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Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros
Neretā tiekas Rundāles, Iecavas un Biržu
(Lietuva) pašvaldību pārstāvji

15.septembrī Neretas novada pašvaldībā notika 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)
menedžmenta un vadības grupas Neretas,
Rundāles, Iecavas un Biržu (Lietuva) pārstāvju tikšanās, kurā tika pārrunāts, kā
tiks īstenota plānotā kapsētu digitalizācija, cik tālu katrs no partneriem ir iepir-

kumu procedūras veikšanā, cik un kādi
publicitātes pasākumi tiks īstenoti, kā arī
Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra
Noreika dalījās pieredzē ar to, kā Zalves
pagasts ir realizējis kapu digitalizāciju.
Neretas novads projekta ietvaros digitalizēs kopā 16 kapsētas (~ 28 ha), kas paredz digitālo datubāžu un kapsētu karšu
radīšanu, kā arī speciālistu, kas ar tām
strādās, apmācīšanu. Speciālisti dosies
pieredzes apmaiņas braucienos pie partneru pašvaldībām, kā arī tiks organizētas
informatīvas kampaņas iedzīvotājiem par
kapsētu digitalizāciju.
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.
Daiga Naroga
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APMEKLĒJUMA
ĪSTENOŠANAS
GRAFIKS

Par pārbūves darbiem
Neretas novada Neretas
pagasta Kalēju un
Ziedu ielā
Sakarā ar pārbūves darbiem no 21.septembra Ziedu ielā
posmā no P.Lodziņa ielas līdz Dzirnavu ielai un no 5.oktobra Kalēju ielā posmā no Raiņa ielas līdz Klusajai ielai tiks
ierobežota satiksme un gājēju pārvietošanās. Lūdzam ievērot
un sekot norādēm būvobjektos! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Neretas novada pašvaldība

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43
Apmeklējuma tēma: Netradicionālo dzīvnieku audzēšana
un labturība
Grupas Nr. LLKC09Ai06-L
Datums Norisesvieta
29.09.



Z/S“KalvĈni”,
Pumpenes,
Taurupespag.,
Ogresnov





2020.

ApmeklĤjumatematika

SĈkums NoslĤgums Stundu
(plkst.)
skaits
(plkst.)

PlašaprofilasaimnieciskĈ
darbţba.Darbojas
saimniecţbaipiederoša
sertificĤtaputnukautuve.
AudzĤdažĈdusugu
mĈjputnus–broileri(400
gb),pţles(200gb),zosis(100
gb),dĤjĤjvistas(40gb)u.c.

09:00

11:00
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PĈrbrauciens

11:00

12:00



ZS«JaunͲIeviźas»irţsta
latviešulaukusĤtaarputnu
dĈrzu.MĈjputnu
pamatganĈmpulkuveido
dĤjĤjvistas(280gb)unciti
mĈjputni(ap330gb).

12:00

13:30

1.5

29.09.
2020.

29.09.
2020.

Z/S“JaunͲ
Ieviźas”,
Jaunieviźas,
Raunaspag.,
Raunasnov.


29.09.

Lauksaimnieki
vienotā
platībmaksājuma
avansu sāks saņemt
no 16. oktobra
Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut ES dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai, izmaksāt lielāku vienotā platības maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma
avansu. VPM avanss būs par 20% lielāks nekā citus gadus un
tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums būs 85 procentu apmērā. Šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās
grūtības un naudas plūsmas problēmas, ko izraisījusi Covid19 pandēmija.
Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās avansa izmaksas
veiks no 16. oktobra. VPM avansu saņems lauksaimnieki, kuru
saimniecībās būs pabeigtas administratīvās pārbaudes, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu saņems
lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās



Pusdienas

13:30

14:00





PĈrbrauciens

14:00

15:00



BiotţtaruaudzĤšanaPilna
ciklaražošana.UnikĈla,
vienţgĈBaltijĈbiotţtaru
audzĤtava(830gb)

15:00

17:00
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KopĈ:

5.5

2020.
29.09.
2020.
29.09.
2020.



SIA
“T5TARKALNS”,
Zvirgzdkalni,
SĤja,SĤjas
nov.





Grupas vadītājs: Valentīna Beča
sistēmā, vai ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes LAD.
Plānots, ka oktobrī vienotā platības maksājuma avansa maksājumos tiks izmaksāti aptuveni 102 miljoni eiro. Plānotā vienotā platības maksājuma likme šogad ir lielāka nekā
iepriekšējos gados – aptuveni 90 eiro par hektāru, un avansā
lauksaimnieki saņems 61,6 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā no audzētajiem kultūraugiem) palikusi nemainīga – no 97 līdz 485 eiro par
hektāru.
Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa
maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums. Atlikusī summa tiks pārskaitīta uz lauksaimnieka bankas kontu.
Pārējos platību maksājumus LAD sāks izmaksāt šāgada decembrī.
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27.augusta Neretas novada domes sēdē
pieņemtie lēmumi
1. Veica grozījumus Neretas novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku nolikuma pielikumā Nr. 2, 29.
amatu saimē “Pedagoģijas darbības atbalsts” amatu “skolotāja
palīgs”, izsakot sekojošā redakcijā:
LƯmenis

I

MƝnešalgu
grupa

Amata
nosaukums

Amata
vietu
skaits

min

max

Max
likme pƝc
likuma

4

SkolotƗja
palƯgs

7

492

504

705

MƝnešalga

2. Atļāva Aizkraukles izglītības pārvaldei saņemtos finanšu
līdzekļus par izglītības pakalpojumiem EUR 666,00 apmērā novirzīt Aizkraukles medicīniskajai komisijai kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšanai.
3. Pamatojoties uz deputātes Viktorijas Trukšas iesniegumu,
nolēma atbrīvot V.Trukšu no Izglītības un kultūras jautājumu
komitejas vadītājas amata. Inga Zvilna tika apstiprināta Izglītības un kultūras komitejas vadītājas amatā.
4. Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ziediņidzīvojamā māja ”, dzīvoklis Nr.4 un dzīvoklis Nr.5, Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā.
5. Nolēma piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā 8 personām kopsummā 390 EUR apmērā, pabalstu sakarā ar bērna
piedzimšanu kopsummā 510 EUR apmērā un pabalstu bērnam
paredzēto pakalpojumu saņemšanai, kas veicina bērna attīstību un pilnveidošanos (dalība nometnēs, nodarbībās), 1 personai 60 EUR apmērā.
6. Atzina par bezcerīgu un izslēdza I. S. īres un komunālo
maksājumu parādu EUR 5.28 , nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par zemi un ēku EUR 2.90 apmērā no Neretas novada
domes grāmatvedības uzskaites.
7. Nolēma iznomāt Ērberģes evaņģēliski luteriskajai draudzei
nekustamā īpašuma telpu grupu 73,9 m2 platībā, ar
kadastra apzīmējumu 32660100356001003, adrese
“Radzes” - 3, Mazzalves pagastā, Neretas novadā,
noslēdzot ar Ērberģes evaņģēliski luterisko draudzi
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu uz 20 gadiem
un nosakot telpu nomas masku EUR 5,00 gadā.
8. Nolēma atsavināt Neretas novada pašvaldībai
piederošo zemes starpgabalu “Rinķišķi”, Pilskalnes
pagasts, Neretas novads, kas sastāv no zemes gabala 4.5 ha platībā (kadastra Nr. 3274 005 0150) ,
pārdodot to pieguļošā zemes gabala īpašniecei
R.K. par nosacīto cenu EUR 7074.00.
9. Nolēma iznomāt A.J. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Raiņa ielā 29, Neretas pagastā, Neretas novadā, ar kadastra Nr. 3270
007 0331 ar platību 0.48 ha, uz 5 gadiem, nosakot
nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.
10. Nolēma pārslēgt 2014.gada 29.decembra
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.131, nosakot par nomnieku N.B.
11. Nolēma iznomāt I. A. – Č. Neretas novada
pašvaldībai piekrītošo zemi zem ēkas, kadastra
Nr.3270 0070397, ar kopējo platību 0.0072 ha.
12. Nolēma iznomāt L.Č. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemi zem ēkas, kadastra
Nr.3270 0070397, ar kopējo platību 0.008 ha.

