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Latvijas valsts simtgade ir vērienīgā-
kais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē.
Pirms simts gadiem mūsu valsts un tās ie-
dzīvotāji ieguva tik ilgi loloto brīvību un
neatkarību. Ikvienam īstenam latvietim,
savas zemes patriotam, novembris ir
svētku un pārdomu laiks. Plašā svinību
programma un daudzveidīgās izstādes
novadā ir apliecinājums mūsu kultūras iz-
cilībām, dzīvesveida vērtībām un inova-
tīvajam garam. Mēs izzinām, radām un
svinam Latvijas nākotni!

18. novembrī Neretas kultūras namā
norisinājās vērienīgs simtgades pasā-
kums. Pirms svētku sākuma Neretas no-
vada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis svinīgi nolika ziedus pie
pieminekļa “Sāga”. Neretas luterāņu drau-
dzes mācītājs Aldis Pavlovičs aizlūdza par
tiem, kas atdevuši savas dzīvības, lai mēs
šodien varētu dzīvot brīvā valstī. 

Svinīgi ienesot sarkanbaltsarkano ka-
rogu kultūras namā, domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis sveica visus Latvijas valsts
svētkos. Savā uzrunā, izejot cauri vēstures
līkločiem, atgādināja to, ka mēs varam
būt lepni, ka dzīvojam brīvā valstī. Tradi-
cionāli tika pasniegti pašvaldības goda
raksti, kurus saņēma darbīgākie, čaklākie
un godprātīgākie novada iedzīvotāji. Tie

bija: Viktorija Trukša, Aija Jakubone, Rai-
monds Markūns, Andrejs Bringmanis,
Dzidra Zariņa, Sandra Lozina, Elmārs
Vectirāns, Edmunds Klimovičs, Rasma
Strode un Sandra Rusiņa. 

Īpašs veltījums Latvijas simtgadei un
Neretas novadam bija divpadsmit vietējo
iedzīvotāju ieraksts grāmatā “Neretas no-
vada ļaudis Latvijas 100 gados”. 

Turpinājums 3.lpp. 

Latvija kā neatkarīga valsts 100 gadus

Neretas novada pašvaldības Goda rakstu saņēmēji kopā ar Neretas novada
domes priekšsēdētāju Arvīdu Kviesi.
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„Viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un
viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem
citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija
ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami,
sargāja naktī savus lopus, un Tā Kunga eņ-
ģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spo-
žums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet
eņģelis uz tiem sacīja: Nebīstieties, jo redzi,
es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem
ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzi-
mis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas
Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradī-
sit bērnu autos ietītu un silē gulošu.“ Un pie-
peši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze;
tie slavēja Dievu un sacīja: „Gods Dievam
augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem
labs prāts.“ (Lūkasa evaņģēlijs 2:7-14)

Ar šiem vārdiem no Bībeles sveicu  Ne-
retas novada un pagasta iedzīvotājus. Tie
ir vārdi, kuri attiecas uz mums visiem.
Protams, katrs varam izvēlēties ko ar tiem
darīt; ieklausīties vai paskriet garām. No
sirds vēlu sadzirdēt eņģeļa vārdus un pie-
redzēt Dieva tuvumu. Mēs dzīvojam ļoti
trokšņainā un steidzīgā laikmetā. Tāpēc
iesaku vēsti, kas skan no debesīm, pārdo-
māt vienatnē un klusumā, ziedojot Ziem-

svētku brīnumam vismaz 20 minūtes
dārgā laikā. Protams, var veltīt arī pus-
stundu vai vairāk.  Ļauj vārdiem sevi uz-
runāt tā, lai nekas netraucētu. Sākumā
atvēli kādas minūtes lai nomierinātos. Var
palīdzēt iedegtas sveces liesmas vērošana.
Var ļaut sev ieelpot egļu skuju smaržu. Tad
skaļi un arī klusām vairākas reizes lēnam
izlasi tekstu. Uzraksti to ar savu roku uz
kādas Ziemsvētku atklātnītes.  Ļauj vēstij
sevī atbalsoties. Ieklausies. Pievērs uzma-
nību tam, kas Tevī rada vislielāko mieru
un prieku.  Pasvītro sev visvarīgākos vār-
dus. Lieto miera un prieka avotu savā
dzīvē. Tāpēc pamēģini katru dienu līdz
Kristus piedzimšanas svētku  laika noslē-
gumam,  6. janvārim  Zvaigznes dienai, at-
rast 20 minūtes vai vairāk, lai ieklausītos
lielajā un skaistajā Ziemsvētku brīnumā.
Sākumā un noslēgumā vari sacīt lūgšanu
saviem vārdiem vai lietot kādus uzrakstī-
tus vārdus, piemēram, “Mūsu Tēvs debe-
sīs” lūgšanu.  Vari nēsāt Ziemsvētku
atklātnīti sev līdzi un lietot to savos vie-
natnes un klusuma brīžos.  

No sirds lūdzos, lai mums visiem izdodas
patiešām sadzirdēt. Mierpilnus un priecīgus

Ziemassvētkus! Gaišu sirdi 2019.gadā! 

Sēlpils iecirkņa prāvests un Neretas
luterāņu draudzes mācītājs 

Aldis Pavlovičs

Dievkalpojum Neretas novada 
luterāņu draudzēs:
23.12. 4. Advente
Neretas draudzē plkst.10.00
24.12. Jēzus Kristus piedzimšanas 
svētvakars
Gricgales draudzē plkst.14.00
Ērberģes draudzē plkst.16.00
Mazzalves draudzē plkst.18.00
Neretas draudzē plkst.18.00
Zalves draudzē plkst.11.00
25.12. 1.Ziemsvētki
Neretas draudzē plkst.18.00 
30.12.Svētdiena pēc Kristus 
piedzimšanas svētkiem
Neretas draudzē plkst.10.00
31.12. Vecgada diena
Neretas draudzē plkst.17.00
06.01.Zvaigznes diena
Neretas draudzē plkst.10.00

Ziemsvētkus gaidām, Ziemsvētkus svi-
nam, priecājamies par saulgriežiem, kas
vēstī jaunas vasaras tuvošanos un par Ziem-
svētku atlaidēm veikalos priecājamies. Bet
vai Ziemsvētki ir kaut kas labs vien tikai
tādēļ? 

Mums ir vajadzīgs Jēzus - Ziemsvētkos
dzimušais. Savās baznīcās Viņu redzam Bet-
lemes silītē kā bērnu, kurš mums pretī
sniedz savas atvērtās rokas. Ko gan Viņš
vēlas? Vien tikai mūsu sirds mīlestību, un vēl
arī kaut ko visai neparastu – Viņš vēlas, lai
mēs atdotu Viņam savus GRĒKUS. Tā
Jēzum būtu visiepriecinošākā dāvana Viņa
Dzimšanas dienai; jo tieši tādēļ Viņš šai pa-
saulē vēlējās piedzimt, lai atbrīvotu no grēka
ikvienu kurš to gribēs un Viņam lūgs.
“Dieva Dēls kļuva cilvēks, lai mēs varētu kļūt
par Dieva bērniem”.(sv.Augustīns). “Ikviens
kas tic, iemanto mūžīgo dzīvi”, saka Jēzus.
Viņš vietu mums ir sagatavojis nevis mūsu
mīļotās Tēvzemes kapsētā, bet gan sava Tēva

mūžīgās dzīves Valstībā, kur Dieva bezgalī-
gās Mīlestības apskāvienos īstenosies mūsu
dvēseles ilgas pēc Mīlestības un Patiesības. 

Jēzum piedzimstot Bētlemē, eņģeļi debe-
sīs dzied:”Gods Dievam augstumos un
miers virs Zemes labas gribas cilvēkiem!”
Šajos vārdos ir izteikts mūsu dzīves skaistā-
kais uzdevums un tajos atrodama “laimes
atslēdziņa”. Laimīgi esam tad, kad dvēselē
mājo miers - Dieva miers. Kā to iemantot?
Iemantojam tad, kad konsekventi gribam
dzīvot DIEVA GODAM un Viņa Mīlestībai
veltītu dzīvi, kad Jēzus kļūst svarīgs ikdienā
un paklausām Dieva Bauslībai – Mīlestības
Likumam. Jēzus Māte Marija saka: “Mīļie
bērni, ticība ir brīnišķīgs noslēpums, kas gla-
bāts sirdī. Ticība ir draudzības attiecības
starp Debesu Tēvu un Viņa bērniem; ticību
pazīst pēc mīlestības, kāda jums ir pret
visām Dieva radībām. Palīdziet visiem iepa-
zīt Jēzus Mīlestību. Manas mīlestības apus-
tuļi, uzticieties Jēzum. Ar gavēni un lūgšanu

ir iespējams apturēt pat karus. Dārgie bērni,
lūdzieties par mieru! Bez lūgšanas nebūs
nedz miera, nedz prieka, nedz mūžīgās dzī-
ves.  Lai miers valda jūsu sirdīs, jūsu ģimenēs
un pasaulē. Jēzus ir Miera Karalis; tuvojie-
ties, mīļie bērni, Viņam ar sirds lūgšanu un
jūs iemantosiet mieru savā dvēselē.”(no
Medjugorjes vēstijumiem).

Nāksim pasmelties Dieva Mieru Jēzus
Dzimšanas svētku Dievkalpojumos, 24.de-
cembrī plkst. 17.00;  25.decembrī plkst.
9.00; 26.decembrī plkst. 13.00. Dievkalpo-
jumi notiek tāpat katru svētdienu plkst.
9.00. Jēzus un Māte Marija priecājas par ik-
vienu no mums, kad atnākam pie Viņa;
priecājas ne tādēļ, ka no mums ko varētu
ņemt, bet gan tādēļ, ka ilgojas dot mums
mūžīgas dzīves dāvanu un dvēseles mieru,
kas dara mūs laimīgus pat jau šajā pasaulē.

Neretas Rom.katoļu draudzes 
prāvests Andrejs Trapučka

vienmēr Jūsu rīcībā, tel. 29190359

Ir Adventes laiks – gaiša prieka un gaidīšanas laiks. Tuvojas
svētvakars un arī gadu mija jau nav aiz kalniem. Tas ir laiks, kad
atskatāmies uz paveikto un nospraužam nākotnes mērķus.

Kopīgiem spēkiem šogad paveikts daudz labu darbu. Vislie-
lākie finanšu līdzekļi ieguldīti Skolas ielas sakārtošanā Ērberģes
ciemā. Šeit pārbūvēta un noasfaltēta iela vairāk nekā kilometra
garumā. Lai uzlabotu satiksmes un gājēju drošību, trotuārs ir iz-
būvēts Pilskalnē. Novada pagastos tiek sakārtoti daudzdzīvokļu
māju jumti un labiekārtotas ēkas. Remontdarbi norit Neretas
kultūras nama telpās un autoostā. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā veikti ēdnīcas remontdarbi, bet Mazzalves pamat-
skolā ierīkots mājturības kabinets. Siltināšanas darbi norit Die-
nas centra ēkai Mazzalvē, bet teritorijas labiekārtošana pie
Neretas bērnudārza. Lielāki vai mazāki darbi tiek veikti katrā
novada pagastā. Paldies ikvienam, kurš ar savu darbu un pie-
mēru sekmē mūsu novada un visas valsts attīstību! 

Nākamgad novadā turpināsim ielu sakārtošanas programmu.
Realizējot starpvalstu projektu, turpināsim pilnveidot novada
kultūras infrastruktūru. Tā ietvaros jāizbūvē estrāde Mazzalvē
un jāsakārto Neretas kultūras nama telpas. Jāpiebilst, ka, no
mums neatkarīgu apstākļu dēļ, šī projekta īstenošana kavējas,
taču joprojām ceram uz veiksmīgu iznākumu. 

Aizvadītais gads pagāja Latvijas lielās jubilejas zīmē. Plašu
kultūras programmu varējām baudīt visa gada garumā. Pavasarī
to iesākām ar reģionālajiem skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem. Tiem sekoja plašākais kultūras pasākums Neretas
mūsdienu vēsturē – tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”. Pilskalnē
notika akcijas “Izgaismo Latviju” pasākums. Tad sekoja vispā-
rējo latviešu Dziesmu un deju svētku nedēļa, kas atmiņā paliks
kā piepildīts un krāšņs laiks simtgades pasākumu virknē. Šova-
sar norisinājās arī kārtējie novada svētki. Savukārt novembris
bija Latvijas valsts proklamēšanas simtgades svētku kulminācijas
mēnesis. Piemiņas brīži, svinīgi un saviļņojoši pasākumi noritēja
visos pagastos, skolās un novada centrā.

Latvijas jubilejas gada pasākumi aizvadīti cienīgi, tāpēc gribu
teikt paldies visiem, kuri piedalījās svētku tapšanas procesos.
Paldies daudzajiem pasākumu apmeklētājiem, kuri nepalika vie-
naldzīgi, baudīja un priecājās par skaistajiem svētkiem.

Tūlīt klāt būs Ziemassvētki – prieka, brīnumu un arī pār-
domu laiks. Svētki, kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad
sirdis atveras labiem darbiem un labām domām. Novēlu visiem
novadniekiem priecīgus, baltus un mīļus Ziemassvētkus! Vese-
lību, laimi un labklājību Jaunajā 2019. gadā!

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis

Priecīgus, baltus un mīļus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno 2019. gadu!
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Neretas novada domes
8.novembra ārkārtas

sēdē pieņemtais lēmums
Nolēma noslēgt vienošanos par grozījumu veikšanu 2018.gada

1.oktobra līgumā Nr. 2.3-54/18/174-LI ar SIA “Vidusdaugavas
SPAAO” par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodroši-
nāšanu Neretas novada teritorijā ar 2019.gada 1.janvāri:

l dabas resursa nodokļa likmi nosakot 5,16 euro  par 1 m3, pie-
vienotās vērtības nodokli piemērojot saskaņā ar likumu;

l apsaimniekotāja pakalpojuma maksu klientam nosakot 18,53
euro par 1 m3 , pievienotās vērtības nodokli piemērojot saskaņā ar
likumu

Apstiprināja 2018.gada 6. novembrī notikušās Neretas  novada
pašvaldības kustamās mantas -  traktora T-40 AM  izsoles rezul-
tātus,  un saskaņā ar Neretas novada pašvaldības apstiprinātās iz-
soles komisijas protokolu Nr.IZ-2018/6Z, atsavināja izsoles objektu
pretendentam par nosolīto cenu 850 EUR.

Neretas novada domes
22.novembra sēdē
pieņemtie lēmumi

Apstiprināja Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.7/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanu un uzskaites kārtību Neretas novadā” un Nr.8/2018 “Par sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā” projektus, un
saistošos noteikumus Nr.9/2018 “Grozījumi Neretas novada pa-
švaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 

Nolēma veikt izmaiņas 23.11.2017. Neretas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, grozot
samaksas kārtību deputātiem un komisiju locekļiem. Grozījumi
stāsies spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.  

Nolēma veikt izmaiņas Neretas novada pašvaldības amatu sa-
rakstā 2019. gadam, kuras stāsies spēkā no 2019.gada 1.janvāra 

Apstiprināja Neretas sociālās aprūpes centra vienas gultas
vietas izmaksas dienā 16.38 EUR, kas stāsies spēkā ar 2019.gada
1.janvāri

Piešķīra Neretas SAC finanšu līdzekļus 3300 EUR apmērā ceļa
izdevumu segšanai Nevalstiskās palīdzības organizācijas AIMA
Francijā sagādātās kravas attransportēšanai.

