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Cienījamie Neretas novada iedzīvotāji! Ņemot vērā ārkārtas
situāciju valstī, tiek atcelti visi plānotie pasākumi, kad nākam
kopā, priecājamies, svinam.  Lai šis rudens laiks nebūtu tik pe-
lēks, izgaismosim Neretas novada centrus, veidosim gaismas
takas, kur pastaigāties ģimenēm Latvijas svētku mēnesī! 

Neretas novadā 18.novembrī – Latvijas gadadienā – jūs gaida
pastaigu gaismas takas pl.17.00-19.00

l Neretā pie kultūras nama un parkā centrālā aleja,
l Pilskalnē Strobuku pilskalnā,
l Mazzalvē Liepu iela un Mazzalves pamatskolas apkārtne,
l Zalvē Zalves muižas apkārtne un parks.
Izgaismoti būs arī akcijas “1836” Leišmalītes robežstabiņi pie

“Riekstiņu” pagrieziena, Neretas parkā, pie Strobuku pilskalna
ceļa, pie Gricgales kroga, pie Vecmēmeles muižas, Ērberģē Mē-
meles un šosejas Rīga - Nereta krustojumā. Arī uz turieni varat
aiziet smelties gaismu 18.novembrī pl.17.00-19.00.

No 17.novembra Neretas kultūras namā aicinām apskatīt ce-
ļojošo Neretas novada iedzīvotāju veidoto fotoizstādi “2020.gada
4.maijs Neretas novadā”, jo 4.maijs Latvijā ir 18.novembra at-
dzimšana., tās ir divas svarīgākās dienas mūsu valsts vēsturē. At-
skatīsimies uz savām izjūtām, mirkļa tvērumiem šī gada 4.maijā
un pildīsim sevi ar pavasarīgu gaišumu!

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” aicina pastaigāties pa
kultūrvides objektiem.

Aicinām novada iestādes un organizācijas, kā arī katru ie-
dzīvotāju izgaismot māju logus, pagalmus, lai svētku noskaņa

ienāk mūsos. Darīsim gaišu Neretas novadu! Mūsu sirds gaisma
un labās domas Latvijai ir nepieciešamas, jo īpaši šai laikā. Ja arī
nevaram pulcēties kopā, būsim vienoti Latvijas dzimšanas dienā
savās sajūtās un tuvāko lokā. Iededz savā sētā un logos gaismiņu
par godu svētkiem!

Neretas novada kultūras darbinieku vārdā 
Žanna Miezīte

Izgaismosim Neretas novadu 
Latvijas svētkos!
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2020. gada 22. oktobrī Neretas  novada dome ir pieņēmusi
lēmumu:

l sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas
un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādi, kurā tiek
noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, at-
tīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;

l sadarbībā ar Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses, Jaunjelgavas
un Skrīveru pašvaldībām uzsākt Aizkraukles novada Attīstības
programmas 2021.-2028.gadam izstrādi, kurā tiks noteiktas
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stra-
tēģisko uzstādījumu īstenošanai jaunizveidojamā Aizkraukles
novada administratīvajā teritorijā.

Plānošanas dokumenti tiks izstrādāti, balstoties uz spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem,
ņemot vērā novada domes pieņemtos lēmumus par jau uzsāk-
tajiem un ieplānotajiem infrastruktūras un attīstības projektiem,
kā arī spēkā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem.

Stratēģijas un Programmas izstrādei tiks izveidotas 5 darba
grupas:

1. Ekonomiskās attīstības darba grupa; 

2. Izglītības, sporta un kultūras darba grupa; 
3. Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa; 
4. Teritorijas plānošanas darba grupa; 
5. Vides darba grupa. 
Darba grupās tiks iekļauti pašvaldību deleģētie pārstāvji, at-

tiecīgās jomas eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Šobrīd spēkā esošā Neretas novada Ilgtspējīgas attīstības stra-

tēģija 2013.-2037. gadam un Integrētā attīstības programma
2013. – 2019. gadam ir atrodama pašvaldības interneta vietnes
www.neretasnovads.lv.sadaļā “Publikācijas”, apakšdaļā “Ilgtspē-
jas attīstības stratēģija un attīstības programma”.

Izstrādes laikā iedzīvotāji ir laipni aicināti iesaistīties, pie-
daloties darba grupās, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās
vai sabiedriskajās apspriešanās.

Attīstības plānošanas dokumentus plānots izstrādāt un ap-
stiprināt 2021. gada novembrim. 

Kontaktpersona Attīstības programmas izstrādei Neretas no-
vada administratīvajā teritorijā – projektu vadības, plānošanas
un attīstības speciāliste Solvita Bukša, tālrunis - 65176140, e-
pasts – solvita.buksa@neretasnovads.lv.

Paziņojums par jaunizveidojamā Aizkraukles
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

2021.-2037.gadam un Attīstības programmas
2021.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu 

Šī gada aprīlī biedrība “Aizkraukles reģionālā Tautskola”
rīkoja akciju “Pateicība mediķiem”. Tās laikā rokdarbnieces
tika aicinātas noadīt cimdu vai zeķu pāri Aizkraukles puses
medicīnas darbiniekiem par viņu ieguldīto darbu un pašaiz-
liedzību rūpējoties par sabiedrības veselību, strādājot paaug-
stināta riska apstākļos vīrusa izplatības laikā. Cimdi un zeķes
ir skaista un praktiska dāvana, kas sevi glabā arī adītāja sirds
siltumu un dāsnumu. Gatavos adījumus varēja nogādāt Aiz-
kraukles, Pļaviņu, Skrīveru, Kokneses, Jaunjelgavas un Nere-
tas novadu vai vietējos pagastu kultūras namos līdz 31.

oktobrim. Aicinājumam atsaucās arī Neretas novada čaklās
rokdarbnieces. Paldies Laimai Liepai un Astrai Saveļjevai
Mazzalves pagastā par zeķu pāriem, Annai Ērglei, Mirdzai
Brūniņai un Janīnai Mazjānei Neretas pagastā (Janīna katrā
no zeķu pāriem bija ielikusi arī kartīti ar vēlējumu mediķiem)
par cimdu un zeķu pāriem, kā arī Inetai Klimovičai un Guna
Gadišķei Pilskalnes pagastā par noadītajām un uzdāvināta-
jām zeķēm.

Solveiga Koklevska
Daiga Naroga

Mediķiem dāvā adītus cimdus un zeķes 

Laikā, kad covid-19
ierobežojumu dēļ  pub-
lisku pasākumu apmek-
lēšana ir aizliegta un
sportošana iekštelpās ir
ierobežota, Neretas no-
vada pašvaldība aicina
iedzīvotājus, indivi-
duāli, ievērojot valstī
noteiktās drošības nor-
mas, apmeklēt Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas stadionu va-
kara stundās.  Stadions
būs apgaismots līdz
plkst. 21.00.

Neretas novada 
pašvaldība
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Atļāva  atdalīt no nekustamā īpašuma „Pēteri”, Pilskalnes pa-
gasts, Neretas novads, ar kadastra Nr. 3274 005  0112, un kopējo
platību 2.53 ha, 1 (vienu) zemes vienību 1.51  ha platībā ar ka-
dastra apzīmējumu 3274 006 0113, un izveidot jaunu nekustamo

īpašumu, izveidotajam  jaunajam  īpašumam piešķirot nosau-
kumu „Ķieģeļi” un  nosakot zemes lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).

12.oktobra ārkārtas sēdē pieņemtais
lēmums

Apstiprināja Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2021.-2037.gadam izstrādes darba uzdevumu , kā arī ak-
tualizēja darba uzdevuma procesa izpildes termiņus pēc
Stratēģijas 1. redakcijas izstrādes. Sadarbībā ar Aizkraukles, Pļa-
viņu, Kokneses, Jaunjelgavas un Skrīveru pašvaldībām nolēma
uzsākt Aizkraukles novada Attīstības programmas 2021.-2028.
gadam izstrādi, kā izveidoja Stratēģijas un Programmas izstrā-
des Vadības darba grupu no Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru,
Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novada pašvaldību pārstāvjiem
un apstiprināja Stratēģijas un  Programmas izstrādes darba gru-
pas nolikumu, Ekonomiskās attīstības darba grupas nolikumu,
Izglītības, sporta un kultūras darba grupas nolikumu, Veselības
aprūpes un sociālo jautājumu darba grupas nolikumu, Terito-
rijas plānošanas darba grupas nolikumu un Vides darba grupas
nolikumu.

