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Latvijai un tās iedzīvotājiem 2018. gads ir īpaši nozīmīgs.
Šogad 18. novembrī ikviens sveiks Latviju tās 100. dzimšanas
dienā. Tradicionāli Neretas novada pašvaldība šajos svētkos
vēlas teikt sirsnīgu paldies tiem novada iedzīvotājiem, kuri spē-
juši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu celt no-
vada attīstību. Paldies teiks čaklākajiem, godprātīgākajiem un
darbīgākajiem sava darba veicējiem. 

Šogad Neretas novada pašvaldības Goda rakstus saņems: 
v Viktorija Trukša – par izcilu mācību un audzināšanas

darbu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un nozī-
mīgu ieguldījumu Neretas novada attīstībā.

v Aija Jakubone – par ilggadīgu un radošu pieeju darbam
Neretas PII “Ziediņš”.

v Raimonds Markūns – par ilggadīgu un godprātīgu
darbu Neretas pagastā.

v Andrejs Bringmanis – par savas dzimtenes mīlestību
un nesavtīgu darbu ģimenes labā.

v Dzidra Zariņa – par ilggadīgu un nesavtīgu pedagoga
darbu Neretas novadā.

v Sandra Lozina – par godprātīgu, ilggadīgu darbu pe-
dagoģijā un ieguldījumu savu mācību priekšmetu po-
pularizēšanā. 

v Elmārs Vectirāns – par izcilu Ērberģes muižas barona
tēla atveidošanu un Neretas novada un Mazzalves pa-
gasta popularizēšanu. 

v Edmunds Klimovičs – par aktīvu sabiedriskās dzīves
veicināšanu un radošu darbu Neretas novadā. 

v Rasma Strode – par iggadīgu un apzinīgu darbu.
v Sandra Rusiņa – par ilggadīgu un godprātīgu darbu

Neretas novada pašvaldībā. 

Latvijas valsts simtgades svinīgā pasākuma 
apbalvojamie 2018. gada 18. novembrī 

plkst. 17.00 Neretas kultūras namā
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Līdz ar oktobra mēneša izskaņu noslēdzies Neretas novada
pašvaldības izsludinātais fotokonkurss “Mans Neretas novads”.
Šajā konkursā tika aicināts piedalīties ikviens Neretas novada
iedzīvotājs iesūtot fotogrāfiju, kas viņam saistās ar Neretas no-
vadu. Dalību šajā konkursā pieteica 21 dalībnieks. Fotogrāfijas
bija daudzveidīgas, pārsvarā ainavas, kurās redzams Neretas no-
vads dažādos gadalaikos un krāsās. Saskaņā ar nolikumu kon-
kursā tika vērtēta viena katra autora iesūtītā fotogrāfija. 

Īpaši šim konkursam tika izveidota vērtēšanas komisija piecu
locekļu sastāvā, kurā bija novada domes un fotomākslas nozares
pārstāvji. Komisijas sastāvā bija Aivars Bite – ilggadējs fotogrāfs,
vairāku fotogrāfiju un izstāžu autors,  Pēteris Grūbe – dedzīgs
fotogrāfs un vairāku izstāžu autors, Ilze Līduma – Jāņa Jaunsud-
rabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja, vairāku grāmatu vāku no-
formējuma veidotāja, fotogrāfiju un izstāžu autore, Lidija
Ozoliņa – Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja un

Agnese Rutka – Neretas novada pašvaldības sabiedrisko attie-
cību speciāliste. 

Izskatot visas autoru iesūtītās fotogrāfijas komisija nonāca
pie secinājuma, ka bilžu kvalitāte ir ļoti dažāda. Netrūka fotog-
rāfijas, kurās autors būtu piedomājis pie mākslinieciskās oriģi-
nalitātes un tehniskā izpildījuma kvalitātes. Katrā fotogrāfijā bija
saskatāms autora individuālais redzējums. 

Fotokonkursa “Mans Neretas novads” komisija, iesaistoties
kopīgās diskusijās, nolēma nepiešķirt godalgotas vietas, bet iz-
celt labākos no labākajiem. Svinīgajā Latvijas valsts simtgades
pasākumā 18. novembrī Neretas kultūras namā apbalvos četrus
fotogrāfiju autorus ar Atzinības rakstiem un četriem piešķirs
veicināšanas balvas.

Paldies visiem fotokonkursa dalībniekiem par uzdrīkstēšanos
un iesaisti!  

Agnese Rutka

Noslēdzies fotokonkurss 
“Mans Neretas novads”

Lai tiktu izpildīti visi projekta Nr. LLI-136 “Improvement of
Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustai-
nable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived
Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana
mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas
kopienas”) nosacījumi un prasības, 31. oktobrī Neretas novada
pašvaldībā viesojās Biržu rajona pašvaldības pārstāvji – projekta
vadītāja un finansiste, lai pārrunātu projekta rezultātu un iegu-
vumu abām pašvaldībām. Sarunas laikā vairākkārt tika likts uz-
svars uz abu pašvaldību lielisko savstarpējo sadarbību un spēju
kopīgi strādāt vienotam mērķim. 

Tikšanās noslēgumā abu pašvaldību darbinieki cerīgi izteicās
par sadarbības iespējām arī nākotnē. 

Agnese Rutka

Projekta Interreg Latvija – Lietuva darba
grupas sanāksme

Projekta Interreg Latvija – Lietuva pārstāvju sanāksme
Neretas novada pašvaldībā. 

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas no-
vadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas bija noslēgti ar iepriek-
šējo atkritumu apsaimniekotāju, nākamajā gadā vairs nebūs spēkā. 

Aicinām iedzīvotājus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
aizpildot atbilstošu pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam.
To varēs izdarīt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” mājas lapā www.spaao.lv un atsūtot
to aizpildītu uz e-pasta adresi spaao@spaao.lv vai arī aizpildot pieteikumu pagastu
pārvaldēs un Neretas novada pašvaldībā. 

Pēc pieteikuma apstrādes SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ar jums sazināsies,
lai noslēgtu līgumu! 

Agnese Rutka

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt
līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
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Neretas novada domes 
11. oktobra ārkārtas sēdē

pieņemtais lēmums
Apstiprināja 2018.gada 9.oktobrī notikušās Neretas novada

pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW PASSAT izso-
les rezultātus, un saskaņā ar Neretas novada pašvaldības apstip-
rinātās izsoles komisijas protokolu Nr.IZ-2018/5N, atsavināja
izsoles objektu pretendentam par nosolīto cenu EUR 460.00. 

Neretas novada domes 
25. oktobra sēdē pieņemtie

lēmumi
Apstiprināja pārskatus par 2018. gada 9 mēnešu pamatbu-

džeta, speciālā un ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi.
Nolēma veikt grozījumus Neretas novada pašvaldības pakal-

pojumu izcenojumos (apstiprināti 2014. gada 30. janvāra domes
sēdē)  dušas un veļas mazgāšanas pakalpojuma saņemšanai Ne-
retas novadā, nosakot vienotu atvieglojumu 50% apmērā no
katrā pārvaldē apstiprinātā izcenojuma šādām iedzīvotāju gru-
pām: trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, 1.grupas un
vientuļajiem invalīdiem, politiski represētām personām, leģio-
nāriem, Černobiļas AES seku likvidētājiem un daudzbērnu ģi-
menēm. Grozījumus nolemts veikt ar 2019. gada 1. janvāri.

Nolēma atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo kus-
tamo īpašumu autobusu IVECO 4510, reģistrācijas Nr. DT245,
pārdodot to izsolē. Savukārt nolietotu autobusu IVECO DAILY,
valsts reģistrācijas numurs FF2184 nolēma nodot utilizācijai no-
lietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam.

Apstiprināja 2018./2019. gadā plānotos apkures sezonas iz-
cenojumus Neretas pagastā:

l P.Lodziņa iela 6 (dzīvojamā māja) – 1,63 EUR/m2 bez PVN;
l P.Lodziņa iela 2  - 1,96 EUR/m2 bez PVN 
l Kultūras nams P.Lodziņa ielā 1  - 2,35 EUR/m2 bez PVN 

Apstiprināja 2018./2019. gadā plānotos apkures sezonas iz-
cenojumus Mazzalves pagastā:

l Dzīvojamās mājas “Madaras” Liepu iela 6A, “Mārtiņi”
Liepu ielā 6, “Avoti” Liepu ielā 4 – 1,30 EUR/m2 bez PVN;

l Pamatskola Skolas ielā 1 1,30 EUR/m2 bez PVN;

l Dienas centrs “Vālodzīte” Skolas ielā 2B, biroja ēka “Ainas”
Liepu ielā 3 1,53 EUR/m2 bez PVN.

Atbalstīja A.Grīnberga grāmatas “60 gadi žurnālista ceļos un
neceļos” izdošanu, līdzekļus finansiāla atbalsta sniegšanai pie-
šķirot 50 eksemplāru iegādei 400 euro apmērā. 

Pamatojoties uz Neretas novada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem „Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” pie-
šķīra pabalstus nozīmīgā dzīves jubilejā  4 personām kopsummā
EUR 180,  pabalstu politisi represētajām 28 personām kop-
summā EUR 2800 apmērā. 

Nolēma atsavināt, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu
– dzīvokļa īpašumu  „Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3 - 4”, Nereta, Ne-
retas pagasts,  tā  īrniecei.

       Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pa-
švaldības vārda dzīvokļa īpašumu Jāņa Jaunsudrabiņa iela 12,
dzīv.10, Nereta, Neretas pagasts, pēc tam atļaujot atsavināt ne-
kustamo īpašumu. 

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Zīlītes”, Mazzalves pa-
gasts, vienu zemes vienību 3.9  ha platībā, no atdalītās zemes
vienības izveidojot jaunu īpašumu ar  nosaukumu „Mellenes”.

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu “Irdenieki” ar kopējo pla-
tību 7,7 ha  divās atsevišķās zemes vienībās, atdalāmajai nekus-
tamā īpašuma daļai piešķirot kadastra apzīmējumu jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu  „Andri” izveidošanai ar pla-
tību 5,1 ha. Sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības
projektu. 

