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Apbalvo Neretas novada labākos sportistus

27.janvārī Neretas novada pašvaldības sēžu zālē uz pieņem-
šanu pie domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša tika aicināti pērnās
sezonas astoņi labākie sportisti. Tā jau ir kļuvusi par tradīciju
gada sākumā  apbalvot iepriekšējās sezonas veiksmīgākos spor-
tistus.

Neretas novada pašvaldības vadītājs pateicās par veiksmīga-
jiem startiem un norādīja, ka, lai arī sportistu skaits, kas šogad
saņem balvu, ir samazinājies, tomēr esam ļoti labā sportiskā lī-
menī. “Kā mūsu mazā Latvija ir sportiska, tā arī mūsu novads.
Mēs esam tiešām lepni, ka jūs pārstāvat mūsu novadu un gūstat
šādus panākumus. Novēlu arī jums pārstāvēt mūsu valsti starp-
tautiskās sacensībās,” uzrunājot sportistus teica domes priekš-
sēdētājs A.Kviesis.

Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un  jaunatnes lietu noda-
ļas vadītāja Žanna Miezīte teica, ka iesniegumu šogad bijis
mazāk nekā pagājušajā gadā, bet tas nemazina esošo sportisko
sasniegumu vērtību un nenozīmē, ka nākamgad to  nevarētu būt
divtik vairāk.

Neretas novada dome šogad par sportiskajiem sasniegumiem
ar 25,00 EUR apbalvoja:

Edgaru Jalovčuku par izcīnīto 2.vietu Latvijas Motosporta
federācijas organizētajā Nacionālajā kausā, D klasē;

Edīti Grigalovičinu par izcīnīto 2.vietu vesera mešanā Latvi-
jas vieglatlētikas savienības organizētajā Latvijas ziemas čem-
pionātā;

Nilu Murašku par izcīnīto 2.vietu vesera mešanā Latvijas
vieglatlētikas savienības organizētajā Latvijas čempionātā;

Armandu Aivi Gorbačovu par izcīnīto 2.vietu trīssoļlēkšanā
Latvijas vieglatlētikas savienības organizētajā Latvijas ziemas
čempionātā;

Liānu Rozi par izcīnīto 2.vietu vesera mešanā Latvijas vieg-
latlētikas savienības organizētajā Latvijas ziemas čempionātā.

Savukārt finansiālu atbalstu 15,00 EUR apmērā saņēma Ance
Ziedāne par iegūto 3.vietu  vesera mešanā Latvijas vieglatlētikas
savienības organizētajā Latvijas ziemas čempionātā.

Prēmiju 50,00  EUR apmērā saņēma Neretas pludmales vo-
lejbola komanda, kuras sastāvā spēlēja Amanda Regute un En-
dija Kapele

Daiga Naroga
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Administratīvās reformas dēļ, iespē-
jams, pēdējo reizi Neretas novadā svinē-
sim novada svētkus – esi aicināts 18.jūlijā
Neretā visas pēcpusdienas garumā! Nere-
tas novada svētku moto šogad “Dzīve kā
košums”.

Vasara ar košajām pļavu puķēm ir krā-
sām bagātākais gadalaiks. Dabas māksli-
nieks nežēlo savas krāsu paletes bagātību
un šķiež to visiem, kas ir gatavi ietērpties
viņa piedāvātajos toņos. Toņi ir dažādi –
siltie mudina asociācijas ar saules gaismu
un siltumu. Vēsie – mūsu iztēlē uzbur

ūdeni, debesis, mežu. Krāsu paletē ir arī
neitrālie toņi – tie vienkārši sader ar visu
un īpašas asociācijas neizraisa. Tādi pe-
lēki…

Savas krāsas ir arī cilvēkiem. Kāds ir
vēso toņu piekritējs, savus pārdzīvojumus
un dvēseles izjūtas tur dziļi sevī. Cits ir tik
krāsains un košs, ka viņa siltums un mī-
lestība pret apkārtējiem ir redzama no tā-
luma un piesaista. Bet ir cilvēki, kuri ir
nīgri, vienmēr neapmierināti un visā un
visur melno meklējoši. Šie cilvēki “krāsu
paleti” mēģina atšķaidīt ar savu tumšo
otas triepienu, to uzskatot par vienīgo pa-
reizo toni!

Ceru, ka Tu, lasītāj, savu ikdienu ne-
krāso ar tumšo otu. Tomēr ja tā, tad nāc
18.jūlijā pl.14.00 uz Neretas parku uz no-
vada svētku pasākumiem, kur satiksi ra-
došus cilvēkus un atklāsi sevī krāsu
meistara talantu, jo būs tērpu parāde, būs
iespēja gleznot, bērniem būs košas atrak-
cijas kopā ar “Mazo stiprinieku”. Būs ie-
spēja arī atskatīties uz aizvadīto gadu
spilgtākajiem pasākumiem Neretas no-
vada dzīvē.

Ir kāds īpašs lūgums visiem ieinteresē-
tajiem novada iedzīvotājiem – iesaistieties
akcijā, ko Latvijā organizē slavenā festi-
vāla “Bildes” dibinātājs “Bilžu birojs”,

kura aicina “Apglezno arī Tu savu pa-
stkastīti!” Lai piedalītos šai akcijā, jums
jāapglezno, jāaptamborē, jāapada, jāapkaļ
vai kā citādi jāizdaiļo, jāpadara koša jūsu
pastkastīte un jānofotografējas kopā ar to.
Fotogrāfijas jāiesūta Žannai Miezītei uz e-
pastu zanna.miezite@gmail.com līdz 1.jū-
lijam. Fotogrāfijas ar košākajām,
interesantāk izdekorētajām pastkastītēm
gūs balvas, ko pasniegs novada svētkos,
bet visas iesūtītās fotogrāfijas izkārtosim
izstādē, lai visi apskatās un papriecājas
par mūsu radošumu.

Jaunums būs arī gājiens, kuram aici-
nām gatavoties visas novada iestādes, or-
ganizācijas, mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvus, lai sevi parādītu koši. Pasā-
kuma noslēgumā varēsi ļauties fantastis-
kam Antras Stafeckas dziesmu
valdzinājumam un Neretas estrādē uz-
griezt valsi ballē, kurā spēlēs brāļi Auzāni.

Nāc un izkrāso savas sajūtas! Jo “tikai
tā, tikai tā / Mēs varam kopā vēl būt/
Mīlēt visu, ko jūt/ Mana sirds, tava sirds/
Šai sapnī krāsainajā,/ Kas
jānosargā.” (Guntars Račs) Lai mūsu
“dzīve kā košums” parādās mūsu kopējos
svētkos!

Žanna Miezīte

Neretas novada svētku moto šogad
“Dzīve kā košums”

Zemgales Attīstības padomes (ZAP) po-
litiķu ikmēneša sanāksme notika Iecavas
novadā, kas lepojas ar pērn iegūto titulu
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, ar izvei-
doto viedo transporta kustības regulējumu
autoceļā “VIA Baltica”, ar ainavas izkop-
šanu muižas parkā un daudzām radošām
izpausmēm izglītības un kultūras jomā.

Sanāksmes ievadā Zemgales politiķus
uzrunāja satiksmes ministrs Tālis Lin-
kaits un VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes
loceklis Mārtiņš Lazdovskis, kuri iepazīs-
tināja ar ministrijas izstrādāto ilgtermiņa
redzējumu “Valsts ceļu tīkls – 2040”. Vī-
zijas pamatā ir vēlme valstī noslogotākos
autoceļus pārbūvēt par ātrgaitas maģistrā-
lēm ar atdalītām braukšanas joslām un
divu līmeņu pārvadiem, lai autobraucēji
Rīgas apvedceļu no ikvienas lielākās pil-
sētas varētu sasniegt ne ilgāk kā divās
stundās. Ātrgaitas maģistrāļu izbūvi gal-
venokārt noteiks satiksmes intensitāte,
tranzīta plūsma un savienojamība ar kai-
miņvalsts svarīgākajām artērijām. 

Turpinājums 6. lpp.

