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Koši un daudzveidīgi aizvadīti novada svētki
Karstā un saulainā 18.jūlija sestdiena

bija kā radīta, lai dotos ārā un priecīgu
noskaņojumu svinētu svētkus.

Rīts sākās ar mājražotāju un amat-
nieku tirgu, kur varēja iegādāties vietējo
ražotāju medu, gaļas un konditorejas iz-
strādājumus, pašu pagatavotas ziepes, ie-
vārījumu, māla podus, dārzeņus, meža
veltes, dārza ogas un ziedus.

Godina Stipros pārus 
un jaundzimušos

Novada svētki bija tas brīdis, kad Ne-
retas novada pašvaldība sumināja tos
pārus, kas laulībā nodzīvojuši 25 un vairāk
gadu, kā arī  uzņēma novadnieku pulkā
jaunos Neretas novada iedzīvotājus.

Šogad īpaši tika godināti 17 novada
Stiprie pāri, kas laulībā nodzīvojuši vairāk
nekā 25 gadu.

Pāris ar vislielāko laulības stāžu – 55
laulībā nodzīvotiem gadiem -  Jeļena un
Gunārs Saulīši ir no Zalves pagasta, bet
laulības gredzenus mijuši  Ērberģē. Sa-
ulīšu ģimene atzīst, ka ir gājusi cauri da-
žādiem dzīves posmiem, bet ģimenes
saites ir stipras, stabilas un nezūdošas, ko
vēl jo vairāk stiprina septiņi mazbērni,
kas kuplina dzimtu.

50 gadu laulību šogad piedzīvoja
Emīlijas un Pētera Babahinu ģimene,
kuru ģimenes stāsts aizsākās 1969.gadā
Gricgales klubā. Nemanot deju zālē uz-

sāktais dancis aizvijās līdz kopīgas ģime-
nes ligzdiņas vīšanai 1970.gadā. Ar
sirdsgudrību un mīlestību ģimenē uzau-
dzināti divi bērni.

50 gadu laulību atzīmēja arī Zinaīdas
un Jūlija Daugello ģimene, kuru mīlas-
stāsts aizsācies Pilskalnē, kur pilskalnie-
tis Jūlijs noskatījis Sunākstes meiteni
Zinaīdu, kas šeit ieradusies uzsākt darba
gaitas.

40 gadu kopdzīves jubileju šogad svi-
nēja Maijas un Raimonda Dālderu ģi-
mene, kuru ģimenei palīdzējis

izvei doties Maijas brālis, kas abus jau-
niešus sapazīstināja.

Vija un Agris Joeļi, kādreizējie rīdzi-
nieki, izveidojuši kopīgu ģimenes lig-
zdiņu pirms 40 gadiem Rīgā, nu Neretas
pusē izveidojuši savu saimniecību un
kopā jau sagaidījuši, kā viņi paši saka, ru-
bīna kāzas.

35 gadu jubileju atzīmēja Regīna un
Arvīds Kvieši, kas “jā” vārdu teikuši
Bauskā, taču 35 kopdzīves gadus pavadī-
juši, dzīvojot Neretā un Pilskalnē, ģimenē
sagaidot trīs bērnus.

35 gadu jubileja arī Žanetas un Pē-
tera Babrovu ģimenei, kuri dzīvojuši
kaimiņos, savukārt laulājušies pēc Pē-
tera atgriešanās no obligātā dienesta.,
klātesot abu meitiņai Sanitai. 

Anita un Elmārs Vectirāni iepazinās,
kad Anita bija Krūmiņu kluba vadītāja,
bet Elmārs – ģitārists. Ģimenes saites
stiprina abu kopīgi vaļasprieki – vēsture
un ceļošana, kopīgi pavadīti mirkļi ārpus
ikdienas rūpēm, un tā kopā jau 35 gadus.

Skaidrīte un Stasis Svetiņini iepazinās
zaļumballē, un ģimenes laimes stūrīti iz-
veidoja Vecmēmeles muižas vienā ista-
biņā, vēlāk pārceļoties uz dzīvi Sproģos.
Viņu ģimene arī svin 35 gadu dzimšanas
dienu.

Sandra un Aivars Andersoni, kas
svin 35 gadu laulības jubileju, savu ie-
pazīšanās stāstu nolēmuši paturēt no-
slēpumā. Ģimenē izaudzināti un
izskoloti četri bērni.

Turpinājums 6.lpp.

Neretas novada svētku laikā sveica pagājušajā gadā un šī gada pirmajā pusē dzimušos

Novada svētkos sveica tos pārus, kas laulībā nodzīvojuši divdesmit piecus 
un vairāk gadu
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Neretas novada
pašvaldība 

izsludina grantu
konkursu

Neretas novada pašvaldība organizē grantu konkursu, kura
mērķis ir stimulēt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību
Neretas novadā.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2020.gadā ir
EUR 9000 , vienam granta pretendentam maksimāli pieļauja-
mais grants – līdz EUR 3000.

Konkursa pieteikumi iesniedzami no 2020.gada 27.jūlija
līdz 2020.gada 31.augustam plkst. 16.30 personīgi Neretas no-
vada pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas
iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, vai sūtot ar
drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz elektroniskā
pasta adresi dome@neretasnovads.lv.

Projekta pieteikumu veidlapas un nolikums pieejams inter-
neta vietnē www.neretasnovads.lv (DARBĪBAS JOMA – Do-
kumenti – Nolikumi) un Neretas novada pašvaldības
Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas iela 1, Nereta, Ne-
retas pagasts, Neretas novads, kā arī skatīt zemāk publicētajā
saitē.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar ju-
riskonsulti Gitu Vegneri pa tālruni 65176111 vai 26663613
vai rakstot uz e-pastu: gita.vegnere@neretasnovads.lv

Projekta
“Skola2030” 

konference Ādažos

18.augustā Ādažos norisinājās viens no vērienīgākajiem no-
tikumiem izglītībā – “Skola2030” izglītības konference, lai
visām projekta “Skola2030” pilotskolām pateiktos par padarīto
un smeltos jaunas idejas jaunajam mācību gadam. Konferences
nosaukums “Mūsu skola katram skolēnam” nesa tās galveno
ideju un vēsti, ka skolai jābūt vietai, kur katrs bērns neatkarīgi
no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var justies
droši un saņemt atbalstu, lai mācītos. Konference vienlaikus no-
risinājās Ādažu vidusskolā, Ādažu sākumskolā un Ādažu Kul-
tūras centrā un tajā piedalījās ap 1000 skolotāju un vadības
komandas pārstāvju, kuri piedalījās aprobācijā, kā arī pašval-
dību pārstāvju, kuri atbalstījuši pilotskolu komandas un kuru
loma šajā procesā bijusi ļoti nozīmīga. 

Konferencē piedalījās arī Mazzalves pamatskolas komanda,
jo mazzalvieši jau trīs gadus kā pilotskola iesaistās jaunā izglī-
tības satura veidošanā un aprobācijā. Šai vērienīgajā izglītības
forumā vienu no darbnīcām vadīja, dalījās pieredzē par tēmu
“Individualizēti uzdevumi un to vērtēšanas kritēriju piemēri lat-
viešu valodas un literatūras stundās” Mazzalves pamatskolas
skolotāja Daiga Pabērza. Pagājušajā gadā savā pieredzē dalījās
arī dabaszinību skolotāja Anda Freimane un matemātikas sko-
lotāja Silvija Ivanova. 

Konferences noslēgumā pedagogus uzrunāja valsts prezi-
dents Levits, izglītības ministre Šuplinska un citas amatperso-
nas, augstu novērtējot projektā padarīto un pateicoties
pilotskolu kolektīviem par ieguldīto darbu.

Žanna Miezīte

Tiek izsludināta 8.kārta
uzņēmējdarbībai

04.10.2020 –
04.11.2020

Sīkāka informācija www.aizkrauklespartnerība.lv
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Apstiprināja pārskatu par 2020.gada pirmā pusgada budžeta
izpildi.

Apstiprināja Neretas novada pašvaldības grantu konkursa
nolikumu.

Nolēma ņemt aizņēmumu  projekta “Improvement of effi-
ciency and availability of administrational cemetery manage-
ment services in cross border regions of Latvia and
Lithuania”LLI-437” realizācijai  Valsts kasē.  Aizņēmuma ap-
mērs līdz EUR 67546.00

Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos izslēdza no Ie-
pirkumu komisijas sastāva Ilonu Stradi ar 2020.gada 10.jūliju.

Veica grozījumus 2013.gada 28.novembra Neretas novada
domes Iepirkumu komisijas nolikuma 3.2.punktā, izsakot to
šādā reakcijā: “3.2. Komisija sastāv no ne mazāk kā četriem lo-
cekļiem” (..)

Veica grozījumus  2014.gada 26.jūnija Neretas novada paš -
valdības  Administratīvās  komisijas nolikumā.

Mainīja Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sa-
stāvu, izslēdzot no Neretas novada Medību koordinācijas komi-
sijas sastāva Juri Punduru un ievēlot Nauri Smirnovu.

Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldī-
bas vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu dzīvokļa īpašumu P.Lo-
dziņa ielā 6, dzīvoklis Nr.1, Neretā, Neretas pagastā, Neretas
novadā, ar kopējo platību 62,2 m2.

Nolēma atsavināt Neretas novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Liepu ielā 4-11, Ērberģē, Mazzalves pagastā,
Neretas novadā, kadastra Nr.32669000082, kopējā platība 75,9
m2, mainot to pret nekustamo īpašumu Liepu ielā 4-9, Ērberģē,
Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32669000009,
kopējā platība 69,64 m2.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Mazzalves
pagasts, Neretas novads, ar kadastra Nr. 3266 010  0216, 2 zemes
vienības, no atdalītajām zemes vienībām izveidojot jaunu īpa-
šumu un piešķirot nosaukumu „Silnieki”. Jaunajam īpašumam
noteica zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

Atļāva  izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-

šumam „Lūlas”, kadastra Nr. 3266 008 0001, Neretas novada
Mazzalves pagastā, ar platību 4-5 ha, atdalot atbilstoši pievieno-
tajai skicei. Atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai piešķīra ka-
dastra Nr. jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu  „Oskari”
izveidošanai ar platību 4-5 ha. Atdalāmajai nekustamā īpašuma
daļai noteica nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi –   zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu
– 0101.  

