
Krāšņā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku
dalībnieku gājienā no Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu līdz
ar 47 000 dalībniekiem no visām Latvijas pilsētām, novadiem
un ārzemju latviešu kolektīviem devās arī mūsu novadnieki –
22 dejotāji no Neretas vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļi” va-
dītājas Initas Kalniņas vadībā (mūsu dejotājus pavadīja arī 6
bērni, kas ir arī deju kolektīva dalībnieku atvases) un 22 dzie-
dātāji no Neretas kultūras nama jauktā kora “Nirica” ar tā vadī-
tāju Mārtiņu Kalēju priekšgalā, kas tika pieteikts kā jaunākais
diriģents Latvijā.

7. jūlijā mūsu “Sēļi” kopā ar vairāk nekā 18 000 visiem Latvi-
jas dejotājiem vienotā rakstā deju lieluzvedumā “Māras zeme”
dejas soļa rakstā izlocīja kāzas, kristības u.c. godus, kā arī rādīja

tautas pagātni – no laika,
kad baltu ciltis Daugavas
apkaimē cēla savas apmet-
nes, līdz mūsdienām, kad
svinam Latvijas simtgadi.
Savukārt “Niricas” dziedā-
tāji dziedāja 8. jūlija noslē-
guma koncertā “Zvaigžņu
ceļā”, kura vadmotīvs bija
iziešana pa Zvaigžņu ceļu
caur likteņa, vēstures, pa-
audžu un dabas lokiem,
krustcelēm, lai vēlāk pa
Piena ceļu atgrieztos
mājās. Katrā  no koncerta
lokiem (daļām) bija ietver-
tas laika griežu liktenīgās
dziesmas un latviešu pro-
fesionālās kormūzikas
spilg tākie darbi.

Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi”. Neretas kultūras nama koris “Nirica”.

Simtgades svētku norises 
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2. jūnijā ar bagātīgu svētku programmu jau sesto reizi tika atzīmēti Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”,
kuros piedalījās astoņu novadu – Neretas, Aknīstes, Ilūkstes, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Viesītes, Salas un Krustpils – mākslinieciskie
paš darbības kolektīvi. Šajā gadā sēļus uzņēma Neretā.  Šogad svētkos piedalījās arī kaimiņi no Lietuvas – Biržu pilsētas (Biržai)
pārstāvji, jo arī šī kaimiņzemes daļa vēsturiski ir daļa no senā kultūrvēsturiskā  Sēlijas novada. “Sēlija rotā” viesi bija arī aizkrauklieši.

“Sēlija rotā” rotājas Neretā
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Aizkraukles reģiona Skolēnu dziesmu 
un deju svētki Neretā

18. maijā Neretas Dzirnavu saliņā  notika Aizkraukles reģiona Skolēnu dziesmu un deju svētku koncerts “Pa saules ceļu dejas
izdziedam”.  Koncertā piedalījās Aizkraukles novada vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Mazzalves pamatskolas,
Aizkraukles pagasta sākumskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Daudzeses pamatskolas, Seces pagasta pamatskolas dziedātāji un de-
jotāji, kā arī Jaunjelgavas kultūras nama, Skrīveru kultūras centra, Kokneses Mūzikas skolas un Rīgas Imantas vidusskolas kolektīvi.
Koru virsdiriģents bija Eduards Grāvītis, kura rokas vadījušas gan vīru un sievu, gan zēnu un jauktos korus. Viņš arī Aizkraukles
novada ģimnāzijas jauktā kora “De Cantare” diriģents.  Deju kolektīvu virsvadītāja — Neretas kultūras nama, kā arī novada bērnu,
jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva “Sēļi” vadītāja Inita Kalniņa.  Savukārt svētkus režisēja Aija Kalnāre.
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Aizvadīti trešie Neretas novada svētki
28. jūlijā ar daudzveidīgu programmu aizvadīti jau trešie Neretas novada svētki. Novada svinības, kā ierasts, sākās rīta cēlienā

ar amatnieku un mājražotāju tirgu. 
Pusdienlaikā Neretas parkā sākās atrakcijas bērniem. Gara rinda bija izveidojusies pie hennas zīmējumiem, tāpat daudz gribētāju

bija radošajā darbnīcā, kur varēja izveidot  papīra taureņus. Uz molberta Ditas Pavlovičas vadībā bija iespēja izpaust savu māksli-
niecisko talantu

Svētku kulminācija bija koncerts Neretas Dzirnavu saliņā, kur koncertēja komponists Uldis Marhilēvičs, dziedātāji Aija An-
drejeva, Igo Fomins un pavadošā grupa.

