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Ceļa posmā DUS Virši – Skola Mazzalvē
veic asfalta urbumus 

8.oktobrī Neretas no-
vada domes priekšsēdē-
tājs Arvīds Kviesis,
pašvaldības izpilddirek-
tors Rolands Klibiķis un
Mazzalves pagasta pār-
valdes vadītāja Zeltīte
Odiņa sekoja līdzi as-
falta paraugu ņemšanai
ceļa posmā DUS Virši –
Skola Mazzalvē, kur
būvdarbus veic SIA “LV
ROADS”. Kopā tika
veikti četri urbumi.

Paraugi tika ņemti,
balstoties uz Ceļu spe-
cifikācijas “Metodis-
kajiem norādījumiem
urbto asfaltbetona pa-
raugu noņemšanai”,
un tie tiks nodoti serti-
ficētai laboratorijai ne-
pieciešamo testu
veik šanai. Paraugu
ņemšanas procesā pie-
dalījās arī SIA “LV
ROADS” valdes locek-
lis Edgars Liepiņš un
būvuzraugs Rolands
Šteinbergs, pēc kuru
iniciatīvas šī procedūra tika veikta.

Asfalta paraugi tika ņemti, lai pārlie-

cinātos par veiktā darba kvalitāti, un šo
procesu padarītu atklātu un caurska-
tāmu.

Neretas novada pašvaldība jau vai-
rākus gadus aktīvi īsteno ielu sakārto-
šanas darbus. Konkrētais ceļa posms ir
otrs lielākais Ērberģē, kuram veikti ielu
seguma kapitālie remontdarbi pēdējo
gadu laikā.

Kopējās būvniecības izmaksas 0.873
km garajam ielas posmam sasniedza 240
000 EUR. No tām 90 000 EUR ir Eiropas
Savienības finansējums LAD projekta ie-
tvaros, bet 150 000 EUR ir pašvaldības ie-
guldījums. 

Neretas novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Kviesis ir gandarīts: “Nevaram sa-
līdzināt to, kā bija un kāds ceļš ir tagad.
Dubļus un bedres varam aizmirst. Ce-
rams, ka šī iela kalpos gan iedzīvotajiem,
gan iebraucējiem ilgus gadus.

Paldies par padarīto darbu, Mazzalves
pagasta pārvaldes un novada pašvaldības
darbiniekiem, būvniekiem un visiem, kas
bija iesaistīti šī konkrētā darba veikšanā.“

Daiga Naroga

Piedaloties Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim (no kreisās puses), Mazzalves pagasta
pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai, būvuzraugam Rolandam Šteinbergam, Neretas novada pašvaldības

izpilddirektoram Rolandam Klibiķim un SIA “LV ROADS” valdes loceklim Edgaram Liepiņam, 
oktobra sākumā tika ņemts asfalta paraugs ceļa posmā DUS Virši – Skola Mazzalvē
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Vēršam uzmanību uz to, ka likumdošanas izpratnē ikviens
nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs ir uzska-
tāms par atkritumu radītāju, kura pienākums ir iekļauties pa-
švaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā,
slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un sedzot atkri-
tumu apsaimniekošanas izmaksas. Tādēļ aicinām tos novada ie-
dzīvotājus, kas vēl nav noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, to izdarīt līdz 2020.gada 31.decembrim, aiz-
pildot atbilstošu pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas līgumam. To var izdarīt SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
mājas lapā www.spaao.lv un aizsūtot to aizpildītu uz e-pasta ad-
resi spaao@spaao.lv vai arī aizpildot pieteikumu pagastu pār-
valdēs un Neretas novada pašvaldībā.

Brīdinām, ka, apzināti izvairoties no līguma slēgšanas, tiks
piemēroti naudas sodi atbilstoši spēkā esošajiem normatīva-
jiem aktiem!

Atgādinām par nepieciešamību noslēgt līgumu 
ar sadzīves atkritumu izvešanas apsaimniekotāju

No 26. oktobra līdz 6. novembrim
var pieteikt pretendentus darbam
Aizkraukles novada vēlēšanu komi-
sijā 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.
Nolemts, ka tajā darbosies septiņi cil-
vēki.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums paredz: lai 2021.gada pašval-
dību vēlēšanas nodrošinātu tajos nova-
dos, kuros noteikta administratīvā
teritoriju apvienošana, līdz 2020. gada 1.
decembrim apvienojamo pašvaldību
domes sasauc deputātu kopsapulci, kas
ievēl vēlēšanu komisiju. No 2021. gada 1.
jūlija Aizkraukles novadu veidos Aiz-
kraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas,
Pļaviņu un Skrīveru novads. Līdz ar to 14.
oktobrī Aizkraukles kultūras namā tika
sasaukta apvienojamo pašvaldību depu-
tātu kopsapulce, kurā lēma par 2021. gada
pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļu
skaita noteikšanu un pieteikšanos darbam

tajā. Sēdē piedalījās kopā 46 deputāti no
sešiem novadiem.

Deputāti vienbalsīgi nolēma noteikt
Aizkraukles novada vēlēšanu komisiju
2021.gada pašvaldību vēlēšanām septiņu
locekļu sastāvā. Nolemts, ka darbam vēlē-
šanu komisijā varēs pieteikties laikā no 26.
oktobra līdz 6. novembrim. Komisijas lo-
cekļa kandidāta pieteikumus pašvaldības
reģistrēs savā lietvedībā un līdz 2020. gada
11. novembrim tos iesniegs Aizkraukles
novada Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pār-
stāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:

l reģistrētajām politiskajām organizā-
cijām (partijām) vai to apvienību centrā-
lajām pastāvīgi funkcionējošajām vadības
institūcijām;

l Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses,
Neretas, Pļaviņu novada un Skrīveru no-
vada domes deputātiem;

l vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10
balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).

Par vēlēšanu komisijas locekli var pie-
teikt ikvienu Latvijas pilsoni:

l kurš prot latviešu valodu;
l kuram ir vismaz vispārējā vidējā iz-

glītība;
l kurš nav Saeimas vai Aizkraukles,

Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu
un Skrīveru novada domes deputāts.

Neretas novadā aizpildītu kandidātu
pieteikumu darbam Aizkraukles novada
vēlēšanu komisijā 2021. gada pašvaldību
vēlēšanām var iesniegt Neretas novada
klientu apkalpošanas centrā , Rīgas ielā 1,
Neretā, valsts pārvaldes pakalpojumu
portālā latvija.lv vai ar drošu e-parakstu
parakstītu pieteikumu sūtīt
epastā dome@neretasnovads.lv , norādot
“Pieteikums Neretas novada pašvaldību
vēlēšanu komisijai”.

Var pieteikt kandidātus darbam 
Aizkraukles novada vēlēšanu komisijā

Šogad Neretas novada pašvaldība pirmo reizi organizēja
grantu konkursu “Par Granta piešķiršanu uzņēmējdarbības uz-
sākšanai un attīstībai”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdar-
bības vides attīstību Neretas novadā, sekmēt darba vietu
radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt
jaunu uzņēmumu dibināšanu, piešķirot grantu.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
līdz 3000,00 EUR vienam projektam uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai vai attīstībai. Kopējais grantu konkursam piešķirtais fi-
nansējums ir EUR 9000,00.

Neretas novada pašvaldības rīkotajā konkursā tika iesniegti
astoņi granta projekta pieteikumi. Tika pārstāvētas dažādas uz-
ņēmējdarbības jomas - gan lauksaimniecība, gan izklaide un tū-
risms, gan arī dažādu pakalpojumu sniegšana, kā, piemēram,
autoservisa pakalpojuma attīstība, lauksaimniecības produktu
(augļu u.c.) pārstrāde sulā ar fasēšanas iespējām atbilstošā iepa-
kojumā, konkurējoša trikotāžas izstrādājumu ražošana.

Izvērtējot iesniegtos granta konkursa projektus, lielāko pun-
ktu skaitu ieguva SIA “TIM SERVICE”. Granta projekta pietei-
kuma mērķis ir palielināt autoservisa piedāvāto pakalpojuma
klāstu, iegādājoties autoservisa aprīkojumu, kā piemēram, darba
galdu ar 236 instrumentiem, profesionālo hidraulisko presi, divu
statņu elektrisko pacēlāju, lukturu regulatoru u.c. Otro vietu ie-
guva granta projekts “Sulas ražotne Neretā”, ko realizēs Solvita
Bukša, ar mērķi attīstīt saimniecisko darbību, izveidojot lauk-
saimniecības produktu - augļu pārstrādi sulā, iepakojot to her-
mētiskā bag in box (maiss kastē) iepakojumā. Trešo vietu ieguva
granta projekts “Pie zilās Dienvidsusējas”. Projekta iesniedzējs
ir Jānis Kovaļevskis. Viņš izveidos jaunu aktīvā tūrisma objektu
Dienvidsusējas ūdeņos, iznomājot SUP dēļus, katamarānu un
laivu. Ceturtās vietas ieguvēja IK Evija Rutka ar granta projektu
“Liellopu pārvadāšanas piekabes iegāde” ieguva līdzfinansējumu
liellopu piekabes iegādei.

Gita Vegnere

Noslēdzies pašvaldības izsludinātais grantu konkurss
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Nolēma, sadarbojoties ar Aizkraukles, Kokneses Skrīveru,
Pļaviņu, un Jaunjelgavas novada pašvaldībām, uzsākt Aizkrauk-
les novada Ilgtspējīgas Attīstības Stratēģijas un  Attīstības Pro-
grammas 2021. – 2027.gadam 2021. – 2033.gadam izstrādi.