Zemgales politiķiem – par autoceļiem
nākotnē un olu ražošanas milzeni Iecavā

Zemgales novadu vadītāji piedalās Zemgales Attīstības padomes ikmēneša 
sanāksmē Iecavas novadā 
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Apstiprināja traktora MTZ transporta pakalpojumu izmak-
sas ar asenizācijas mucu:

l par 1 m3 EUR 2.19 + PVN21% = EUR 2.65
l par mucu (6 m3) - EUR 2.19 + PVN21% = EUR 15.90
l par ½ mucu (3 m3) – EUR 2.19 + PVN21% = EUR 7.95   
Apstiprināja kanalizācijas pakalpojumus Neretas pagastā:
l .par 1 m3 kanalizācijas  notekūdeņu =  EUR 1.26.
l par 1 m3 kanalizācijas  notekūdeņu ar PVN 21% = EUR 1.52.
Apstiprināja ūdens apgādes pakalpojumu izmaksas Neretas

pagastā:
l par  1 m3  ūdens =  EUR 1.24
l par  1 m3 ūdens ar PVN 21% = EUR 1.50
Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 01.martu.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības pārskatu par gada

budžeta izpildi.
Veica grozījumus Neretas novada pašvaldības institūciju

amatpersonu un   darbinieku atlīdzības nolikuma pielikumā Nr.
3 (Informācija par piemaksām, prēmijām un to noteikšanas kri-
tērijiem Neretas novada pašvaldībā un to institūcijās) 4. punktā,
aizstājot ciparus 20% ar cipariem 50% . Grozījumi stājas spēkā
ar 2020. gada 1. martu. 

Domes deputātiem un komisiju locekļiem noteica sekojošu
darba samaksu:

l pašvaldības domes deputātiem mēnešalga par vienas stun-
das likmi – 6,95 euro (seši euro  95 centi);

l pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam mēnešalga
par vienas stundas likmi – 9,27 euro (deviņi euro 27 centi);

l komisijas loceklim mēnešalga par vienas stundas likmi 2,90
euro (divi euro 90 centi).

Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 01.martu.
Apstiprināja ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabili-

tācijas pakalpojuma izmaksu vienai personai, kura saņem pa-
kalpojumus Neretas novada sociālās aprūpes centrā :

l diennakts maksa personai, kura uz ievietošanas brīdi SAC
ir deklarēta Neretas  novadā, EUR 16,38 ;

l diennakts maksa personai, kura uz ievietošanas brīdi SAC
nav deklarēta Neretas  novadā, EUR 19,75.

Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.martu.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības saistošos noteiku-

mus  Nr.1/2020 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam” .

Nolēma ņemt aizņēmumu  projekta “Promoting preserva-
tion, availability and development of intangible culture and local
history heritage improving sustainable culture tourism compe-
titiveness in Latvia, Lithuania and Belarus” /ENI-LLB-1-108
realizācijai  Valsts kasē  līdz EUR 70644.00 apmērā. 

Nolēma ņemt aizņēmumu  projekta „Multifunkcionāla cent -
ra izveide“ nr.  9.3.1.1/18/I/012 realizācijai Valsts kasē.līdz EUR
62589.00 apmērā.

Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldī-
bas vārda zemes vienības:   Damasānu kapi ar kadastra Nr.
32960130140, platība 0,9 ha;

Cīruļi kapi ar kadastra Nr. 32960090045, platība 0.69ha;
Zalves pagasta kapsēta ar kadastra Nr. 32960050052, platība

3.93    ha
Priedes kapi ar kadastra Nr. 32960080063, platība 0.82 ha.
Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldī-

bas vārda nekustamo īpašumu Pēteri, Pilskalnes pagasts, Neretas
novads, kadastra Nr.32740060112,1.02 ha platībā.

Nolēma piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā 3 perso-
nām kopsummā 140 EUR apmērā un piešķīra pabalstu sakarā
ar bērna piedzimšanu 2 personām 340 EUR apmērā.

Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Baldenāni”, Neretas novada Zalves pagastā sadalīšanai.

Nolēma atsavināt, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu
– dzīvokļa īpašumu „Kalēju iela 107 - 1”, Nereta, Neretas pa-
gasts, Neretas novads, (kadastra Nr. 32709000229), kurš sastāv

no  dzīvokļa īpašuma 32.3 m2 platībā, apstiprinot dzīvokļa īpa-
šuma nosacīto – pārdošanas cenu EUR 1146.00.

Atsavināt, pārdodot pašvaldības nekustamo īpašumu – dzī-
vokļa īpašumu „Kalēju iela 107 - 2”, Nereta, Neretas pagasts,
Neretas novads, (kadastra Nr. 32709000230), kurš sastāv no  dzī-
vokļa īpašuma 33.9 m2 platībā, kopīpašuma 4926/201486 do-
mājamās daļas no būves un zemes, apstiprinot dzīvokļa īpašuma
nosacīto – pārdošanas cenu EUR 1236.00.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu E. Ū. un viņas ģimenes loceklei –  dzīvojamā mājā
“Lielmēmele 2”, dzīvoklis Nr.7 ar kopējo dzīvojamo platību 47.1
m2, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot
dzīvojamo telpu S.P,  dzīvojamā mājā “Stradi”, dzīvoklis Nr.2 ar
kopējo dzīvojamo platību 47.1 m2, Sproģos, Zalves pagastā, Ne-
retas novadā.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu O. V. dzīvojamā mājā Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 3,
dzīvoklis Nr.19 ar kopējo dzīvojamo platību 49.36 m2, Neretā,
Neretas pagastā, Neretas novadā.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalēju iela 61”, Neretas
pagasts, Neretas novads, 2. zemes vienību ar kadastra Nr. 3270
004 0017 ar platību 7.91 ha jauna nekustamā īpašuma “Kalējiņi”
izveidošanai.  Atdalītajai zemes vienībai mainīt zemes lietošanas
mērķi no -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Saules”, Neretas pa-
gasts, Neretas novads, zemes vienību ar kadastra Nr. 3270 008
0007 un platību, 5,5 ha platībā jauna nekustamā īpašuma  ar no-
saukumu un adresi “Salāte” izveidošanai.  Atdalītajai zemes vie-
nībai noteica zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Saules”, Neretas pa-
gasts, Neretas novads, zemes vienību ar kadastra Nr. 3270 007
0069 un platību, 0.1301 ha platībā jauna nekustamā īpašuma  ar
nosaukumu un adresi “Saules iela 2” izveidošanai. 

Atdalītajai zemes vienībai noteica zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Nolēma programmā “Latvijas skolas soma” finansējumu
2020.gadam sadalīt šādi: 

1. 2019./2020. m.g. 2.semestris:
l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (167 izglītojamie)

EUR 1169; 
l Mazzalves pamatskolai (66 izglītojamie) EUR 462. 
2. 2020./2021. m.g. 1.semestris:
l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (167 izglītojamie)

EUR 1169; 
l Mazzalves pamatskolai (66 izglītojamie) EUR. 
Nolēma  noteikumu „Noteikumi, kādā Neretas Jāņa Jaunsud-

rabiņa vidusskolā  tiek  organizēta  „B”  kategorijas  autovadītāju
teorētiskā  un  praktiskā  apmācība un pirmās  palīdzības  snieg-
šanas apmācība” grozījumu apstiprināšanu “15.punktu šādā re-
dakcijā”: “Vidusskola ”B”  kategorijas autovadītāju teorētisko un
praktisko apmācību piedāvā vidusskolēnam, kas sasniedzis 16
gadu vecumu.”

Piešķīra nosaukumu “Autoceļš P86”, Neretas pagasts, Neretas
novads, LV-5118, nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 3270
001 0014, platība 9.6 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 3270 001 0014 un 3270 002 0065. 

Iznomāja ZS Pumpuri, Reģ. Nr. 48701012911, adrese: „Pum-
puri”, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112, Neretas novada pa-
švaldībai piekrītošo zemes vienību, Zalves pagastā, ar kadastra
Nr. 3296 006 0202 (platība 1 ha), kas atrodas Neretas novada
Zalves pagastā, nomas maksu nosakot 1.5% apmērā no izno-
māto zemes gabalu kadastrālās vērtības.

23. janvāra domes sēdē pieņemtie lēmumi



4 Neretas Novada Vēstis 2020. gada februāris

Skolēnu deju kolektīvu sadancis –
priekšskate “Daugavas krastā”

Skolēnu deju kolektīvu sadancis –
priekšskate “Daugavas krastā”.

“Sudrabiņš” devās ceļā uz Jaunjelgavas
vidusskolu, lai piedalītos deju pasākumā.

Visus uzņēma Jaunjelgavas vidusskolas
deju kolektīvu “Atvars” vadītāja Inese Er-
mansone. Dažiem kolektīviem šis pasā-
kums bija priekšskate. Priekšskatē
piedalījās tie kolektīvi, kuri pagājušajā
gadā ieguva 3.pakāpi.