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu “Znotiņi” ar kopējo pla-
tību 15.9 ha  divās atsevišķās zemes vienībās, atdalāmajai nekus-
tamā īpašuma daļai piešķirot kadastra apzīmējumu jauna
nekustamā īpašuma ar nosaukumu  „Tikmaņi” izveidošanai ar
platību aptuveni 6,5 ha. Sadalīšanai nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu.

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu „Sēļi”,  Neretas novada
Neretas pagastā, ar platību 15,33 ha četrās atsevišķās zemes vie-
nībās, izstrādājot zemes ierīcības projektu, atdalāmajai īpašuma
daļai, kas sastāvēs no trim zemes vienībām, piešķirot kadastra
apzīmējumus jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Benitas
kalni” izveidošanai ar aptuveno platību 12,33 ha. Sadalīšanai ne-
pieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Nekustamajam īpašumam „Īves”, kas atrodas Neretas novada
Mazzalves pagastā,  nolēma noteikt zemes lietošanas mērķi-
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 

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

2018. gada 4. decembrī plkst. 10.00,
“Atpūtas”, Neretas novada Zalves pa-
gasta pārvaldes telpās notiks pašvaldī-
bas kustamās mantas – autobusa
IVECO 4510 pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar aug-
šupejošu soli.

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

Nosacītā cena – EUR 500 (pieci simti
euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles
sākumcena. 

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (
desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Ne-
retas novada pašvaldības kontā Nr.

LV64HABA0551025939090, AS “SWED-
BANK”.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kus-
tamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR
50.00 (piecdesmit euro 00 centi),  kas jā-
ieskaita Neretas novada pašvaldības
kontā Nr. LV64HABA0551025939090,
AS “SWEDBANK”. Nodrošinājums uz-
skatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas
summa ir ieskaitīta norādītajā bankas
kontā.

Autobuss IVECO 4510 – valsts reģis-
trācijas Nr. DT245, šasijas Nr.
ZCF04570105186657, krāsa – balta, izlai-
duma gads – 1999. gads, odometra rādī-
jums –  558861 km. Autobuss jāremontē.

Tehniskā apskate nav izieta.
Autobuss ir Neretas novada pašvaldī-

bas īpašums (Zalves pagasta padome –
teh. Apliecībā), saskaņā ar transporta lī-
dzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF
0252289.

Autobusu var apskatīt iepriekš piezva-
not pa tālruni 26432597.

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

Kustamās mantas autobusa IVECO izsole 
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Līdz 2018.gada oktobra beigām Lauku atbalsta dienests pla-
tību maksājumos izmaksājis vairāk nekā 136 miljonus eiro. Vie-
notā platību maksājuma avansus saņēmuši vairāk nekā 40
tūkstoši klientu, kopējā izmaksātā summa ir nepilni 79 miljoni
eiro. Maksājumus apgabaliem, kuros ir dabīgi vai citi specifiski
ierobežojumi, saņēmuši 34 tūkstoši klientu, kopējā izmaksātā
summa ir 41 miljons eiro, aktīvi turpinās arī atbalsta bioloģis-
kajiem lauksaimniekiem izmaksa – saimnieki saņēmuši jau 17
miljonus eiro.

Minētos maksājumus dienests turpinās izmaksāt arī novem-
bra mēnesī. No 1.decembra lauksaimnieki saņems arī zaļināša-
nas, brīvprātīgo saistīto atbalstu, mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmas un citus maksājumus. 

Dienests  ir būtiski pilnveidojis savu darbu un daļu procesu
automatizējis: informācijas sistēmā izveidotais “zaļais koridors”
vairāk nekā 60% platību maksājumu pieteikumu administrēšanu
veica bez darbinieku iesaistes, tāpēc arī maksājumus lauksaim-
nieki varēja saņemt ātrāk lielākā apmērā.

Pirmajā dienā, kad varēja veikt maksājumus, dienests vienotā
platību maksājuma avansu izmaksāja rekordlielam lauksaim-
nieku skaitam – 36 000 klientu, kopējā summa bija vairāk nekā
58 miljoni eiro. Pirms gada tik liels klientu skaits saņēma minēto
maksājumu līdz oktobra beigām.

Lauku atbalsta dienests

136 miljoni – 
lauksaimnieki platību
maksājumos oktobrī

saņēmuši 
rekordlielu atbalstu

Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, lai cilvēks zaudētu dzī-
vību – pēdējo sešu dienu laikā nelielās, bet traģiskās ugunsne-
laimēs dzīvību zaudējuši astoņi cilvēki! Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) pieredze liecina, ka daļu no traģis-
kajām ugunsnelaimēm varēja iepriekš novērst, ja vien tiktu sav-
laicīgi ievērotas ugunsdrošības prasības.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka šogad kopumā uguns-
grēkos dzīvību zaudējuši 59 cilvēki, bet no oktobra sākuma
ugunsgrēkos gāja bojā 11 cilvēki. Vairumā gadījumu ugunsne-
laimes saistāms tieši ar cilvēku neapdomību, piemēram, neuz-

manīgu smēķēšanu telpās, neuzmanīgu sveču dedzināšanu, bo-
jātu apkures ierīču lietošanu vai degtspējīgus priekšmetu novie-
tošanas pie krāsns. 

Lai pasargātu savu dzīvību un īpašumu nav nepieciešami lieli
finansiālie ieguldījumi, bet gan atbildība un zināšanas, ikdienā
ievērojot ugunsdrošības prasības. Tāpēc VUGD aicina parūpē-
ties par sevi un saviem līdzcilvēkiem, ievērojot šādus drošības
padomus:

l iztīriet dūmvadus un pārbaudiet apkures ierīču stāvokli;
l pie apkures ierīcēm nenovietojiet viegli degtspējīgus

priekšmetus un atcerieties aiztaisīt ciet krāsns durtiņas;
l gatavojot ēdienu, neatstājiet to bez uzraudzības;
l nelietojiet bojātas elektroierīces;
l nesmēķējiet telpās un īpaši gultās, jo tas ir bīstami un ap-

draud ne tikai jūsu, bet arī apkārtējo cilvēku dzīvību;
l uzstādiet mājoklī dūmu detektoru, kas laikus brīdinātu par

izcēlušos ugunsgrēku. 

VUGD atgādina – ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits ap-
draudējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība,
nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsau-
kumu numuru 112!

Plašākai informācijai: Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 27098250, prese@vugd.gov.lv

VUGD aicina ikdienā neaizmirst 
par ugunsdrošību! 
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Bērni – tā ir mūsu nākotne

Neretas novada pašvaldība aktīvi turpina realizēt pagājušā
gadā aizsākto projektu “Dzīvo vesels Neretas novadā” projekta
Nr. 9 2.4.2/16/I/034. Tā ietvaros 15. oktobrī Neretas PII “Zie-
diņš” telpās norisinājās psiholoģes Ivetas Aunītes lekcija. Spe-
ciālistes pieredze mērāma vairāk nekā 10 gadu garumā. Lielu
daļu enerģijas velta bērnu psiholoģiskai un emocionālai veselī-
bai. Iesaistās projektā “Rimi bērniem” programmā “Latvijas
bērnu priekam un veselībai”, kur ir emocionālās labsajūtas un
attiecību eksperts. Regulāri sniedz lekcijas visā Latvijā un gatavo
publikācijas par mūsdienās aktuālām tēmām portālam mam-
mamuntetiem.lv.   

Lekcijas laikā psiholoģe stāstīja par pirmsskolas vecuma
bērnu vajadzībām. Ko mēs kā vecāki nedrīkstētu palaist garām
katrā vecuma posmā, ko būtu jāsniedz jau šobrīd, lai nākotnē
bērns izaugtu par patstāvīgu, atbildīgu un krietnu cilvēku. Lek-
tore uzsvēra, ka bērnam ir jāiemāca trīs būtiskas lietas: drīkst,
nedrīkst un jādara. Sniedza padomus kā bērnam iemācīt klausīt
vecākus, savā stāstījumā iekļaujot reālus piemērus no dzīves.
Iveta Aunīte lekcijas sākumā izcēla savas bailes par mūsdienu
bērnu ikdienu, ka lielai daļai tā tiek pavadīta pie mobilajiem te-
lefoniem, datoriem un citām iekārtām, kas sniedz negatīvus re-
zultātus bērna uzvedībai un emocionālajai veselībai.

Viennozīmīgi uzsvēra, ka viedierīces apdraud mūsu bērnu nā-
kotni tieši komunikācijā – mēs vairs neprotam savā starpā ru-
nāties. Ikvienu lekcijas klausītāju mudināja vairāk laika pavadīt
ar savu bērnu. 

Paredzētais lekcijas laiks paskrēja nemanot. Psiholoģe spēja
aizraut publiku. Ik pa laikam ikvienam bija iespēja uzdot sev
interesējošus un aktuālus jautājumus. Žēl, ka lekcijas apmek-
lējums bija tik niecīgs. Vecāki varēja vairāk izmantot šo iespēju
un uzklausīt kompetenta speciālista padomus, jo tieši no mūsu
zināšanām par bērna audzināšanu, ir atkarīga viņa tālākā nā-
kotne. 

Agnese Rutka

Lekcijas apmeklētāji labprāt uzklausīja psiholoģes 
ieteikumus veiksmīgai bērna audzināšanai.

Sestdien, 2018. gada 20. oktobrī, agrā
pirmās lielās rudens salnas rītā novada bu-
siņā 116. Neretas mazpulka pārstāvji devās
uz Latgales mazpulku rudens forumu Rē-
zeknes novadā Rogovkā. Tur Nautrēnu vi-
dusskolā norisinājās trešais šī gada rudens
projektu forums, kura laikā mazpulcēni ie-
pazīstināja ar savu veikumu gada garumā.
Projektu foruma ietvaros notika mazpul-
cēnu lauku labumu tirdziņš un mazpul-
cēnu paveikto projektu prezentācijas. 