Atļāva sadalīt nekustamo īpašumu “Ģerķēni”, kadastra nu-
murs 3296 013 0044, divos atsevišķos īpašumos, atdalāmajai ne-
kustamā īpašuma daļai ar kadastra apzīmējumu  3296 013 0045
un 3296 013 0046 jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Silpurenes” izveidošanai ar  platību aptuveni 15.8 ha. Atdalā-
majai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3296 013 0045
noteica nekustamā īpašuma  lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no L. R. .nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu, kas uz 2020.gada 23.jūliju  kopsummā  ir
EUR  597.78.

Anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu adresē Parka ielā 1,
dzīvoklis 2 Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā  K.J. 

Piešķīra pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā 3 personām kop-
summā EUR 130,  pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu 2 per-
sonām kopsummā EUR 340 apmērā, pabalstu bērnam
paredzēto pakalpojumu saņemšanai, kas veicina     bērna attīs-
tību un pilnveidošanos (dalība nometnēs, nodarbībās) 2 perso-
nām kopsummā EUR 60.

Apstiprināja atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas riska   jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos ”nolikumu.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu V.R.   dzīvojamā mājā „Dzirnavas”, dzīvoklis Nr.6
ar kopējo dzīvojamo platību 30,78m2, Ērberģē, Mazzalves pa-
gastā, Neretas novadā.

Piešķīra Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam
Arvīdam Kviesim ikgadējo atvaļinājumu 21  kalendāro dienu
un  papildatvaļinājumu 5 darba dienas par 2020.gadu.

23.jūlija domes sēdē pieņemtie lēmumi

Valdība 18. augustā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sa-
gatavotos grozījumus noteikumos par ūdenstilpju un rūpniecis-
kās zvejas tiesību izmantošanas kārtību.

Grozījumi noteikumos veikti, lai dažādotu Latvijā pieejamo
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu klāstu,
piedāvājot īsāka laikposma makšķerēšanas kartes, kādas ir pie-
ejamas arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Šāds ierosinājums
ir izskanējis no makšķernieku sabiedriskajām organizācijām, un
tam atsaucoties, pilnvērtīgāk tiks apmierināts makšķernieku
pieprasījums un popularizēta makšķerēšana kā ģimenes brīvā
laika nodarbe.

Pamatojoties uz pieprasījumu, ir plānots, ka īstermiņa kartes
būs ieinteresēti iegādāties gan vietējie makšķernieki, kuri ne-
makšķerē regulāri, gan ģimenes ar bērniem, kas brīvdienas pa-
vada pie ūdens, gan ārvalstu viesi, kuri Latvijā uzturas
salīdzinoši neilgu laiku.

Grozījumi noteikumos ļaus ieviest divus jaunus makšķerēša-
nas, vēžošanas un zemūdens medību karšu veidus - vienas die-
nas kartes (cena 1,50 eiro) un viena mēneša kartes (cena 5,00
eiro), kā arī veikt jau esošo karšu veidu cenu noapaļošanu (gada

kartes cenas noapaļošana no 14,23 uz 15,00 eiro un trīs mēnešu
kartes cenas noapaļošana no 7,11 uz 7,50 eiro).

Noteikumu projektā esošo makšķerēšanas karšu cenas izmai-
ņas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet iespēja internetā ie-
gādāties jaunā veida makšķerēšanas kartes būs, sākot no
noteikumu grozījumu spēkā stāšanās dienas.

Noteikumos arī veikti redakcionāli precizējumi, kas saistīti
ar iestāžu funkcijām zvejas atļauju izsniegšanā.

MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11.
augusta noteikumos Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūp-
nieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kār-
tību”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

Tiks ieviesti jauni īstermiņa makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību karšu veidi
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Vidusskolas izlaidums
Kad liepas noziedējušas un sākusies labības kulšana, savus

12 gadus briedinātos augļus ievāc vidusskolas beidzēji. 25. jū-
lijā 13 vidusskolas absolventi saņēma atestātu par vidējo izglī-
tību un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 8 absolventi
saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Eiropas
Tālmācības vidusskolā, kurā 2 gados apguvuši profesionālās
pilnveides izglītības programmu „Darba ar jaunatni vadība”,
„Panākumu Universitāte”. 4 absolventes saņēma apliecību par
profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novada Sporta
skolā, apgūstot apakšprogrammu „Vieglatlētika”.

Direktore Laima Grebska šīs klases vidusskolas ceļu rakstu-
roja kā bedrainu, taču pārbaudījumi izturēti, un visi saņem at-
estātus. Laimai Grebskai šis izlaidums arī bija īpašs, jo tas bija
beidzamais kā skolas direktorei.

Izlaidumā 12. klases skolnieces Līga Šarkūne un Signe Budre sa-
ņēma Neretas novada balvu „Lielā pūce” un naudas balvu par god -
algotajām vietām starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Arī
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas apbalvojumu „Zelta pild-
spalva” saņēma Līga Šarkūne un Signe Budre, bet „Sudraba pild-
spalvu” -  Liāna Roze. Rainers Auziņš, Signe Budre, Ingūna
Dubovska, Elvis Livdāns, Diāna Ozoliņa, Liāna Roze, Līga Šarkūne,
Krista Vavere un Ance Ziedāne saņēma arī skolas Atzinības rakstu.
Skola izvirzīja Līgu Šarkūni Latvijas Simtgades stipendijas saņem-
šanai, apliecinājums par to tika pasniegts izlaidumā.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pateicās
skolas vadībai un skolotājiem par augstajiem skolēnu rezultātiem
mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu
konferencēs. Neretas novada pašvaldība līdz ar vēlējuma vārdiem
absolventiem uzdāvināja A. Grīnberga grāmatu „Katru dienu ar
piesitienu”.

Klātesošos priecēja Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības
centra popgrupa „Karameles”. Paldies par skaisto dziedājumu!

Paldies Evitai Vīnakalnei par skaisti izrotāto skolu, ziedošās
lilijas atgādināja vasaras pilnbriedu.

Tika teikti paldies vārdi absolventes vecākiem Jurim un Si-
gitai Budriem par atbalstu skolai, īpaši skaistajiem salūtiem pēc
karnevāliem.

Absolvente Liāna atklāja kādu interesantu faktu – krievu va-
lodas skolotāja Ludmila Kolpakova Neretas vidusskolā ir mā-
cījusi un mācījusies gandrīz 4 reizes ilgāk par pašiem
absolventiem, respektīvi, 45 gadus. Skolotāja Ludmila Kolpa-
kova nākamgad vairs nestrādās, taču viņu  pārsteidza bijušie
audzināmie. Tie bija skaisti atmiņu mirkļi…

Audzinātāja absolventiem veltīja trīs vēlējumus. Pirmais - vis-
nozīmīgākā izglītība, ko dzīves laikā iespējams iemantot, ir sirds iz-
glītība; tiecieties uz to! Otrais - bez darba nekas nenāk - ir jādara,
jāstrādā, jādarbojas. Salīdzinot ar citiem, var novērtēt sevi un izvei-
dot plānu, kā kļūt labākam; tiecieties uz to! Trešais - radiet paši tādas
mājas, kas ir visdrošākā vieta uz zemes, radiet savas mājas  Latvijā!

Labu ceļavēju!
Dace Kronīte,

12. klases audzinātāja

Lustīga kopā būšana Gricgales krogā
Sestdien, 2020.,gada 1.augustā, Pilskalnes pagasta „Medņos“ jeb

Gricgales vecajā krogā fotogrāfi un muzikanti, kā arī vietējie ļaudis
un ciemiņi tika aicināti uz „Lustīgu kopā būšanu“ Sēlijā. Pirmkārt,
biedrībai „Upmales mantinieki“, kura šobrīd iznomā un apsaimnieko
rakstnieces Lūcijas Ķuzānes dzimtās mājas, bija jāatver publikai ar
LEADER programmas atbalstu projektā uzbūvētā jaunā kroga terase
un jāiemēģina jaunais klājs stadulā. Otrkārt, ļaunā vīrusa dēļ pavasarī
atcēlām jau izsludināto mājas muzikantu saietu. Treškārt, fotogrāfi
palika bez maija sākumā iecerētās satikšanās Sēlijā. Tā kā trīs pasā-
kumus vienā rīkot nebūtu prāta darbs, radās ideja par vienu vienkāršu
un lustīgu kopā būšanu visiem. 

Tā rudzu mēneša pirmajā sestdienā Gricgalē pārvaldnieces Evitas
Mazjānes un viņas ģimenes kopīgiem spēkiem sakoptajā un sapostajā
krogā bija ieradušies pieci fotogrāfi – amatieri ar ilgāku vai ne tik ilgu
šī mākslas veida pieredzi, fotogrāfijas vēstures zinātāji un fotografē-
šanas entuziasti. Kroga istabās un stadulā bija skatāmas četru foto -
grāfu izstādes - Daiņa Ormaņa (Jēkabpils), Aloiza Savicka (Sēlpils),

Aivara Bites (Jaunjelgava) un Zigfrīdas Ozoliņas (Nereta) - darbi. 
Arī muzicēšana sanāca lustīga. Pirmais ieradās Elmārs Vectirāns

no Ērberģes, lai “taisītu nelielu muzikālu patrokšņošanu” uz elektris-
kajām ērģelītēm. Pēc neilga laiciņa viņam pievienojās Sintija Leimane
(Rīga) ar akordeonu un Anda Apine (Rīga), kura izvilināja mūzikas
skaņas pārmaiņus gan no ģitāras, gan flautas. Visi trīs muzikanti sa-
spēlējās bez ģenerālmēģinājuma. Publika iesaistījās līdzi dziedāšanā.
Lai labāk skanētu, Silvija Apine (Rīga - Nereta) bija atvedusi līdzi da-
žādus amatieru veidotus ritma instrumentus - bungas un bundziņas,
arī t.s.”lietus kokus”. Vismaz četri nākotnes muzikanti vēroja notiekošo
no malas. Dažādu apstākļu dēļ viņi vēl neiesaistījās kopīgajā kroga
muzicēšanā. Viens iemesls pēc viņu teiktā: vēl jāpamācās, jāpaskatās,
kā citi spēlē. Nākamgad, tad gan iešot uzspēlēt! Turēsim pie vārda.