Savukārt pārējie izmantoja iespēju iz-
dejot gaidāmās skates dejas. Un, protams,
satikties ar vienaudžiem! Pasākumā pie-
dalījās 1.-6.klašu deju kolektīvi no dažā-
dām vietām. Koncertā piedalījās 13 deju
kolektīvi, tika izdejotas 26 dejas. Vistālā-
kie viesi bija atbraukuši no Madlienas,
Olaines un Jēkabpils.

Šī bija lieliska iespēja iemēģināt citu
deju grīdu un uzvilkt jaunos deju tērpus!

Deju kolektīva “Sudrabiņš” vadītāja
Inita Kalniņa

Mazzalvieši koncertē Bārbelē

Mazzalvei ar Bārbeles pagastu kultūras
jomā pēdējā laikā ir izveidojusies ļoti laba
sadarbība. Bārbeles tautas nama vadītāja
Dace Klipa savulaik strādāja Mazzalvē
gan kā skolotāja, gan kultūras darba or-
ganizatore, tādēļ mazzalvieši Bārbelē
allaž tiek gaidīti un viesmīlīgi uzņemti.

Mazzalves amatierteātris ar izrādēm ir
viesojies Bārbelē, arī amatierteātris “Bār-
belīši” Mazzalvē ir biežs viesis.

Nupat janvāra nogalē ar kopēju kon-
certprogrammu Bārbelē viesojās visi trīs
Mazzalves pašdarbības kolektīvi – ama-
tierteātra ”Tradare” dalībnieki (vadītāja

S. Lisovska), brīvā stila deju kopa “Mo-
zaīka” (vadītāja Dz. Noreika), kā arī
dziedātāju kopa “Mazzalve” (vadītājs A.
Čakstiņš).

Solveiga Koklevska, kultūras darba
organizatore Mazzalves pagastā
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Ziemas mēneši, šķiet, īstais laiks, kad
amatierteātru dalībniekiem ikdienas
skrējienā atlicināt laiku, lai ar kādu ie-
studējumu iepriecinātu skatītājus arī at-
tālākos pagastos. Tā Mazzalves
amatierteātris “Tradare” (vadītāja S. Li-
sovska), atsaucoties uzaicinājumam,
sestdien, 8. februārī ar Rutku tēva lugu
“Sieviešu mīlas ieroči“ devās pie “teāt-
ramīļiem” Lonē un Ritē.

Neraugoties uz lietaino laiku, izrādes
apmeklētāju bija sanācis gana daudz, un
kas mums “spēlmaņiem” ir svarīgi, bija
arī ļoti atsaucīgi un ar interesi dzīvoja
līdzi lugas notikumiem.

Solveiga Koklevska,
kultūras darba organizatore

Mazzalves pagastā

“Tradare” ar izrādi viesojas Lonē un Ritē

Grāmatu draugu ķēde Mazzalvē
15.februāra rītā Mazzalves pagasta  grāmatu draugi un iein-

teresētās personas  pulcējās pie  bibliotēkas ēkas,  lai izveidotu
Grāmatu draugu ķēdi un būtu līdzdalībnieks grāmatu pārceļo-
šanā no vecajām bibliotēkas telpām uz jaunajām.

Grāmatu draugu ķēdes idejas pamatā bija cilvēku saskarsme,
simboliska kultūras vērtību nodošana no rokas rokā, no cilvēka
cilvēkam.

Laiks mūs lutināja un grāmatu draugi sanāca kuplā pulkā, ne
tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī  bibliotekāres no kaimiņu pa-
gastiem, kā arī novada Centrālās bibliotēkas vadītāja. 

Un tad jau grāmatas varēja uzsākt ceļu uz jaunajām telpām....
mūzikas un jautru sarunu pavadījumā. Viens otrs atklāja sev in-

teresantas grāmatas, kuras vajadzētu izlasīt, cits komentāja grā-
matu nosaukumus, vēl kāds piemeklēja klātesošajam kolēģim
piemērotāko grāmatu pēc nosaukuma. Viena tāda grāmata pa
ķēdi nonāca līdz klātesošajam korespondentam Imantam Kazi-
ļūnam.

Darbs ritēja raiti. Un divu stundu laikā grāmatas nonāca jau-
najās telpās.

Pēc labi padarīta darba visi klātesošie tika aicināti uz zupas
baudīšanu.

Paldies ikvienam, kas atsaucās aicinājumam un ieradās! 

Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja Elita Ziemele
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Turpinājums no 2. lpp.

Maģistrāles plānots aprīkot ar digitalizācijas un 5G tehnolo-
ģijām, atbilstīgām drošības barjerām pret dzīvniekiem un trok-
šņu slāpēšanas sienām. Zemgalē tādas varētu būt no metropoles
līdz Jelgavai, Bauskai (Grenctāle) un Jēkabpilij. Savukārt pri-
māro reģionālo ceļu tīklam būs jānodrošina ātra un ērta pie-
kļuve ātrgaitas maģistrālēm.

Līdztekus tam plānots attīstīt paralēlos – gājējiem un velob-
raucējiem domātos ceļus, kas būs atdalīti no lielās maģistrāles,
būs droši un ērti lietošanā, nodrošinās piekļuvi sabiedriskā
transporta pieturvietām un servisa objektiem. Uzņēmums “Lat-
vijas Valsts ceļi” šādas infrastruktūras attīstībai rezervēs nepie-
ciešamos zemju koridorus, izstrādās standartus, apkopos
informāciju par velotīkliem valsts mērogā, veiks projektu saska-
ņošanu un objekta pieņemšanu lietošanā, bet pati būvniecība
tiks atstāta pašvaldību ziņā. Piedaloties diskusijā par prezentēto
vīziju, ZAP priekšsēdētājs Aivars Okmanis rosināja padomāt
par tā dēvētās “Zemgales jostas” autoceļa Tukums – Dobele –
Bauska – Aizkraukle attīstību, jo tā savieno gan vairākus reģio-
nus, gan Zemgales attīstības centrus. Savukārt Ozolnieku no-
vada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš ceļu projektētājiem
un būvniekiem nākotnē ieteica izvairīties no agrāk pieļautajām
kļūdām rotācijas apļu izbūvē, norādes zīmju izvietošanā un
citām nepilnībām, bet gan vairāk izmantot ārvalstu speciālistu
pieredzi un zināšanas būtiski izmainot virkni tehnisko para-
metru. Jāteic, ka Zemgales plānošanas reģions bija pirmā vieta,
kur pašvaldību līderus iepazīstināja ar autoceļu attīstības jauno
vīziju. Sekos līdzīga apspriešana pārējos reģionos un Lielo pil-
sētu asociācijā.

Sanāksmes turpinājumā SIA ”MedExprez” valdes loceklis
Sergejs Zinovatnijs klātesošos informēja par telemedicīnas at-
tīstības iespējām reģionos, kas ietver tehnoloģiju apvienošanu
ar pacientu augstas kvalitātes aprūpi mājās un feldšerpunktos.
Savukārt ZPR projektu vadītāja Evija Ērkšķe prezentēja Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā
projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju
ainavā” ieviešanas laikā izstrādātā Zemgales Reģionālā ainavas
un zaļās infrastruktūras plāna 2020.-2027. gadam gala redak-
ciju. Minētais dokuments izstrādāts atbilstīgi Eiropas Ainavu
konvencijai, un tam ir rekomendējoša nozīme ZPR Attīstības
jaunās programmas un pašvaldību plānošanas dokumentu sa-
gatavošanā. Pēc nelielas diskusijas ZAP minēto dokumentu
apstiprināja un nolēma to publicēt ZPR interneta
vietnē www.zemgale.lv . Tāpat Padome apstiprināja arī ZPR
budžetu un Darba plānu 2020. gadam.

Sekoja Iecavas novada lepnuma, Ziemeļeiropā lielākā olu
ražošanas uzņēmuma “Balticovo” apmeklējums. Uzņēmuma
komunikācijas un mārketinga direktors Toms Auškāps infor-
mēja, ka “Balticovo” ik dienu saražo aptuveni divus miljonus
olu, kas dažādu, tostarp inovatīvu produktu veidā nokļūst pie
patērētājiem kā Latvijā, tā vairāk nekā 20 citās valstīs. Uzņē-
muma gada apgrozījums ir aptuveni 50 miljoni eiro, strādā-
jošo skaits – 310, pārsvarā vietējā novada iedzīvotāji, taču
pēdējā laikā, līdzīgi kā citviet valstī, kvalificētu darbinieku
deficīts kļūst aizvien jūtamāks.