Apstiprināja pārskatu par 2020.gada 9 mēnešu pamatbudžeta
izpildi.

Apstiprināja 2020./2021. gadā plānotos apkures sezonas iz-
cenojumus Neretas pagastā:

l P.Lodziņa iela 6 (dzīvojamā māja) – 1,77 EUR/m2 bez PVN;
l P.Lodziņa iela 2  - 2,13 EUR/m2 bez PVN;
l Kultūras nams P.Lodziņa ielā 1  - 2,56 EUR/m2 bez PVN. 
Apstiprināja 2020./2021. gadā plānotos apkures sezonas iz-

cenojumus Mazzalves pagastā:
l Dzīvojamās mājas “Madaras” Liepu iela 6A, “Mārtiņi”

Liepu ielā 6, “Avoti” Liepu ielā 4 – 1,40  EUR/m2 bez PVN; dz.
Ainas Liepu iela 3 - 1,40  EUR/m2 bez PVN;

l Pamatskola Skolas ielā 1 1,40 EUR/m2 bez PVN;
l Dienas centrs “Vālodzīte” Skolas ielā 2B, biroja ēka “Ainas”

Liepu ielā 3 - 1,65 EUR/m2 bez PVN;
l katlu māja, Ziedoņu iela 3  1,82 EUR/m2 bez PVN;
l Pagastmāja, Liepu iela 2  1,82  EUR/m2 bez PVN.
Piešķīra līdzekļus no pamatbudžeta izdevumiem neparedzē-

tiem gadījumiem EUR 200.00 apmērā Svētā Gara Romas katoļu
draudzei (finanšu līdzekļus plānots ieguldīt baznīcas teritorijas
sakopšanai un labiekārtošanai). 

Apstiprināja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas noli-
kumu.

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no R. I par nekustamo īpa-
šumu „Pļavas”, Neretas pagasts, Neretas novads,  kadastra
Nr.3270 007 0353, .nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz
2020.gada 24.septembri  sastāda  kopsummā EUR EUR 612.45.

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no I. S. par nekustamo īpa-
šumu „Ziediņi”, Zalves  pagasts, Neretas novads,  kadastra
Nr.3296 013 0124 .nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz
2020.gada 14.oktobri sastāda  kopsummā  EUR 18. 

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no E.S. par nekustamo īpa-
šumu „Vērtūži 5”, Zalves  pagasts, Neretas novads,  kadastra
Nr.3296 005 0078, nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz
2020.gada 14.oktobri sastāda  kopsummā EUR 32.21.

Piešķīra atbalstu nozīmīgā dzīves jubilejā 4 personām kop-
summā EUR 210 apmērā, pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu
170.00 EUR apmērā 1 personai, pabalstu bērnam paredzēto pa-
kalpojumu saņemšanai, kas veicina bērna attīstību un pilnvei-

došanos (dalība nometnēs, nodarbībās), 4 personām kopsummā
EUR 120 apmērā,  pabalstu politiski represētajām personām,  25
personām kopsummā EUR 1250 apmērā.

Iznomāja L.D. Neretas novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību P. Lodziņa ielā 16, Neretā, Neretas pagastā, Neretas no-
vadā, ar kadastra Nr. 3270 007 0240 ar platību 0.2023 ha,  uz  10
gadiem, nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no iznomātā zemes
gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR gadā. Ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķis: „Individuālo dzīvojamo
māju apbūve” – kods 0601 .

Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Lūlas”, Neretas novada Mazzalves pagastā sadalīšanai: zemes
vienībai 4,4 ha platībā tiek piešķirts jauns kadastra apzīmējums
- 3266 008 0124 un tiek veidots jauns nekustamais īpašums „Os-
kari” ar piekļūšanu no esošās valsts autoceļa P 73 nobrauktuves.
Zemes vienībai 48,8 ha platībā tiek piešķirts jauns kadastra ap-
zīmējums - 3266 008 0133 un to saglabā īpašuma „Lūlas”sastāvā,
piekļuves iespēja pa ceļa servitūtam paredzētu teritoriju, 

Piešķīra finanšu līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem Ne-
retas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas ēkas Dzirnavu ielā 4, Ne-
retas pagastā, Neretas novadā,  jumta karnīzes remontam,
pamatojoties uz izstrādāto SIA “Borgs” lokālo tāmi. EUR 14
997.03 apmērā.

Piešķīra zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem, 3270 007
0411 un 3270 007 0487, kas neatrodas Neretas ciemata robežās,
nosaukumu “Lejas Sluķenes” jauna nekustamā īpašuma izveido-
šanai, jo uz zemes vienībām nav adresācijas objektu, ēku, būvju.

Apstiprināja grozījumus Neretas novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumus Nr.7/2020 „Par Neretas novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu E. R. dzīvojamā mājā „Gundegas”, dzīvoklis Nr.17
ar kopējo dzīvojamo platību 79.3 m2, Sproģos, Zalves pagastā,
Neretas novadā. 

Sniedza  palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu M. dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 11, dzīvokli Nr.4
ar kopējo dzīvojamo platību 38.9 m2, Pilskalnē, Pilskalnes pa-
gastā, Neretas novadā.

Sniedza palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot dzī-
vojamo telpu R. Z, un viņa ģimenes loceklim  dzīvokli Nr.1,
„Lielmēmele 2” ar kopējo dzīvojamo platību 40,8 m2, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā.

Noslēdza ar M.M. jaunu zemes nomas līgumu par līgumā Nr.
140 iznomātās zemes vienības “Spulgas” ar kadastra 3270 010
0101 daļu, precizējot zemes platību,  uz  5 gadiem, nosakot
nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR gadā. Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis-„Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība” – kods 0101 . Iznomāja  SIA “Nere-
tas Grauds”, kā ēku tiesiskajam valdītājam, zemes vienību “Kal-
paki” ar kadastra Nr. 3270 010 088 un platību 2.1 ha uz 5 gadiem
nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no iznomātās zemes kadas-
trālās vērtības, bet ne mazāk kā   28. 00 EUR gadā.

22.oktobra domes sēdē pieņemtie lēmumi
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Meistardarbnīca maskās 
un ar siltumnīcu dāvanā

Katru mēnesī
Neretas novadā
“Ērberģiešu” pro-
jekta “Sēlijas vīru –
amatnieku un māj-

ražotāju- meistardarbnīcas Neretas novadā” ietvaros ir iespēja
pabūt kādā mūsu novada darbīga vīra sētā un piedalīties vērtīgā
meistardarbnīcā. Arī oktobra pēdējā piektdienā, ievērojot valstī
noteiktos piesardzības noteikumus,  krietns interesentu pulks no
Mazzalves, Neretas, Zalves un citām vietām ciemojās Sproģos. 

Vispirms bija iespēja izstaigāt Romalda Gurkļa izveidoto in-
teresanto lielo koka figūru sētu. Tur ir, ko pabrīnīties, cik atrak-
tīvas, dzīvas, detaļās izstrādātas koka figūras mākslinieks –
pašdarbnieks ir izveidojis. Un visas figūras ieskauj īpaša sēta, ir
pat nolaižamais tilts, lai iekļūtu tajā. Noteikti iesakām aizbraukt
ar ģimeni, jo figūras pamatā ir bērnu filmu varoņi – Šreks, vi-
kingi, vilks un zaķis no multiplikācijas filmas “Nu,pagaidi!”, Zie-
massvētku vecītis ar visu ziemeļbriedi un daudz, daudz citu tēlu,
kas ik pa brīdim tiek papildināti. Paldies Guntim Bubinam par
interesanto ekskursiju Gurkļa sētā!

Un tad tiekamies “Kronīšu kokapstrādē”, kur mūs laipni sa-
gaida Artis Kronītis ar saviem vīriem. Pēc īsa stāsta par uzņē-
muma izveidi un vēsturi seko lieliskas pamācības siltumnīcu
būvēšanā, plēves izvēlē, jo “Kronīšu kokapstrāde” pēdējos gados
specializējusies tieši dažāda izmēra siltumnīcu un angāru būvē.
Apskatām siltumnīcu paraugus un jūsmojam par pārdomāta-
jām, nostrādātajām detaļām. 