Pasākuma mērķis – novērtēt un sniegt
atzinību mazpulcēnu veiktajam darbam
individuālo un grupas projektu ietvaros.
Forumā piedalās visi mazpulcēni, kas veik-
smīgi izstrādājuši un aizstāvējuši savus
projektus vietējā mazpulka ražas skatē. No
116. Neretas mazpulka Samanta Bukša
prezentēja veikumu pētījumā “Kartupeļi –
otrā maize”, bet brālis piedalījās mazpul-
cēnu tirdziņā ar paša gatavotajām rotām,
kā arī tirgoja ābolus un ar mammu kopīgi
gatavoto cidoniju sīrupu. Solvita Bukša kā
savu bērnu un mazpulka darba atbalstītāja
bija uzaicinātais pasākuma viesis. Viņa pa-
līdzēja dēlam tirdziņā un kopā ar vadītā-
jiem devās ekskursijā pa Rogovku,
piedalījās pieņemšanā pie Nautrēnu vidus-
skolas direktores Anitas Ludboržas. 

Latgales un Sēlijas mazpulcēni prezen-

tēja savus projektus dažādās jomās – “Sī-
poli Latvijas karoga krāsās”, “Mazpulcēnu
– trušmīļu skola”, “Latviešu karavīrs laik-
metu griežos”, “Kartupeļi – otrā maize”,
“Pavairosim lauka tomātus”, kā arī citās
dārzkopības, rokdarbu, vides un novad-

pētniecības jomās. Latgales forumā darbo-
jās 477. Nautrēnu mazpulka sagatavotā lo-
terija, kurā pilnajās biļetēs bija ziemciešu
puķu sīpoli. Radošajās darbnīcās “Rudens
veltes rotās” mazpulcēni no zīlēm un kas-
taņiem gatavoja rokassprādzes un krelles.
Nodarbībās “Lecam pa vecam, lecam pa
jaunam” mazpulcēni, iegūstot jaunus
draugus, sagatavoja nelielas teatralizētas
ainiņas, ko parādīja noslēgumā. Pēc lau-
naga Nautrēnu mazpulcēni aicināja cie-
miņus uz “tusiņu” “Jautra dzīve Rogovkā”.
Noslēgumā mazpulcēni saņēma atzinības
rakstus par aizstāvētajiem projektiem un
nelielas dāvanas no Latvijas Mazpulku
padomes.

Viena no vērtībām, ko šādi darbojoties
iegūst mazpulcēni ir prasmes uzņēmēj-
darbībā agrā vecumā. Bieži vien mazpul-
cēni projektus raksta par dažādām
precēm un produktiem, kurus ražo vai
ražos un vēlāk pārdos. Tieši tāpēc katrā
forumā mazpulcēniem tiek dota iespēja
savus vai savu mājsaimniecību saražotos
produktus pārdot rudens tirdziņos, gūstot
pirmo mārketinga un biznesa pieredzi. 

Lidija Ozoliņa – 
Neretas 116. mazpulka vadītāja

Mazpulku darba gada noslēguma skate
Nautrēnos

116. Neretas mazpulka dalībniece 
Samanta Bukša prezentēja 

savu pētījumu “Kartupeļi – otrā maize”.
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Mācību ekskursija uz Lielvārdi

3. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. klase devās
ekskursijā uz dažādām vietām Lielvārdē ar mērķi uzzināt vairāk
par Uldevena pili, Lielvārdes pils Skulptūru dārzu, Andreju Pum-
puru un eposu “Lāčplēsis”. Ceļā mēs piestājām, lai varētu apskatīt
Daugavu, kā arī Aizkraukles pilsdrupas. 

Nonākot Uldevena pilī, mums bija iespēja apskatīt, kādam no-
lūkam ir uzcelta šī pils. Tā kalpoja ne tikai kā pils, bet arī kā cie-

toksnis 12. gadsimta senlatviešiem. Pēc Uldevena pils virsaiša
teiktā, pils nodrošina aizsardzību, taču dzīves apstākļi bija skarbi.
Balstoties uz visu uzzināto, varam secināt, ka dzīve 12. gadsimta
Uldevena pils iedzīvotājiem bija grūta.

Lielvārdes parka daļā, kur savulaik bijusi Lielvārdes muižas pils
ar sešām kolonnām, terasēm un rožu stādījumiem, pašlaik atrodas
Skulptūru dārzs, kuru apskatījām arī mēs. Lielvārdes pils Skulptūru
dārzs tika atklāts 1988. gadā eposa “Lāčplēsis” iznākšanas 100 gadu
jubilejas svinību laikā.

Skulptūru dārzā apskatījām 16 koka skulptūras, kuras veidojuši
studijas “Doma” tēlnieki Jāņa Karlova vadībā. Tās nesen tikušas
atjauninātas, gatavojoties A. Pumpura eposa “Lāčplēsis” simttrīs-
desmitgadei.

Izstaigājuši Lielvārdes Skulptūru dārzu, ar klasi devāmies uz
Andreja Pumpura muzeju. Tajā mums bija divas muzejpedago-
ģiskās  nodarbības, kur mums bija  iespēja spēlēt lomu spēli par
Andreja bērnību un jaunību, kā arī izspēlēt eposa “Lāčplēsis” si-
žetu. Andreja Pumpura dzīvē bija gan pozitīvas, gan negatīvas at-
miņas.

Mūsuprāt, šādi pavadīt dienu ir neikdienišķi un jauki. Šādās ek-
skursijās var uzzināt daudz ko jaunu Latvijas vēsturē, literatūrā,
valodā. 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
9. klases skolēni

12. klases ekskursija uz “Brakiem” 
un “Koknesi”

“Lai redzētu kaut ko skaistu, nav jābrauc
nekur tālu,1” tā pēc ekskursijas rakstīja kāds
divpadsmitklasnieks. Tradicionāli 12. kla-
ses skolēni rudenī dodas iepazīt tuvāk R.
Blaumani un vietas, kas viņa dzīvē bijušas
būtiskas – “Brakus”, kuros rakstnieks jautās
vislabāk un kuros ir tapuši teju visi viņa da-
iļdarbi, un Koknesi, kuras muižā, strādā-
dams par skrīvera palīgu, sapratis, ka
tomēr viņa dzīves sapnis ir rakstniecība,
jo “tu pats vari darīt sevi laimīgu, darot
to, kas tev padodas vislabāk”.

“Brakos” mūs sagaidīja R. Blauma-
nis ar 7 sarkanām rozēm, ko viņš bija
vedis savai mīļajai mammai uz dzim-
šanas dienu (O. Skaraiņa skulptūra).”
“Braku” mājas ir ļoti labi saglabājušās
un atjaunotas caur daudziem gadiem.”
“Ne visam jābūt jaunam, lai tas liktos
vienreizēji.”

Dzīvojamajā mājā, kalpu galā, sko-
lēni uzzināja daudz jauna par R. Blau-
mani: viņa īpašajām attiecībām ar māti,
viņa darbu māju apkārtnes iekopšanā,
viņa literārajiem krustdēliem, jo “ir pa-
tīkami uzzināt ko jaunu par latviešu
rakstnieku, nelasot tikai  grāmatā, bet
gan to visu redzēt pašam un ar viņu sa-
istītās lietas aptaustīt”.

Z.Saulīte pastāstīja par literāro darbu
tapšanu (tie tika izdomāti, staigājot pa 50

soļus garu taciņu turp un atpakaļ, netā-
lajā mežā), rakstīšanu savā darbistabā, to
izslīpēšanu līdz pilnībai: “Šī ekskursija
savā ziņā bija “ceļojums ar laika mašīnu”,
kas aizveda mūs pie Rūdolfa Blaumaņa,
liekot saprast to, cik labi, ka tādi cilvēki
kā viņš ir eksistējuši, jo, iespējams, ja
viņš nebūtu bijis, mēs nekad šodien ne-
lasītu izcilu noveli.”

Par R. Blaumanim piederošajām kla-
vierēm, ko I. Ziedonis bija atradis un
atvedis atpakaļ uz “Brakiem”: “Var sa-
prast – ir cilvēki, kuriem ļoti svarīgi, lai
oriģināli paliek uz mūžību.”

“Klasei jāsadarbojas kā komandai,”
aizejot no dzīvojamās mājas, “Braku”
viesu grāmatā tika ierakstīts: “Paldies
par šo lielisko iespēju iepazīt izcilo Rū-
dolfu Blaumani!” ”Muzeju padara
īpašu “dedzīgi” darbinieki,” tā par mu-
zeja vadītāju Zintu Saulīti rakstīja kāds
no mūsu skolēniem.

“Jāprot novērtēt to, kas ir dots, un
nevar atteikties no tā, ko piedāvā,” jo
nākamais ar R. Blaumani saistītais
ekstrēmais piedzīvojums – atrakciju
parks “Braku takas,” kurās ir 3 posmi,
kas nosaukti R. Blaumaņa literāro va-
roņu  vārdos,  –  Zilā “Velniņu” trase,
Sarkanā trase “Trīnes grēki” un
Melnā trase “Tālavas taurētājs”. Lie-

lākā daļa skolēnu devās pārbaudīt
savu fizisko sagatavotību: “Šī diena
sniedza jaunas iespējas un izaicināju-
mus. It īpaši man “Braku takās”, jo šī
bija pirmā reize dzīvē, kad es darīju
kaut ko tādu.”

Turpinājums 12. lpp.

Skolēni ietērpušies mūku tērpos 
apmeklēja Kokneses pilsdrupas un
veica īpašus uzdevumus saistībā

par R. Blaumani.  
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Pārsteigums pēc pārsteiguma 

16. oktobrī 4. – 5. klašu skolēni kopā ar
audzinātājām devās ekskursijā, lai apmek-
lētu lidostu un Motormuzeju. Kāds bija ek-
skursijas mērķis? Projekta ”Karjeras atbalsts
izglītojamiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ie-
tvaros izzināt lidostas “Rīga” darbu un uz-
zināt, kas strādā lidostā.

Lidostā mūs  sagaidīja gide, kura iz-
stāstīja,  kur mēs dosimies un ko redzē-
sim. Skolēni aktīvi uzdeva gidei
jautājumus, izzināja lidostas darbu, no-
skaidroja svarīgāko par lidmašīnām, pro-
fesijām. Ekskursijas garumu nejutām, jo

laiks paskrēja ātri. Redzējām, kā nolaižas
lidmašīnas, kā tiek ziņots par lidmašīnas
nosēšanos, kā  tiek nodota bagāža un vēl

daudz ko citu. Dāvanā saņēmām atslēgu
piekariņus. 