Informāciju sagatavoja:
Juris Kālis

Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciālists

Zemgales politiķiem – par autoceļiem
nākotnē un olu ražošanas milzeni Iecavā

Ieva Sutugova un Jānis Bērziņš koncertē
Ērberģes muižā

Jau tradicionāli katru mēnesi Ērberģes
muižā notiek koncerts, kurā uzstājas Lat-
vijā atpazīstami un skatītāju iemīļoti mū-
ziķi.

7.februārī Ērberģē viesojās dziedātāja
Ieva Sutugova un ģitārists, daudzu
dziesmu vārdu un mūzikas autors Jānis
Bērziņš. Koncertā, skatītāju aplausu pava-
dītas, skanēja gan nedzirdētas Jāņa Bērziņa
oriģināldziesmas, gan tautā iemīļotas Ievas
Sutugovas izpildītās dziesmas. Visu izvē-
lēto skaņdarbu galvenā odziņa bija melo-
dija. Tieši melodiju, tāpat kā dziesmas
stāstu, Ieva un Jānis novērtē visaugstāk.

Lai gan kompozīcijas tapušas dažādos
laika posmos, tās visas atspoguļoja to, cik
ļoti individuālas ir emocijas. Mūzika ir
instruments, kas sniedz iespēju dalīties ar
šīm personīgajām sajūtām un neierobežo
mūsu iztēli. Viens un tas pats skaņdarbs
katram klausītājam skan citādi. Un tāds
bija arī koncerta noskaņojums – kopīgi
sirsnīgs, un tomēr katra dziesma pavisam
atšķirīga viena no otras – no dziļas smel-

dzes līdz jautrajam, vienmēr smaidīgo
Ievu Sutugovu lieliski raksturojošajam
“Lillā limuzīnam”.

Pēc koncerta daudzi apmeklētāji at-
zina, ka iepazinuši gan Ievu Sutugovu,
gan lielisko ģitāristu Jāni Bērziņu pilnīgi
citā kvalitātē. Daudzi vecākās paaudzes
koncerta apmeklētāji šos mūziķus nemaz

nezināja. “Koncertā dzirdētais pārspēja
gaidīto”- tāds bija atzinums.

Ļoti ceram, ka arī nākamie koncerti
pulcēs daudz klausītāju. Tiekamies
20.martā, kad uzstāsies lieliskais šovmeis-
tars akordeonists Māris Balaško!

Žanna Miezīte
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Var sākt aizpildīt platību maksājumu
provizorisko iesniegumu

Kultūras notikums “Baznīcu nakts”
šogad kļūs apjomīgāks – to papildinās

akcija “Apceļosim baznīcas”

No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpil-
dīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu
iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai
padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlai-
cīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības.
EPS šī iesnieguma forma norādīta kā “Provizoriskais iesnie-
gums”.

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8.aprīļa
līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto
dienu līdz 15.jūnijam. Aprīļa mēnesī dienests organizēs izbrau-
kuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu ie-

sniegumus elektroniski tiem klientiem, kuriem tam nepiecie-
šams atbalsts. Aktuālā informācija par semināriem tiks publicēta
dienesta mājaslapā.

Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos 2020.gada
platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna varēs
uzņemties saistības tikai aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos” (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības
uzņemties nevar, bet var par vienu gadu pagarināt esošās saistī-
bas.

Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku precizēšana, to vēl
var izdarīt līdz 1.aprīlim. Plašāku informāciju var lasīt LAD mā-
jaslapā.

Šogad kristīgās kultūras notikums „Baznīcu nakts” turpi-
nās vienot baznīcas Latvijā un ārpus tās, apmeklētājiem dur-
vis verot sestdienas, 30. maija, vakarā. Šogad pasākumu
kuplinās arī akcija „Apceļosim baznīcas”, kas interesentus ai-
cinās doties uz dievnamiem jau no pulksten 12.00. Baznīcu
reģistrācija dalībai pasākumā un akcijai „Apceļosim baznī-
cas” būs atvērta no 1. marta līdz 12. aprīlim vietnē www.baz-
nicunakts.lv.

Apmeklētāju ērtībai “Baznīcu nakts” organizatori ir mainījuši
ierasto pasākuma norises dienu, šogad pasākumu paplašinot un
rīkojot sestdienā, nevis piektdienas vakarā. Izmaiņas veiktas, uz-
klausot pasākuma apmeklētājus un pielāgojot pasākuma for-
mātu brīvdienu notikumam. Ikgadējo notikumu papildinās
akcija “Apceļosim baznīcas” un iecerēts, ka akcija pagarinās ie-
rasto „Baznīcu nakts” notikumu programmu, ļaujot apmekētā-
jiem dienas laikā apceļot vairākus dievnamus dažādās pilsētās.
Paredzam, ka tās baznīcas, kas piedalīsies abos notikumos, būs
atvērtas no pulksten 12.00 dienā līdz pusnaktij. Tradicionālā
„Baznīcu nakts” kultūras programma dievnamos sāksies pulk-
sten 18.00 un ilgs līdz pusnkatij.

Akcijas ietvaros katram pasākuma viesim būs iespēja ne tikai
iepazīt dievnamu daudzveidīgo kultūras mantojumu, bet arī pie-

dalīties vērtīgu balvu izlozē. Pēc līdzības ar citiem kultūras no-
tikumiem – apmeklētājiem būs iespēja sakrāt apmeklējuma zī-
modziņus, lai piedalītos balvu izlozē.

Šogad „Baznīcu nakts” notikumu caurvīs kopīgs motīvs un
tēma “Dieva stāsts”, kas aicinās domāt, kas esmu es pats un kāda
ir mana vieta un loma Dieva stāstā, un kāds ir manis paša stāsts
attiecībās ar Dievu.

Organizatori novērtē un pateicas ikvienai draudzei par „Baz-
nīcu nakts” iniciatīvas īstenošanu savās draudzēs un laiku, kas
ieguldīts pasākuma sagatavošanai.

Aktuālā informācija – un vēlāk arī pasākumu norises pro-
grammas – būs publicētas notikuma mājas lapā baznicunakts.lv
un sociālo tīklu profilos.

Par kultūras notikumu „Baznīcu nakts”

Šogad „Baznīcu nakts” Latvijā norisināsies jau septīto gadu.
Pasākums kļuvis par garīgu kultūras pieredzi visas Latvijas dzīvē,
ik gadu apvienojot vairāk nekā 100 dievnamu, kur ar dažādiem
pasākumiem apmeklētāji tiek aicināti iepazīt baznīcu, tās kultū-
ras un garīgās vērtības. Pēdējos gados “Baznīcu nakts” notiku-
mam pievienojas arī latviešu draudzes ārpus Latvijas, kas veicina
latviešu diasporas garīgo un kultūras vērtību stiprināšanu. “Baz-
nīcu nakts” notikumi ir piemēroti ģimenēm, draugu grupām un
individuāliem apmeklētājiem, un dalība tajos ir bez maksas.

“Baznīcu nakts” ideja līdz Latvijai ir atceļojusi no Austrijas un
Čehijas. Pirms 13 gadiem “Baznīcu nakts” aizsākās Austrijā kā
Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks
notikums. Drīz pēc tam tas norisinājās arī Čehijā un Slovākijā,
bet kopš 2012. gada “Baznīcu nakts” notiek arī Tartu, Igaunijā.

“Baznīcu nakti” organizē starpkonfesionāla domubiedru
grupa – nodibinājums ” Baznīcu Nakts fonds”. Pasākuma ieceri
atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Pateicamies
un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”,
Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

Papildu informācija:
Baiba Špēra-Špora un Ērika Jonīte,

kultūras notikuma “Baznīcu nakts” komandas pārstāves,
e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com
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28.janvārī jau piekto reizi, klātesot Neretas novada pašvaldī-
bas deputātam Kasparam Baltacim, mecenāta – “Liellopu izsoļu
nams” vadītāja sievai Kristīnei Ādamai, Neretas Jāņa Jaunsud-
rabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai, direktora viet-
niecei mācību un audzināšanas darbā Viktorijai Trukšai un
talantīgajiem mācību izcilniekiem, tika pasniegtas Viļa Vītola
fonda stipendijas.