Tad sākas meistardarbnīcu praktiskā daļa prasmīgo puišu
pašu uzbūvētajā angārā. Sadalāmies 3 darba grupās un “Kronīšu
kokapstrādes” puišu vadībā pa detaļām ar jau iepriekš sagatavo-
tiem materiāliem  būvējam siltumnīcu (mazāko no “Kronīšu ko-
kapstrādē” klientiem piedāvātajām, bet darba pietiek.). Rosība!
Meistardarbnīcas dalībnieces pārsvarā ir sievietes, tāpēc nākas

apgūt tīri vīrišķīgas lietas – darbs ar akumulatora urbjmašīnu,
skrūvēšana…  No atsevišķām detaļām liekam kopā vienu kārtīgu
siltumnīcu. Bez “Kronīšu kokapstrādes” puišu palīdzības, pro-
tams, neiztiekam, un brīžiem nepieciešams arī viņu fiziskais spēks
un iemaņas. Vīri strādā saskaņoti un prasmīgi. Mēs palīdzam, ko
varam, līdz varena, prasmīgi nostrādāta siltumnīca ir gatava.

Noslēgumā seko īsts pārsteigums – pēc cienasta Artis paziņo,
ka būs neliela loterija. Izvelkam lozes. Tiek izlozēta tikko uzbū-
vētā siltumnīca!!! Šo brīnišķīgo, ļoti noderīgo siltumnīcu dāvanā
izlozēja Dzidra Ivanova no Ērberģes. 

Paldies “Kronīšu kokapstrādes” vīriem un īpaši Artim Kronī-
tim par viesmīlību, par prasmi sevi prezentēt, par lielisko meis-
tardarbnīcu! Viss bija pārdomāts līdz pēdējam sīkumam. Mēs
jutāmies gaidīti un ļoti daudz ko iemācījāmies, guvām pieredzi. 

Žanna Miezīte

Izzinošs pārgājiens arī ir mācību sastāvdaļa

Mazzalves pamatskolas 7.klases audzēkņi 29.-30.oktobrī pie-
dalījās konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2020”, kuru organizē
Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un
Latvijas Kokrūpniecības federāciju. Klases uzdevums bija doties
pārgājienā, iepazīt un izpētīt meža nozari no kulturvēturiskā
viedokļa. Lai piedalītos konkursā, skolēniem par pārgājienu būs
jāsagatavo 3-5 minūtes garš videopieteikums par projekta nori-
ses gaitu. 

29.oktobrī skolēni devās pārgājienā uz Aklo purvu. Tas ir dabas
liegums Jūga purvā Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā. Ak-
lajā purvā izveidota pastaigu taka gar Znotiņu ezeru. Skolēni, iz-
staigājuši purva labiekārtoto apļveida taku, devās arī uz 2.pasaules
kara cīņu vietu, uz šo vietu skolēniem nācās brist purvā, jo koka
laipa diemžēl nav ierīkota. Šajā vietā ir novietota piemiņas plāksne
1944.gada pavasara kaujai starp Sarkanās armijas izpletņlēcējiem
un Vērmahta karavīriem. Šajā vietā skolēni sarīkoja piknika vietu,
iekurināja ugunskuru, sacepa desiņas, izdzēra līdzi termosos pa-
ņemto tēju. Izstaigājuši Aklo purvu, skolēni līdz ar tumsas iestā-
šanos devās uz naktsmītni – mednieku namiņu Zalves pagastā,
kurā skolēnus viesmīlīgi sagaidīja mednieku namiņa saimnieks
Dāvis. Mednieks skolēnu grupai parādīja dzīvnieku barotavu. Arī
skolēni bija sagādājuši barību dzīvniekiem (burkāni, kartupeļi,
āboli). Pēc barības izvietošanas barotavā skolēni devās uz namiņu,
lai gatavotu vakariņas. Zēniem uzdevums bija iekurināt uguns-
kuru un uzcept desas, bet meitenes gatavoja zupu. Sasildījušies
un paēduši, skolēni turpināja vakaru ar galda spēlēm, un tad jau
nakts miers, lai rīta agrumā dotos mājās.

Pārgājiena laikā saliedējās klases kolektīvs, skolēni uzguva
daudz jaunas informācijas par tuvējā apkārtnē notiekošo vēsturē
un mūsdienās.

7.klases audzinātāja, sporta skolotāja Diāna Voļnaga
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Atbalsta izglītojamo individuālo kompetenču
attīstību

Neretas novada abas skolas - Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskola un Mazzalves pamatskola – izmanto ESF projekta
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pie-
dāvātās iespējas. Mazzalvē sākumskolas klašu audzinātāji
kopā ar savu klašu audzēkņiem papildus apgūst “Datoriku”,
lai attālinātās mācīšanās gadījumā veiksmīgāk varētu kopā
mācīties, lai sākumskolā uzlabotu skolēnu datorprasmes.
Mazzalvē jau otro gadu darbojas robotikas pulciņš. Neretā sā-
kumskolas skolotāji papildus strādā ar skolēniem lasītprasmes
attīstīšanā, bet Mazzalvē papildus lasītprasmes attīstīšanā
strādā ar bērniem, kuri mācās pēc atgriešanās no ārzemēm,
un tiem, kam šīs prasmes jāuzlabo. Neretas Jāņa Jaunsudra-
biņa vidusskolā ar bērniem strādā arī pedagoga palīgs.

Izmantojot projekta finansējumu, mazzalvieši veiksmīgi
sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, kopā ar RTU
pasniedzējiem veicot dažādus laboratorijas darbus. Par
projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču at-
tīstībai” līdzekļiem skola arī iegādājusies īpašu mācību lī-

dzekļu komplektu robotikas nodarbībām.
Šī projekta ietvaros abas skolas un PII “Ziediņš” saņēma arī

ļoti labu mācību spēļu komplektu sākumskolas un pirmsskolas
bērniem, kā arī vērtīgu mācību grāmatu darbam ar pirmsskolas
un sākumskolas bērniem.

Žanna Miezīte

Mākslas olimpiāde Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā

Kopš pagājušā gada marta skolas ierastajā
kārtībā daudz kas mainījies. Viena no šādām
izmaiņām  ir visu  klātienes olimpiāžu atcel-
šana. Vizuālās mākslas olimpiādi tās speci-
fikas dēļ īstenot tiešsaistē nav iespējams,
tādēļ pagājušajā gadā skolēniem nebija ie-
spējams piedalīties šajā  ikgadējā Aizkrauk-
les sadarbības novadu mākslas pasākumā.

Vadot mākslas pulciņa nodarbības, sa-
pratu, ka varam mākslas olimpiādi sarīkot
paši savā skolā. Svētku nekad nav par daudz!
Skolas vadība šo ideju atbalstīja, arī jaunāko
klašu skolotājas piekrita. Tēma - klusās
dabas gleznojums no uzstādījuma. Ar visām
gaismām un ēnām! Galvenajā lomā- modelis
ķirbis. Katra vecuma grupa strādāja aptuveni
2 stundas, gala rezultātā tapa vesela kolek-
cija, aptuveni 40 skaistu klusās dabas glez-
nojumu 2., 3., 4. un 5. klases mākslinieku
izpildījumā. Kopā ar skolotājām Natāliju
Grīnvaldi un Dairu Osīti darbus izvērtējām,
piešķirot godalgotas vietas un atzinības. Arī
paši audzēkņi varēja balsot par darbiem,
kuri likās īpaši izdevušies. Uzslavu saņēma
katrs mākslinieks, jo katrā gleznā var atrast
ko skaistu, īpašu, oriģinālu! Turklāt, lai piedalītos olimpiādē,
vajag arī drosmi, uzdrīkstēšanos. Visiem māksliniekiem balvā
tika garšīgās “Daba rada” dāvaniņas.

2.-3. klašu grupā 1. vietu izcīnīja Grieta Zālīte, 2. vietu Agnija
Kalva - Vaivode un Justīne Jancukoviča,  3. vietu Daniela Jer-
makova un Katrīna Dābola, atzinību Anna Beļūne un Alise

Štāle. 4.-5. klašu grupā “zelta medaļa” Patrikam Punduram un
Kitijai Zvilnai, 2. vieta Tabitai Ragelei un Danielai Boldaševičai,
3. vieta Rajanai Al Atribai un Deivam Dardecam. Savukārt at-
zinība Edgaram Kasparam Joelim un Enijai Mūrniecei.