Tad devāmies uz Motormuzeju, kur
atkal projekta ietvaros izzinājām trans-
portlīdzekļu vēsturi. Bija daudz nezināmā
un jaunā. Skolēni ar interesi klausījās un
skatīja mašīnu, motociklu, velosipēdu iz-
stādi. 

Pati interesantākā bija praktiskā no-
darbība “Atlecošā bumbiņa”, kad skolēni
izzināja vielas, to salikumu, tad veidoja
bumbiņas. Eksperiments izdevās: bumbi-
ņas tiešām bija atlecošas.

Prieks bija milzīgs!

Ekskursiju vēroja un pierakstīja
Silvija Lisovska

Desmit no desmit
22. oktobrī 4. – 5. klašu skolēni  kopā

ar audzinātājām Ludmilu Rozi un Silviju
Lisovsku devās ekskursijā. Plānojām ak-
tīvi padarboties sportiskā jomā un noska-
tīties filmu “Vasaras bērni” īstā kinoteātrī
Rīgā (tas ir programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros).

Sportiskās aktivitātes un sevis izglīto-
šana uz boulinga celiņa bija pirmā ek-
skursijas apmeklējuma vieta. Tā kā
daudzi skolēni boulingā bijā pirmo reizi,
tad sākām ar drošības un arī darbošanās
instrukciju. Kad viss bija skaidrs, tad
sākām aktīvi sevi izvingrināt. Patika vi-
siem, kaut arī rezultāti, kā jau pirmajā
reizē, bija gan labi, gan arī ne tik labi. Sva-
rīgs bija darbošanās un izkustēšanās
spars. Kad laiks sportiskajām aktivitātēm
beidzās, protams, ka  bija sajūta, ka laika
bijis par maz.

Izstaigājām arī Vērmaņdārzu, noklau-
sījāmies ielu  muzikanta dziesmas, kuras
mums bija gan zināmas, gan nezināmas.

Muzikantam dāvājām arī prieku, atverot
savus maciņus.

Un otrā apmeklējuma vieta mums bija
kinoteātris “Splendid Palace”, kur  skatī-
jāmies filmu. Par ko bija filma?

Kad izirst vecāku laulība, abi viņu
bērni tiek aizsūtīti uz kādu nomaļu vietu
Islandē, kur atrodas bērnu nams, un ne-
klausīgos iesloga šķūnī. “Ziemas bērni”
šeit dzīvo augu gadu, savukārt “vasaras
bērni” te pavada tikai vasaras. Mazās mā-
siņas un brālīša uzturēšanās nejaukajā
vidē ieilgst, tāpēc viņi nolemj rīkoties…
Islandiešu režisore līdz šim veidojusi īs-
filmas un dokumentālās filmas, bet nu ra-
dījusi savu pirmo pilnmetrāžas spēlfilmu,
kurā atsaukti atmiņā personīgie pārdzī-
vojumi. Viņas vēstījums: “Neviens piepeši
nekļūst par pusaudzi vai pieaugušo. Cil-
vēka personība veidojas bērnībā. Tāpēc
bērniem jāatrodas tur, kur viņus mīl.
Dziļi un patiesi.” Filma bija emocionāla
un izzinoša, par daudz ko bija jādomā.

Kad filma beidzās, skolēni raudāja. Par
ko? Par to, cik katram no mums ir svarīgi
vecāki, bet mamma jo īpaši.

Ekskursija bija izdevusies. Skolēni
teica: “Ja  ekskursija būtu jāvērtē, tad des-
mit no desmit.”

Paldies šoferim, ka visur paspējām
laikā!

Domās dalījās skolotāja 
Silvija Lisovska

Mazzalves pamatskolas skolēni ar inte-
resi iesaistījās praktiskajā nodarbībā

“Atlecošā bumbiņa”.

Mazie
Halovīni

31. oktobrī labā raganiņa Ragnija devās
ciemos pie Mazzalves pamatskolas pirm-
sskolas 5. – 6. gadus veciem bērniem. Ra-
ganiņa ar slotu lido tikai naktīs un viņai ir
divi melni kaķi, kas gan ir ļoti palaidnīgi,
tāpēc šoreiz bija noburti – viens bija uz ra-
ganas jakas, otrs bija kā cepure.

Sākumā bērniem tika pastāstīts kas ir
Halovīni jeb Visu svēto diena, kur mek-
lējami šo svētku aizsākumi, kā šī tradīcija
aizceļoja uz Ameriku un pārtapa par iz-
klaides pasākumu, kad visi pārģērbjas par
spokiem, raganām un citiem mošķiem.

Bērni uzzināja arī par plaši pazīstamo
tradīciju – ķirbi ar svecīti iekšā, kā šī tra-
dīcija radās un kāda leģenda par to vēsta.
Pie tam sākumā bija rācenis, taču leģen-

dai nonākot Amerikā, rāceņa vietā parā-
dījās ķirbis, un šādus ķirbjus dēvē par
Džeka laternām. Raganiņai līdzi bija arī
ķirbis, kas bērniem patika tāpat, tāpēc ne-
pārtapa par Džeka laternu.

Pēdējos gados šie svētki ir ienākuši arī
Latvijā, taču raganiņa pieminēja ar ko lat-
viešiem saistās miglainie un tumšie ru-
dens vakari. 

Kamēr raganiņa lasīja stāstu par
trollēniem un raganu, bērni radoši
strādāja – tapa nindzju maskas un bur-
vju nūjiņas.

Nobeigumā bērni dejoja pie jautras ra-
ganu dziesmiņas un raganiņa bērnus pacie-
nāja ar savu ēdienu – dažādiem tārpiem.

Mazzalves pagasta bibliotekāre
Agnija Strautiņa

Mazie svētku svinētāji ar lielu
aizrautību klausījās raganiņas 

stāstījumā par Halovīnu svinēšanu. 
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Šogad Skolotāju dienas svinības notika 5. oktobrī. Skolā ienā-
kam, skolotājus sagaidīja Ance, kas ne vien novēlēja skaistu dienu,
bet arī fotografēja (pasākumu fotogrāfam skolotājam Mairim šo-
reiz bija svētku diena).

Skolotāji ielūgumā tika aicināti pulcēties lasītavā. Lai arī 11.
klases skolēni laikus gatavojās pasākumam, uz 5. oktobri teju puse
klases bija slima. Pasākuma vadītāju nācās nomainīt trīs reizes
(Līga piekrita glābt saslimušo Liānu, 4. oktobra vakarā Krista pie-
krita Līgas lūgumam). Raineram un Kristai nebija laika kopā iz-
mēģināt, tāpēc satraukums bija liels visiem vienpadsmitajiem.

Krista, uzrunājot skolotājus, piebilda, ka mainoties laiki, taču
tradīcijas paliekot. 

Rainers izteica vienpadsmito lepnumu, ka 5. oktobrī skola uz-
ticēta tikai 11. klasei un skolotājiem.

Krista ar Raineru pavēstīja skolotājiem, ka vienpadsmitie cen-
tīsies gan pārsteigt, gan pārbaudīt, gan noskaidrot, cik labi cits
citu pazīst, gan apdāvināt.

Lasītavā skolotājiem bija jāatsauc atmiņā iepriekšējo gadu Sko-
lotāju dienas svinības, foto skatīšanās izsauca prieku, smieklus,
sajūsmu un vispārēju jautrību. Prezentāciju bija sagatavojuši Eva
un Arnis, to demonstrēja Markuss.

Rainers ar Kristu aicināja doties uz Svinību zāli, kurā skolotājus
sagaidīja pārējie vienpadsmitie – Signe, Ingūna, Eva un Arnis,

Vienpadsmitie gribēja pārliecināties, cik labi skolotāji cits citu
pazīst. Uzdevumu izpildot, nedrīkst runāt, taču sazināties ar žes-
tiem un mīmiku ir atļauts. Uzdevums - pēc iespējas ātrākā laikā
sastāties tādā kārtībā, kā ir dzimuši, sākot no janvāra un beidzot
ar decembri. Šo uzdevumu skolotāji veica neticami godīgi un ātri!

Sadalīti grupās pa četri, skolotāji saņēma kārtējo uzdevumu,
ko vadīja Ingūna (iemācījusies Sēlijas novadu jauniešu apmācībās
“Līderis ārpus robežām”). Grupā katram no dalībniekiem bija jāk-
ļust par vienu no stihijām: uguns, ūdens, vējš vai zeme (vēlams -
atbilstoši savai būtībai). Katra grupa saņēma arī vienu dārzeni,
piemēram, baklažāns, tomāts, burkāns. Sadarbojoties visām sti-
hijām, bija jāattēlo dotais dārzenis. Bija gan dziesmas, gan panto-

nīma, gan skečs …, vienvārdsakot, Rainers atzina, ka viņu skoltāji
ir ne vien radoši, bet māk arī sadarboties.

Tad skolotāji tika sveikti ar dziesmu “Skolotājam” (dziesmu ie-
teica mācīties dziedāt Liāna un Diāna), paldies par palīdzību sko-
lotājai Anitai! Dažu skolotāju acīs parādījās arī asaras, dziesmas
nobeigumā zālē vienpadsmitie redzēja skolotāju roku okeānu.

Katrs skolotājs saņēma arī dāvanu – vienpadsmito pašgatavotu
mūžīgo ziedu. Vērtīgu ziedu, jo tos veidoja visi vienpadsmitie,
īpaši uzteicot puišus, kas ne vien filcēja ziediņu vidučus, bat arī
izmēģināja, kā ir - piešūt pērlītes! Paldies par ideju un atbalstu
Diānas audžumammai Ivetai!

Pēc uzņemtās skolotāju un vienpadsmito kopbildes pedagogus
sagaidīja visas skolas skolēnu dāvana – torte “Sveicieni Skolotāju
dienā!” Paldies par tortes cepšanu un garnēšanu Līgai ar mammu!

Paldies arī vienpadsmitajiem par jaukajiem mirkļiem!
Dienu skolotāji pavadīja Zasā, apmeklējot amatniecības centru

“Rūme”, iepazīstoties ar Zasas vidusskolu un izstaigājot Zasas
muižas parku.

Dace Kronīte,  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 
11. klases audzinātāja

Foto A.Ziedāne

“Skolotāj, mūsu skolotāj,
Uz mazu brīdi šodien stāj!”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolēni
Skolotāju dienā īpaši sveica visus skolas skolotājus.