Apstiprināja 2020.gada 11.septembra “Neretas novada pašval-
dības konkursa par granta piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai vai attīstībai 2020.gadā” iesniegto Grantu projekta rezultātus
un piešķīra Neretas novada pašvaldības finansējumu Grantu pro-
jektu īstenošanai saskaņā ar projekta pieteikumiem šādā apmērā: 

l SIA “TIM SERVICE”, reģistrācijas Nr.45403055834, pro-
jektam “TIM SERVICE ATTĪSTĪBA” EUR 3000,00 apmērā  ar
mērķi izveidot Neretas novadā kvalitatīvu, konkurētspējīgu au-
toservisu, iegādājoties autoservisa iekārtas (profesionālo hid-
raulisko presi, 2 statņu elektrisko hidraulisko pacēlāju,
divpakāpju transmisijas veltni, lukturu regulatoru,  hidraulisko
atsperu saspiedēju un darba galdu;

l Solvitai Bukšai projektam “Sulas ražošana Neretā” EUR
3000,00  apmērā ar mērķi attīstīt saimniecisko darbību lauk-
saimniecības produktu - augļu pārstrādi sulā;

l Jānim Kovaļevskim projektam “Pie zilās Dienvidsusējas”
EUR 1900,00 apmērā  ar mērķi sniegt aktīvās atpūtas iespēju
dabā Neretas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem, izveido-
jot jaunu tūrisma objektu Dienvidsusējas ūdeņos, iegādājoties
2 SUP dēļus ar aprīkojumu, 1 katamarānu (5 vietas), 1 stikla
šķiedras  laivu, 8 drošības/glābšanas vestes;

l atlikušos granta projektam paredzētos finanšu līdzekļus EUR
1100,00 apmērā kā līdzfinansējumu IK Evija Rutka, reģistrācijas
Nr.45402020943, “Liellopu pārvadāšanas piekabes iegādei”. 

Noslēdza sadarbības līgumu starp Neretas  novada pašvaldību
un Labklājības ministriju par dalību Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā Nr.9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pa-
švaldībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”.

Nolēma piedalīties programmā “Latvijas skolas soma”, finan-
sējumu sadalot sekojoši: 

l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai (167izglītojamie)
EUR 1169; 

l Mazzalves pamatskolai (66 izglītojamie) EUR 462. 
Atbrīvoja  SIA “Senso” (reģ. Nr. LV40003180386, juridiskā

adrese – Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050) no zobārstniecības
iekārtu nomas maksas.

Vispārējā izglītībā 39443.00 euro mēnesī atbilstoši normēta-
jam skolēnu skaitam un realizējamajām izglītības programmām
katrā no izglītības iestādēm sadalīja sekojoši:

l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola        28018.00 euro
l Mazzalves pamatskola                                    11425.00 euro
Interešu izglītībā 1621.00 euro atbilstoši izglītojamo skaitam

izglītības iestādēs 1.-12.klasēs  sadalīja sekojoši:
l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola       1150.00 euro
l Mazzalves pamatskola                                    471.00 euro
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 4874.00 euro atbil-

stoši izglītojamo skaitam katrā izglītības iestādē sadalīt sekojoši:
l PII “Ziediņš”                                                    3179.00 euro
l Mazzalves pamatskola                                    1695.00 euro
Apstiprināja pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītoja-

mam pašvaldības izglītības iestādēs: 
l Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 116.77 EUR;
l Neretas PII Ziediņš – 219.14 EUR;
l Mazzalves pamatskolā – 183.79 EUR;
l Mazzalves pirmsskolas grupa – 103.00 EUR.
Noteica ēdināšanas  maksas izcenojumus  Mazzalves pamat-

skolas darbiniekiem par pusdienām:
l saldais ēdiens  -  EUR 0.42 ( nulle euro 42 centi) bez PVN;
l zupa  - EUR 0,44 (nulle euro, 44 centi) bez PVN;

l otrais ēdiens -  EUR 1.14 (viens euro, 14 centi) bez PVN.
Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos no 2020.gada

24.septembra izslēdza no Neretas novada pašvaldības  starpinsti-
tucionālās komisijas sastāva Laimu GREBSKU un ar 2020.gada
25.septembri tās sastāvā  apstiprināja  Viktoriju TRUKŠU

Piešķīra pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā vienai personai
50.00 EUR apmērā, pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu
510.00 EUR apmērā trim personām un pabalstu bērnam pare-
dzēto pakalpojumu saņemšanai, kas veicina     bērna attīstību
un pilnveidošanos (dalība nometnēs, nodarbībām) 30 EUR ap-
mērā vienai personai.

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no Z. M. par nekustamo
īpašumu (adrese) EUR 301.70 apmērā.

Atzina  par bezcerīgu un izslēgt A.H īres un komunālo mak-
sājumu parādu EUR 2172.56 apmērā no Neretas novada domes
grāmatvedības uzskaites. 

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Cielaviņas”, Neretas
pagasts, Neretas novads, zemes vienību ar kadastra Nr. 3270 008
0023 un platību 6,2 ha platībā, jauna nekustamā īpašuma ar no-
saukumu “Cielaviņu mežs”, Neretas pagastā, Neretas novadā,  iz-
veidošanai, atdalītajai zemes vienībai mainot zemes lietošanas
mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101), uz zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0201).

Atļāva   sadalīt nekustamo īpašumu „Beķeri ” ar kadastra Nr.
32660050036, kas atrodas Neretas novada Mazzalves pagastā,
ar kopējo platību 40.1 ha un sastāv no divām zemes vienībām,
atdalot otro zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
32660050037 un platību 32.3 ha un to sadalot divos jaunos ne-
kustamajos īpašumos, vienai daļai piešķirot kadastra numuru
jauna nekustamā īpašuma ar nosaukumu  „Silziedi” izveidošanai
ar platību 22.2 ha un nosakot lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101,
otrai daļai piešķirot kadastra numuru jauna nekustamā īpašuma
ar nosaukumu „Mārsili” izveidošanai ar platību 10.1 ha platība
un nosakot lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība ar kodu – 0201.

Atļāva izstādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam „Upmaļi”, kadastra apzīmējums 3266 013 0002, Neretas
novada Mazzalves pagastā, sadalīšanai, atdalāmajai zemesgabala
daļai piešķirot kadastra apzīmējumu jauna nekustamā īpašuma
ar nosaukumu  „Upmaliņas” izveidošanai ar platību 9.52 ha un
atdalāmajai nekustamā īpašuma daļai nosakot nekustamā īpa-
šuma  lietošanas mērķi –   zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība ar kodu – 0101.  

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecumnieki”, Mazzal-
ves pagasts, Neretas novads, ar kadastra Nr. 3266 011  0001, un
kopējo platību 10.4 ha, 1 (vienu) zemes vienību 2.7  ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 3266 010  0006, un izveidot jaunu ne-
kustamo īpašumu, jaunajam  īpašumam piešķirot nosaukumu
„Bērzaine” un nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

Sniedza  palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu G.P. un viņas diviem ģimenes locekļiem dzīvojamā
mājā Jāņa Jaunsudrabiņa ielā 3, dzīvokli Nr.19 ar kopējo dzīvo-
jamo platību 49.36 m2, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu I. R. un viņas ģimenes loceklim ar kopējo dzīvo-
jamo platību 71.4 m2, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Neretas
novadā.

Nolēma ierakstīt nekustamo īpašumu “Ozoli” Zalves pagastā
uz pašvaldības vārda.

24.septembra domes sēdē 
pieņemtie lēmumi
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Mazzalves pamatskolā sveic skolotājus
2.oktobrī Mazzalves pamatskolā nori-

sinājās ikgadējais Skolotāju dienas pasā-
kums, kurš vienmēr tiek īpaši gaidīts, jo,
kā ierasts, 9.klases skolēniem ir iespēja ie-
justies skolotāju lomā. Skolotāji šai dienā

baudīja pelnīto atpūtu.
Kamīnzālē, 9.klases organizēti, pulcē-

jās skolēni. Katrai klasei bija pienākums
izdomāt savu nelielo sveicienu, lai sacītu
paldies par skolotāju darbu un ieguldī-

jumu mūsu izglītošanā, kā arī paldies par
interesantajām mācību stundām. Katra
klase bija izdomājusi īsus, bet radošus un
interesantus apsveikumus – gan runāja
dzeju, gan spēlēja teātri, gan dejoja.

Skolas direktors Aivars Miezītis patei-
cās skolēniem skolotāju kolektīva vārdā
un izteica domu, ka devītie, kuri šodien
uzņemas skolotāju lomu, varbūt kādreiz
tiešām kļūs skolotāji un papildinās Maz-
zalves pamatskolas skolotāju rindas, jo jau
šobrīd Mazzalvē strādā 5 skolotāji, kuri
savulaik absolvējuši Mazzalves pamat-
skolu. Tika ievēlēti arī direktors šai dienai
(skolasbiedri izvēlējās Niku Linmeijeru)
un mācību pārzine (skolēnu balsojumā tā
bija Jogita Rutka). 9.klases skolēni ne tikai
novadīja mācību stundas, bet arī uzņēmās
atbildību par kādu klasi. Grūti tas bija, bet
savus pienākumus devītie paveica veik-
smīgi. Paldies jāsaka ne tikai jaunajiem
skolotājiem, bet arī pašiem skolēniem,
kuri uzvedās kārtīgi un klausīja savus
skolotājus.

Amanda Osipova, 8.klase

Skolotāju diena ar “odziņu”
Neretas Jāņa Jaun-

sudrabiņa vidusskolā ir
tradīcija sveikt, pārsteigt
un iepriecināt skolotājus
piektdienā pirms Skolo-
tāju dienas, kas tiek svi-
nēta oktobra pirmajā
svētdienā. Skolotājiem
svētkus parasti rīko tieši
11. klases skolēni, katru
gadu izdomājot ko inte-
resantu. Šī gada 11.
klase skolotājus uzņēma
pašu izveidotā “kafej-
nīcā”. Skolotājiem tika
klāti galdiņi ar ziediem
un svecēm. Pie brīniš-
ķīga meža noskaņās ro-
tāta bufetes galda varēja
izvēlēties gardumus-
ābolkūka, kabaču rulete,
siera groziņi, kēksiņi,
aveņu trauciņi, sukādes
un šokolādes konfektes-
viss bija jauniešu pašu
gatavots! Tomēr pirms cienasta bija maz-
liet jāpiepūlas. Prasmīgu jauno skolotāju
vadībā 13. klase (tā mēs, skolotāji, tikām
nosaukti) apguva šobrīd jaunajai paau-
dzei raksturīgās TikTok dejas, ko mācās,
kustības vērojot internetā. Pedagogi va-
rēja pārbaudīt savas zināšanas par jau-
niešu sarunvalodu, piedaloties testā, līdz

ar to iemācoties jaunus vārdus. To, ka
peso ir nauda, zināja arī visi skolotāji.
Grūtāk gāja ar tādiem vārdiem kā “trige-
rot”, “napiņš”, “vaibs”, “fleksot”. Tie mūsu
ausīm brīžiem skanēja gluži kā ķīniešu
valoda.

