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Ērberģē atklāj estrādi
19.jūnijā īsi pirms Jāņiem Mazzalves
pagastā valdīja svētku satraukums un rosība, jo, ieskandinot vasaras saulgriežus,
Ērberģē tika atklāta viena no pēdējā laika
vērienīgākajām jaunbūvēm novadā – Ērberģes estrāde.
Estrāde tapusi Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas programmas pārrobežu sadarbības projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures
mantojuma saglabāšanas, pieejamības un
attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras
tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un
Baltkrievijā” ietvaros.
Vecā estrāde, kas celta astoņdesmitajos
gados, bija jau savu laiku nokalpojusi,
tāpēc bija nepieciešamība pēc jaunas
būves, kur Neretas novada pašdarbības
kolektīviem un novada viesiem komfortablos apstākļos muzicēt, dejot un teātri
spēlēt.
Karstā, saulainā jūnija novakarē ar
dejām, dziesmām, humoristiskiem skečiem pašdarbības kolektīvu izpildījumā
un uzrunām beidzot tika atklāts ilgi lolotais projekts.
Kā jau pienākas, savās mājās vispirms
estrādi iedejot tika aicināti Ērberģes muižas vecie un jaunie saimnieki - baronu
fon Hānu pāris un Ērberģes muižas pašreizējie saimnieki – Aivars un Žanna
Miezīši.
Neretas novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis atklāšanas pasākumā uzsvēra, ka mazzalvieši var justies savu
sapņu piepildījumu centrā, jo ir uzcelta
jauna, skaista un interesanta dizaina brīvdabas estrāde: ”Ērberģē tagad ir skaistākā
estrāde plašā apkārtnē, un priecē arī tas,
ka šeit saglabāta kultūrvēsturiskajai videi
atbilstoša ainava. Viss ciemats veidojas
pievilcīgs, jo Mazzalves pagastā daudz
tiek darīts arī ielu, ceļu, izglītības iestāžu
un sporta infrastruktūras uzlabošanā.”
Domes priekšsēdētājs atzina, ne viss
noritēja gludi, un, iespējams, šis projekts
ieies Neretas novada vēsturē kā visilgāk
realizētais, taču par spīti pārvarētajām
grūtībām, rezultāts ir lielisks. “Esam vienīgā no starpvalstu projektā iesaistītajām
pašvaldībām, kas lielāko daļu finansējuma ieguldīja tieši kultūras objektu būv-

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis (pirmais no kreisās puses),
Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, Pārrobežu sadarbības
programmas Latvija – Lietuva – Baltkrievija Apvienotā tehniskā sekretariāta
Daugavpils biroja pārstāve Lolita Čepurnaja un Mazzalves pagasta pārvaldes
sekretāre Anita Vectirāne atklāj pēdējo gadu vērienīgāko jaunbūvi
Neretas novadā – Ērberģes estrādi
Foto autore: Agita Grīnvalde - Iruka, “Staburags”
niecībā. Protams, neatsverams ieguvums
Neretas novadam ir arī citas projekta ietvaros īstenotās aktivitātes, kā, piemēram,
mūsu pašdarbības kolektīvu uzstāšanās
Polockas pilsētas festivālā. Savukārt brauciens pie sadarbības partneriem uz Viļņas
rajona Maišogali vēl būs jāīsteno,” iegūtos
kontaktus un potenciālās sadarbības iespējas uzskaita A.Kviesis.
Izsakot pateicību visiem projekta partneriem - Polockas rajona izpildkomitejas
Sporta un tūrisma departaments (Baltkrievija), Viļņas rajona pašvaldības administrācijai (Lietuva), Jēkabpils pilsētas
pašvaldība (Latvija) un Rokišķu Reģionālajam muzejam (Lietuva) – Neretas novada pašvaldības vadītājs A.Kviesis
uzsvēra Zemgales Plānošanas reģiona kā
vadošā partnera lielo lomu projektu realizēšanā. Tāpat domes priekšsēdētājs teica
paldies visiem, kas darbu veica uz vietas,
– Neretas novada pašvaldības projektu
vadības, plānošanas un attīstības speciālistei Solvitai Bukšai un projekta koordinatorei Daigai Narogai, Mazzalves
pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai un Mazzalves pagasta pārvaldes darbiniekiem, Mazzalves pamatskolas
direktoram Aivaram Miezītim, projektē-

tājam, būvniekiem, būvuzraugam un pagasta iedzīvotājiem - visiem, kas pielikuši
roku, lai Ērberģes estrāde taptu.
Spītējot pandēmijas izraisītajai krīzei,
Ērberģes estrāde tika ieskandināta krāšņi
– dejoja Neretas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” ( vad. I.Kalniņa) un Mazzalves pagasta deju kopa “Mozaīka” (vad.
Dz.Noreika), dziedāja sieviešu vokālais
ansamblis “Kadence” (vad. G.Gudjāne) un
talantīgais mazzalvietis Linards Rēze, savu
aktierisko prasmi humoristiskos priekšnesumos rādīja Neretas amatierteātris “Leišmalīte”(vad. A.Kalnāre) un Mazzalves
pagasta amatierteātris “Tradare” (vad.
S.Lisovska). Latviešu tautas dziesmas, tuvojoties Līgo svētkiem, izdziedāja, kā mūziķi sevi dēvē, muzikāli radoši dziedoši
bļaujošā apvienība “Bulciņas”.
Projekta kopējais finansējums ir
1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 eiro.
Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga
Neretas novada pašvaldība un tas nekādā
veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu
Eiropas Savienības uzskatus.
Daiga Naroga
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No 2020.gada 14.jūlija
uz remonta laiku
Ērberģes pasta nodaļa
pakalpojumus sniegs
pagasta pārvaldes
telpās

Sakarā ar remontdarbiem Neretas novada Mazzalves pagasta Ērberģes pasta nodaļā no 2020.gada 14.jūlija pasta pakalpojumi tiks nodrošināti pagaidu telpās vietējās pagasta
pārvaldes ēkā. Pēc remontdarbiem, ko potenciāli plānots pabeigt līdz rudenim, klienti pasta pakalpojumus varēs saņemt
augstākā komforta līmenī līdzšinējās nodaļas telpās. Nodaļas
darbalaiks pagaidu telpās paliek nemainīgs.
Uzlabojot klientu un darbinieku ērtības, Ērberģes pasta nodaļā paredzēts remonts, tāpēc nodaļa šajā periodā no līdzšinējām telpām “Ainās” tiek pārcelta uz pagasta pārvaldes ēku Liepu
ielā 2. Lai nodrošinātu Ērberģes pasta nodaļas veiksmīgu pārcelšanu uz pagaidu telpām, 2020.gada 13.jūlijā nodaļa apmeklētājus pieņems no plkst.8 līdz 10, savukārt pagaidu telpās
klientus gaidīs 14.jūlijā no plkst.12.
Pagaidu telpās Ērberģes pasta nodaļa strādās tāpat kā līdz
šim – katru darbdienu no plkst.8 līdz 9 un no plkst.10 līdz 13.
Plānots, ka remontdarbi Ērberģes pasta nodaļas telpās varētu
tikt pabeigti līdz šāgada rudenim, kad klienti pasta pakalpojumus varēs saņemt ērtāk un komfortablākos apstākļos – klientu
zonā tiks izvietoti atvērtā tipa stendi, ļaujot tuvāk aplūkot izvēlētās preces un iepazīt preses izdevumus.
Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno pasta pakalpojumu
servisa un vides modernizācijas darbus dažādās Latvijas vietās.
Sīkākai informācijai:
Gundega Vārpa | Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja
Tālr.: +371 67608505 | Mob.: +371 26628729
E-pasts: pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv
twitter.com/latvijas_pasts| facebook.com/latvijas.pasts|
instagram.com/latvijas_pasts
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Latviešu valodai
draudzīga vide

Akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” mērķis ir noteikt,
izvērtēt un apbalvot preču ražotājus un apkalpojošās sfēras uzņēmumus (veikalus, viesnīcas, kafejnīcas, restorānus, aptiekas,
frizētavas, arī tūrisma, interneta un pasažieru pārvadāšanas uzņēmumus u. c.), kuri vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma
un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas izmantošanu. Tāpat paredzēts atrast un izcelt dažādu valstu un
tautību pārstāvju uzņēmumus, kuri veiksmīgi kopj latviskās tradīcijas un uzņēmējdarbības vidi.
Ikviens preču ražotājs vai apkalpojošās sfēras uzņēmums
akcijai var pieteikties pats, kā arī dalībniekus akcijai var pieteikt
jebkurš sabiedrības loceklis un Valsts valodas centra vecākie
inspektori. Attiecīgo nozaru uzņēmēju organizāciju pārstāvji
tiks pieaicināti uz apbalvošanas pasākumu. Tāpēc Valsts valodas centrs sagaida aktīvu sabiedrības iesaistīšanos akcijas dalībnieku izvirzīšanā, lai varētu uzslavēt un izcelt labākos.
Akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” pieteiktos pretendentus izvērtēs Valsts valodas centra ekspertu komisija, balstoties uz valsts valodas vecāko inspektoru sastādītajiem
pārbaudes aktiem un pretendentu darbības vērtēšanas anketā
ietvertajiem kritērijiem, kas skar valsts valodas lietojumu gan
no uzņēmumu darbinieku puses, gan uzņēmuma publiski
sniegtajā informācijā.
Pieteikt kandidātus akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide”
iespējams sociālajos tīklos Facebook un Twitter, pa tālruni
67334633, 67334269, pa e-pastu valodas.akcija@vvc.gov.lv, pa
pastu: Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai nosūtot uzslavu mobilajā lietotnē “Valodas draugs”.
Detalizēta informācija par akciju un tās nolikums pieejams:
https://vvc.gov.lv/advantagecms/export/docs/konkursi/VVCno
lik_250719_latviesu_valodai_draudz%C4%ABga_vide.pdf

No 11.jūlija atjauno atsevišķus Covid-19 izplatības
mazināšanai noteiktos ierobežojumus
10.jūlijā Ministru kabineta ārkārtas sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos* un atjaunoti atsevišķi
Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi.
Epidemioloģiskajā izmeklēšanā ir atklāts, ka pēdējā laika saslimšanas gadījumi lielāko tiesu ir saistīti ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu izmantošanu un neorganizētu, privātu
apmeklējumu ar draugiem un paziņām šajās vietās, kur vienlaikus atrodas citi apmeklētāji. Informācija liecina, ka sabiedriskās
ēdināšanas vietās slikti tiek ievērota prasība par divu metru nodrošināšanu un nepietiekami tiek ievērota arī publiski pieejamā
platība uz vienu apmeklētāju - 3m2 - daļa restorānu un citu ēdināšanas vietu ir pārpildītas.
Tādēļ, lai mazinātu Covid-19 izplatību, no 11.jūlija:
• sabiedriskās ēdināšanas vietās tiek atjaunota prasība par

maksimālo personu skaitu (kas nav vienas mājsaimniecības locekļi) pie viena galdiņa – iekštelpās – 4; ārtelpās – 8;
• sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanas vietā) jāizvieto skaidri salasāmu publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo personu
skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas
vietā;
• sabiedriskās ēdināšanas vietās noteikt darba laika ierobežojumu līdz plkst.24:00.
*Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
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11.jūnija ārkārtas domes sēdē
pieņemtie lēmumi
Nolēma atļaut Pļaviņu novada domei galvot SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kredīta saņemšanu investīciju projekta
“Apkures katla nomaiņa Pļaviņās un pieslēgšana pie kurtuves

Rīgas ielā 15a” no Valsts kases līdz EUR 80 000,00 (bez PVN)
apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 5 (pieciem)
gadiem.