Pareiza uzvedība un drošība uz ceļa,
zināšanas par to kā izvairīties no dažā-
diem nelaimes gadījumiem mājās un
ārpus tās ir ļoti būtiskas lietas, kas jau
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bēr-

nam ir jāsaprot un jāiemācās. Tieši tāpēc
19. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas 1. – 4. klasē, Neretas PII “Zie-
diņš”, kā arī Mazzalves pamatskolas piec-
gadīgo un sešgadīgo un 1. – 4. klasēs

viesojās Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Aizkraukles iecirkņa nepilnga-
dīgo lietu inspektore Egija Kārkliņa un
palīgi runcis Rūdis un bebrs Bruno. Ne-
lielā stāstījumā inspektore bērniem iz-
klāstīja par pareizu uzvedību uz ceļa, kā
izvairīties no satiksmes negadījumiem,
par to, cik bīstami ir runāt ar svešinie-
kiem, ko nedrīkst darīt mājās, lai pasar-
gātu sevi, kā arī daudz citas ikdienā
svarīgas lietas, kas ir nozīmīgas bērna dzī-
vībai un veselībai.  Policijas pārstāve lab-
prāt uzdeva arī jautājumus, uz kuriem
bērni nekautrējoties atbildēja. 

Noslēgumā runcis Rūdis un bebrs
Bruno bērnus aicināja uz kopīgu deju un
rotaļām. Katra izglītības iestāde saņēma
informatīvos plakātus, kurus varēs izvie-
tot bērniem redzamās vietās, lai ikdienā
atgādinātu par to kā sevi pasargāt.   

Agnese Rutka

Policijas tēli runcis Rūdis un bebrs Bruno
viesojas Neretas novada izglītības iestādēs

PII “Ziediņš” bērni labprāt fotografējās ar policijas tēliem runci Rūdi un bebru Bruno. 
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27. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudra-
biņa vidusskolas sporta angārā norisinājās
nu jau trešais Jāņa Petroņa piemiņas tur-
nīrs basketbolā. Turnīrā piedalījās koman-
das no Neretas, Ilūkstes, Pandeļiem
(Lietuva) un divas komandas no
Rīgas. Turnīru ar klusuma brīdi atklāja gal-
venais tiesnesis un organizators Mairis
Dzenis un Jāņa Petroņa tēvs Vits Petronis. 

Turpinājumā turnīru ar spēli atklāja
komandas no Pilskalnes un Pandeļiem.
Jau no pirmā iemetiena, tā izvērtās ļoti lī-
dzīga un interesanta. Lai noskaidrotu uz-
varētāju bija nepieciešams pagarinājums.
Pirmo spēli ar uzvaru noslēdza komanda
“Pilskalne”.   Vairākās spēlēs komandu
spēki bija ļoti līdzvērtīgi. Vietu izkārto-
jumu gala tabulā izšķīra pēdējā spēle

starp komandu “Emerald” un “Pandelys”,
kas bija uzvarējušas katra pa vienai reizei
šajā turnīra. Šajā spēlē uzvarēja komanda
“Pandelys”. Trijām komandām bija vie-
nāds uzvaru un zaudējumu skaits, līdz ar
to bija jāskaita iegūtie un zaudētie punkti.
Pēc skaitīšanas 3. vietu ieguva komanda
“Pilskalne”, 2. vietu izcīnīja komanda
“Emerald”, kuras sastāvā spēlēja arī bijušie
neretieši (Māris Vāverāns, Gatis Grietiņš,
Māris Orlovs, Alvis Valdemiers, Edgars
Ārnītis, Mārtiņš Sorokins, Arnolds Ārnī-
tis, Andis Rudzītis, Matīs Martinovs). Jau
otro gadu pēc kārtas Jāņa Petroņa piemi-
ņas turnīrā uzvaras laurus plūca komanda
no Lietuvas “Pandelys”.             

Konkursā metiens no centra, konkursā
no trīs punktu metiena plus soda metieni
un turnīra labākais spēlētājs jeb MVP  ie-
guva trīs spēlētāji no Pandelys komandas.
Par skaistāko metienu tika atzīts Mika
Saldovera metiens. 

Liels paldies turnīra atbalstītajiem –
Mārtiņam Bērziņam BK VEF Rīga un
Neretas veikalam “Falko” – Jolantai Krja-
hovai. 

Tiekamies nākamajā turnīra katra
gada trešajā oktobra sestdienā!

Teksta un foto autors Mairis Dzenis

Ērberģē prāto, sporto, orientējas
13. oktobrī uz startu plkst. 12:00 pie Mazzalves pamatskolas

pulcējās paši aktīvākie, sportiskākie un azartiskākie Mazzalves
pagasta iedzīvotāji un viesi, lai piedalītos foto orientēšanās sacen-
sībās “Prāto! Sporto! Orientējies!”. Pasākumu ar Mazzalves pa-
gasta zemnieku un uzņēmēju atbalstu rīkoja Mazzalves pagasta
pārvalde un biedrība “Ērberģietes”. Pasākums tapa kā veltījums
Latvijas valsts simtgadei. Šoreiz dalībniekiem bija ne tikai jāsa-
meklē kartē atzīmētie kontrolpunkti, bet astoņos no tiem – Maz-
zalves pagasta pārvaldē, pie kultūras darba organizatores,
bibliotēkā, sporta angārā, skolā, parkā, baznīcā un piemājas ko-
šumdārzā “Sudmalnieki”, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, pār-
baudot savas zināšanas Latvijas, pagasta un Ērberģes muižas
vēsturē, kultūrā, sportā, dārzkopībā un citās jomās. Tāpat katrai
komandai pēc savām spējām un varēšanas bija jāpilda dažādi
sportiski, praktiski un atraktīvi uzdevumi, par kuriem varēja no-
pelnīt papildus punktus. Sacensībās piedalījās sešas komandas –
“Mušmires”, “Eglīši”, “Zvilnīši”, “Divnieku ekipāža”, “Lidro”, “Zīles”.

Gaidot sacensību rezultātus, pie Ērberģes muižas parka dalīb-
nieki varēja atpūsties, cienājoties ar gardām mājās ceptām plāt-
smaizēm un zāļu tēju, ko bija sarūpējušas biedrības “Ērberģietes”
dalībnieces. Tika piedāvāta arī iespēja uz ugunskura cept desiņas,
savukārt, bērni turpat parkā varēja izbaudīt lēkāšanas priekus uz
piepūšamajām atrakcijām. Jāpiebilst, ka laika apstākļi šoreiz īpaši
lutināja. Pateicību par piedalīšanos ir pelnījuši visi dalībnieki, bet
jo īpaši  bērnu vecāki, kuri nepalika mājās un atrada laiku, lai kopā
ar bērniem interesanti un saturīgi pavadītu laiku svaigā gaisā.
Līdztekus trim godalgotajām vietām un pateicībām par piedalī-

šanos, balvas saņēma arī visatraktīvāk noformētās komandas. 
Paldies Mazzalves pagasta zemniekiem un uzņēmējiem par

atbalstu! Paldies Anitai Vectirānei, Agnijai Strautiņai, Dzintrai
Pieterei, Astrai Vinovskai, Sanitai Novikovai, Zeltītei Odiņai,
Žannai Miezītei, kuras nežēloja savu brīvo laiku un izdomu pa-
līdzot pasākuma tapšanā, organizēšanā un norisē!

Solveiga Koklevska,
kultūras darba organizatore Neretas novada 

Mazzalves pagastā

Ikgadējais Jāņa Petroņa 
piemiņas turnīrs basketbolā  

Mazzalves pagasta pasākuma “Prāto! Sporto! 
Orientējies!” organizatori un dalībnieki. 
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Mazzalvieši piedalās “Labo darbu nedēļā”

Jau desmito gadu labdarības organi-
zācijas Palīdzēsim.lv rīko akciju “Labo
darbu nedēļa” – labo darbu veikšanā ai-
cināti aktīvi iesaistīties gan paši mazākie,
gan jau pieredzējuši labo darbu veicēji,
mudinot aizdomāties par katru vissīkāko
darbiņu, kas citu spēj pa-
darīt priecīgāku un at-
vieglo ikdienas dzīvi, kas
ot ram nozīmē tik daudz,
bet Tev pašam tik pāris
mirkļu palīdzīgas rokas
sniegšanas un gandarī-
jumu par padarīto. “La bo
darbu nedēļā” pa stip -
rināta uzmanība tiek pie-
vērsta palīdzībai, kuras
sniegšanai nav nepiecie-
šams liels finansiālais ie-
guldījums.  

19. oktobra pievakarē
biedrības “Ērberģietes”
dalībnieces pulcējās pie
dienas centra “Vālodzīte”,
kur ir arī “Ērberģiešu”
māja, lai sakoptu apkār-
tni. Kopā darbs ritēja
raiti un pēc padarītā bija
gandarījums.

Savukārt, 20. oktobrī
Mazzalves pamatskolas
skolēni un skolas darbi-
nieki pirms rudens brīv-
dienām pēc stundām

sakopa savas skolas apkārtni. Rudens lapu
biezais klājiens kopīgiem spēkiem gana
ātri tika pievarēts. Skola visā savā muižis-
kajā godībā atkal gaidīs skolēnus pēc brīv-
dienām, un te būs patīkami iegriezties arī
daudzajiem tūristiem, kuri apceļo Latviju.

Ir paveikts vajadzīgs un labs darbs.  
Akcijas dziļākā jēga un būtība bija mu-

dināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai
Ziemassvētkos vai “Labo darbu nedēļā”,
bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko
labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sa-
gādā dubultu prieku – gan Tev pašam,
gan tam, kuram palīdzēts! Darot kopā,
var izdarīt vairāk labu darbu!

Žanna Miezīte

Piektdien, 19. oktobrī, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
norisinājās popiela Latvju POPsimts. Pasākumā piedalījās 5. –
9. klašu skolēni. Ieradās arī skolēni no Viesītes un Aknīstes vi-
dusskolas.