13. Nolēma iznomāt I.D. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemi zem ēkas, kadastra Nr.3270 0070397, ar kopējo platību
0.0082 ha.
14. Nolēma iznomāt E.U. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemi zem ēkas, kadastra Nr.3270 0070397, ar kopējo platību
0.017 ha.
15. Nolēma iznomāt L. Č. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību , kadastra Nr. 3270 007 0351 ar kopējo platību 0.034 ha.
16. Nolēma iznomāt K.O. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Centrs+ kapi” ( kadastra Nr. 3274 005 0139)
ar platību 0.5 ha un zemes vienību Nākotnes iela 33 (kadastra
Nr.32740050032) ar platību 0.4 ha.
17. Apstiprināja Valsts zemes dienesta kadastra informācijas
sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Upju iela
2”, Neretā, Neretas pagastā, (kadastra Nr. 3270 007 0463), platība 0.6536 ha, lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) un mainīja “Neretas pagasta
teritorijas plānojumā” minētajam nekustamajam īpašumam lietojuma mērķi no – vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (apzīmējums kartē DzS) uz – ražošanas un tehnisko
objektu apbūves teritorija (apzīmējuma kartē RRT). Neretas novada pašvaldība neiebilst “Sāls noliktavas” izbūvei minētajā īpašumā.
18. Noteica no 2020.gada 1.septembra Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai un Mazzalves pamatskolai izglītības procesu
organizēt klātienē atbilstoši A modelim. Klātienes mācību procesā visos izglītības līmeņos ievērot nepieciešamos drošības pasākumus, ievērot higiēnas prasības, personiskā veselības
stāvokļa uzraudzību un distancēšanās ievērošanu.
19. Apstiprināja Mazzalves pamatskolas pašvērtējuma ziņojumu.
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Neretas sociālā aprūpes centra teritorijā
izveidots trenažieru laukums
Ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu Neretas sociālā aprūpes centra teritorijā īstenots projekts “Aktīvās zonas
izveidošana pie Neretas sociālā aprūpes
centra” Nr. 19.-04.-AL08-A-019.2202000010, kura ietvaros rekonstruētas trīs
kāpnes (divas ārējās kāpnes un vienas
iekšējās kāpnes), bruģēts pievedceļš un
taciņa uz trenažieru laukumu, kā arī uzstādīti trenažieri dažādām muskuļu grupām. Tāpat ir galds un divi soli brīvā
laika pavadīšanai.
Bruģēšanas darbus un trenažieru uzstādīšanu veica SIA”Jards, savukārt kāpņu
atjaunošanu – SIA “Noillim”. Projekta kopējās izmaksas ir 29 334.77 EUR, t.sk. ES
finansējums – 26 401.29 EUR.
Trenažierus var izmantot visi novada iedzīvotāji, saudzīgi izturoties
pret uzstādītājām iekārtām un ievērojot tīrību un kārtību!
Daiga Naroga

Jauka atkalredzēšanās Mazzalves pamatskolā
1.septembrī Mazzalves pamatskolas skolēni uz skolu devās priecīgi, pārdomām bagāti un ar divējādām izjūtām. Nedaudz
satraukti, jo šis gads atšķirsies no pārējiem
sakarā ar Covid 19 riskiem pasaulē, bet priecīgi tādēļ, ka atkal var satikties ar skolotājiem
un draugiem. Šī diena bija saulaina, jauka un
papildināja mūsu prieku par atgriešanos
skolā. Devītajiem šis septembris ir pēdējais
šajā skolā, bet mazajiem ,,ķipariem”- pirmais.
Sākumā mēs satikāmies ar klases audzinātājiem un klasesbiedriem klases stundā.
Vēlāk mums bija jādodas uz nesen uzcelto
estrādi, kur notika svinīgais Zinību dienas
pasākums. 9.klases skolēni ieveda estrādē
īpašās ar Mazzalves pamatskolas logo rotātās
cepurītēs tērptos pirmklasniekus. Skolas direktors teica svētku uzrunu, un, klausoties
direktora stāstījumā, mēs sapratām - galvenais mums ir mācīties un iegūt labu izglītību.
Aivars Miezītis pasniedza Zelta pildspalvas
tām skolotājām, kuru audzēkņi izcīnījuši
aizvadītajā mācību gadā 1.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs – vēstures skolotājai Maijai Gabužai un
matemātikas skolotājai Silvijai Ivanovai par
skolēnu sekmīgu sagatavošanu olimpiādēm.
Īpašo balvu “Gada skolotājs 2020” šogad saņēma vēstures un pirmsskolas izglītības skolotāja Maija Gabuža. Īpaši tika sumināta
jaunā sporta skolotāja Diāna Voļnaga, kura
ir mūsu skolas absolvente.

Svētku brīdī mūs apciemoja leģendārais muižas barons, kurš arī mums novēlēja
labi izdevušos gadu, un muižas raganiņa,
kura visus izdancināja ar jautru kopdeju.
Bērni pasniedza ziedus savām skolotājām.
Kamēr vecākiem kamīnzālē notika skolas
vecāku sapulce, dienas otrajā daļā skolēniem
skolas pagalmā bija iespēja piedalīties erudītu spēlē šai draudzības un sadarbības
dienā projektā “Neretas novads – mūsu
mājas”. Tās bija interesantas nodarbības pa
dažādām ,,stacijām”. Skolotāji bija parūpējušies, lai šī diena būtu izdevusies. Visi skolēni,
izņemot paši mazākie, sadalījās pa grupām
un devās pa ,,stacijām” izpildīt dažādus uzdevumus - valodas spēles, atjautības uzde-

vumus, novadpētniecības un veiklības uzdevumus, mīklu minēšanu, zīmēšanas uzdevumus, alfabēta staciju. Katrā ,,stacijā”
pavadītais laiks bija apmēram 5 minūtes.
Stacijas vadīja mūsu skolotāji -tur bija gan
jautri, gan āķīgi uzdevumi, gan erudītas spēles. Mums ļoti patika, bija interesanti un neparasti. Bija patīkami būt kopā ar
skolasbiedriem. Pēc erudītu spēles mūs arī
apbalvoja ar nelielām balvām- īpašo barona
Hāna naudiņu, konfektēm un uzslavām.
Manuprāt, šī diena bija aizraujoša, jo pēc
ilgas neredzēšanās mēs atkal satikāmies un
tagad varēs ar prieku iesākt jauno mācību
gadu.
Jogita Rutka, 9.klases skolniece

2020. gada septembris

Neretas Novada Vēstis

5

1.septembris Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā
Šogad jaunā mācību gada sākums visās skolās ir neierastāks kā
citkārt, jo pasaulē joprojām esošās globālās pandēmijas Covid19
dēļ un ar to saistītajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem
mācību procesa organizēšanā būs jāievēro virkne piesardzības noteikumu. Taču tas neaptumšoja skolēnu atkalredzēšanās prieku
pēc ilgstošas neredzēšanās klātienē.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1.septembra svinīgais
pasākums notika skolas sporta stadionā, kur ir gana vietas, lai nedrūzmējoties vienuviet sapulcētos visu klašu skolēni.
Jaunais 2020./2021.mācību gads šogad Neretā ir iezīmīgs arī ar
to, ka darbu vidusskolas direktores amatā uzsāk Viktorija Trukša,
kas līdz šim veica direktores vietnieces mācību darbā pienākumus,
savukārt viņas vietā stājas skolotāja Edīte Dābola. Līdzšinējā direktore Laima Grebska, kas direktores amatā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādājusi 34 gadus, jaunajai direktorei vēlēja
izturību, pacietību, sirdsgudrību un spēju nepazaudēt cilvēcību.
Viktorija Trukša norādīja, ka šoruden jauno mācību gadu skolēni,
skolotāji un vecāki gaidīja īpašāk un nepacietīgāk, jo gandrīz divus
mēnešus mācības notika neierastos apstākļos, kas nebija vienkāršs
laiks nevienam – ne skolotājiem, ne skolēniem, ne viņu vecākiem.
Turklāt jaunais mācību cēliens nāk ar vēl kādu jaunu izaicinājumu 1., 4., 7.klasē pamatizglītībā un 10.klasē vidējā izglītībā skolēni mācīsies pēc kompetenču pieejā balstīta mācību satura.
Par tradīciju jau kļuvusi Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja ‘Riekstiņi”
vadītājas Ilzes Līdumas viesošanās pirmajā skolas dienā, mudinot
jauniešus pērles meklēt dzelmes dziļumā. Muzeja vadītāja pirmklasniekiem dāvināja atstarotājus.
Tāpat ik gadu Zinību dienā klātesošs ir Sēlpils iecirkņa prāvests, Neretas luterāņu draudzes mācītājs Aldis Pavlovičs. Viņš
novēlēja skolēniem būt labiem uztvērējiem un dzirdēt, tad viņi
būs arī labi raidītāji.
12.klases audzēkņu klases audzinātāja Inta Vasariņa aicināja
skolēnus saglabāt tādu zinātkāri kā pirmajā klasē un izjust tādu
pašu atbildību, kāda tā ir vecākiem, savukārt 1.klases audzinātāja
Sandra Kalniņa vēlēja pacietību un līdzjūtību citam pret citu.
Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis vēlēja radošām idejām bagātu mācību gadu, labas sekmes un sasniegumus
mācībās, vienlaikus uzsverot, ka pagājušais pusgads nav bijis

