums no 8.lpp. 

Tās saņēma: 10. klase – Monta Apeināne, Kārlis Plusniņš, 11.
klase – Līga Šarkūne, Signe Budre, 12. klase – Edīte Grigalovičina,
Armands Aivis Gorbačovs, veicināšanas stipendiju saņēma 12. kla-
ses skolniece Samanta Mikalkeviča. 

Stipendijas koordinators Kaspars Baltacis stāsta: “Neretas no-
vada uzņēmēja stipendijas sākotnējā ideja pieder mūsu veiksmī-
gajam uzņēmējam Kasparam Ādamam. Sarunas laikā viņš atklāja
savu ideju, ka mūsu novadā būtu nepieciešams izveidot stipen-
diju, kura motivētu izcilību un piederību novadam. Kaspars šo
ideju nodeva man tālākai izpildei, līdz ar to esmu arī projekta
koordinators. Tobrīd nupat biju ievēlēts kā novada domes depu-
tāts un tas bija viens no pirmajiem darbiem – kļūt par stipendijas
koordinatoru un atrast labāko risinājumu stipendijas izveidoša-
nai. Jāsaka paldies 12. Saeimas deputātam Imantam Parādnie-
kam, kurš mani iepazīstināja ar Vītolu fonda valdes
priekšsēdētaju Vitu Diķi. Iepazīstoties ar fonda darbību, sapratu,
ka sniegtās priekšrocības un stipendijas administrēšanas principi
būs piemērotākie, līdz ar to ātri vienojāmies par labāko risinā-
jumu Neretas novada Uzņēmēju stipendijas izveidei un Vītolu
fonds kļuva par stipendijas administratoru. 

Stipendija ir simtprocentīgi Neretas novada uzņēmēju un iedzī-

votāju saziedota. Liels paldies visiem ziedotājiem, kuri, neskatoties
uz ekstremālajiem apstākļiem lauksaimniecībā, nepalika vienaldzīgi
un atbalstīja šo projektu. Runājot ar ziedotājiem, uzsveru to, ka tas
nav vienreizējs ziedojums. Sākotnēji esam vienojušies veikt ziedo-
jumus uz trim gadiem, katru gadu noteiktu summu pēc saviem ie-
skatiem un spējām, tad izvērtējam sasniegtos rezultātus. Jau šobrīd
varu droši teikt, ka šis nav vienreizējs projekts, es redzu tā nākotni.

Šo mācību gadu uzsākot jau otro reizi pasniedzām 7 stipendijas.
Sešas no tām par izciliem sasniegumiem mācībās un skolas sabied-
riskajā dzīvē un septītā veicināšanas stipendija. Ļoti ceru, ka mūsu
stipendiāti turpinās mācības augstskolās, iegūs labu izglītību un at-
radīs iespēju atgriezties atpakaļ novadā, kļūstot par uzņēmējiem,
mecenātiem vai par labiem darbiniekiem.

Aicinu novada iedzīvotājus iesaistīties projektā un finansiāli at-
balstīt Neretas novada vidusskolēnus!” 

Skolas direktore Laima Grebska un direktores vietniece Viktorija
Trukša atzina, ka jūtās gandarītas, ka skolā zināšanu līmenis ir pie-
tiekoši augsts. To pierāda arī tas, ka stipendiju saņēmēji bija vairāki,
no kuriem bija jāizvēlas seši un septītais kā veicināšanas stipendijas
saņēmējs. 

Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki vienojās kopīgā fotogrāfijā
pie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas karoga. 

Agnese Rutka

Otro reizi tiek pasniegtas 
Neretas novada uzņēmēju stipendijas

Cienījamie Neretas 
novada uzņēmēji!
Esmu Samanta Mikalkeviča, mācos

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolā, izsaku lielu pateicību par stipen-
dijas iespēju mūsu skolā. Šāda iespēja
mudina mani šobrīd vairāk piedomāt
pie tā, kā es mācos. Kā arī stipendijas
iegūšana mani motivēja kā personību,
tas ir, es iesaistos vairāk izglītojošos pa-
sākumos, iepazīstu jaunas personas –
no kuriem varu mācīties “augt”.

Novēlu Neretas novada uzņēmē-
jiem, tāpat kā mums – skolēniem –
augt un iet uz priekšu savu mērķu sa-
sniegšanai!