Popielā visi priekšnesumi bija pārdomāti un rūpīgi izstrādāti!
Kopā bija skatāmi 7 priekšnesumi. Popielu vadīja Margarita Vil-
cāne (Erīda Cepurīte) un Ojārs Grīnbergs (Armands Aivis Gor-
bačovs). Skolas zālē uzstājās grupa Prata vētra ar dziesmu
Šokolades saldējums (9. klase), Sandis Kiops no grupas Titāniks (8.
klase), Tranzīts ar dziesmu Es nevaru būt balts (Viesītes vidus-
skola). Tāpat bija iespēja dzirdēt Lauri Reiniku ar dziesmu Es
skrienu (7. klase), Bermundu divstūri (6. klase), 5. klases priekšne-
sumu – Nepareizā dziesma (Dālderi). Aknīstes vidusskolas viesi
bija izveidojuši priekšnesumu no vairāku dziesmu fragmentiem.

Visus priekšnesumus stingri vērtēja neuzpērkamā žūrija –
Skolēnu domes pārstāvji. Žūrijā viesojās Lolita Prīma (Edīte Gri-
galovičina), kas ir slavenākā teātra režisore Brodvejā, saņēmusi
vairāk nekā 20 Tony balvas dažādās nominācijās. Lolita vērtēja
skatuves un priekšnesuma koptēlu.  Kā otrais žūrijā viesojās

Teodors Urbāns (Kārlis Plusniņš). Teodors ir pirmais dziedošais
baletdejotājs Latvijā, vada 4 baleta studijas Latvijā un vienu deju
studiju Burkinafaso galvaspilsētā Vagadugu. Teodors vērtēja
deju un vokālu. Un kā trešā žūrijā viesojās Lidija Luvra Mis Uni-
verse 2019 (Santa Regute). Viņai Pilskalnē un Priekuļos ir sava
modes līnija, kam seko miljoniem pircēju. Lidija vērtēja dalīb-
nieku māksliniecisko noformējumu.  Ļoti aktīvi līdzi juta katram
priekšnesumam skatītāji.

Priekšnesumu vērtēšanā palīdzēja emocijas. Žūrijas galvenais
uzdevums bija izvērtēt visus priekšnesumus un noteikt nominā-
cijas. 5. klases priekšnesums tika novērtēts kā Zaļākais priekšne-
sums, 6. klasei – Mūsdieniskākais priekšnesums, 7. klasei – Elpu
aizraujošākais priekšnesums, 8. klasei – Ķirsītis uz vīnes kūciņas,
9. klasei bija Atvēsinošākais priekšnesums, Aknīstes vidusskolai –
Nostaļģiskākais priekšnesums un Viesītes vidusskolai – Tīrākais
priekšnesums. Visi saņēma Diplomus un garšīgas balvas.

Liāna Roze, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
11. klases skolniece

Popiela Latvju POPsimts Neretā
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Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni
laikmetīgās mākslas starptautiskā izstādē

Iespējams, daudzi jau zina, ka “Latvijas skolas soma” ir valsts
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jau-
niešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam
mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klā-
tienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt da-
žādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības
veiksmes stāstus. 

Oktobra vidū Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas jau-
nieši lika plecos “skolas somu” un devās uz Rīgu iepazīt laikme-
tīgo mākslu. Šī gada vasarā un rudenī Rīgā notika liels, vērienīgs
laikmetīgās mākslas pasākums: Rīgas starptautiskā laikmetīgās
mākslas biennāle, saīsinājumā RIBOCA. Ar skolēniem jau ie-
priekš pārrunājām, kas tad īsti ir laikmetīgā māksla. Tai grūti
atrast definīciju. Tā ir savu laikmetu raksturojoša māksla, īslai-
cīga, gaistoša, bet reizēm spēcīgi uzrunājoša. Dodoties uz laik-
metīgās mākslas izstādi, velti gaidīt tradicionālas skaistas gleznas
vai zīmējumus. Laikmetīgās mākslas darbi bieži aktualizē dažā-
dus sociālus, politiskus, dabas aizsardzības jautājumus. Tie ir in-
teresanti, daudzus no tiem var aptaustīt, saost, sadzirdēt, par
tiem var diskutēt. 

Pēc izstādes jaunieši dalījās iespaidos par to, kas patika, kas
uzrunāja visspēcīgāk. Tā bija sarkanā istaba – telpa, kas pilna ar
siltu tvaiku, un kurā varēja klausīties daudzkārt pastiprinātu
ledus kušanas skaņu. Arī kāda nelielai kinozālei līdzīga telpa,
kurā, sēžot uz grīdas,  bija iespējams piedzīvot 10 minūtes līdz
pasaules galam. Tumšās istabās maldoties ar lukturiem, varēja
redzēt dažādus senus artefaktus –  skeletus, fotogrāfijas, labora-
torijas traukus. Bija arī aitu fotogrāfiju galerija, kur katrs atrada
dubultnieku, elektriskie ābolīši, neeksistējošu dzīvnieku karto-
tēka, Homo Stupidus Stupidus skelets, milzīgs gobelēns, kurā
ieaustas daudzveidīgas dzīvas un dīgtspējīgas augu sēklas, dzel-
tenā istaba, kurā mājo bites un vēl, un vēl…Skolēni, kas ir arī
vizuālās mākslas pulciņa audzēkņi, guva jaunu pieredzi. Uz mū-

žīgo jautājumu, vai laikmetīgā māksla ir “īsta māksla”, pēc RI-
BOCA apmeklējuma jaunieši atbildēja vienprātīgi apstiprinoši.

Skolotāja, vizuālās mākslas pulciņa vadītāja Dita Pavloviča

18. oktobrī Mazzalves pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni programmas
“Latvijas skolas soma” ietvaros devās ekskursijā uz Vidzemi. Mācību ek-
skursijas mērķis bija iepazīties ar ievērojamiem šī novada ģeomorfolo-
ģiskajiem objektiem. Meteoroloģisko apstākļu ziņā šī diena tika nodēvēta
par tiešām pēdējo šīs karstās un saulainās atvasaras dienu, kas mūsu
dabas objektu apskati gleznainās Gaujas un Amatas krastos vērta tik tie-
šām atmiņās paliekošu un piepildītu.

Vispirms apskatījām Vējiņu pazemes ezerus, nokāpjot diezgan dziļi
vienā no kritenēm un veicot arī vienas no alām izpēti. Tad mūsu ceļš
veda uz Liepas Lielo ellīti, kas nedaudz līdzinās Gūtmaņa alai. Vēlāk vei-
cām nelielu pārgājienu gar Gaujas krastu un redzējām ievērojamu ap-
skates objektu Baltijas mērogā - baltā smilšakmens atsegumu Sietiņiezi,
kuram pieskaroties, mēs reizē pieskaramies 300 miljoniem gadus senai
vēsturei. Noslēgumā apmeklējām Zvārtas iezi, uzkāpām augstajā kraujā
un uzgavilējām skaistajai Latvijas dabai un rudenim.

Mazzalves pamatskolas ģeogrāfijas skolotāja 
Sandra Lozina

Mazzalvieši izzina un bauda 
Latvijas skaistumu
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3. novembrī Kurmenes pagasta tautas
namā notika izklaidējoša erudīcijas ko-
mandu spēle “Izzini Latviju!”, ko organizē
visā Latvijā lielu atsaucību guvusī brāļu
Edija un Jāņa Začu veidotā viktorīna
“Prāta spēles”. Rīgā informatīvi izklaidē-
jošā spēle ir guvusi tik lielu atsaucību, ka
ik mēnesi tajā piedalās vairāk nekā 200
komandu. Tāpat gana lielu iedzīvotāju in-
teresi raisījusi brāļu organizētā viktorīna
“Prāta spēles: Simtgades kauss”, kas notika
25 pilsētās visos Latvijas reģionos.

Iespēja pārbaudīt  un samērot savas zi-
nāšanas ar citiem spēles dalībniekiem
Latvijas vēsturē, kultūrā, valstiskās veido-
šanās juridiskajos pamatos u.c. Kurmenē
bija ikvienam, kas ar radiem, draugiem,
kaimiņiem, kolēģiem, ģimenes locekļiem
u.c. izveidoja 4 – 6 dalībnieku komandu.
Neretas novada Mazzalves komanda (Sol-
veiga Koklevska, Anita Vectirāne, Elmārs
Vectirāns, Dzintra Meldere, Gints Narogs
un Daiga Meldere) sevi spēlē pieteica kā
“Sajūtu medniekus”, dodoties ne tikai
jaunu zināšanu medībās, bet izbaudot arī
spēles uzvarētāju sajūtas. Ļoti sīvā 8 ko-
mandu cīņā, kur rezultāti mainījās teju
pēc katras kārtas, Mazzalves komanda ar
385 punktiem (ar 20 punktiem apsteidzot
2. vietas ieguvējus) turnīra vidū izvirzījās
vadībā un noturēja vadības grožus līdz
spēles beigām.

Spēlē tika piedāvātas 20 tēmas, no
kurām tās laikā tika izspēlētas desmit
(piemēram, Satversme, Seno pilsētu no-
saukumi, TV sejas, Mikrofona aptaujas
dziesmas, Kino, Senvārdi, Latviešu valoda
u.c.). Spēle norisinājās desmit kārtās pa
pieciem jautājumiem katrā. Katru spēles
kārtu izvēlējās cita komanda. Tās laikā at-
bilde trīs minūšu laikā tika rakstītas uz
speciālām atbilžu lapiņām, kas pēc kārtas

tika iesniegtas spēles vadītājam. Pēc kat-
ras kārtas tika paziņots iegūtais punktu
skaits, tādējādi ļaujot izsekot, kā veicas
pašiem un kāds ir pretinieku komandas
rezultāts.

Lai arī nav jābūt kādas zinātņu jomas
profesoram, lai atbildētu uz spēles jautā-
jumiem, tomēr vairākās kārtās bija gana
daudz galvas mežģu, kas lika no atmiņu
apcirkņiem izcelt sen skolas solā gūtas zi-
nāšanas gan par Latvijas Satversmes sa-
pulces sasaukšanu, Latvijas juridisko
pamatu zināšanu – tiesnešu pakļautību,
tautas nobalsošanu un Valsts Prezidenta
ievēlēšanu, Latvijas literārās valodas vei-
došanos un intonācijām, kino vēstures
pārzināšanu , piemēram, pirmās Latvijas
neatkarības periodā veidoto Aleksandra
Rusteiķa spēlfilmu “Lāčplēsis”, pirmo lat-
viešu dokumentālo filmu un to, kas tajā

nofilmēts utt. Ciets rieksts bija arī dziesmu
nosaukumu precīza nosaukšana, jo melo-
dija un dziesma zināma, bet precīzu no-
saukumu nebūt nav tik viegli atcerēties.