Pasākumu kuplināja pašdarbnieki ar tematam atbilstošiem ske-
čiem, anekdotēm un lasījumiem. Kā pirmie uzstājās Zigfrīda un Ģirts
Ozoliņi (Nereta), tēlojot skatītājiem skeču par ceļojoša fotogrāfa rai-
zēm un rūpēm laukos ap 1900.gadu, kad fotogrāfija vēl bija rets un
dārgs pasākums – NOTIKUMS! Izrādē kā rekvizīts tika lietots senais
foto plašu fotoaparāts. Maija Mačeka (Nereta) attēloja klātesošajiem
Burbeķīšas piedzīvojumus kapsētā no Vizmas Belševicas tāda paša
nosaukuma stāsta. Ar zīlēšanas salona pakalpojumiem bija ieradušās
divas raganas (Silvija Apine un Valts Apinis, Rīga - Nereta).

Pasākuma otrajā daļā notika mazās meistarklases. Fotogrāfi pār-
runāja savas aktualitātes. Sintija Leimane sniedza praktiskus padomus
akordeona spēles mācībā spēlēt gribētājiem, kuri sāk apgūt šo mākslu
pašmācības ceļā. Tā pasākums izvērtās interesants, daudzpusīgs, pa-
tīkamām emocijām piepildīts. Jācer, ka 2021.gada 1.- 4.maijā atkal
kāda pandēmija neizjauks tradicionāli iesāktos fotogrāfu saietus un
iecerēto mājas muzikantu sanākšanu. Uz tikšanos Gricgales krogā
nākamajā pasākumā!

Lidija Ozoliņa
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Aizvadīti Ērberģes muižas svētki
Jūlija vidū nu jau par tradīciju kļuvusi muižas svētku svinē-

šana. Šogad muižas svētkiem aprit jau  desmitais gads. Daļai no-
vada iedzīvotāju  tā ir kļuvusi par ierastu lietu vasaras viducī
doties uz Ērberģi lūkoties, ko šoreiz piedāvās muižas ļaužu ro-
sīgā komanda.

Šogad apmeklētāji varēja ne tikai piedalīties dažādās atrak-
cijās, piedaloties tādā savdabīgā nodarbē kā muižas žurku si-
šanā, podu dauzīšanā muižas raganas pavadībā, labirintā
iziešanā, šaušanā pa mērķi, improvizētā zivs makšķerēšanas sa-
censībā. Mazākie dalībnieki labprāt izmantoja izdevību tikt pie
hennas zīmējuma un rotaļāties Salātlapiņas sabiedrībā. Kāda kā-
ruma tīkotājiem bija pieejams arī neliels mājražotāju tirdziņš.

Volejbola laukumā varēja apskatīt mūzikas un mākslas festi-
vāla “Bildes 2020” akcijas “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu
pastkastīti” Neretas novada konkursā iedzīvotāju radīto darbu
izstādi.

Katru gadu muižas svētkiem tiek izvēlēta kāda tēma. Šogad
svētku rīkotāji bija izvēlējušies ziedu tematiku. Uz Ērberģes mui-
žas kamīnzālē sarīkoto izstādi nekļūdīgi aizveda  puķuzirnīšu
un liliju reibinošā smarža, kas bija sajūtama jau muižas gaiteņos.
Organizatori saka paldies pagasta čaklajām puķu audzētājām
VeltaI Burkovskai, Inai Požarskai, Zilgmai Raupai, Dzidrai Iva-
novai, Benitai Ziemelei, Astrīdai Beikmanei, Gunai Baltacei,
Anitai Vectirānei, Solvitai Krišānei,  Dzintrai Pieterei, Ritmai

Zvilnai, Zeltītei Odiņai, Silvijai Zariņai un Intai Saulītei par
atsaucību un dalību ziedu izstādē. Paldies arī tiem dalībnie-
kiem, kuri vēlējās palikt anonīmi! Īpašs paldies neretietei
Mirdzai Brūniņai, kura uz izstādi atveda ne tikai ziedus, bet
arī interesanti noformētas ziedu kompozīcijas.

Muižas svētku noslēgumā, kā ierasts, tika godināti un uz-
ņemti muižā gada laikā dzimušie bērniņi.  Savukārt par mu-
zikālajiem priekšnesumiem  rūpējās Rikardions un Kristīne
Šomase.

Kad dziedāts, lustēts un dejots bija gana , svētki noslēdzās
ar tradicionālo Raganisko zupu, kuras sastāvdaļas ikreiz liek
minēt Muižas ragana un kuras, kā smējās pati Muižas ra-
gana, nekad neviens tāpat neatceras. Paldies gardās zupas
virējām – spīzmanīšām Guntai, Aigai un Madarai.

Tiekamies nākamajos svētkos!
Daiga Naroga

Ērberģē koši un skanīgi nosvin 
Marijas tilta svētkus

22. jūlijā jau rīta pusē Ērberģē uz Ma-
rijas tilta notika rosība un gatavošanās
svētkiem. Tilts tika ietērpts svētku rotā,
lai vakarpusē tas godam sagaidītu it visus,
kas te ieradās, lai kopā svinētu Marijas
tilta svētkus.  Tā kā tilts ir arī viena no
Mazzalves pagasta vēstures liecībām, tam
veltītajos  svētkos “piedienas” atskatīties
vēsturē, atceroties aizgājušos laikos. Šogad
svētki iesākās neierasti - ar velo braucienu,
kura moto bija “Uz “riteņa” cauri gadsim-
tam”. Tā dalībnieki atsaucoties aicināju-
mam bija īpaši piedomājuši par apģērbu
un velosipēdu noformējumu, izvēloties
pagājušā gadsimta kādam laika posmam
raksturīgu apģērbu. Atsaucība braucie-
nam bija necerēti liela - piedalījās gan lieli,
gan mazi braucēji un tas izvērtās visai at-
raktīvs. Tanī startēja gan rokeris, gan per-
sonāži no filmas “Džezā tikai meitenes”,
gan Ulmaņlaika saimniekmeita precību
meklējumos, gan pionieru vienība un arī
pāris slaucējas no kolhoza “Ļeņina ceļš”
u.c. Braucienā ar īpašu, netradicionālu ve-
losipēdu piedalījās un ar savu atraktivitāti
“šarmēja” arī Ragana. Brauciens iesākās
un arī noslēdzās uz Marijas tilta. 

Savukārt svētku koncertā pie med-
nieku mājas notika sadziedāšanās mūziķa
un akordeonista Raita Sirmaņa vadībā.
Raitis Ērberģē ir muzicējis vairakkārt un
šeit, kā pats saka, daļēji jūtas kā savējais,
jo viņa mammas dzimtas saknes nāk no
šīs puses. Sadziedāšanās starplaikos ska-
tītājus ar amizantiem skečiem izklaidēja
amatierteātra “TRADARE” dalībnieki

(vadītāja Silvija Lisovska). Pasākuma no-
slēgumā svētku dalībnieki devās uz Ma-
rijas tiltu, lai to godinātu. Tradicionāli
upei tika ziedoti vainadziņi, šoreiz 7 va-
ravīksnes krāsās. Pasākums uz tilta noslē-
dzās ar valsi Raita akordeona spēles
pavadījumā.

Solveiga Koklevska
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Turpinājums no 1.lpp.

Juris un Maija Andersoni iepazinās
Neretas kultūras namā, kur Juris bija
aktīvs kino apmeklētājs, savukārt Maijai
bija draudzene, kas tolaik strādāja kul-
tūras namā. Andersonu pāra laulībai -
35  gadu jubileja.

Ineta un Edmunds Klimoviči atzīmē
30 gadu laulības stāžu. Abu jauniešu
jūtas uzplaukušas, kopā  Pilskalnē vizi-
noties ar moci. 

Olgas un Andra Laucišku iepazīša-
nas notikusi Neretā kādā no ballītēm,
un nu ģimene svin 30 gadu laulības ju-
bileju.

30 gadu laulības stāžu atzīmē arī
Silva un Oļegs Salnas. Viņi iepazinās
laikā, kad kolhozos bjia pieņemts ēst
pusdienas ēdnīcās, un tur pavāre Silva
gatavoja maltītes.

Dace un Agris Kronīši tuvāk viens
otrā ieskatījās, kad Vecgada ballītē
Sproģos toreiz, Oškalna pamatskolā,
astoņpadsmit gadus jaunā skolotāja
Dace aizrādīja gara auguma jauneklim
Agrim par to, ka norāvis dekorējumu.
Nu kopā laulībā pavadīti jau 30 gadi.

Lāsma un Normunds Mušperti viens
otru noskatīja kolhoza darbos, kad Lāsma
un citas meitenes gāja druvā salmus vākt,

un, lai meitenēm darbs veiktos raitāk,
Normunds devies palīgā. Mušpertu pāris
kopā ir 30 gadu.

Sarmīte un Agris Vori laulībā nodzīvo-
juši 25 gadus, kuri izaudzinājuši trīs bēr-
nus, turklāt viens no bērniem nācis
pasaulē pāra trešajā laulības jubilejā,
radot ģimenē dubultsvētkus.

Novadnieku saimē šogad tika uzņemti
25 jaunie Neretas novada iedzīvotāji – 13
meitenes un 12 zēni. Neretas novada
domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis vē-
lēja jaundzimušo vecākiem sirdsgudrību
un mīlestību, savus lolojumus audzinot
un skolojot, kā arī dāvināja sudraba karo-
tīti.