viegls un paužot cerību, ka neatkārtosies pēdējo mēnešu pārbaudījumi, kas prasījuši būtisku mācību procesa pārkārtošanu. Pašvaldības vadītājs pauda gandarījumu un lepnumu par skolas
panākumiem olimpiādēs un sportā, uzsverot, ka to pamatā ir skolotāju, skolēnu un vecāku kopdarbība.
Svinīgajā pasākumā pašvaldības motivācijas apbalvojumu “ Lielo
pūci” saņēma Kārlis Plusniņš, Samanta Cvetkova, Trīna Pavloviča
un Monta Apeināne. Atzinības rakstus un pateicības par sasniegumiem olimpiādēs, radošajos konkursos, zinātniski pētniecisko
darbu konkursos pasniedza Tabitai Ragelei, Patrikam Punduram,
Luīzei Liepiņai, Laurim Ozolam, Gabrielai Ignatikai, Elīnai Regutei,
Raivo Sprostiņam, Robertam Rūdolfam Apiņam, Rūtai Leitei, Līvai
Martai Klibiķei, Martai Ragelei un Robertam Mačekam.
“Zelta pildspalvu”, kas ir pašvaldības motivācijas apbalvojums pedagogiem darbam ar talantīgiem bērniem un ko piešķir skolotājiem
par izglītojamiem, kuri ieguvuši 1.vietu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un/vai zinātniski pētniecisko darbu konkursos,
šogad pasniedza Ditai Pavlovičai, Sandrai Silavai, Anitai Dālderei, Viktorijai Trukšai un Sandrai Lozinai. Egijai Apiņai tika pasniegts Atzinības raksts par skolēnu sagatavošanu skolēnu jaunrades konkursam.
Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Daiga Naroga

Nobruģēts laukums pie Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas kopmītnēm
Neretas pagasta pārvalde šī gada sākumā, sastādot budžetu, bija ieplānojusi veikt Nereta Jāņa Jaunsudrabiņa vi-

dusskolas kopmītņu un sākumskolas laukumu rekonstrukciju.
10.septembrī Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes pienākumu izpildītāja Dace Lapuka, būvinspektore Silvija
Sprinģe, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
un pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis apsekoja objektu, un projekts “Vieta sabiedriskām aktivitātēm”, kas paredzēja laukuma pārbūvi, ir īstenots.
Laukumā pie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
kopmītnēm bija grunts segums, kas sausā laikā putēja, bet
pēc lietus pārmirka un veidoja dubļus, tāpēc, lai uzlabotu
komfortablāku pārvietošanos pa laukumu, bija nepieciešams to pārbūvēt. Pēc laukuma pārbūves tam ir bruģakmens
segums.
Darbus veica SIA “CBB” par 18919.62 EUR (bez PVN).
Daiga Naroga
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Meistardarbnīca ar vaska smaržu pie
Alvja Možeika
1.augustā Neretas pagasta “Stērķēnos” pulcējās cilvēku pulciņš ar mērķi piedalīties bišu produktu pārstrādes 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 savās
mājās uzņēma biškopis jau trešajā paaudzē Alvis Možeiks un
viņa kundze.
Meistardarbnīcas apmeklētājiem bija iespēja uzzināt daudzas interesantas lietas par biškopību, par to, kā saimnieko
zemnieku saimniecībā “Stērķēni”. Ar biškopību Možeiku
saimē nodarbojas jau no 1937.gada. Pieredze uzkrāta. Apskatījām interesantu augu – ežziežu – lauku, kas ir galvenā bišu
medus vākšanas vieta jūlijā un augustā. Ežziedes Možeiki sēj
speciāli bitēm. Uzzinājām arī, kā saimnieks darbojas, lai pasargātu bites no kaitēkļiem.
Iepazinām visu bišu produkciju – dažādus ziedputekšņus,
bišu maizi, propolisu, vasku un, protams, dažādus medus. Uzzinājām, kā katru produktu iegūst. Arī nogaršojām. Bija iespēja
redzēt, kā medu noņem no šūnām, kā to izsviež. Paši lējām
vaska sveces dažādās formiņās un ritinājām vaska sveces no
vaska plāksnītēm.
Par darbošanos katrs saņēmām ļoti mīļu dāvaniņu – pašu izlietās un saritinātās vaska sveces, kā arī medus burciņu un saimnieces meistarīgi izlietu skaistu vaska sveci.
Paldies viesmīlīgajiem “Stērķēnu” māju saimniekiem par sirs-

Alvis Možeiks (pirmais no kreisās puses) interesentiem atklāj
bišu produktu pārstrādes noslēpumus
nīgo uzņemšanu un Alvim Možeikam par fantastiski novadīto
meistardarbnīcu!
Nākammēnes tiksimies 24.septembrī Neretā zemnieku saimniecībā “Čaidāni”, kur pie Raimonda Leiša izzināsim piena pārstrādes noslēpumus.
Žanna Miezīte

Aizvadīts autofotoorientēšanās brauciens
“Mazzalve – Pilskalne – Nereta – Mazzalve”
Autofotoorientēšanās braucieni Ērberģē pamazām veidojas par tradīciju.
22. augustā pie Ērberģes muižas uz
startu jau trešo gadu pēc kārtas pulcējās paši azartiskākie un atraktīvākie
braukt gribētāji. Šoreiz brauciena dalībnieki apmeklēja un iepazina Pilskalnes
pagastu un daļu Neretas, paviesojoties
arī Gricgales Medņukrogā un Neretas
novada novadpētniecības muzejā. Komandu dalībniekus te gaidīja īpaši uzdevumi, par kuriem varēja nopelnīt
papildus punktus. Šajā reizē noteicošais
bija pacietība un precizitāte. Arī ieguldītais darbs pie komandas un auto noformējuma “nesa augļus”, jo tas tika
vērtēts un deva papildus punktus. Protams, svarīga ir arī pieredze. Otro gadu
pēc kārtas “laurus plūca” Zariņu ģimene jeb komanda “Zars”, otrā vieta
Vegneru ģimenei jeb komandai “Dzeltens”, trešā vieta komandai “Bitītes”,
kurā startēja 5 māsīcas. Īpašas balvas
par noformējumu saņēma Dzintras Pieteres komanda, kura šogad startēja kā
“Svītraino reiss”, Agnijas un Arņa Baltaču ģimene - šogad startēja kā “Ziedu
bērni”, kā arī komanda “Trakas vistas”,

kurā bija apvienojušās meitenes no kaimiņu pagastiem. Paldies par palīdzību
pasākuma organizēšanā un norisē Evitai Mazjānei, Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītājai Lidijai
Ozoliņai un ikgadējiem, atsaucīgajiem

palīgiem - Zeltītei, Anitai, Žannai un
Astrai Vinovskai. Uz tikšanos nākamajā
gadā!
Solveiga Koklevska, kultūras darba
organizatore Mazzalves pagastā

2020. gada septembris

Neretas Novada Vēstis

7

Koncerts Stārķu ceļam Lielzalves muižā
Tuvojoties nedēļas nogalei, prāts kļūst
nemierīgs arī cilvēkiem senioru gados. Tā
kā ilgas, tā kā nostalģija, tāds kā nemiers
iekrīt galvā un sirdī. Prāts sāk tiekties pēc
svētkiem, jo vadīta darbīga nedēļa. Cilvēkam vajag pārmaiņas ikdienā. Kurp doties? Ko darīt? Jāpalasa afišas un jāizlemj,
kas kuro reizi vairāk piemērots atpūtai,
komunikācijai ar draugiem, radiem, kaimiņiem.
Sestdienas, 22. augusta pievakarē,
biedrības “Sēļu klubs” vadītājas Ilmas Svilānes aicinājums uz pirmo koncertu Lielzalves muižā izklausījās romantiski un
intriģējoši.. Jaukais laiks klausītājus pulcināja parkā pie muižas kungu mājas. Pasākuma nosaukums „Vasaras mūzika
stārķu ceļam”. Tajā ieskanējās tuvā vasaras
aiziešana - ar nelielu nožēlu un mazliet
skumjām, bet arī ar cerībām, ka mums un
visiem, kas pošas jaunām gaitām, priekšā
daudz aizraujošu tikšanos un jaunu emociju, piedzīvojumu, atklāsmes un uzvaru.
Pasākuma nosaukumā arī vēlējums, lai
veiksmīgs un drošs ir ceļš putnu un cilvēkbērnu lidojumam. Apstiprinājums
pārliecībai, ka mēs vienmēr gaidām viņus
atgriežamies mājās, lai kur ceļotāji būtu
aizdevušies.
Koncertā zem muižas parka lielajiem
kokiem izskanēja pazīstamas melodijas,
ko izpildīja Jēkabpils tautas teātra dziedošais aktieris un režisors Pēteris Draņevičs
un Aleksandrs Gors. Klausītāju atsaucība
koncerta augusta novakares gaisotni darīja jo pievilcīgāku. Noslēgumā pasākuma
organizatori, mūziķi un dzejas lasītāji sa-