Uzrunājot jauniešus, skolas direktore Laima Grebska uzsvēra
to, cik būtisks ieguldījums savas dzīves finanšu plānošanai, mo-
tivācijai un mērķu izvirzīšanai ir novada uzņēmēju piešķirtā sti-
pendija. Direktore uzslavēja šī gada jauniešu motivācijas vēstuļu
saturu. 

Deputāts K.Baltacis pateicās jauniešiem par saņemtajiem
Ziemassvētku apsveikumiem, kas liekot saprast, ka uzsākts pa-
reizais ceļš un tiek iets īstajā virzienā. Diemžēl pērnais gads nesis
arī skumjas ziņas, jo aizsaulē aizgājis viens no stipendijas atbal-
stītājiem z/s “Pumpuri” vadītājs Juris Smirnovs.

Iedvesmojošu runu jauniešiem teica Kristīne Ādama, kura
pauda prieku par jauniešu sekmēm un motivācijas vēstulēm:”
Jūs esat ne tikai skolas, bet arī šī novada lepnums. Mēs arī gai-
dām, ka nākotnē mēs par jums daudz dzirdēsim. Par uzņēmē-
jiem nekļūst vienā dienā, par uzņēmēju reti kurš piedzimst. Arī
šajā skolā pirms dažiem gadu desmitiem kāds jaunietis staigāja
pa šīm telpām un viņam regulāri bija kāda vīzija, ideja, kā sa-
kārtot ap sevi vidi, - vai tā bija putnu būrīšu veidošana un izlik-
šana pa Neretas novadu vai jauniešu ballītes vai diskotēkas. Viņš
mēģināja iedvesmot un piesaistīt savām idejām arī citus jaunie-
šus, reizēm Kasparam tas izdevās, reizēm ne, bet šī vēlme iziet
ārā no komforta zonas, tā ir  panākumu atslēga, kas jums dzīvē
nākotnē palīdzēs. Jo vairāk jūs šobrīd iziesit no komforta zonas,
jo vieglāk būs nākotnē ar šīm komforta zonām vairs nestrādāt,
bet strādāt jau ar nākamajām. Visu dzīvi būs jauni šķēršļi, sava
rakstura un savu spēju robežu pārbaude, kam jūs gribēsiet pār-
kāpt. Jo vairāk izdarīsiet tagad, jo mazāk būs jādara vēlāk. “ Kris-

tīne mudināja jauniešus novērtēt savas spējas un nenobīties pa-
saules lielu iespēju un piedāvājuma priekšā:” Jūs šobrīd dzīvojat
tādā pasaulē, kad ir tik daudz informācijas, ka  uz tā fona šķiet,
ko tad mēs varam izdarīt, taču mēs nedrīkstam pazaudēt to ap-
ziņu, ka mēs katrs kaut ko varam izdarīt.”

Šogad stipendijas 300 EUR vērtībā tika pasniegtas Samantai
Cvetkovai, Trīnai Pavlovičai, Montai Apeinānei, Kārlim Plusni-
ņam, Liānai Rozei, Martai Ragelei, kā arī veicināšanas prēmija
150 EUR apmērā – Līvai Martai Klibiķei.

Dita Pavloviča vecāku vārdā pateicās stipendijas mecenātiem,
akcentējot to, ka it kā šķietami mazas lietas un labvēlīgi žesti aiz-
ved pie lieliem notikumiem:”  Klausoties Kristīni, atcerējos sen
lasītu jauku stāstu par vienu cilvēku, kurš okeānā, kad ir pa-
isums, savāca tur gulošās medūzas un meta atpakaļ okeānā. Bija
kaimiņi, kas par viņu zobojās un teica: ”Nu ko, nu cik tad tu vari
izglābt tās medūzas. Viņš teica: ”Nekas, kuras es izglābšu, tās es
izglābšu. To es būšu izdarījis. “ Tā ir ar visām mazām lietām,
kuras izdarot, rodas liels rezultāts. “

Daiga Naroga

1.februāra pēcpusdienā VPDK “Sēļi”’ viesojās Kronīšu ko-
kapstrādē. Turpinājām iepazīt dejotāju nodarbes ikdienā. Uzzi-
nājām, ka Artis kokapstrādi nodibināja astoņpadsmit gadu
vecumā un šogad uzņēmumam apritēs 11 gadi. Šajā laika posmā
ir paveikti lieli darbi. Lai darbs noritētu sekmīgi ir iepirkti dažādi
darba galdi, paplašinātas un pilnveidotas darba telpas. 2019.gadā
uzcelts jauns angārs. Ar Arti kopā strādā arī otrs brālis Gatis.

Viņi šajos gados ir radījuši modernu siltumnīcu ražošanu, kas

ir pieprasītas ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, piemēram, vistā-
lāk ir nācies vest savu preci uz Franciju. Kronīšu siltumnīcas var
atpazīt pēc viņu pašu īpaši izstrādātā dizaina. Tādas siltumnīcas
var manīt daudzās lauku sētās, bet lielos siltumnīcu angārus ir ie-
cienījuši lielākie un nopietnākie dārzkopji. Kronīšu uzņēmumā
darbojās septiņi cilvēki, katram ir savi pienākumi un uzdevumi.
Artis nedaudz pastāstīja arī par saviem nākotnes plāniem.

Pēc informatīvas ekskursijas visus Sēļus, lielus un mazus gaidīja
radošā darbnīca “Uztaisi pats!”. Bija iespēja pagatavot putnu būrīti
Arta vadībā, bet pie Gata saimniecībā noderīgu lietu – virtuves
dēlīti ar lāpstiņu. Protams, ka puiši izvēlējās kopā ar bērniem pa-
gatavot būrīšus. Savukārt meitenes pieteicās pagatavot praktiskās
lietas. Laiks pagāja ātri, un rezultāts bija fantastisks! Paldies Artim
un Gatim Kronīšiem par šo iespēju! Paldies arī mūsu dejotājam
Laurim Vēberam, kurš strādā pie šiem puišiem un kurš palīdzēja
meitenēm ar praktiskajiem padomiem radošajā procesā. Lai pui-
šiem viss izdodas! Liels paldies no visiem dejotājiem!

VPDK “Sēļi” vadītāja
Inita Kalniņa

Piekto reizi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā tiek pasniegtas Vītolu fonda

stipendijas

VPDK “Sēļi” turpina iepazīt dejotāju
nodarbes ikdienā
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Mazzalves pamatskolas skolēni savu sportisko varēšanu arī
šogad pierāda dažāda mēroga sporta sacensībās.

Novembrī Ludzā Inguna Sakne izcīnīja 2.vietu 1000 m skrie-
šanā, 2.vietu lodes grūšanā, Paulai Bubinai 3.vieta lodes grūšanā,

Nikam Ašmanavičam 3.vieta lodes grūšanā, Keili-
jai Kuzņecovai 3.vieta pildbumbas mešanā. De-
cembrī Ludzā Zandai Zariņai 1.vieta 1000 m
skriešanā, Vitai Krotovai 3.vieta 600 m skriešanā.
Janvārī vieglatlētikas sacensībās Ogrē un arī Jēkab-
pilī Latvijas čempionāta vieglatlētikā atlases sacen-
sībās Niks Ašmanavičs uzrādīja 3.labāko rezultātu
lodes grūšanā, Inguna Sakne bija trešā 1000 m
skriešanā. Ogrē 1.vietu lodes grūšanā izcīnīja Paula
Bubina. Šīs visas sacensības bija gatavošanās Lat-
vijas čempionātam vieglatlētikā.

1.februārī Rīgas Nacionālajā sporta manēžā aiz-
vadīts Latvijas U14 grupas vieglatlētikas čempio-
nāts telpās. Zēniem 3 kg lodes grūšanā 23
dalībnieku konkurencē bronzas godalgu izcīnīja
mazzalvietis Niks Ašmanavičs (treneris Agris
Sakne, rezultāts — 10,04 m). Izcils rezultāts! Ap-
sveicam Niku!

Žanna Miezīte

“Sēlijas kausa” pilngadība
Jau 18. reizi četru Sēlijas novadu

sporta bāzēs 25.janvārī notika Latvijas
mēroga senioru volejbola sacensības “Sē-
lijas kauss 2020”. Volejbolistus no Latvijas
19 novadiem un pilsētām laipni uzņēma
Aknīstes, Viesītes, Neretas Jāņa Jaunsud-
rabiņa vidusskolās un Daudzeses pamat-
skolā. Šī kausa izcīņa norisinās 4 grupās
– dāmas 40+ (4 komandas) spēlēja Dau-
dzesē, dāmas 50+ (5 komandas) Aknīstē,
kungi 40+ ( 7 komandas) Neretā un kungi
55+( 8 komandas) Viesītē.