Kad bijām gan mācījušies, gan baudī-
juši mājīgas kafejnīcas gaisotni, jautrībai
varējām noskatīties skolēnu filmētos

video ar mūsu dejošanu TikTok mūzikas
pavadībā.

Sirsnīgs paldies 11. klases skolēniem
no visiem skolotājiem par jauko pēcpus-
dienu!

Dita Pavloviča, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 

vidusskolas skolotāja
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“Čaidānos” kā Eiropā

Kā katru mēnesi, arī septembrī Neretas
novada ļaudis pulcēja meistardarbnīca
pie kāda no novada mājražotājiem vai
amatniekiem. Šoreiz 24.septembrī Nere-

tas pagasta “Čaidānos” pulcējās krietns
cilvēku pulciņš ar mērķi piedalīties piena
produktu pārstrādes meistardarbnīcā
“Ērberģiešu” projekta “Sēlijas vīru -
amatnieku un mājražotāju - meistardar-
bnīcas Neretas novadā”, kurš ieguva fi-
nansējumu Latvijas valsts mežu
atbalstītās Zemgales kultūras program-
mas 2020 projektu konkursā, ietvaros.

Mūs laipni savās mājās uzņēma Leišu ģi-
mene. Jā, tieši ģimene, jo Raimondam
talkā nāca gan sieva, gan meitas, runājot
par ģimenes biznesu – piena lopkopību -
, Raimonds visu laiku pieminēja dēla pa-
darīto.

Meistardarbnīcas apmeklētājiem bija
iespēja iepazīties ar “Čaidānu” saimnie-
cību – patiešām modernu, mūsdienīgu,
sakārtotu, apmeklētājiem vienā teikumā
raksturojot “kā Eiropā”. Ap 200 slaucamās
melnraibās govis izvietotas sakārtotās no-
vietnēs, barību piegādā mehanizēti, iz-
slauc bez cilvēka klātbūtnes 2 roboti,
uzreiz dodot datus par izslaukumu, par
piena kvalitāti. Arī lopu veselības pārzi-
nāšana notiek datorizēti – saimniekam
atliek vien sekot informācijai un atbilstoši
rīkoties. Bijām pārsteigti par mūsdienīgo
saimniekošanu “Čaidānos”.

Pēc saimniecības izrādīšanas mūs pār-
ņēma Leišu saimnieces, kuras deva ie-
spēju piedalīties garšīga ķimeņu siera
siešanā, un redzējām arī, kā top mocarel-
las siers. Protams, visu degustējām. Ne
tikai pašu sietos sierus, bet arī dažādus
citus saimnieču jau iepriekš sasietos sie-
rus. Gardums!!!

Paldies “Čaidānu” saimniekiem par
fantastisko meistarklasi, par viesmīlību!

Žanna Miezīte

“Mozaīka” dejo Jerusalemas deju
Aizkrauklē

Kādā vasaras dienā manu uzmanību
piesaistīja interesanti mūzikas ritmi.
Dziesma bija ritmiska un “lipīga”. Iedo-
mājos, ka varētu iemācīties deju un ie-
kļaut Mozaīkas repertuārā. izrādījās, ka
šo deju jau dejo visā pasaulē! Kāpēc gan
lai Mozaīka to nedarītu?

Un tad sociālajos tīklos pamanījām, ka
Dobele ir izaicinājusi Jerusaleme deju
dejot visiem kopā stadionā, bet nosprie-
dām, ka pārāk tālu. Žēl! Taču mums par
prieku Jerusalemes trakums bija pārņē-
mis arī Aizkraukli! Bija jāatbalsta mana
audzēkne Anita Luckāne (Petraite), kura
pieņēma šo izaicinājumu un noorgani-
zēja kop de jošanu. Te nu bija skaidrs, ka
bez Mozaīkas meitenēm šim pasāku-
mam nenotikt!

Noreika
Zalves pagasta pārvaldes 

vadītāja
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No 14. oktobra Valsts pārvaldes pakal-
pojumu portāla Latvija.lv apmeklētājiem
palīgā nāk virtuālais asistents Ēriks. Ar
virtuālā asistenta palīdzību portāla ap-
meklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus
un saņemt atbildes par dažādiem e-pakal-
pojumiem un dzīves situācijām.

Virtuālais asistents nodrošinās iedzī-
votājiem ērtu un mūsdienīgu iespēju at-
rast publiskās pārvaldes portālā Latvija.lv
meklēto e-pakalpojumu sociālajā, nodar-
binātības, veselības, uzņēmējdarbības, iz-
glītības un citās jomās. Dialoga formā
virtuālais palīgs Ēriks palīdzēs atrast in-
formāciju par konkrētu interesējošo e-pa-
kalpojumu, atbildēs uz jautājumiem, kā
arī vienkāršas sarakstes veidā paskaidros

lietotājam e-pakalpojuma saņemšanas
procesa gaitu.

Virtuālā asistenta zināšanu pamatā ir
portāla lietotāju visbiežāk uzdotie jautā-
jumi un atbildes. Virtuālā asistenta galve-
nais uzdevums, balstoties uz dažādām
dzīves situācijām, ir atrast lietotājiem pie-
mērotāko e-pakalpojumu. Ēriks palīdzēs
jautājumos, kas saistīti ar e-adresi, kā arī
sniegs padomus, kā izmantot portāla Lat-
vija.lv dzīves situāciju aprakstus. Pozitīvi,
ka virtuālā asistenta palīdzība būs pie-
ejama nepārtraukti, līdz ar to Latvija.lv lie-
totājs varēs komunicēt sev ērtā laikā.

Ēriks savu nosaukumu ieguva, aptaujā-
jot dažāda vecuma sociālo tīklu lietotājus.
Tā vizuālā tēla pamatā ir burts “e”, kas vi-
zuāli apliecina, ka Ēriks ir e-vides asistents.
Virtuālā asistenta komunikācijas veids ir
neformāls, tādā veidā uzsverot tā drau-
dzīgo dabu, atvērtību un vēlmi palīdzēt.

Saskaņā ar pētījumiem virtuālie asis-
tenti spēj atbildēt pat uz 80% rutīnas jau-
tājumu, tādējādi samazinot šādu

jautājumu apjomu lietotāju atbalsta die-
nestā. Aprēķinu vajadzībām tiek pie-
ņemts, ka portālā Latvija.lv virtuālais
asistents sākotnēji varēs atrisināt līdz 60%
no rutīnas jautājumu apjoma. Šī risinā-
juma ieviešana samazinās Latvija.lv atbal-
sta dienesta pieteikumu skaitu, kas saistīts
ar standarta problēmsituācijām. Virtuālā
asistenta zināšanu bāzi izstrādāja Valsts
reģionālās attīstības aģentūras darbinieki,
balstoties uz portālā palīdzības dienestā
saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem.
Katrs portāla Latvija.lv apmeklētājs var
palīdzēt Ērikam kļūt vēl gudrākam, jo
tikai virtuālā asistenta lietošana veicinās
atbilžu daudzveidību.

Virtuālā asistenta ieviešana portālā
Latvija.lv ir loģisks solis ceļā uz draudzī-
gāku un ērtāku vidi e-pakalpojumu lieto-
tājiem.

Informāciju sagatavoja:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Tel. 28383421
E-pasts: prese@vraa.gov.lv

Turpmāk portāla Latvija.lv lietotājiem
palīdzēs virtuālais asistents Ēriks

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma no-
dokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-
pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu.
E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas
pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas ter-
miņa samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties
atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu,
bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos
www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpo-
jumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juri-
diskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu
par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums vei-
cams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti saga-
tavotajā maksāšanas paziņojumā.

3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls
maksāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sā-
kumā tika izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu iz-
maksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka
daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, iz-
maksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības
kopā samaksā vairāk kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (vai līdz ter-

miņam, ko pašvaldība ir noteikusi ar lēmumu sakarā ar ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu valstī) veicams kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājums.

Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā
www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības no-
rēķinu punktos un bankā.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgā-
dinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu

elektroniski
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Jelgavas novada Jēkabnieku kultūras namā aizvadīta jau ceturtā
konkursa «Zemgales Laiks Ziedonim» godināšanas ceremonija.
No Neretas novada bija nominēta Izglītības, kultūras, sporta, tū-
risma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Žanna Miezīte.

Pasākums notika divās kārtās – vispirms visas nominētās
personas bija aicinātas uz tikšanos ar konkursa un biedrības
«Viegli» vadītājiem, un oficiālā daļa sekoja pēc tam.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt personības no Zem-
gales novada, kas dzīvo ar mīlestību pret savu zemi, darbu un
cilvēkiem, kā arī atbilst konkursa vērtībām – izcilībai, degsmei,
sūtībai, stājai, veiksmei un savpatnībai, kā arī iedvesmo citus,
mudinot līdzdarboties, sekot viņu idejām.

Konkursu Zemgalē organizē biedrība «Zemgales Laiks Zie-
donim». Sanākušos uzrunāja biedrības vadītāja Elizabete Pa-
vlovska. Viņa pateicās visiem, kas šogad bija nominēti konkursā,
norādot, ka lepojas un apbrīno šīs personības. Fonda “Viegli”
padomes priekšsēdētāja Žanete Jaunzeme – Grende norādīja, ka
viņu, tāpat kā dzejnieku un publicistu Imantu Ziedoni, allaž sa-
istījušas krāsainas un neparastas personības, kādi ir arī konkursa
laureāti un nominanti.