Vizuālās mākslas skolotāja Dita Pavloviča
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1. Novada pašvaldība, klientu apkalpošanas centrs, Fi-
nanšu un attīstības nodaļa, izglītības un kultūras darba spe-
ciāliste strādās katru dienu, bet apmeklētājus klātienē
pieņems :

l otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz
17.00;

l piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.
Klientu apkalpošana klātienē notiek, ievērojot visus valstī

noteiktos drošības noteikumus.
Iesniegumus par pašvaldības kompetencē esošiem jautā-

jumiem var iesniegt:
l nosūtot pa pastu;
l ievietojot pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības vai tuvā-

kās pagasta pārvaldes ieejas durvīm;
l nosūtot elektroniski uz e-pastu dome@neretasnovads.lv;
l izmantojot e-pakalpojumu IESNIEGUMS IESTĀDEI

portālā „Latvija.lv” (personas autentificēšana notiek ar inter-
netbankas, eID vai eParaksta viedkartes pieejas kodiem, e-pa-
raksts nav obligāts).

Sīkāka informācija pa tālruņiem: 65176166; 65175302; e-
pasti: dome@neretasnovads.lv, sandra.rusina@neretasnovads.lv.,
gunita.gorbacova@neretasnovads.lv

2. Par tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju vai izpil-
ddirektoru klātienē iepriekš jāvienojas pa tālruņiem:

l domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis – mob.tālr. 26345400;
l izpilddirektors Rolands Klibiķis – mob.tālr. 29189934.
3. Novada Bāriņtiesa saziņu un konsultācijas ar iedzīvotā-

jiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepie-
ciešams izbraukt uz vietas, ārkārtas situācijās, kad būs
apdraudēta bērna veselība, dzīvība un drošība. Notariālo aplie-
cinājumu veikšanu veiks pašvaldības noteiktajās pieņemšanas
dienās, bet tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos no-
sūtot elektroniski e-pastā: barintiesa@neretasnovads.lv, pa pastu
vai ievietot pasta kastē pie domes ēkas.

Informācija pa tālruņiem: 65176128 vai 65175144 vai e-pastā.
4. Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus klātienē pieņem tikai,

lai veiktu dzimšanas, miršanas fakta reģistrāciju, iepriekš sazi-
noties pa tālruņiem: 65176128; 65176111; mob. 22449394;
26663613 vai e-pastā: dzimtsaraksti@neretasnovads.lv

5. Neretas novada bibliotēkas pieņems apmeklētājus ieras-
tajā darba laikā , ievērojot visus valstī noteiktos drošības notei-
kumus ārkārtas situācijas laikā.

6. Neretas novada Sociālais dienests pieņems apmeklētājus
klātienē:

Neretas pagastā : 
l otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz

17.00;
l piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.
Mazzalves un Zalves pagastos:

l otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz
17.00.

Pilskalnes pagastā:
l piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.
Sociālais dienests veic klientu apsekošanu dzīvesvietā tikai

īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš ne-
paredzētiem apstākļiem un aicina klientus izvērtēt Sociālā die-
nesta apmeklēšanas nepieciešamību klātienē.

Informācija pa tālruņiem: 65176211; 65176486; 65176205.
7. Mazzalves, Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastu pār-

valdes un kases
apmeklētājus klātienē pieņems:
l otrdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz

17.00;
l piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00.
Kontaktinformācija:
l Neretas pagasta pārvalde:
izpilddirektors: tālr. nr. 291899343, komunālās nodaļas va-

dītājs:tālr. nr. 29143583, sekretāre: tālr. nr. 65175302
l Mazzalves pagasta pārvalde:
pārvaldes vadītāja, tālr.nr. 65175241, sekretāre,

tālr.nr.65175132
l Pilskalnes pagasta pārvalde:
pārvaldes vadītāja, tālr.nr.65176488; sekretāre, tālr.nr.

65176480
Zalves pagasta pārvalde:
pārvaldes vadītāja, tālr.nr.65176247, sekretāre, tālr. nr.

65176232
8. Lauksaimniecības konsultanti apmeklētājus ierastajās

darbavietās klātienē pieņems:
l Mazzalves pagastā: otrdienās no plkst. 8.00 – pkst.12.00

un no plkst.. 13.00 - plkst.. 17.00; tālrunis: e-pasts:
saveljevaastra@inbox.lv;

l Zalves pagastā: pēc iepriekšēja pieraksta: tālrunis:
28347147, e-pasts: guncite2@inbox.lv;

l Pilskalnes pagastā: otrdienās no plkst. 8.00 – pkst.12.00
un no plkst.. 13.00 - plkst.. 17.00; tālrunis: 26516730, e-pasts:da-
nute2@inbox.lv;

l Neretas pagastā: otrdienās no plkst. 8.00 – pkst.12.00
un no plkst.. 13.00 - plkst.. 17.00, tālrunis: 65176212; e-pasts:
muditegrinvalde@gmail.com, tālr.26405236.

Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju ne-
pieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elek-
troniski, maksājumus veikt bezskaidrā naudā, kā arī,
ierodoties pašvaldību ēkās, lietot sejas aizsargmaskas un
sekot līdzi izvietotajai informācijai!

Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju
darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz
personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie
ierobežojumi.

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību apmeklētāju

pieņemšanu klātienē valstī noteiktās
ārkārtas situācijas laikā
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Arī 2020./2021.m.g. Neretas novada abas skolas – Neretas
Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola- aktīvi
iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”.
Neretā ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Maz-
zalvē 10 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem pa-
līdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsul-
tācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Projekta mērķis ir atbal-

stīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību
priekšmetos, kuros ir grūtības. Īpaši skolas vadība un vecāki par
ieguldīto darbu pateicas Mazzalvē pedagoga palīgam Astrai Vi-
novskai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sociālajam
pedagogam Ivetai Rimšai. Projekta finansējums ir liels atbalsts
skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo
jautājumu risināšanai nav pietiekamas.

Projektā ir paredzēta arī skolotāju izglītošana, ko abas skolas
izmanto, lai veiksmīgāk sniegtu atbalstu skolēniem.

Projektā “PuMPuRS” darbojas arī 2 apakšprojekti, ko realizē
nevalstiskās organizācijas, kuras uzvarēja projektu konkursā -
“Ērberģietes” un “Izaugsmes matrica” no Rīgas. Šajos apakšpro-
jektos ir dažādas aktivitātes, piemēram, uzņēmēju apmeklēšana,
dažādu kultūras iestāžu un pasākumu apmeklējums, un “Izaug-
smes matrica” Neretā īsteno īpašu ar uzņēmējdarbības prasmju
apguvi saistītu pasākumu kopumu.

Žanna Miezīte

Projektā “PuMPuRS” palīdz atvērt 
jauniešu individuālās  spējas

Valsts Jaunatnes programmā 6 Aiz-
kraukles reģiona novadu – Aizkraukles,
Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļa-
viņu un Skrīveru - jauniešu iniciatīvas
grupa saņēmusi finansējumu no Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūras
starpnovadu sadarbības veicināšanas
pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!”
Jaunieši radījuši savu atpazīšanas zīmi,
savu logo.

28.oktobrī pa 10 jauniešiem no katra

novada iesaistījās attālinātajā ZOOM
diskusijā par nominācijām godināšanas
pasākumā “Jaunatnes gada balva”, kas
arī ir projekta centrālais pasākums,
kura mērķis ir izcelt, novērtēt, godināt
tos jauniešus, kuri ar savu piemēru un
paveikto ir mainījuši ikdienu novadā.
Neretas novada jauniešus ZOOM dis-
kusijā pārstāvēja neretieši Kārlis Plus-
niņš, Monta Apeināne, Kristaps Griķis,
Trīna Pavloviča, Samanta Cvetkova,

Marta Ragele un mazzalvieši Niks Lin-
meijers, Mareks Dobrovoļskis, Zanda
Zariņa un Elija Gabuža. Diskusijas ga-
tavošanās procesā prezentācijas veido-
šanā iesaistījās arī Ance Ziedāne un
Evelīna Jaudzema. Diskusijas rezultātā
tika izstrādāts nolikums jaunatnes gada
balvai dažādās nominācijās - brīvprātī-
gais darbs, jauniešu pilsoniskā līdzda-
lība, sadarbība ar institūcijām novada
līmenī, jauniešu sadarbība starpnovadu
līmenī, jaunatnes politikas īstenošana,
dažādas iniciatīvas. Paldies jauniešiem
par aktivitāti!