Spēles uzvarētāji saņēma arī saldas bal-
vas un dzirkstošu dzērienu, taču piedalī-
jāmies ne jau balvu dēļ – spēlējām, lai
atraisītā sacensību garā pārbaudītu savas
zināšanas un uzzinātu arī ko jaunu par
Latviju. Arī paši organizatori atzīst, ka
balvas ir  tieši tik lielas, lai spēlētājiem ne-
būtu vēlmes krāpties, jo citādi tas vairs
nebūtu izklaidējošs vakars, bet vēlme uz-
varēt par katru cenu.

Sirsnīgs paldies arī aktīvajiem līdz-
braucējiem līdzjutējiem. Prāta spēļu orga-
nizētāji teica, ka tādi līdzjutēji nevienā
spēļu turnīrā nav bijuši! 

Daiga Meldere
Foto A. Saveļjeva 

Neretas novada komanda uzvar prāta
spēļu turnīrā Kurmenē

Neretas novada komanda “Sajūtu mednieki” kopā ar saviem aktīvajiem līdzjutē-
jiem gandarīti par uzvaru un jaunu zināšanu iegūšanu.

Turpinājums no 6. lpp.
“Zināšanu iegūšanu un atpūtu var

apvienot,” atceļā bija aktīva un atraktīva
R. Blaumaņa Kokneses laika vietu iz-
pēte, izmantojot “Pērseju” piedāvāto iz-
zinošo un aizraujošo pārgājienu pa
Kokneses parku ar meklēšanu un atra-
šanu, savu spēku pārbaudīšanu un uzva-
ras garšu! Dalībnieki sadalījās
komandās (2 – 3 skolēni). Pēc kartes un
fotokolāžas meklēja kontrolpunktus, at-
bildēja uz jautājumiem, risināja rēbusus
un veica īpašos uzdevumus. Maršrutā
bija iekļauts Kokneses pilsdrupu ap-

meklējums (ietērpāmies mūku tērpos)
un īpašie uzdevumi par R. Blaumani:
“Labākais veids, kā kaut ko iepazīt un
iemācīties, lai tas būtu interesanti, ir ar
spēļu un konkursu palīdzību.” Apkopo-
jot rezultātus, pie balvas tika Armands
Aivis un Edīte, iegūstot brīvdienu pie-
stātnes “Pērsejas” Dāvanu karti 3 sup
komplektu nomai 1 stundai: “Galvenais
ir sadarboties un vienam otru atbalstīt.”

Tad sekoja brauciens ar laivām pa Pērsi,
“Kokneses pilsdrupas atrodas skaistā vietā
pie Daugavas un Pērses satekas.”

“Arī mācību ekskursijas var būt inte-

resantas!” Paldies par to, ka mācību ek-
skursiju ceļa izdevumus jau gadiem ap-
maksā skola!

“Šī ekskursija būs vēl viens jauks ieraksts
mūsu atmiņās, ko paglabāt kādai bēdīgākai
dienai, lai varētu gremdēties atmiņās.”

Allaž gandarīta par kopā pavadīto
mācību laiku ar divpadsmitajiem, parā-
dot ko vērtīgu Latvijas kultūrā un dabā,
– latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja Dace Kronīte

1 Pēdiņās tiek citētas 12. klases skolēnu atziņas
par mācību ekskursiju. 

12. klases ekskursija uz “Brakiem” un “Koknesi”
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Valsts policija īsteno informatīvi izglītojošu drošības kam-
paņu “Nedalies ar svešinieku!”, aicinot iedzīvotājus būt īpaši uz-
manīgiem internetā. Kampaņas mērķis ir vērst iedzīvotāju
uzmanību uz dažādiem drošības riskiem, tostarp daloties ar per-
sonīga rakstura saturu dažādās digitālajās informācijas apmai-
ņas vietnēs.

Internetu regulāri izmanto vidēji 80 % jeb 1,3 miljoni Latvijas
iedzīvotāju, liecina “Kantar TNS Latvia Digital” pētījums par
Latvijas iedzīvotāju interneta patēriņa paradumiem 2018. gada
pavasarī. Tas nozīmē, ka vidēji 4 no 5 iedzīvotājiem ik dienu var
saskarties ar kādu no drošības riskiem internetā – vieglprātīgi
attiecoties pret savu personīgo datu drošību, nepietiekami rū-
pējoties par norēķinu karšu datiem, savām parolēm vai naivi uz-
ticoties svešiniekiem internetā.

Ints Ķuzis, Valsts policijas priekšnieks skaidro: “Ņemot vērā
moderno tehnoloģiju patēriņa pieaugumu, Valsts policija kiber-
noziegumu apkarošanu ir izvirzījusi par vienu no prioritātēm.
Katru gadu arvien vairāk tiek domāts par iedzīvotāju informē-
šanu un izglītošanu, ka arī stiprināta policijas materiāli tehniskā
bāze un apmācīti izmeklētāji. Valsts policija ir izveidojusi mobilo
lietotni “Mana drošība”, kur ikviens var informēt policiju par ie-
spējamiem pārkāpumiem internetā.”

Kampaņas “Nedalies ar svešinieku!” ietvaros Valsts policija
veica eksperimentu sociālajos medijos, izveidojot viltus profilu
vienā no populārākajiem sociālajiem tīkliem, lai noskaidrotu ie-
dzīvotāju paradumus un uzvedību, saskaroties ar potenciālu
ļaunprātību digitālajā vidē. Eksperimentā gūts apstiprinājums
tam, ka iedzīvotāji viegli uzticas svešiniekiem – sūta privātu in-
formāciju un nepārliecinās, vai cilvēks, ar kuru sazinās interneta
vietnē, ir tas, par ko uzdodas. Papildus veiktajam eksperimen-
tam, izveidoti vairāki video klipi, kuros apskatītas tipiskākās ki-
bernoziegumu situācijas. 

Dmitrijs Homenko, Valsts policijas Kibernoziegumu apka-

rošanas nodaļas priekšnieks norāda: “Sociālie tīkli mūsdienās
interneta lietotājiem rada pseido drošības sajūtu – mums šķiet,
ka internetā esam neredzami. Valsts policijas veiktais eksperi-
ments parādīja, ka sabiedrība kopumā nepievērš uzmanību savu
datu drošībai internetā. Jāteic, ka vīrieši sociālajos tīklos ir ne-
apdomīgāki, uzķeroties uz skaistām bildēm un neiedziļinoties,
kas ir otrpus ekrānam. Ar šo kampaņu mēs aicinām, darbojoties
virtuālajā vidē, ievērot tos pašus principus, kurus ievērojam arī
ikdienas dzīvē. Nedalies ar informāciju un datiem, kurus nestās-
tītu svešiniekiem uz ielas, jo  svešinieks internetā ne vienmēr
var būt draugs.”

“Mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez dažādu tehnoloģiju
izmantošanas. Tās ļauj būt ātri un ērti sasniedzamiem, ātri ap-
mainīties ar jaunākajām ziņām un uzzināt aktuālo. Taču nereti
tas ietver arī dažādu risku, kas saistīti ar datu drošību un iespē-
jamu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. Iedzīvotājiem ir jā-
apzinās riski saistībā ar informācijas publicēšanu sociālajos
tīklos un citās platformās, jo ne vienmēr to, ko izvietojam pub-
liskai apskatīšanai sociālajos tīklos vai personiskās sarakstēs,
mēs būtu gatavi izlikt apskatei reālā dzīvē. Katram pašam ir jā-
izvērtē iespējamie riski,” uzsver Dace Caica, psihoterapeite, pro-
cesu atkarību speciāliste. 

Kampaņa norisināsies 2018. gada oktobrī – novembrī. Tās
ietvaros Valsts policija skaidros dažādus drošības riskus un rī-
cību ar tiem saskaroties, aicinot iedzīvotājus rūpēties par savu
kiberhigiēnu.

Kampaņa tiek īstenota par ES Iekšējā drošības fonda pro-
jekta “Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto teh-
noloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā
un apkarošanā” līdzekļiem.

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja vietniece

Ilze Jurēvica

Valsts policija izglītojošā kampaņā aicina
iedzīvotājus būt piesardzīgiem interneta vidē

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 13.ok-
tobrī notika Neretas vidusskolas absolventa Oļģerta Šabanska
iedibinātā kausa izcīņa volejbolā vīriešu komandām. Kopš
2001./2002. mācību gada šī kausa izcīņa risinājās maija pēdējā
sestdienā, bet dažādu iemeslu pēc šajā mācību gadā un turpmāk
šīs sacensības notiks oktobra otrajā sestdienā. 

Šogad uz kausa izcīņu ieradās komandas no Ilūkstes un Ne-
retas novadiem, Krāslavas un Jēkabpils pilsētām. Pēc priekša-
cīkstēm pusfinālos tikās Neretas novada “Pilskalnes” volejbolisti
ar Krāslavas komandu un Ilūkstes novada “Subates”  volejbolisti
ar Jēkabpils komandu. Šajā spēlēs meistarīgāki bija Krāslavas un
Jēkabpils volejbolisti, kuri izcīnīja tiesības spēlēt finālā. “Mazajā
finālā”, spēlē par 3.vietu tikās “Pilskalne” ar “Subati”. Dramatiskā
cīņā, kurā diemžēl viens Subates volejbolists ieguva traumu un
viņu nomainīt bija spiests Latvijas izlases spēlētājs Toms Švāns,
Pilskalnes komandas volejbolisti  Andris un Denijs Grīnvaldi,
Valdis un Jānis Kārtiņi, Jānis Usāns, Aivars Kupetis un Māris
Orlovs ar 2:1 uzvarēja un izcīnīja 3.vietu. Ar garām izspēlēm
elpu aizraujošā finālspēlē Krāslavas volejbolisti  Mārcis Galejs,
Arnis Bebrišs, Deivids Zolnerovičs, Sergejs Loškins, Iļja Fjodo-
rovs, Aleksejs Abramovs un Dmitrijs Duškins ar 2:1 uzvarēja
jēkabpiliešus un izcīnīja Oļģerta Šabanska kausu. 