Ar cieņu, Samanta Mikalkeviča

v v v

Gribu pateikt lielu paldies par doto
iespēju saņemt Neretas novada uzņē-
mēju stipendiju. Stipendija man ir ļoti
nozīmīga, jo tas ir liels finansiāls at-
balsts man un manai ģimenei manu
mērķu sasniegšanai. Aktīvi piedalos
mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos, jo papildus iegūtās zināša-
nas atver jaunus apvāršņus sevis un pa-
saules izzināšanā. Es uzskatu, ka

stipendija dod lielāku motivāciju un
atbildību pret mācībām un sabiedrību.

Paralēli mācībām nodarbojos ar
sportu, stipendija palīdzēs man iegūt
papildus nepieciešamo sporta inven-
tāru, kā arī piedalīties sacensībās, kas
ļaus sasniegt arvien augstākus rezultā-
tus.

Vēlos vēlreiz pateikties par doto ie-
speju saņemt Jūsu sagādāto stipendiju!

Ar cieņu, Armands Aivis

v v v

“Manuprāt, pēc veiksmīgi paveik-
tām lietām ir nekavējoties jādodas
darīt citus burvīgus darbus, pārāk ilgi
neuzkavējoties pie sasniegumiem.
Vienkārši jādomā, kas ir nākamais.”
(Stīvs Džobss)

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolā jau otro gadu tiek pasniegta “Ne-
retas novada uzņēmēju” stipendija.
Salīdzinot ar pirmo gadu, pretendentu
skaits ir palielinājies. Tas nozīmē, ka
stipendija motivē jauniešus labāk mā-
cīties, arvien vairāk piedalīties ārpus-
skolas aktivitātēs.

Pateicos par stipendiju, jo tā man
rada ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī
garīgu pacēlumu, jo darbs un laiks, ko

ieguldu, tiek novērtēts. Es ceru, ka pēc
vairākiem gadiem, man būs iespēja
šādā veidā palīdzēt skolēniem. 

Ar cieņu, Edīte Grigalovičina

v v v

Liels paldies par otrreiz piešķirto
stipendiju, kura mani motivēs mācīties
vēl centīgāk, piedalīties olimpiādēs, sa-
sniegt labākus rezultātus sportā un
mācībās.  

Iepriekšējo stipendiju vēl neesmu
izmantojusi, un arī šo turpināšu krāt,
lai to izmantotu turpmākajā mācību
periodā. Priecājos, ka pastāv šāda ie-
spēja skolēniem ar zināšanām iegūt sti-
pendiju.

Tā kā mācību gads ir tikko sācies,
plānošu piedalīšanos olimpiādēs  un
vairākās vieglatlētikas sacensībās. Es
lepojos ar saviem sasniegumiem un
ceru, ka šajā mācību gadā piedalīšos
vairākās mācību olimpiādēs un sa-
sniegšu labus rezultātus. Sports man ir
ļoti tuvs, tāpēc domāju, ka arī sportā
turpmāk būs labi rezultāti.

Liels paldies par doto iespēju vēlreiz
saņemt šo stipendiju!

Ar cieņu, Signe Budre
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Rauls izcīna bronzu taku skrējienā
kopvērtējumā

Mazzalves pamatsko-
las skolēnu grupa jau
otro gadu sporta skolo-
tāja Agra Saknes rosināti
piedalījās taku skrējienu
seriālā “Stirnu buks”,
kura mērķis dalībniekus
ievest izcili ainaviskās
Latvijas mežu takās – ap-
vidū, kur cilvēks kļūst la-
bāks, draudzīgāks,
sirsnīgāks un atvērtāks.
Taku skrējiena mērķis ir
padarīt iesīkstējušo jē-
dzienu “Man riebjas
skriet!” par nenozīmīgu,
iedrošināt ikvienu Latvi-
jas iedzīvotāju ieskriet
mežā, radīt tādu taku
skriešanas seriālu, kurā
ļoti gribas piedalīties pat
pašiem tā veidotājiem. 

Tā ir izturības un zi-
nāma spītības pārbaude,
jo nav viegli pārvarēt
mežainā apvidū gandrīz

desmit kilometru distanci. Šogad vislabāk
veicās Raulam Saknem – viņam 7 posmu
kopvērtējumā 3.vieta 262 skolēnu konku-
rencē. Tas ir izcils panākums! Vislabāk
Raulam veicās Piebalgā, kur izcīnīta uz-
vara, Ogrē un Gaiziņkalnā. 

Labi starti padevās arī Zandai Zariņai,
kura pērn savā vecuma grupā bija čem-
pione, bet šogad, startējot kā jaunākā
grupā, izcīnīja kopvērtējumā 7.vietu no
252 dalībniecēm.