25.jūnija sēdē pieņemtie lēmumi
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības 2019.gada publisko
pārskatu.
Apstiprināja grozījumus Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6/2020
„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
Nolēma piemērot Ingas Apeinānes ĢĀP, kods: 3271-00003,
neapdzīvoto telpu, Rīgas ielā 6, Neretā, Neretas pagastā, Neretas
novadā, kadastra Nr.3270 007 0361, nomas maksas atlaidi 70%
apmērā no noteiktās telpu nomas maksas, kas noteikta ar
2014.gada 30.javāra Neretas novada domes lēmumu.
Apstiprināja 2020.gada 1.jūnija Neretas novada pašvaldības

īpašuma „Dēliņi”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, kadastra
Nr. 3266 001 0084, meža cirsmas 0,94 ha platībā atkārtotas izsoles rezultātus un noteica, ka izsole notikusi bez rezultāta.
Mainīja Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu, izslēdzot no Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāva Vari Sīpolu un ievēlot Ivo Sloku.
Izslēdza no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nekustamā īpašuma parādu 2 personām.
Piešķīra pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā 5 personām kopsummā 190 EUR apmērā un pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 1 personai 170.00 EUR apmērā.

Neretas novada 2019.gada publiskais pārskats publicēts Neretas novada
pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv/publikācijas/publiskaispārskats/
neretasnovadapubliskais pārskatspar2019.gadu.
Publiskais pārskats pieejams Neretas novada domes Klientu apkalpošanas centrā,
pagastu pārvaldēs, pagastu bibliotēkās.

Pēteris Lodziņš un Nereta
Dažkārt ir dīvainas izjūtas par laika atstatumiem. Liekas, tas bijis tik sen, ka sāk jau piemirsties! Kad sāc rēķināt – tepat
vien, gandrīz vēl ar roku aizsniedzami laiki, notikumi un cilvēki. Izrādās, cilvēka atmiņa tā iekārtota, lai nerodas pārslodze.
Un nav jau arī nepieciešamības ikdienā visu paturēt uzmanības lokā. Tikai pavisam aizmirst gan nevajadzētu. Brīvākā brīdī
vienkārši var paņemt albumu, avīzi, grāmatu. Pašķirstīt, palasīt, padomāt, pārrunāt. Izrādās – mēs esam iesāktā turpinātāji!
Arī Neretā un mūsu novadā.
Šoreiz nedaudz atcerēsimies Neretai savulaik ļoti uzticīgu cilvēku – pagasta rakstvedi, arhivāru, luterāņu draudzes priekšnieku Pēteri Lodziņu. Viņa vārdā nosauktā iela ir visiem tik labi zināmā viena no galvenajām Neretas ielām. Mūsdienās arī
no dzīvākajām. Iela sākas krustojumā pie luterāņu baznīcas un noslēdzas ar laukumu pie Ķesteru kapsētas. Ielas augšpusē atrodas kultūras nams un Neretas Centrālā bibliotēka, tirgus laukums, pasts, piemineklis padomju varas represijās cietušajiem
“Sāga”, padomju armijas karavīru kapsēta, vairākas dzīvojamās mājas. Arī tā sauktā Lodziņa māja - bijušais Neretas doktorāts,
vēlāk Neretas rajona slimnīca, pēc tam poliklīnika, jaunākajos laikos Neretas policijas iecirknis. Tagad P. Lodziņa māja stāv
tukša ar neskaidru likteni, jo laika zobs to krietni bojājis, bet lielākus līdzekļus remontiem neviens ēkā nav ieguldījis. Šo māju
Pēteris Lodziņš cēla par saviem personiskiem līdzekļiem kā dzīvojamo ēku pats sev. Mājai topot gatavai, viņš to nodeva Neretas
pagasta rīcībā: mediķiem – zobārstei, vecmātei, ārstam doktorāta ierīkošanai un šo speciālistu dzīvokļiem. Saimnieks dzīvoja
nelielajā dārza mājiņā. Iela mūs aizved arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas virzienā, ja krustojumā ar Jāņa Jaunsudrabiņa ielu pagriežamies virzienā uz Susējas upi.
Jaundibinātajā Neretas novada novadpētniecības muzeja fondā nonākuši materiāli no Pētera Lodziņa vākuma - daļa
no viņa arhīva, kas sastāv gan no dokumentiem, gan no priekšmetiem, veidojot vienu no šobrīd skaitliski lielākajām muzeja kolekcijām. Vēl 1939.gadā, kad Eiropa jau drebēja kara šausmās, Pēteris Lodziņš rakstīja Jēkabpils apriņķa vadībai
un Latvijas atbildīgajām iestādēm par nepieciešamību Neretā dibināt vēstures jeb novadpētniecības muzeju. Viņam esot
savākts tik daudz materiālu, ka savā mājā tos vairs nespējot izvietot. Paldies cilvēkiem, tai skaitā, Ārijai Zālītei, Maldai
Lesiņai, Austrim Stūrim, Ilzei Līdumai, Regīnai Kviesei un visiem citiem, kuri saglabājuši un nodevuši muzejam Pētera
Lodziņa savāktā, šo cilvēku izglābtā, saglabātā novadpētniecības materiāla daļu, snieguši atmiņas, saglabājuši viņa dibinātās bibliotēkas skapjus un plauktus.
Turpinājums 11.lpp.
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Projekta ietvaros veiks Neretas novada
kapu digitalizāciju
9. jūlijā Biržos
parakstīts līgums
par Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas
programmas 2014.
– 2020.gadam projekta „Kapsētu administratīvo pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas
pārrobežu reģionos“ (“Digitālā Kapsēta”, LLI-437) īstenošanu.
Projekta mērķis ir vienkāršot administratīvās procedūras, kas
saistītas ar apbedīšanas atļauju izdošanu.
Projekta ietvaros Neretas novadā:
l digitalizēs 16 kapsētas (~28 ha) - radīs digitālās datubāzes
un kapsētu kartes, apmācīs speciālistus;
l organizēs speciālistu pieredzes apmaiņas braucienus pie
partneru pašvaldībām,
l informatīvās kampaņas iedzīvotājiem.
Projekta partneri ir Biržu rajona pašvaldība Lietuvā, Neretas,
Iecavas un Rundāles pašvaldības Latvijā.
Starpvalstu projekta kopējais (četru partneru) finansējums ir
485 054,92 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.
Projekta finansējums Neretas novada pašvaldībai ir 85 212, 58
EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 72 430,69 EUR.
Biržu pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Astra Korsakiene
(Lietuva), parakstot līgumu, novēlēja labu sadarbību un panākumus, paužot arī gandarījumu, ka projektā sadarbosies cilvēki,
kas jau ne pirmo reizi strādā kopā un veiksmīgi realizējuši kopīgus projektus.
Arī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis savā
uzrunā pieminēja līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar Biržu pa-

Iecavas novada domes izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs
(pirmais no kreisās), Rundāles Attīstības nodaļas vadītāja
Laura Ārente, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds
Kviesis, Biržu (Lietuva) pašvaldības priekšsēdētāja vietniece
Astra Korsakiene un Biržu pašvaldības projektu vadītāja
Jurga Bagamoloviene Biržu pilī projekta “Digitālā kapsēta,
LII-437” atklāšanā
švaldību Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. –
2020.gadam projektā “Regenerate deprived communities in the
regions”/ “Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”, kura ietvaros Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta hallei tika
atjaunots grīdas segums, savukārt Biržos uzcelts skeitparks.
Daiga Naroga

Andra Grīnberga grāmatas atvēršana
Jēkabpilī
Piektdien, 2020.gada 3.jūlijā, Jēkabpils Tautas nama Lielajā
zālē norisinājās žurnālista, dzejnieka un publicista Andra Grīnberga grāmatas “Katru dienu ar piesitienu” atvēršanas pasākums. Pasākumu sadarbībā ar autoru organizēja Jēkabpils

Izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas
vadītāja Žanna Miezīte (pirmā no kreisās) , Neretas novada
domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, žurnālists un grāmatas
"Katru dienu ar piesitienu" autors Andris Grīnbergs, Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un
Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa.
Foto autors: Rolands Laguns

pilsētas bibliotēka. Ievērojot Covid – 19 krīzes radīto situāciju,
Tautas namā viesu krēsli bija novietoti atbilstoši nosacījumiem,
tādēļ zālē valdīja jautra, brīva un atraisīta gaisotne. Autoru sveikt
bija ieradušies viņa tuvinieki, draugi un sadarbības partneri –
viesi no Madonas, Daugavpils, Krustpils, Rīgas, Kokneses, Saukas u.c. Sveicēju vidū bija arī neretieši - novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Kultūras, izglītības, sporta, tūrisma un
jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Žanna Miezīte, Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un Neretas
novada novadpētniecības muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa.
Vakara gaitā norisinājās ar humora dzirkstīm pildīta saruna
starp Nacionālā teātra aktieri Zigurdu Neimani un grāmatas autoru Andri Grīnbergu. Pasākumu muzikāli papildināja ansambļa
“Dzeguzīte” kvartets. Muzikālu sveicienu kā dziesmas pirmatskaņojumu ar A. Grīnberga vārdiem sniedza komponists Aigars
Godiņš. Krustpils novada zemnieks – graudaugu audzētājs, kā
arī linsēklu un rapšu eļļas rūpnīcas īpašnieks Andris Felss kopā
ar draugiem autoru sveica ar dziesmu. Arī Jānis Dzenis, labības
audzētājs no Kokneses, grāmatas autoram veltīja dziesmu.
Svētku gaisotnē, dziesmām mijoties ar A. Grīnberga un Z.
Neimaņa dialogiem un sveicēju veltījumiem, vakars aizritēja kā
viens mirklis. Pasākuma dalībnieki atvadījās, novēlot Andrim
Grīnbergam piepulcināt divām iepriekšējām grāmatām trešo.
Lidija Ozoliņa
Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja
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Pirmajā posmā Latvijas Jaunatnes pludmales
volejbola čempionātā bronzas medaļas
Pēc ilgstošas piespiedu dīkstāves ir atsākušās dažādu sporta veidu, dažādu līmeņu, mēroga un nozīmes sacensības.
8.jūlijā Rīgā notika Latvijas Jaunatnes
pludmales
volejbola
čempionāta
1.posms U16 vecuma grupā meitenēm
un zēniem. Kā pēdējos gadus ierasts, šai
čempionātā startē arī Aizkraules
NSS/Nereta meitenes.
Šajā sezonā pēc, pašu meiteņu iniciatīvas, izveidojās jauns pludmales volejbola pāris Endija Kapele/Kitija
Kuzņecova. Abas meitenes savā vecumā
ir pieredzējušas pludmales volejbolistes –
Endija Kapele ir 2019.gada sezonas sudraba medaļu laureāte Latvijā, bet Kitija
Kuzņecova – 2017.gada Latvijas Jaunatnes pludmales volejbola čempione.
Tomēr nevienās sacensībās meitenes kopā
nav spēlējušas, un šīs bija pirmās „ugunskristības”.
Uz pirmo posmu Rīgā meiteņu konkurencē ieradās 32 pāri. Endija un Kitija,
pārliecinoši uzvarot visas spēles apakšgrupā, automātiski iekļuva 1/8 finālā,
kurā arī izcīnīja uzvaru. Meiteņu sadarbība un sapratne laukumā ar katru spēli

kļuva labāka, kas sekmēja arī uzvaru 1/4
finālā. Pusfinālā nācās spēlēt ar 2019.gada
čempionēm Kitiju Martini-Ādamsoni/
Aneti Punduri. Spēle risinājās aizraujoši
un līdzvērtīgi. Diemžēl jau pirmajā setā
Kitija Kuzņecova ļoti nopietni satraumēja
plaukstas locītavu, kas neapšaubāmi ietekmēja sniegumu laukumā. Kitija spēja
paciest sāpes un turpināja spēlēt, tomēr
šo pusfinālu nācās zaudēt. Spēlē par bronzas medaļām meitenes tikās ar Preiļu pāri
Eniju Rumaku/Megiju Rumaku. Kā jau
minēju, sāpju dēļ Kitijai bija ļoti grūti
koncentrēties spēlei, tomēr viņa spēlēja!
Pirmo setu nācās zaudēt 9:21. Otrajā setā
meitenes parādīja raksturu, Kitija pārkāpa pāri sāpju slieksnim. Endija bija izcila jebkurā spēles situācijā, kā rezultātā
uzvara 2. setā 21:9. Trešajā setā meitenēm
bija maksimāla koncentrācija, gan Kitija,
gan Endija demonstrēja izcilu meistarību
un uzvarēja setu 15:6, izcīnot uzvaru spēlē
2:1. Pirmo reizi, spēlējot kopā pirmajā
posmā Latvijā. izcīnītas bronzas medaļas!
Apsveicu meitenes, paldies arī vecākiem!
Imants Silavs

Endija Kapele (pirmā no kreisās) un
Kitija Kuzņecova Latvijas Jaunatnes
pludmales volejbola čempionāta
1.posmā U16 grupā meitenēm iegūst
bronzas medaļas

Sirdskilometrs un Strobuku
pilskalna gaisma
Jau par tradīciju Neretas novadā kļuvis 21.jūnijā noiet pa novada Latvijas robežu katram savu sirdskilometru, tā ieminot ceļu
labām domām, ģimeņu tradīcijām, novada vienotībai. Pa Neretas novada robežu vijas 55 kilometri – Neretas pagastā 8, Pilskalnes pagastā 19, Mazzalves pagastā 28. Pagastu kultūras
darbinieku rosināti sirdskilometru noiet gan draugi, gan ģimenes ar bērniem, gan pa vienam aktīvākie un atsaucīgākie novada
ļaudis. Kā vienojoša zīme ir cepurīte ar 1836 simboliku. Dažam
galvā ir visu trīs gadu krāsainās cepurītes – gan sarkanā, gan
zaļā, gan šīgada zilā.

Un tad jau trešo gadu visi pulcējas Pilskalnē uz tradicionālo
pasākumu “Izgaismo Latviju!” Šogad Saulgriežos pulcējāmies
Strobuku pilskalnā, kurš bija īpaši saposts svētku rotā. Viesmīlīgie pilskalnieši patiešām bija pacentušies – iebraucamais ceļš
sakopts, izbūvēta automašīnu pieturvieta, sadegtas lāpas pilskalna ieejā, izpušķoti vārti uz pilskalnu, izbūvēta skaista lapenīte,
kur Jolanta Albrehta vadīja vainagu vīšanas, laimes kūlīšu darināšanas darbnīcas, iekārtota ugunskura vieta, soliņi, fotografēšanās stūrītis, kāpnītes uz pilskalna “otro stāvu”, tiltiņš un viss
pilskalns rotāts ar latviešu spēka zīmēm.
Pasākumu atklāja Pilskalnes kultūras darba organizatore Mirdza Varekoja, visiem sirsnīgus sveicienus Saulgriežos domes
vārdā nodeva Žanna Miezīte. Katrs, pieliekot savu pagalīti, iededza lielo Strobuku pilskalna ugunskuru. Spēcīgi izskanēja vienotā aplī ap ugunskuru kopā dziedātās latviešu spēka dziesmas.
Neizpalika jautras rotaļas, ievērojot visus distancēšanās noteikumus, lustīgi danči un, protams, mielošanās ar pīrādziņiem,
sieru, kvasu un arī ar sātīgu zupu.
Pilskalnieši allaž bijuši viesmīlīgi un draudzīgi. Viņi māk organizēt un māk svinēt svētkus. Jauki, ka vismaz reizi gadā Strobuku pilskalna gaismā sasildās gan pilskalnieši, gan mazzalvieši,
gan neretieši – visu mūsu novada Latvijas pierobežas pagastu
cilvēki. Aicināti arī zalvieši, kuri ir mūsu novada viducītī. Lai šī
vienojošā, sirsnīgā un patriotiskā tradīcija neizzūd!
Žanna Miezīte
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Gricgales krogā “Medņos” top jauna terase
2020.gada jūnijā rakstnieces un skolotājas Lūcijas Ķuzānes dzimtajās mājās
“Medņos” jeb vecajā Gricgales krogā,
kuru saimniece ilgtermiņā iznomājusi
biedrībai “Upmales mantinieki”, rosījās
būvuzņēmējs SIA “Balga”. Noslēgumam
tuvojas biedrības “Upmales mantinieki”
iecerētais LAD atbalstītais ESF fondu
līdzfinansētais pasākums LEADER programmā – projekts Nr. 19-04-AL08A019.2202-000007 “Satikšanās vieta –
Krogs”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir EUR
8089.46, būvniecības kopējās attiecināmās izmaksas ar PVN ir EUR 7589.46.
Pasākuma “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” aktivitātes mērķis ir veicināt
sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprinā-

šanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības
iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un

pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras,
veselības un citu saistītu pakalpojumu un
produktu piedāvājumam, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma, amatniecības un
senās sēļu saimniekošanas prasmju, tradīciju saglabāšanai.
Šī projekta ietvaros pie kroga ēkas
dienvidu fasādes tika uzbūvēta jauna
koka terase, kur ekskursantiem, pasākumu dalībniekiem, viesiem patverties
karstā saulē vai lietū. Tika izbūvēts jauns
klājs kroga stadulā 19.gadsimta beigu un
20.gadsimta lauksaimniecības darba rīku
un iedzīves priekšmetu eksponēšanai. Terases un klāja atvēršanu apmeklētājiem
biedrība “Upmales mantinieki” plāno
2020.gada 1.augustā mājas muzikantu un
Sēlijas fotogrāfu satikšanās pasākuma ietvaros, ievērojot 2 metru distanci un pārējos tā brīža drošības noteikumus.
Lidija Ozoliņa
biedrības “Upmales mantinieki”
valdes priekšsēdētāja