ņēma daudz pateicības vārdu. Šis kopā
pavadītais vakars zem Lielzalves muižas
sirmo koku galotnēm un Zalves mākoņu
debesīm paliks atmiņā kā labestības un
prieka stundas.
Vasaras mūzika izskanēja, bet sirmā
skola Ilgas Ceras pavadībā aicināja iekšā.
Tik daudz emociju un tikšanās prieka! To
grūti izstāstīt, jo kā gan aprakstīt daudzo
apmeklētāju izjūtas viņu sirdīs, kur katram savas atmiņas un iespaidi? To visu
vērojot no malas nāk prātā dīvaina doma,
– kas būtu šī muižas māja pēc aizritējušiem simts gadiem, ja tā nebūtu bijusi
skola? Tieši skola spējusi piepildīt māju ar
to neredzamo saturu, kas pārspēj un pār-

klāj zudušās materiālās lietas. Mēs, Sēļu
kluba dalībnieki, esam te, lai savienotu un
celtu gaismā Lielzalves muižas un Zalves
skolas materiālās un nemateriālās vērtības. Tās ir Zalves un arī visas Sēlijas bagātība, ko tikai tagad mēs pakāpeniski
sākam apjaust un novērtēt.
Ikkatrs cilvēks saprot, cik liela nozīme
mūsu labsajūtai ir sakārtota apkārtējā
vide. Tādēļ Ilma Svilāne un Ilga Cera organizē Zalves muižas un parka sakopšanas talkas, saņemot atbalstu gan no
Zalves pagasta pārvaldes, gan novada pašvaldības. Ar saimnieku – pagasta – finansiālu atbalstu tiek realizēts parka vārtu
sakārtošanas projekts. Bijuši ieteikumi
restaurēt parka vārtus, bet restaurācija ir
atjaunošana sākotnējā izskatā. Tagadējie
muižas nomnieki pat nezina, kādi vārti
izskatījušies, bet pēc nostāstiem neko
nevar restaurēt. Tādēļ šobrīd var nostiprināt vārtu saglabājušos stabus, novākt
gruvešus, kas jāizdara vēl šajā rudenī.
Muižas parka sakopšanas talkā šī gada
15.augustā klātesošie te atklāja ugunskura
vietu, kura veidota no vārtu stabu sadrupušo ķieģeļu lauskām. Tā soli pa solim
kopīgiem spēkiem Lielzalves muiža
lēnām un secīgi kļūst sakoptāka, skaistāka, dzīvāka. Paldies visiem un ikvienam
par skaisto koncertu, nu jau redzami
kopto parku, par sirds siltumu un uzņēmību! Paldies katram zalvietim par ieguldījumu, veikumu šīs vietas atdzīvināšanā!
Koncertā klausījās un notiekošo vēroja
Lidija Ozoliņa

Diksilenda grupa “Sunny Groovie Dixie”
koncertē Neretā
Pēdējā augusta svētdienā Neretas kultūras namā viesojās vienīgais Latvijā profesionāli un aktīvi muzicējošā New
Orleans Stomp Dixie stila diksilenda
grupa „Sunny Groove Dixie”. Diksilendā
apvienojušies seši mūziķi, spilgti Latvijas
pūšaminstrumentālisti un sitaminstrumentālisti.
Par diksilendu daudziem izveidojies
maldīgs priekšstats, tā stāsta pats grupas
vadītājs Jānis Retenais, daudzi domā, ka
tā ir “novecojusi’’ mūzika. Taču, klausoties skaņdarbus, varēja atpazīt daudz populāru melodiju, kuras bieži ir dzirdētas.
Koncerta laikā grupas vadītājs, kas reizē
bija arī koncerta vadītājs, pastāstīja par
diksilenda rašanos vēsturi, kā arī, kāpēc
tieši ir šādi instrumenti grupā un kāda ir
to loma spēlējot. Diksilends ir kolektīva
māksla, kolektīva improvizācija, turklāt

tas ir agrīnais džeza stils. Tāpat kā džezā
arī diksilends no mūziķa pieprasa zibenīgu reakciju, perfektu dzirdi, spēju muzicēt ansamblī, turklāt - spēlēt vienkārši.
Lai varētu kārtīgi izbaudīt katra instrumenta spēli ar solo gabaliem, tad šis skaņdarbs bija ‘’All of me’’, ko savulaik

izpildīja pats Lūiss Ārmstrongs. Protams,
koncertā tika izpildītas arī latviešu dziesmas, kuras varēja dziedāt līdzi. Koncertu
noslēdza ar tautā populāru, lustīgu
dziesmu ‘’Hello Dolly’’.
Inita Kalniņa
Neretas kultūras nama vadītāja
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“Riekstiņos” atzīmē Jāņa Jaunsudrabiņa
dzimšanas dienu

Vasaras izskaņā jau par tradīciju ir kļuvusi viesošanās Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”, kur Jāņa Jaunsudrabiņa
daiļrades cienītāji viesojas, lai atcerētos
un pieminētu dižā novadnieka dzimšanas
dienu.

Rakstnieka un gleznotāja J.Jaunsudrabiņa atceres pasākums aizsākās Ķišku
kapos, kur Neretas pagasta pārvaldes p.i.
Rolands Klibiķis u.c. atnākušie, par spīti
lietum un drēgnajam laikam bija ieradušies un nolika ziedus un iededza svecītes

uz J.Jaunsudrabiņa, kā arī uz “Baltajā grāmatā” aprakstīto Klibā Jurkas un Pēterīša
kapavietām.
Muzeja vadītāja Ilze Līduma šogad pasākumam bija izraudzījusies nosaukumu
“Jaunsudrabiņš atkal bērnības zemē”. Aija
Kalnāre lasīja fragmentus no rakstnieka
apcerēm par bērnības zemi no grāmatām
“Mana dzīve” un “Baltā grāmata”.
Neretas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” (vadītāja Inita Kalniņa) šajā pasākumā pirmo reizi raitā solī izdejoja
un plašākai publikai parādīja jaunos tērpus. I.Kalniņa pateicas pašvaldībai par
piešķirto finansējumu jaunu tērpu iegādei!
Par muzikālo noskaņu rūpējās Zigurds
un Klāvs Kalnāres, kā arī mūziķe Beāte
Vitkovska – Kaktiņa.
Kā ierasts, pasākums noslēdzās ar “pupiņu balli” . Neviens no pasākuma neaizgāja pacienāts ar pupiņām un īpašo
“Riekstiņu” tēju!
Daiga Naroga

Mazzalves pamatskolas skolēni tiekas
ar dzejnieci Inesi Zanderi
Septembris ir Dzejas mēnesis visā Latvijā. Arī Mazzalves pamatskolā skolēni
ar skolotājām runā par dzejniekiem un
dzeju. Šogad lielāku vērību veltījām dzejnieces Ineses Zanderes dzejas grāmatām,
lasījām viņas dzeju, paši rakstījām dzejoļus un tos noformējām. Tātad gatavojāmies tikties ar pašu dzejnieci.
Un 11. septembrī Mazzalves pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Silviju Lisovsku apmeklēja muzeju ,,Riekstiņi”, lai
redzētu dzejnieci Inesi Zanderi. Dzejniece ir personība, tāpēc skolēni klausījās
atmiņas par viņas bērnību, viņas valodu,
dzirdēja vārdu spēles, izprata dzejas ritmiku. Skolēni ieklausījās dzejnieces lasījumos, ik pa brīdim paši iesaistījās vārdu
ar atskaņām veidošanā. Pēc pasākuma Sabīne Drevinska un Agnija Misūne lasīja
savu dzeju dzejniecei. Dzejniece meitenes
uzslavēja par vērīgumu, skatoties dabā,
redzot neparasto, uzslavēja arī par bagāto
vārdu krājumu.
Šajā gadā Dzejas dienu sauklis ,, Dzeja
dziedē’’. Varbūt. Kaut gan gribētos teikt, ka
dzeja bagātina cilvēku. Ko saka Inese Zandere par Dzejas dienām: ,, … man liekas,
ka galvenā Dzejas dienu jēga un būtība ir
tāda, ka cilvēki sastop dzejniekus, redz un

apskata viņus, sajūt viņus kā fiziskas, reālas būtnes, dzird viņu balsi.’’ Un tam mēs
piekrītam, jo ne katru dienu vaigā skatāma īsta dzejniece. Mums tāda izdevība
bija, tāpēc paldies sakām Ilzei Līdumai.