Ž.Miezīte tika nominēta Zinātnes un izglītības nominācijā
“Zemgales Taureņu uzbrukums”.

Tāpat kā citus gadus, arī šogad visi laureāti saņēma māksli-
nieces Lauras Vizbules darinātās stikla balvas. Ceremonijā lau-
reātus un pretendentus priecēja Megijas Marijas trio, ģitārists
Dāvis Dzintars, Dance Studio “Benefice” dejotājas Sabīne Grīsle
un Elīna Ļubļinska, folkloras kopas “Dālava” un “Zemgaļi”, mū-
ziķis Kārlis Kazāks, taču pasākuma vadītāja lomā šoreiz bija Lat-
vijas Nacionālā teātra aktieris Uldis Siliņš.

2019.gada īpašo balvu par mūža ieguldījumu saņēma raks-
tniece un novadpētniece Lūcija Ķuzāne.

UZZIŅAI
Konkursa «Zemgales Laiks Ziedonim» 2020. gada nominanti

l Madlēna Bratkus – Jelgavas bērnu un jauniešu centra
«Junda» tautas deju kolektīvu vadītāja;

l Maksims Krutikovs – grāmatas «Kaut pastalās, bet brīvi» autors; 
l Dzintra Žvagiņa – fotogrāfe, izstādes «Jelgavnieki vīrusa

laikā» autore; 
l Žanna Miezīte – Neretas novada izglītības, kultūras, sporta,

tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja;
l Agrita Hatkeviča – Vecsaules bibliotēkas vadītāja, pagasta

iedzīvotāju dzīves stāstu krājēja; 
l Guna Trukšāne – repetitore, horeogrāfe, tautas deju lielkon-

certa «Saule vija zelta rotu» virsvadītāja; 
l Silvija Rubene – LLU Vides un Būvzinātņu fakultātes Ai-

navu arhitektūras un plānošanas katedras docente;
l Kristīne Kode – jaunatnes lietu speciāliste Jelgavas novadā;
l Danija Lazdiņa – LLU pārtikas produktu tehnoloģijas pro-

grammas bakalaure, darina tautastērpus;
l Rudīte Urbacāne – biedrības «Vides un tūrisma attīstības

klubs «Sēlija»» valdes locekle;
l Aldis un Ilze Melgalvji – Berķenes muižas saimnieki. 

Daiga Naroga

Sveic «Zemgales Laiks Ziedonim» laureātus

Līdz Miķeļiem raža esot jānovāc, jāsa-
liek pagrabos, mucās, spaiņos utt. Tā
vēsta senču dzīvesziņa. Taču rudeņi un
septembris ir arī Dzejas dienu laiks. Kā
starp rudens steigu atrast brīdi mākslai,
dzejai? Apvienojot darbu ar kultūru!

Tā sestdien, 2020.gada 19.septembrī,
pulciņš drosmīgo miglainā rītā ieradās
Pilkalnes muižā. Te jau otro gadu noritēja
praktiski dzejiska kopā būšana Pilkalnes
muižā – kāpostu skābēšana ar dzeju. Šo-
reiz tā bija ar drastiskas dzejas piesitienu.
Pasākums daļai klātesošo bija vairāk
jautra sanākšana un brīva dzejas lasīšana/
runāšana nekā smags kāpostu skābēšanas
darbs. Tomēr daži dalībnieki no saimnie-
ces vēlējās uzzināt gluži praktiskus pado-
mus, kā iegūt garšīgus mājās skābētus
kāpostus. Vēl kāds gluži praktiski pirmo
reizi mūžā izmēģināja kāpostu ēveli dar-
bībā. Te lieti noderēja saimnieka padomi
gan ēveles nazīšu regulēšanā, gan darba
drošības noteikumu ievērošanā. Lietišķi
praktiska bija arī kāpostu stampāšana, lai
saprastu, kādēļ un kā pareizi ar vāli jās-
tampā kāposti.

Mākoņi izklīda un rudens saulē atmir-
dzēja parka koku krāsoties sākušās lapotnes.
Iesākumā Irma Tomsone katram sadalīja
darbiņus kāpostu skābēšanas uzsākšanai.
Kāds tīrīja un grieza kāpostu galviņas, cits
tīrīja, cits rīvēja burkānus. Saimniekam Val-
dim Tomsonam uzticējām atbildīgāko pie-
nākumu – kāpostu ēvelēšanu.

Jautrākā daļa sākās, kad visi klātesošie
bijām sapratuši procesa gaitu un darbiņu
secību, kā arī iespēju ritmiski nomainīt
smagāko darbu darītājus. Burkāni jāmizo
un jārīvē, lai būtu piedeva kāpostiem. Kā-
postgalvas jānotīra, jāpārgriež, serdes jāiz-
ņem un vēl dzeja pa vidu jānorunā... Bet tas
jau darbu netraucēja. Sākās viss ar Maijas
runātiem tautas ticējumiem par kāpostu
skābēšanu, tad sekoja anekdotes par kāpos-
tiem un to ēšanu. Pēc tam tautasdziesmas,
kurās apdziedāta muiža. Turpinājām ar
dzeju par iepazīšanās sludinājumiem sociā-
lajos tīklos, dzeju “iz dzīves”- pašu sacerētu,
noklausītu, no galvas iemācītu. Smieklos
un jokos laiks muižas parkā aizskrēja ne-
manot un arī darbi veicās raiti.

Nepilnās trīs stundās darbs bija pada-

rīts, spaiņi piepildīti un lielais katls arī.
Kopīgi smaidījām par to, ko katrs izlasām
afišās – neviens no viesiem nebija pama-
nījis afišā ierakstu, ka par čaklu darbu
varēs saņemt uz mājām ciemkukulim
svaigi ieskābēto kāpostu spainīti.

Līdzi darbojās un dzeju klausījās
Lidija Ozoliņa

Kāpostu skābēšana ar dzeju
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Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela 
autorkoncerts Neretas kultūras namā

18.oktobrī Neretas kultūras namā ar
autorkoncertu uzstājās divi seni draugi un
skatuves kolēģi – Jānis Lūsēns un Zigfrīds
Muktupāvels. Abi mākslinieki mūzikā un

stāstos atskatījās uz savu 35 gadus ilgo
muzikālo sadarbību, atskaņojot dziesmas,
kuras komponists Jānis Lūsēns rakstījis
tieši Zigfrīda Muktupāvela balsij.

Koncertā mākslinieki atskaņoja dzies-
mas, kuras, pateicoties abu izcilajiem
kopdarbiem, iegūlušās tautas atmiņā.
Tika atskaņoti gan skaņdarbs ‘’Laiks ‘’
un ‘’Dzejnieka dziesma’’ ras ‘’Kaupēn,
mans mīļais’’, gan ‘’Meistara
ārija’’ no Leļļu operas, gan daudzi citi Lū-
sēna komponēti skaņdarbi ar Imanta Zie-
doņa, Austras Skujiņas, Viļa Plūdoņa,
Māras Zālītes, Guntara Rača vārdiem.

Koncerta noslēgumā abi mākslinieki
uzaicināja Elīnu Šimkus, kura bija atnā-
kusi uz pasākumu kā skatītājs, pievieno-
ties uz kopīgu dziesmu. Viņu izpildījumā
izskanēja brīnišķīga Jāņa Lūsēna dziesma
‘’Mazu brīdi pirms’’

Tas bija skaits nedēļas noslēgums un
enerģijas deva jaunajam darba cēlie-
nam!

Inita Kalniņa
Neretas kultūras nama vadītāja

30.septembrī Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolā jau sesto reizi
tika pasniegtas Vītolu
fonda stipendijas Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas čaklākajiem,
uzcītīgākajiem un talan-
tīgākajiem skolēniem.

Šogad Vītolu fonda
stipendijas 60 EUR ap-
mērā saņēma 12.klases
skolēni Monta Apeināne
un Kārlis Plusniņš,
11.klases skolnieces Līva
Marta Klibiķe, Samanta
Cvetkova, Trīna Pavlo-
viča un Marta Ragele. Sa-
vukārt veicināšanas
balvu – stipendiju 30
EUR apmērā piešķīra
10.kl;ases skolniecei
Kristīnei Boldaševičai.

Stipendijas dibināša-
nas iniciatori ir Neretas
novada domes deputāts
Kaspars Baltacis un SIA
“Liellopu izsoļu nams”
vadītājs Kaspars Ādams.

Daiga Naroga
Foto: I.Kaziļūns

Jau sesto reizi čaklākajiem skolēniem
pasniedz Vītolu fonda stipendijas
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Neretas Svētā Gara Romas katoļu baznīca
svin divdesmit gadu jubileju

“Sēļi” dara labos darbus

5.oktobrī Neretas Svētā Gara Romas katoļu baznīca, klātesot
bīskapiem, pašvaldības pārstāvjiem, ticīgajiem u.c. ciemiņiem,
svinēja divdesmit gadu jubileju.

Baznīcu nozīmīgajā mirklī pašvaldības vārdā sveikt bija iera-
dies Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, norā-
dot, katram ir savas atmiņas par šo dievnamu: “Tie, kas to cēla,
var stāstīt kā ar lielu apņēmību un sirdsdegsmi tapa kaut kas tik
skaists un svēts. Tie, kas to uzturēja, atcerēsies savu paveikto un
ieguldīto. Citiem atmiņā būs teiktais mīlestības jāvārds šī altāra
priekšā, citiem - kā mīļotie mazuļi kristīti, kādam ar smagu
sirdi tuvinieki izvadīti. Tik daudz dievkalpojumu šeit noturēts,
tik daudzi te saņēmuši svētību un stiprinājumu. Paldies visiem
priesteriem, kas kalpojuši šajā dievnamā. Draudzei novēlu būt
kuplā skaitā, iesaistot arī jauno paaudzi. Novēlu tai augt gan pla-
šumā, gan dziļumā, gan uz augšu. Paldies baznīcas korim par
fantastiski krāšņo un daudzveidīgo muzikālo baudījumu!