Tāds pats kopvērtējuma rezultāts arī
Ingunai Saknei, kura sacentās 228 mei-
teņu konkurencē.

Šogad taku skrējējiem pievienojās arī
Agris Ozoliņš. Viņš startēja Šlokenbekas
un Gaiziņa posmos un spēja 126 dalīb-
nieku konkurencē iekļūt pirmajā piecdes-
mitniekā – kopvērtējumā 47.vieta.
Sākums nav slikts!

Patiesi priecājamies par mūsu skolēnu
panākumiem. Lai pietiek uzcītības un
spīta labā nozīmē arī turpmāk būt drau-
gos ar skriešanu, tad jau panākumi neiz-
paliks. Lai veicas!

Žanna Miezīte

26. septembrī saulainā rudens sākuma
dienā Mazzalves pamatskolas 8. un 9. kla-
ses skolēni devās ekskursijā uz Daugav-
pils pilsētu. Šis mācību brauciens
norisinājās projekta “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītības iestā-
dēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros.
Turpinot jau pagājušajā gadā iesākto ie-
pazīšanos ar profesijām un karjeras iespē-
jām dažādās nozarēs, šogad sākām ar to

profesiju, kas saistītas ar rūpniecību, izzi-
nāšanu.

Pirmo apmeklējām Daugavpils skrošu
rūpnīcu, kuras pirmsākumi meklējami
19.gs. Telpas un aprīkojums mums nera-
dīja iespaidu par moderno ražošanu, bet
gida aizraujošais stāstījums par to, kā
skrotis lej, nevienu neatstāja vienaldzīgu.
Skolēniem tika piedāvāta iespēja iemēģi-
nāt roku šaušanā, kas atklāja dažus jaunus

talantus.
Pēc tam mūsu ceļš veda uz Da-

ugavpils pievadķēžu rūpnīcu DITTON.
Gida stāstījumu krievu valodā pilnībā ne-
spējām uztvert, lūdzām palīgā “tulkus”.
Rūpnīcā pilnībā izbaudījām 14 ha platībā
izvietoto ražošanu, dažādu darbagaldu
radīto neiedomājamo troksni, brīnījā-
mies, kā cilvēki šeit vispār var strādāt, bet,
neskatoties uz to, daži tomēr iedomājās,
ka varētu to darīt.

Mājupceļā izbaudījām nelielu
vētru, kas arī piedien rudenim.

Mazzalves pamatskolas skolotāja
Sandra Lozina

Mazzalves skolēni izzina darbu rūpnīcā

Piektdien, 28. septembrī, Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā
notika senioru sporta diena.  Šis aktīvās
atpūtas – sacensību pasākums tika veltīts
mūsu valsts jubilejai, kuru ar balvām at-
balstīja Latvijas Sporta veterānu – senioru
savienība. 

Lai gan dalībnieku skaits bija mini-
māls, tomēr pasākums izvērtās gana inte-
resants un aizraujošs. Divas stundas

sporta angārā aktīvi un azartiski darbojās
Dainis Ozoliņš, Juris Budris, Aldis Pavlo-
vičs un Imants Silavs. Īpaši iepriecināja
sporta vecmeistara Daiņa Ozoliņa līdzda-
lība, kurš arī bija labākais šautriņu meša-
nas sacensībās, kā arī uzņemēja Jura
Budra izcilā precizitāte soda metienos un
Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas
mācītāja Alda Pavloviča meisarība no-
vusa spēlē. Caur sportiskajām aktivitātēm

tika ritināti atmiņu kamoli par aizgājuša-
jiem laikiem kā arī sportiski pozitīva pie-
redzes apmaiņa dažādās sporta viltībās.
Visi dalībnieki bija gandarīti par burvīgi
pavadīto laiku un priecīgi par LSVS bal-
vām – orģinālām medaļām ar Latvijas
simboliku, Latvijas simtgades nozīmīti un
brošūru “Latvijas sporta sasniegumi simt-
gadē”.  

Imants Silavs

Senioru sporta diena
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Eiropas Kultūras mantojuma diena Neretas novadā –
rakstnieka Jāņa Veseļa atcerei

Turpinājums no 9. lpp.