Dāmu 40+ volejbola komandu konku-
rencē Sēlijas kausu izcīnīja Daugavpils
volejbolistes, sudrabs Jelgavas komandai
un bronza Maltas volejbolistēm. Par la-
bāko spēlētāju šajā grupā tika atzīta Jelga-
vas volejboliste Gerda Salmiņa. Dāmu
50+ grupā zelta medaļas un Sēlijas kausu
šogad izcīnīja volejbola komanda no
Burtniekiem, sudraba godalga Talsu vo-
lejbolistēm, bronza Aknīstes komandai.
Par meistarīgāko spēlētāju šajā grupā at-
zina Sanitu Mālmani no Burtniekiem.

Vīru 40+ grupā zelts un Sēlijas kauss
Burtnieku volejbolistiem, sudraba meda-
ļas Rīgas komandai „Aparāts”, bronza
Krāslavas volejbolistu komandai. Labā-
kais spēlētājs šajā grupā Jānis Kovals no
Burtnieku komandas. Vīru 55+ grupā
zelta medaļas un Sēlijas kausu šogad izcī-
nīja Madonas volejbolisti. Otrajā vietā
Valmieras komanda, trešajā Nereta.
Meistarīgākāis spēlētājs 55+ grupā Vla-
dislavs Gaidels no Neretas komandas.

Apbalvošanas ceremonija un balvu pa-

sniegšana notika Neretas kultūras namā.
Katram Sēlijas kausa dalībniekam tika pa-
sniegtas piemiņas veltes, godalgoto vietu
ieguvējiem kausi, medaļas, bumbas, T-
krekli labākajiem spēlētājiem. Visiem
sportistiem atzinīgus vārdus veltīja Nere-
tas novada izpilddirektors Rolands Klibi-
ķis, Latvijas volejbola federācijas Senioru
komisijas vadītāja Anita Gulbe kā arī Kār-
lis Greiškalns.

Šogad Sēlijas kauss spēja vienot kopā
19 Latvijas novadu un pilsētu labākos vo-
lejbolistus seniorus- 168 sportistus! Spēja
vienot četrus Sēlijas novadus Jaunjelga-
vas, Aknīstes, Viesītes un Neretas, kopīgi

organizējot šo masveida sporta pasā-
kumu!

Paldies Kārlim Greiškalnam, kurš kā
Sēlijas kausa idejas autors apmeklēja visas
sacensību vietas un piedalījās apblvošanā,
paldies pašvaldību vadītājiem, i.u. „Pa-
vards” vadītājai Aldai Šustiņai ar ko-
mandu, skolu direktoriem un milzīgs
paldies visu sacensību vietu galvenajiem
tiesnešiem Olitai Treinei, Jurim Puķītim,
Mārim Belorogam un Kasparam Silavam,
un spēļu tiesnešiem, kuriem šī diena bija
smags darbs! Ir gandarījums un prieks sa-
darboties!

Imants Silavs

Mazzalvietis Niks Ašmanavičs gūst
bronzu lodes grūšanā valsts čempionātā
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No šā gada 7.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku
un ainavu elementu precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus
varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas
iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku bloka izņemt
neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elemen-
tus. Lauku bloku precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot
lauksaimnieka bloku, savu apsaimniekoto platību nošķirot no
kaimiņu apsaimniekotajām platībām.

Svarīgi! Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var
noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai 2% no lauku
bloka platības.

Svarīgi ievērot, ka platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi – tajā nav krūmu,

celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī dabā. Ja tā
nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā
netiks veikta atkārtota platības apsekošana. Piemēri sakoptai un
nesakoptai platībai.

Klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām pla-
tībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota
aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un
ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku precizēšanas
pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.
Lai pieteiktos platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs
iesniegt Vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs pieteikt tikai
tādu sakoptu ārpus lauku bloka platību, kas ir vismaz 0.30 ha.

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

Tradicionālais sadancis 
“Klaberjakts” Viesītē

“Balttour” tūrisma izstādē aicinām 
uz Neretas novadu

25.janvāra vakarā Viesītes Kultūras pilī notika starpnovadu
tautu deju kolektīvu tradicionālais tautas deju kolektīvu sadancis
“Klaberjakts” Šajā pasākumā piedalījās arī Neretas VPDK “Sēļi”.

Šis ir jau 21.gads, kopš tiek rīkots pasākums un Neretas de-
jotāji piedalās no pašiem pirmsākumiem, kad kolektīvu vadīja
Sandra Auzāne – fMuraško. Šogad sadancī tikās 15 kolektīvi no
Jēkabpils, Krustpils, Madonas, Lielvārdes, Viesītes novada, Jūr-
malas un Alojas. Šī gada tēma bija “Mīlestības pinekļos…” Mī-
lestības tēmā kolektīvus ieveda Viesītes amatierteātra “Vēris”
aktieri, izspēlējot dažādas sadzīves ainiņas.

Šogad pasākumā dejoja šādi tautas deju kolektīvi: Viesītes
VPDK “Augšzeme” , Neretas VPDK “Sēļi”, Jumpravas VPDK
“Saime”, Sauleskalna VPDK “Atāls”, Zasas VPDK “Solis”, Kūku
VPDK “Zīlānietis”, Jūrmalas VPDK “Vēlreiz”, Alojas VPDK
“Sānsolis”, Rubeņu VPDK “Rasa”, Leimaņu VPDK “Deldze”,
Aizkraukles VPDK “Aizkrauklis”, JDK “Augšzeme”, Aknīstes
VPDK “Ieleja” un Viesītes VPDK “iDeja’’.

Šī bija lieliska iespēja dejot uz lielās skatuves! Iedejot jaunās
dejas! Apskatīties citu kolektīvu sniegumus!

VPDK “Sēļi” vadītāja Inita Kalniņa

No 31.janvāra līdz 2.februārim Ķīpsalā
notika tradicionālā tūrisma izstāde “Bal-
ttour”, kurā Zemgales stendā sevi kopā ar
citiem Sēlijas novadiem savus tūrisma pie-
dāvājumus reklamēja arī Neretas novads.

Aizvadītajā gadā esam iesaistījušies
Latvijas – Lietuvas projektā par piļu un
muižu parkiem, kura rezultātā īpašā bro-
šūrā par Zemgales un Ziemeļlietuvas par-
kiem iekļauts arī Ērberģes muižas parks.
“Balttour” apmeklētāji varēja iepazīt pa-
visam jaunu tūrisma maršrutu “Aizrau-
jošs ceļojums piļu un muižu parkos”, kur
apvienotas 55 pilis, muižas un muižu
parki Zemgales, Šauļu un Panevēžas ap-
kaimē.

Reklamējām arī “Baltu ceļu”- vietas un
lietas, kas saistās ar baltu vēsturi un kul-
tūru, šai projektā iesaistījās Jāņa Jaunsud-

rabiņa muzejs “Riekstiņi”.
Kā vienmēr ar atraktīvu programmu

sevi piedāvāja Ērberģes muiža, kura īpaši
aicināja uz Ērberģes muižas svētkiem un
Marijas tilta svētkiem.

Tūristus aicinājām arī uz Pilkalnes
muižu, uz Zandas Rageles māla darbnīcu,
uz Gricgales krogu ar tā īpašo pasākumu
piedāvājumu (šogad 1.maijā, piemēram,
būs muzikantu-amatieru sanākšana).

Aicinājām ekskursijā uz Neretas lute-
risko baznīcu un uz Ērberģes luterisko
baznīcu.

Ieinteresētība bija liela. Cerēsim, ka,
tūrisma sezonai sākoties, Neretas novadā
iegriezīsies vairāk cilvēku, lai iepazītu
mūsu novadu, papriecātos par to, ko
varam tūristiem piedāvāt.

Žanna Miezīte
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14.februārī Svētajā Valentīna dienā jeb Visu
mīlētāju dienā Zalves kultūras namā uzstājās
viens no šova “X Faktors” skatītāju mīluļiem
– dziedātājs Didzis Melderis. Zalves kultūras
nams bija noformēts atbilstoši Valentīna die-
nas romantiskajai noskaņai – apgaismojumu
sārtos  toņos un izrotāts sirdīm.