Savukārt dzejniece priecājās par Mazzalves krāšņajām dālijām un skaisto kladi,
kurā varēs tapt jauni uzmetumi dzejas
rindām.
Silvija Lisovska
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Mazzalvieši iepazīst Ziemeļkurzemi
veica daudzus braucienus Zviedru cepurē ar rodeļiem un bagijiem.
Tā bija vēl viena jauka un izdevusies, iespaidiem bagāta
diena, kas noteikti paliks ilgi atmiņā pat pēc skolas beigšanas.
4.septembrī grupa Mazzalves pamatskolas skolēnu ar skolotāju Sandru Lozinu devās ekskursijā uz Ziemeļkurzemi ar mērķi iepazīties ar šī Latvijas
reģiona kultūrvēsturiskajiem un ģeoloģiskajiem objektiem programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros.
Pirmā pietura bija Jaunmoku pils, kur
skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā saistībā ar Mammasdabas projektu. Tika izmēģināts iepūst medību taurē, kas izdevās tikai
vienam skolēnam – Ralfam, tika noteikti
dzīvnieku kažoku fragmentu piederība , darbojoties komandās, tika iepazīts Meža muzejs
ar
dažādiem
interesantiem
uzdevumiem. Uzzinājām arī pils vēsturi. Noslēgumā apmeklējām izstādi 100 deķi Latvijas simtgadei. Ar izbrīnu secinājām, ka
paklājus var aust arī no telefonu austiņām,
maizes derīguma plastmasiņām, vadiem,
ārstniecības augiem utt.
Tad devāmies uz Sabili, kur vides gida pavadībā iepazināmies ar Sabiles pilsētu.
Noslēdzošā dienas daļa tika aizvadīta pie
Ventas rumbas – platākā ūdenskrituma Eiropā, kā arī pastaigā pa Kuldīgas vecpilsētu.
Neiztika bez “izpriecu daļas “, kur skolēni

Sandra Lozina
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Artis Robežnieks uzstājas
ar koncertprogrammu Sproģos
4.septembrī pie Sproģu Saieta nama notika aktiera Arta Robežnieka koncerts, kurā viņš klausītājus priecēja ar dziesmām
un Aleksandra Čaka dzejas lasījumiem.
Aleksandra Čaka dzejas valdzinājums uzrunā ne tikai skolēnus - dzejnieka smalkais, vērīgais dzīves tvērums ir tuvs plašam
cienītāju lokam, ko apliecina visai kupli apmeklētais pasākums,
un, ja vēl to lasa aktieris, kurš par Čaka ilggadēju daiļrades popularizēšanu ir saņēmis Aleksandra Čaka balvu, tad tam ir vēl
jo īpašāks skanējums.
Dziesmās un dzejā atdzīvojās Čaka iemīļoto reāliju pasaule
– ielas, kioski, notekcaurules, afišu stabi, ko caurvij dzejnieka
maigais un saudzīgais humors, labdabīgie, dažkārt zobgalīgie
smiekli, kas vienlaikus neievaino, tikai paspilgtina kāda dzejas
tēla īpatnību vai rakstura iezīmi.
Daiga Naroga

Andra Baltača dzejiski muzikālais
sveiciens Ērberģes muižā

Kā tradicionāli katru mēnesi pēdējā laikā, arī septembrī Ērberģes muižas estrādē uzstājās kāds tautā iemīļots latviešu mūziķis, šoreiz Dzejas dienu noskaņās 11.septembrī kupli
apmeklēto klausītāju pulku priecēja grupas “Baltie lāči” vadošais

solists Andris Baltacis un akordeonists Aldis Ķīse.
Latgales šlāgermūzikas grupa “Baltie lāči” un solists Andris Baltacis dzied un spēlē tautā mīlētas un
populāras dziesmas, tautasdziesmu apdares un arī
pašu komponētas dziesmas. “Balto lāču” dziedātās
dziesmas jau četrus gadus ir Latvijas Šlāgermūzikas
aptaujas gada laureātes, mūziķi piedalījušies vairākās koncertprogrammās, septiņu darbības gadu
laikā izdoti trīs mūzikas albumi. Andris Baltacis cilvēks, kas uzskatāms par vienu no Latgales darbīguma un radošā gara vizītkartēm. Darbošanos sācis
kā tautas muzikants no laukiem, Baltacis ir pazīstams un klausītāju iemīļots visā valstī, jo viņš prot
dāvināt klausītājiem to, kas visvairāk nepieciešams
– sirds siltumu un patīkamas melodijas lieliskā
sniegumā. Savdabīgi, ka katru muzikālo sniegumu
mūziķis saistīja ar savas dzejas lasījumiem – liriskiem, humora pilniem, ļoti sirsnīgiem.
Ērberģē bija neliels Baltaču salidojums – savu
uzvārda brāli klausīties bija atbraukuši gan Mazzalves, gan Pilskalnes Baltači. Pēc koncerta Baltaču
dzimtas pārstāvji iemūžināja sevi kopbildē un dāvāja Andrim Baltacim pašceptas spēka maizes kukuli. Tas bija
tiešām mīļi.
Žanna Miezīte

Dzejas dienas Pilskalnē
Ar dzeju, dziesmām un rudenīgiem ziediem aizvadīts Dzejas
dienu pasākums .Šogad dzejas dienu moto ir “Dzeja dziedē”.
Pilskalnē dzejas dienu pasākums notika 10. septembrī skolas
mazajā zālītē. Pasākuma viesi bija Jēkabpils tautas teātra dziedošais aktieris – Pēteris Dranēvičs , kur muzikālo pavadījumu
spēlēja – Aleksandrs Gors.
Līdzās sarunām par dzeju, radošumu skanēja dziesmas ar
latviešu dzejnieku tekstiem. dzejoļi par pašu galveno, par mīles-

tību , par to dievišķo sajūtu, kuru mums ikvienam lemts dzīvē
piedzīvot.
Visskaistākie rudens ziedi bija pateicība par kopā pavadītu
brīdi.
Liels paldies visiem par piedalīšanos Dzejas dienu pasākumā!
Bibliotēkas vadītāja
Rasma Strode
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No 2020.gada 18.septembra Ērberģes
pasta nodaļa pēc remonta atsāk darbu
iepriekšējās telpās – Ainās
Pēc veiksmīgas remontdarbu realizācijas
sadarbībā ar Mazzalves pagasta pārvaldi
Neretas novada Mazzalves pagasta Ērberģes
pasta nodaļa no pagaidu telpām Liepu ielā
2 pārcelsies atpakaļ uz savu iepriekšējo atrašanās vietu Ainās un atsāks tajā pasta pakalpojumu sniegšanu no 2020.gada
18.septembra. Izremontētās telpas ir komfortablas, nodrošinot ērtu pieejamību klientiem ar kustību traucējumiem un jaunajiem
vecākiem ar bērnu ratiņiem. Nodaļas darbalaiks paliek nemainīgs, taču, lai sekmīgi
nodrošinātu telpu maiņu un nepieciešamos
pārcelšanās darbus, 17. un 18.septembrī
plānotas darbalaika izmaiņas.
Uzlabojot klientu un darbinieku ērtības,
Ērberģes pasta nodaļa pēc remonta, kas īstenots kopīgi ar Mazzalves pagasta pārvaldi,
no 18.septembra atsāk darbu savās iepriekšējās telpās Ainās. Atjaunotās pasta nodaļas
klientu zonā ir izvietoti atvērtā tipa stendi,
ļaujot tuvāk aplūkot izvēlētās preces un ie-

pazīt preses izdevumus, turklāt telpas ir ērti
pieejamas visiem klientiem – arī apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem.
Lai nodrošinātu Ērberģes pasta nodaļas
veiksmīgu pārcelšanu, 17.septembrī nodaļa
apmeklētājus pagaidu telpās Liepu ielā 2 apkalpos no plkst.8 līdz 10, savukārt Ainās
klientus gaidīs 18.jūlijā no plkst.10
Ērberģes pasta nodaļa pēc remonta strādās tāpat kā līdz šim – katru darbdienu no
plkst.8 līdz 9 un no plkst.10 līdz 13
Latvijas Pasts pēdējos gados aktīvi īsteno
pasta pakalpojumu servisa un vides modernizācijas darbus dažādās Latvijas vietās
Par VAS Latvijas Pasts
Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta
pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma
pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu,
eksprespasta,

maksājumu, preses, mazumtirdzniecības
un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir
valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā
strādā ap 3400 darbinieku. Uzņēmuma
iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām
tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles
mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās
pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju
Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.
Sīkākai informācijai:
Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja
Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371
26722585
E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv
twitter.com/latvijas_pasts |
facebook.com/latvijas.pasts |
instagram.com/latvijas_pasts