Imants Silavs
Meistarīgās spēlēs Krāslavas volejbolisti izcīnīja 

Oļģerta Šabanska kausu. 

Oļģerta Šabanska kauss
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Latvijas valsts simtgades
svinīgie dievkalpojumi 

novada baznīcās

18.11. plkst. 9.00 – 
Neretas Svētā Gara Romas 

katoļu baznīca
18.11. plkst. 10.00 – 

Neretas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
18.11. plkst. 10.00 – 
Ērberģes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā 

28. septembra rīts uzausa dūmakains,
bet tas nemazināja vēlmi Mazzalves pa-
matskolas 1. , 2. un 3. klases skolēniem
doties ceļā uz galvaspilsētu. Kā gan citādi,
ja ceļa mērķis ir Latvijas Leļļu teātris un
tajā skatāmais – ilgus gadus visiem zinā-
mais stāsts par Parīzi un jauko sunīti Pifu. 

Sākumā  apskatījām izstādi ar  lellēm
no citām leļļu teātra izrādēm, mēģinājām
atpazīt izstādē redzamos tēlus. Redzētās
lelles pārsteidza ar savu dažādību gan iz-
gatavošanas, gan krāsu ziņā.

Izrāde “Un atkal Pifs…” bērniem lika
aizdomāties gan par ētikā, gan sociālajās
zinībās, gan audzinātāju stundās mācītām
tēmām, par savu dzīves pieredzi. Joki,
spraiga darbība mijās ar mīļu, sirsnīgu
mūziku, kas radīja skolēnos dziļu pārdzī-
vojumu un saviļņojumu. 

Nākošais apskates objekts mums bija
Brīvības piemineklis. Redzētais reālajā
dzīvē visvairāk pārsteidza tos, kuri vēl ne
reizi nebija stāvējuši dižā pieminekļa pa-
kājē. Skolotājas Andas stāstījums par pie-

minekļa vēsturi, skolotājas Vitas stāstī-
jums par tā māksliniecisko izpildījumu
sniedza bērniem tik svarīgo sākotnējo
priekšstatu par Brīvības pieminekļa sva-
rīgo nozīmi mūsu tautai.

Daļa skolēnu paspēja apskatīt arī Lielā
Kristapa skulptūru.

Neskatoties uz brīžiem mirdzinošo lie-
tutiņu, bērni izteica sajūsmu par Rīgu,
tajā redzēto, dzirdēto un sajusto.

Mazzalves pamatskolas skolotāja
Agita Sirsniņa

Iepazīst Rīgu un tiekas ar Pifu

“Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Lat-
vijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018.
gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu
valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja iz-
zināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras
un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos
Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbī-
bas veiksmes stāstus. Tam atvēlēti 7 EUR
katram skolēnam vienā semestrī. Program-
mas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas ve-
cuma bērniem un jauniešiem valsts
garantētās izglītības iegūšanas ietvaros ie-
spēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un
iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un at-
tiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tā-
dējādi spēcinot piederības sajūtu un
valstisko identitāti. 

Arī mazzalvieši jau sākuši pildīt savu
“skolas somu” – 12. oktobrī pēc stundām
skolā viesojās Liepājas teātra aktieris Ēriks
Vilsons ar monoizrādi “Nezāle”. Neierastā
veidā skolēniem bija iespēja pieredzēt šīs
Blaumaņa noveles uzvedumu, jo tajā tika ie-
saistīti arī skolēni. Tēli tika personificēti.
Katru tēlu aktieris pirms izrādes raksturoja,
ievadīja skolēnus lomā, katrs “jaunais aktie-

ris” rokās turēja arī sava atveidojamā varoņa
portretu. Zālē valdīja klusums, īsta teātra iz-
jūta, jo pirms izrādes atskanēja arī trīs uz iz-
rādi aicinošie zvani. Aktieris viens pats
veiksmīgi prata piesaistīt daudzo skatītāju
uzmanību un interesi, izmantojot vien balss
intonāciju un nedaudzas kustības, vēršanos
pie skatītājiem ar žestiem un skatienu.   

Pirms izrādes Ē.Vilsons iepazīstināja arī
ar profesijām, kuras saistītas ar teātra tap-
šanu un izvērtēšanu. Šī reize bija lieliska ie-

spēja dziļāk izprast aktiera profesiju.
Atsauksmes no skolēniem bija ļoti pozi-

tīvas. Pat lielākie delveri aizdomājās par no-
veles galvenā varoņa Jāņa likteni un
īpašajām attiecībām ar ganu meiteni Līzu.
Šī izrāde rosināja izvērtēt cilvēkus sev apkārt
un pašiem sevi. Aktierim Ērikam Vilsonam
izdevās neuzkrītoši, bet ļoti pārliecinoši
modināt pilsonisku drosmi.

Žanna Miezīte

Mazzalviešu “Latvijas skolas somā” 
Ērika Vilsona monoizrāde “Nezāle”

Liepājas teātra aktieris Ēriks Vilsons skolēniem neparastā veidā, iesaistot arī
viņus, demonstrē R. Blaumaņa noveles “Nezāle” uzvedumu.
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Policijas hronika
Neretā, sabiedriskā vietā 1999. gadā un 1997.

gadā dzimušie  lietoja alkoholiskos dzērienus 
Notikuma datums: 11.10.2018. 9:00 Noti-

kuma vieta: Neretas novads, Neretas pagasts,
Nereta, Raiņa iela

Pēdējais lēmums: Sastādīts admin.pārk. pro-
tokols  

*** 
Neretā A/M VOLVO XC60 nozagta dekora-

tīvā reste. 
Notikuma datums: 15.10.2018. 9:26
Notikuma vieta: Neretas novads, Neretas pa-

gasts, Nereta, Kalēju iela
*** 

Pilskalnē 1954.gadā dzimušais vadīja A/M
VW GOLF, būdams alkohola reibumā (0,9292
promiles) bez vadītāja apliecības.

Notikuma datums: 21.10.2018.11:17
Notikuma vieta: Neretas novads, Pilskalnes

pagasts, Pilskalne, Nākotnes iela
*** 

1954. gadā dzimušais vadot A/M TOYOTA
HILUX uzbrauca meža dzīvniekam (stirnai),
kas pēkšņi izskrēja priekšā automašīnai. Bojāts
auto.

Notikuma datums: 31.10.2018. – 31.10.2018,
9:45

Notikuma vieta: Neretas novads, Pilskalnes
pagasts

*** 
Neretā 1987. gadā dzimušais atradās sabied-

riskā vietā alkohola reibumā cieņu aizskarošā
izskatā.

Notikuma datums: 02.11.2018. 9:30
Notikuma vieta: Neretas novads, Neretas pa-

gasts, Raiņa iela
Pēdējais lēmums: Sastādīts admin.pārk. pro-

tokols 
*** 

Neretas novadā notika sadursme starp 1999.
gadā dzimušās vadīto A/M MERCEDES BENZ
un 1942. gadā dzimušās vadīto A/M VW GOLF.
Cietušie nav, bojāts transports.

Notikuma datums: 02.11.2018. 17:52
Notikuma vieta: Neretas novads, Mazzalves pa-

gasts, Ceļš: Vecumnieki – Nereta – Subate 28 km
*** 

Neretā no mājas pagalma nozagts  velosipēds
150 euro vērtībā.

Notikuma datums: 04.11.2018. 14:43
Notikuma vieta: Neretas novads, Neretas pa-

gasts, Nereta, Kalēju iela
Pēdējais lēmums: Uzsākts kriminālprocess 

Mežizstrādes
uzņēmējiem un

mežu īpašniekiem!

27.11.2018.  plkst. 10:00

Mežizstrādes uzņēmēji 
un mežu 

īpašnieki tiek aicināti 
uzsemināru

Jaunjelgavā, Meža ielā 4

Programmā:
Vispārējā iepazīšanās ar uz-
ņēmumu SIA  “Billerudkors -
nas Latvia” un „MV Tara“,
Kokmateriālu cenas Latvijā,
ekskursija pa abu uzņēmuma
ražotnēm.

Dalībnieku skaits ierobežots!

Pieteikšanās un precīzāka
informācija zvanot

 Kristīnei Blokai 
mob. 22020585
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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.

2.12. plkst. 15.00 – Ērberģē Eņģeļu egles iedegšana
Decembrī – pie Pilskalnes pagasta pārvaldes Eņģeļu

egles iedegšana
9.12. plkst. 17.00 - Ziemassvētku egles iedegšana

Neretas tirgus laukumā. Turpinājumā Neretas kultūras
namā Adventes koncerts

Decembrī - Neretas novada pašvaldības zālē svinīgs
pasākums "Simtgades bērni"

15.12. plkst. 10.00 – Ērberģes dienas centra zālē
pasākums Mazzalves pagasta senioriem

21.12. plkst. 11.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes
zālē Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bēr-
niem

21.12. plkst. 14.00 – Sproģu saieta namā Ziemas-
svētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

Decembrī –  Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”
Saulgriežu svinēšana 

Decembrī – Neretas PII “Ziediņš” Ziemassvētku
pasākums  pirmsskolas vecuma bērniem 

Decembrī plkst. 9.00 – Neretas kultūras namā Zie-
massvētku tirdziņš 

25.12. plkst. 21.00 – Neretas kultūras namā Zie-
massvētku balle ar “Lauku muzikantiem”

Decembrī – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē Zie-
massvētku tirdziņš 

Decembrī – Sproģos Mazzalves pašdarbības kolek-
tīvu Ziemassvētku koncerts 

Sīkāka informācija un pasākumu precīzi laiki un da-
tumi būs pieejami decembra sākumā Neretas novada
mājaslapā www.neretasnovads.lv – Pasākumu kalen-
dārs un afišās. 

Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Kas palīdz, kad asaras sēj. 

(E.Veidenbaums) 

Daudz laimes un veselības visiem 
novembra mēneša jubilāriem! 

Neretas novada dome

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā  decembrī

Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
līdz 15. novembrim

Reģistrēts 1 jaundzimušais 
Mūžībā aizgājuši 4 novada iedzīvotāji