Jaunatnes darba koordinatore Neretas
novadā Žanna Miezīte

Jaunieši sadarbojas
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Mērķu plānošana – nākotnes profesijas
izvēle

Katram jaunietim būs jāpieņem lēmums, ko darīt, kad tiks aiz-
vērtas skolas durvis. Ir daudz iespēju, bet kura piemērotākā, pa-
reizākā? 13. oktobrī Neretas novada 9. - 12. klašu jauniešiem
notika divas interesantas un noderīgas karjeras izglītības nodar-
bības. Tās vadīja Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli”
(http://www.paceltpasauli.lv/) dibinātāja un vadātāja Dace Briede
– Zālīte.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamat-
skolas 9. klašu skolēni piedalījās pasākumā par mērķu plānošanu.
Tajā jaunieši mācījās skaidrāk apzināties savus talantus, lai izvē-
lētos savu nākotnes profesionālo mērķi. Nodarbībā vadītāja iz-
mantoja angļu psihologa Braajena Meina “Goal Mapping” (mērķu
plānošana) metodiku. Pasākuma pirmajā daļā skolēniem bija ie-
spēja iepazīt dažādus interesantus un spilgtus piemērus no dzīves.
Lektore uzsvēra - katrā cilvēkā mīt kāds talants, tikai pašam jāsa-
prot, “par ko tu dedz”. Jāsāk saskatīt iespējas un jāmeklē risinā-
jumi, lai realizētu savu mērķi. Svarīgi iemācīties atšķirt mērķi no
vēlēšanās. Skolēni saņēma savas pirmās mērķu plānošanas kartes
tālākajam darbam. Interaktīvi tika izskaidrota mērķu plānošanas
metodika, minēti piemēri. Nodarbības otrajā daļā skolēni sastā-
dīja savu mērķu karti un veidoja radošo zīmējumu. Noslēgumā
skolēniem bija izveidojies skaidrāks priekšstats par turpmāko
darbu - kam pievērst lielāku uzmanību, lai sasniegtu profesionālo
mērķi.

No 9. klašu skolēnu pārdomām: 
”Radās lielāka motivācija darīt kaut ko pašai, negaidīt no ci-

tiem.”
“Es uzzināju, ka mūsdienās drosme ir noderīga. Šī lekcija lika

man vairāk aizdomāties, kas es būšu un kā to sasniegšu.”
“Man noderēja viss, es sapratu, ka ir jāplāno nākotne un jāa-

nalizē tas, ko es gribu darīt.”
Vidusskolas 10. – 12. klašu skolēniem tika organizēta nodar-

bība “Atklāj savu profesiju pēc DISC”. Tās laikā jaunieši izzināja

savu personības tipu. Nodarbībā iegūtās zināšanas noderēs, lai
veiksmīgāk veidotu karjeru un saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Trīs
dienas iepriekš jaunieši e-klasē saņēma testu; tas bija jāizpilda, lai
jēgpilni piedalītos nodarbībā. Dace Briede – Zālīte jauniešus ie-
pazīstināja ar amerikāņu psiholoģijas doktora Viljama Moltona
Marstona izstrādāto DISC metodiku. Pasaulē šo metodiku iz-
manto personāla atlasē, nosakot četrus uzvedības tipus. Jaunieši
uzzināja par D, I, S un C uzvedības modeļiem. Katram tipam pie-
mīt atšķirīga reakcija konkrētā vidē un specifiskās situācijās. Sko-
lēni iesaistījās sarunā, minēja pasaulē pazīstamus, uzvedības
modeļiem atbilstošus cilvēkus.

Analizējot savas testa atbildes, jaunieši saprata, kuri no profe-
siju virzieniem nākotnē būtu piemērotākie, kā veidot saskarsmi
ar citiem, balstoties uz savu personības tipu. Skolēni ieguva in-
formāciju par iedzimtiem talantiem un kā sevi pilnveidot tur-
pmākajā dzīvē.

Pasākuma otrajā daļā jaunieši saņēma individuālās konsultā-
cijas. Analizējot testa rezultātus, lektore sniedza individuālu skaid-
rojumu un ieteikumus. Diemžēl laiks bija ierobežots. Dace Briede
– Zālīte laipni piedāvāja savu atbalstu jauniešiem pēc nodarbī-
bām, sazinoties attālināti

No jauniešu pārdomām:
“Loti interesanti, patika uzzināt par sevi ko jaunu. Pasniedzēja

ļoti interesanti spēja paskaidrot, raksturot katru tipu, ļoti ievilka
savā stāstījumā. Nedaudz pārsteidzoši rezultāti! “

“Manuprāt, ļoti vērtīgas nodarbības. Bija iespēja uzzināt par
savu būtību un arī nākotni.”

“Bija ļoti jauki, interesanti un noderīgi. Man patika pasniedzē-
jas attieksme. Izcila! ”

“Noderīga informācija. Uzzināju lietas, ko nepastāstīja citi kar-
jeras konsultanti. Klausītos vēl šādas lekcijas. Paldies, bija lieliski!”

Nodarbības realizētas ar uzņēmēju Kristīnes Ādamas un
Kaspara Ādama finansējumu un iniciatīvu. Liels paldies uzņē-
mējiem par sagādāto iespēju jauniešiem piedalīties un darboties
tik izcilas lektores vadībā! Kristīne un Kaspars dod lielu iegul-
dījumu novada jauniešu izglītošanā, atbalstot finansiāli, rādot
savu uzņēmējdarbības pieredzi izsoļu namā “Krasti” un tieko-
ties ar skolēniem skolā.

Paldies!
Rita Trukša, PKK

Ja cilvēkam piemīt radošums, tas nevar palikt nepamanīts.
Tad cilvēks meklē un atrod dažnedažādus veidus, kā ļaut tam
izpausties. Mūsdienās virtuālajā vidē un žurnālos var smelties

idejas, gan arī vērot uzskatāmus paraugdemonstrējumus sev in-
teresējošajam rokdarbam. Atliek vien izvēlēties sev piemērotāko
un sirdij tuvāko nodarbi, lai savu brīvo laiku izmantotu lietde-
rīgi, rodot gandarījumu sev, gan iepriecinot līdzcilvēkus.

Mazzalves pagasta kultūras centra zālē no 4. novembra ir ska-
tāma šādu radošu un čaklu Mazzalves pagastā dzīvojošu rokdarb-
nieku sarūpēta izstāde. Šoreiz tajā izstādīti rokdarbi, kas nav
tradicionāli. Te var apskatīt Ausmas Baltaces pinumus, kas tapuši
no avīžu papīra, Nijoles Gubskas apsveikuma kartiņas kvīlinga
tehnikā, Astras Saveļjevas un Dzidras Ivanovas rotas no pērlītēm,
Aijas Dārziņas rotas no dzijas, kā ari VSAC „Latgale” filiāles ,,Mē-
mele’’ klientu darinātās glezniņas no īpašām, līmējamām pērlītēm.
Paldies rokdarbniekiem par atsaucību izstādes tapšanā un par
apmeklētājiem dāvāto prieku!

Solveiga Koklevska

Ērberģē apskatāma netradicionālu
rokdarbu izstāde
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10 idejas, kā svinēt Latvijas valsts svētkus

Šogad aprit 102. gadadiena kopš Latvijas Republikas neatka-
rības proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas Ot-
rajā teātrī, kuru šodien pazīstam kā Latvijas Nacionālo teātri.
Piedāvājam desmit idejas, kā šogad svinēt Latvijas valsts dzim-
šanas dienu. Lai šīs idejas kalpo kā ierosme valsts svētku svinē-
šanai! Priecāsimies, ja šim sarakstam pievienosiet arī savas
idejas, kā valsts svētku laiku padarīt īpašu. 

Svinēsim svētkus atbildīgi, saudzējot sevi un apkārtējos un
vienlaikus radot svētku prieku un noskaņu visapkārt. Tāpat at-
cerēsimies, ka ikvienam cilvēkam svarīgi just savstarpēju atbal-
stu un pleca sajūtu, jo īpaši šogad, kad svētkos netiekamies
klātienē.