Koši un daudzveidīgi aizvadīti novada svētki

Neretas novada novadpētniecības muzejā tika atklāts Valta un Andas Apiņu 
izstāžu diptihs “Pasakainā gaismā”

Neretas parkā svētku ietvaros neretietes un jaunjelgavietes zīmola “Pārtapis”  Kristīnes Kalējas vadībā demonstrēja savus
darinātos tērpus
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Novada svētku laikā  atklāj
divas izstādes

Novada svētku laikā tika atklātas divas
izstādes. Īsi pirms pusdienlaika Neretas
novada novadpētniecības muzejā tika at-
klāts Valta un Andas Apiņu izstāžu dip-
tihs. ”Pasakainā gaismā”. Foto izstādes
autors Valts muzejā izstādījis dažādus foto
mirkļus, iedvesmojoties gan no mākslas
pasaules, gan iekļaujot atsauces uz litera-
tūru, gan dabas noskaņām. Pats fotomāk-
slinieks sevi uzskata par fotografēšanas
amatieri, kuru īpaši interesē poētiskā pie-
eja fotogrāfijā. Kadrā viņš tiecas uz mak-
simāli lielu ietilpību (daudzi plāni) un
dinamiku. Foto izstāde Neretā nav nejau-
šība, Valts nāk no dzirnavnieka Krajevska
dzimtas. Kad viņš pirmo reizi ieradies
Neretā, Valtam uzreiz iepatikusies šī vieta.
Izstādē apskatāms vēl kāds daudzveidīgā
mākslinieka hobijs – viņa pagatavotās ro-
taļlietas. 

Savukārt Valta māsa Anda Apine Ne-
retas novada novadpētniecības muzejā
radījusi smalku, sīki, detalizēti izstrādātu
leļļu valstību. Anda lelles mēģinājusi šūt
jau bērnībā. Apiņu ģimenei Austrālijā
dzīvo radi, padomju laikos viņi sūtījuši
saviem radiniekiem krāšņus ārzemju žur-
nālus, kuros bija  redzamas leļļu somiņas,
kurpītes, apkaklītes u.c. aksesuāri  Redzē-

tais Andu iedvesmojis radīt pašai savas
lellītes. Šobrīd smalkās,  filigrāni, rūpīgi
izstrādātās lellītes galvenokārt rotā meitas
rotaļu istabu, taču Andas nākotnes vīzija
ir radīt lelles – bērnu literāros varoņus,
filmu un animācijas tēlu personāžus.

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”
pārsteidza ar izstādi “Pūču sveiciens Ne-
retas novadam”, kuras autore ir sēliete ar
saknēm Neretā – Margrieta Laimiņa.
Margrietas hobijs ir pūču kolekcionēšana.
Ar kolekcijas veidošanu enerģiskā kundze
sākusi nodarboties pirms divarpus ga-
diem. Ierosmi kolekcionēt pūces 
Margrieta guvusi, ilgstoši strādājot izglī-
tības sistēmā kā sociālais pedagogs un so-
ciālo zinību skolotāja. Kā zināms, pūce
simbolizē gudrību, turklāt vēlmi kolek-
cionēt pūces spēcinājusi arī apziņa, ka
viņa ir neretiete, un tās ģerbonī arī ir
pūce. Margrieta stāsta, ka viņa  savāktās
lietas netur tikai plauktā un neļauj noaugt
tām ar putekļu kārtu – viņa nēsā gan
pulksteni ar pūces attēlu, gan labprāt uz-
liek rotaslietu ar šo putnu, gan malko tēju
no krūzītes ar pūces attēlu.

Modes skate Neretas parkā

Neretas parkā šogad novada svētku ie-
tvaros notika kas nebijis – zīmola “Pārta-
pis” īpašniece jaunjelgaviete  Kristīne

Kalēja rādīja tērpus, kas darināti no reiz
savu mūžu jau nokalpojušām kleitām,
svārkiem un citiem apģērba gabaliem, ie-
pūšot jaunu dzīvību jau citā veidolā –
skaistās kleitās, saliekot kopā dažādu fak-
tūru un rakstu auduma gabalus, padarot
tos atkal pievilcīgus un nēsājamus.

Savu veikumu rādīja arī Neretas rok-
darbnieces – Ingrīda Dimitrijeva, Marija
Upmale, Aija Dārziņa, Daina Krjahova,
Diāna Mačeka, Zanda Ragele, Santa Iva-
nova, Gundega Klibiķe un Jolanta Al-
brehta.

Parkā novada svētku mazākie apmek-
lētāji varēja izklaidēties dažādās atrakci-
jās, kā arī ikviens interesents varēja
apskatīt mūzikas un mākslas festivāla
“Bildes 2020” akcijas “ApGLEZNO un
noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti” Neretas
novada konkursā iedzīvotāju radīto darbu
izstādi.

Koncerts Neretas estrādē

Svētki, kā jau ierasts, noslēdzās ar kon-
certu. Šogad ar dziesmām priecēja dzie-
dātāja Antra Stafecka  ar pavadošo grupu,
biedrība “Džeza mūzikas un mākslas at-
tīstības centrs” un vakaru noslēdza kopīgs
sadancis ar brāļiem Auzāniem.

Daiga Naroga

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” skatāma Margrietas Laimiņas pūču kolekcija
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Neretas pagasta sporta svētki 
„Sapņi atgriežas 2020”

1.augustā Neretas pagasta un Neretas J. Jaunsudrabiņa vidus-
skolas sporta bāzēs  notika Neretas pagasta Sporta svētki „Sapņi
atgriežas 2020”. Kārtējo reizi šis sporta un aktīvās atpūtas pasā-
kums pulcēja kopā ne tikai sportistus no dažādiem Latvijas nova-
diem, bet arī bērnus, viņu vecākus, dažādu paaudžu cilvēkus, visus
aktīvās atpūtas piekritējus. Šogad arī laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi
gan sportošanai, gan atpūtai un visi Sporta svētku dalībnieki fan-
tastiski jauki pavadīja brīvo laiku. Visas dienas garumā spēles un
atrakcijas gan bērniem, gan pieaugušajiem nomainīja viena otru,
bērni varēja iztrakoties piepūšamajā  atrakcijā „Pārsteigumu taka”
‘’ svētku apmeklētājus un sportistus divreiz izklaidēja Latvijas stip-
rākie vīri ar Arti Plivdu, 2018.gada Latvijas stiprāko vīru, ar fan-
tastisku ģitārspēli iepriecināja Zigurds un Klāvs Kalnāri, Saules
Sporta klubs sarīkoja grandiozu krosa motociklu parādi un,  pro-
tams, Lielās balvas izloze! Par šo jauko dienu varētu vēl rakstīt un
rakstīt, bet arī tad nevarētu uzburt tās brīnišķīgās sajūtas, kuras
piepildīja ikvienu Sporta svētku dalībnieku! 

Komandu sporta veidos par 15 kausiem, 4 medaļu komplek-
tiem, T-krekliņiem ar Sporta svētku „Sapņi atgriežas 2020” logo
cīnījās 29 komandas!

Pludmales volejbolā vīriešiem 1.vieta „Viesīte” Viesīte - Toms
un Jurģis Prokofjevi; 2.vieta „RDSK” Subate; 3.vieta „Čau” Vec-
bebri. Pludmales volejbols sievietēm  1.vieta „Valne” Valle/Nereta

- Endija Kapele, Annija Anna Arāja; 2.vieta „Bez nosaukuma”
Aizkraukle, 3.vieta „Izdomā pats” Viesīte/Jēkabpils.

Strītbolā vīriešiem 1.vieta „Veču lauks” Rīga–Jānis Ņevenov-
skis, Edjars Aleksejevs, Mārtiņš Aleksejevs, Ralfs Jonikāns,
2.vieta „Pilskalne” Ilūkste; 3.vieta „BK Puļpāni” Sēlpils.

Minifutbolā 1.vieta „Rastafari” Nereta/Jēkabpils - Matīss
Kupcis, Deivids Vanags, Jānis Cīrulis, Rolands Rubins, Mārtiņš
Varekājs, Elvis Ikaunieks; 2.vieta „Mazzalve” Mazzalve 3.vieta
„Veču lauks” Rīga.

Godalgoto vietu ieguvēji individuālajos sporta veidos: uguns-
dzēsēju sacensības vīriešiem 1.vieta- Toms Broks, 2.vieta – Jānis
Prodnieks, 3.vieta – Uģis Salenieks;  ugunsdzēsēju sacensības
sievietēm 1.vieta- Anna Ivanova, 2.vieta - Lība Zukule, 3.vieta
– Ina Riekstiņa; ugunsdzēsēju sacensības bērniem līdz 14 g.
1.vieta – Paula Bubina; 2.vieta – Emīls Ivanovs; 3.vieta –
Amanda Dardece.Šaušanā ar pneimatisko šauteni vīriešiem
1.vieta Toms Broks, 2.vieta Viktors Groznovs, 3.vieta Roberts
Zariņš. Šaušanā ar pneimatisko šauteni sievietēm 1.vieta Eva
Romanova, 2.vieta Jolanta Laumane, 3.vieta Valentīna Turoka.
Zvaigznīšu metienos „Nindzja” vīriešiem 1.vieta Jānis Krūmiņš,
2.vieta Andris Sorva, 3.vieta Kaspars Boldāns. Zvaigznīšu me-
tienos „Nindzja” sievietēm 1.vieta Vita Apeināne, 2.vieta Inna
Turoka, 3.vieta Ina Riekstiņa.