Cilvēki iemīlējuši šo dievnamu. Daudziem tās kļuvušas par
garīgajām mājām jau divu gadu desmitu garumā. Novēlu, lai jūsu

visu kopība Kristū īstenojas šajā baznīcā vēl daudzus gadus!”
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Viktorija

Trukša un bijusī direktore Laima Grebska pateicās baznīcas pār-
stāvjiem par līdzšinējo labo sadarbību.

Sēlpils iecirkņa prāvests un Neretas luterāņu draudzes mācī-
tājs Aldis Pavlovičs, sveicot baznīcu jubilejā, pauda cerību par
turpmāku pozitīvu starpkonfesionālu sadarbību.

Neretas katoļu draudze veidojusies ap 1930.gadu. Pirmie
dievkalpojumi notika tagadējā mazajā skoliņā. 1936.gadā tika
iesvētīti Ķišku kapi. Kapos tika uzcelta koka kapliča – lūgšanu
nams. Materiāli tās celtniecībai tika atvesti no Neretas muižas.
Jau ap 1937.gadu draudze pulcējās Ķišku baznīciņā uz dievkal-
pojumiem. Draudze tolaik bijusi liela – tajā bijis daudz lietu-
viešu, kuri uz Latviju atceļojuši peļņas nolūkos.

Okupācijas gados draudzes darbība apsīka. 80.gadu sākumā
draudze sāka kalpot Subates prāvests Vincents Barzda. Ticīgo va-
jadzībām viņa gādībā 1984.gadā tika pārbūvēta kapliča Ķišku
kapos, savukārt 90.gados dievkalpojumi notika Neretas ev. lute-
riskās draudzes baznīcā, vēlākos gados arī pagasta padomes ēkā.

Ticīgie sāka lolot klusu cerību par sava dievnama celtniecību,
kad 1991.gada 2.maijā Neretas katoļu draudzei tika izsniegta re-
ģistrācijas apliecība. Šo domu 1996.gadā aktualizēja prāvests
V.Barzda un draudzes vecākais Jānis Gavars. Neretiete Zenta Va-
naga šim mērķim atvēlēja savu zemi.

1998.gada 27.jūlijā ir sākta baznīcas celtniecība.2000.gada
8.oktobrī bīskaps Antons Justs konsekrēja Svēta Gara baznīcu
Neretā. Arhitektūras daļu izstrādājis arhitekts Aivars Melderis,
konstruktīvo daļu – Kazimirs Lielausis. Neretas katoļu draudzi
šobrīd apkalpo priesteris Andrejs Trapučka.

Daiga Naroga

Ikvienam no mums ir vēlme darīt
otram labu un sniegt atbalstu. Darot
kopā, var izdarīt vairāk labu darbu! Visā
Latvijā no 5.-11.oktobrim norisināsies ak-
cija LABO DARBU NEDĒĻA. Arī Nere-
tas kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs ‘’Sēļi’’ iesaistījās labo darbu ak-
cijā. Sadarbībā ar “Kronīšu Kokapstrādi”
tika uzstādīta siltumnīca Skaistkalnē. Var-
būt kādam radīsies jautājums, kāpēc tik
tālu, kāpēc Skaistkalnē? 

Septembra sākumā dejotāju pulciņš ar
savām ģimenēm apmeklēja tradicionālo
pasākumu Ausekļa dzirnavās - Pļaujas
svētkus. Tur iepazinās ar kurmenieti
Niku - Kurmenes saimnieku. Niks lab-
prāt visu izrādīja, izstāstīja. Pastāstīja arī
par sevi un savu ciešo sadarbību ar pries-
teri Andreju Mediņu. Viņš izstāstīja par
Bruknas kopienas izveidi, par tās cilvē-
kiem, kas nesavtīgi un bez atlīdzības tur
strādā. Viena no darbiniecēm - Inga Pa-
vlovska, kura Bruknas muižā darbojas
kopš pirmsākumiem, un viņas darbu
klāsts ir ļoti liels. Dejotājiem radās doma
palīdzēt ar kādu labu darbu. Sazinoties ar
priesteri, viņš ļoti vēlējās šo labo darbu

veltīt skaistkalnietei Ingai Pavlovskai.
Tā 2.oktobra rītā pulciņš dejotāju

devās ceļā uz Skaistkalni. Tur visus mīļi
sagaidīja. Bija dzīvā mūzika, garšīgs cie-
nasts. Pateicoties “Kronīšu Kokapstrādei”,
tikai uzcelta siltumnīca. Noslēgumā ek-
skursija Bārbeles zēnu skolā. Tur mūs
laipni sagaidīja skolas direktore Ilona

Blūma. Liels bija pārsteigums par skolas
interjeru, izkārtojumu, skolas misiju un
organizatorisko darbu.

Tas bija lielisks deju kolektīva ”Sēļi” sa-
liedēšanās pasākumus!

Darām labus darbus!
Inita Kalniņa

Neretas kultūras nama vadītāja
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Radoši cilvēki atrod, kā realizēt 
savus sapņus

ESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu
”projekta “Tu neesi viens” ietvaros 28.
septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas 6. klases skolēni apmeklē
“Jaunsproģu ”mājas, kur to saimnieks
Romalds Gurklis savā brīvajā laikā veido
koka skulptūru parku.

Ceļa krustojumā mūs sagaida uzņē-
mējs Guntis Bubins, koka skulptūru au-
tora kaimiņš un bērnības draugs.
Vispirms jau ieraugām lielu, sārtu ze-
meni, kura norāda uz mūsu laipnā ek-
skursijas vadītāja Gunta saimniecību.
Viņš nodarbojas ar lauksaimniecību, pē-
dējos gados audzējot zemenes un arbū-
zus. Ekskursijas laikā uzzinām arī par
viņa saimniekošanu laukos.

Raugāmies uz neparastu sētu, kur no
sargtorņa mūs uzmanīgi vēro sargs. Ie-
nākot ciematā, paveras skats uz noju-
mēm, kurās izkārtotas koka skulptūras,
senas lietas, darbarīki. Mūsu ekskursijas
vadītājam Guntim par katru ir interesants
stāsts. Uzzinām par skulptūru autoru Ro-
maldu, kurš pirms četriem gadies atklājis
sevī koktēlnieka talantu. Skulptūru autors
dzīvo un strādā Jelgavā, kur brīvajā laikā
veido neparastas, lielas koka skulptūras,
kuras tiek atvestas un izvietotas jaunvei-
dotajā mājas parkā.

Pirmā parka figūra bijis pastnieks ar
lielu pastnieka somu. Šobrīd tā gaida
savu restaurāciju. Koka tēlu daudz, un

mums ir pārsteigums, ka tās tapušas
tikai četros godos brīvajā laikā. Šeit re-
dzam pilskungu un viņa ģimeni, kareiv-
jus, tirgotājus, viduslaiku skaistules.
Parkā lielās koka skulptūras izvietotas
nojumēs, kur katrai sava tēma. Katra
lieta, ko aplūkojam, ir īpaši meklēta,
pielāgota, restaurēta. Ar interesi tiek
aplūkota tirgus laukuma nojume ar
vergu būrī un tirgot atvestajām lietām.
Zem milzīga ērgļa spārniem, kas ir sav-
dabīgi veidota nojume, izkārtojušies
ziemeļbriedis, salatēvs, vilks, lapsa,
zaķis un lauva. Lielākā koka figūra
parkā ir dabiskā lielumā atveidotais
zirgs, blakus tam kariete ar kučieri.
Guntis mums pastāsta, ka kariete bijusi
jārestaurē un jāsaliek no jauna. Cik gan
vajadzīga liela pacietība un radošums,
lai to paveiktu! Uzzinām, ka lielās figū-
ras top apmēram 60 stundu laikā. Aiz
rudenīga kastaņkoka tālāk parkā ierau-
gām vikingu kuģa priekšgalu, uz kura
cīņai gatavs karotājs. Tepat līdzās pace-
ļams tiltiņš, kuru skolēni labprāt izmē-
ģina. Tepat arī viens no jaunākajiem
tēliem Šreks. Pāris stundās esam daudz
redzējuši un uzzinājuši. Skolēniem ra-
dies priekšstats par koktēlniecību,
darbu laukos, vides un ainavas veido-
šanu. Tepat līdzās mums dzīvo un
strādā enerģiski, radoši cilvēki.

Paldies mūsu ekskursijas vadītājam

Guntim par interesanto stāstījumu un
māju saimniekam Romaldam Gurklim
par iespēju apmeklēt un skatīt parka ob-
jektus. Lai veicas piepildīt jaunas ieceres!
Prieks par darbīgiem, radošiem cilvēkiem
tepat līdzās. Tas iedvesmo un rāda pie-
mēru, ka arī laukos VAR!

klases skolēnu pārdomas apkopoja
Rita Trukša,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 
vidusskolas PKK

Mazzalvieši izzina fizikas likumus 
Ilūziju muzejā un Akropolē slido

7.oktobī ekskursijā uz Cosmo Ilūziju muzeju un slidot uz
jaunā tirdzniecības centra Akropole ledus arēnu devās Mazzal-
ves pamatskolas 7.,8.un 9.klases skolēni.

Cosmos Ilūziju muzejs ir interaktīvs, neparedzams un atrak-
tīvs, kur interesanti pavadīt laiku. Tā ir unikāla vieta Latvijā, kas
pārsteidz nesagatavotus. Muzejā skolēni varēja iemācīties ko
jaunu un piedzīvot jaunus iespaidus. Eksponāti lika skolēniem
neticēt savām acīm. Muzejā tika apskatītas dažādas ilūzijas, kos-
mosa istaba, stikla labirints un vēl citi aizraujoši brīnumi.