Izglītots darbinieks ir labākais prettrieciens kiberuzbrukumiem reālajā dzīvē
14. septembrī Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija Latvijā CERT.LV aizsāk izglītojošo kampaņu “Kiberdrošība darbavietā”. Kampaņas pamatvēstījums ir vienkāršs: aktualizēt
drošus interneta lietošanas pamatprincipus ikviena cilvēka darbavietā,
veicināt sabiedrības izpratni par kiberdrošību un iespējamiem riskiem,
kā arī parūpēties par kritiskās domāšanas un uzticības saišu proporcionālu līdzsvaru internetā.
CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina skaidro: “Labāka izpratne par
savām darbībām interneta vidē ir visdrošākais vairogs pret izsmalcinātiem kiberuzbrukumiem šodien, kad mūsu ikdienas neatņemama
sastāvdaļa ir komunikācija viedierīcēs un attālināts darbs. Lai sevi pasargātu no ļaundariem internetā, nav nepieciešams apgūt sarežģītu teoriju vai mācīties programmēšanu augstskolā – mēs katrs varam sevi
pasargāt, tāpēc šajā kampaņā eksperti un sabiedrībā populāri cilvēki
dalīsies ar ieteikumiem, zināšanām un pieredzi, kā to labāk izdarīt.”
Kampaņas laikā radīti trīs jaunvārdi – “parolīze”, “muļķerēšana” un
“spaidonis”, kas izteiksmīgi brīdina par iespējamajām sekām, ja nekādi
drošības pasākumi netiek ievēroti. Apkopotā informācija CERT.LV ikmēneša apskatos liecina, ka cilvēki un uzņēmumi ik gadu cieš materiālus zaudējumus, jo, neievērojot drošus paroļu izveides
pamatprincipus, paralizē jeb “parolizē” darba vai savu personīgo kibervidi. Tāpat katru gadu turpina pieaugt pikšķerēšanas jeb sensitīvas
informācijas izvilināšanas mēģinājumi, tāpēc svarīgi ir atpazīt “muļķerēšanu” un neiekrist izliktajās lamatās.
Interneta lietotāji joprojām uzķeras gan uz klasiskiem, gan arvien
radošākiem informācijas izmānīšanas veidiem, – aiz neuzmanības
ļaundariem uzdāvinot savu bankas konta informāciju, savus personas
datus un citu sensitīvu saturu. Piemēram, viedierīču lietotāji joprojām
atsaucas uz saņemtajām īsziņām tālrunī un spiež uz saitēm, kas nemanāmi aizved uz viltus mājaslapām. Neapdomīgi klikšķinot uz saitēm,
attēliem vai pielikumā pievienotiem dokumentiem, ikviens var kļūt par
“spaidoni”, tādējādi radot priekšrocības kibernoziedzniekiem.

Kampaņa ilgs četras nedēļas, uzrunājot sabiedrību ar īpašu video,
reklāmas un rakstu palīdzību, kur eksperti skaidros, kā veidot noturīgus
un efektīvus kiberdrošības paradumus, kā vislabāk rūpēties par savu
iekārtu drošību, kā veidot efektīvas paroles un atcerēties tās.
Lai nesaskartos ar “parolīzes” sekām, nekļūtu par “spaidoni” un neciestu no “muļķerēšanas”, kampaņas organizētāji aicina kritiski izvērtēt
visu internetā sastopamo informāciju!
Vairāk par kampaņu un tās laikā plānotajām aktivitātēm tīmekļvietnē – www.parolize.lv. Šajā vietnē atradīsiet arī digitālo rokasgrāmatu, kur interaktīvā veidā darba ņēmēji un darba devēji varēs
iepazīties ar kiberdrošības pamatlietām, aizpildot testus un pārbaudot
savas zināšanas praksē.
Informatīvo atbalstu kampaņas realizācijā sniedz Aizsardzības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkls,
Izglītības ministrija, Valsts policija, LU Matemātikas un informātikas
institūta Tīklu risinājumu daļa (NIC) un Akadēmiskā tīkla laboratorija
SigmaNet, SIA Tet un Drossinternets.lv.
CERT.LV - Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas
institūcija Latvijā, dibināta 2006. gadā, ir „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” (LU MII) struktūrvienība, kas darbojas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pakļautībā IT drošības
likuma ietvaros. CERT.LV misija ir veicināt informācijas tehnoloģiju drošību Latvijā.
Kopš 2018. gada CERT.LV ir atbildīga par projekta „Latvijas kiberdrošības spēju uzlabošana” (INEA/CEF/ICT/A2017/1528784) īstenošanu Latvijā. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumenta.
Papildu informācijai: CERT.LV sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Madara Grinvalde, tel. +371 29289510, e-pasts madara.grinvalde@cert.lv.
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Tēva diena Ērberģē
Lai arī svētdien rīts atausa visai pelēcīgs un vējains, tomēr
dienas vidū starp mākoņiem uzspīdēja saulīte, aicinot mazzalviešus doties uz Tēva dienai veltīto pasākumu. Šogad pasākumā
piedalījās septiņas ģimenes, no kurām divas bija īpaši kupli pārstāvētas. Enijai un Renāram līdzi bija ieradusies arī “atbalsta komanda” – omīte un opītis. Arī Rihardam līdzi bija omīte un
opītis, bet tā kā tētim šī bija darba diena, tad opim vajadzēja
“pārstāvēt” tēti, ņemot dalību visās aktivitātēs. Savukārt, Esmeralda bija atnākusi kopā ar mammu. Pasākums sākās ar kopīgu
sportisku “iesildīšanos” mūzikas pavadījumā. Pēc iesildīšanās
tētiem vajadzēja parādīt savas prasmes dažādās aktivitātēs gan
kopā ar ģimeni, gan arī individuāli. Kopā ar ģimeni no koka iesmiņiem un dzijas vajadzēja kopīgi uzmeistarot “zirneklīša
tīklu”. Katrā no šiem “tīkliņiem” līdz pasākuma beigām “saradās”
8 krāsu zirneklīši - katrs kā atzīme par dalību kādā no aktivitātēm. Kopā ar bērniem bija jādodas “fotomedībās” muižas apkārtnē un parka takās kopīgi meklējot uzdevumos dotās vietas
un lietas. Bija arī vairāki individuāli veiklības un prasmju pārbaudījumi.
Savukārt mammas kopā ar bērniem dekorēja Tēta lietu kastītes, Vēlāk, tās pirms pasniegšanas prezentējot, bija jāpastāsta,
ko Tēti kastītēs varētu glabāt. Kastītes bija tapušas viena par otru
skaistākas - Tēta saldumiem, atslēgām, kā arī atmiņu glabāšanai.

Vēl mammas paspēja uzmeistarot papīra rozītes. Tās vēlāk rotāja
tētu cepures fotografējoties kopā ar ģimeni. Bērni piedalījās loterijā, saņemot nelielas balviņas. Šķiet, 2 stundas paskrēja nemanot. Noslēgumā “ģimenes galvas” saņēma pateicību par
dalību pasākumā ar nomināciju, kas tika piešķirta ņemot vērā
katra sniegumu. Paldies ģimenēm, kas apmeklēja pasākumu!
Paldies arī maniem palīgiem – Elitai, Anitai, Dzintrai un Astrai!
Solveiga Koklevska

Startēs autoceļojums „Renesanse Sēlijā”

Svētdien, 4. oktobrī, aicinām uz renesanses periodam veltītu
piedzīvojumu, kam jāatvēl visa skaistā oktobra svētdiena. Sākums – Neretas novada novadpētniecības muzejā, Neretā, Ziedu
ielā 11.