23 gadus vecais Didzis Melderis ir dzimis
Madonā, taču šobrīd studē LLU, apgūstot
laukkopību un agronomiju. Didža vecāki ir
īpašnieki zemnieku saimniecībai „Līvi“, kur
tiek ražots gardēžu iecienītais siers „Labrīt“.

Līdz šim lielākais Didža sasniegums ir uz-
vara kopā ar grupu „Četri vienā“ Mikrofonu
ierakstu jauno izpildītāju konkursā „Super-
Mikrofons“ 2016. gadā, kā ietvaros Didzim
bija iespēja uzstāties uz vienas skatuves kopā
ar lielākajām pašmāju mūzikas zvaigznēm.
Didža tuvākie dziedāšanas stili ir „country“ un
„indie“.

Kopš šova izskaņas, kas ir viens no  līdz šim
lielākajiem panākumiem Didža karjerā, dzie-
dātāja muzikālā darbība tikai attīstās.                                                                                                                                                                                   

Zalves kultūras namā Didzis uzstājās ar
muzikālo programmu, kas īpaši pieskaņota
Valentīndienas noskaņām, izpildot dažādas
populāru Latvijas izpildītājmākslinieku un
mūzikas autoru dziesmas.

Daiga Naroga

Pēdējā laikā Ērberģes muižā ik mēnesi
notiek ne tikai koncerti, bet ar izrādēm

viesojas arī dažādi amatierteātri. Valen-
tīndienā ar Monikas Zīles lugu “Laulību

treniņa aģentūra” mazzalviešus priecēja
Birzgales amatierteātris “Laipa”. Jāatzīst,
birzgalieši patiesi “izspēlēja” mīlestības
svētkiem atbilstošu attiecību “buķeti” –
bija gan cerēšanās un pārpratumi, gan
mīlas ainas un greizsirdības scēnas! Arī
aktieru spēle meistarīga, par ko liecina
fakts, ka izrādei nebija sufliera!

Kā pastāstīja režisore Rita Rein-
sone, amatierteātris “Laipa” ik gadu pie-
dalās diasporas amatierteātru festivālā ar
tieši tādu pašu nosaukumu. Šis festivāls
notiek ik gadu, katru reizi citā valstī, kur
vien dzīvo latvieši, kuri mīl spēlēt teātri.
Tā ietvaros birzgalieši ir pabijuši Lielbri-
tānijā, Norvēģijā, Beļģijā, arī Islandē.
Savus iestudējumus viņi, protams, rāda
arī tepat Latvijā. Mazzalvē gan “Laipai”
šī bija pirmā ciemošanās reize, taču droši
vien, ne pēdējā.

Solveiga Koklevska, kultūras
darba organizatore 
Mazzalves pagastā

Valentīndienā Zalves kultūras namā
uzstājas Didzis Melderis

Valentīndienā – “laulību treniņš”
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Videopēcpusdiena Neretas novada muzejā
2020.gada 16.janvārī Neretas novada

novadpētniecības muzejs aicināja intere-
sentus uz video pēcpusdienu “Pa Sēlijas
ceļiem un neceļiem”. Foto un kino ama-
tieris jēkabpilietis Dainis Ormanis iepa-
zīstināja pasākuma dalībniekus ar
dokumentālo videofilmu fragmentiem,
kurus uzņēmis Neretas novada pasāku-
mos un Sēlijā gada garumā. Autors mate-

riālus safilmējis, pārvietodamies ar savu
padomju laiku mopēdu. Kā saka D. Or-
manis, šādi viņš varot netraucēti un neat-
karīgi no citiem ieskatīties Sēlijas
cilvēkos, kultūras pasākumos, ieklausīties
dabā.

Pasākuma galvenais mērķis un Or-
maņa kunga vēlme bija – parādīt uzfil-
mēto materiālu un saņemt skatītāju

vērtējumu, vai no šī materiāla var izveidot
Sēlijas hroniku, vai to vērts saglabāt kā
laikmeta liecību. Materiāls, protams, vēl
nav apstrādāts, samontēts. Te D. Ormanis
gaida nelielu palīdzību no jaunākiem cil-
vēkiem, kuriem šī joma interesē. Galvenā
barjera fotogrāfam tehnoloģiju un pro-
grammu apguvē ir valodas. Ormaņa
kungs labi pārvalda krievu valodu un ne-
zina angļu valodu. Savukārt programmas
pārsvarā ir angļu valodā. To, ko meistars
saprot krieviski, to nesaprot jaunie, jo vi-
ņiem sveša krievu valoda, tādēļ divu pa-
audžu cilvēkiem grūti sarunāties par foto,
kino un video tēmām. Jāatzīmē, ka Or-
maņa kungs ļoti atzinīgi vērtē jauniešus,
ar izpratni un apbrīnu izsakās par viņu
prasmēm, spējām un iespējām visās mūsu
dzīves jomās.

Pasākumā kopā piedalījāmies 15 cil-
vēki. Ne daudz, ne maz, lai aktīvi apmai-
nītos viedokļiem par redzēto. Secinājums:
tā būtu skaista, unikāla dokumentāla
filma no pavasara līdz pavasarim ar do-
kumentētiem notikumiem Neretas no-
vadā un Sēlijā divus gadus pirms kārtējās
reģionālās reformas.

Lidija Ozoliņa

‘’Kas tur deg
Siltā saulrieta krāsā?
Kas tur sauc
Mani mīļi kā māsa?...’’ ar dziesmu ‘’Mīlestība

ir’’tika ieskandināts koncerts ‘’Ar mīlestību par
mīlestību!’’ 15.februāra vakarā ikviens tika gaidīts
Neretas kultūras namā uz romantisku pasākumu.

Šoreiz viesojās Aizkraukles muzikālā apvie-
nība ‘’Tikai tā’’.  Koncertā tika izdziedātas vis-
skaistākās dziesmas par mīlestību. Katrs, kas bija
ieradies uz pasākumu, saņēma šīs grupas dāvāto
mīlestību dziesmās. Koncerta laikā apmeklētā-
jiem bija iespēja piedalīties atjautības konkursā
‘’Uzmini nu!’’ Šīs mīklas tika aizgūtas no kādrei-
zējā TV bērnu raidījuma. Par pareizi atbildētā-
jām mīklām vai asprātīgākajām atbildēm saņēma
konfektes.

Grupā dzied dažādu profesiju pārstāvji:
Una Arbidāne - Aizkraukles Interešu izglītības

centra un Jaunjelgavas kultūras nama popgrupu va-
dītāja un PII „Zīlīte“ muzikālā audzinātāja;

Zane Romanova - ikdienā vada Aizkraukles Interešu izglītības
centru;

Dace Brīgere - strādā Daudzevas dienas centrā;
Emīls Vītoliņš - strādā A/S „Cata“ par autobusu atslēdznieku;
Dairis Vorslavs - ikdienā nodarbojas ar lauksaimniecību;
Jānis Ostrovskis - apskaņo mūsu koncertus, veido fonogrammas

mūsu dziesmām. Ikdienā strādā Lielvārdes k/n un Upesleju inter-
nātpamatskolā par apskaņotāju.

Grupas dalībnieki saka, ka kopīgi muzicē un veido jaunas
koncertprogrammas, ar ko iepriecināt klausītājus. Tas viņiem ir
izdevies! 

Inita Kalniņa

“Ar mīlestību par mīlestību” 
Neretas kultūras namā
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Klāt atkal karnevālu, tātad arī maskošanās laiks, kas aicināt
aicina uz pārvērtībām, atraisītību un jautrošanos! Jau trešo gadu
tas liek sarosīties arī atraktīvajiem un izdomas bagātajiem maz-
zalviešiem, jo janvāra nogalē Ērberģē tiek rīkots karnevāls.
Šogad par godalgotām vietām sacentās maskas – Karlsons,
“Mājas dekoratīvā pelīte”, “Vinnijs Pūks un viņa draugi”, tēli no
pasakas “Alise Brīnumzemē”, “Raganu māte un viņas 3 meitas”,
kā arī “Superžurka 2020”.