Jāņa Veseļa piemiņas pasākuma otrā daļa notika Jāņa Jaun-
sudrabiņa muzejā “Riekstiņi”, kur pasākumu vadīja Ilze Līduma.
Vispirms dalībnieki pēc Ilzes Līdumas ievadvārdiem un uzaici-
nājuma kopīgi iestādīja divas sarkanās kļavas pie “Simtiņa” kā
J. Veseļa sveicinājumu J. Jaunsudrabiņam. Saimnieku klētī ap-
skatāma J. Veseļa grāmatu izstāde no muzeja fondiem. Muzeja
apskatei sekoja turpinājums – saruna “Riekstiņu” sētsvidū par
Jāņa Veseļa literāro devumu: Ilze Līduma iepazīstināja klāteso-
šos ar viņa dzejas galvenajām tēmām un teiksmām. J. Veseļa
teiksmas lasīja muzeja draugu pulciņa dalībnieks Jānis Lejnieks.
L. Ozoliņa runāja par Neretas novada un apkārtnes vietvārdiem
J. Veseļa darbos. Pasākuma noslēgumā dalībnieki cienājās “Pu-

piņu ballē” ar tradicionālo mielastu – vārītām pupiņām, tēju,
saldajiem našķiem.

Pasākuma trešā daļa notika Neretas novada novadpētniecības
muzejā, kur skatījāmies 1988. gadā uzņemto dokumentālo filmu
“Šķērsiela”. Par filmas varoņu likteņiem skatītājiem stāstīja Jāņa
Veseļa mazmeita Daiga Vesele.

Dienas noslēgumā Neretas novada novadpētniecības muzeja
viesu grāmatā Agnis Veselis ierakstījis šādus vārdus: “Paldies ne-
retiešiem par mana tēva piemiņas saglabāšanu. Veseļu ļaudis.”
Skaisti un sirsnīgi!

Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja
Lidija Ozoliņa 

Turpinājums no 9. lpp.
Cerams, kādam skolēnam kļūs skaidrāka doma par savu tā-

lāko karjeras izvēli. Varbūt kāds no viņiem pēc gadiem atgrie-
zīsies Neretas pusē kā jaunais speciālists un strādās kādā no
esošajām iestādēm vai izveidos savu biznesu.”

12. oktobrī izglītojamie savstarpēji dalījās pieredzes stāstos
par piedzīvoto un iemācīto. Nelielajās skolēnu sagatavotajās
prezentācijās varēja novērot, ka bērni ir uzzinājuši katras pro-
fesijas ikdienas darbu un nepieciešamās rakstura īpašības.
Tāpat arī ēnu devējiem tika jautāts par vajadzīgo izglītību, veicot
šo darbu. Ikvienam klausītājam bija iespēja uzdot jautājumus.
Noslēgumā katrs ēnu dienas dalībnieks atbildēja vai izvēlētos
šo profesiju kā savu nākotnes darbu. 

Par Karjeras nedēļu 
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jaunie-

šiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tik-
ties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un
karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās,
radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. 

Šī gada Karjeras nedēļas tēma ir karjeras vadības prasmes,
kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt karjeras
vadības prasmes,  to lomu karjeras plānošanā, izvēloties sko-
lēnam nākotnes profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām
prasmēm, interesēm un iespējām.

Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notika 47 Latvijas pilsētās
un novados. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizē Valsts
izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Kar-
jeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Agnese Rutka
Paldies! 
Plānojot pasākumu, ļoti lielu atsaucību saņēmām no vi-

siem uzrunātajiem uzņēmumu un iestāžu vadītājiem. Tika
rasts laiks un iesaistīti darbinieki, lai skolēnus iepazīstinātu
ar darba ikdienu, dalītos  pieredzē un zināšanās, rādītu, stās-
tītu, atbildētu uz jautājumiem un dotu iespēju pašiem izmē-
ģināt kādu darba pienākumu. Tā bija laba iespēja skolēniem.
Cik katrs to spēja izmantot un novērtēt, katra paša atbildība. 

Liels paldies atsaucīgajiem  uzņēmumu un iestāžu vadī-
tājiem un visiem darbiniekiem Neretas novada pašvaldībā,
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā,  Neatliekamās medi-
cīniskās  palīdzības dienestā, Sociālās aprūpes centrā, Nere-
tas pasta nodaļā, PII “Ziediņš”, degvielas uzpildes stacijā,
aptiekā “Mana aptieka”, veikalā “Top” un veikalā “Falko”!
Paldies uzņēmējiem Jurim Budrim un Ingai Apeinānei! 