Gaismas ceļš arī Neretas novadā

Sagaidot 2020.gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa
1836 ceļu, kas vijas pa Latvijas pierobežu, tika nestas Gaismas
lāpas – izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.
Apvienojoties 1836, Stirnubuks.lv komandām, Dinam Vecānam,
kurš 2017. gadā apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātīgo tempa turētāju komandām, divas gaismu lāpas no Krāslavas uzsāka
ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu 6 dienu laikā 20.jūnija novakarē satiktos Kolkas ragā. Skrējiens uzsākās 16.jūnijā, un tā dalībnieki mainījās aptuveni ik pa 20 km, nododot lāpu viens otram, nodrošinot
Gaismas ceļa nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latviju. Skrējiens
notiks pa 1836 ceļu, ceļu, kas 2018. gadā tika dāvāts Latvijai tās simtgadē. Skrējiena laikā no vienas uguns tika iedegti ugunskuri visapkārt Latvijai, veidojot šo Gaismas un mīlestības ceļu. Ikvienam būs
iespēja sekot attālināti līdzi šim skrējienam – dzīvojot līdzi, daudzinot un atbalstot, jo tikai kopā mēs varam izdziedāt ceļu kā Lielvārdes jostas rakstus – gaišā latviskā gara spēkā.
Arī Neretas novadā 17.jūnijā sirsnīgi tika sagaidītas Gaismas
lāpnešu komandas visos 4 Gaismas punktos – Neretā pie “Riekstiņu” ceļagala, Pilskalnē pie Strobuku pilskalna ceļagala, Vecmēmeles muižas ceļagalā un Ērberģē. Visos šajos punktos ir
uzstādīti ceļa stabiņi, lai iezīmētu Leišmalītes ceļu tūristiem.
Neretā lāpnešu komandu – 3 vīrus no Krustpils, kuru vidū
bija arī Krustpils novada izpilddirektors, – laipni sagaidīja neretieši, arī Neretas novada izpilddirektors Rolands Klibiķis,

dodot nelielu atelpas brīdi skrējējiem. No lāpas aizdegts improvizētais ugunskurs, kopā nodziedāta dziesma “Mazs bij’ tēva novadiņis”… un lāpnešu skrējiens turpinās.
Pilskalnē lāpnešus sirsnīgi sagaidīja ar cienastu un atspirdzinošu ūdens malku, ko bija sarūpējusi pārvaldes vadītāja Aina
Vadzīte kopā ar saviem Pilskalnes ļaudīm – lāpnešu atbalstītājiem. Arī te no lāpas tika iedegts improvizētais ugunskurs, izskanēja kopā nodziedāta dziesma, notika lāpnešu maiņa, un
sākās skrējiens uz Ērberģi.
Garām skrienot, lāpneši gaismu nesa arī Vecmēmeles muižai.
Ērberģē lāpnešus sagaidīja krietns atbalstītāju pulciņš kopā
ar pārvaldes vadītāju Zeltīti Odiņu, bija sarūpēts cienasts, krietni
citronūdens krājumi. Ar skaļu gavilēšanu, skrējējiem tuvojoties,
tika sagaidīti lāpneši, kurus eskortēja Skaistkalnes vīri – velosipēdisti Jānis Kalniņš ar dēlu. Vēl uguns iedegšana ugunskurā,
kopīga dziedāšana, kopbilde… un jauna skrējēju komanda
devās ceļā uz Kurmeni pa Leišmalītes ceļu. Lāpnešiem, kuri tveicīgajā dienā bija veikuši garo ceļu no Pilskalnes līdz Ērberģei,
ērberģieši piedāvāja peldi Susējā, ko skrējēji labprāt izmantoja.
Gaismas ceļš iedegts un noskriets arī Neretas novadā. Lai tas
aktivizē un vieno ļaudis!
Žanna Miezīte
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Keramikas meistardarbnīca pie profesora
Daiņa Lesiņa

10.jūlijā Neretas pagasta “Pakalnos” pulcējās krietns cilvēku
pulciņš ar mērķi piedalīties keramikas meistardarbnīcā “Ērberģiešu” projekta “Sēlijas vīru - amatnieku un mājražotāju - meistardarbnīcas Neretas novadā”, kurš ieguva finansējumu Latvijas
valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020
projektu konkursā, ietvaros. Mūs laipni savas mammas mājās
uzņēma Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras vadītājs, profesors Dainis Lesiņš.
Kopš 2000. gada Dainis Lesiņš ir Latvijas Mākslas akadēmijas
keramikas katedras vadītājs. Beidzis LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļu 1989. Kopš 2007. gada-LMA profesors. Sarīkojis vairāk
kā 10 personālizstādes, piedalījies izstādēs un simpozijos Latvijā,
Igaunijā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Spānijā, Korejā u.c. Daiņa Lesiņa darbi atrodas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Kauņas
keramikas muzejā, muzeju kolekcijās Igaunijā, Spānijā, Krievijā u.c.

Dainis Lesiņš speciāli meistarklases dalībniekiem bija atvedis
no Rīgas savu darbu izstādes “Piektais gadalaiks” eksponātus.
‘’Piektais gadalaiks’’ ir laiks, kurš ir pieejams visu laiku. Tas ir
īstais brīdis, pareizais laiks priekš svarīgā un būtiskā. Tā arī ir
ilūzija, mirāža, ilgošanās pēc tā- kā nav, kas nemaz nepastāv.
Emocionāls stāvoklis. Tomēr Sēlijas pusē, no kuras nāk mākslinieks, ar ‘’Piekto gadalaiku’’ apzīmē palu laiku un sauc to par atbuldu. Šīs īpašās izjūtas tiek asociētas ar grafiskiem sievietes tēla
risinājumiem uz keramiskās virsmas.
Interese par lieliskā novadnieka meistardarbnīcu bija ne tikai
neretiešiem, mazzalviešiem, pilskalniešiem, bet arī Kurmenes,
Jaunjelgavas, Rites puses ļaudīm.
Apbūra jau pati mājas gleznainā apkārtne, papildināta ar
Daiņa Lesiņa un viņa kundzes keramiķes Airas Lesiņas keramikas darbiem.
Dainis Lesiņš iepazīstināja nedaudz ar savu daiļradi, atklāja
vienu no keramikas apstrādes veidiem, labprāt atbildēja uz interesentu uzdotajiem jautājumiem (un to netrūka!).Profesors
katram bija sagatavojis keramikas rauciņu. Visiem mums bija
iespēja apdedzinātos trauciņus applaucēt īpašā maisījumā, ko
profesors mūsu acu priekšā sagatavoja, un iegūt katram savādāku melbaltu māla krūzīti.
Paldies viesmīlīgajiem “Pakalnu” māju saimniekiem par sirsnīgo uzņemšanu un Dainim Lesiņam par fantastiski novadīto
meistardarbnīcu!
Nākošmēnes tiksimies 21.augustā Neretā zemnieku saimniecībā “Stērķēni”, kur pie Alvja Možeika izzināsim biškopības noslēpumus. Pieteikšanās pie Žannas Miezītes 29339832.
Žanna Miezīte

Tik daudz Līgo melodiju sieru sējēji
Ērberģē nebija izdziedājuši

22.jūnijā, gatavojoties Līgo svētkiem, “Ērberģiešu” projekta
“Sēlijas vīru - amatnieku un mājražotāju - meistardarbnīcas Neretas novadā”, kurš ieguva finansējumu Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 projektu
konkursā, otrā meistardarbnīca bija pie slavenā sieru sējēja Vladislava Loča Mazzalves pagasta “Rožkalnos”.
Interese par sieru siešanu bija ne tikai mazzalviešiem, bet arī
Kurmenes ļaudīm. Valdis (tā visi sauc Vladislavu) lēnprātīgi soli
pa solim rādīja savas receptes un atklāja savus noslēpumus sieru
siešanā. Pienu sildīja uz paša tikko uzbūvētās āra krāsniņas plīts.
Valdim bija daudz vērīgu skatītāju un labu palīgu piena maisīšanā, katlu cilāšanā un visās citās lietās. Un tie galvenokārt bija
meistardarbnīcas kopā ar sievām apmeklējušie vīri!
Paralēli mājas saimniece Vija deva vaļu atnākušajām dāmām
pašām izprovēt sieru siešanas procesu. Un tad …degustēšana,
degustēšana, degustēšana. Sieru nospiest nemaz nebija iespējams
(to apguva teorētiski), jo siera masa visa tika gardu muti notie-

sāta. Arī saimnieces piedāvātie dažādie jau iepriekš sasietie sieri
visi tika meistardarbnīcu dalībniekiem, lai ir, ar ko Jāņos uzcienāt
mājās palikušos.
Un tad meitas vija vainadziņus (Iveta Medene iemācīja jaunu
paņēmienu, kā sapīt košu vainagu), zīlēja un, kad beidzot visi
sasēda pulciņā, Iveta un Vidvuds Medeņi skaņi izdziedāja Līgo
dziesmas kopā ar meistardarbnīcu dalībniekiem. Vēl nekad Ērberģē tik daudz Līgo melodiju nebija dzirdēts un līdzi dziedāts!
Izdziedājām gan pašu pirmo 1777.gadā pierakstīto melodiju,
gan jaunākās, Ivetas apdarinātās. Dziesma nomainīja dziesmu.
Tika izdziedātas dažādu novadu Līgo dziesmas, pa vidu čalojot
un jautrus atgadījumus atceroties. Kopā ar lieliskajiem folkloristiem Ivetu un Vidvudu Medeņiem apdziedājām arī viesmīlīgos māju saimniekus. Paldies viņiem par sirsnīgo uzņemšanu,
dalīšanos pieredzē!
Nākošmēnes tiksimies Neretā “Pakalnos”, kur savā vecāku
mājā keramikas meistardarbnīcā mūs uzņems Dainis Lesiņš,
kurš ikdienā ir Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras
vadītājs, profesors, bet meistardarbnīcu apmeklētājiem viņš būs
lielisks novadnieks, kurš piekritis dalīties savos noslēpumos un
vadīt keramikas meistardarbnīcu visiem interesentiem. Pieteikšanās pie Žannas Miezītes 29339832.
Žanna Miezīte
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Koncerts “Lai tālu skan” Neretas estrādē

Vasara ir pašā spēku plaukumā, tā sevi piepilda ar bišu sanoņu, saldi maigu liepziedu smaržu, vējā sapiņķerētiem matiem, ogām un brīvības sajūtu. Vasara ir pilna smaržu, mūzikas
un prieka!
Vasaras vakaru Dzirnavu saliņā pieskandināja pašmāju sie-

viešu vokālais ansamblis ‘’Kadence’’(vadītāja Ginta Gudjāne) un
Viesītes pūtēju orķestris (vadītājs Harijs Zdanovskis) vasarīgā
koncertā ‘’Lai tālu skan’’. Savukārt vasaras mirkļus ar dziesmām
savija Neretas kultūras nama režisore Aija Kalnāre.
Viesītes orķestra sastāvs ir neliels, bet skaņdarbu daudzums
ir pāri divi simtiem. Pats vadītājs Harijs strādā par mūzikas pasniedzēju Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, vada jauniešu pūtēju orķestri ‘’Vitamīns’’, spēlē Jēkabpils tautas nama kapelā
‘’Kreicburgas ziķeri’’ un ir vairāku dziesmu autors. Ļoti radošs,
enerģisks un ar humoru apveltīts cilvēks.
Viesītes pūtēju orķestris Neretā viesojās pagājušajā rudenī,
senioru pēcpusdienā un jau toreiz iekaroja skatītāju sirdis ar
savu spēlētprasmi. Skaņdarbu daudzveidība ir bagātīga un to
pieteikšanas forma ir publikai intriģējoša. Piemēram, dažām
dziesmām liek minēt nosaukumu, pirms tam īsi dodot uzdevumu. Vai tiek izstāstīts stāsts par dziesmu, kādēļ tieši šo spēlē
šajā vakarā. Notika arī sadziedāšanās ar publiku.
Pagāja vēl viens vasaras vakars skaistās mūzikas skaņās.
Inita Kalniņa
Neretas kultūras nama vadītāja