Dienas programmā:
Pl. 10. 30 – Dr.hist. Mārītes Jakovļevas lekcija „Renesanses
periods Sēlijā”, diskusija par izstrādāto autoceļojuma maršrutu
un kafijas pauze pirms brauciena.
Pl. 12. 30 – Izbraucam autoceļojuma „Renesanse Sēlijā” atklāšanas braucienā! Būsim pirmatklājēji. Braucienu vadīs maršruta izstrādātājs Jānis Dzimtais, tādēļ par garlaicību sūdzēties
nevarēsim.
Brauciena noslēgums paredzēts Ēģiptē (tajā, kas atrodas Medumu pagastā), līdz kurai plānojam nokļūt vēl dienas gaišajā
daļā.
Visiem dienas dalībniekiem ir vairāki lūgumi:
Vispirms, paņemam līdzi kaut ko garšīgu kafijas pauzei. Neretas
novada muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa laipni nodrošina ne tikai
telpas, bet arī tēju un kafiju, par ko viņai neizsakāms paldies!
Par ēdienu gan jārūpējas pašiem. Pie tam – kāda uzkoda noderēs arī brauciena laikā.
Braucienā dodamies katrs ar savu auto, speciāls transports
netiek nodrošināts. Tādēļ dalībniekiem lūdzam pārbaudīt sava
auto tehnisko stāvokli un degvielas daudzumu bākā. Tāpat –
nodrošināmies ar piemērotiem apaviem un apģērbu, jo ceļojuma objekti būs neparasti. To apskate saistīsies gan ar brīvdienu krūmājā, gan, iespējams, kādā nelielā ūdenskrātuvē.
Apzināmies, ka par drošību šī brauciena laikā atbild katrs dalībnieks pats, tas ir piedzīvojums un atklājums, nevis labi iebraukts tūrisma lielceļš.
Tiekamies!
Ieva Jātniece
t.29548967
ieva.jatniece@gmail.com
Pasākums notiek projekta „Renesanses periods Sēlijas austrumos” ietvaros, to finansiāli atbalsta Latvijas valsts mežu un
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales kultūras programma 2020 un Jēkabpils novada pašvaldība
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Bīskapa vizitācija Neretas
Romas katoļu baznīcas
20 gadu jubilejā 2020.gada
4.oktobrī, plkst. 14.00.
Pagodināsim Dievu pateicībā
par visu!
Visi sirsnīgi aicināti!
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Sestdienas sarunas muzejā septembrī
Šoreiz – par dzeju, dzejas radīšanu un
novadniekiem. Profesionāliem dzejniekiem
un tiem, kuri rada dzeju hobija līmenī. Kā
jau dzejas mēnesī šī bija Sestdienas sarunu
muzejā tēma 2020.gada 12.septembrī Neretas novada novadpētniecības muzejā.
Ar ko atšķiras profesionāļa radīts dzejolis
no dzejoļa, ko radījis cilvēks, strādādams
lauku darbus, vakara atpūtā pēc intensīvas
darba dienas vai slimības gultā? Manuprāt,
atšķirības nav, jo dzeju nevar uzrakstīt pēc
pasūtījuma. Tā top tad, kad autoram ir ko
sacīt dzejas valodā. Šogad Dzejas dienu
moto “Dzeja dziedē” sasaucas ar dažiem
dzejas uzdevumiem – dot spēku gan autoram, gan lasītājam ikdienā, skumju brīdī,
slimībā, uzmundrināt vājuma mirklī.
Ne velti pieminam izcilos neretiešus Jāni
Jaunsudrabiņu, Veltu Tomu, Jāni Veseli,
Zentu Liepu kā dzejniekus, kuru vārsmas
garīgi stiprināja un stiprina tautiešus visā pasaulē, tai skaitā Latvijā. Prieku lasītājiem sagādā Imanta Auziņa, Veltas Kaltiņas dzeja.
Mazāk zināma, varbūt nedaudz aizmirstībā
nogrimusi Jāņa Vainovska dzeja. Varbūt, ka
no skolas laikiem tomēr atceramies viņa
dzejoli bērniem “Mazā sliņķīša stāsts”.
Par Sēliju un Neretu dzejā rakstījuši arī
Vilnis Vietnieks, Maija Briede, Līvija
Dzelme. Mazliet citāda, savam laikam, vēsmām sabiedriskajos notikumos raksturīga
Jūlija Dievkociņa, Martas Skujas un Kārļa
Pelēkā dzeja. Sava laika presē, Līvu Jurkas
izdotajos kalendāros “Rīkstes” publicēti daži
neretiešu Jūlija Vītoliņa, Alfreda Žubīša
dzejoļi par Neretu un neretiešiem. Vēl

daudz neapzinātu šo autoru darbu. Mūsu
laika, t.i. 20.gadsimta otrā puse un 21.gadsimta sākums, Neretas un novada autori,
kuri nodevuši lasītājiem savu dzeju ir Arvīds Osītis, Ledija Naroga, Aina Gadišķe,
Maija Mačeka, Genovefa Mušperte.
Kladēs palikuši daudzi vairāku autoru
dzīves laikā nepublicēti dzejoļi. Arī daļa
skolotājas Zelmas Lasmanes un represētā
gricgalieša Jāņa Maļinovska dzejoļu, Pilskalnes “Skalbītēs” dzīvojušās Lilijas Zālītes
darbi. Protams, ne visi dzejoļi, kurus radām,
publicējami gan personīgā pārdzīvojuma
dēļ, gan dažkārt kvalitātes vai sabiedrības
notikumu aktualitātes nozīmes dēļ.
Skolotāja Zelma Lasmane saistīta ar Neretas pagasta “Albretēm”. Viņa no savas nelielās pensijas sakrāja naudiņu, lai Smiltaines
kapsētā ar Tāļa Zālīša atbalstu uzstādītu piemiņas zīmi rakstnieka, gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa tēvam. Bet savu sūro mūžu lielajās
laikmeta pārmaiņās aprakstīja dzejā daudzās
kladēs. Pēc Z. Lasmanes aiziešanas mūžībā
Saukas pagasta ļaudis daļu skolotājas dzejoļu
un viņas dzīves stāstu starp citu novadnieku
darbiem ietvēra grāmatu sērijā “Mūsu stāsti”
krājumā “Mūsu dzeja”.
Jāni Maļinovski kopā ar dzīvesbiedri,
Gricgales skolas skolotāju Annu Maļinovsku izsūtīja 1949.gada martā. Izsūtījumā
Jānim Maļinovskim pasliktinājās veselība,
viņš zaudēja spēju staigāt. Pēc atbrīvošanas
1956.gadā Maļinovsku ģimene vīra slimības
dēļ nespēja atgriezties Latvijā. Dzimtenes
ilgas, savas sāpes Jānis Maļinovskis izteica
dzejā. Pēc vīra aiziešanas mūžībā 1972.gadā

Anna Maļinovska atgriezās Latvijā, dzīvoja
pie radiem. Vīra dzejoļu klades viņa saglabāja, atveda dzimtenē un nodeva Lūcijai
Ķuzānei. Daļa Jāņa Maļinovska dzejoļu
publicēti Nelda Brūveres atmiņu grāmatā
“Neretas saule, Sibīrijas vēji” (2016).
Vairākas dzejoļu grāmatas iznākušas jaunākās paaudzes neretietim Mārtiņam Dubovskim. Turklāt, viņa dzejoļi saprotami
gan viņa vienaudžiem, gan vidējās paaudzes
lasītājiem, gan arī senioriem. Ja dzeju lasa,
tad autors ir uzrunājis lasītāju, ir aizskarot
kādu smalku, jutīgu stīgu lasītāja dvēselē.
Tad dzeja dziedē. Dziedē dvēseli, uzmundrina, stiprina vai arī gluži vienkārši liek
domāt, izraisa smaidu, pozitīvas emocijas
un darbs ir sasniedzis mērķi. Pie šāda secinājuma nonācām sestdienas sarunās muzejā par dzeju.
Lidija Ozoliņa