Nolēma noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada pa-
švaldību par likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 4.punktā no-
teiktās autonomās funkcijas deleģēšanu Aizkraukles novada
pašvaldības pilnvarotai personai - Aizkraukles sporta skolai, lī-
gumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par reģiona galvenās biblio-
tēkas funkciju veikšanu un finansēšanu un Deleģēšanas līgumu ar
Kokneses novada domi par likuma „Par pašvaldībām” pirmās
daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt savas
administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) dele-
ģēšanu Kokneses novada domes pilnvarotai personai Kokneses ap-
vienotai pašvaldību būvvaldei. Visu līgumu darbības laiks ir no
2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz Neretas novada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem „Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” piešķīra
pabalstus nozīmīgā dzīves jubilejā  5 personām kopsummā 260
EUR,  pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 4 personām kop-
summā 850 EUR, pabalstu par aizgādni ieceltām 14 personām
kopsummā 945 EUR, pabalstu Ziemassvētkos (Ziemassvētku pa-
ciņa) 396 bērniem un 216 ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klien-
tiem, vientuļajiem pensionāriem un pirmās grupas invalīdiem
kopsummā 2376 EUR.

Nolēma nodot bez atlīdzības daļu no zemes gabala dzīvokļa Nr.
4, kas atrodas “Gundegas”, Sproģi, Zalves pagastā, uzturēšanai

Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam „Līņi” Pilskalnes pa-
gastā zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība un nekustamajam īpašumam „Klēts”
Mazzalves pagastā  zemes lietošanas mērķi - lauksaimnieciska rak-
stura uzņēmumu apbūve.

Zemes vienībām Zalves pagastā nolēma mainīt nosaukumu no
“Vēsmas” uz “Ārmanīši”.

Atļāva atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu „Ozoli”,
Zalves pagasts, Neretas novads, pārdodot to par brīvu cenu. 

Nolēma iznomāt pašvaldībai piekrītošos  divus zemes gabalus
Mazzalves pagastā ar platībām 0.62 ha  un 2.0 ha, paredzot termiņu
līdz 2028.gada  31.decembrim. Nomas maksa - 1.5% apmērā no
iznomāto zemes gabalu kadastrālās vērtības.

Nolēma anulēt deklarēto dzīvesvietu 1 personai Zalves pagastā. 

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

Turpinājums no 1.lpp. 

Sākot ar 1918. gadu ik pēc desmit gadiem katrā desmitgadē
bija cilvēki, kas ar savu darbu, entuziasmu, apņēmību savā veidā
ir cēluši un veicinājuši Neretas novada atpazīstamību. Tāpat ir
arī lieli savas valsts patrioti. Laikā no 1918. – 1928. gadam grā-
matā parakstījās Jānis Tauriņš, no 1929. – 1938. gadam Artūrs
Freimanis un Mirdza Blimberga, no 1939. – 1948. gadam Zinta
Kamola un Ilga Cera, no 1949. – 1958. gadam Uldis Grietiņš,
no 1959. – 1968. gadam Andris Grīnvalds, 1969. – 1978. gadam
Iveta Kippari, no 1979. – 1988. gadam Aleksandrs Ņikitins,
1989. – 1998. gadam Aija Šolmane, 1999. – 2008. gadam Pēteris
Pavlovičs, no 2009. – 2018. gadam Zane Dubinska. Šī grāmata
būs paliekoša vērtība un atmiņas nākamajām paaudzēm. Iespē-
jams, ka tā ik gadu tiks papildināta arī ar citiem darbīgiem cil-
vēkiem.  

Sveikt novada ļaudis un Latviju simtgades svētkos ieradās cie-
miņi no Lietuvas. Koncertu “Man citas zemes nevajag” sniedza
grupa “Sestā jūdze”. 

Pirms un pēc pasākuma ikviens Neretas kultūras nama ma-
zajā zālē varēja apskatīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
audzēkņu “Mākslas dienu – 2018” praktisko nodarbību laikā
veidoto kopdarbu “Sveicinām Latviju”, Neretas novada pašval-
dības fotokonkursa “Mans Neretas novads” fotogrāfiju izdrukas
un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” no Neretas novada
ļaužu privātajām kolekcijām veidoto ceļojošo izstādi “100 rak-
stainie latviešu cimdi Latvijas simtgadei”. 

Pasākuma kulminācijā plkst. 20.00 ikviens tika aicināts ārā,
lai baudītu Latvijas valsts simtgades svētku salūtu. 

Agnese Putniņa

Latvija kā neatkarīga valsts 100 gadus
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Ik gadu visā Latvijā 11. novembrī no-
risinās dažādi vērienīgi pasākumi par
godu Lāčplēša dienai. Viens no tradicio-
nālākajiem apliecinājumiem šiem svēt-
kiem ir Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kas
notiek teju vai katrā Latvijas novadā. Arī
Neretas pagastā, siltās drānās ietērpušies
un ar degošām lāpām rokās, gan mazi,
gan lieli devās no Neretas kultūras nama
uz Ķesteru kapsētu, lai pieminētu pirms
99 gadiem notikušās Latvijas valsts armi-
jas izšķirošās cīņas ar Bermonta karas-
pēku. Pateicoties mūsu tautas varoņiem,
mēs šodien varam dzīvot brīvā Latvijā. To
nelielā stāstījumā pie Lāčplēša Kara Or-

deņa kavalieru kapiem Augusta Aperjota
un Jāņa Kramiņa apstiprināja arī  Neretas
novada novadpētniecības muzeja vadītāja
Lidija Ozoliņa. Neretas pagasta pārvaldes
vadītājs Juris Zālītis izteica gandarījumu
par to, ka pasākums tiek apmeklēts vecā-
kiem kopā ar bērniem. Tāpat aicināja ap-
meklēt arī pārējos pašvaldības rīkotos
Latvijas valsts simtgades pasākumus. Pa-
triotiskas dziesmas dziedāja Neretas kul-
tūras nama sieviešu vokālais ansamblis
“Kadence”. 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidussko-
las skolniece Erīda Cepurīte pasākuma
apmeklētājus iepazīstināja ar stāstu, kāpēc

11. novembri dēvē par Lāčplēša dienu.
Jau tālajā 1919. gadā rakstnieks un Tautas
padomes pārstāvis Kārlis Skalbe Latvijas
armijas cīņu pret Rietumkrievijas brīv-
prātīgo armiju, kuru veidoja vācieši un
krievi, simboliski salīdzināja ar Andreja
Pumpura radītā mitoloģiskā tēla Lāčplēša
cīņu ar Melno bruņinieku. Savukārt, Lat-
vijas armijas karavīru cīņas garu un spēju
uzupurēties nosauca par “Lāčplēša garu.”
Nepilnu gadu pēc Latvijas armijas uzvaru
pār Bermonta – Avalova karaspēku Sa-
tversmes sapulce lēma par jauna apbalvo-
juma – Lāčplēša Kara ordeņa – izveidi. Tā
simboliskais dibināšanas datums bija
1919. gada 11. novembris, bet devīze “Par
Latviju!”.  

Turpinājumā ikviens bija aicināts uz
Neretas novada novadpētniecības mu-
zeju, lai baudītu siltu piparmētru tēju un
pīrādziņus. Sagaidot Latvijas valsts simt-
gadi, Neretas novada  novadpētniecības
muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa vāca dažā-
das paliekošas vēstures liecības par Ne-
retu laikmeta griežos. Īpašā izstādē varēja
aplūkot Neretu pirms vairākiem gadiem.
Daudzi ar interesi aplūkoja tā laika ēkas
un cilvēkus. Mēģināja rast atbildes par to,
kas saglabājies līdz mūsdienām. 

Tāpat muzejā tika atvērta ceļojošā lat-
viešu rakstaino cimdu izstāde, kas pirms
tam bija apskatāma Jāņa Jaunsudrabiņa
muzejā “Riekstiņi”. 

Agnese Putniņa

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu
neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār
Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto
Bermonta karaspēku 1919. gada 11. no-
vembrī. 

Godinot brīvības cīņu dalībnieku pie-
miņu, arī Mazzalves pagasta Ērberģē 11.
novembrī ik gadu tiek rīkots Lāpu gājiens.
Šogad gājienu kuplināja Aizkraukles Ze-
messardzes 55. kājnieku bataljona zemes-
sargi. Gājiens pulcēja Mazzalves
iedzīvotājus, ģimenes ar bērniem, tas tra-
dicionāli notika no Mazzalves pamatsko-
las līdz pagasta pārvaldei, kur tā
dalībniekus sagaidīja un uzrunāja Maz-
zalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte
Odiņa.  Pēc tam sekoja pulcēšanās Va-
roņu piemiņas vietā, kur uzrunu teica Ze-
messardzes 55. kājnieku bataljona
kaprālis Klāvs Bajinskis, Mazzalves pa-
matskolas direktors Aivars Miezītis un
skolotājs, arī zemessargs Kaspars Baltacis. 

Tad gājiena dalībnieki devās atpakaļ uz
skolu, kur kamīnzālē notika tikšanās ar
Aizkraukles Zemessardzes 55. kājnieku
bataljona zemessargiem. Klāvs Bajinskis
un zemessargi, kuri ikdienā ir lauksaim-

nieki, pastāstīja par Latvijas Zemessardzi,
par tās mērķi un uzdevumiem, zemes-
sargu pienākumiem un ikdienu. Ikviens
varēja uzdot sev interesējošos jautājumus.
Klātesošie uzzināja, kā var kļūt par ze-
messargu, par to, kādas prasības tiek iz-
virzītas pretendentiem, kādas iespējas un
priekšrocības ir zemessardzē dienējo-

šiem, par Latvijas Zemessardzes militāro
aprīkojumu un ekipējumu. Tikšanās pa-
gāja sirsnīgā, nepiespiestā gaisotnē, cienā-
joties ar karstu tēju un pīrādziņiem.

Solveiga Koklevska,
kultūras darba organizatore 

Mazzalves pagastā

Lāčplēša dienas pasākums Mazzalvē 

Par Latviju
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Simtgadi sagaidot…
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” 9. novembrī pulcējās

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni, skolotāji, Neretas
pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis un citi interesenti, lai ap-
balvotu skolēnu fotokonkursa “Mana Nereta, Latvijas simtgadi
gaidot” nominantus, prezentētu ļoti īpašu dzejoļu grāmatiņu “Mēs
visi mazas Latvijas esam” un kopīgi atklātu Latvijas valsts simt-
gadei veltīto ceļojošo, neretiešu adīto rakstaino cimdu izstādi.

Fotokonkursa “Mana Nereta, Latvijas simtgadi gaidot”
noslēgums

Jau pavasarī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājas,
sadarbībā ar muzeja vadītāju un  Jaunsudrabiņa biedrību, izsludi-
nāja īpašu fotokonkursu “Mana Nereta, Latvijas simtgadi gaidot”.
Tas būtu veltījums arī Neretas 720. gadskārtai. Tika noteikts, ka
netiks izdalītas godalgotas vietas, bet labākos darbus izmantos mu-
zeja sagatavotās novadnieku dzejoļu grāmatas “Mēs visi mazas Lat-
vijas esam” ilustrēšanai. Aktivitāte bija liela – 24 dalībnieki un
daudzveidīga tematika.  Pasākuma laikā skolotāja Egija Apiņa uz-
teica katra skolēna redzējumu par savu Neretu. Ikvienu konkursa
dalībnieku sveica ar Jaunsudrabiņa biedrības un muzeja  pateicības
rakstu, ikkatrs saņēma vienas – labākās fotogrāfijas izdruku. La-
bākie  astoņi foto attēli tika izmantoti grāmatas ilustrēšanai un fo-
togrāfiju autori saņēma arī šo dzejoļu grāmatiņu.

Neretas novadnieku 100 dzejoļi Latvijai
Kas ir šis īpašais izdevums? To muzeja vadītāja  atklāja ar Jāņa

Jaunsudrabiņa 1952. gadā rakstītiem vārdiem: “Neretas dzejas kalna
pakājē sēd Zenta Liepa un vij savu dzejas vainagu; savu laiku augšā
pabijis Jānis Jaunsudrabiņš, mierīgi laižas lejup; no otras puses Velta
Toma strauji dodas augšup; bet Jānis Veselis stāv pašā augstākajā
vietā, kā ar saviem spēka gadiem, tā ar savu pilnvērtīgo mākslu”. 

Viņi ir neretieši, trimdinieki, savos darbos iemūžinājuši Ne-
retu, Sēliju, Latviju.  Kā paskaidroja Ilze Līduma, Latvijas simtga-
dei veltītajā muzeja programmā viens no projektiem bijis izdot
mūsu novadnieku Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Veseļa, Zentas Liepas
un Veltas Tomas dzejoļu grāmatiņu, ietverot tajā simts dzejoļus.
Grāmatas nosaukumam “Mēs visi mazas Latvijas esam” izmantots
Zentas Liepas dzejoļa virsraksts. Šajā dzejoļu krājumā pirmo reizi
Latvijā ikviens varēs iepazīt Zentas Liepas un arī Jāņa Veseļa dzeju,
kurš visiem pazīstams vairāk kā rakstnieks. Pieminot katru au-
toru, skolēni nolasīja viņu dzejoļus, ko  bija sagatavojuši.  

100 latviešu rakstainie cimdi Latvijas simtgadei
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Kultūras ministrijas Latvi-

jas valsts simtgades birojs un cimdu meistari aicināja ikvienu ie-
saistīties akcijā “Cimdotā Latvija” un valsts 100. dzimšanas dienā

sarūpēt sev pašiem un dāvināt citiem vienu no senākajām Lat-
vijas cilvēku vizītkartēm – rakstainus cimdus. 

Kā atklāja Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja
Ilze Līduma, šis projekts radās spontāni, jo sākumā bija vēlme
muzejā izveidot nelielu cimdu izstādi. Apzinot vairākus cimdu
adīšanas meistarus, kaimiņus un paziņas, atsaucās daudzi (20).
Cimdu pāru skaits ātri vien tuvojās simtam. Tas nozīmēja, ka ir
iespēja veidot īpašu Latvijas valsts simtgadei veltītu 100 latviešu
rakstaino cimdu pāru izstādi. Tādu izstādi bija vērts parādīt
visam Neretas novadam. Atklāja to “Riekstiņos”, bet tālāk cimdi
aizceļoja uz Neretas novada novadpētniecības muzeju un noslē-
gumā Neretas kultūras namā, kur notika Latvijas valsts jubilejas
svinīgais sarīkojums, tos ikviens varēja apskatīt. 

Atklājot cimdu izstādi, muzeja vadītāja Ilze Līduma uzsvēra,
ka latviešu rakstainie cimdi ir domāti ne tikai tam, lai sasildītu
rokas, bet tajos jau izsenis adītājs iepina stāstījumu par Latvijas
vēsturi. Ikviens tajos ieadīja senas rakstu zīmes un Latvijas dabas
krāsas. Izstādē varēja aplūkot mūsu novada cilvēku darināju-
mus, kas tapuši ne tikai mūsdienās, bet arī pagājušajā gadsimtā,
izpētīt daudzveidīgos krāsu salikumus un rakstu zīmes. Novēr-
tējumu guva arī Jāņa Jaunsudrabiņa mātes Ievas Jaunsudrabiņas
1920-tos un Lates Zeltiņas 1930-tos gados adīto Neretas cimdu
kopijas. Jaunsudrabiņa mātes pašas adītos cimdus varēja skatīt
fotogrāfijā. Ikviens izstādes apmeklētājs atzinīgi novērtēja dū-
raiņu pārus, teju katrs atrada savas mīļākās krāsas un rakstu
zīmes. Tāpat muzeja vadītāja mudināja ikdienā nēsāt rokassprā-
dzi ar sev tuvu latviešu rakstu zīmi. 