Neretas novadā divi jauni tūrisma objekti –
Lielzalves muiža un Vecmēmeles muiža
Latvijas Piļu un muižu asociācija šī
gada 4.un 5.jūlijā rīkoja Vēsturisko parku
un dārzu dienas, lai Latvijas sabiedrībā
radītu labāku izpratni par kultūras mantojumu, veicinātu dārzu un parku izpēti,
atjaunošanu un ilgtspējīgu izmantošanu,
kā arī sekmētu vietējo tūrismu. Latvijas
pilīs un muižās šāds pasākumi – ekskursijas, kas rosina iedzīvotājus labāk iepazīt
Latvijas vēsturi, dabu un vienlaikus nodoties nesteidzīgām pastaigām pašā vasaras plaukumā, notiek jau otro reizi.
Neretas novada domes pārstāvji īsi
pirms Vēsturisko parku un dārzu dienām
apmeklēja divus Neretas novada kultūrtūrisma objektus, kas īpaši spilgti ar rosīgu un uzņēmīgu cilvēku entuziasmu,
aizrautību un ieguldītu milzīgu darbu
kartē iezīmēti pēdējo gadu laikā, - Lielzalves muižu un Vecmēmeles muižu.
Lielzalves muiža biedrības “Sēļu klubs
”vadītājas Ilmas Svilānes un kādreizējās
Zalves pamatskolas skolotājas Ilgas Ceras
gādīgajās rokās nonāca pēc tam, kad
pērna gadā rudenī ar Neretas novada
domes sēdes lēmumu biedrībai “Sēļu
klubs” bezatlīdzības lietošanā tika nodotas bijušās Zalves pamatskolas jeb Lielzalves muižas telpas. I.Svilānes apņemšanās
ir apturēt Zalves pagasta centra kultūrvēsturiski nozīmīgākās ēkas, bijušās Lielzalves muižas un Zalves pamatskolas,
bojāeju, to sakārtot un izmantot kā kultūras centru vietējās kopienas vajadzībām
un padarīt to par vienu no novada un Sē-

Neretas novada pašvaldības darbinieki Lielzalves muižā kopā ar tās saimniecēm
Ilgu Ceru (pirmajā rindā pirmā no kreisās puses) un Ilmu Svilāni
(pirmajā rindā pirmā no labās puses)
lijas pievilcīgākajām un interesantākajām
vietām.
Nevēloties pieļaut 17. gadsimtā būvētās ēkas – grāfa Andreja Šuvalova kādreizējās medību rezidences, nonākšanu
zudušās Latvijas kartē, biedrība ‘’Sēļu
klubs’’ jau ir sākusi Lielzalves muižas
glābšanu.. Talkās šogad kopts gan muižas
parks, telpas soli pa solim pieticīgas rocības ietvaros tiek sakārtotas, cenšoties saglabāt vēsturi, lai apmeklētājiem radītu

priekšstatu par šīs vietas pagātni. Tāpat
ir iecere šo ēku soli pa solim iecerēts pārvērst par Sēļu rezidenci.
Kopš Zalves pamatskolas slēgšanas
2009.gada 1.jūlijā, ēka ir bijusi neapdzīvota, tāpēc to skāris gan nenovēršamais
laika zobs, gan vandaļu atstātās pēdas,
tāpēc darāmā ir daudz, taču rosīgās kundzes ir apņēmības pilnas stiprināt sēlisko
pašapziņu, sapošot muižu. Milzīgs darbs
jau ir izdarīts, soli pa solim izmēžot dra-
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zas no ēkas, vairākās telpās ir iekārtotas tematiskās izstādes, t.sk.
“Skolas gadi” , kur bijušie skolas absolventi var sameklēt sevi, ir
atbalstīti projekti “Lielzalves muižas parka vārtu konstrukciju
nostiprināšana un konservācija” konkursā “Darīsim kopā!” un
“Latvijas valsts mežu” un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās
programmas 2020 “Lielzalves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde”.
Savukārt Mazzalves pagasta Vecmēmeles muižā jau divus
gadus saimnieko Sandris Punculis un Inga Dundure. Muižas
pašreizējie īpašnieki labprāt uzņem ciemiņus un laipni izrāda
gan rūpīgi sakopto apkārtni, gan labprāt izvadā ciemiņus pa
iekštelpām, kurās vēl daudz darāmā, taču saimnieki jau šobrīd
daudz pūļu pielikuši, lai soli pa solim atjaunotu un sakārtotu bijušo godību.
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Vecmēmeles muižā savulaik saimniekojušas ManteifeļuZēges, Bistramu un Drahenfusu dzimtas un pēdējais īpašnieks
- Eižens fon Hārens. Hāreni te saimniekoja no 1858.gada līdz
pat Latvijas Republikas dibināšanai. S.Punculis stāsta, ka Hāreni
apkārtnē bijuši labi ieredzēti, jo viņi labi izturējušies pret zemniekiem. 19.gadsimta 70-os gados muižā tika uzbūvēts jaudīgs
spirta brūzis.
Sandra un Ingas darba dzīve rit Rīgā, taču brīvdienas un atvaļinājumus viņi pavada Vecmēmeles muižā, kur darba netrūkst. Saimnieki ir atsaucīgi visiem, kurus interesē muiža, tās
vēsture, kas var dalīties ar kādu informāciju par muižu, tāpat
viņi arī neatsaka ekskursiju ceļotājiem u.c. interesentiem.
Daiga Naroga

Ceļojums uz muižām
Latvijas Piļu un muižu asociācija šī
gada 4. un 5. jūlijā rīkoja Vēsturisko
parku un dārzu dienas, rosinot iedzīvotājus tos apmeklēt. Tā, lūk, arī pulciņš mazzalviešu sestdien devās apciemot tuvējās
muižas, jo arī Neretas novadā šajā sakarā
ir gana daudz jauna, ko redzēt. Vispirms
viesojāmies Vecmēmeles muižā pie tās saimniekiem Sandra Puncuļa un Ingas
Dundures, kuri šeit čakli saimnieko jau
divus gadus. Saimnieki izrādīja sakopto
muižas apkārtni, arī iekštelpas, pastāstīja
par paveikto, gan arī par nākotnes iecerēm. Redzētais patiesi pārsteidza un lika
secināt - te nu ir īstie cilvēki īstajā vietā.
Jaunajiem saimniekiem ir iecere gan saglābt un atjaunot muižas ēkas un parku,
gan arī apkopot senās vēstures liecības,
kas saistītas ar muižu. Arī pagasta iedzīvotāji tiek aicināti dalīties ar faktiem, fotogrāfijām un, ja iespējams, arī
priekšmetiem, kas saistīti ar aizgājušajiem
laikiem muižā un Vecmēmelē.
Savukārt, viesošanos Zasā aizsākām ar
amatu mājas “Rūme” apmeklējumu. Ēkā
darbojas keramikas un tekstila apstrādes
amatu meistari, turpat uz vietas var apskatīt un iegādāties šo amatnieku darinātos izstrādājumus. Vēlāk gides Dainas
pavadībā devāmies aplūkot un iepazīt
plašā un skaistā Zasas parka jaukumus.
Parku iesākts veidot barona Zasa (17. gs.)
laikā. Cauri tam plūst Zasas upe, uz kuras
parka teritorijā ar dzirnavu dambja palīdzību izveidota triju dīķu sistēma un piecas saliņas, tādēļ 23 ha plašajā parkā ir
veseli 7 teikām apvīti tilti. Te radīta brīnišķīga, sakopta pastaigu un atpūtas vieta
ikvienam. Klausoties teikas, nostāstus un
faktus par Zasas muižas un parka vēsturi,
liepu un vīgriežu smaržu apvīti izstaigājām lielu tā daļu, un prombraucām ar
domu šeit atgriezties vēl citā reizē.
Atceļā iegriezāmies Viesītē. Iepriekš
piesakot apmeklējumu, izmantojām iespēju paēst sātīgas pusdienas vietējā ēdnīcā, kura šeit pastāv vēl kopš padomju

laikiem, saglabājot tā laika interjeru un
šarmu. Apmeklējām arī Viesītes muzeju
“Sēlija”, kurš savas 20 gadu pastāvēšanas
svinību priekšvakarā mūs sagaidīja svētku
rotā. Šeit klausījāmies stāstījumu par Sēlijas vēsturi, arī par Viesītes pilsētas raša-

ļoti daudz. Izstaigājām muižas parka ēzelīša takas, jo izrādās patiesi muižas laikos
šeit ēzelītis ir bijis un kalpojis līdzēdams
saimniecības darbos. Uzklausījām leģendas un stāstus gan par muižas laikiem,
gan laikiem, kad ēka kalpoja kā Zalves