Šaušanā ar arbaletu vīriešiem 1.vieta Toms Dūda, 2.vieta Juris
Laučiškis, 3.vieta Artūrs Zastupņevičs. Šaušanā ar arbaletu sie-
vietēm 1.vieta Eva Romanova, 2.vieta Sigita Budre, 3.vieta Sintija
Sīmane. Šaušanā ar kaķeni 1.vieta Toms Ziedāns, 2.vieta Uģis
Salenieks, 3.vieta Ignats Izmatovs. Šautriņu mešana vīriešiem
1.vieta Modris Andersons, 2.vieta Edgars Aleksejevs, 3.vieta
Juris Budris. Šautriņu mešana sievietēm 1.vieta Monta Apei-
nāne, 2.vieta Irina Tamašauskiene, 3.vieta Larisa Svetiņa. Šau -
šanā ar loku vīriešiem 1.vieta Aigars Lenerts, 2.vieta Gatis
Saulietis, 3.vieta Dāvids Laumanis. Šaušanā ar loku sievietēm
1.vieta Agate Riekstiņa, 2.vieta Ina Riekstiņa, 3.vieta Laura Sal-
dovere. „Spilvenu bruņinieka” titulu izcīnīja Raivo Aleksejevs.
Zibensturnīrā novusā 1.vieta Jurim Budrim, 2.vieta Mārtiņam
Aleksejevam, 3.vieta Artūram Semjonovam.

Turpinājums 12.lpp.

Noslēdzies Latvijas čempionāts vieglatlētikā,
kurā veiksmīgi startēja arī Neretas Jāņa Jaunsudra-
biņa vidusskolas un Aizkraukles novada Sporta
skolas audzēkņi.

Visaugstākos panākumus guva Kaspars Vasiļ-
jevs, U16 vecumā grupā kļūstot par Latvijas čem-
pionu vesera mešanā.

Junioru grupā labs starts bija Nilam Muraškam,
izcīnot 3.vietu vesera mešanā, savukārt Liāna Roze
ieguva 4.vietu diska mešanā.

Savukārt Ogrē 28.jūlijā tika aizvadīts pirmais visu
triju Baltijas valstu tradicionālais čempionāts vidējās
vecuma grupas (U16) jauniešiem. Kaspars Vasiļjevs
jau piedalījās Baltijas valstu čempionātā, kur pārstā-
vēja Latvijas izlasi un izcīnīja godpilno ceturto vietu,

gūstot Latvijas labāko  sasniegumu U16 vecuma
grupā šajā disciplīnā  šogad. Kaspars veseri raidīja
40,47m tālu, dodot vērtīgus punktus Latvijas izlases
zēnu un meiteņu komandai, ļaujot sasniegt 2.vietu
un pavisam nedaudz zaudējot igauņiem. 

Šoreiz mūsu ziemeļu kaimiņi revanšējās, salī-
dzinot ar pērno gadu, kad uzvarēja Latvijas viegl -
atlēti. Šogad igauņi uzvarēja, 32 disciplīnu
konkurencē uzvarot 18 disciplīnās, bet Latvijas
zēni un meitenes uzvarēja 10 disciplīnās, 11 reizes
bija otrie un 10 reizes – trešie. Igauņi kopsummā
savāca 279 punktus, Latvijas komanda – 223
punk tus, bet lietuvieši – 182 punktus.

Daiga Naroga
Zigurds Karols

Neretietis Kaspars Vasiļjevs kļūst 
par Latvijas čempionu vesera mešanā
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25. un 26.jūlijā Sēlijā norisinājās 1.Sēlijas tūrisma rallijs. Tajā
32 Sēlijas novadu komandas apmeklēja 4 kontrolpunktus katrā
Sēlijas novadā. Neretas novadā rallija dalībniekus sagaidīja Jāņa
Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”, Pilkalnes muižā, Lielzalves
muižā un Vecmēmeles muižā. 

25.jūlijā 10.00 tika dots starts divu dienu tūrisma braucie-
nam. Neretas novadā starta vieta bija laukums pie Neretas
domes. Košākā Neretu pārstāvošā komanda bija Līgas Zeizas
vadītā komanda – Daila Prikule, Viktorija Dardece, Patrīcija

Dardece un Annija Bobrova. Šī komanda noslēguma pasākumā
Ābeļos saņēma balvu no žūrijas komisijas kā spilgtākā komanda,
kurā startē arī bērni. Arī no Neretas novada domes šī košos vie-
noti rozā tērpos ģērbtā komanda saņēma simpātiju balvu. Lai
arī rallija laiks sakrita ar daudziem nozīmīgiem pasākumiem
Neretas novadā, neskatoties uz lielo aizņemtību, Neretas novadu
pārstāvēja arī domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis ar ģimeni
(vienīgais, kurš no Sēlijas novadu domju priekšsēdētājiem per-
sonīgi startēja rallijā). Par to arī viņš saņēma atzinību, kaut arī
nepaspēja izbraukt visus kontrolpunktus.

Paldies Neretas novada uzņēmējam Kasparam Ādamam,
Liellopu izsoļu nama vadītājam, un sporta kluba Saules vadītā-
jam Naurim Beļūnam par finansiālu atbalstu Sēlijas novadu ap-
vienības organizētajā 1. Sēlijas tūrisma rallijā!

1.Sēlijas tūrisma rallijs noslēdzās ar Gintas Krievkalnes un
Uģa Rozes koncertu Ābeļu estrādē. Sēlijas novadu apvienības
priekšsēdētājs Arvīds Kviesis uzrunā atzinīgi novērtēja Jēkabpils
novada iniciatīvu organizēt Sēlijas tūrisma ralliju un izteica ce-
rību, ka tas kļūs par tradīciju un nākamajā rallijā būs vēl kuplāks
komandu- dalībnieku skaits.

Žanna Miezīte

Arī Neretas novada komandas startē
Sēlijas tūrisma rallijā

Eiropas Komisijas kampaņa 
“Mans reģions, mana Eiropa, mana

nākotne” Ērberģes estrādē
Eiropas Komisijas kampaņas “Mans reģions, mana Eiropa,

mana nākotne” ietvaros Marijas tilta svētku pēcpusdienā 22.jū-
lijā Ērberģes estrādē  pārstāvji no Eiropas Komisijas pārstāvnie-
cības Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Latvijas Lauku foruma aicināja ikvienu pievieno-
ties un paviesoties Ērberģē, izzinot skaistās iniciatīvas tuvākajā
apkārtnē, kas tapušas ar nozīmīgu un radošu vietējo iedzīvotāju
darbu un Eiropas fondu atbalstu.

Klātesošie varēja noklausīties pieredzes stāstus par lielām lie-
tām, ko var paveikt  mazās vietās, un par to, kā iedzīvotāju vaja-
dzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām.

Deputāts, skolotājs un lauksaimnieks Kaspars Baltacis dalījās
savā stāstā par bioloģisko saimniekošanu, liellopiem, galdnie-
cību un citiem sirds darbiem savā saimniecībā.

Baltijā lielākā liellopu izsoļu nama vadītāja Kaspara Ādama
dzīvesbiedre Kristīne Ādama  stāstīja par izsoļu nama izveidi un
attīstību, savukārt lāzergriešanas uzņēmuma SIA “Digistar”
īpašnieks Jānis Freimanis dalījās stāstā par sava uzņēmuma iz-
veidi un pašreizējiem izaicinājumiem  covid pandēmijas apstāk-
ļos, kad viņa uzņēmuma galvenais eksporta tirgus ASV šobrīd
ir apstājies. 

Aizkraukles rajona partnerības pārstāve Ilvija Ašmane stāstīja
par vietējās teritorijas potenciālu bioekonomikas attīstībā, kā arī
dalījās savā personīgajā stāstā par iespējām saimniekot un dzīvot
laukos, izmantojot Eiropas Savienības sniegtās iespējas.

Vecmēmeles muižas jaunais īpašnieks Sandris Punculis da-
lījās savā pieredzē par muižas atjaunošanu un labiekārtošanu un
nākotnes plāniem, biedrības “Sēļu klubs” pārstāve Ilma Svilāne
stāstīja par  Lielzalves muižas atjaunošanas ceļu un milzīgo
darbu, kas vēl priekšā, lai  muižu sakārtotu, bet biedrības “Ēr-
berģietes” dalībniece Žanna Miezīte klausītājus iedvesmoja ar

stāstiem par kopienas iesaisti Ērberģes muižas paspārnē.
Neretas novada priekšsēdētājs Arvīds Kviesis iepazīstināja

klātesošos par aktuālo  novada attīstībā un ES ieguldījumiem
teritorijā.

Eiropas Komisijas kampaņas “Mans reģions, mana Eiropa,
mana nākotne” mērķis ir informēt par Eiropas Savienības
sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pie-
ejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jau-
niešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta
programmām..

Daiga Naroga

Eiropas Komisijas kampaņas “Mans reģions, mana Eiropa,
mana nākotne” Ērberģes estrādē lauksaimnieks Kaspars 

Baltacis (no kreisās puses), Aizkraukles partnerības pārstāve
Ilvija Ašmane, “Liellopu izsoļu nama” vadītāja Kaspara

Ādama dzīvesbiedre Kristīne un lāzergriešanas uzņēmuma
“Digistar” īpašnieks Jānis Freimanis diskutē par to, ko var

paveikt ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām
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Ērberģē skanīgs Gintas un Kristapa
Krievkalnu koncerts

Ērberģes muižā jau par tradīciju kļuvis reizi mēnesī Latvijā
populāru un iemīļotu mūziķu koncerts. Klausītājus priecējuši
gan Ainars Mielavs, gan Guntars Račs, gan Ieva Sutugova, gan
Roberto Meloni, gan Atis Auzāns…

14.augusta vakarā Ērberģes estrādē skanēja dziesmas Gin-
tas Krievkalnas un Kristapa Krievkalna izpildījumā. Koncerts
bija sirsnīguma, sievišķīga šarma un dažādu emociju pārba-
gāts. “Pienācis brīdis ļauties pārdomām par vienkāršām pa-
tiesībām – visvērtīgākais mūsu dzīvē ir piedzīvotie mirkļi un
bagāts ir tas, kas prot tos novērtēt un nosargāt,” apgalvo
Ginta Krievkalna. Daudzas senaizmirstas, kādreiz ļoti popu-
lāras dziesmas klausītāji skaļi dziedāja vai klusām dungoja
līdzi. Kāda no koncerta apmeklētājām par šo pasākumu Fa-
cebookā raksta: “Šī muzikālā vakara atslēgas vārdi bija: Bēr-
nība un Noskaņa, Drāma un Draudzība, Mamma un Mūzika,
Dziesmas un Ģitāra, bet visam pāri neizmērojama MĪLES-
TĪBA! Tās bija komponistu Imanta Kalniņa, Ulda Stabul-
nieka, Raimonda Paula, Gunāra Freidenfelda un Kristapa
Krievkalna pērļu pērles šarmantās Gintas Krievkalnas izpil-
dījumā. Arī es šovakar atgriezos savā bērnībā. Paldies par šo
skaisto un baudpilno vakaru!”