Uzzini ko jaunu par Latvijas valsts dibināšanu un vēsturi.
Virtuālajā vidē pieejams plašs materiālu klāsts, kas ļauj izzināt
gan 1918. gada notikumus un personības, gan citus nozīmīgus
Latvijas vēstures posmus. Digitālajā vietnē www.ieejaskarte.lv
ikviens interesents var noskatīties interaktīvu video par valsts
proklamēšanas gaitu, dodoties virtuālā vēsturiskā ceļojumā kopā
ar aktieri Ģirtu Krūmiņu. Interneta platforma www.atslegas.tv
balstīta uz 50 televīzijas sēriju “Atslēgas” bāzes – dokumentāliem
raidījumiem par Latvijas valsts vēstures nozīmīgākajiem jeb “at-
slēgas” notikumiem, personībām un izšķirošiem brīžiem no
1918. gada līdz mūsdienām.

Svini svētkus ar Latvijas karogu. Mūsu sarkanbaltsarkanais
karogs ir viens no vecākajiem pasaulē; tas bijis klātesošs Latvijai
nozīmīgos vēstures notikumos. Pacel Latvijas karogu mastā pie
savas mājas vai darba vietas, rotā ar to savu dzīvokli, ievij karoga
krāsas savā ikdienā.  

Tiecies ar mājiniekiem pie svētku galda. Latvijas neatkarī-
bas proklamēšanai veltītos svētkus šogad svini savā mājsaim-
niecībā. Lai svētku cienasts un kopābūšana raisa atmiņu stāstus
un patīkamas sarunas, radot svētku sajūtu.

Izmanto tehnoloģijas, lai tiktos ar draugiem un radiem.
Lai vairotu kopābūšanas sajūtu, laikā, kad nav iespējams tikties
klātienē, rodi brīdi sarunai pa telefonu vai videozvanā.

Ar gaismas objektu grezno logu, balkonu vai pagalmu.
Līdzdarbojies akcijā “#Staro mājās” un radi interesantus gaismas
objektus vai performances savās mājās. Izmantojot sveces, lam-
piņas vai citas dekorācijas, atcerieties par ugunsdrošību. Plašāk
par akciju: www.staroriga.lv.    

Skaties Latvijas filmas. Izmanto svētku laiku, baudot jau-
nāko un arī klasisko Latvijas kino. 11. novembrī televīzijas pir-
mizrādi piedzīvos vēsturiskā kara drāma “Dvēseļu putenis”.
Īpaša filmu programma būs pieejama arī platformā www.fil-
mas.lv un citās televīzijas platformās. 

Sāc Latvijas valsts 103. gadu ar labu darbu. Iespējams, ka
šis ir īstais brīdis, lai izdarītu to, kam ikdienā neatliek laika vai
apņemšanās. Sāc lasīt grāmatu, kuru vienmēr esi atlicis malā.
Pacel nevērīgi nomestu lietu. Sāc īstenot jaunu apņemšanos.
Nekad nav par agru vai vēlu iesaistīties brīvprātīgo kustībā un
sniegt palīdzīgu roku kādam, kam tas nepieciešams. 

Pasaki paldies kādam, kurš svētku dienās strādā un rūpē-

jas par citiem. Veicot pirmssvētku pirkumus veikalos, pasūtot
internetā svētku maltīti, iekāpjot autobusā vai uzpildot savai au-
tomašīnai degvielu, pasaki paldies tiem, kuri strādā. Apsveic cil-
vēkus, kas strādā glābšanas dienestos, sabiedriskajā transportā
vai citviet, nodrošinot pārējiem mierīgus svētkus mājās. 

Piespraud pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti. Padari
svētkus redzamākus un kļūsti par to daļu, rotājoties ar sarkanbal-
tsarkano lentīti. Atcerieties, ka lentītes nēsājamas ar stūriem uz
augšu, veidojot stilizētu burtu “V”, kas simbolizē uzvaru, jo no-
vembrī tiek atzīmēta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku.

Ievieto svētku svinēšanas bildi sociālajos tīklos un vēstures
albumā. Arī mūsu šodiena kļūst par vēsturi, tāpēc aicinām da-
līties ar svētku prieku un atmiņām sociālajos tīklos. Latvijas Na-
cionālais vēstures muzejs arī turpina krāt Latvijas vēstures
liecības “Gadsimta albumā”, un albumu iespējams papildināt ar
fotogrāfijām un stāstiem: www.latvijasgadsimts.lv/.

Svētki nav iedomājami bez kultūras klātbūtnes. Ārkārtējās si-
tuācijas laikā visdažādākās kultūras norises iespējams baudīt vir-
tuāli. Jūsu ērtībai atjaunots un papildināts #Ēkultūra digitālo
resursu apkopojums https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-
timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0

Plašāk par Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu uzzini
Latvijas valsts simtgades digitālajā platformā www.lv100.lv.

Papildu informācija:

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja

Kultūras ministrija 
E-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330339, 29374438
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Rudens Lielzalves muižā
Pirms gada 26.septembrī Sēļu klubs noslēdza līgumu ar Ne-

retas novada pašvaldību par kādreizējās Lielzalves muižas kungu
mājas pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Topošā Sēļu kluba
rezidence soli pa solim turpina telpu sakārtošanu, sakopšanu,
apdzīvošanu, iekārtošanu un gatavojas jaunai ziemai. Tikko no-
slēdzies muižas parka sakopšanas projekts, kura rezultātā no-
stiprināti esošie vārtu stabi, lai aizkavētu to tālāku sabrukšanu.
Pēc izskata var spriest, ka tie laboti vairākkārtīgi, tomēr gadu
gaitā, šķiet, aizvien mazāk līdzinās kādreizējās muižas parka vār-
tiem. Vēl joprojām meklējam muižas fotogrāfijas un aicinām arī
lasītājus pārskatīt vecos ģimeņu albumus, kur varētu būt re-
dzama muiža, kungu mājas telpas un parks. Iedzīvotāju inicia-
tīvu projekts „Lielzalves muižas parka vārtu konstrukciju
nostiprināšana un konservācija”, paļaujoties uz Zalves pagasta
atbalstu, tika iecerēts un veikts ar mērķi padarīt kādreizējo mui-
žas parku par skaistu un patīkamu vietu Zalvē. Sēļu kluba pār-
ziņā ir pati kungu māja, tomēr mums ļoti rūp arī apkārtne, lai
tā būtu sakopta un visiem lai prieks apmeklēt gan pašu muižu,
gan seno parku. Darāmā vēl pietiek.

Septembra solotalkās sagatavojām vietu muižas uzraksta
novietošanai, kas tapis pateicoties vietējo zalviešu iniciatīvai, at-
balstam, ieguldītajiem līdzekļiem un darbam. Vissirsnīgākais
paldies Normundam Kalniņam par viņa īstenoto ideju Lielzal-
ves muižas uzraksta novietošanai parka malā. Paldies viņam par
atbalstu, padomiem un palīdzību arī citos saimnieciskos jautā-
jumos! Pateicība muižas nosaukuma darinātājam kokā Jānim
Beņjavam un mūsu atbalstītājam Naurim Smirnovam! Garām-
braucēji var izlasīt, ka šī vieta saucas Lielzalves muiža, kas kartēs
vienmēr būs Zalve. Mūsu mērķis ir atdzīvināt vēsturi, lai pagāt-
nes saistošākās, cēlākās un izcilākās notikumu lappuses neļautu
mums nogrimt pieticībā un bezcerībā. Šī vieta vienmēr bijusi
īpaša, cilvēkiem bagāta, raibu notikumu pārpilna, atpakaļ aici-
noša un vilinoša. Visi laiki te gājuši pāri, atstājot savas pēdas šajā
vietā un arī mūsos pašos. Tieši tāpēc tā var būt īstā vieta Sēļu
kluba mītnei, kur un no kurienes īstenot mūsu biedrības idejas
apkārtējiem pagastiem un visai Sēlijai. 

Ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī draugi, atbalstītāji un do-
mubiedri no Neretas, Aizkraukles, Viesītes un pat no Rīgas ie-
radās uz mūsu aicinājumu palīdzēt darbos. Īpašs paldies Lindai,
Dāvim un Vilnim Sosāriem, paldies Ingai Kalerei! Pateicoties
viņiem, iztīrīti Austrumu pagrabi, un mēs jau plānojam tos rādīt
interesentiem. Viņu dāvinājumi un ziedojumi ir liels atbalsts
mūsu darbā dažādām iecerēm. Ar viņu palīdzību mūsu rožu
dobe ieguvusi jaunu izskatu, un viņu dāvinātās un iestādītās

parka rozes jau nākamgad būs pamanāmas ceriņu laukumā.
Vēl viena pārmaiņa muižā ir Medību kabineta iekārtošana

pirmajā stāvā. Tas atbilst vēsturiskajam šīs ēkas nosaukumam-
medību pils. Esam ieguvuši priekšmetus medību trofeju izstādei,
ko varam jau te izvietot. Pirmie dāvinājumi saņemti no Ģirta
Abizāra - šī gada divas medību trofejas - un no Jāņa Kupra Vie-
sītē - pašdarināta galda lampa un virpots trauks.

Muižā esam iekārtojuši īpašu „zelta” lādīti, kurā glabājas
mums zināmu labvēļu – dāvinātāju un ziedotāju – vārdu karto-
tēka. Par viņiem būtu īpašs stāsts. Te gan nav atrodamas ziņas
par anonīmajiem ziedotājiem, bet arī šāds atbalsts mums ir ļoti
noderīgs. 

Šogad izpalika Latvijas muižu un piļu Leģendu nakts pasā-
kums Lielzalves muižā, bet ceram, ka „Lielzalves muižas leģen-
dām pa pēdām” varēsim izstaigāt nākamajā gadā. Tomēr katrs var
iegriezties muižā un pastaigāt pa parku. Neklātienes pastaiga kat-
ram iespējama internetā:     https://www.seluklubs.lv/?page_id=83

https://www.facebook.com/seluklubs
https://www.draugiem.lv/gallery/?aid=71799695
Muižas parks oktobra beigās. Jaunais uzraksts šosejas malā

vēsta, ka kādreiz te bijis Lielzalves muižas centrs ar savu dzīvi.
Aizritējuši jau simts rudeņi, kas šķir šos laikus no mūsdienām,
bet vēl vismaz trīs simti pirms tiem te valdīja un izrīkoja muižas
kungi. Muižas parks ir pašā lielceļa malā. Tas te bijis liels ceļš
visos laikos. Lielo vārtu abās pusēs audzis pa staltam ozolam.
Nosūnojušais celms varētu būt labās puses bojā gājušais ozols. 

Parks mainījies gadu gaitā, bet starp kokiem ir arī ilgdzīvotāji,
kas visus šos gadu simtus noskatījušies, kā te cilvēki rosās. Dzīvi
vēl vairāki ozoli no muižas laikiem, bet jaunākie koki stādīti vai
nejauši ieauguši un nav pat cilvēka mūža vecumā.
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Slapja un vējaina oktobra beigu diena, kad starp lietainajiem
mākoņiem tikai uz brīdi var noķert saulīti. Muižas kungu mājas
gala siena ar saimniecības ieeju un kāpnēm uz Rietumu pagra-
biem. Pirms 2. pasaules kara vēl te greznojies skaists lievenis ar
prasmīgu amatnieku roku izgreznojumiem. Pirms kara skolēni
te mīlēja fotografēties, mācību gadu beidzot. Ilggadējās skolas
direktores Regīnas Grīgas stādītais ceriņkrūms šovasar saņē-
mies, tam apkārt saradušās jaunas atvasītes. Pa gabaliņu blakus
iestādījām divus parastos, vienkāršos baltos ceriņus no Pilkalnes
muižas mantojuma, lai ir kur laimīti meklēt. Dažas putnu māji-
ņas vēl saglabājušās no pēdējiem skolas gadiem. Pavasaris gaidīs
jaunus būrīšus daudzajiem parka lidoņiem.

Pie jaunā muižas nosaukuma vietas muižas laikos bijis ēzelīša
stallis. Te parasti sākas mūsu stāsts par Lielzalves muižas ēzelīti.
Viena no leģendārajām muižas parka alejām, pa kuru zirgu
puiša Friča Pāna dēls - pusaudzis Kārlis - ar ēzelīti vasarās vizi-
nājis grāfa bērnus. „Braukt bija atļauts no centra visos virzienos
līdz alejas galam”.

Ceļš uz bijušās medību pils parādes ieeju. Veranda te šķiet
„piekabināta”, zinot, kā izskatījās vecā skolas fasāde. Bet mums
tomēr patīk šī bilde! Tagad te dažādu gadu liecinieki. Arī skolas
laiku flīžu laukums. Jauni laiki,- jauni notikumi. Tikai gadu veca
angļu rožu dobe, ko šoruden papildinājuši kaķu mētru stādī-
jumi. Gaidīsim pavasari, kā tie kopā te sadzīvos. 

Hostas ir augi, kas labprāt aug lielo koku ēnā un priecē mūs
līdz vēlam rudenim. Par tām maza bēda, - aug un greznojas bez
mūsu lielas palīdzības.

Dīvains atspīdums verandas logā. Varbūt muižas Pils spoks?
Kāds tur brīnums? Dzīvības koki aizsedz muižas ēkas kādreiz
tik skaisto fasādi un parādes durvis. To vietā bija taisns ceļš ka-
rietēm ar zirgiem... Zaļums cauru gadu. Izrādījies, ka dzīvības
koki aug ļoti ātri un sasniedz lielu augstumu. 

Vāczemes egles, kas te rindā gozējas, iespējams, ka mācītāja
Aleksandra Johana Stendera stādītas, kad viņš te kalpoja savā

pirmajā darbavietā Zalves draudzē (1775-1778). To pieminējis
pazīstamais dzejnieks no Zalves Imants Auziņš. Vāczemes egles
savas skujas un zariņu zariņus kaisa visu gadu pa visām vietām.
Skolas laikā pat klasēs vējš skujas sapūta - par kreņķiem apko-
pējām. Muižas ēkas priekšā lapegles stādītas rindās, bet kur tās
citas te radušās? 

Vecā klēts, par kuras vecumu nešaubīgi liecina uz gala sienas
no akmentiņiem veidotais skaitlis -1858. Austrumu pagrabu
siena, ko šogad jau rotā krāšņās miķelītes, kas te pavasarī atce-
ļojušas no Pilkalnes. Bet čīkstuļi ir vietējie, tikai sadalījušies ma-
zākās dobēs. Arī - rudens skaistums. Zālājā starp raibajām
lapām noslēpušās tikko šajā rudenī talkas dienā Sosāru ģimenes
dāvinātas un iestādītas trīs parka rozes. Gaismu spēles zem kas-
taņām. Kastaņbērnu te sabiris daudz. Līdzot pret muguras
sāpēm.

Par bioloģisko daudzveidību te nevar sūdzēties. Kaut vai vis-
dažādākās sūnas un citi brīnumi. Rudens te skaists! Uz bluķī-
šiem varam apsēsties pie muižas parka ugunskura... Skolas laikā
te bijis sporta laukums. Tik veca un skaista liepa-jumis! Piere-
dzējuši dendrologi iesaka to saudzēt, - pārsiet un savilkt ar me-
tāla stīpu, lai dzīvo vēl simts gadus! 

Visapkārt rudens un tik mainīgs un pārejošs skaistums! At-
skatāmies uz grāfu Šuvalovu medību pili no mazo vārtu puses.
Prieks par pagājušajā gadā iestādīto hostu rindu kreisajā pusē.
Nu abas malas skaisti iezīmē taku uz muižu. Ceļš uz Aizkraukli,
bet labajā pusē paliek Lielzalves muižas parks un muižas centrs
- kungu māja. Te kaut kur bija tilts pāri Zalvītei. Bet agrāk ūde-
ņiem tik bagātā, plostnieku iemīļotā upīte tomēr plūst, lai arī iz-
taisnota šajā vietā un tagad dziļi paslēpusies savā gultnē.
Sensenos laikos te bija Lielzalves muižas lauki un muižas ēkas
abos Zalvītes krastos. Laba un izdevīga vieta dzīvošanai!