Mazzalvieši ciemos pie Vecmēmeles muižas saimniekiem Ingas Dundures
un Sandra Puncuļa (foto centrā)
nos un tās senajiem nosaukumiem.
Izstaigājām Bānīša muzeju, apskatījām
biedrības “Zīle” rokdarbnieču un amatnieku darbu izstādi Amatniecības centrā.
Kā pēdējā pieturas vieta mūsu ceļojuma maršrutā bija Lielzalves muižā, pie
divām enerģiskām, darbīgām un vēsturi
mīlošām kundzēm – biedrības “Sēļu
klubs” vadītājas Ilmas Svilānes un kādreizējās Zalves pamatskolas skolotājas Ilgas
Ceras. Abas kundzes ir uzņēmušās rūpes
par Lielzalves muižas saglābšanu un ar
Zalves pagasta pārvaldes un vietējo iedzīvotāju atbalstu gada laikā ir paveikušas

skola. Laipni ieaicināti tikām arī muižā,
kur varējām novērtēt paveikto. Vairākās
telpās ēkas abos stāvos iekārtotas nelielas
tematiskas izstādes. Apmeklējums bija saistošs gan tiem, kuri te viesojās pirmo
reizi, gan tiem, kuri kādreiz jau šeit bijuši.
Prieks par novada čaklajiem, uzņēmīgajiem ļaudīm, kuri nebaidās uzdrīkstēties,
cenšas saglābt savulaik novārtā atstātās
kultūrvēsturiskās vietas, apkopot un popularizēt to vēsturi un pats svarīgākais,
padara tās pieejamas sabiedrībai!
Solveiga Koklevska
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Sestdienas sarunas muzejā
Sestdienas, 2020.gada 27.jūnija pēcpusdienā, Neretas novada
novadpētniecības muzejā uz tematisku pasākumu – sestdienas sarunām par tēmu “Mediķi un medicīna Neretā”, pulcējās strādājošie un pensionētie Neretas mediķi. Muzeja darbinieces sveica
sanākušos ar ziediem aizvadītajos profesionālajos svētkos - Medicīnas darbinieku dienā. Šos svētkus atjaunotajā Latvijas valstī
svin jūnija trešajā svētdienā kopš 2011.gada, kad šo priekšlikumu
par atzīmējamo dienu iesniedza Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība. Pasākumā viesojās biedrības “Jēkabpils Mantojums” vadītājs Jānis Zeps ar referātu par dakteri
Rūdolfu Celmu, kurš Neretā strādāja pēc Otrā pasaules kara.
Lektors izstāstīja vairākus interesantus faktus ne tikai par
dr.Rūdolfu Celmu, bet arī par Mēmeles slimnīcu, Neretas aptieku un tās vadītāja Viļa Skaburska dzīvi un darbību. Pasākuma
dalībnieki sarunās ar lektoru atcerējās gan Neretas slimnīcas
tapšanas, gan tapšanas, gan norieta vēsturi. Precizēja bijušo darbinieku uzvārdus un iespējas atmiņu, dokumentu meklēšanai
saistībā ar Neretas slimnīcas un aptiekas vēsturi. Pēc Jāņa Zepa
stāstījuma sarunas turpinājās pie kafijas tases. Ritinājās mediķu

atmiņu stāsti, dzirkstīja smaidi. Pasākums beidzās ar optimistisku secinājumu – vēl iespējams savākt atmiņas, gan atrast dokumentālas liecības par medicīnu un mediķiem Neretā gan
Latvijas Valsts arhīva krājumos, gan citos interneta portālos, kas
saistīti ar prsonālijām. Tikai jāzina, ko grib atrast un jāizprot tā
laika vēsturiskais fons. Muzeja viesi atvadījās ar vēlējumu, ka
šādas tikšanās vēl jāatkārto.
Lidija Ozoliņa
Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja

Sirsnīgais pamatskolas izlaidums
13.jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē apliecību par pamatizglītību saņēma 17 skolēni. Pasākumā tika ievērota
distance un pārējie drošības noteikumi.
Direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem teica, ka šis izlaidums tiek svinēts neparastā laikā, šo klasi atcerēsies kā klasi, kam
nebija jākārto 9. klases beigu eksāmeni. 2020. gads liek pārdomāt,
ka ir kaut kas stiprāks par cilvēku. Direktore 9. klases beidzējus uzaicināja padomāt par šādiem trim jautājumiem: kur tu esi dzimis,
kurp tu dodies, kur ir tavas mājas? Jaunieši tika aicināti neiet pašu
vieglāko ceļu. Tika izteikts novēlējums – lai dzīve būtu krāšņa, ziedoša pļava! Vēlējums vecākiem: „Stāviet blakus saviem bērniem,
kad vajag, pamāciet, kad skumji, samīļojiet!” Direktore skolotājiem
teica paldies par cilvēcību un savstarpējo sadarbošanos.
Tad pateicības vārdus veltīja paši jaunieši. Viņi atzina, ka skolotāju atbalsts ir bijis nenovērtējams. Katrs skolotājs dzirdēja savu
teicienu, skolēni pateicās ar ziedu. Īpašs paldies par sirdssiltumu
sākumskolas audzinātājai Ritai Kokinai un skolotājai Rutai Aukšpolei, kas šos skolēnus audzināja 5. – 7. klasē. Izskanēja pateicība
tagadējam audzinātājam Mairim Dzenim par labajām ekskursijām un neaizmirstamajiem klases vakariem.
Direktore pastāstīja par 2 īpašām būvēm, kas atrodas skolas
dārzā, kuras tika apgleznotas pirms 17 gadiem, kad viņa bija audzinātāja izlaiduma klasei. Šī gada devītie pēc Rūtas Leites skicēm
pārkrāsoja darbarīku mājiņu un ūdens tvertni, tā ir viņu dāvana
skolai. Direktore teica PALDIES visiem vecākiem par veiksmīgo
sadarbību, īpaši Ivetai Muraškai, kas ir ne tikai mamma, bet arī audžumamma un Skolas padomes priekšsēdētāja, Evitai Vīnakalnei
par skaistumu, kas skolā top tumšajās stundās, un Kristapam Leitim, kas vienmēr ir sniedzis palīdzību, kad nepieciešams.
Tad tika izsniegtas apliecības par pamatizglītību. Bez tām „Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadā” paredz 9. klases absolventiem izlaiduma dienā saņemt “Lielo pūci” un
naudas balvu par godalgotajām vietām starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. To saņēma Kristīne Boldaševiča un Alise Vaičulena. Rūta Leite saņēma „Lielo pūci”. „Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas izglītojamo apbalvošanas kārtība” paredz, ka izglītojamie var tikt apbalvoti ar skolas Atzinības rakstu par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, aktīvu piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā,
sabiedrisko aktivitāti un sasniegumiem sportā. Neretas Jāņa Jaun-

sudrabiņa vidusskolas Atzinības rakstu saņēma Augusts Ansviesulis, Annija Babrova, Kristīne Boldaševiča, Kristiāna Luīze Dambrāne, Ramona Kazule, Rūta Leite, Elizabete Anna Sīpoliņa, Saiva
Staģīte, Alise Vaičulena, Māris Verečinskis, Enriko Vorslavs un Niks
Zvilna. Apliecības par pamatizglītību saņēma arī Tomass Ķibilds,
Ivo Reguts, Raivo Spriņģis, Iveta Sūniņa un Valters Valiulis.
Audzinātājs Mairis Dzenis katram audzēknim dāvināja savu
foto, kas uzņemts Neretā vai Ļaudonā (audzinātāja dzimtajā
pusē), vai ceļojumā.
Skolas deju kolektīvs „Sudrabiņš” sveica savus dejotājus Alisi,
Rūtu, Saivu, Niku, Māri un pārbaudīja, vai spēj pazīt deju pēc
vārdiem. Ģitāras pulciņa dalībnieces Alisi, Rūtu un Saivu sveica
Klāvs Zigurds un Zigurds Kalnāres. Alisei, Saivai, Elizabetei
Annai, Rūtai, Kristīnei, Annijai, Augustam, Raivo bija jāpazīst
savs teksts no iestudējamās lugas „Dzīvīte pagalmā”, jo šie skolēni
piedalījās dramatiskajā pulciņā. Skolotāja Anita Šolmane savām
koristēm Saivai, Kristīnei, Alisei, Annijai, Rūtai un Ramonai novēlēja: „Ticiet sev un saviem sapņiem!”
5.– 7. klases audzinātāja Ruta Aukšpole raksturoja šīs klases unikalitāti: tai bija skolas mamma – skolotāja Ruta, skolas tētis – skolotājs Mairis un skolas sargeņģelis – Evita (klases biedra Enriko
mamma). Bijusī audzinātāja katru absolventu arī apsveica.
Tagadējais audzinātājs Mairis Dzenis pateicās vecākiem par
palīdzību grūtībās, kas kopā pārvarētas. Saviem mīļajiem devītajiem novēlēja mērķi, uz ko tiekties. Teica paldies skolotājai
Rutai, kas ir bijusi kā atbalsts.
Direktore uzteica skolotāju Mairi un devītos aicināja sekot audzinātāja mērķtiecībai, tad iespējams dzīvē daudz sasniegt.
Neretas novada pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis
absolventus apsveica ar pirmā lielā dokumenta saņemšanu un
vēlēja palikt tepat – Neretā – , taču apzinās dzīves realitāti un to,
ka daudzi nākotnē dzīvos un strādās citviet.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja „Riekstiņi” vadītāja sveica
muzeja draugus – atbalsta klasi – un vēlēja: „Lai spēks skatīties acīs!”
Vecāki pateicās audzinātājam par ikdienas audzināšanas
darbu, skolotāju kolektīvam – par kopējo sadarbību.
Izlaidums aizritēja sirsnības, mīlestības un labestības gaisotnē. Ceļamaizei Dalailamas teiciens: „Cieni sevi, cieni citus, esi
atbildīgs par to, kā rīkojies!”
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Neretas Novada Vēstis