Nākamā muzikālā tikšanās Ērberģes muižā ar Andri Baltaci
– vadošo grupas “Baltie lāči” solistu, mūziķi un dziesmu autoru
11.septembrī.

Žanna Miezīte

Ērberģes muižā koncertē Andris Ērglis
31.jūlija novakarē starp lietus mirkļiem skaistā saulainā

stundā Ērberģes muižā viesojās mūziķis Andris Ērglis ar kon-
certprogrammu “Sarunas mūzikā”. Koncertā sirsnīgas, izjustas
dziesmas papildināja asprātīgs un humora pilns Andra stāstī-
jums par savu daiļradi.

Mūziķis uz skatuves ir no agras bērnības, 11 gadu vecumā
jau spēlēja rajona ballītēs kopā ar savu tēvu. Ne reizi vien bijis
dilemmas priekšā – dziedāt vai spēlēt bungas, jo Andris ir pro-
fesionāls sitaminstrumentālists (muzicējis arī Liepājas Simfo-
niskajā orķestrī). 2001.gadā ar domubiedriem dibinājis grupu
“BERM”, ar kuru 2003. gadā ieguva pirmo vietu festivālā “Lie-
pājas dzintars”. Andris Ērglis muzicējis arī kā solo mākslinieks
un piedalījies slavenā zviedru komponista un pianista Roberta
Velsa koncertos. Iekļuvis konkursa “Sony Jazz Stage” finālā.
2006.gadā kopā ar grupu “Līvi” un “Fomins & Kleins” ģitāristu
Tomasu Kleinu dibina grupu “Cacao”. Šajā grupā Andris vien-
laicīgi apvieno bungu spēlēšanu ar dziedāšanu. Grupas debijas

albums “Ripoja akmens” iznāk 2007. gada septembrī “Mikro-
fona Ieraksti” apgādā. Tajā pašā gadā Ērglis tiek ieļauts Latvijas
popmūzikas tenoru “izlasē” Bonaparti.lv un, pārliecinoši uzva-
rot Eirovīzijas nacionālajā atlasē, godam pārstāv Latviju “Eiro-
vīzijas” dziesmu konkursa starptautiskajā finālā Helsinkos,
izpildot dziesmu “Questa Notte” itāliešu valodā. Jauno un uzle-
cošo zvaigzni ievēro arī Maestro Raimonds Pauls un piesaka
viņu starptautiskajam dziedātāju konkursam “Jaunais Vilnis”
2007, kurā Andris iegūst augsto otro vietu. Par jaunā dziedātāja
izredzēm Maestro Pauls teicis: „Visādā ziņā viņš ir viens no tiem
retajiem mūsu jaunajiem dziedātājiem, kuram ir balss....”
Pēc dalības “Jaunajā vilnī”, kurā cita starpā tiek izpildīta arī Jāņa
Strazda un Guntara Rača dziesma “Ripoja akmens” latviešu va-
lodā, tieši šī dziesma uzsāk savu uzvaras gājienu pa visiem ie-
spējamajiem topiem un konkursiem, uzvarot Radio SWH un
LNT kopīgi rīkotajā dziesmu aptaujā “Cīņas klubs”, tad iegūstot
galveno balvu Latvijas Radio aptaujā “Muzikālā banka” un vis-
beidzot saņemot vienu no prestižākajām mūzikas balvām Lat-
vijā, kas ir uzvara nominācijā “Radio hits” “Latvijas mūzikas
ierakstu gada balvā 2007”. Savukārt grupas “Cacao” albums kļūst
par vienu no pašiem pieprasītākajiem MicRec albumiem
2007.gadā. Daudzas citas Ērgļa dziedātās dziesmas regulāri skan
radiostacijās, bet ar dziesmu “Broken Lullaby” (J.Strazds/
G.Račs) Andris uzvar Latvijas Eirovīzijas 2007 pusfinālā un tiek
līdz fināla trijniekam. Andris regulāri piedalās arī dažādos pro-
jektos - muzikālās izrādēs (J. Lūsēns, „Agrā rūsa“), TV šovos
(„Divas zvaigznes“, „Koru kari 2“), regulāri ieraksta jaunas un
jaunas dziesmas, kā arī aktīvi koncertē.

Koncerts pusotras stundas garumā, kurā ik pa brīdim tika ie-
saistīti arī skatītāji,  izskanēja neparasti ātri. Tad vēl autogrāfu
sniegšana, fotografēšanās ar fanēm…Bija sirsnīgi un atraktīvi.

Tiekamies Ērberģes muižā atkal 14.augustā pulksten 18.00,
kad uzstāsies Ginta un Kristaps Krievkalni.

Žanna Miezīte
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Sēlijas mazpulku vasaras skoliņa 
Pilkalnes muižā

Mazpulku 2020.gada vasaras trīs dienas
– no 11.līdz 13.augustam - Pilkalnes mui-
žas parku pieskandināja 116. Neretas, 439.
Daudzeses un 50. Sunākstes mazpulcēnu
balsis. Šeit notika biedrības “Latvijas Maz-
pulki” un Jaunatnes politikas valsts pro-
grammas “Augsim Latvijai!” atbalstītas
vietējās iniciatīvas „Sēlijā dzīvojam zaļi“
Neretas mazpulka organizētas Sēlijas maz-
pulku vasaras skoliņas nodarbības dabā un
pie dabas. Pasākuma mērķis: mācāmies
dzīvot zaļi, tuvāk iepazīt dabu, izzināt
mežu, izprast saimniekošanu laukos, apgūt
pilsoniskās līdzdalības prasmes, mācīties
sadarboties ar citu mazpulku dalībniekiem.

Pirmā diena sākās ar Sēlijas mazpulku
vasaras skoliņas svinīgu atklāšanu, paceļot
mastā Latvijas valsts karogu. Pēc tam sa-
imnieks Valdis Tomsons iepazīstināja mūs
ar Pilkalnes muižas parku kā dzīvotni dau-
dzām retām un aizsargājamām kukaiņu
sugām, putniem un dzīvniekiem. No
Valda Tomsona stāstījuma par lielajiem,
vecajiem parka kokiem un parka iemītnie-
kiem  uzzinājām daudz interesantu faktu
par tēmu “Kas dzīvo parka vecajos kokos”.
Viņš stāstīja arī par to, ka aitas ir dzīvnieki,
kuri iznīcina latvāņus. 

Pēc pusdienām devāmies ekskursijā pa
Neretas novadu. Pirmais apskates objekts
bija Neretas novada novadpētniecības mu-
zejs, kur apskatījām Valta Apiņa fotoizstādi
“Pasakainā gaisma” un Andas Apines šūto
leļļu izstādi “Ziedu fejas viesības”. Tālāk de-
vāmies uz zemnieku saimniecību “Čai-
dāni”. Tur vērojām kā roboti slauc govis.
Saimniece Aija Leite vadīja siera siešanas
meistarklasi mazpulcēniem. Savukārt Zal-
ves pagasta Sproģos viesojāmies jaunatklā-
tajā koka skulptūru parkā. Ar interesi

klausījāmies Gunta Bubina stāstījumu par
katru skulptūru, kā arī viņa stāstījumu par
savu saim niecību – zemeņu un arbūzu au-
dzēšanu.

Tālāk devāmies uz Ērberģi, kur mūs
Mazzalves pamatskolā gaidīja Neretas no-
vada domes Izglītības, kultūras un darba
ar jaunatni jomu speciāliste Žanna Mie-
zīte. Viņa  ekskursijā pa skolu stāstīja gan
par mācību klasēm un nodarbību telpām
skolā, gan par iespējām skolēniem un ve-
cākiem iesaistīties skolas un pagasta dzīves
pilnveidošanā. No skolas ēkas devāmies uz
parku, lai apskatītu jauno estrādi.

Atgriežoties Pilkalnes muižā, mazpulcēni
muižas parkā vāca sausos zarus kopīgam
ugunskuram, kuru mazpulcēni mācījās ie-
kurt ugunskuru. Pie ugunskura mazpulcēni
dalījās ekskursijas iespaidos, kā arī stāstīja par
saviem šī gada projektiem. Pēc  tam jaunieši
vienojās tautas bumbas draudzības spēlē.

Otrā vasaras skoliņas diena, 12.augusts,
bija pārgājienu diena. No rīta devāmies pie
senlietu kolekcionāra Konradija Degro uz
zemnieku saimniecību “Grauzes”. Saimnieks
pastāstīja, ka viņa saimniecība nodarbojas ar
piena lopkopību, taču brīvajos brīžos viņam
patīk vākt dažādus senus darba rīkus, kolek-
cionēt naudu, dažādus sadzīves priekšmetus.
Viņš ne tikai savāc senās lietas, bet arī ap-
kopo plašu informāciju par katru lietu  un
prot interesanti pastāstīt.