Tradicionāli pasākums noslēdzās pie tējas vai kafijas krūzes
ar sarunām – neformālām, bet dziļām un patiesām.   

Agnese Putniņa

Pasākuma apmeklētāji ieskauti novada iedzīvotāju latviešu
rakstainajos cimdos. 

Kas ir Tēvzeme? Tā ir vieta, kur var atgriezties ar domu, ka tevi
kāds gaida.  Gaidīt var mamma, kas bērnībā pirms miega lasīja pa-
sakas, tētis, kas iemācīja iesist dēlī pirmo naglu, pat suns, kas spē-
lējās ar tevi katru dienu, kad bijām mazi un neveikli.

Gaida arī Latvija – valsts, kas veido tevi un mani par latvieti, kas
iesakņojas un iesakņosies šajā zemē ar senām tradīcijām, tautas-
dziesmām, teikām. Dzimtene – tā ir pārliecība, ka te varēsi atgriez-
ties vienmēr gan lietainās, gan ziemas sala dienās.

Ar tādu domu 13. novembra pēcpusdienā Mazzalves pamatskolas
skolēni, skolotāji un vecāki, kuri bija atnākuši svinēt svētkus kopā ar
bērniem un skolas kolektīvu kuplā pulkā, iededza svecītes  Latvijas
simtgades kontūrā, tā apliecinot savu mīlestību, piederību ģimenei,
skolai, pagastam, Latvijai. No sirds izskanēja arī Zandas Zariņas un
Amandas Lokesas skandētie dzejoļi par Latvijas skaistumu.

Tad visi devāmies uz skolas kamīnzāli, kur svinīgajā daļā dzie-
dājām himnu un skolas direktors pateicās skolēniem par augstiem
sasniegumiem mācībās, sportā un olimpiādēs.  

Koncertdaļā skolēni kopā ar  pulciņu vadītājām bija sagatavojuši
programmu “Uguns. Zeme. Gaiss. Ūdens”. Skanēja dziesmas, tika
izstāstītas teikas, tika izdejotas dejas.  

Sapratām, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, ka
mēs izbaudām četrus gadalaikus, mums ir daudz svētku, ka mums
ir skaista mūzika, dabas skati, sirsnīgi cilvēki un unikāla kultūra. 

Mēs lepojamies ar savu valsti un savu valodu, tāpēc skolēni kon-
certa noslēgumā no sirds teica vārdus “Mēs sveicam savu zemi
dzimšanas dienā!”

Silvija Lisovska

Mums ir lepnums sirdī

Mazzalves pamatskolas skolēnu kopkoris.
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Valsts svētkos PII “Ziediņš”  
izzina Latvijas bagātības 

Atzīmējot Latvijas 100. gadadienas svi-
nības, 15. novembrī PII “Ziediņš” telpās
norisinājās īpašs pasākums pulcējot visu

grupiņu bērnus, audzinātājas un skolo-
tāju palīgus. Jau vairākas dienas iepriekš
bērnudārza noformējums liecināja par

svētku tuvošanos. Uzraksts “Latvijai 100”,
ienākot bērnudārzā, ik dienu katram at-
gādināja par to, ka ne tikai Latvijai, bet arī
mums pašiem tuvojas nozīmīgi svētki. Iz-
gaismotais gājēju celiņš ar neskaitāmām
mirdzošām svecīšu liesmiņām, pastipri-
nāja svētku noskaņu.  

Īpašajā svinīgajā pasākumā bērni kopā
ar skolotājām nodziedāja Latvijas valsts
himnu. Tālāk katra grupiņa viesiem – tī-
ģerim un zebrai no Āfrikas – dziesmās,
dzejoļos un dejās izstāstīja, ar ko tad mēs
Latvijā lepojamies. Viņiem tas bija kas
jauns un nedzirdēts, jo Āfrikā klimats,
daba un dzīvnieki ir pavisam savādāki.
Īpašā izveidotā Latvijas kartē, kurā bija at-
zīmētas lielākās pilsētas, upes un ezeri
bērni piestiprināja speciāli pagatavotus
un izkrāsotos dzīvniekus, putnus, zivis,
kokus un ziedus tādā veidā parādot, cik
Latvija ir bagāta valsts.

Noslēgumā ciemiņi no Āfrikas visus
iesaistīja kopīgā dejā un atvadoties iztei-
cās, ka mēs, latvieši, varam būt laimīgi
savā zemē. 

Agnese Putniņa

Koncerts “Latvija staro simtgadē” 
Zalves kultūras namā

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Zalves kultūras namā
ikviens bija aicināts uz koncertu “Latvija staro simtgadē”,
kurā piedalījās komponists Māris Lasmanis, dziedātājs An-
dris Daņiļenko un dzejnieks Normunds Beļskis. Pirms kon-
certa visus klātesošos sveica Zalves pagasta pārvaldes
vadītāja Dzintra Noreika nolasot Viļņa Vietnieka dzejoli par
Latviju. 

Koncertā ikviens varēja saklausīt jau sen pazīstamas melodi-
jas un dziesmu vārdus. Komponists Māris Lasmanis jau kopš
2015. gada aktīvi sacer dziesmas ar dzejnieka Normunda Beļska
vārdiem. Vairākas šīs kompozīcijas, Andra Daņiļenko izpildī-
jumā, pasākuma viesi varēja noklausīties.

Viennozīmīgi koncertmeistari spēja aizkustināt un uzrunāt
katra klausītāja sirdi.  

Agnese Putniņa

Koncertā izskanēja patriotiskas un aizkustinošas dziesmas
no solista Andra Daņiļenko un komponista, pianista 

Māra Lasmaņa. 

Viesi no Āfrikas – tīģeris un zebra – visus bērnudārza bērnus aicināja
uz kopīgu deju.

Pamatojoties uz to, ka Neretas novada pašvaldība ir viena no
SIA „Vidusdaugavas SPAAO” dalībniecēm ar piederošām 1512 ka-
pitāldaļām, un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, 2018.gada
27.septembrī tika pieņemts lēmums slēgt līgumu par atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Neretas novada
teritorijā uz pieciem gadiem, sākot ar 2019.gada 1.janvāri. 

Informējam, ka saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā
noteikto dabas resursa nodokļa likmes pieaugumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, tad sākot ar 2019.gada 1.janvāri
tiek paaugstināta sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tarifa
likme, kas sastāda 43,00 euro par tonnu, savukārt 2020.gadā sa-

dzīves atkritumu apsaimniekošanai tarifa likme sasniegs 50,00
euro par tonnu. 

Neretas novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus aktīvi iesaistī-
ties sadzīves atkritumu šķirošanā, tā samazinot apglabājamo sa-
dzīves atkritumu apjomu. 

Tie novada iedzīvotāji, kuri vēl nav paguvuši noslēgt līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA „Vidusdaugavas
SPAAO” to var izdarīt Neretas novada klientu apkalpošanas cent rā,
pagasta pārvaldēs vai elektroniski mājas lapā www.spaao.lv.

Juriskonsults Gita Vegnere

Mainīsies atkritumu apsaimniekotājs Neretas novadā
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Sirsnīga tikšanās Patriotu nedēļā
11. – 18. novembris Latvijā tra-

dicionāli ir Patriotu nedēļa. Šajā
nedēļā arī Mazzalves pamatskolā
skolēni svinīgi nēsā pie krūts sar-
kanbaltsarkano lentīti un piedalās
dažādos skolā un pagastā organi-
zētos pasākumos. 

15. novembrī mazzalvieši pul-
cējās skolas kamīnzālē uz tikšanos
ar novadnieku Vectirānu ģimenes
karavīriem, jo šai kuplajā ģimenē
tētis Valērijs Vectirāns un visi četri
dēli ir saistīti ar bruņotajiem spē-
kiem. Tā bija sirsnīga atkaltikšanās
skolā, jo visi Vectirāni absolvējuši
Mazzalves skolu – cits pirms vai-
rāk kā divdesmit, cits –  piecpad-
smit gadiem. Savā prezentācijā
Vectirānu vīri atklāja, ka saistība
ar karavīra likteni šai dzimtai ir jau
trešajā pakāpē, jo vectēvs Herma-
nis Vectirāns bijis viens no tiem,
kas Latvijas valsts sākumposmā
dienējis Latvijas armijā. Saruna izvērtās
pamācoša un iedvesmojoša, saruna par
to, kā kļūt par karavīru, kāda ir karavīra
un zemessarga ikdiena. Juris un Vilnis ir
profesionāli karavīri, viņi stāstīja par ka-
ravīru gaitām un par piedzīvoto misijās
Kosovā un Irānā, Vilnis atklāja, ka vairā-

kus mēnešus papildinājis zināšanas ASV.
Gatis stāstīja, kā var savienot mācības
Mākslas akadēmijā un zemessarga pienā-
kumus.

Ne tikai Vectirānu ģimenes mamma
un tētis, bet arī Mazzalves skolas kolektīvs
var būt lepni par šiem brašajiem vīriem,
kuri ir patiesa patriotisma paraugs.

Skolēniem bija iespēja uzdot jautāju-
mus ciemiņiem. 

Noslēgumā katrs saņēma kādu balvu,
kas atgādinās par tikšanos ar karavīriem.
Kas zina, varbūt šodienas skolēni arī kāds
izvēlēsies veidot savu karjeru bruņotajos
spēkos. 

Žanna Miezīte

Dienu pirms Latvijas valsts simtgades
svinībām 17. novembrī Neretas kultūras

namā ar īpašu koncertu klausītājus sveica
Latvijas Zemessardzes koris “Stars” (va-

dītājs Ārijs Šķepasts). Mākslinieki savā
programmā izpildīja skaņdarbus no
Valsts Akadēmiskā kora Latvijas simtga-
dei veltītās koncertu sērijas “Latvijas
komponisti Latvijas simtgadei”. Neiztrūka
arī ļoti patriotiskas un pacilājošas dzies-
mas. Koris izdziedāja diriģenta Ārija Šķe-
pasta oriģināldziesmas, tautasdziesmu
apdares un aranžijas. Ikviens varēja klau-
sīties komponistu Imanta Kalniņa, Ulda
Marhilēviča, Raimonda Tigula, Valta
Pūces, Jāņa Aišpura un citu mākslinieku
skaņdarbus. 

Pagājušā gadā koris nosvinēja savu
pastāvēšanas 5. gadadienu. Gan kora, gan
orķestra galvenais uzdevums un misija ir
popularizēt Zemessardzi sabiedrības,
īpaši jauniešu vidū, rūpēties par Latvijas
tautas garīgo un kultūras labklājību, snie-
dzot klausītājiem mākslinieciski augstvēr-
tīgus, radošiem izaicinājumiem bagātus
un iedvesmojošus koncertus. Tieši šāds
bija arī koncerts Neretas kultūras namā. 

Agnese Putniņa

Valsts svētku ieskaņas koncerts 
Neretas kultūras namā

Latvijas Zemessardzes koris “Stars” ikvienam klausītājam spēja uzburt 
svētku sajūtu. 
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16. novembra pēcpusdienā Mazzal-
ves pagasta bibliotēkā pulcējās lieli un
mazi apmeklētāji, lai minētu senvārdus,
pārbaudītu savas zināšanas dažādos jau-
tājumos par Latviju. 

Latviju veido mūsu domas un darbi.
Valsts simtgades svinību galvenais vēstī-
jums skan – „Es esmu Latvija!”. Šis vēstī-
jums atgādina, ka Latvijas galvenā vērtība
ir tās cilvēki. Par godu Latvijai tika ie-
degta simboliska svece.

Mūsu valodu dzidru, skanīgu un lo-
kanu saglabā folklora. Daudzi seni vārdi
mūsdienu cilvēkam kļuvuši sveši, pat ne-
saprotami. Cildinot latviešu valodu, tika
minēti senvārdi – gan zināmi, gan pavi-
sam nedzirdēti. Minēšana izvērtās jautra,
daži vārdi bija tik neparasti mūsdienām,
ka netrūka smieklu.

Gudrs ir tāds cilvēks, kam raksturīgas
plašas zināšanas, labi attīstīta domāšana,
bagātīga pieredze. No latviešu senajām
rakstu zīmēm jeb latvju zīmēm gudrību
simbolizē zalktis. Zalktis tiek uzskatīts
par svētu dzīvnieku, kam ir pieejama

visa gudrība. Tas ir arī mājas aizsardzī-
bas simbols un laika zīme. Mūsdienās
gudrības simbols ir arī pūce. Neretas
novada ģerbonī ir pūce, kas apliecina, ka
Neretas novada ļaudis ir gudra tauta. To
pierādīja arī gudrības spēle – 100 jautā-
jumi par Latviju.

Vislabākā vietā pasaulē ir kāda zeme.
To neskar ne stipras vētras, ne zemes-
trīces. Tajā krāšņi mainās visi četri ga-
dalaiki, katrs nākdams ar savu
skaistumu un dāvanām. Cauri zemei
plūst lielas un mazas upes, zilajās debe-
sīs spoguļojas dzidri ezeri. Pusi zemes
klāj zaļi meži, kuros mīt dzīvnieki un
putni, kādus citās zemēs vairs nesastapt.
Saules mūžu, Latvijai!

Mazzalves pagasta bibliotēkas 
vadītāja

Agnija Strautiņa

Tu esi Latvija

Latvijas simtgades
sajūtās

Godinot Latviju simtgadē, Sproģu bibliotēkā 10. novembrī no-
tika radošā pēcpusdiena bērniem kopā ar gleznotāju Līgu Jukšu.

Bērniem bija iespēja pašiem zīmēt un arī vērot Līgas glezno-
tājas meistarību.

Cītīgi un radoši darbojoties, katrs izteica savas jūtas pret Lat-
viju. Kompozīcijas bija dažādas. 

Pasākuma beigās uz rudens lapiņām katrs uzrakstījām novē-
lējumu Latvijai.

Novērtēsim un ar saviem talantiem stiprināsim piederību
savai valstij!

Paldies visiem, kas atnāca! 
Sproģu bibliotēkas vadītāja 

Skaidrīte Svetiņina

Iemīļotie aktieri no leļļu teātra “Tims”
katru gadu viesojas Neretas novadā, lai de-
monstrētu kārtējo sarūpēto bērnu izrādi.
Šogad mākslinieki bija sagatavojuši īpaši
atraktīvu un lustīgu izrādi “Šreks un ēze-
lītis dejā lec…”. Bērni ar lielu sajūsmu sa-
gaidīja populārās kinofilmas “Šreks”
varoņus – cilvēkēdāju Šreku un viņa la-
bāko draugu ēzelīti. 

Neretas kultūras namu piepildīja bērnu
čalas. Izrādes varoņi ikvienu aicināja kopīgi
izkustēties dejā. Bērni aktīvi aplaudēja un
dziedāja līdzi.