Pēc interesantā muzeja apmeklējuma skolēni devās nodoties fi-
ziskām aktivitātēm – bija jautra slidošana jaunajā tirdzniecības centrā
Akropole iekštelpu ledus arēnā. Šī ledus arēna šobrīd Latvijā ir vienīgā
unikālā slidotava, kura atrodas tirdzniecības centra pašā centrā.

Diena interesanti pavadīta, gūti jauni iespaidi, pasportots…
Paldies biedrībai “Ērberģietes” par iespēju, ko dāvāja projekts
“Tu neesi viens”! Mēs tiešām sapratām, ka kopā ar draugiem var
interesanti un saturīgi pavadīt dienu.

Sporta skolotāja Diāna Voļnaga
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Gricgales krogs –  Eiropas Kultūras 
mantojuma objekts 2020.gadā

Septembra noslēdzošās pilnās nedēļas nogalē, no 2020.gada
25.līdz 27.septembrim tradicionāli Latvijā norisinās Eiropas Kul-
tūras mantojuma dienas, kuru tēma šogad daudzšķautnaina:
būvkultūra. Tātad, ēkas, kā tās saglabāt un būvēt, jo mājas neaug
pašas. Tās ir tik dažādas gan arhitektoniski, gan funkcionāli.
Gluži kā cilvēki – spoži un ne visai, harmoniski un nestabili, ai-
cinoši un noraidoši… Ir ēkas, kurās gribas uzturēties. Un ir tādas,
kurās jūtamies ne visai omulīgi. Katram savs, tomēr būvkultūra
ir tas saprātīgais un estētiskais pamats, kuru veido cilvēks. Kā
cieņu pret pagātni apvienot ar šodienu un nākotni, būvējot tā, lai
bijušais iedvesmo, bet nebojā dzīvi nākotnē? Kā sabalansēt kul-
tūras mantojuma un mūsdienu arhitektūras līdzāspastāvēšanu?
Tā ir joma, kurā mums visiem jāmācās veidot kvalitatīvu cilvēka
dzīves telpu tagadnei un atbildību par nākotni.

Šogad kā Eiropas Kultūras mantojuma objektu Neretas no-
vada pašvaldība un biedrība “Upmales mantinieki” pieteica
veco Gricgales krogu, jo nākamgad ēka svinēs 190.gadskārtu,
kopš tā atvērta sabiedrībai. Vecie krogi ir Latvijas kultūrvēstures
liecinieki. It sevišķi 19. gadsimtā, kad atcēla dzimtbūšanu, strauji
pieauga to celtniecība. Muižnieki cerēja uz peļņas iespējām, bet
kroga vajadzību noteica dzīves nepieciešamība. Tie bija sava
laika viesnīcas ne tikai ceļa baucējiem, bet arī zirgiem un vezu-
miem. Darba biržas, kur Pīrāgu dienā (Meteņos) noslēdza mut-
vārdu līgumus starp saimniekiem un kalpiem. Arī izklaides
vietas vienmuļajā zemnieku dzīvē. Gricgale l9. gs. - muižas
centrs ar attiecīgu ēku kompleksu un zemnieku saimniecībām,
kam garām gāja noslogots ceļš no Kauņas guberņas uz Mazo Jel-
gaviņu (Jaunjelgavu) un Rīgu. Tāpēc krogi 2-3 verstu atālumā
viens no otra. Apmēram 20 km garā ceļa posmā, sākot no Ne-
retas, bijuši šādi krogi: Auzu, Krusta, Skudres, Strobuku, Nere-
tiņas, Nejautiņas, Odiņu, Gricgales, Rises, Dūžānu, Auzu ... No
šiem krogiem līdz 21.gadsimtam saglabājies tikai Gricgales
krogs. Pārējie sabrukuši galvenokārt kolhozu saimniekošanas
rezultātā. Apvidum degradējoties, iznīkstot arī vecajām zem-
nieku mājām, ļaudīm aizejot no savas senču zemes, pēdējos 33
gadus Gricgales krogs vēl kalpoja kā pēdējais bastions. Te rīkoti
piemiņas pasākumi rakstniekiem, kas nākuši no šī novada -
Jānim Vainovskim, Jānim Veselim, Jānim Jaunsudrabiņam. Te
kopš 1983. gada rudeņos vairākkārt notikušas Dzejas dienas ar
viesiem, kas atbraukuši no citiem novadiem. Vēl arvien vasarās
pie Gricgales kroga piestāj ekskursantu autobusi, jo, lai gan senā
kultūrainava šajā apvidū zudusi, tomēr Latvijas apceļotājus in-
teresē senais Leišmales lielceļš un Gricgales krogs kā arhitektū-
ras piemineklis. Iedzīvinot Leišmalītes ceļu kā tūrisma maršrutu
pēc Imanta Ziedoņa grāmatas sadarbībā ar fondu 1836 šī gada
vasarā vairāki gājēji Gricgales krogā atrada naktsmājas. Krogā
no pavasara līdz rudenim notiek kultūras pasākumi - krogs tur-
pina dzīvi kā kultūrvēsturisks objekts.

Lūk, ko stāsta Lūcija Ķuzāne: “Vietas nosaukums it kā radies
no vārdiem - griķu kalniņš. Šis sēļu apdzīvotais novads kopš 13.
gs. piederēja Livonijas ordenim. Te bieži mainījās lēņu kungi,
varbūt tāpēc maz saglabājušās vēstures liecības.

1561. gadā pēc Livonijas kara pirmais Kurzemes hercogs
Gothards Ketlers izlēņoja Neretu (Nerft) un tai tuvos apvidus
Aizkraukles komturam Vilhelmam Efernam.

1562. gadā V.Eferns ieguva pilnas īpašumtiesības un, neva-
rēdams apvidu viens pārvaldīt, izlēņoja iegūtās zemes izbijušiem
Livonijas ordeņa bruņiniekiem.

Pilkalni un Lielsusēju Vilhelmam Vittenam, Lielmēmeli un
Mazzalvi Kristofam Roppem, Vecmēmeli un Gricgali Heinri-

ham Šticlhorstam.
1563. - 1750. gadā Polijas galmakungs barons Nikolauss

Korfs par sievas pūra naudu no Heiriha Ernsta fon Pletenberga
atpirka Neretu kopā ar Zalvas un Daudzeses muižām. Savam ra-
diniekam baronam Kristoforam Korfam no Polijas karaļa Au-
gusta III viņš izkaulēja īpašumu — tobrīd novārtā pamesto
Gricgali. Vecā muiža, kas atradās viņpus upes, Lietuvas terito-
rijā, bija nodedzināta un iepriekšējais īpašnieks nosodīts par ne-
paklausību Polijas karalim.

Kristofors Korfs noskatīja uzkalniņu Mēmeles upes labajā
krastā, izmantojot dzimtļaužu darbaspēku, veidoja muižas an-
sambli atbilstošu laikmeta tradīcijām. Akmeņmūra pagrabus sa-
imniecības vajadzībām. Virs tiem cēla dzīvojamās telpas,
guļbaļķus sastiprinot ar ozola tapām. Trīsdaļīgus govju staļļus
ar diviem uzbraucamiem tiltiem, zirgu stalli, klēti, riju, kalpotāju
māju, ledus pagrabu, smēdi, skolu - baznīcu.

1825. gadā Gricgales muižu mantoja Korfu mazdēls - Gārse-
nes barons Gothards Ernests Budbergs. Budbergu īpašumā
Gricgale bija 90 gadus (1825 — 1915). Budbergi Gricgales mui-
žas zemi un saimniecības ēkas izrentēja, bet paši paturēja ienā-
kumus no krogiem un mežu apsaimniekošanas. Ceļmalās uzcēla
trīs krogus: Odiņu, Gricgales un Rises krogu.

1826. gadā nāca valdības pavēle mazos pagastus, kuros nav
tūkstotis vīriešu kārtas dvēseļu, apvienot. Savienoja Gricgales,
Vecmēmeles un Lielmēmeles muižu teritorijas - tapa Mēmeles
pagasts.

1827. - 1912. gadā, cerot uz ienesīgo alus un degvīna ražošanu,
Budbergi vēl paspēja Gricgalē uzcelt apjomīgu ēku – brūzi. Pēc
1.pasaules kara jaundibinātajā Latvijas valstī apstiprināja īpašuma
tiesības vecajiem saimniekiem, bet muižas zemi sadalīja 21 jaun-
saimniecībai un 4 amatnieku sīksaimniecībām. Ne pirmais, ne
Otrais pasaules karš baronu Korfu un Budbergu radīto Gricgali
neizpostīja. Tikai padomju varas saimniekošana to pamazām no-
plicināja. Bet 21. gadsimts rādījās iznīcinošs. No vecās apbūves
apritē palikušas vien dažas ēkas: luterāņu baznīciņa (pusēkā), bi-
jusī pagastmāja un smēde - apdzīvojamas telpas.

Kā pēdējais pagātnes liecinieks saglabājies vēl Gricgales krogs.
Atklāts 1831. gada Jurģu dienā, kad latviešiem vēl nebija uzvārdu.
Pirmā pasaules kara laikā ēku papostīja krievu un vācu armijas
daļas. 1922. gadā agrārreforma ēku kopā ar amatnieka zemi (ha)
piešķīra Kristapam Mednim. Tad krogs, jau ar nosaukumu
”Medņi,” ieguva pirmo atjaunotni. Turpmāk, gandrīz gadsimta
laikā, Medņu ģimenai vienmēr izdevās sadziedēt vecajā ēkā Laika
zoba izkostās brūces un paglābt to no sabrukšanas.