2020. gada jūlijs

11

Pēteris Lodziņš un Nereta
Turpinājums no 3.lpp.
Kas bija Pēteris Lodziņš? Dzimis
1874.gada 2.oktobrī Sēlpils pagastā. Mācījies Sēlpils pagasta skolā, pēc tam Jēkabpils pilsētas skolā. Obligāto karadienestu
vadījis cara armijā 21. Muromas kājinieku
pulkā. Pēc dienesta
no 1899.līdz
1905.gada maijam strādājis Jaunjelgavas
apriņķa priekšnieka pārvaldē par kancelejas ierēdni. Pēteris Lodziņš 1905.gada
1.maijā atnāca uz Neretu, strādā par pagasta valdes un tiesas darbvedi. Viņam
garām nepaiet arī 1.pasaules karš –
1915.gada 13.augustā viņu mobilizē cara
armijā. Pēteris Lodziņš piedalās 1.pasaules kara cīņās kā cara armijas kareivis. Pēc
demobilizācijas tiek iesaukts Imantas latviešu strēlnieku pulkā, piedalījies latviešu
strēlnieku cīņās šī pulka sastāvā.
Kas bija armijas formējums, kurā dienēja Pēteris Lodziņš pēc 1.pasaules kara?
Sākumā dienests bija t.s. Troicas pulkā,
kas bija no latviešiem komplektēta karaspēka vienība sabiedroto Sibīrijas karaspēka
ģenerāļa Žanēna (Janin) un Francijas komisāra Sibīrijā grāfa de Martela pakļautībā
no 1918. līdz 1920. gadam. Taču 1918. gada
novembrī tālākajā Krievijas austrumu ostas
pilsētā – Vladivostokā sāka formēt arī otru
militāro vienību - Imantas pulku (komandieris pulkvedis Jānis Kurelis) no bijušajiem
latviešu strēlniekiem, citu armijas daļu bijušajiem karavīriem, bēgļiem. Abas latviešu
pretlieliniecisko spēku daļas - gan Imantas
pulku, gan Troickas pulku jeb bataljonu izdevās nodot čehoslovāku korpusa pakļautībā, lai pretlieliniecisko spēku virspavēlnieks Aleksandrs Kolčaks tās nevarētu
aktīvi izmantot karadarbībā pret Sarkano
armiju, kur tās ātri noasiņotu. Viņu uzdevums bija patruļu un sardžu dienests Vladivostokā un apkaimē. 1919. gada nogalē
Imantas pulkā atradās jau ap 1200 vīru.
Kad 1920. gada sākumā vara Vladivostokā
pārgāja lielinieku rokās, Latvijas Ārlietu
ministrijai un vietējiem latviešu aktīvistiem
izdevās panākt, lai sabiedrotie uzņemtos
karavīru pārvešanu kuģos uz dzimteni.
Uz Latviju Imantas pulks devās trīs
kuģos: vispirms 1920. gada 25. februārī no
Vladivostokas ar ķīniešu tvaikoni Gweneth
zem angļu karoga izbrauca 32 virsnieki un
255 kareivji, viņi Rīgā nokļuva ar kuģi Pomona. Angļu tvaikonis Dania sekoja 23.
martā un pēc trim mēnešiem ieradās Liepājā, bet pēdējie Imantas pulka karavīri
kopā ar dažiem Troickas bataljona kareivjiem un ģimenēm izbrauca ar tvaikoni
“Brandenburg” 1920. gada augustā.
Pēteris Lodziņš atgriezās Latvijā
1920.gada vasaras otrajā pusē. Savukārt,
1920.gada 17.decembrī, pēc iepriekšēja Neretas pagasta valdes rakstveža aiziešanas no

pagasta valdes, tika pieņemts šajā amatā.
Rakstveža pienākumus pagasta valdē Pēteris Lodziņš pilda līdz 1936.gada 15.jūnijam,
kad aiziet pensijā. Kā pateicību par ilgajiem
darba gadiem pagasta valdē un Neretas
labā, atvadu ceremonijā neretieši P. Lodziņam pasniedza rakstāmmašīnu tālākai bibliotekāra un novadpētniecības darba
pildīšanai. Padomju vara 1945.gada vasarā
rakstāmmašīnu Pēterim Lodziņam pavēlēja nodot milicijā. Neretas novada novadpētniecības muzejā glabājas Lodziņtēva
lūguma kopija NKVD priekšniekam atstāt
šo piemiņai. Nav zināms, kādu atbildi P.
Lodziņš saņēma, taču maz ticams, ka rakstāmmašīna viņam tika atstāta.
Bibliotēku Neretā Pēteris Lodziņš nodibināja 1907.gadā kā Lauksaimniecības
biedrības sastāvdaļu, kura šeit bija arī
pirmā publiskā bibliotēkā pēc mācītāja
Vāgnera centieniem dibināt publisku bibliotēku Neretā jau 1828.gadā. Bibliotēkā P.
Lodziņš centās sakopot visus tanī laikā iznākošos laikrakstus. Abonēja ievērojamākos krievu žurnālus. Pēteris Lodziņš
bibliotēku vadīja no 1907.gada līdz 1945.
gada 10.decembrim. Mainoties valsts varai
Latvijā, 1940.gadā bibliotēku pārņēma savā
valdījumā Neretas pagasta padome. Kopš
1933.gada cauri laikiem, varu un okupāciju
maiņām bibliotēka darbojas tagadējā Neretas kultūras nama ēkā.
Lodziņtēvs mīlēja dabu. Pie doktorāta
iestādīja retas labas šķirnes ābeles. Viņš apkopa arī bišu stropus. Vēl šodien Neretā
priecē Pētera Lodziņa laikā stādītie ozoli
pretī kultūras namam. Viņš ļoti sāpīgi pārdzīvoja, ja atrada dabas postījumus. Kad
bija atradis nolauztu iestādīto kociņu, pielicis uzrakstu: “Nelietis nolauza”.
Pēteris Lodziņš veica meteoroloģiskos
novērojumus, iegūtos datus sūtot Latvijas
meteoroloģijas centram. Viņš vāca un iesūtīja Kr. Baronam 1832 Sēlpilī un Neretā, tās

apkārtnē pierakstītās latviešu tautas dziesmas, pamatīgu bēru ieražu aprakstu, daudz
buramo vārdu. Kā pateicību par piedalīšanos gara mantu vākšanas darbā Kr. Barons
viņam atsūtīja “Latvju dainu” 2.burtnīcu.
Lodziņtēvs bija sava laika un vietas kultūras cilvēks. Tautas namā līdz 1940.gadam
nebija ne direktora, ne mākslinieciskā vadītāja, bet bija aktīva pašdarbība gan jauktajā korī, gan dramatiskajā kolektīvā. Tika
iestudētas Blaumaņa, Raiņa lugas ar lielu
dalībnieku skaitu. Ar Lodziņa gādību tika
uzaicināti viesrežisori no Rīgas (Rode, Hermanis, Bremšmite), kā arī skatuves dekoratori. Lomu tēlotāji paši sev izrādēm
gatavoja tērpus, pēc izrādēm tos nodeva
Lodziņam. Tērpi rūpīgi tika glabāti skatuves noliktavā. Tāpat tika saglabātas izrāžu
dekorācijas.
Mūža garumā Pēteris Lodziņš bija Neretas ļaužu cienīts un godāts sabiedriskais
darbinieks. Viņš kā draudzes vecākais piedalījās jauniešu iesvētes ceremonijās, bet kā
pagasta valdes pārstāvis skolu izlaidumos
un citos svētku pasākumos, nemanāmi vadīdams Neretas kultūras dzīvi. Lodziņtēvs
vienmēr atbalstīja rīkotos mājturības kursus ar profesionāliem kursu vadītājiem no
Rīgas. Pateicībā par atbalstu kursu dalībnieces uzdāvāja Lodziņtēvam tautas tērpu,
ko viņš arvien valkāja svinīgos gadījumos.
Jau pirms Pirmā pasaules kara Pēteris
Lodziņš nodibināja Neretas krājaizdevumu
sabiedrību, kura darbojās ļoti sekmīgi - aizdevumi tika pieprasīti un arī doti uz attālākām vietām ārpus pagasta robežām,
aizsniedzot pat Latgali. Ar krājkases naudu
neretieši vēlējās celt savu biedrības namu
ar plašu sarīkojumu zāli, bet tam pārvilka
svītru I pasaules karš. Ideju neretieši realizēja Latvijas brīvvalsts gados, uzceļot iecerēto ēku, kura tagad mums zināma kā
Neretas kultūras nams.
Mūža garumā P. Lodziņš veidoja vēstures materiālu krājumu, vācot senos rakstus
un fotogrāfijas, ieskatoties arhīvos, glabājot
ziņas par sava laika notikumiem Neretas
pagastā. Sadzīvoja 75 mūža gadus un mūžībā devās 1949.gada 2.decembrī. Viņa dzīves 45 gadi piederēja Neretas sabiedrībai.
Pēteris Lodziņš kā pagasta valdes darbvedis
saņēma Latvijas brīvvalsts apbalvojumu
(1928). Mūža nogalē viņš nonāca trūkumā,
jo Latvijas pirmās brīvvalsts laika pagasta
skrīverim padomju vara nepiešķīra pensiju.
Pēteris Lodziņš apbedīts Neretas pagasta Smiltaines kapsētā.
Lidija Ozoliņa
Neretas novada novadpētniecības
muzeja vadītāja
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Kārlis Anitens kultūras darbiniekiem
vada semināru
Kas ir kultūra? Kādā situācijā atradās
novada kultūras dzīve pirms krīzes, kā tā
darbojas, kāds bija organizācijas modelis
un kā to vajadzētu pamainīt pēc krīzes?
Ar kādiem izaicinājumiem būs jāsaskaras
pēc distancēšanās atcelšanas? ? Kā piesaistīt un iesaistīt īstos cilvēkus? Kā samazināt izmaksas, ja tas nepieciešams, bet

panākt iecerēto kvalitāti? Kā pārliecinoši
prezentēt savu ideju tiem, kuriem jāpieņem lēmums par pasākuma īstenošanu?
Kas ir profesionāls scenārijs un kā izskaust neprofesionalitāti? Tie ir tikai daži
jautājumi no kultūras darbinieku semināra, kurš notika 01., 06.,13.jūlijā Neretas
kultūras namā.