Agnese Putniņa

Leļļu teātris
“Tims” viesojas 
Neretas kultūras

namā

Sproģu bibliotēkas bērni gleznoja kopā ar mākslinieci 
Līgu Jukšu. 

Neretas novada skolas īsteno projektu “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Neretas novada pašvaldības iz-
glītības iestādes arī šajā mācību
gadā ir iesaistījušās projektā “At-
balsts izglītojamo individuālo kom-

petenču attīstībai”.  
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2018./2019. mācību

gada laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot
vairāk kā 15 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam ap 30
000 eiro no Eiropas struktūrfondiem. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas
attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā ir sasaistīti ar kopējām izglītības
sistēmas pārmaiņām. Projekta realizācijas laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolas un Mazzalves pamatskolas skolēniem būs iespēja Latvijas Universitātes dabas-
zinātņu centra laboratorijās veikt laboratorijas darbus dažādos mācību priekšmetos,
apskatīt dabaszinātņu centru. Mazzalves pamatskolā īpaša uzmanība tiks veltīta vides
pētniecībai, dabaszinību, fizikas un ķīmijas padziļinātai apguvei, eksperimentēšanai,
bet Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola saņems finansējumu vizuālās mākslas no-
darbību, sporta nodarbību un deju kolektīvu finansēšanai. Skolotājiem projekta ie-
tvaros būs iespēja izglītoties skolēnu individuālo kompetenču veidošanā.

Žanna Miezīte
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“Kadence” svin 30
Jau 30 gadus Neretas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa

dalībnieces vieno mīlestība uz dziesmu. Visus 30 gadus tajā dzied
piecas dalībnieces – Silvija Teilāne, Sandra Rusiņa, Daņa Kovaļova,
Ina Riekstiņa un Inta Klimoviča. Pirms 5 gadiem, kad tika svinēti
25 gadi, ansamblis tika pie sava nosaukuma – “Kadence”. Šo nosau-
kumu piešķīra ansambļa vadītāja, pazīstot mūs un mūsu spējas. Šajā
jubilejā “Kadence” ir tikusi pie sava karoga. Tas ir liels gods un lep-
nums, jo karogs uzliek lielāku atbildību. 

Jubilejas koncertprogramma tika veidota no dziesmām, kuras
izvēlējās katra no dalībniecēm. Šo ideju izauklēja mūsu ansambļa
vadītāja Ginta Gudjāne. Tāpēc koncerts ir ar stāstu par katru dzie-
dātāju personīgi, jo katra izvēlētā dziesma ir kā vēstījums skatītā-
jiem. Gatavojoties koncertam, vadītāja Ginta daudzreiz uzsvēra –
katra no dziedātāju balsīm ir svarīga kopīgajā skanējumā, tālab jau
“Kadence” ir unikāla. Tāpēc bija dziesmas, kurās tika dziedāts so-
lopantiņš, lai parādītu katras dziedātājas unikālo balsi. Bija dzies-
mas, kurās kādu no pantiem dziedāja vairākas dalībnieces, tādējādi
parādot, kāds spēks ir vienai balsij vai kāda dažādība, ja dzied pa
vienai no katras balss.

Arī par koncerta nosaukumu bija dažādas domas, taču vistrā-
pīgākā bija Sandras Rusiņas ideja, akcentējot, ka šis taču nebūs pē-
dējais jubilejas koncerts, tāpēc aicinājām visus uz koncertu “Es zinu,
ka mēs vēlreiz satiksimies...”

Jā, šoreiz satikāmies Neretas kultūras namā 23. novembra va-
karā, lai ne vien parādītu savu skanējumu, bet arī lai pateiktos tiem,
bez kuru uzticēšanās, ticības mūsu darbam, atbalsta un laba -
vēlējumiem “Kadence” nebūtu tik daudz izdarījusi pēdējos 5 gados.

Vispirms tika teikts paldies sieviešu vokālā ansambļa iepriek-
šējām vadītājām: Anitai Šolmanei, Initai Pučei, Staņislavai Rudākai,
Veltai Ziemelei, Marutai Zariņai un Sintijai Leimanei. Paldies arī

tika teikts Sandrai Andersonei, Tatjanai Ērglei un Allai Sulainei, kas,
Neretas kultūras namā darbojoties ar citiem ansambļiem, ir palī-
dzējušas ar savu profesionālo līdzdalību. Īpašo paldies – Ziemas-
svētku piparkūku mājiņu – ar lielu mīlestību cepusi ansambļa
dalībniece Inta Klimoviča. Dāvanu pasniegšanu vadītājām uzticē-
jām saviem vīriem, jo bez viņu sapratnes un pacietības dziedāšana
ansamblī nebūtu iespējama.

Pasākumā tika rīkots konkurss “Ko tu zini par “Kadenci”?” ska-
tītājiem. Izrādās, ka visām dziedātājām kopā ir 20 bērni un 22 maz-
bērni. Ansambļa dalībnieču un vadītājas kopīgais gadu skaits – 618.
Vistālākais koncerts – Dublinā. Visāķīgākais jautājums “Cik vadī-
tājas ir bijušas ansamblim “Kadence”?”, atbilde – tikai divas, jo “Ka-
dences” vārds ir tikai 5 gadus. Zinošākie, atjautīgākie un drošākie
saņēma pārsteiguma balvas. 

Turpinājums  13.lpp. 

Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kadence”
svinot savu 30. gadu jubileju ieguvušas arī sev jaunu karogu. 

Novembra mēnesis katru gadu tiek atzīmēts kā patriotisma
un valstiskuma piederības stiprināšanas mēnesis. Arī Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tradicionāli tiek atzīmēti šie
svētki. 16. novembrī Neretas kultūras namā uz Latvijas valsts
simtgadei veltītu pasākumu ielūdza Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas kolektīvs. Svētki bija īpaši ne tikai ar to, ka Latvija
svin savu neatkarības 100. gadadienu, bet arī ar to, ka Neretas
pagasts šogad atzīmē 720 gadu jubileju kopš Neretas vārds pa-
rādījies vēstures liecībās. Par to visus klātesošos nelielā stāstī-
jumā informēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vēstures
skolotāja Lija Saldovere. 

Turpinājumā Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis
visus klātesošos sveica svētkos. Uzrunas nobeigumā pārvaldes
vadītājs iededza vienu svecīti par Neretas pagastu.

Pasākuma tālākā norise bija Neretas skolēnu ziņā. Ar dzejo-
ļiem, dziesmām un dejām tika iedzīvināta svētku sajūta ikviena

sirdī. Instrumentālais ansamblis (soliste Samanta Cvetkova) at-
klāja svinīgo koncertu ar dziesmu “Kalniem pāri” (J.Aizšpura
vārdi un mūzika). Ar patriotiskām dziesmām klausītājus prie-
cēja 1. – 4. klases ansamblis (vadītāja Ginta Gudjāne), 8. – 12.
klases ansamblis un 5. – 12. klases koris (vadītāja Anita Šol-
mane). Tautu dejās rakstu zīmes izdejoja 4. – 7. klases, 8. – 12.
klases un VPDK “Sēļi” (vadītāja Inita Kalniņa) kolektīvi.  Katrs
nākamais priekšnesums aizsākās ar skolēna dzejoli un vienu ie-
degtu svecīti Latvijai, kopā aizdedzinot 10 svecītes par katriem
10 gadiem (1918. – 2018. gads). Noslēdzošo sveci iededza Ne-
retas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska.
Savā uzrunā direktore atzīmēja, lai ikviens cienītu pats sevi un
ar lielu godaprātu darīt to darbu, ko prot un neietu tajos darbos,
kas, varbūt, nevedas un lai vienmēr ir pozitīva attieksme pret
notiekošo!

Noslēgumā kopdziesmā “Nevis slinkojot un pūstot” vienojās
visi svētku koncerta apmeklētāji. Katrs, atzīmējot Latvijas un
Neretas jubileju, saņēma īpašas piparkūku sirsniņas ar uzrakstu
Latvijai 100, Neretai 720. 

Pirms un pēc pasākuma ikviens Neretas kultūras nama ma-
zajā zālē varēja apskatīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
audzēkņu “Mākslas dienu – 2018” praktisko nodarbību laikā
veidoto kopdarbu “Sveicinām Latviju”, Neretas novada pašval-
dības fotokonkursa “Mans Neretas novads” fotogrāfiju izdrukas
un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” no Neretas novada
ļaužu privātajām kolekcijām veidoto ceļojošo izstādi “100 rak-
stainie latviešu cimdi Latvijas simtgadei”. 

Agnese Putniņa

Latvijai 100, Neretai 720
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Jau trešo gadu pēc kārtas Zemgales
Plānošanas reģions, kas ir Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas
pārraudzībā esoša institūcija, organizēja
krietnāko uzņēmēju godināšanas pasā-
kumu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”,
kas notika 30. novembrī Rundāles pils
Baltajā zālē. Katra no 22 Zemgales pašval-
dībām šim titulam izvirzīja vienu kandi-
dātu. Neretas novada pašvaldība šogad
izraudzījās brāļus –  uzņēmējus Arti un
Gati Ediju Kronīšus no “Kronīšu kokaps-
trādes.

Starp nominētajiem titula ieguvējiem
ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki,
metālapstrādes, tekstilrūpniecības un
pārtikas rūpniecības pārstāvji, gan mājra-
žotāji un dažādu pakalpojumu sniedzēji.
Šogad visvairāk – pieci laureāti – strādā
dārzeņu, augļu un ogu ražošanas nozarē,
bet četri – Zemgalei tik raksturīgajā
graudkopības nozarē. Savukārt, vien pa
diviem laureātiem ir pārstāvēta piena lop-
kopība, mežsaimniecība un kokapstrāde.
Ar Zemgales Plānošanas reģiona un pa-
švaldību finansiālu atbalstu visi uzņēmēji
saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, uz
kuras attēlots pasākuma idejiskais sim-
bols – vējdzirnavas, Atzinības rakstu un

500 eiro naudas balvu. 
“Kronīšu kokapstrāde” jau 7. gadu ak-

tīvi strādā galdniecības nozarē. Viņu
preču zīme ir viegli uzstādāmu nestan-
darta koka karkasa siltumnīcu ražošana
un piegāde visā Latvijā. Kā jaunākais pro-
dukts ir 7 m platas koka karkasa siltum-
nīcas. Kā nākotnes mērķi jaunieši

izvirzījuši 10 m koka karkasa siltumnīcu
ražošana. 

Pasākuma laikā ar muzikālu priekšne-
sumu visus priecēja kontrtenors Sergejs
Jēgers. Noslēgumā tradicionāli visi pasā-
kuma apmeklētāji kopīgi fotografējās uz
Rundāles pils trepēm. 

Agnese Putniņa

Zemgales Plānošanas reģions godina
krietnākos novadu uzņēmējus

“Gada uzņēmēji Zemgalē 2018” nominanti no Neretas novada brāļi Artis (otrais
no kreisās) un Gatis Edijs (ceturtais no kreisās) Kronīši kopā ar Neretas novada

pašvaldības pārstāvjiem. 

16. novembrī Rīgas pilī notika Latvijas
proklamēšanas 100. gadadienai veltīta
pieņemšana uzņēmējiem un pašvaldību
vadītājiem pie Latvijas Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa. Neretas novadu pār-
stāvēja Neretas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un
Neretas pagasta IU “Pavards” vadītāja
Alda Šustiņa. 

Savā uzrunā valsts prezidents,  pateico-
ties Latvijas uzņēmējiem, teica: “Latvijas
vislielākā bagātība ir tās cilvēki – gudri, mēr-
ķtiecīgi un strādīgi! Par to pārliecinos ikreiz,
kad dodos reģionālajās vizītēs, tiekos ar ie-
dzīvotājiem un iepazīstos ar vietējo uzņē-
mēju paveikto. Paldies par jūsu neatlaidību
un ieguldīto darbu jaunu vērtību radīšanā!
Vairojot ieņēmumus un radot darba iespē-
jas, ikviens no jums stiprina mūsu valsti.”

Valsts prezidents atzina, ka pašval-
dību un uzņēmēju darbs nepaliek tikai
novadā vai pilsētā. Tas veido Latvijas
stāstu pasaulē.

Agnese Putniņa

Svinīgā uzņēmēju pieņemšana 
pie Valsts prezidenta

Sēlijas novadu pārstāvji kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Neretas novadu
pārstāvēja IU "Pavards" vadītāja Alda Šustiņa (pirmajā rindā otrā no labās) 

un Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kviesis 
(pirmajā rindā trešais no labās).
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Svinot Latvijas valsts simto gadadienu,
Pilskalnes pagastā 16. novembrī uz īpašu
svētku pasākumu tika aicināti visi pagasta
darbīgākie ļaudis, kuri gadu no gada ir
snieguši devumu pagastam, tā attīstībai
un izaugsmei. Pilskalnes pagasta pārval-
des vadītāja Aina Vadzīte pasniedza Lat-
vijas simtgades piemiņas zīmes visiem
iepriekšējo gadu goda pilsoņiem un gada
cilvēkiem. 

Ļoti nozīmīgu un paliekošo vērtību
mūsu valstij sniedz stiprās ģimenes,
kuras, neraugoties uz nerimstošām ikdie-
nas problēmām, spēj rast prieka mirkļus
savās dzīvēs un laulībā nodzīvot 25 un
vairāk gadus, izaudzinot bērnus un vēlāk
auklējot mazbērnus un mazmazbērnus.
Arī Pilskalnes pagastā septiņiem pāriem
tika teikts liels paldies par kopā nodzīvoto
laiku. Sudraba kāzās – 25 gadi – sveica
Tatjanu un Ziedoni Savickus, pērļu kāzās
– 30 gadi – sveica Natāliju un Andri
Grīnvaldus un Gitu un Aigaru Zupas, ko-
raļļu kāzās – 35 gadi – sveica Ingrīdu un
Ivaru Liepiņus, rubīna kazās – 40 gadi –
sveica Ilonu un Leonu Krūmiņus, sma-
ragda kāzās – 55 gadi – sveica Rimuti un

Alekseju Romanovus un nozīmīgajās
briljanta kāzās – 70 gadi – sveica Ausmu
un Kārli Osīšus. Goda pārus sveikt iera-
dās arī tuvinieki, radi, draugi un kaimiņi. 

Noslēgumā visus pasākuma apmeklē-
tājus ar koncertu sveica dziedātājs Ainars
Bumbiers. 

Agnese Putniņa

Manā sirdī ir Latvijai drošākā vieta

Ar šādu moto 15. novembra pēcpusdienā notika Latvijas
proklamēšanas 100. gadadienai veltītais svinīgais pasākums
Mazzalvē. Pasākumu ar svētku uzrunu un atskatu uz gada
laikā paveikto atklāja Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja
Zeltīte Odiņa.  Pasākumā kā ik gadu, tika godināti un sveikti
tie pagasta cilvēki, kuri darot savu ikdienas darbu ar savu
čaklumu, zināšanām, atsaucību, devuši īpašu ieguldījumu pa-
gasta attīstībā. Viņu vārdi tika ierakstīti Mazzalves pagasta
Goda grāmatā. Tāpat Latvijas simtgades gadā Goda grāmatā
kā vēstures liecība nākamajām paaudzēm, tika ierakstīti to
Mazzalves pagasta cilvēku vārdi, kuri pārcietuši padomju
varas represijas, kuri cīnījušies leģionāru rindās. Šogad Lat-
vijas simtgades jubilejas gadā visiem šiem cilvēkiem tika dā-

vinātas krūzītes, kuras rotāja svētku simbolika un Mazzalves
pagasta vārds.