Rakstniece Lūcija Ķuzāne (Medne) krogam deva jaunus un
vēl nebijušus uzdevumus: 1) kļūt par liecinieku tai Gricgalei,
kāda te veidojās aizgājušos gadsimtos; 2) aizpildīt baiso tuk-
šumu, kas rodas, ja civilizācija no agrāk apdzīvotām un rosīgām
Latvijas kultūrvidēm atkāpjas. Gricgales krogā rīkotas Dzejas
dienas, godināti rakstnieki Jānis Vainovskis un Jānis Veselis 100.
dzimšanas dienas atcerēs, uzņemti viesi no tālām zemēm. Gan
ekskursantu grupas, gan atsevišķi cilvēki te klausījušies stāstī-
jumu: ar ko bagāta mūsu Tēvu zeme - Sēlija. Otra mūža dzīvotājs
Gricgales krogs savu labvēlību ceļotājiem neliedz arī šodien, kad
par tā gādniekiem apņēmušies būt Neretas novada dabas un vēs-
tures draugi – biedrība ”Upmales mantinieki”.”

Informāciju kopā lika
Lidija Ozoliņa
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ESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu ”projekta “Tu neesi
viens” ietvaros 8. oktobrī, mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas 8. un 9. klases audzēkņi, devāmies uz Neretas novada
liellopu izsoļu namu ,,Krasti”. Kāpēc tieši tur? 2. septembrī pie
mums skolā viesojās izsoļu nama īpašnieki Kaspars un Kristīne
Ādami. Tikšanās reizē Kristīne Ādama uzaicināja apmeklēt iz-
soļu namu un iepazīties tuvāk ar tā darbību. Dodoties ceļā,
bijām priecīgi un gaidu pilni – būs interesanti.

Ierodoties saimniecībā, mūs sagaidīja Kristīne Ādama. Pir-
mais pārsteigums – īpašu kostīmu, zābaku un cepurīšu uzvil-
kšana, un tad arī esam gatavi ekskursijai. Ekskursija bija
izzinoša, interesanta un pārsteigumiem pilna: teliņi, kuri ir sa-
gatavoti izsolei, lielie šķūņi ar sienu, jaunceļamās fermas, stin-
grās prasības darbiniekiem.

Apmeklējuma noslēgumā mums bija iespēja vērot izsoles
gaitu. Tas bija kaut kas jauns un neredzēts. Vienas dienas laikā
plānoja izsolīt 1000 teliņus. Kāds darba apjoms izsoles vadītājam
Kasparam Ādamam.

Šī diena bija ne tikai interesanta, bet arī pamācoša un iedves-
mojoša. Vēlreiz sapratām, ka galvenais, lai sasniegtu vēlamo, ir
jāmācās, jābūt uzņēmīgiem, kā arī nebaidīties grūtību, nepado-
ties pēc pirmajām neveiksmēm, pilnveidot savas komunikācijas
prasmes.

Paldies “Krastu” saimniekiem par jauko uzņemšanu, intere-
santo stāstījumu, iespēju ieraudzīt, ka arī laukos var strādāt un
piepildīt savus sapņus! Mums ļoti patika.

Tīna Zaščerinska, 9. klases skolniece

Iedvesmojoša ekskursija izsoļu namā
“Krasti”

“Lapsu tūre” ir sabiedriska fotoakcija
kažokādu industrijā izmantoto dzīvnieku
aizstāvībai. Tās pamatā ir stāsts par pie-
ciem no zvēraudzētavas izmukušiem lap-
sēniem, kuri brīvprātīgo dalībnieku jeb
“lapsu sargu” rokās apceļo Kurzemi, Lat-
gali, Vidzemi, Zemgali, Sēliju un Rīgu,
vēstot par saviem brāļiem un māsām, kas
ir ieslodzīti zvēraudzētavu sprostos.
“Lapsu sargi” ceļojošās lapsas nodod cits
citam iepriekš saskaņotā maršrutā. Katrs
no “lapsu sargiem” pavada vienu dienu ar
kādu no lapsēniem, to iemūžinot kopīgā
“Lapsu tūres” fotostāstā.

Pēc Lauksaimniecības datu centra
informācijas šobrīd Latvijā darbojas 10
zvēraudzētavas, kurās kažokādu ieguvei
audzē ūdeles, lapsas un šinšillas. Zvērau-
dzētavās šie savvaļas sugu dzīvnieki ir pa-
kļauti nemitīgām ciešanām, ieslodzīti
šauros sprostos, līdz tos nonāvē, lai no
viņu ādām izgatavotu dekoratīvus ap-
ģērba elementus. 2020. gada vasarā Lat-
vijas zvēraudzētavās kopumā bija vairāk
nekā pusmiljons (579 945) dzīvnieku.
Ētisku un labturības apsvērumu dēļ ka-
žokzvēru audzēšana ir jau aizliegta vairāk
nekā 15 Eiropas valstīs, tostarp Nīder-
landē, Norvēģijā, Vācijā, Beļģijā, Čehijā,
Horvātijā, Slovākijā un citās.

Rude Neretā
Lapsiņa Rude Neretas novadā ieradās

2020. gada 14. oktobra pēcpusdienā no
Valles kopā ar savu pavadoni Madaru.

Vispirms Rude, lai nesaslimtu ar
Covid-19, iepazinās ar drošības pasā-
kumiem Neretas novada centrālajā
bibliotēkā. Viņai palīdzēja krustmāte
Regīna.

Lai varētu saplānot maršrutu, apceļo-
jot skaisto Neretas novadu, Rude ķērās
pie Neretas novada kartes izpētes.

Izpētījusi pamatīgi karti, lapsiņa Rude
kopā ar Madaru un mani nolēma tuvāk
iepazīties ar Neretu.

Rudi ļoti ieinteresēja muzejs, tāpēc
knaši kopā ar pavadonēm devās uz Nere-
tas novada novadpētniecības muzeju.

Tur gan Rudei ļoti iepatikās! Tik
daudz ko varēja apskatīt, pašūpoties šū-
puļkrēslā, uzspēlēt klavieres, pastrādāt uz
stellēm, kā arī pārbaudīt muzeja vadītājas
Lidijas apģērba materiālu.

Pēc garā, bet interesantā ceļojuma no
Valles uz Neretu un pastaigas Neretā lap-
siņa Rude kopā ar sargu, atvadījusies no
krustmātes Regīnas, devās uz “Sleķiem”,
lai uzkrātu spēkus nākamajai dienai.

Otrā rītā pēc brokastīm visas trīs-
sargs, Rude un krustmāte Regīna- devās
ciemos uz Neretas novada bibliotēkām.

Visās bibliotēkās Rudi jau gaidīja.
Visas novada bibliotekāres apmīļoja Rudi,
izrādīja bibliotēkas, kā arī kopā ar viņu fo-
togrāfējās.

Rudei ļoti iepatikās Neretas novadā, jo
ar sirdi saprata, ka šeit lielākā daļa cilvēku
mīl un cenšas sadzīvot ar ikvienu dzīvu

radībiņu, ka saprot, ka ikviens ir daļa no
dzīvības uz šīs mazās zemītes.

Laiks paskrēja ļoti ātri. Ar skumjām
Rude devās tālāk pie nākamā sarga Jēkab-
pilī, pie Mikus.

Sargāsim dabu! Nedarīsim pāri ne lap-
siņām, ne pārējām dzīvībām! Mēs taču,
cilvēki, esam gudrāki! Sargāsim arī pārē-
jos, kuri nespēj sevi aizsargāt!

Lai lapsiņai Rudei veicas!

Lapsiņas Rudes sargs Neretā
Zigfrīda Ozoliņa

Kažokādas pagātnē!
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Iveta Baumane un Roberts Pētersons
priecē Skolotāju svētkos

2.oktobra novakarē Neretas kultūras namā pulcējās izglītības
iestāžu darbinieki no pirmsskolas izglītības iestādes “Ziediņš”,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamat-
skolas uz Skolotāju dienai veltītu pasākumu, kurš Neretas no-
vadā jau kļuvis tradicionāls oktobra pirmajā piektdienā –
Skolotāju dienas priekšvakarā. Kuplo pedagogu saimi uzrunāja
domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, pateicoties izglītības ie-
stāžu darbiniekiem par ieguldīto darbu, vēlot saglabāt spēju aiz-
raut bērnus, spēju mācīt bērniem uzdrīkstēšanos un
mērķtiecību.

Pedagogiem novada pašvaldība dāvāja Ivetas Baumanes un
Roberta Pētersona koncertu “Kad satiksimies”, kurā dueta izpil-
dījumā skanēja oriģinālās kompozīcijas un tautā iemīļotas lat-
viešu melodijas.

Iveta Baumane un Roberts Pētersons ir mūziķi ar ilggadēju
pieredzi, ko ir bagātinājuši dziedot un spēlējot dažādos muzi-
kālos projektos, sadarbojoties ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem.

Iveta Baumane – dzied un spēlē vijoli, plašāku atpazīsta-
mību guvusi LNT televīzijas šovā “Dziedošās Ģimenes” un
vadot mūzikas raidījumu “Dzintara Dziesmas”, kā arī ir grupas
ElektroFolk soliste.

Roberts Pētersons –dzied un spēlē ģitāru, daudzpusīgs mū-

ziķis un dziesmu autors. Roberta singli (“Cīrulis”, “Nelaid pro-
jām”, “Sāksim no jauna” u.c.) guvuši atpazīstamību un skan
Latvijas radiostacijās.

Novēlot visiem kolēģiem izdošanos, veselību un saskaņu ģi-
menēs un kolektīvos –

Žanna Miezīte,
Izglītības, kultūras nodaļas, sporta,

tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Zināšanas vizuālajā mākslā un Latvijas
vēsturē papildina Rundāles pilī

Pateicoties biedrības “Ērberģietes” projektam “Tu neesi viens”, ko
finansē ESF, Mazzalves pamatskolas skolēni 25.septembrī devās izzi-
nošā ekskursijā uz Rundāles pili, kas ir nozīmīgākā baroka stila pils
Latvijā. Tā atrodas Rundāles novada Pilsrundālē. Krievijas impērijā
strādājošā itāļu arhitekta Frančesko Bartolomeo Rastrelli projektētā
pils celta no 1736. līdz 1768. gadam kā Kurzemes un Zemgales her-
coga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence. Uz šo grezno pili devā-
mies, lai nostiprinātu vizuālās mākslas un Latvijas vēstures stundās
apgūtās zināšanas.