Pēcpusdienā pārgājiena maršruts maz-
pulcēnus veda uz z/s “Pumpuri”, kur mūs
gaidīja biškope Marija Šalna. Tā kā diena bija
saulaina un bites čakli strādāja, mēs dravā ne-
gājām. Saimniece mūs uzņēma savā saimnie-
cībā, sagādājot mazpulcēniem gan
humoristisku, gan jautrus, gan praktiskus un

izzinošus mācību uzdevumus. Vispirms prak-
tisks uzdevums – siena grābšana. Jāteic gan,
ka pļava nebija liela – vien neliela ceļmalas
josla virzienā uz sētsvidu. Taču bija jāprot grā-
bekli pareizi turēt un grābt izžuvušo zāli, jo ci-
tādi darbiņš nevedās. Pēc tam paši sēdējām uz
šiem dažiem siena klēpīšiem un klausījāmies
M. Šalnas stāstījumā. Visinteresantākais uzde-
vums – bišu stropa pareiza sakomplektēšana.
Saimniece iepazīstināja ar biškopības produk-
tiem, kā arī nektāra augiem. 

Ceturtdiena, 13.augusts, mzpulcēnu va-
saras skoliņas noslēdzošā diena, kad radošajā
darbnīcā gatavojām suvenīrus - vides deko-
rus no izlietotiem kompaktdiskiem. Nodar-
bību vadīja Daudzeses mazpulka vadītāja
Ilona Nāburga, palīdzēja Ilona Rauza. Izga-
tavojām vairākus suvenīrus kā dāvanas arī
Pilkalnes muižas saimniekiem, dekorējos ar
izrotātajiem kompaktdiskiem parka kokus.

Pēcpusdienā svinīgi slēdzām mazpulku
vasaras skoliņu, lai iespaidiem bagāti dotos
mājās un gatavotos jaunajam mācību gadam.

116. Neretas mazpulka vadītāja
Lidija Ozoliņa

Sēlijas novadu jauniešu diena 2020
14.augustā 13-25 gadus jaunus Sēlijas novadu apvienības (Jē-

kabpils, Aknīstes, Ilūkstes, Salas, Neretas, Jaunjelgavas, Viesītes
novads) un Krustpils novada jauniešus Jēkabpils novadā, Du-
navas pagastā, Dunavā – Dunavas skolas pagalmā aicināja pie-
dalīties “Sēlijas novadu jauniešu dienā 2020”.

Mazzalves pamatskolas skolēnu un absolventu grupa, pārstāvot
Neretas novadu, devās uz Sēlijas novadu jauniešu dienu. Pasākuma

pirmajās minūtēs visiem atbraucējiem bija iesildīšanās. Fitnesa tre-
nere mūs kārtīgi izvingrināja, lai mēs būtu gatavi piedalīties tur-
pmākajās aktivitātēs. Vēlāk mūs sadalīja jauktās komandās, katrā
iesaistot visu novadu jauniešus, lai mēs iepazītos arī ar citu novadu
jauniešiem, kuri bija atbraukuši uz šo pasākumu. 

Sekoja daudz un dažādas aktivitātes - bija futbols, kurā ikviens
varēja ar skaļiem saucieniem atbalstīt komandu, virves vilkšanā
katra komanda varēja apvienot savus spēkus, komandas izbaudīja
arī boulingu, bija arī tādas sporta spēles, kuras iepriekš mēs nebi-
jām spēlējuši, kā piemēram, dvieļbols, kurā katrs varēja izmantot
savu veiklību un komandas sadarbošanos vienam ar otru. 

Pasākuma noslēgumā cienājāmies ar garšīgām pusdienām.
Izskaņā bija piepūšamā atrakcija, foto stūrītis, kurā ikviens ie-
mūžināja jaukas un atmiņā paliekošas bildes. Un tad apbalvo-
šana – komandas saņēma saldas balvas.

Manuprāt, šis bija interesants pasākums jebkuram, labi jutās
dažādu vecuma grupu jaunieši. Es vēlētos, lai šādi pasākumi no-
tiktu biežāk. 

Jogita Rutka
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Vasaras ziedu bagātība mūs apreibina ar krāsu dažādību un
smaržu burvību. Tā vien gribas visu šo skaistumu paturēt un
nelaist projām. 16.augustā Neretas kultūras namā viesojās za-
siete Baiba Bite, kura  dalījās savā pieredzē – sienas dekoru iz-
gatavošanā. Sienas dekora izgatavošana ir līdzīga kā vainagu
pīšanā – ieliec visus skaistos ziedus un mēģini noķert vasaras
mirkļus. Pēc tam pakar pie sienas un visu gadu priecājies, cik
skaista bija vasara! Laiks pagāja nemanot. Triju stundu darbs at-
spoguļojās skaistā, saulainā dekorā. Mēs paspējām noķert vasaru
aiz astes un ieaust audeklā! 

Inita Kalniņa
Neretas kultūras

nama vadītāja   

Baibas Bites meistardarbnīca 
Neretas kultūras namā

18.augustā Dienvidsusējas upē pretī
Ērberģes muižai notika talka. Talkas ide-
jas autori un organizatori bija biedrība
“Sēlijas laivas” no Aknīstes un tā notika
projekta “Domā globāli, rīkojies lokāli!”
ietvaros.  Šis projekts tiek īstenots Latvijas
valsts budžeta finansētās programmas
‘’NVO fonds’’ ietvaros, ko organizē Sa-
biedrības integrācijas fonds. Tā mērķis ar
izglītojošām vides aktivitātēm veicināt Sē-
lijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un
piederības izjūtu Sēlijai.

Biedrībai “Sēlijas laivas” šī bija jau
desmitā organizētā vides sakopšanas
talka. Pirms darbu uzsākšanas visi kopā
noklausījāmies vides gides informāciju,
sazinoties ar videozvana palīdzību. Sa-
ņēmuši darbam nepieciešamo aprīko-
jumu, talkas dalībnieki devās sakopt
upi, tās krastu. Tika zāģēts, vilkti zari
no ūdens, pļautas ūdenszāles un nestas

krastā. Upei piederošajā teritorijā vākti
atkritumi.  Pēc kārtīgas strādāšanas un
kopīgām pusdienām, talciniekiem tika
piedāvāta iespēja laivot un izbaudīt

skaistos Dienvidsusējas krastus.
Paldies visiem talkas dalībniekiem un

biedrībai “Sēlijas laivas”!
Astra Saveļjeva

Talka Dienvidsusējas upē

Neretas pagasta sporta svētki 
„Sapņi atgriežas 2020”

Turpinājums no 8.lpp.

Pāru stafetē „Kriketa ceļš” 1.vieta Jānis un Nauris Kovalevski,
2.vieta Inese Degro, Matīss Davidāns, 3.vieta Toms un Jurģis
Prokofjevi. Pāru stafetē „Lecam kopā” 1.vieta Kristaps Možeiks,
Jēkabs Kalniņš, 2.vieta Kristiāns Dimitrijevs, Artūrs Zastupņe-
vičs, 3.vieta Raivo Aleksejevs, Dagnis Mucenieks.

Stafetē ģimenēm „Kombinācija” 1.vieta Modris, Diāna, Me-
lānija Andersoni, 2.vieta Māris, Arvis Usāni, Jēkabs Auzāns,
3.vieta Sintija Sīmane, Rajana Al Atriba, Tabita Ragele.

Par uzburtajiem sapņiem sakām paldies Neretas pagasta pār-
valdei, Neretas novada izpilddirektoram Rolandam Klibiķim,
SIA „Meldrupīte” Jūlijai Teļesņikovai-Zeizai, SIA „Datoru
centrs” Ilutai Ūbelei, SIA „Akači” Jurim Budrim, SIA „Falko-2”
Jolantai Krjahovai, SIA „Apotheka”, SIA „Gobas” Silvijai Kudr -
jašovai, keramiķei Zandai Ragelei, SIA „Madara 89”, SIA „GMB”,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai. Grandiozā masu pasā-
kuma sagatavošanā un norisē neatsveramu ieguldījumu sniedza
Neretas komunālās saimniecības darbinieki Riharda Trukša va-
dībā. Pasākuma organizēšanā un sacensību tiesāšanā vismilzī-
gākais paldies Ivaram Māliņam, Endijai Kapelei,  Mārim
Vāverānam, Jaroslavam Bīmanim, Zigurdam Karolam, Jurim un
Armandam Gorbačoviem, Viktoram Groznovam, Kintijai Ven-
skovičai, Gundegai Klibiķei, Daigai Narogai, Sandrai Silavai, Zi-
gurdam un Klāvam Kalnāriem, Naurim un Vilnim Beļūniem,
Ivaram un Luīzei Liepiņiem, Zitai Tihonovai, Kristapam Gri-
ķim, Laimonim Klimovičam.

Vēlreiz vēlos pateikties visiem šo svētku atbalstītājiem, dalīb-
niekiem, visiem, kuri palīdzēja „Sapņiem” atgriezties un visiem,
kuri kaut domās bija kopā ar mums! Uz tikšanos 2022. gada
„Sapņos!”

Imants Silavs
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Ar š.g.1.oktobri zobārste Dace
Venta un ārsta palīgs E. Zālīte pār-
trauc darbu Neretas zobārstniecības
kabinetā. Zobārste Linda Bergina
turpina darbu kā iepriekš- trešdienās
no pl.9-18 Pacientu pierakstu pie
zob ārsta turpmāk veiks medicīnas
māsa pa tālr.nr.20251274.

Iepriekšējais tālruņa numurs ir
privāts, tāpēc jautājumos, kas saistīti
ar zobārstniecības darbu, lūgums ne-
traucēt.

Pateicamies par sadarbību un at-
balstu Neretas pagasta pārvaldei un
Neretas novada domei.

Mūsu jaukajiem zobārstniecības
pacientiem vēlam labu veselību!
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Neretas kultūras namā uzstājas 
Bārbeles amatierteātris

14.augusta vakarā Neretas kultūras namā ikviens varēja at-
nākt uz Bārbeles tautas nama amatierteātra ‘’Bārbelīši’’ izrādi
‘’Skaistuma karaliene’’ ( V.Zonbergs), režisors I.Pavinkšnis. Jāat-
zīmē tas, ka Bārbeles tautas nama teātrim šī bija pirmizrāde. Un
kā viņi paši teica, bija nedaudz satraukušies, jo izrādi sāka apgūt
tikai janvārī, tad bija pauze un tagad vasarā tā tapa gatava. 