Pedagogs karjeras konsultants Rita Trukša
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Neretas novadā Karjeras
nedēļā jaunieši 

izzina savas stiprās puses
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2012. gadā nogalē, kopīgi sa-
darbojoties Aknīstes, Ilūkstes,
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas,
Salas un Viesītes novadu pašval-
dībām, tika izveidota Sēlijas no-
vadu apvienība. Tās darbības
rezultātā iedibinātas vairākas pa-
sākumu tradīcijas. Kā viena no
tradīcijām ir jau piekto gadu no-
tiekošās Sēlijas novadu skolēnu
sporta spēles. Šogad, 2018. gadā,
komandas uzņēma Viesītes no-
vads, bet kā pirmie šīs sporta
spēles aizsāka Jaunjelgavas no-
vads 2014. gadā. 2015. gadā sa-
censības organizēja Ilūkstes

novads, 2016. gadā Aknīstes novads un 2017. gadā Neretas no-
vads. Sporta spēļu mērķis ir stimulēt Sēlijas novadu jauniešu un
bērnu interesi par sporta aktivitātēm, kā arī stiprināt draudzīgas
attiecības starp kaimiņu novadiem. 

21. septembrī Neretas novada izglītības iestāžu sporta skolo-
tāju Zigurda Karoļa, Maira Dzeņa un Agra Saknes nokomplek-
tētās komandas devās uz Viesīti, lai piedalītos sporta spēlēs.
Katru gadu komandas startē attiecīgi savās klašu grupās: 4. – 5.
klase, 6. – 7. klase, 8. – 9. klase un 10. – 12.klase. Šogad skolē-
niem bija iespēja pierādīt sevi un savas spējas tautas bumbā, fut-
bolā, strītbolā zēniem/meitenēm, pludmales volejbolā
zēniem/meitenēm, komandu stafetē, virves vilkšanā, tūrisma
šķēršļu joslā un orientēšanās stafetē.  

4. – 5. klašu grupā stafetes disciplīnā mūsu novads izcīnīja 3.

vietu, tautas bumbā arī 3. vietu un tūrisma šķēršļu joslā 5. vietu.
Komandās startēja Elīna Regute, Enija Muraška, Inguna Sakne,
Kaspars Vasiļjevs, Rūdolfs Ivanovs, Rauls Sakne. 

6. – 7. klašu grupā stafetē 1. vieta, futbolā 6. vieta un orien-
tēšanās stafetē 5. vieta. Komandas pārstāvēja Kitija Kuzņecova,
Patrīcija Dardece, Zanda Zariņa, Aksels Vitkovskis Kaktiņš, Ma-
reks Dobrovoļskis, Niks Linmeijers. 

8. – 9. klašu grupā stafetē 4. vieta, strītbolā meitenēm 1. vieta,
zēniem 2. vieta, virves vilkšanā 7. vieta. Komandās startēja En-
dija Kapele, Elza Ivanova, Alise Vaičulena, Jēkabs Kalniņš, Niks
Zvilna, Valters Valiulis, Rauls Laučiskis, Māris Verečinskis.

10. – 12. klašu grupā stafetē 1. vieta, pludmales volejbolā mei-
tenēm 1. vieta, zēniem 4. vieta, virves vilkšanā 3. vieta. Koman-
das pārstāvēja Amanda Regute, Edīte Grigalovičina, Diāna
Ozoliņa, Liāna Roze, Armands Aivis Gorbačovs, Artūrs Zastup-
ņevičs. Kristiāns Dimitrijevs, Kristaps Možeiks. 

Kopvērtējumā, saskaitot visus izcīnītos punktus, Neretas no-
vads ieguva vienādu punktu skaitu ar Ilūkstes novadu. Lai no-
skaidrotu, kurš būs šī gada Sēlijas novadu skolēnu sporta spēļu
uzvarētājs, sacensību organizatori skaitīja disciplīnās iegūtās pir-
mās vietas. Neretas novads bija vairākkārt ieguvis augstāko re-
zultātu, līdz ar to izcīnīja 1. vietu, atstājot aiz sevis Ilūkstes
novadu.  3. vieta Viesītes novada komandai. 

Liels paldies Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Maz-
zalves pamatskolas sporta skolotājiem par ieguldīto darbu un
savstarpējo sadarbību, nokomplektējot komandas! Trešo gadu
pēc kārtas izcīnīt 1. vietu, ņemot vērā to, ka citi novadi ir krietni
lielāki par mums, ir liels sasniegums. Cerams arī nākamajā gadā
izdosies parādīt tikpat labu sniegumu! 

Agnese Rutka

Trešo gadu pēc kārtas Neretas novads iegūst
pirmo vietu Sēlijas novadu Skolēnu sporta spēlēs 

Sezona sākusies
Ar septembra mēnesi  Neretas Jāņa

Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves
pamatskolas sporta angāros atsākušies
treniņi Aizkraukles NSS volejbolistēm un
volejbolistiem. Šogad Neretā volejbolā
trenējas 1. klases, 3. – 4. klases un 7. kases
skolēni, un Mazzalvē 1. – 2. klases sko-
lēni. Oficiālas sacensības pagaidām no-
tiek tikai pagājušā gada Latvijas Jaunatnes
volejbola čempionāta finālistēm 7. klases
meitenēm. 