Pēc svinīgās daļas sekoja svētku koncerts, kurā uzstājās Maz-
zalves pagasta dziedātāju kopa “Mazzalve” (vadītāja Kristīne
Ozoliņa), amatierteātra “Tradare” dalībnieki un Mazzalves pa-
matskolas skolnieces Karīna Griķe un Egija Lāsma Vaičulēna
(vadītāja Silvija Lisovska). Paldies kolektīvu vadītājiem par veik-
smīgi izvēlētajām dziesmām un dzejas rindām, kas koncertam
piešķīra īpašu svētku noskaņu!

Koncerta otrajā daļā priekšnesumu sniedza viesmākslinieki
no Madonas puses Aigars Noviks un Kristaps Šķēls. Savu uzstā-
šanos Aigars Noviks papildināja ar izjustiem stāstiem no savas
personiskās pieredzes. Par to, kā savulaik aizbraukdams peļņā
uz svešu zemi, kādā Jāņu vakarā tik stipri sailgojies pēc dzimta-
jām mājām, ģimenes un Latvijas, ka savas izjūtas ielicis dzejolī,
ko nosūtījis tuviniekiem uz mājām. Atgriežoties mājās, ģimene
viņu sagaidīja ar dziesmu. Brālis bija sakomponējis mūziku at-
sūtītajām dzejoļa rindām. Šī dziesma tika atskaņota koncertā.
Mākslinieks dalījās atmiņās arī par savu vectēvu dzejnieku Jāni
Gavaru, kurš ir bijis īstens Latvijas patriots. Tika izpildītas dzies-
mas ar Jāņa Gavara vārdiem.

Pēc koncerta visi klātesošie tika aicināti uz glāzi vīna un kon-
fektēm “Latvija”. Pasākuma apmeklētājus priecēja pagasta sievu
adītie rakstainie cimdi foajē noformējumā. Pagasta pārvaldes
izstāžu zālē joprojām ir aplūkojama ērberģietes Dzidras Jasin-
skas Latvijas simtgadei veltītā gleznu izstāde. 

Solveiga Koklevska,
kultūras darba organizatore Mazzalves pagastā

Pilskalnē valsts simtgades svētkos 
godina pagasta iedzīvotājus 

Pilskalnes pagasta Goda pāri, kuri laulībās nodzīvojuši vairāku gadu desmitus.
Ļoti nozīmīgu laikposmu – 70 gadus kopdzīvē pavadījuši Ausma un Kārlis Osīši

(pirmajā rindā trešais un ceturtais no labās). 
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Sadarbības novadu ierindas skate 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
Patriotiskā audzināšana, valstiskās piederības stiprināšana,

kā arī skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošana ir
lietas, ko bērnam jāiemācās ģimenē, jānostiprina skolā un dzīvē
jāiet ar patriotismu un mīlestību pret savu valsti. Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas rīkotā ikgadējā ierindas skate, kas
tradicionāli notiek novembra sākumā, lieliski spēj skolēnam
sniegt pamatzināšanas par patriotisko audzināšanu, veicina fi-
ziskās attīstības iemaņas un prasmes. Neatlaidīgi katru gadu
skolēni un skolotāji kopā strādā, lai parādītu labāko sniegumu.

Šogad par godu Latvijas valsts simtgadei 12. novembrī Zemes-
sardzes 55. kājnieku bataljons un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskola organizēja jau kādu laiku izlolotu ideju par daudz
plašāku starpnovadu ierindas skati, kurā piedalījās citu novadu
skolas no Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru
novada izglītības iestādēm divās vecuma grupā pa vienai koman-
dai katrā (6. – 8. klase un 9. – 12. klase). Ierindas skates dalībnie-
kus vērtēja kompetenta un zinoša žūrija, kuras sastāva bija
viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, Zemessardzes 55. kājnieku
bataljona pulkvežleitnants Ingus Manfelds un Zemessardzes 55.
kājnieku bataljona leitnants Matīss Stīpnieks. Žūrijas komisijas
rezultātus pierakstīja un veica arī organizatoriskos darbus Ze-

messardzes 55. kājnieku bataljona seržants Klāvs Bajinskis.
Atklājot pasākumu viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots iz-

teica atzinīgus vārdus organizatoriem un vēlējumu skolēniem:
“Kopā ierindas skatē jūs vairojat enerģiju un kļūstiet stiprāki.
Lai mums vieno Latvijas svētais vārds!” Nelielu svinīgu priekš-
nesumu sniedza ciemiņi no Vidzemes – Strenču vidusskola.

Turpinājums  13.lpp. 

Aizkraukles novada sporta skolas volej-
bolistes, kuru treneris ir Imants Silavs, bei-
gušas spēles Latvijas Jaunatnes kausa izcīņā
volejbolā U15 un U14 vecvuma grupās. 

U15 grupā pēc neizteiksmīgām spēlēm
priekšsacīkstēs, finālā nācās spēlēt otrajā fi-

nālgrupā par 6. – 10. vietām. Pēc  divu
dienu sacensībām  6. vietu izcīnīja Madona,
7. vietu Rīgas VS, un trijām komandām bija
vienāds punktu skaits. Sliktāka setu attie-
cība bija Aizkraukles NSS/Neretas volejbo-
listēm, kas nobīdīja viņas uz 10. vietu, 9.
vietā Minusas VS, 8. vietā Gulbenes NSS.
Trešajā finālgrupā par 11. – 16. vietām spē-
lēja Liepājas, Tukuma, Preiļu, Līvānu, Rē-
zeknes un Bauskas volejbolistes.

Valsts svētku priekšvakarā 16. un 17.
novembrī Limbažos notika 1. finālgrupas
spēles U14 vecuma grupā par medaļām
Latvijas Jaunatnes kausa izcīņā volejbolā
meitenēm. Finālā spēlēja Daugavpils BJSS,
Rīgas VS 2. un 3. komandas, Madonas
BJSS, Limbažu/Salacgrīvas BJSS un Aiz-
kraukles NSS /Neretas volejbolistes. Mūsu
komanda ieradās nepilnā, 7 spēlētāju sa-

stāvā. Veselības problēmu dēļ nevarēja spē-
lēt Elza Ivanova, Luīze Liepiņa un Kitija
Kuzņecova kā arī Elīna Regute, kurai bija
jāuzstājas koncertā. Izcila spēle mijās ar ne-
izskaidrojamām kļūdām, kā rezultātā sa-
censību noslēgumā trīs komadas
Aizkraukles NSS/Nereta, Madonas BJSS un
Daugavpils BJSS pretendēja uz bronzas
medaļām – visām bija vienāds punktu
skaits. Setu attiecība bija labāka mūsu vo-
lejbolistēm un Amanda Regute, Endija Ka-
pele, Līva Ieviņa, Annija Anna Arāja,
Annemarija Rāviņa, Zita Tihonova un
Gabriela Ignatika izcīnīja 3. vietu Latvijas
Jaunatnes kausa izcīņā volejbolā! 

Klasiskajā volejbolā pagaidām šis ir
augstākais saniegums mūsu volejbolis-
tēm, kas nepārprotami uzstāda arī aug-
stākus mērķus...

Imants Silavs

Bronzas medaļas Latvijā 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 6. klases skolēni
kopā ar savu komandieri Saniju Girgensoni (priekšplānā). 

Pēc treniņnometnes Murjāņos Amanda
Regute tika iekļauta Latvijas valsts volejbola
meiteņu izlasē U15 vecuma grupā. Pēc no-
metnes izlase uzreiz devās uz Pērnavu, uz
Baltijas kausa izcīņu. Diemžēl šai, visjaunā-
kajai Latvijas izlasei, pirmās ugunskristības
bija neveiksmīgas – zaudējumi Igaunijas,
Lietuvas un Somijas izlasēm. 

Amanda, lai gan viņai ir tikai 14 gadi,
piedalījās visās spēlēs un rādīja labu meis-
tarību gūstot punktus gan uzbrukumā, gan
raidot bumbu uz “tukšo” vietu. Amandas
pozīcija izlasē ir uzbrucēja no 4. zonas, ar

ko tā lieliski tika galā.  Esmu pārliecināts,
ka šis ir nopietns pagrieziens Amandas vo-
lejbolistes karjerā, kas neapšaubāmi nesīs
panākumus un gandarījumu. 

Aizkraukles NSS/Neretas meiteņu vo-
lejbola komandā ir arī citas ļoti talantīgas
meitenes, piemēram, Kitija Kuzņecova un
Endija Kapele. Un, ja viņas 100% izpildīs
trenera uzdevumus, tad, iespējams, arī
pievienosies izlasei, kura pašlaik vēl ir
tikai komplektēšanas stadijā, talantu
meklēšanā.

Imants Silavs

Amanda Regute Lavijas izlasē

Aizkraukles novada sporta skolas Neretas
meiteņu komandas volejbolistes. 

Latvijas valsts volejbola meiteņu izlasē
U15 vecuma grupā iekļuvusi arī Neretas

novada sportiste Amanda Regute 
(ceturtā no kreisās). 
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“Kadence” svin 30

Turpinājums no 12.lpp. 
Komandu vērtēšanas kritēriji bija dažādi: komandiera dar-

bība, stāšanās ierindā, pagriezieni uz vietas, pieiešana pie ko-
mandiera, klases soļošana kustībā, pagriezieni kustībā,
sveicināšanās kustībā, dziesma, apstāšanās pēc kustības un ko-
mandas ārējais izskats.  

Skolu komandas bija cītīgi strādājušas, lai parādītu labāko
sniegumu. Pēc žūrijas atzinuma visas komandas bija labas.
Kādai vienkārši šodien vairāk vai mazāk nepaveicās. Pozitīvi
tika novērtēts arī tas, ka vairākām skolu klašu vecuma grupām
komandieres bija tieši meitenes. 

Pēc izglītības iestāžu soļošanas, žūrija apkopoja rezultātus.
Kamēr tika izvērtēts komandu sniegums, ierindas skates dalīb-
nieki varēja klausīties Latvijas Republikas zemessardzes orķestra
nelielu koncertu. 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu ierindas skatē pār-
stāvēja 6. klase (komandieris Sanija Girgensone) un 10. klase

(komandieris Kristaps Griķis). Kopvērtējumā 6. – 8. klašu grupā
pirmo divu vietu sadalījums atšķīrās vien par 2,5 punktiem,
diemžēl, Neretas skolas komandu atstājot 2. vietā. 1. vietu ar 37,5
punktiem izcīnīja Pļaviņu novada ģimnāzija, 2. vieta ar 35 pun-
ktiem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai, 3. vieta ar 30
punktiem Jaunjelgavas vidusskolai un noslēdzošā 4. vieta ar sa-
ņemtiem 26 punktiem Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai. 

9. – 12. klašu grupā uzvaras laurus plūca arī Pļaviņu novada
ģimnāzija ar iegūtajiem 43,5 punktiem, 2. vieta ar 42 punktiem
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolai, 3. vieta ar 39,5 punktiem
Jaunjelgavas vidusskolai un 4. vieta ar 37 punktiem Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolai. 

Katra komanda par dalību ierindas skatē saņēma 55. kāj-
nieku bataljona sarūpētās saldās balvas. Pirmo vietu ieguvēji  iz-
cīnīja ceļojošo kausu. Nākamajā gadā sacensības organizēs
uzvarētājkomanda – Pļaviņu novada ģimnāzija. 

Agnese Putniņa

Sadarbības novadu ierindas skate 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Turpinājums  no 9.lpp. 

Tāpat skatītājiem atklājām dažādus mi-
sēkļus, kas bijuši uzstājoties, taču pasākuma
vadītājas Inita Kalniņa un Aija Kalnāre at-
zina – par mūsu skatuves pieredzi liecina
tas, ka protam savu iekšējo satraukumu
neizrādīt uz āru, bet saprasties, kas da-
rāms, no acu skatieniem.

2016. gads bija īpašs: vienīgo reizi an-
sambļa pastāvēšanas vēsturē zonas skatē
ieguvām augstāko pakāpi, bijām Īrijā un
uz Ventspils skatuves! 

2016. gada aprīļa beigās devāmies uz
Īriju, lai piedalītos Latviešu kultūras dienās
Dublinā. Kad pieteica mūsu uzgājienu, iz-
skanēja Latvijas un Neretas vārds, tas bija
saviļņojošs brīdis! Tur ar savām dziesmām
mēs aicinājām latviešus atgriezties Latvijā.
Uz koncertu īpaši bija atbraukušas divas
mūsu novadnieces – neretiete un pilskal-
niete –, lai ne vien noklausītos koncertu,
bet arī satiktu savējos! Par iespēju piedalī-
ties Latviešu kultūras dienās Dublinā īpaši
pateicāmies mūsu ansambļa dalībnieces
Silvijas Teilānes meitai Ingūnai Grietiņai –
Dārziņai, kas ir Latviešu biedrības Īrijā
priekšsēdētāja (viens no trim goda ama-
tiem svešumā). Ingūna bija ieradusies uz
jubilejas pasākumu un aicināja vēlreiz mūs
doties uz Eiropu. 

2016. gada maija sākums bija piepildīts
ar jauniem pasākumiem: pirmo reizi bijām
ierakstu studijā pie Andra Šīranta, pirmo
reizi uzstājāmies Bīriņos! Laimdota un Ben-
jamiņš jau savu partiju bija ierakstījuši stu-
dijā, pienākusi kārta fona dziedātājām, kas
iedziedāja Edgara Lindes pārlikumu ansam-
blim. Protams, aparatūra dara brīnumus! Jau
pēc 2 dienām dziesma bija gatava, Andris Šī-
rants pavēstīja – jādzied pasākumā “Vasar-

svētki Bīriņos 2016”. Tur izskanēja “Zemeņu
lauka” un “Kadences” dziesmas “Par ga-
diem” pirmatskaņojums! 2. jūlijā “Latvijas
šlāgeraptaujas 2016” iesildošajā daļā bija jā-
dzied Ventspilī, Reņķa dārzā.  Pilnīgs pret-
stats Bīriņiem – skatuve milzīga, prožektoru
daudz, katrai rokās iedod pa mikrofonam,
jāietrāpa reizē tos pacelt un nolaist. No reži-
sora Arvīda Babra daži padomi, un no ska-
tuves nost. Gaidot iesildošo daļu, pabijām
gan grimētavā, gan pie friziera. Mūsu uznā-
ciens bija kā viens mirklis, bet vai nobijā-
mies? Tas lai paliek neatbildēts!

Tāpēc milzīgu paldies teicām par šādu
iespēju gūt pieredzi dziesmas mūzikas au-
toram Andrim Šīrantam un  ērberģiešiem
Laimdotai un Benjamiņam Lesinskiem
(duets “Zemeņu lauks”). Bez neretieša Ed-
gara Lindes palīdzības (veica dziesmas
pārlikumu ansamblim) ne 2016. gadā, ne
tagad – ģenerālmēģinājumā un koncertā
– neiztikt nekādi, jo viņš ļoti profesionāli
veica pasākuma apskaņošanu. Tāpēc lie-
lumlielais paldies!