Māksliniece Māra Daugaviete.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un izglītības
un kultūras darba speciāliste Žanna Miezīte  nodot “Tautas

Saimes grāmatu”, kas ir ar roku rakstīta grāmata, kur ikvienam
iedzīvotājam ir unikāla iespēja ierakstīt savus iespaidus,
attīstības redzējumus, vērtējumus un rosinājumus Latvijas

valstij,  projekta koordinatoram Aivaram Meijam.
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“Izgaismo Latviju”
21. jūnijā par godu Latvijas simtgadei visā Latvijā tika organi-

zēta akcija “Izgaismo Latviju!”, kurā fonda 1836 brīvprātīgie katrs
bija atbildīgs par vienu Latvijas pierobežas kilometru, un to Saul-
griežu vakarā nogāja, tādējādi aptverot Latvijas teritoriju pa saus-
zemes robežu.

Pēc noietā kilometra gan tie, kas nogāja kādu no “1836” pos-
miem, gan citi interesenti pulcējās Pilskalnes pagasta estrādē, lai
pie ugunskura, kur ikviens ar savu malkas pagalīti jau pēc iedibi-
nātas tradīcijas aizkūra Saulgriežu ugunskuru, un pēcāk vienojās
spēka dziesmās Latvijai. Muzikālo garu palīdzēja uzturēt arī Aiz-
kraukles novada folkloras kapela “Karikste”, iesaistot iedzīvotājus
jautros dančos un dziesmās. 

Aizkraukles novada folkloras kapela “Karikste”.
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Ik gadu visā Latvijā 11. novembrī norisinās dažādi vērienīgi
pasākumi par godu Lāčplēša dienai. Viens no tradicionālāka-
jiem apliecinājumiem šiem svētkiem ir Lāčplēša dienas lāpu gā-
jiens, 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
armijas izšķirošās cīņas ar Bermonta karaspēku.

***
Godinot brīvības cīņu dalībnieku piemiņu, arī Mazzalves pa-

gasta Ērberģē 11. novembrī ik gadu tiek rīkots Lāpu gājiens.
Šogad gājienu kuplināja Aizkraukles Zemessardzes 55. kājnieku
bataljona zemessargi.

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 iz-
glītības iestādēm divās vecuma grupā pa vienai komandai katrā
(6. – 8. klase un 9. – 12. klase).

***
15. novembrī mazzalvieši pulcējās skolas kamīnzālē uz tik-

šanos ar novadnieku Vectirānu ģimenes karavīriem, jo šai kup-
lajā ģimenē tētis Valērijs Vectirāns un visi četri dēli ir saistīti ar
bruņotajiem spēkiem. Tā bija sirsnīga atkaltikšanās skolā, jo visi
Vectirāni absolvējuši Mazzalves skolu – cits pirms vairāk kā div-
desmit, cits –  piecpadsmit gadiem.

Lāčplēša dienu pasākumi pagastos 
un sadarbības novadu Ierindas skate

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 6. klases skolēni. 

Mazzalves pamatskolā pasākuma apmeklētāji vienojās kopīgā foto ar Vectirānu dzimtu. 
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Latvijai 100
18. novembrī Neretas kultūras namā norisinājās vērienīgs

simtgades pasākums. Pirms svētku sākuma Neretas novada paš -
valdības Domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis svinīgi nolika zie-
dus pie pieminekļa “Sāga”. Neretas luterāņu draudzes mācītājs
Aldis Pavlovičs aizlūdza par tiem, kas atdevuši savas dzīvības,
lai mēs šodien varētu dzīvot brīvā valstī. 

Svinīgajā pasākumā ar pašvaldības Goda rakstiem tika sveikti
čaklākie un darbīgākie novada ļaudis. Tāpat īpašā grāmatā "Ne-
retas novada ļaudis Latvijas 100 gados" savu ierakstu izdarīja
divpadsmit novada iedzīvotāji.

***
15. novembra pēcpusdienā notika Latvijas proklamēšanas

100. gadadienai veltītais svinīgais pasākums Mazzalvē. Pasā-
kumu 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, de-
vuši īpašu ieguldījumu pagasta attīstībā. Viņu vārdi tika ierak-
stīti Mazzalves pagasta Goda grāmatā.