Pirmās oficiālās sacensības
2004./2005. gadā dzimušajām meitenēm
šogad notika 22. septembrī Cēsīs “Cēsu
kauss 2018”. Pirms šīm sacensībām, 19.
septembrī, Aknīstē notika treniņspēle ar
Sēlijas sporta skolas 2003. gadā dzimuša-
jām meitenēm. Četru setu spēlē mūsu
volejbolistes nedeva nekādu cerību pre-
tiniecēm un pārliecinoši uzvarēja divus
gadus vecākas meitenes visos četros
setos! Cēsīs par kausu cīnījās 9 komandas
no Cēsu, Rīgas, Tukuma, Gulbenes, Lī-
vānu, Madonas, Limbažu/Salacgrīvas un
Aizkraukles sporta skolām. Uz sacensī-
bām mūsu komanda ieradās pilnā sa-
stāvā, iekļaujot arī tuvākās rezerves

spēlētājas 4. klases meitenes Elīnu Reguti
un Gabrielu Ignatiku. Pirmajās sezonas
sacensībās visas mūsu meitenes demons-
trēja ļoti labu spēli, sadarbību laukumā
un cīņas sparu. Diemžēl, jau pirmajā
spēlē traumu ieguva Annija Anna Arāja,
kas iespējams komandu izsita no ierastā
ritma un ar 1:2 nācās piekāpties Rīgas

Minusas volejbola skolas audzēknēm.
Visās pārējās spēlēs izcīnītas uzvaras 2:0
pret Madonu, 2:0 pret Tukumu un 2:1
pret Limbažiem/Salacgrīvu. Katrā ko-
mandā tika apbalvota labākā spēlētāja.
Mūsu komandā, izcīnot kopā visās četrās
spēlēs 45 punktus, par labāko atzina
Amandu Reguti. Šajās pirmajās sacensī-
bās sevi nopietni pieteica Kitija Kuzņe-
cova, kas attiecīgi komandai izcīnīja 35
punktus un Līva Ieviņa, kura ieservēja 9
eisus.  Ļoti labi laukumā spēli vadīja En-
dija Kapele, kura komandā ir vienīgā cē-
lāja. Arī pārējās spēlētājas Elza Ivanova,
Sintija Caune, Annija Anna Arāja, Lilita
Ķikure, Annemarija Rāviņa, Zita Tiho-
nova, Luīze Liepiņa, Gabriela Ignatika un
Elīna Regute sniedza neatsveramu iegul-
dījumu gan spēlē laukumā, gan atrodoties
rezervē. 

Latvijas jaunatnes kausa izcīņas 1.
kārta U 15 vecuma grupai meitenēm no-
tiks 5. oktobrī Limbažos. Komandas ko-
pējā un individuālajā sniegumā
nepārtraukti kaut kas ir jāuzlabo, jāmeklē,
jāpilnveido un jānostiprina. Tikai tad, ja
to izpilda un vēlās, var iegūt prieku un sa-
sniegt augstus rezultātus.

Imants Silavs
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31. oktobrī plkst. 19.00 
Neretas kultūras namā

Ieeja: 2 EUR
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Policijas hronika
Neretā 1987.g., 1981.g. un 1989. gadā

dzimušie atradās sabiedriskā vietā tādā
alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka
cieņu.

Notikuma datums: 28.09.2018. 14:55
Notikuma vieta: Neretas novads, Ne-

retas pagasts, Nereta, Raiņa iela
Pēdējais lēmums: sastādīts

admin.pārk. protokols 

***  
Ceļa posmā P73, Vecumnieki – Ne-

reta – Subate, 57.km 1987.g.dzimusī,
vadot transportlīdzekli AUDI 80 virzienā
no Neretas uz Vecumniekiem neizvēlējās
drošu distanci, kā rezultātā iebrauca
priekšā braucošajā transportlīdzeklī VW
SHARAN, kuru vadīja 1963.g.dzimušais.