“Satiec savu meistaru!” Neretas novadā
Nedēļas nogalē, no 2020.gada 4. līdz 6.
septembrim, visā Latvijā un arī Neretas
novadā norisinājās pasākums “Satiec savu
meistaru!”, kura laikā ikvienam bija iespēja izmēģināt dažādus amatus. Neretas
novadā meistari pasākumam tika uzrunāti ar biedrības “Upmales mantinieki”
atbalstu un tika izvirzītas trīs jomas,
kurās varēja apgūt jaunas zināšanas: aušana, iespēja apgūt pavārmākslas gudrības, ieskatīties fotogrāfijas tapšanas un
atjaunošanas procesu noslēpumos.
Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais pasākums “Satiec savu meistaru”
parasti notiek pavasarī, taču saistībā ar
valstī izsludināto ārkārtējo situāciju tas
tika pārcelts uz septembra sākumu. Pasākums “Satiec savu meistaru!” Latvijā
šogad notika jau divpadsmito reizi. Latvijā tas kļuvis par gaidītu notikumu un
guvis lielu atsaucību no meistaru un apmeklētāju puses. Tā būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī palīdzēt interesentiem jeb potenciālajiem mācekļiem satikties ar

meistariem, iepazīties ar viņu zināšanām
un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Jau no piektdienas, 4.septembra audējas Mirdza Brūniņa, Dzintra Skvarnoviča,
Lolita Kalniņa, Vija Krankale gan kultūras
namā, gan Neretas novada novadpētniecības muzejā laipni gaidīja aust gribētājus.
Sestdien, 5.septembrī, no plkst. 11.00 Pilkalnes muižā uz ugunskura katlā čurkstēja
jēra ribiņas un karbonāde plānotajam plo-

vam, bet pasākuma apmeklētāji šķērēja
saldos piparus, rīvēja burkānus un mizoja
ķiplokus plova piedevām. Citas sievas urbināja no Antonovkas āboliem serdes, lai
tajos ievietotu pildījumu krāsnī ceptiem
āboliem. Kāds mīcīja biezpienu un veidoja
biezpiena bumbiņas uzkodām tiem, kuri
uzturā nelieto gaļu. Ēdienu gatavošanas
procesus vadīja un uzraudzīja diplomētā
pavāre Irma Tomsone. Raiti darbojoties,
pusdienas savlaicīgi bija gatavas un kopīgi
varējām baudīt rezultātu.
Sestdiena, 5.septembris, bija arī fotogrāfu diena. Rīta cēlienā fotogrāfs Dainis
Ormanis un Aloizs Savickis vadīja nodarbību par tēmu “Fotogrāfija kā vēstures liecība”, kuras apmeklētāji dalījās savstarpēji
arī pieredzē. Pēcpusdienā Neretas novada
novadpētniecības muzejā atvērām Daiņa
Ormaņa fotoizstādi “Fotogrāfijai ir jābūt
dzīvai!” Pēc tam notika praktiska nodarbība, kurā apguvām fotogrāfiju restaurācijas, retušas un saglabāšanas pamatus.
Daiņa Ormaņa foto izstāde muzejā būs
skatāma līdz 2020.gada 10.oktobrim.
Lidija Ozoliņa

2020. gada septembris

Neretas Novada Vēstis

15

BIOR: aicinām suņu īpašniekus un
turētājus piedalīties Eiropas nozīmes
pētījumā
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošie zinātnieki veic Eiropas nozīmes pētījumu
par cilvēkiem bīstamas slimības ehinokokozes ierosinātāju (Echinococcus spp.).
Pētījumā aicināti piedalīties suņu turētāji, kā arī mednieki,
kuru suņi piedalās medībās. Īpaši aicināti pētījumam atsaukties suņu turētāji, veterinārārsti un dzīvnieku patversmes no
Latgales.
Suņi, lapsas un jenotsuņi ir tie, kuri pārnēsā šos cilvēkam bīstamās slimības ierosnātājus - ehinokokus. Visbiežāk cilvēki ar
ehinokokiem var nejauši invadēties, apēdot parazītu oliņas, kas
bijušas uz ogām dārzā vai mežā. Tāpat cilvēki var invadēties pēc
suņu glaudīšanas, vai neievērojot personīgo higiēnu un regulāri
nemazgājot rokas.
Cilvēkā ehinokoki veido audzējiem līdzīgas cistas tādos iekšējos orgānos kā, aknās, plaušās. Ehinokoki cilvēkos var attīstīties līdz pat desmit gadiem, neierosinot cilvēkam klīnisku
saslimšanu. Ehinokokoze ir nopietna slimība, kas cilvēkam nav
ārstējama, ja diagnoze uzstādīta novēloti.
Pētījuma mērķis ir izpētīt ehinokoku epidemioloģisko situāciju Latvijā suņos, kā cilvēkam ikdienā vistuvākajam potenciālam invāzijas avotam.
Pētījumā tiks ievākti suņu fekāliju paraugi klasiskiem parazitoloģijas un molekulārās epidemioloģijas pētījumiem, īpašu
uzmanību pievēršot ehinokoku sastopamībai. Minētie izmeklējumi tiks veikti bez maksas. Pētījums ir anonīms un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai zinātniskos nolūkos.

Piedalīties pētījumā var tie suņi, kuriem pēdējo 3-6 mēnešu
laikā nav veikta attārpošana. Suņa saimniekam jāievāc svaigs
suņa fekāliju paraugs polietilēna maisiņā, jāaizpilda valsts zinātniskā institūta BIOR mājas lapā atrodamā anketa par suņa paradumiem, un jānogādā paraugs uz tuvāko BIOR paraugu
pieņemšanas kabinetu. Par izmeklējumu rezultātiem, suņu īpašnieki tiks informēti individuāli.
Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kas veic šādu pētījumu.
Pētījums tiek veikts arī Francijā, Polijā, Dānijā, Norvēģijā, Igaunijā, Itālijā un Zviedrijā. Pētījuma mērķis ir iegūt vienotas zināšanas Eiropas mērogā un noskaidrot reģionālās atšķirības.
Pētījums tiek īstenots “Viena Veselība” Eiropas Apvienotās
programmas projekta “Multi-disciplinārs pētījums par Echinococcus multilocularis un Echinococcus granulosus s.l. Eiropā: pārtikas ķēdē izmantoto diagnostikas metožu pilnveidošana un
saskaņošana (MEmE)” ietvaros. Un “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros (vienošanās Nr.1.1.1.2/16/I/001)
Institūta “BIOR’’ pētniecības pieteikuma „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai
un profilaksei (OMEPPAZ)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204) projekta ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Ilze Dimante
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior” Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr. 26111123
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Kultūras un sporta pasākumi
Neretas novadā oktobrī

02.10.pl.17.00 – Skolotāju dienai veltīts Ivetas Baumanes
un Roberta Pētersona koncerts. (Ar ielūgumiem ieeja brīva,
pārējiem 2 EUR)
03.10.pl.12.00. – Neretas kultūras namā animācijas filma
“Sarkanās kurpītes un septiņi rūķīši” (Ieeja 1 EUR)
03.10.- Neretā gadatirgus
08.10.pl.17.30 Ērberģes muižas kamīnzālē spēlfilma
“Maiņa”(Ieeja 2 EUR).
10.10.- Pilskalnes pagasta pārvaldes organizēts brauciens
uz Nacionālo teātri uz izrādi “Īstā sālsmaize”(pieteikties pie
Mirdzas Varekojas 29169207)

„Ir jābūt ļoti, ļoti lielam, lai
kaut kur tu nekļūtu mazs.
Un vajag arī būt tik mazam,
lai paliek neaizsniegts kaut kas.”
/Dz. Rinkule – Zemzare/

Sirsnīgi
sveicieni
visiem
septembra
jubilāriem!
Neretas novada dome

18.10.pl.16.00 – Neretas kultūras namā Jāņa Lūsēna un
Zigfrīda Muktupāvela koncerts (Ieeja 5 EUR)
23.10. pl.19.00 – Pilskalnē pasākums senioriem, muzicē
Raitis Sirmanis
23.10.pl.18.00 – Ērberģes muižā Ata Ieviņa koncerts (Ieeja
5 EUR)
24.10.pl.10.00 – Mazzalves pagasta “Vālodzītē” pasākums
senioriem
30.10.pl.17.00 – Sproģos “Kronīšu kokapstrādē” projektā
“Sēlijas vīru- amatnieku un mājražotāju- meistardarbnīcas Neretas novadā” meistardarbnīca pie Arta Kronīša un kokgriezumu apskate Gurkļa sētā (dalība ar iepriekšēju pieteikšanos
mob.29339832)
31.10.pl.19.00 .– Ērberģes sporta hallē Ražas balle kopā ar
Gruzniņu.
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