Uz semināru ieradās vairāki kultūras
darbinieki no Aizkraukles, Jaunjelgavas,
Skrīveru, Pļaviņu, Vecumnieku, Neretas
novadiem. Semināra autors un pasniedzējs Mg.Oec., Mg.Art. Kārlis Anitens.
Viņš ir daudzu pasākumu scenārija un režijas autors ( Rīgas svētki, 11novemba
krastmala, Vispārējo Latviešu Dziesmu
un Deju svētki), dažādu LTV un TV3
šovu scenārists, režisors un vadītājs, radio
un TV raidījumu vadītājs. Kopš
2016.gada ir Vidzemes Augstskolas, RISEBA, Latvijas Kultūras Akadēmijas, Latvijas Kultūras koledžas un LU P.Stradiņa
medicīnas koledžas pasniedzējs.
Visas trīs dienas paskrēja interesantā
un radošā gaisotnē. Tika atsvaidzinātas
esošās zināšanas un proti, uzzināts daudz
jauna.
Liels prieks bija satikties ar tādiem cilvēkiem, kurus ikdienā nesatiekam, dalīties pieredzē, apmainīties domām,
idejām.
Paldies Neretas pašvaldībai par atbalstu, rīkojot starpnovadu semināru kultūras darbiniekiem!
Inita Kalniņa
Neretas kultūras nama vadītāja

Ielīgošana Neretas sociālās aprūpes centrā
21.jūnija rītā Neretas kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis ‘’Kadence’’ ar
vadītāju Gintu Gudjāni un amatierteātra
‘’Leišmalīte’’ režisori Aiju Kalnāri ieskandināja Līgo svētkus. Šī diena visā Latvijā
tiek atzīmēta kā saulgriežu laiks, kad
diena ir visgarākā un nakts visīsākā,
tāpēc šim laikam ir īpaša maģiska mijiedarbība un katrai darbībai, ko līgotāji
dara, ir sava nozīme. Piemēram, vainagiem, ko pinam sev vai dāvinām viens
otram ir īpaša nozīme, kas raksturo
spēku, sievišķību, mīlestību, saules ceļu.
Arī katra auga iepīšanai vainagā ir sava
nozīme. Neizpalika arī senie, labie latviešu ticējumi, kas tika interpretēti mūsdienīgā versijā un lika pasmaidīt
ikvienam. Ielīgošanas pasākuma laikā
tika sumināti pieci Jāņi un viens Pēteris.
Neretas SAC vadītāja Ina Riekstiņa un tās
darbinieki bija parūpējušies par skaistajiem noformējumiem un sirsnīgo gaisotni. Pēc koncerta visi tika cienāti ar
gardu alu, sieru un zemenēm.
Šajā dienā, 21.jūnijā, visā Latvija atzīmēja ne tikai saulgriežu laiku, bet arī Medicīnas darbinieku dienu! ‘’Kas citus spēj

mīlēt kā sevi pašu, ir atradis dzīves jēgu.’’
Z.Mauriņa. Paldies viesiem mediķiem un
sociālās aprūpes darbiniekiem, kas dara
šo svarīgo darbu.

Paldies Zigurdam Kalnārem, kas veica
apskaņošanu šim pasākumam!
Neretas kultūras nama vadītāja
Inita Kalniņa
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Pirmajā augustā
Aicinām piedalīties
Sēlijas tūrisma
Neretā Sporta svētki
Arī šogad 1.augustā Neretā notiks tradicionālie Sporta rallijā “
Atklāj Sēliju”
svētki „...Sapņi atgriežas...”. Kā ierasts, notiks komandu sacensības pludmales volejbolā vīriešiem (2:2), sievietēm (2:2) kā
arī senioriem 50+ (3:3), pļavas minifutbols (5:5) vīriešiem un
strītbols vīriešiem. Tiks izcīnīti arī 18 medaļu komplekti individuālajos sporta veidos, pāru sacensībās, ģimeņu stafetē. Būs
arī daudzas citas aktivitātes gan bērniem, gan tikai pieaugušajiem. Kultūras programmas ietvaros varēs dzirdēt fantastiskās
ģitāru iespējas skaņu pasulē, vērot, apbrīnot un iesaistīties Latvijas stiprāko vīru paraugdemonstrējumos. Būs iespējas uzzināt, kas ir floatings, kā arī varbūt apmeklēt Floatinga salonu,
izjust bezsvara stāvokli, relaksēties aizraujošā ūdens procedūrā...
Nāciet, aiciniet draugus, paziņas, piedalieties un izbaudiet ar
Jūsu aktivitātēm bagāto un jauko dienu!
Imants Silavs

25.un 26.jūlijā pirmo reizi Sēlijā tiek organizēts tūrisma rallijs
“Atklāj Sēliju!” Pasākuma mērķis ir veicināt Sēlijas kultūrvēsturiskā novada attīstību, sabiedrības līdzdalību un vietējās dzīvesvides un tās radīto iespēju izzināšanu, veicināt Sēlijas novadu
iedzīvotāju un tūristu aktivitāti. Iesaistīt Sēlijas novadu iedzīvotājus un viesus Sēlijas kultūrvēsturiskajā novadā notiekošajās
aktivitātēs.
Pasākuma laikā noskaidros aktīvākās un radošākās tūrisma
rallija dalībnieku ekipāžas. Pasākumu finansē Sēlijas apvienības
novadi, arī Neretas novads piedalās rallija organizēšanā.
Iepazīstieties ar nolikumu un veidojiet savu rallija komandu!
Piedalieties! Būs interesanti. Noslēgums un koncerts rallija komandām būs Ābeļu pagasta estrādē.
Žanna Miezīte

Pilskalnē ar koncertu viesojās Aigariņš
Sestdien, 11. jūlija pievakarē, komponista un dziedātāja Aigara Ikšeļa, kuru
klausītāji gan vairāk pazīst pēc skatuves
vārda Aigariņš, fani pucējās uz koncertu
Pilskalnes skolā. Viņš ir cēsinieks, muzikanta gaitas uzsācis 1987. gadā. Savulaik
dziedājis grupās „Kreņķis”, „Klapata”,
„Kaugurieši”, „Kurmji”. Dažus gadus sadarbojies arī ar grupu “Vēja runa”, tad uzsācis muzicēt patstāvīgi. Mūziķis ir izdevis
četrus soloalbumus. Viņa komponētās
dziesmas vairākkārt ir piedalījušās šlāgeraptaujā, kur allaž bijušas desmit labāko
dziesmu topā, iespējams, tāpēc ka dziesmu
teksti un melodijas ir tik dzīvespriecīgas.
Pilskalnē māksliniekam šis bija pirmais koncerts pēc marta vidū izsludinā-

tajiem ierobežojumiem.
Tanī skanēja gan tautā
jau iemīļotas dziesmas,
gan arī dziesmas no
jaunā, topošā soloalbuma. Pirms katras
dziesmas
izpildījuma
mākslinieks viņam raksturīgajā ironiskajā manierē pastāstīja par to, kā
tā tapusi vai kam veltīta.
Paldies Mirdzai Varekojai par noorganizēto
jauko skanīgo tikšanos!
Koncerta apmeklētāja
Solveiga Koklevska

Radioraidījuma “Greizie rati” ieraksts
Ērberģes muižā
Ērberģes muižā vienmēr ir priecīgi uzņemt ciemiņus. Arī šovasar jūnija nogalē bez tūristiem Ērberģes muižu apciemoja arī
folkloristi Iveta un Vidvuds Medeņi, lai ierakstītu radioraidījumu “Greizie rati”. Minēt valodnieciskās mīklas uzaicināja
Žannu Miezīti un tajā brīdī skolu apciemojušo Mazzalves pamatskolas absolventu, tagad saldenieku Nauri Ozoliņu ar ģimeni. 16 raidījuma veidotājas Ivetas Medenes atlasītās Latvijas
iedzīvotāju atsūtītās mīklas, reizē runājot par minētāju ikdienu,
par Ērberģes muižas nostāstiem un daudz ko citu, atminēt tik
labā kompānijā nemaz nebija grūti, lai gan mīklas bija visai āķīgas. Visas mīklas bija “domājamas”, bet kā visinteresantāko Ērberģes komanda atzina mīklu par koka olu ar “k” pa vidu”.
Izrādās tā ir “kokakola”. Patika arī mīkla “Ko lieto Inga ar Veru?”
Atbilde – ingveru. Vidvuda Medeņa vadītais raidījums izskanēs
augusta pēdējā nedēļā.
Žanna Miezīte
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Apbedīšanas birojs “Smiltainīte” sniegs
jums atbalstu grūtā brīdī. Mēs palīdzēsim
tuviniekiem organizēt aizgājēja cieņpilnu pēdējo ceremoniju. Pie mums iespējams iegādāties visu nepieciešamo apbedīšanai
(zārkus, krustus, pārsegus, segas), kā arī
kapavietas sagatavošanu.
Atrodamies Neretā, Pasta ielā 3.
Diennakts tālrunis: 26171178
28626604

Kapu svētki
luterāņu draudzē
Zalves pagastā
22.augusts
DAMASĀNU KAPI plkst. 12.00
CĪRUĻU kapi plkst.13.30
ZALVES kapi plkst. 15.00
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Kultūras un sporta pasākumi
Neretas novadā augustā

01.08.pl.12.00 Gricgalē Medņu krogā mājas muzikantu un fotogrāfu tikšanās Sēlijā
01.08..pl.10.00 Neretā sporta svētki “Sapņi atgriežas”
02.08.pl.12.00 – pie Sproģu saieta nama Codes amatierteātra ”Spēlētprieks”
izrāde “No saldenās pudeles”
02.08.pl.16.00 – Ērberģes estrādē Codes amatierteātra ”Spēlētprieks” izrāde
“No saldenās pudeles”
03.08.pl.11.00 – Ērberģē un Neretā projektā “Neretas novads – mūsu mājas”
meža ekspedīcija
08.08.pl.10.00 – Susejas upes tīrīšanas talka
14.08.pl.18.00 - Ērberģes muižā Gintas un Kristapa Krievkalnu koncerts
(ieeja 5 EUR)
14.08. - Dalība Sēlijas jauniešu dienā Dunavā
augustā – Neretas kultūras namā radošā darbnīca “Iepin vasaru!” (Sekojiet
reklāmai!)
21.08.pl.17.00 – Neretā “Stērķēnos” projektā “Sēlijas vīru- amatnieku un mājražotāju- meistardarbnīcas Neretas novadā” bišu produktu pārstrādes meistardarbnīca pie Alvja Možeika (dalība ar iepriekšēju pieteikšanos mob.29339832)
22.08.pl.10.00 Mazzalvē auto fotoorientēšanās (sekojiet reklāmai!)
22.08.pl.21.00 Neretas estrādē sadancis ar grupu “Starpbrīdis” (sekojiet reklāmai!)
29.08.pl.16.00 “Riekstiņos” Jāņa Jaunsudrabiņa 143.dzimšanas dienas pasākums
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Ar labu vārdu sauli
projām vadi,
Ar labu vārdu rītam
pretī ej;
Un visi tavi nodzīvotie gadi
Kā labi vārdi skanēs
pasaulei.
/K. Kalnietis/

Sirsnīgi sveicieni
visiem
jūlija jubilāriem!
Neretas novada dome
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