Piebraucot pie pils, mums paveras fascinējošs skats. Sākot ar pašu
ēku un beidzot ar pils dārzu. Pils ir veidota divos mākslas stilos - ba-
roks un rokoko. Pils un dārza platība ir milzīga. Mēs pili un franču
dārzu apskatījām kopā ar gidu. Gids mūs veda pa pils istabām, par
katru pastāstot ko interesantu. Staigājot pa pils istabām un vērojot, vēl
aizvien ir jūtama to laiku gaisotne. Mēs varējām izstaigāt arī pils dārzu,
kurš priecēja ar daudz un dažādām puķēm.

Manuprāt, uz šo pili vajadzētu aizbraukt biežāk, lai labāk varētu
izprast pils greznību. Braucot mājup, katrs skolēns dalījās savos ie-
spaidos par ekskursiju, un katram skolēnam bija savs redzējums, bet
vērtējums visiem vienāds – ļoti bagātinoša un jauka diena..

Jogita Rutka, 9. klase
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Jaunsudrabiņa vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta
pasākums „Iepazīsi un izmēģini ar mākslu saistītās profesijas”.

Jauniešiem, kuri interesējas par mākslu, bija lieliska iespēja
iepazīt mākslu kā profesiju, dzīvesveidu un aizraušanos. Pie
mums ar dzīvu sarunu (ne tradicionālu lekciju) viesojās skolotājs
Bruno Bahs. Mākslinieks jauniešiem pastāstīja par savu karjeras
pieredzi mākslā. Pēc tam sekoja nodarbības praktiskā daļa, īsts
izaicinājums - portretēt maestro Raimondu Paulu, kurš pēc da-
žiem mēnešiem svinēs nozīmīgu jubileju. Pasākuma dalībnieki
bija no dažādām “vecuma kategorijām” (no 6. līdz 12. klasei) un
ar atšķirīga garuma pieredzi mākslas jomā. Tomēr visi, skolotāja
iedrošināti, spēja lieliski izpausties sejas vērošanā un attēlošanā.
Katrs darbs bija unikāls, jaunieši strādāja dažādās tehnikās katrs
pēc savas izvēles- ar ogli, pasteļiem, grafīta zīmuli, akrila krāsām,
marķieriem. Noslēgumā notika kopīga darbu izvērtēšana un ref-
leksija par iegūto pieredzi. Bruno Bahs īpaši uzsvēra, ka lieliski
ir visi zīmējumi, tomēr nominēja trīs portretus, kuros jaunajiem
māksliniekiem bija izdevies sevišķi veiksmīgs attēlojums - Monta
(12. klase), Trīna (11. klase) un Alise (10.klase). Skolēnu balso-

jumā labākā darba titulu ieguva Kārlis (12.klase). Skolēni tikša-
nās noslēgumā teica, ka uzzinājuši daudz jauna un interesanta
par mākslinieka, šaržu zīmētāja un karikatūrista darbu.

Īpaši sirsnīgu noskaņu vakara pasākumam piešķīra balvas,
ko noslēgumā saņēma katrs dalībnieks - mūsu skolas absolven-
tes Agneses Mīlbergas dibinātā uzņēmuma “Daba rada” gardās
un skaistās karameles, kas gatavotas tikai no dabīgām izejvielām
un katra pati par sevi kā mazs mākslas darbs.

Pasākuma realizācija ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karje-
ras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finan-
sējumu.

Dita Pavloviča, vizuālās mākslas skolotāja,
Rita Trukša, PKK

„Iepazīsti un izmēģini ar mākslu 
saistītās profesijas”

ZZ Čempionāta klašu dienas
Atskatoties uz 2019. gada jaukajām atmiņām par ZZ Čem-

pionātu, vēlējāmies arī šajā gadā piedalīties. Diemžēl lielas Čem-
pionāts maijā nenotika, vīrusa ierobežojumu dēļ. Toties
septembrī bija iespēja tikt uz ZZ Čempionāta klašu dienām.

Lai tiktu uz šo piedzīvojumu, klases komandai vajadzēja iz-
veidot 3 memes (jokus) saistībā ar kampaņu “Spēks pateikt NĒ”,
uztaisīt TikToku un neparastu klases bildi. Tā kā šo visu veik-
smīgi izdarījām, bijām viena no 40 laimīgajām klasēm, kas tika
uz pasākumu.

Jau agri piektdienas rītā braucām uz Olaines novadu. Sākumā
noskaņojums bija bailīgs, likāmies mazi un nevarīgi salīdzinā-
jumā ar citiem.

Uzzinājām, ka mums un vēl 3 klasēm būs jāizpilda 5 uzde-
vumi, lai tiktu pie balvas, kas atradās ar atslēgām aizslēgtā lādē.
Katru klasi pavadīja mentori.

Pirmais uzdevums bija planšetēs, ko mums iedeva, bija dotas
vietas, līdz kurām mums bija jāskrien un jāuztaisa interesantas
fotogrāfijas. Kārlis: “Lai arī mēs piedalījāmies pa pāriem, bija
svarīgi izpalīdzēt klasesbiedriem, lai visi finišētu laikā”.

Kopīgi paēduši pusdienas bijām gatavi nākamajam uzdevu-
mam. Mums bija jāsadalās pa pāriem un jāmeklē kodi, pēc tam
ar rāciju palīdzību jānodod tie citiem. Apmaiņā pret kodiem ie-
guvām produktus pankūku cepšanai. Par šo uzdevumu Nils bija
īpaši priecīgs, jo iemācījās gatavot garšīgas pankūkas.

Trešajā uzdevumā daudziem bija jāpārvar bailes no aug-
stuma. Diviem pāriem vajadzēja rāpties augstā stabā, ko pārējie
turēja. Staba galā uz astoņstūra pārim jāsadodas rokās un tās jā-
iztaisno. Lielisks uzticības vingrinājums. Diviem citiem pāriem
ar pārējo palīdzību bija jāuzbūvē tornis no lieliem domino klu-
cīšiem, tad jānostājas torņa galā.

Grūtības sagādāja uzdevums, kur mums ar dēlīšu palīdzību
pa purvu bija jānokļūst līdz drošības salai, jāsavāc bumbiņas un
tās jānogādā uz citu drošības salu.

Pēdējā uzdevumā tika pārbaudītas izdzīvošanas prasmes. Ie-
mācījāmies izfiltrēt netīru ūdeni, kuru kādam pēc filtrācijas va-
jadzēja pagaršot, vēl uzzinājām kā uzsiet 5 dažādus mezglus,
iekurināt ugunskuru, uzcelt ūdensizturīgu nojumi, nostiprināt
cietušā lauzto kāju un viņu paštaisītās nestuvēs nogādāt drošībā.
Lai iegūtu nepieciešamos materiālus šīm lietām, 5 cilvēkiem bija
jākarājas gaisā un jāmēģina aizsniegt vajadzīgās lietas, pārējiem
jāregulē atrašanā vieta ar trošu un karabīņu palīdzību.

Elvijs: “Laikasptākļi bija perfekti un grupu vadītāji bija jauki,
izpalīdzīgi un atsaucīgi.”

Kristaps: “Šis pasākums ļāva pārbaudīt katram sevi, savas zinā-
šanas, uzdevumi parādīja katra vājās puses un klases saliedētību”.

Elīna: “vairākās aktivitātēs bija jāuzticas pārējiem, lai nokļūtu
pie vēlamā mērķa, tas parādīja klases sadarbību un saprati katra
skolēna individuālajās dotības”.

Veiksmīgi izpildījuši visus uzdevumus ar pārējām klasēm va-
rējām saņemt balvu. Lādē atradās kliņģeri.

Gandarīti par paveikto un pozitīvu emociju pilni devāmies
mājās.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 
12.klase
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11.11.pl.16.00 – Neretas kultūras namā dokumentālā filma
“Neretas novads – Mūsmājas Sēlijā” 

11.11.pl.17.00 - Neretā lāpu gājiens un piemiņas brīdis
Ķesteru kapsētā.

11.11.pl.17.00 – Ērberģes muižas kamīnzālē dokumentālā
filma “Neretas novads – Mūsmājas Sēlijā” , pēc filmas Ērberģē
lāpu gājiens

14.11. pl.12.00 – Neretas kultūras namā koncertpro-
gramma ‘’Pa Latvijas novadiem ar Roberto Meloni’’ , īpašā
viese operdziedātāja Marianna Norbe.no Brazīlijas.

14.11.pl.18.00 - Pilskalnes skolā Latvijas Republikas gada-
dienai veltīts svinīgais pasākums

14.11.pl.20.00 - Pilskalnes skolā grupas “Vēja runa” kon-
certs

15.11.– Zalves kultūras namā Ivetas Baumanes un Roberta
Pētersona koncerts

16.11.pl.14.00 – Mazzalves pagasta zālē Latvijas Valsts ga-
dadienai veltīts svinīgais pasākums

17.11.pl.18.00 – Neretas kultūras namā Latvijas gadadienai
veltīts svinīgais pasākums, koncerts

20.11.pl.17.00 – Sproģos projektā “Sēlijas vīru- amatnieku
un mājražotāju- meistardarbnīcas Neretas novadā” meistar-
darbnīca pie Raimonda Daldera (dalība ar iepriekšēju pieteik-
šanos mob.29339832)

27.11.pl.17.00 .– Mazzalves pagasta zālē projekta “Sēlijas
vīru- amatnieku un mājražotāju- meistardarbnīcas Neretas
novadā” noslēguma pasākums (sekojiet reklāmai!)

29.11. pl.17.00 – Neretā Pirmā Advente,  Ziemassvētku
egles iedegšana.

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā novembrī

Visskaistākais ir taisnība, vislabākais - veselība,
vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas

Aristotelis
Sirsnīgi sveicieni visiem oktobra jubilāriem!

Neretas novada dome