Cietušo nav. Bojāti transportlīdzekļi.
Notikuma datums: 29.09.2018. 13:30
Notikuma vieta: Neretas novads, Ne-

retas pagasts, ceļš P73, Vecumnieki – Ne-
reta – Subate, 57.km

***
Neretā 2003. gadā dzimušais būdams

nepilngadīgs, smēķēja.
Notikuma datums: 02.10.2018. –

02.10.2018. 11:14
Notikuma vieta: Neretas novads, Ne-

retas pagasts, Nereta, Dzirnavu iela

*** 
2003. gadā dzimusī nepilngadīga smē-

ķēja.
Notikuma datums: 02.10.2018. –

02.10.2018. 13:01
Notikuma vieta: Neretas novads,

Mazzalves pagasts

*** 
Neretas novadā 1964. gadā dzimušais

piedāvāja kukuli (20 EUR), lai netiktu sa-
stādīts administratīvā pārkāpuma proto-
kols par to, ka A/M nav izieta tehniskā
apskate.

Notikuma datums: 06.10.2018. –
06.10.2018. 17:03

Notikuma vieta: Neretas novads, Zal-
ves pagasts, ceļš: Vecumnieki – Nereta –
Subate 57 km

Pēdējais lēmums: Pret autovadītāju
uzsākts kriminālprocess 

***
Neretā 1973. gadā dzimušais sabied-

riskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus.
Notikuma datums: 09.10.2018. –

09.10.2018. 13:42
Notikuma vieta: Neretas novads, Ne-

retas pagasts, Nereta, Kalēju iela
Pēdējais lēmums: Sastādīts admin.pārk.

protokols 

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā “Olimpiskā
diena 2018” šogad notika 21.septembrī 650 norises vietās visā Lat-
vijā. Vienlaicīgi visās norises vietās rīta vingrošanā piedalījās jauns
pasākuma dalībnieku skaita rekords – vismaz 145 000 dalībnieki no
95 pašvaldībām. Olimpiskajā dienā piedalījās arī Neretas Jāņa Jaun-
sudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas skolēni, un pirmo
gadu arī pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš” audzēkņi.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), atzīmējot savu dzim-
šanas dienu, aicināja visu valstu nacionālās Olimpiskās komitejas
organizēt “Olimpisko dienu”, popularizējot Olimpiskās vērtības –
draudzību, cieņu un izcilību. “Olimpiskās dienas 2018” pasākumi
šogad visā Latvijā notika 21.septembrī, un tās devīze ir “Teniss
vieno!”

“Šogad “Olimpiskā diena 2018” ir veltīta Olimpiskā sporta veida
– tenisa popularizēšanai”, akcentē LOK ģenerālsekretārs un Olim-
piskais vicečempions Žoržs Tikmers. “Teniss pēdējos gados ir aiz-
rāvis ikvienu sporta līdzjutēju un tas licis Latvijas vārdam izskanēt
lielākajās tenisa arēnās visā pasaulē. Tas visciešākajā mērā ir patei-
coties mūsu tenisa zvaigznēm Aļonai Ostapenko un Anastasijai Se-
vastovai, kuras ir arī “Olimpiskās dienas 2018” vēstneses.”

Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2018” norises vietās
pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir dalīb-
niekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī
atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas
sastāvdaļu. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā Olimpiskā diena
notika 20. septembrī. 

“Olimpiskās dienas 2018” pasākumu dalībniekiem tika pasniegti
SOK 2018.gada sertifikāti. 

Ar “Olimpisko dienu 2018” šogad arī sākās “Eiropas Sporta ne-
dēļas” pasākumu programma. “Eiropas Sporta nedēļa” norisinājās
22.-29.septembrī un tās mērķis bija veicināt fiziskās aktivitātes visā
Eiropā un tajā iesaistīties tika aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs. Šajā
sportiskajā nedēļā Neretas novadā ir plānoti pasākumi gan Neretā,
gan Mazzalvē, plānoti arī skolu sportistu braucieni uz vieglatlētikas
sacensībām Vallē un kaimiņvalstī Biržos. 

Zināšanai:
l “Olimpiskās dienas” norisi Starptautiskā Olimpiskā komiteja

atbalsta kopš 1987. gada, aicinot pasaules valstu nacionālās Olim-
piskās komitejas atzīmēt SOK dzimšanas dienu. LOK aicinājumam
pievienojās 1992.gadā.

l Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus
organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko ko-
miteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu Olim-
piskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu.

l LOK “Olimpisko dienu” rīko apliecinot atbalstu Olimpiskajiem
ideāliem, veselīgam dzīves veidam un Godīgas spēles principiem
sportā.

l Ar 2008. gadu “Olimpiskajā dienā” ir iespēja tuvāk iepazīties ar
Olimpiskajiem sporta veidiem, klātienē satikt Olimpiešus un kopā
ar viņiem izmēģināt dažādus sporta veidus.