***
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 neatka-
rības 100. gadadienu, bet arī ar to, ka Neretas pagasts šogad atzīmē
720 gadu jubileju kopš Neretas vārds parādījies vēstures liecībās.

*** 
Svinot Latvijas valsts simto gadadienu, Pilskalnes pagastā 16. no-

vembrī uz īpašu svētku pasākumu tika aicināti visi pagasta darbī-
gākie ļaudis, kuri gadu no gada ir snieguši devumu pagastam, tā
attīstībai un izaugsmei. Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina
Vadzīte pasniedza Latvijas simtgades piemiņas zīmes visiem ie-
priekšējo gadu goda pilsoņiem un gada cilvēkiem. 

Mazzalves pagasta dziedātāju kopa “Mazzalve”.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni svinīgajā 

pasākumā “Latvijai 100, Neretai 720”.

Pilskalnes pagasta Goda pilsoņi. 

Grāmatā "Neretas novada ļaudis Latvijas simts gados" 
parakstās Jānis Tauriņš.
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Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Kultūras ministrijas Latvijas
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. 

Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma
apzināja vairākus cimdu adīšanas meistarus, kaimiņus un pazi-
ņas, 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 novad-
pētniecības muzeju un noslēgumā Neretas kultūras namā, kur
notika Latvijas valsts jubilejas svinīgais sarīkojums, tos ikviens
varēja apskatīt.  

Valsts svētku svinīgajā pasākumā Mazzalves pagasta pār-
valdes foajē ikviens varēja apskatīt iedzīvotāju adītos rakstai-
nos cimdus.

Cienījamie novada iedzīvotāji!
2018. gads ir pagājis Latvijas Republikas simtgades zīmē.

Mūsu novadā tas ir bijis piepildīts ar dažādiem krāšņiem un
nozīmīgiem pasākumiem. Kopā esam nosvinējuši Aizkraukles
reģiona skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, Tautas māk-
slas svētkus “Sēlija rotā” un Neretas novada svētkus. Saulgriežu
ugunskuru akcijas “Izgaismo Latviju” ietvaros veicām savu sirds
kilometru apkārt Latvijai, bet mūsu pašdarbības kolektīvi pie-
dalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI deju svētkos.
Patriotu mēnesī sarīkojām Lāčplēša dienai veltītu lāpu gājienu,
bet 18. novembrī atzīmējām Latvijas valsts proklamēšanas
simto gadadienu.

Paldies visiem, kuri piedalījās svētku norisēs. Paldies visiem,
kuri palīdzēja radīt svētku mirkļus visa gada garumā, jo īpaši:

Neretas kultūras nama darbiniekiem
Novada kultūras darba vadītājiem
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kolektīvam
Mazzalves pamatskolas kolektīvam
Neretas pagasta komunālajai nodaļai
Neretas novada pašvaldības darbiniekiem
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejam “Riekstiņi”
Neretas novada novadpētniecības muzejam
Neretas centrālajai bibliotēkai un pagastu bibliotēkām
Neretas novada pagastu pārvaldēm
Neretas novada pirmsskolas izglītības iestādēm

Neretas Sociālajam aprūpes centram
Valsts policijas Zemgales reģiona Neretas komandai
VUGD Neretas postenim
NMPD Neretas brigādei
LR Zemessardzes 55.kājnieku komandai
Neretas luterāņu draudzei
Neretas katoļu draudzei
Ērberģes luterāņu draudzei
Neretas novada aktīvajiem jauniešiem
Individuālajam uzņēmumam “Pavards”
SIA “Akači”
SIA “Liellopu izsoļu nams”
Z/S ”Ģēģeri
Z/S ”Tālumi”
SIA “Falko”
SIA “Dicitur, Factum, Est”
Paldies pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem – vidējās pa-

audzes deju kolektīvam “Sēļi”, jauktajam korim “Nirica”, sieviešu
vokālajam ansamblim “Kadence”, Mazzalves pagasta jauktajam
korim “Mazzalve”, brīvā stila deju grupai “Mozaīka”, dāmu deju
kolektīvam “Kamenes”, Neretas kultūras nama amatierteātrim
“Leišmalīte” un Mazzalves pagasta amatierteātrim “Tradare”.

Liels paldies par atbalstu un svinīgo svētku dievkalpojumu Ne-
retas evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Neretas Svētā Gara Romas
katoļu baznīcai un Ērberģes evaņģēliski luteriskajai baznīcai.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis

100 latviešu rakstainie cimdi 
Latvijas simtgadei