Žūriju sagaidīja nebūt ne viegls uzdevums, jo dažas no mas-
kām bija iestudējušas teatralizētus priekšnesumus, atraktīvas
dejas un sagatavojušas rotaļas citu dalībnieku un žūrijas locekļu

iesaistīšanai. Arī citi pasākuma apmeklētāji varēja nobalsot par
viņuprāt, labāko masku. Šogad pārliecinošu 1. vietu ieguva
maska “Raganu māte un viņas trīs meitas”, 2. vieta “Superžurkai
2020”, 3. vieta “Pasaku tēliem no pasakas “Alise Brīnumzemē””.
Skatītāju balva tika “Vinnijam Pūkam un viņa draugiem”, savu-
kārt, Karlsonam un “Mājas dekoratīvajai pelītei” tika veicinā-
šanas balvas. Par pasākuma muzikālo noformējumu gādāja
duets “Sandra”.

Solveiga Koklevska, kultūras darba organizatore 
Mazzalves pagastā

Katru otrdienu Mazzalves kultūras tel-
pās notiek rosība. Aktīvās pensionāres jau
ilgstoši reizi nedēļā sanāk kopā, lai jautrā
noskaņojumā un patīkamā kompānijā

kopīgi izkustētos un pavingrotu. Un ne-
vienai no šīm kundzēm gadi nav šķērslis,
lai sanāktu un darbotos.

Viņas vienmēr arī bijušas aktīvas kul-

tūras pasākumu apmeklētājās.
Šoreiz uzrunājām Dzidru Ivanovu, lai

netur sveci zem pūra, un parāda vienu no
savām prasmēm.

Dz.Ivanova mums visus iepazīsti-
nāja kas ir Kvilings, kā šī tehnika dar-
bojas, un kā to var pielietot. Kvilinga
tehnikā var veidot ne tikai apsveiku-
mus. To var izmantot galda karšu no-
formējumos, veidot glezniņas, kā arī
veidot lielformāta darbus.

Ikvienai no dalībniecēm bija iespēja
iemēģināt roku apsveikumu darinā-
šanā. Dzidras kundze mums visām bija
sagatavojusi paštaisītus darbarīkus pa-
pīra uztīšanai. Paldies viņai par to!

Kā secināja pasākuma dalībnieces, ir
vajadzīga liela pacietība un nepiecie-
šama precizitātē, lai veidotu šāda veida
darbus. Bet ikviena bija apmierināta ar
saviem veidotajiem darbiņiem.

Ceram, ka šis būs kā iedrošinājums
pārējiem talantīgajiem cilvēkiem turpi-
nāt šāda veida satikšanās.

Mazzalves pagasta bibliotēkas 
vadītāja Elita Ziemele

Radošās un patīkamās tikšanās

Ērberģē aizvadīts karnevāls
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Pirmā kārta novusa
čempionātā

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 9.februārī
notika Neretas pagasta 1.atklātā novusa čempionāta vīriešiem 1.kārta.
Čempionāts norisināsies četrās kārtās, pirmajās trijās priekšsacikstes,
ceturtajā finālspēles. 2.kārta plānota 1.martā, 3.kārta-10.aprīlī un fi-
nālspēles 10.maijā.

Uz pirmo kārtu bija ieradies kupls dalībnieku skaits- 12 dalīb-
nieki no Neretas, Mazzalves un Zalves pagastiem- Juris Budris, Lai-
monis Klimovičs, Aleksis Smirnovs, Juris Narogs, Arvīds Lutinskis,
Dainis Ozoliņš, Mairis Dzenis, Vilnis Beļūns, Nauris Smirnovs, Ai-
vars Zariņš, Jolanta Laumane, Imants Silavs. Pēc sacensību nolikuma
dalībniekiem veicot izlozi, tika izveidotas divas grupas, katrā seši
sportisti. Pirmajās trijās kārtās katras grupas novusisti sacentīsies savā
starpā, katrā kārtā vācot punktus, kas tiks summēti. Ceturtajā kārtā-
finālspēles.

Pirmās kārtas spēles bija ļoti interesantas, spēku samēri visiem
ļoti līdzīgi. Neviens no dalībniekiem nesavāca kārtā iespējamo mak-
simālo punktu skaitu-15.  Visiem bija gan uzvaras, gan zaudes. Meis-
tarīgi nostartēja arī vienīgā sieviete Jolanta Laumane(vīriešiem nebija
pretenziju par viņas startu čempionātā). Pēc pirmās kārtas „A” grupas
līderis ar 11 punktiem ir Aleksis Smirnovs un „B” gupas līderis arī ar
11 punktiem ir Aivars Zariņš.

Paldies dalībniekiem par interesanto dienu, skaistajām spēlēm
un atbalstu sportiskajām aktivitātēm!

Imants Silavs

Aicinām novada iedzīvotājus sa-
vest kārtībā pasta kastītes, lai varētu
ievietot  sūtījumus!

Svētdien, 26. janvārī, Ērberģes muižā
viesojās amatierteātris “Kurmene” ar mu-
zikālu izrādi visai ģimenei “Mazā raga-
niņa”, kas iestudēta pēc Otfrīda Preislera
pasakas motīviem. Mazākajiem skatītā-
jam šī, iespējams, bija pirmā tikšanās ar
pasakas varoņiem, citiem, savukārt, jauka
atkalredzēšanās. Meistarīgs aktieru snie-
gums, skaistas dekorācijas un pārdomāts
skatuves izkārtojums, īpaši šim iestudēju-
mam radīta komponista Ingmara Zem-
zara mūzika un lielisks režisora darbs –
tas viss izrādi ir darījis aizraujošu un pa-

tiesi baudāmu.
Ne velti, pērn Vecumnieku novada

amatierteātru skatē tā ir ieguvusi aug-
stāko pakāpi un izvirzīta dalībai reģionā-
lajā skatē. Uz izrādi atnākušie gan mazie,
gan lielie skatītāji viennozīmīgi pauda
prieku un sajūsmu par redzēto. Paldies
Ingum Pavinkšnim un viņa lieliskajai ko-
mandai par jauko sniegumu un lai veicas
reģionālajā amatierteātru skatē martā!

Solveiga Koklevska, kultūras darba
organizatore Mazzalves pagastā

Mazzalviešus “apbur” “Mazā raganiņa”
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Neretas Novada Vēstis

Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido: Daiga Naroga. 

Adrese: Rīgas ielā 1, Neretas novads, LV 5118, Tālrunis: 26360019, fakss: 65176536, e-pasts: daigameldere@inbox.lv

Iespiests: SIA „Latgales druka”. Tirāža 1000 eksemplāri. Rakstus publicēšanai laikrakstā autoriem iesniegt līdz tekošā mēneša 15. datumam.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz „Neretas novada vēstis” ir obligāta.

01.03. pl.10.00 – Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas
sporta angārā Neretas pagasta atklātais novusa čempionāts
vīriešiem 2.kārta.

01.03. pl.13.00 – Neretas KN Vestarda Šimkus solokon-
certs “Mana dzīve mūzikā”

01.03.pl.16.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē amatier-
teātris “Vecsaule” viesosies ar izrādi M.Zīle “Čemergess”

03.03.pl.18.00 – Neretas KN spēlfilma “Salidojums 2”
08.03. pl.12.00 – Zalves KN koncertēs Uģis Roze
08.03.pl.14.00 – Pilskalnē koncertēs “Ginc un es”
13.03.pl.20.00 – Mazzalves pagasta pārvaldes zālē tema-

tisks pasākums “Gluži kā tai pasakā…” Pēc pasākuma balle
kopā ar mūziķi Artūru Lapu no Ilūkstes.

14.03.– Neretas kultūras nama vokālais ansamblis “Ka-
dence” koncertēs Sunākstē

14.03.– Neretas kultūras nama VPDK “Sēļi”  koncertēs
Koknesē

20.03. pl.18.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē izcilā šov-
meistara akordeonista Māra Balaško koncerts (Ieeja 5 EUR) 

22.03. pl.15.00 – Neretas KN koncertēs Atis Auzāns ar
koncertprogrammu “Sirds dziesmas”

25.03. Neretā represēto piemiņas pasākums (sekojiet afi-
šām!)

27.03.pl.10.00 – Pilskalnē J.Albrehtas vadītā radošā dar-
bnīca “Lieldienu gaidās”

28.03. – dalība reģionālajā VPDK deju skatē
29.03. pl.17.00 – Neretas KN cirks “Oki- Doki”

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā  martā

Bet varbūt laime ir tā, ka esam,

Bezgala alkas dvēselē nesam.

Atdodam, zaudējam, ņemam 

un dodam,

Vējos un puteņos aizvēju rodam.

/D. Avotiņa/

Sirsnīgi sveicieni

visiem februāra jubilāriem!

Neretas novada dome