Olimpiskā diena Neretas novadā

PII “Ziediņš” bērni kopīgi izpilda vingrojumu kompleksu. 
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Neretas Novada Vēstis

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.

5.11. plkst. 12.40 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
Ierindas skate
7.11. plkst. 19.00 – Neretas kultūras namā simtgades filma
“Laika tilti”
8.11. plkst. 10.00 – Neretas kultūras namā bērniem leļļu
teātra “Tims” muzikāla  viesizrāde “Šreks un ēzelītis dejā lec”
9.11. plkst. 13.00 – Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”
novadnieku dzejas grāmatas “Mēs visi mazas Latvijas esam”
atvēršanas svētki, ceļojošās latviešu rakstaino cimdu izstādes
atklāšana
9.11. plkst. 20.00 – Zalves kultūras namā Ražas balle kopā
ar “Lauku muzikantiem”
11. – 18.11. – Neretas novada bibliotēkās izstādes “Latviešu
rakstainie cimdi”
11. – 18.11. – Fotokonkursa “Mans Neretas novads” rezul-
tātu apkopošana, izstādes veidošana Neretas kultūras namā
11. – 18.11. – Neretas novada novadpētniecības muzejā foto
izstāde “Nereta 100  gados”
11.11. plkst. 17.00 – Neretā lāpu gājiens uz Ķesteru kapiem,
piemiņas brīdis pie Lāčplēša kara ordeņa kavalieru kapiem
un sarunas pie tējas krūzes Neretas novada novadpētnie-
cības muzejā, ceļojošās latviešu rakstaino cimdu izstādes
apskate
11.11. plkst. 17.00 – Mazzalvē lāpu gājiens un tikšanās pie
tējas tases ar karavīru  Vectirānu dzimtu Mazzalves pamat-
skolas kamīnzālē
12.11. plkst. 13.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
Latvijas valsts simtgadei veltīta sadarbības novadu ierindas
skate
13.11. plkst. 15.00 – Mazzalves pamatskolā svinīgs pasā-
kums “Mums viņa ir  visskaistākā”
14.11. plkst. 18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē simtgades
filma “Homo Novus”

15.11. plkst. 14.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē
svinīgs pasākums veltīts Latvijas valsts simtgadei
15.11. plkst. 15.30 – Neretas PII “Ziediņš” svinīga
pēcpusdiena veltīta Latvijas valsts simtgadei
16.11. plkst. 14.00.– Neretas kultūras namā Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas svinīgs pasākums Latvijas valsts
simtgadei “Labie vārdi Latvijai”
16.11. plkst. 19.00 – Pilskalnē svinīgs pasākums Latvijas
valsts simtgadei:
plkst. 21.00 – Ainara Bumbiera koncerts 
plkst. 22.00 – balle kopā ar Ingu un Normundu
17.11. plkst. 18.00 – Mazzalves pamatskolas skolēnu brau-
ciens uz arēnu “Rīga” uz  lieluzvedumu “Abas malas” 
17.11. plkst. 17.00 – Neretas kultūras namā Latvijas zemes-
sardzes kora simtgades ieskaņas koncerts "Manai Latvijai" 
18.11. plkst. 16.30 – ziedu nolikšana piemiņas vietā “Sāga” 
plkst. 17.00 – Neretas kultūras namā svinīgs pasākums Lat-
vijas valsts simtgadei (grāmatas “Neretas novada ļaudis Lat-
vijas 100 gados” atvēršana, foto izstāde “Mans Neretas
novads”) un grupas “Sestā jūdze” koncerts “Man citas zemes
nevajag”
plkst. 21.00 – Neretas kultūras namā balle ar grupu “Kreisais
pagrieziens”
19.11. plkst. 15.00 – Zalves kultūras namā Māra Lasmaņa
koncertprogramma “Meitene ar sārtām lūpām “
23.11. plkst. 19.00 – Neretas kultūras namā sieviešu vokālā
ansambļa “Kadence” 30 gadu jubilejas koncerts “Es zinu, ka
mēs vēlreiz satiksimies…”
24.11. – Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens
uz Latvijas Nacionālo teātri, uz izrādi “Klūgu mūks”

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!    

(Ā.Āre)
Sirsnīgi sveicieni visiem 

oktobra mēneša jubilāriem!
Neretas novada dome

Neretas novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā 
līdz 15. oktobrim

Noslēgta 1 laulība 

Mūžībā aizgājuši 
2 novada iedzīvotāji

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā  novembrī