Mūsu Gintiņa (vadītāja Ginta Gud-
jāne), vaicāta, ko viņai nozīmē ansamblis
“Kadence”, bez domāšanas atteica – vēl 10
mammas, kas vienmēr rūpējoties par viņu,
īpaši tad, kad pēc pulksten 21 viņai jādo-
das mājup uz Jēkabpili. Mēs – dalībnieces
– noteikti zinām, ka bez Gintas radošuma,
azarta, neatlaidīguma nebūtu piedzīvoju-
šas tik daudz skaistu brīžu! Paldies! Arī par
skaisto dziesmu un balto rozi ar īpašo zī-
mīti, ko saņēmām no vadītājas koncertā!

Pasākuma izskaņā vēlējāmies būt zāles
priekšā ar savējiem – vismīļākajiem uz pa-
saules – vīru, bērniem, mazbērniem. Kopā
dziedājām “Teic, kur zeme tā”. Koncerts bei-
dzās ar dziesmu “Es zinu, ka mēs vēlreiz sa-
tiksimies...” (pie klavierēm Anita Šolmane).

Īpašais paldies mūsu sponsoriem –
māla trauciņš “Kadence” 30 –, ko speciāli
izgatavoja neretiete Zanda Ragele. Māla
trauciņu ar “Vējiņu” bišu medu piepildīja
mūsu ansambļa dalībniece Lilija Kupce.
Protams, sponsori ir mūsu novadnieki Kas-
pars Ādams, Juris Vectirāns un Juris Budris
personīgi, mikrouzņēmums “Kronīšu Ko-
kapstrāde”, biedrība “Upmales mantinieki”,
kā arī Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība.

Paldies pasākuma vadītājām Initai Kal-
niņai un Aijai Kalnārei! Ļoti pateicamies
Zigurdam Kalnārem par aparatūras un
mikrofonu saslēgšanu mēģinājumos un
par muzikālo pavadījumu uz ģitāras! 

Priecājamies par to, ka skatītāji koncertu
patiešām bija baudījuši. Oriģināli sveicieni
tika saņemti no mūsu kultūras nama pa-
šdarbniekiem – dejotājiem “Sēļiem” un
teātramīļiem “Leišmalīte”. Pateicamies
mūsu dziesmu draugiem – vokālajiem an-
sambļiem – no Sunākstes, Rites un Elk-
šņiem. Jutāmies gandarītas par ieguldīto
darbu, jo par to liecināja arī patiesie vārdi
un sveicieni no Neretas pagasta pārvaldes
kopā ar PII “Ziediņš”, Neretas novada pa-
švaldības, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas kolektīva, Mazzalves pagasta
pārvaldes kopā ar dziedāšanas un deju kopu
Mazzalvē, Zalves pagasta pārvaldes, SIA
“Falko-2”, biedrības “Upmales mantinieki”
un Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības, skolotājas
Ausmas Burkas personīgi. Iedrošinoši vēlē-
jumi izskanēja no Ingūnas Grietiņas – Dār-
ziņas, vēlējumi turpmākajiem gadiem tika
uzklausīti arī no bijušajām vadītājām Anitas
Šolmanes, Veltas Ziemeles, Staņislavas Ru-
dākas un Sandras Andersones.

Uz tikšanos dziesmā!
Dace Kronīte – 

viena no “Kadences” dziedātājām
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Ierindas skate
Tradicionāli Tevzemes nedēļā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa

vidusskolā viens no pasākumiem ir bijis Ierindas skate. Tās
mērķi - patriotiskās audzināšana un valstiskās piederības stip-
rināšana. Ar Ierindas skati tiek veidota skolēnu nacionālā un
valstiskā identitāte, tāpat veidotas fiziskās attīstības iemaņas un
prasmes.

Šogad Ierindas skate bija 5. novembrī. Vismaz 2 nedēļas ie-
priekš skolas Svinību zālē tika mēģināts, lai nostiprinātu iepriek-
šējos gados iemācīto. Šogad  vecākajā klašu grupā tika mainīti
daži ierindas demonstrējuma elementi, kas bija jāiemācās no
jauna. Paldies Zemessardzes 55. kājnieku bataljona kaprālim
Klāvam Bajinskim, kas piedalījās vienas dienas mēģinājumā un
norādīja uz tām nepilnībām, kas līdz skatei būtu jānovērš.

2.- 4. klašu grupā vienādu punktu skaitu ieguva 3. un 4. kla-
ses komandas. Svarīgākais ir klases komandieris (2. klasē – Do-
miniks Kippari, 3. klasē -  Matīss Davidāns, 4. klasē - Elīna
Regute), ja punktu skaits vienāds, uzvarētāja ir tā klase, kuras
komandieris novērtēts augstāk. 

5. – 8. klašu grupā lielāko punktu skaitu ieguva 6. klase (ko-
mandiere Sanija Girgensone), paldies par soļošanu 5. klasei (ko-
mandieris Daniels Niks Andresons), 7. klasei (komandiere
Endija Kapele) un 8. klasei (komandiere Sintija Freiberga).

Sākot 9. – 12. klašu skati, Klāvs Bajinskis brīdināja – katra
nianse var būt izšķiroša. Ja klases iegūst vienādu punktu skaitu,
uzvarētēja ir tā, kuras komandieris novērtēts ar lielāku punktu
skaitu. Sacenšoties 9. klasei (komndiere Samanta Cvetkova), 10.
klasei (komandieris Kristaps Griķis), 11. klasei (komadieris Rai-
ners Auziņš, kas ir jau Latvijas nacionālo bruņoto spēku rezerves
karavīrs) un 12. klasei (komandieris Artūrs Zastupņevičs), ar
puspunkta pārsvaru uzvarēja 10. klase.

Šogad notika arī Latvijas simtgadei veltīta starpnovadu ie-
rindas skate, ko organizēja Zemessardzes 55. kājnieku batal-

jons un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. 12. novembrī
mūsu skolā ierindas  demonstrējumos sacentās Jaunjelgavas,
Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru viduskolu uzvarētāju
komandas.

Mūsu skolu pārstāvēja 5. un 6. klases apvienotā komanda un
10. klases komanda.

Paldies klašu audzinātājiem par ieguldīto laiku, mēģinot un
saliedējot savas klases skolēnus!

11. novembrī skolēni ar ģimenēm piedalījās Lāčplēša dienas
pasākumā – lāpu gājienā uz Ķesteru kapsētu, kur tika godināti
divi Lāčplēša ordeņa kavalieri. 

Šonedēļ notiek mēģinājumi vidusskolas valsts svētku koncer-
tam “Labie vārdi Latvijai”. Laipni lūgti 16. novembrī plkst. 14:00
Neretas kultūras namā!

Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Savu priekšzīmīgo soļošanu demonstrē Neretas 
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 2. klases skolēni. 

Kamēr zeme atpūšas, latvieši izsenis no Mārtiņiem līdz pat
Meteņiem gājuši budēļos jeb ķekatās. Budēļi mudina nepadoties
tumsai un ļaunumam, nes auglību un svētību ikkatrā sētā. Vien-
līdz svarīga loma ir gan tiem, kas gatavo maskas un staigā apkārt
dziedādami, gan tiem, kas sagaida, pacienā un piedalās rotaļās.

Arī ikviens mazzalvietis tika aicināts pagatavot kādu latviešu
tautas tradīcijām atbilstošu masku un pievienoties budēļu gājie-
nam, ko organizēja Mazzalves pagasta amatierteātra “TRA-
DARE” dalībnieki (vadītāja Silvija Lisovska).  Pulcēšanās notika
pie Ērberģes sporta angāra, kur atnākušos jau gaidīja Budēļtēvs
un Budēļmāte, Dzērve, Nāve, Vilks, Kaza, Čigānietes, Ragana
un citi lielāki un mazāki maskoti budēlīši. Pasākuma apmeklē-
tāji, īpaši mazākie, kuri budēļus, iespējams, redzēja pirmo reizi,

tika iepazīstināti ar budēļu tradīcijām, budēļu masku simbolisko
nozīmi. Tad budēļu gājiens trokšņojot, rībinot, dziedot, devās
cauri Ērberģei piestājot pie dzīvojamām mājām un aicinot ik-
vienu pievienoties tradicionālajām budēļu rotaļām. 

Nonākot pie pagasta pārvaldes, budēļus sagaidīja nama sa-
imniece – pārvaldes vadītāja. Budēļi aicināja viņu pievienoties
jestrajās rotaļās. Tika sagaidīts arī Laimes Lācis, kurš aicināja
visus sev doties līdzi un apstaigāt pagasta  pārvaldes ēku, tādē-
jādi nesot tai svētību un aizdzenot prom visas nebūšanas. Pēc
tam visi pulcējās uz izgreznotās svētku egles iedegšanu, kura va-
kara mijkrēslī uzmirdzēja īpaši spoži, sagādājot lielu prieku gan
pašiem mazākajiem, gan arī lielajiem. Tad namamāte visus ai-
cināja pagasta pārvaldes ēkā sasildīties, cienājoties ar tradicio-
nālo karsto Ziemassvētku dzērienu un piparkūkām. Tie, kuri vēl
nebija paspējuši izzīlēt nākotni, to steidza izdarīt pie atraktīva-
jām, daiļajām Čigānietēm, kā arī uzdejot danci ar pašu Nāvi, kas
pēc tautas ticējumiem noņem visas kaites un vājumus un sola
ilgu mūžu. Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika aicināti iegriez-
ties izstāžu zālē aplūkot Ziemassvētku izstādi – tirdziņu, lai no-
skatītu un, iespējams, iegādātos kādu rotu, siltu zeķu pāri, zāļu
tēju, medu un daudz citu jauku lietu. Dalībnieku vidū tika ap-
svērta doma budēļu gājienu ieviest par tradīciju.

Solveiga Koklevska, kultūras darba organizatore 
Mazzalves pagastā

Budēļi Ērberģē ieskandina 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku
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Iniciatīva  „Latvijas skolas soma” ir lie-
lākā valsts simtgades dāvana Latvijas bēr-
niem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada
septembri, ikvienam skolēnam tiks no-
drošināta iespēja izzināt un klātienē pie-
redzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības,
iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās ino-
vācijas un uzņēmējdarbības veiksmes
stāstus.

Izmantojot “Latvijas skolas soma” pie-
dāvāto kinolektoriju, 6. oktobrī Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases
skolēni devās uz Dāvja Sīmaņa un jaunā
režisora Matīsa Kažas uzņemto vēsturisko
drāmu ‘’Tēvs Nakts’’, kas tika rādīta vecā-
kajā kinoteātrī Latvijā - kino “Splendid
Palace“. 

Pirms filmas sākšanās mums bija ie-
spēja tikties ar galveno režisoru Dāvi Sī-
mani un jauno režisoru Matīsu Kažu, kurš
bija pieslēdzies tiešsaistē no Amerikas
Kino institūta Losandželosā. Viņi stāstīja
par filmas tapšanu un  galveno varoni
Žani Lipki, kuru atveidoja aktieris Artūrs
Skrastiņš, kā arī par filmas nosaukuma
maiņu. Filmas scenārijs veidots pēc Ineses
Zanderes grāmatas ‘’Puika ar suni’’ motī-
viem. Spēlfilma sākumā arī tika saukta kā
grāmata - “Puika ar suni”, bet pēc tam no-
saukums tika mainīts, jo filmā tika mai-
nīts vēstītājs – tas nebija puika, bet gan
Žanis Lipke.

Spēlfilma tika veidota pēc patiesiem
notikumiem, kas norisinājās 2. Pasaules
kara laikā, kad vācu karaspēks vajāja un
masveidā iznīcināja ebreju tautības cilvē-
kus, ieslogot viņus geto nometnēs, liekot
tiem strādāt. Pēc tam ebrejus sūtīja uz
Rumbulas mežu, kur viņus nošāva un ap-
raka. Daudzus nogalināja ceļā uz ieslodzī-
juma vietu, kā arī geto nometnēs un ceļā
uz mežu. 

Sākumā Žanis bija atturīgs un dau-
dziem ebreju tautības cilvēkiem, kuri
lūdza palīdzību, atteica.  Redzot, kā vācieši
pret ebrejiem izturas, viņš sajutās vainīgs,
un vainas apziņa mudināja viņu palīdzēt
ebrejiem. Viņš sāka ebrejus slepus zagt no
geto nometnes un dot tiem patvērumu pie
sevis malkas šķūnī, kurā izraka bunkuru.  

Vācu virsnieki bija nojautuši, ka Žanis
Lipke slēpj ebrejus un ir kontaktējies ar vi-
ņiem, tādēļ Žani  aizturēja un draudēja
nodarīt pāri viņa ģimenei, ja turpinās sa-
darboties ar ebrejiem vai arī kaut kādā
veidā viņiem sniegt atbalstu. Nereti Žanis
izmantoja cilvēku vājības, piekukuļojot
sargus vai policistus ar naudu, cigaretēm
vai šņabi, novēršot viņu uzmanību ar sa-
runām un tā labvēlīgi noskaņojot pret
sevi. Saziņā ar vāciešiem Žanim lieti no-
derēja labā vācu valodas prasme un spējas
nezaudēt aukstasinību sarežģītās un bīsta-
mās situācijās.

Žanis Lipke no 1941. līdz 1942. gadam
izglāba aptuveni 55 piecu ebreju dzīvību.
Viņš riskēja gan ar savu, gan savas ģime-

nes locekļu dzīvību. Žanim un viņa sievai
Johannai Lipkēm tika piešķirta īpaša balva
- Izraēlas valsts apbalvojums “Taisnīgais
starp tautām”.  

Pats Žanis Lipke nodzīvoja līdz 87 gadu
vecumam. Viņš pats uzskatīja, ka tas, ko
viņš izdarījis, ir cilvēka pienākums. Ja kāds
viņam jautāja: „Žani, cik cilvēku tu esi iz-
glābis?”, viņš vienkārši atbildējis: „Es ne-
esmu skaitījis. Ko vajadzēja, tos glābu. Ko
varēju, tos glābu, es neskaitīju.” 

Par Lipkes aicinājumu glābt ebrejus iz-
teiktas ļoti dažādas versijas – minēts gan
personīgs nicinājums pret vācu okupan-
tiem, gan avantūrisms, gan tas, ka Žanis
vienkārši bijis neparasti labs cilvēks. Rīgā
ir izveidots arī Žaņa Lipkes memoriālais
muzejs. 

Pēc apmeklējuma izteicām savas atziņas
par kinolektoriju, citēsim dažas no tām.
“Ne vienmēr vajag darīt to, ko visi citi dara,
vajag arī padomāt par cilvēkiem, kam pa-
līdzība ir vajadzīga, pie tam būt ļoti uzma-
nīgam savā rīcībā.” “Skolēniem ir svarīgi
apgūt vēsturiskus notikumus, pat ja tie ir
traģiski. Vizuāli materiāli atvieglo mācību
procesu, un šī filma atstāj ļoti spilgtas at-
miņas no vairākām ainām.” “Tā bija kār-
tējā latviešu filma, kas parādīja, ka Latvijas
teritorijā karš norisinājies īpaši smagi.”

Tā ir ļoti smaga, emocionāla un at-
miņā paliekoša filma, taču ir vērts redzēt!