Izrādes notikums norisinājās pagājuša gadsimta trīsdesmita-
jos gados. Izrādās – jau tolaik lauku pagastos tikušas vēlētas
skaistuma karalienes. Ak, kādas tik kaislības virmojušas ap šo
notikumu! Katra meita gribējusi tikt pie šī goda! Bet bijuši arī
puiši, kuri pratuši notikumu izmantot savā labā!

Inita Kalniņa
Neretas kultūras nama vadītāja

Eiropas Sporta nedēļā no 23. līdz 
30. septembrim: bezmaksas sportošanas

iespējas visā Latvijā
Ar plašu un daudzveidīgu bezmaksas

sporta pasākumu programmu visā Latvijā
arī šogad no 23. līdz 30. septembrim jau
sesto reizi notiks Eiropas Sporta nedēļa. Tās
laikā visā Latvijā būs pieejami sportiski pa-
sākumi, kuros aktīvi pavadīt laiku varēs ik-
viens – neatkarīgi no vecuma, fiziskajām
spējām, interesēm un citām iespējām.
Sporta nedēļas centrālais notikums gai-
dāms 26. septembrī – vērienīgs ainavisks
pārgājiens ar dažāda garuma distancēm un
izaicinājuma punktiem Līgatnē un tās glez-
nainajā apkārtnē.

Taču notiks arī atvērtie treniņi un no-
darbības senioriem, Pludmales spēles ģi-
menēm, nozares profesionāļiem risināsies
mārketinga un inovāciju sporta forums
“SportsComm’20“, plānoti Latvijas orientē-
šanās nakts, Nakts peldējuma un Olimpis-
kās dienas pasākumi visā Latvijā.
Iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām
sportošanai paredzētas Rehabilitācijas die-
nas aktivitātes, jaunajām māmiņām – ener-
ģiskās Māmiņu brokastis. Tīmekļa vietnē
www.bactivelatvia.lv iespējams atrast sev
piemērotāko no pasākumiem vai ikviens
sporta entuziasts var pievienot jaunu – savu
sporta pasākumu! – noorganizējot pub-
lisku koptreniņu, sacensības vai citu kopīgu
sportisku aktivitāti.

“Saglabāt ikdienā fizisko slodzi daudz-
viet pasaulē šogad ir bijis izaicinošāk nekā
iepriekš, taču vienlaikus arī nozīmīgāk –
esam novērtējuši ne vien sportošanas ie-
tekmi uz ķermeni, bet arī to, kā fiziska ak-
tivitāte ietekmē mūsu mentālo labsajūtu,”
uzsver Latvijas sporta federāciju pado-
mes (LSFP) prezidents Einars Fogelis.
“Tāpēc jo svarīgāk turpināt mērķtiecīgi vei-
dot un kopt ieradumu sportot ik dienas –
arī tad, ja neparedzētās situācijās jāmaina
veidi, kā būt fiziski aktīvam.”

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju – 78%
– Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā

nodarbojās ar fiziskām/sporta aktivitātēm,
liecina Eiropas Sporta nedēļas pētījums,
ko šī gada jūnijā veica LSFP sadarbībā ar
tirgus un sabiedriskās domas pētījumu
centru SKDS. Populārākā fiziskā aktivitāte
Latvijā bija došanās pārgājienos un pastai-
gās – to minējuši 52% respondentu.

“Ja kustās, veselība uzlabojas jebkurā ve-
cumā. To ļoti labi var sajust,” saka šar-
mantā un enerģiskā 90 gadiniece no
Dundagas Aina Margarēte Pūliņa. Viņa
ir viena no šī gada #BeActive vēstnešiem –
savos deviņdesmit joprojām ik dienas no-
soļo trīs kilometrus, taču mūža aizraušanās
ar sportu sākās jaunībā – tieši veselības dēļ.
“Man nu jau ir otrādi – es nejūtos labi, ja
neesmu kādu dienu vai divas ko darījusi,
gājusi ar savām nūjām. Tā ir nepiecieša-
mība – izkustēties. Tā kā organisms ir pie-
radis pie slodzes, tas pats pieprasa kustību
– bet tā slodze saglabā organismu. Un tā ir
tā veselība, par ko runājam un kuru katrs
vēlamies saglabāt iespējami ilgi.”

Eiropas Sporta nedēļu atbalsta un par
tās šī gada #BeActive vēstnešiem kļuvuši arī
Eiropas čempione pludmales volejbolā
Tīna Graudiņa, profesionālais skrituļslido-
tājs Nils Jansons, pazīstamais mūziķis Kār-
lis Būmeisters jeb Kaža, kurš gatavojas
triatlonam, sporta fizioterapeite un televī-
zijas personība Agneta Liepājniece, spēcī-
gais Siguldas opermūzikas svētku veidotājs
Dainis Kalns, kaitbordiste Aija Ambrasa
un nūjotājs Roberts Radičuks.

Noskaties saitē 2020. gada Eiropas
Sporta nedēļas #BeActive vēstnešu ie-
dvesmas video:
https://youtu.be/fEwc0J3G2MM!

Seko līdzi notikumiem Eiropas Sporta
nedēļas oficiālajos sociālo mediju kanālos:
FaceBook (www.facebook.com/lsfp.lv), In-
stagram (www.Instagram.com/lsfp.lv),
Twitter (https://twitter.com/lsfp_lv) un
YouTube. Būs padomi, iedvesmojoši stāsti,

konkursi un balvas sadarbībā ar partne-
riem, risināsies arī Endomondo izaicinā-
jums regulāri sportot.

Eiropas Sporta nedēļa vienlaikus notiek
42 kontinenta valstīs. Šīs sociālās kampaņas
mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un
neatkarīgi no vecuma, veselības iespējām,
fiziskās sagatavotības vai prasmēm piesais-
tīt cilvēkus aktīvam dzīvesveidam. Pasaules
Veselības organizācija iesaka – vien 30 mi-
nūtes mērenas intensitātes slodzes piecas
reizes nedēļā būtiski samazinās saslimšanas
risku ar daudzām, tajā skaitā sirds asin-
svadu slimībām. Pērn Eiropas Sporta ne-
dēļas ietvaros pasākumos Latvijā iesaistījās
ap 200 000 dalībnieku vairāk nekā 40
sporta veidos.

Eiropas Sporta nedēļas nacionālais
koordinators: Latvijas Sporta federāciju
padome.

Līdzfinansē: Eiropas Savienības pro-
gramma Erasmus+, Izglītības un zinātnes
ministrija.

Partneri: Latvijas Olimpiskā komiteja,
Latvijas valsts meži, Latvijas Orientēšanas
federācija, Latvijas Peldēšanas federācija,
Latvijas Florbola federācija, Latvijas Kēr-
linga asociācija, Latvijas Skvoša federācija,
Biedrība “Engures sportam” (Stirnu buks),
Māmiņu klubs, rehabilitācijas centrs POGA,
VingroSev.lv.

Atbalstītāji: Smiltenes piens, Dobeles
dzirnavnieks, Balticovo, Graci, Pulsaar Nut-
riton, PickAqua, Lemon Gym, My Fitness.

Informatīvie atbalstītāji: Latvijas televī-
zija, Delfi, žurnāls Sports.

Papildu informācija:
Kristaps Zaļkalns

Sabiedrisko attiecību speciālists
Latvijas Sporta federāciju padome

tālrunis +371 67288924, mobilais tālrunis
+371 29407243
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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.

05.09. – Pilkalnes muižā Nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanas pasākums “Satiec savu meistaru” pavārmākslā
pie Irmas Tomsones (sekojiet reklāmai!)

05.09. – Neretas novadpētniecības muzejā  Nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu
meistaru” pie fotogrāfiem un audējām (sekojiet reklāmai!)

06.09. – Neretas kultūras namā Nemateriālā kultūras man-
tojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu meistaru” pie Ne-
retas audējām (sekojiet reklāmai!)

10.09.- “Riekstiņos” Dzejas diena ar Inesi Zanderi”(sekojiet
reklāmai!)

11.09. pl.18.00 Ērberģes muižas estrādē Andra Baltača
koncerts. Ieeja 5 EUR.

13.09.pl.12.00 Pie Ērberģes muižas parkā Tēvu dienai vel-
tīts pasākums

19.09.pl.17.00 – Neretas kultūras namā komēdija “Silvija”
(režisors V.Šoriņš)

24.09.pl.17.00 – Neretā “Čaidānos” projektā “Sēlijas vīru-
amatnieku un mājražotāju- meistardarbnīcas Neretas novadā”
piena produktu pārstrādes meistardarbnīca pie Raimonda
Leiša (dalība ar iepriekšēju pieteikšanos mob.29339832)

25.09.– kultūras mantojuma diena “Riekstiņos” un Gric-
gales krogā

25.09. pl.17.30 – Mazzalves pagasta zālē Dzejas dienām
veltīts pasākums

26.09.- Neretas kultūras namā senioru pēcpusdiena kopā
ar “Dvinskas muzikantiem” (sekojiet reklāmai!)

Septembrī - Zalves kultūras namā koncertēs Iveta Bau-
mane un Roberts Pētersons (sekojiet reklāmai!)

Septembrī -  Gricgales krogā Dzejas diena (sekojiet reklā-
mai!)

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā  septembrī Prieks nav mērojams un sverams,

Nav tas uzceļams kā nams.,
Prieks nav krāsās attēlojams,

Nav tas pērkams, pārdodams.
Prieks ir sirsnīgs rokas spiediens,

Prieks ir acu skatiens zaigs.
Prieks ir rasas piliens saulē,

Drauga starojošais vaigs.
Prieks ir gaisma, jūtu siltums,

Sniegs un ledus tajā kūst.
Prieks ir gaišu domu avots,
Kas no sirds uz sirdi plūst.

/A.Smagars/

Radošu garu, dzīvesprieku 
un daudz skaistu mirkļu 

visiem augusta jubilāriem!

Neretas novada dome