Diāna, Markuss, Elvis, Signe – 
11. klases skolēni

Mārtiņi, Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet, 
Nu tik ziemu sagaidiet.
Mārtiņi iezīmē rudens beigas un zie-

mas sākumu. No Mārtiņiem līdz Ziemas-
svētkiem stāsta pasakas un min mīklas.
Arī mūsu Mazzalves pamatskolas skolēni,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mudināti,
ieskandināja Mārtiņdienu, ejot rotaļās un
minot mīklas. Pasākums bija divās daļās.
Vispirms lustējās pirmsskolēni un 5. – 9.
klases skolēni, tad 1. – 4. klases skolēni.
Pasākuma sākumā bērniem izskaidroja ar
ko atšķiras Mārtiņdiena no Halovīniem,
jo abas šīs tradīcijas ir iedzīvojušās mūsu

skolā. No Mārtiņiem sākas budēļu, ķe-
katu, čigānu gājieni no mājas uz māju.
Ļaudis ticēja, ka ķekatu apmeklējums
mājai dod svētību, palīdz atvairīt ļaunos
garus – Lācis ar savu rūkšanu aizbaida
ļaunumu, Dzērve ienes katrā mājā gud-
rību, Kaza vēsta par saules un gaismas tu-
vumu, Vilks ir tumsas un sala vēstnesis.
Savukārt, Halovīni – tie ir diedelnieki, kas
rūpējas par sevi, pieprasot saldumus. 

Pēc jautrām rotaļām, mīklu minēšanas
un citām Mārtiņdienai piedienīgām izda-
rībām pasākuma beigās visi tika pie sal-
dajām balvām. 

Paldies mūzikas skolotājai Kristīnei
Ozoliņai par līdzdalību pasākuma norisē!

Paldies skolotājai Daigai Pabērzai par at-
balstu un līdzdarbošanos!

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas
skolotāja Aija Dārziņa

Mazzalvē ieskandina Mārtiņdienu

Mazzalves pamatskolas skolēni iesaistās
kopīgā rotaļā. 

Kinolektorija “Tēvs Nakts” apmeklējums

Sveicam sportojot
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 19. no-

vemnbrī notika Latvijas simtgadei veltīts novusa un galda tenisa
turnīrs vīriešiem un sievietēm. Par nožēlu Neretā neatradās ne-
viena sieviete, kura piedalītos vai atbalstītu kādu no dalībniekiem!

Trīs stundas par medaļām un kausiem sacensībās, jubilejas pie-

miņas medaļām katram dalībniekam, kā arī vērtīgām balvām pie
novusa un galda tenisa galdiem, savu meistarību demonstrēja Kris-
taps Možeiks, Juris Narogs, Rauls Laučiškis, Imants Silavs, Mairis
Dzenis, Dainis Ozoliņš un Aldis Matisāns. Galda tenisā, nezaudējot
nevienā partijā, par uzvarētāju kļuva Mairis Dzenis, otrajā vietā
Imants Silavs, trešais – Kristaps Možeiks. Novusā  kausu izcīnīja
Juris Narogs, otrajā vietā Imants Silavs, trešais Dainis Ozoliņš.

Imants Silavs
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“BEWE RIX”, “BEWESHIP Latvia” sastaptie cilvēki

5. novembrī Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas 11.
klases skolēni, piedaloties  karje-
ras attīstības atbalsta pasākumā
”Izvēle, iespējas, izaugsme”, devās
uz loģistikas uzņēmumu “BEW
RIX”, SIA/ “BEWESHIP Latvia”,
SIA. Tur guvām priekšstatu par
loģistikas kompānijas darbu, strā-
dājošo profesijām, izglītību, pie-
redzi un prasmēm, kas
nepieciešamas darbiniekiem.

Uzņēmumā pie ieejas mūs sa-
gaidīja noliktavas departamenta
vadītāja Kristīne, viņa aizveda
mūs uz sanāksmju zāli, kur jau
gaidīja pārējo departamentu vadī-
tāji un uzņēmuma vadītāja Iluta
Grebska.  Vadītāja pastāstīja, ka
viņa tāpat kā mēs mācījās Neretas
vidusskolā (tagad Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskola) un
nemaz nevēlējās saistīt dzīvi ar lo-
ģistiku. Pēc vidusskolas piepildīja
savu sapni – izmācījās par poli-
cisti. Turpmākos gadus viņa strā-
dāja par policisti. Vēlme saistīt
dzīvi ar loģistiku sākās brīdī, kad
gribējās pelnīt vairāk nekā maksā
policistei.1998. gadā nodibināja
“BEWESHIP” Latvijas filiāli. Sā-
kumā Iluta Grebska bija viena, pa-
šlaik uzņēmumā vairākus gadus
stabili strādā 31 darbinieks. 

Pēc tam uzņēmuma grāmat-
vede Kristīna pastāstīja par ceļu uz
“BEWESHIP”, kurā viņa nonāca
nejauši, nemaz nenojaušot, jo tajā
laikā daudzas darbinieces gāja
dekrēta atvaļinājumā. Parādīja un
komentēja skaitļus, kas raksturo
“BEWESHIP” Latvijas filiāli. Kris-
tīna stāstīja, ka bērnībā viņai ļoti
patika matemātika. Viņas teiktais
“Dari tādu darbu, kas tev patīk!”
daudziem palika atmiņā un lika
par to aizdomāties.

Sauszemes departamenta va-
dītājs Jānis Keišs pastāstīja, ka
viņš sportu nomainīja pret loģis-
tiku. Jānis Keišs ar saviem kolē-
ģiem no darba, kur viņus atlaida,
pieteicās uz darba interviju “BE-
WESHIP” uzņēmumā. Kā pats
Jānis jokoja, tā esot bijusi pati
īsākā darba intervija viņa mūžā

(1 stundu). Jānis Keišs ir humora
pilns, taču tajā pašā laikā var arī
būt nopietns, atbildīgs. Šis līdz-
svars ir veselīgs, jo lielākā dienas
daļa tiek pavadīta darba vietā.

Jūras un gaisa departamenta
vadītājs Jānis Ziediņš – ļoti nopietns
cilvēks, ļoti atbildīgs, konkrēts, kuru
ir grūti izsist no sliedēm. Jānis uz-
ņēmumā “BEWESHIP” strādā vi-
silgāk no mums iepazītajiem
cilvēkiem (12 gadus). 

Noliktavas vadītāja Kristīne
Verza. No pašas bērnības Kristī-
nei ļoti patika matemātika. Kris-
tīne teica, ka darbs, ko veic viņa,
ir sarežģīts, taču ļoti interesants.
Stāstā bija sajūtama viņas izaug-
sme, ko var iegūt ar lielu darbu
(tādi ir visi iepazītie “BEWES-
HIP” darbinieki). 

Mums dodoties prom, uzņē-
muma vadītāja Iluta Grebska ar
savu komandu pasniedza mazas
dāvaniņas ar uzņēmuma logo un
viņu pašu izveidoto grāmatu
mūsu klasei un Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas bib-
liotēkai. Vadītāja Iluta Grebska
grāmatā ierakstīja 11. klasei vēlē-
jumu: “Jums viss izdosies, ja vien
paši to vēlēsieties un darīsiet!”

Pasākums ”Izvēle, iespējas,
izaugsme” realizēts ar projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” finansējumu. 

Ingūna, Rainers, Krista

Skolēnu atziņas pēc
“BEWE RIX”, 

“BEWESHIP Latvia”
apmeklējuma

Uzņēmums no viena cilvēka
izauga līdz pasaules mēroga kra-
vas pārvadājumu uzņēmumam.

Es - vienkāršais lauku zēns -
arī varu izveidot savu pasaules
mēroga uzņēmumu, vajag tikai
motivāciju un gribasspēku.

Uzņēmuma kolektīvam jābūt
jautram un atraktīvam.

Uzņēmumam pietiek ar 36
cilvēkiem, lai tas būtu viens no
Latvijas lielākajiem šāda veida
uzņēmumiem.

Savu darbu ir jāuztver nopietni.
Ja tu vēlēsies kaut ko darīt, tad

saņemsi arī rezultātu.
Sapratu to, ka no nekā var kļūt

par to, kas dzīvē vēlies kļūt, bet
tikai tad, ja tajā visā ieguldīsi mil-
zīgu darbu.

Draugs - labākais darba biedrs.
Ja tu domā, ka dzīvē neko ne-

sasniegsi, tad vajag sākt tieši
tagad darīt.

Jāmāk nomierināties, to var iz-
darīt reizē sportojot un strādājot.

Ļoti kodolīga komanda.
Labākie cilvēki savā jomā.
Tev ir jābūt degsmei un vēl-

mei augt.
Jānodarbojas ar sportu, lai ne-

būtu apslāpētu dusmu.
Viss dzīvē ir iespējams, ir tikai

jāvēlas to darīt, jo mūsdienās ir
ļoti daudz iespēju, kā sasniegt sev
vēlamo mērķi.

Stāstīja par to, ka dzīvē viss var
mainīties un visu var sākt no nul-
les, bet pēc tam ar lielu ieguldīto
darbu sasniegt kaut ko fantas-
tisku, kas tevi darīs visu atlikušo
mūžu laimīgu, jo tu darīsi to
darbu, kas tev patīk un ko tu mīli.

Ļoti pozitīvs iespaids radās no
tā, ka viņu kolektīvā valda drau-
dzība un sadarbība. Viņu starpā ir
humors, un, manuprāt, tas veicamo
darbu padara vēl vienkāršāku.

Mani ļoti uzrunāja Ilutas
Grebskas teiktais, ka tu vari būt
ar vairākām izglītībām, bet, ja
galviņā nekas nebūs, tad nekā.
Bet, ja darīsi to darbu, kas tev
patīk, tad tev viss izdosies, ko esi
ieplānojis. Šis teiktais liek aizdo-
māties par nākotni.

Vajag atlasīt kolēģus, kuri
strādā un ir motivēti kaut ko darīt,
nevis tādus, kuriem smuki papīri.

Nav svarīgi, kāds uzņēmu-
mam ir sākums, galvenais ir iet
uz priekšu.

Visi ir profesionāļi ar labu hu-
mora izjūtu.

Ir laba ēdināšana.
Nepārtraukta iespēja izaug-

smei.
Visi viens otru atbalsta, jo ir

kā liela ģimene.
Iespēja doties vizītēs uz ārze-

mēm.
Katram savā jomā ir ļoti atbil-

dīgs darbs.

Strādā profesionāļi katrs savā
jomā.

Kolektīvs ir ļoti saliedēts, kas
noteikti palīdz darbam veikties
vēl labāk.

Nopietns uzņēmums, kurā
tiek pieņemti tikai tādi cilvēki,
kuri ir neapšaubāmi profesionāļi
un darbu mīloši.

“BEWESHIP Latvia” ir ļoti at-
bildīga un mērķtiecīga vadītāja.

Uzņēmumā ir garantēta iz-
augsme.

Ļoti saliedēta komanda.
Ne kurš katrs šajā uzņēmumā

var iegūt darbu.
Cilvēki ar lielisku humora iz-

jūtu.
Uzņēmumā strādā pieredzē-

juši profesionāļi.
Lika saprast, ka uz mērķi ir jā-

tiecas un jābūt gribasspēkam.
Tas kolektīvs ir kā ‘’Sapņu ko-

manda’’ - turas kopā, kopīgi risina
savas problēmas, strādā kopā, joko
- viena liela, jauka ģimene.

Es arī esmu sapratusi to, ka
nevajag vienmēr būt nopietnai,
vajag ‘’ielaist’’ savā dzīvē humoru,
tā taču ir vieglāk un jautrāk. 

Iedvesmoja Ilutas Grebskas
darba vieta, ka krēsla vietā ir skrej-
celiņš, viņa pamudina uz aktīvu
dzīves veidu, kas arī mani pamu-
dināja nākotnei “kalt” tādu plānus.

Ar mērķtiecību ejot uz
priekšu, viss ir iespējams. “Ne-
viens tev nepalīdzēs, tikai tu
pats!’’ tā Iluta Grebska.

Ja nākotnē man tomēr būs savs
uzņēmums, kuru es dibināšu, tad
man būs ļoti spilgts piemērs -
“BEWE RIX”/ “BEWESHIP Latvia”.

Uzņēmums lepojas ar savu sa-
darbību ar ASV klientu, kas  izmanto
viņu noliktavu pakalpojumus. 

Humors un darbs ir savieno-
jams, taču normas robežās.

Lai strādātu šeit, ir jāpierāda
sevi caur visām perspektīvām un
jāturpina strādājot augt. 

Svarīga uzņēmumā ir sa-
svstarpējā saskarsme, viens otram
palīdz ar idejām un risinājumiem,
uzņēmums ir viena liela ģimene.

Ir iespēja uzņēmumam augt
arī no viena vai diviem cilvēkiem,
atkarīgs no viņiem pašiem.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā
un Mazzalves pamatskolā šajā mācību gadā
īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienesta
koordinēto Eiropas Sociālā fonda pro-
jektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas samazi nāšanai“,
lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas
pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pro-
jekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas

veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedago-
giem un vecākiem, lai laikus identificētu
bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mā-
cības un sniegtu viņiem personalizētu at-
balstu.  Skolotājiem tiek sniegta iespēja
profesionāli pilnveidoties un stiprināt pras-
mes darbam ar jauniešiem, ir izstrādāti arī
metodiskie līdzekļi. Projekts atbalsta arī
jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu
mācību pārtraukšanas problēmu pašu jau-
niešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzru-
nātu skolēnus un iesaistītu viņus
aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo

skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. Ko iegūst
skolēni? Katram projektā “PuMPuRS” ie-
saistītajam skolēnam pedagogs vai psiho-
logs semestra sākumā izveido individuālo
atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pār-
traukšanas riskus un paredz nepiecieša-
mos pasākumus šo risku mazināšanai.
Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniedz
skolēniem papildus konsultācijas (peda-
gogs, psihologs, sociālais pedagogs, peda-
goga palīgs, speciālās izglītības pedagogs). 

Žanna Miezīte

Arī Neretas novada skolās īsteno ESF projektu “PuMPuRS”
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Latvijas simtgades priekšvakarā pro-
grammas “Latvijas skolas soma” ietvaros
Mazzalves pamatskolas vecāko klašu sko-
lēni arēnā Rīga noskatījās multimediālo
deju lielizrādi “Abas malas”. Tas bija īsts pār-
dzīvojums un lieliska vēstures stunda.

Mūzika un deja uzvedumā satiek mūs-
dienu mākslas tehnoloģijas, radot iespēju
piedzīvot Latvijas stāstu vēl nebijušā gaismā.
Katrs lielizrādes vizuālās izteiksmes elements
- horeogrāfija, scenogrāfija, gaismu režija,

TV kameru darbs un projekcijas - ir veidots
kā viens vienots veselums. Telpiskas ilūzijas
radīšana, dejas papildinājums ar tematiskām
lielizmēra ilustrācijām ir tikai daži no ele-
mentiem, kas paceļ deju lielizrādes novēro-
tāja piedzīvojumu citā līmenī. Tā nav tikai
vēstures stunda, bet personīgs pārdzīvojums
un iespēja būt par nozīmīgu daļu no lielizrā-
des “Abas Malas”, esot arī skatītājam. Tas ir
simts gadus sens stāsts par mums pašiem –
Latvijas cilvēkiem - un mūsu zemi, kuras
dzīslās plūst laika upe Daugava, ko uz īpaši
radītas 2000 kvadrātmetru lielas mākslas
projekciju skatuves izdejo vairāk nekā 450

baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji.
Pēc iespaidīgā lieluzveduma devāmies ap-

skatīt starojošo Rīgu. Lai arī nogājām prāvus
kilometrus, visu “Rīga staro!” piedāvājumu,
protams, neredzējām, toties mums bija iespēja
krastmalā redzēt militārās parādes bruņuteh-
nikas ģenerālmē ģinājumu, kas īpaši patika
puišiem.

Pie Brīvības pieminekļa izskanēja kora ģe-
nerālmēģinājums.

Šis bija brīnišķīgiem iespaidiem piepildīts
vakars. Mēs kopā ar visiem svinējām Latvijas
simtgadi.

Žanna Miezīte

Kopā ar visiem svinam Latvijas simtgadi

20. novembrī Neretas novadā uz ikmē-
neša sēdi ieradās Zemgales reģiona pa-
švaldību vadītāji, kā arī Zemgales
Plānošanas reģiona darbinieki. Šoreiz

visus vadītājus uzņēma Neretas novada
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola.
Iepriekš šāda sēde Neretā norisinājās
2016. gadā.

Darba kārtībā bija jautājumi par tū-
rismu un tūrisma nozari Latvijā. Ar īpaši
sagatavotu prezentāciju par “Latvijas tū-
risma nozares esošo situāciju” iepazīsti-
nāja Ekonomikas ministrijas nozares
politikas departamenta vecākā referente
Madara Lūka. 

Par aktualitātēm Zemgales projek-
tos izklāstīja Zemgales Plānošanas re-
ģiona projektu vadītāja Anna Builo –
Hoļme.

Noslēdzoties sēdei, pašvaldību vadītāji
devās nelielā ekskursijā pa Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolu – apskatīja sko-
las muzeju, dienesta viesnīcu, sporta halli
un Neretas novada novadpētniecības mu-
zeju. 

Paldies Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolai un direktorei Laimai Grebskai
par viesmīlīgo uzņemšanu.

Agnese Putniņa

Zemgales Plānošanas reģiona 
Attīstības padomes sēde Neretā

Šogad skola svin savu 88. dzimšanas
dienu šajā Ērberģes muižā. Mūsu skola ir
bagāta – kad skolā mācās skolēni, tā ir
Mazzalves pamatskola, kad iegriežas tū-
risti, tā ir Ērberģes muiža ar savām  dau-
dzajām leģendām. 

Pēc vēstures liecībām skola Ērberģes
muižas telpās ienākusi 16. novembrī,
tāpēc arī šogad svinam svētkus.

Svētku pasākumā skolas direktors Ai-
vars Miezītis savā uzrunā  lika ielūkoties
vēstures atmiņās, bet visvairāk viņu
priecē skolēnu sasniegumi dažādās mā-
cību jomās. Mazzalves pagasta pārvaldes
vadītāja  Zeltīte Odiņa savā sveicienu
runā vilka paralēles ar 18. novembri, ka
katrs ir lepns, jo Latvijas gadadienas zīmē
ir viena bezgalības zīme, bet skolas dzim-
šanas dienas  skaitlī ir 2 bezgalības zīmes.

Tika iedegtas 3 dzeltenas sveces, jo sko-
las dziesmā skan vārdi, “bērna smaids sa-
ules apspīdēts tiek”. 1.sveci iededza 9.
klases skolnieks Reinis Zariņš novadpēt-
nieces E. Varkales un novadpētnieku pie-
miņai, 2. sveci iededza skolas direktors A.
Miezītis par skaistās skolas vides izveidi,
bet 3. sveci iededza 9. klases skolnieks Dā-
vids Kuģinis saliedētajam skolēnu, skolo-
tāju, tehnisko darbinieku  kolektīvam.

Koncertprogrammu veidojām tā, lai
visi svētku dienā aktīvi izkustētos, jo pa-
sākuma vadītāji Karīna un Reinis teica, ka
bieži vien uz skolu iet negribas ne jau
tāpēc, ka  šajā skolā slikti mācīties, nē,
tāpēc, ka no rītiem šausmīgi nākot miegs.
Bet skolā iemāca daudzas dzīvei vajadzī-
gas prasmes, piemēram, kaut vai “Klusos
telefonus”, par kuriem stāstīja Ingus.

Skolotāja Kristīne Ozoliņa ar skolē-
niem bija sagatavojusi skanīgas dziesmas,
kuras bija ļoti vajadzīgas, lai skolas dzim-
šanas diena izdotos. Un skolas dziesma
skanēja droši un skaļi, jo visi skolēni zina
gan dziesmas vārdus, gan melodiju.

Skolotāja Sandra Lozina ar deju kopu
bija sagatavojusi deju, kura liecināja, ka
skolā ne tikai mācās, bet savu jautrību
ienes katra dejas kustība.

Skolotāja Silvija Ivanova ietina visus
skolotājus un skolēnus draudzīgā kamo-
liņā, apliecinot, ka mēs esam visi kā viens.

Ar dziesmu “Daudz baltu dieniņu!”
tika  ievests lielais svētku kliņģeris.

Mūsu skola ir bagāta – mums ir savs
karogs, vimpelis, skolas vēstures grāmata,
Viesu grāmata, šogad arī savs skolas ka-
lendārs. Svētku kliņģeris bija ļoti garšīgs!

Dzimšanas diena nosvinēta sirsnīgi,
mīļi un aktīvi.

Silvija Lisovska

Daudz baltu dieniņu!



18 Neretas Novada Vēstis 2018. gada decembris

Ber laimīte, sudrabiņu Ziemassvētku vakarā
Lai mirdzēja visas takas Jaunajā gadiņā.

/Latviešu tautasdziesma/

Ziemassvētku laikā atvērt durvis brīnumam 
un baltai cerībai! Smelies spēku veiksmei un panākumiem!

Jaunā gadā siltumu dvēselē, veselību pašam 
un veselus mīļos! Iedvesmu darbā, Eņģeli uz pleca 

un mīļus cilvēkus sev apkārt!

Gaišus, mierpilnus  Ziemassvētkus un jaunām domām 
un  darbiem bagātu 2019. gadu!

Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja A. Vadzīte

f f f

Lai zaļās egles sīkstums cerībām
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki dod.
Bet vērtības priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

Gaišām domām piepildītus Ziemassvētkus
un veiksmīgu, radošām idejām bagātu Jauno gadu

visiem Neretas novadā!

Mazzalves skolas kolektīva vārdā
skolas direktors Aivars Miezītis

f f f

Lai mēs esam tik bagāti,
ka savā nabadzībā spējam vēl dot viens otram!

Lai mēs esam tik stipri,
ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi!

Lai mēs esam tik gaiši,
ka šajā tumšajā laikā gaismā starot varam.

/Vēsma Kokle-Līviņa/

Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk
gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku visur iemājo

arī saticība, patiesa mīlestība citam pret citu, domu brīvība
un apgaismība, jo: kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs,

pats nekad nepaliks tumsā.

Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika

f f f

Mēs satiekam tikai tos, kurus mums jāsatiek, tikai tad,
kad tam jānotiek!

Mēs saņemam to, ko esam pelnījuši un tik daudz, cik esam
devuši!

Mums tiek uzlikts tik, cik spējam panest un izturēt!
Un būsim pateicīgi par visu, ko dzīve sniedz.

Tā ir pārāk īsa, lai tērētu to strīdos, un pārāk skaista, 
lai to nenovērtētu palaistu garām!...

/Misionārs Tagori/

Lai klusi un mierīgi Ziemassvētki 
un laimīgs Jaunais gads!

Neretas SAC kolektīva vārdā vadītāja -INA RIEKSTIŅA

“Gaišus un mierpilnus Ziemas Saulgriežus!
Svētītu un svētīgu Jaunā gada gājumu!

Nākotnē vērties, labu domāt un labu darīt. Ticībā
un mīlestībā dzīvot nākamam laikam!

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” 

f f f

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli 
un tici – tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to sveces dara...

(S.Vasiļevska)

Lai priecīgi un gaiši Ziemassvētki, veiksmīgs Jaunais gads,
kas nes veselību, saticību, cerību piepildīšanos, 

prieku vairāk nekā iepriekšējā gadā, kā arī ikvienam no
mums ļauj izdzīvot skaistākus brīžus kopā ar mīļajiem!

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš”
vadītāja Inita Jakovčika

f f f

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.

(I.Ziedonis)

Sirdsmiera un prieka pilnus Ziemassvētkus!
Lai Jaunā gadā katra diena ir piepildīta 
ar labiem darbiem un gaišām domām!

Neretas kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa

f f f

Ziemassvētku laikam piemīt īpaša burvība – šis ir ne 
vien prieka, labestības un mīlestības piepildīts laiks, bet 
arī laiks, kad atskatāmies uz padarītajiem darbiem un 
kaļam jaunus plānus nākotnei. Lai Jaunais gads nāk ar 
ticību tam, ko visvairāk vēlamies un par ko sapņojam, ar 
ticību tiem, ko mīlam un kam uzticamies!

Sirdsiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!

/Ā. Freimane/

Lai gaišuma, mīļuma un labestības pilni Ziemassvētki,
un panākumiem bagāts Jaunais 2019. gads!

Sociālā dienesta darbinieku vārdā
Iveta Arāja
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Nākam no bērnības, ejam pa dzīvi kā iznāk –
uz bērnību…
Ticam pasakām, rūķiem un Ziemassvētku brīnumam,
Lasām zīmes, ko atstājušas paaudzes pirms mums
Un…
Atstājam darbus, zīmes un rakstus turpināt nākamām paaudzēm.
Dzīvojam!

Novēlam ticību labajam, sev un savam darbam sagaidot
Ziemassvētkus un Jaunajā 2019. gadā!

Neretas novada novadpētniecības muzeja darbinieces
Lidija Ozoliņa un Marika Sūruma

f f f

Lai Jūs sasilda darbi – tik gaiši kā rītausma,
vārdi – tik krāšņi kā villaine,

un domas – tik plašas kā jūra!

Lai ikvienam  izdodas notvert savu brīnumu un laimes
sajūtu, kas līdz ar svecīšu un sniegpārslu virtenēm 

virmo gaisā tikai šajos svētkos!

Sirsnīgus Ziemassvētkus!
Laimīgu Jauno gadu!

Neretas novada bibliotēku vārdā Regīna Kviese

f f f

Ir laiks...salikt pagātni pa plauktiņiem...sakārtot domas,
nosvērt labo un slikto, nomazgāt spārnus...
Apzāģēt spīta radziņus, satikties ar sirdsapziņu,
piezvanīt dvēselei un apjautāties, kā klājas...
pārbrist nevaļas grāvjus un padzert tēju ar nokavētiem
saullēktiem, 
un ieskatīties patiesībai acīs,
izsolē pārdot grēkus....
un mīlēt kā nekad!

Klusus, baltus un ģimeniskus Ziemassvētkus 
un lai iedvesmas un gandarījuma pilns 2019. gads!

Izglītības un kultūras darba speciāliste 
Žanna Miezīte

f f f

Mirdzošs baltums visapkārt
Zem kupenām dzīvas radības dus.
Es egles zaru ienesu mājās.
Nāk svētvakars
Mierīgs, maigs un kluss.
Lai katram sirdī ir svētku gaišums!
Lai skuju zaļums cerību nes,
Un pietiek spēka un izturības
Būt laimīgiem dzīves šūpolēs!

/Biruta Žurovska/

Siltus, ģimeniskus Ziemassvētkus!
Laimīgu, veselīgu, bagātu, saticīgu  Jauno 2019.gadu!

Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.

/Janīna Tabūne/

Lai Ziemassvētki un Jaunais gads ienāk jūsu mājās 
ar gaismu un svētīgu mieru!

Lai nepietrūkst sapņu, ko piepildīt, mērķu, uz kuriem
tiekties, darbu, kas dod gandarījumu!

Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvalde 
sveic Neretas un  novada iedzīvotājus Ziemassvētkos 

un novēl laimīgu Jauno gadu!

Neretas pagasta pārvaldes vārdā Juris Zālītis

f f f

Lai sniega bites sirmā ozolā,
Un sarmas spīguļi pa logu rūtīm palo
Tik paskatieties: pāŗ Jūsu sapņiem, darbiem
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt liek,
Lai ticat Jūs, ka  Jaunā gada takās
Jums spēks un cerība un mīlestība būs. 

/V. Mežnora/

Lai klusais Ziemassvētku miers un 2019. gads sniedz
Jums prieku, laimi, veselību un Dieva svētību!

Lai labas domas, labi vārdi un labi darbi sastop ceļā
Jūsu sirdis!   

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
direktore Laima Grebska

f f f

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds-
Tas nezūd. Tas paliek.

(I.Egle) 

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus 
un Laimīgu Jauno gadu visām Neretas novada aizbildņu, 

aizgādņu un audžuģimenēm. Lai saticīgs, labestīgs
un veiksmīgs 2019. gads katrā novada ģimenē!

Neretas novada bāriņtiesa



20 Neretas Novada Vēstis 2018. gada decembris

Neretas Novada Vēstis

Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido: Agnese Putniņa. 

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

20.12. plkst. 10.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolā Ziemassvētku  pasākums 1. – 4. klasēm “No
sirds uz sirdi”

21.12. plkst. 11.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes
zālē Ziemassvētku eglīte

pirmsskolas vecuma bērniem
21.12. plkst. 13.00 – Sproģu saieta namā piedzīvo-

jumu filma lieliem un maziem “Saule brauca debesīs”
21.12. plkst. 14.00 – Sproģu saieta namā Ziemas-

svētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
21.12. plkst. 15.00 – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-

dusskolā Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Kad zvaig-
znes sarunājas”

22.12. plkst. 9.00 – Neretas kultūras namā Ziemas-
svētku tirdziņš

23.12. plkst. 10.00 - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas sporta angārā Ziemassvētku kausa izcīņa vo-
lejbolā

25.12. plkst. 21.00 – Neretas kultūras namā Ziemas-
svētku balle ar “Lauku muzikantiem”

28.12. plkst. 12.00 – Neretas kultūras namā filma
“Princese un pūķis”

28.12. plkst. 19.00 – Sproģu Saieta namā filma
“Jaungada taksometrs” 

1.01. plkst. 1.00 – Mazzalves pagasta sporta hallē
Jaunā gada balle. Spēlē Inga un Normunds

3.01. plkst. 12.00 – Neretas kultūras namā filma
“Īgņas valstība”

6.01. plkst. 12.00 – Neretas kultūras namā Zvaig-
znes dienas koncerts. Piedalās Staburaga muzikālā ap-
vienība

8.01. plkst. plkst. 19.00 – Neretas kultūras namā
filma “Jaungada taksometrs” 

21.01. plkst. 14.00 – Pilskalnē barikāžu piemiņas
ugunskurs 

27.01. plkst. 16.00 – Neretas kultūras namā Seces
amatierteātra “Dūdenīši” A. Niedzviedža izrāde
“Labi iet”

Janvāris – Neretā barikāžu atceres pasākums (sekot
reklāmai) 

Lai saule ilgi, ilgi tev vēl staro,
Kaut matos krīt un nekūst gadu sniegs,
Lai spēka pietiek katras dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

(O. Vācietis) 

No sirds sveicam un laimi vēlam visiem
decembra mēneša jubilāriem!

Neretas novada dome

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā  

decembrī – janvārī

Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļā līdz 
15. decembrim 

Reģistrēti 3 jaundzimušie 
Mūžībā aizgājuši 6 novada iedzīvotāji 