Neklātienes pastaigu sagatavoja Ilma Svilāne
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Ņemot vērā valdības lēmumu, ka no
9. novembra līdz 6. decembrim valstī
būs izsludināta ārkārtējā situācija*, Ve-
selības ministrija uzsver, ka šajā laikā
būtiski ir atjaunot prasmes sadzīvot ar
Covid-19 tā, lai izdotos ierobežot
Covid-19 izplatību, stabilizētu situāciju
un būtu iespējams atgriezties ierastajā
dzīvē. Atbilstoši valdības lēmumam no
9. novembra spēkā būs stingri pulcēša-
nās un citi ierobežojumi. Tie ir vērsti uz
to, lai mazinātu iespējas cilvēkiem pul-
cēties dažādās publiskās vietās, izvērtē-
jot gan esošos, gan iespējamos riskus
infekcijas izplatībai. Svarīgi ir mazināt
arī privātos kontaktus ārpus tuvāko cil-
vēku loka, nepieļaujot infekcijas nodo-
šanu citiem.

Šobrīd galvenais mērķis ir stabilizēt si-
tuāciju, novēršot strauju Covid-19 izpla-
tību. Savukārt ilgtermiņā ir jāpanāk, lai
cilvēku skaits, kas saslimst ar Covid-19,
samazinās un nonākam situācijā, kad ir
iespējams mazināt noteiktos ierobežoju-
mus. Vienlaikus ir svarīgi saglabāt pie-
ejamu veselības aprūpi, tai skaitā
plānveida pakalpojumus.

Līdz 6. decembrim nedrīkstēs notikt
publiski pasākumi klātienē. Savukārt pri-
vātos pasākumos vienkopus drīkstēs pul-
cēties 10 cilvēki un ne vairāk kā divas
mājsaimniecības vienlaicīgi. Tas nozīmē,
ka kopā drīkst sanākt cilvēki, kuri dzīvo
divos atsevišķos mājokļos, bet ne draugu
grupa, kur katrs dzīvo citā vietā. Izņē-
mums ir bēres, kurās joprojām drīkst sa-
pulcēties 10 piederīgie arī no dažādām
mājsaimniecībām. Atļautas būs sapulces,
gājieni un piketi ārā, ja tajos nebūs vairāk
par 50 cilvēkiem, lai neierobežotu tiesības
paust savu viedokli.

Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkstēs
sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar iz-
klaidi un labsajūtu. Tas nozīmē, ka nedar-
bosies naktsklubi, diskotēkas, akvaparki,
pirtis, SPA, slidotavas, spēļu zāles, bērnu
viesību organizēšanas vietas, izklaides un
atrakciju centri, batutu parki, kā arī bērnu
rotaļu un pieskatīšanas istabas. Pakalpo-
jumus nesniegs arī skaistumkopšanas,

pīrsinga un tetovēšanas saloni. Izņēmums
ir frizieri, kuri drīkstēs apkalpot klientus
tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot 2
metru distanci starp klientiem un uz
vienu klientu nodrošinot 10 m2 kopējās
telpas platības. Atvērtas apmeklētājiem
būs dabas takas.

Stingras prasības ārkārtējās situācijas
laikā būs sabiedriskās ēdināšanas vietām,
piemēram, kafejnīcām, restorāniem un
bāriem. Ēdienu drīkstēs izsniegt tikai
līdzņemšanai. Izņēmums ir ēdināšanas
pakalpojumi izglītības iestādēs un lidostā,
kā arī ēdināšana uz vietas darba vietā, pie-
mēram, rūpnīcā, stingri organizējot cil-
vēku plūsmu. Kā norāda epidemiologi,
aptuveni puse cilvēku, kuri ir saslimuši ar
Covid-19, nevar pateikt, kur inficējušies,
līdz ar to ir ļoti būtiski mazināt iespējas
pulcēties un tikties publiskās vietās u.tml.

Darba laika ierobežojumi noteikti kul-
tūrvietām, piemēram, muzejiem, izstā-
dēm un reliģiskās darbības veikšanas
vietām - tās darbu drīkstēs uzsākt ne
agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā
plkst. 20.00. Sporta klubi drīkstēs strādāt
līdz plkst. 22.00, lai novērstu cilvēku, kuri
individuāli dodas vingrot, drūzmēšanos.

Savukārt brīvdienās un svētku dienās
tirdzniecības centros drīkstēs darboties
tikai pārtikas veikali, aptiekas (tai skaitā ve-
terinārās), optikas veikali, zoopreču veikali,
grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, hi-
giēnas un saimniecības preču veikali, kā arī
telekomunikācijas preču un pakalpojumu
vietas. Šādi ierobežojumi nepieciešami, lai
brīvajā laikā cilvēki lieki nepulcētos tirdz -
niecības centros atpūtas nolūkos.

Vienlaikus būs atļauta ielu tirdzniecība
un tirdzniecība tirgus teritorijā ārā, taču

Latvijā no 9.novembra līdz 6.decembrim
izsludināta ārkārtējā situācija



2020. gada novembris                                                  Neretas Novada Vēstis 13
šeit visiem būs jālieto sejas maskas. Jeb-
kurā tirdzniecības vietā jānodrošina 10
m2 uz vienu apmeklētāju, lai izvairītos no
drūzmēšanās.

Darbu turpinās muzeji, izstādes, bib-
liotēkas un citas kultūrvietas, taču tajās
nedrīkst notikt pasākumi. Šīs vietas drīk-
stēs apmeklēt individuāli vai kopā ar
tiem, ar kuriem dzīvo vienā mājsaimnie-
cībā. Darboties drīkst arī baznīcas, ievē-
rojot stingras epidemioloģiskās prasības.

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās situācijas
laikā nenotiks interešu izglītība klātienē,
amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, kā
arī studijas augstskolās un pieaugušo tā-
lākizglītības un profesionālās pilnveides
programmās, izņemot praktiskās nodar-
bības. Nenotiks bērnu nometnes. Valdība
lēma, ka 7.-12. klašu skolēni turpinās mā-
cības attālināti. Klātienē uz skolu ies 1.-6.
klašu skolēni, darbosies pirmsskolas izglī-
tības iestādes un bērnu uzraudzības pa-
kalpojumi.

Sporta jomā nedrīkstēs notikt pasā-
kumi, piemēram, sacensības. Tāpat kā
līdz šim paredzēti izņēmumi attiecībā uz
starptautisko un augstāko līgu sporta sa-
censībām. Sporta treniņi un nodarbības
drīkstēs notikt ārpus telpām (grupā līdz
10 cilvēkiem, neskaitot treneri) vai attāli-
nāti. Klātienē drīkstēs sportot individuāli,
kā arī notikt individuālas nodarbības
(viens pret viens ar treneri), sporta klu-
biem uz vienu apmeklētāju nodrošinot ne
mazāk kā 10 m2 publiski pieejamās telpas.

Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas
mērķis ir samazināt cilvēku plūsmu un ie-
spējas vīrusam izplatīties, atbildīgi jārīko-
jas darba devējiem. To pienākums ir
nodrošināt attālinātā darba iespējas, ja to
pieļauj darba specifika un darbiniekam ir
iespējas mājās pilnvērtīgi veikt savus
darba pienākumus.

Konkrētas prasības noteiktas, organi-
zējot arī tiesvedības procesu un bāriņtiesu
darbu, specifiski nosacījumi ir ieslodzī-
jumu vietām. Tāpat stingrāki ierobežo-
jumi būs sociālās aprūpes centriem, lai no
infekcijas riska pasargātu to darbiniekus
un iemītniekus.

Papildus pieņemtajiem ierobežoju-
miem, šodien Slimību profilakses un
kontroles centrs noteica, ka par valstīm ar
augstu saslimstību ir uzskatāmas valstis ar
kumulatīvo 14 dienu saslimstības rādītāju
virs 50 gadījumiem uz 100 tūkstošiem ie-
dzīvotāju. Līdz ar to personām, kuras ie-
brauc Latvijā no valstīm ar augstāku
saslimstības rādītāju par 50, pēc 7. no-
vembra plkst. 00:00 ir jāievēro 10 dienu
pažizolācija. Valstu saraksts
pieejams SPKC mājaslapā.

* Ministru kabineta 2020. gada  6. no-
vembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”
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Karavīri karos
Pārdomas valsts svētku mēnesī

Katru gadu novembrī, kad tuvojas Lāčplēša diena un Latvi-
jas valsts svētki, man prātā nāk 1.pasaules kara rudeņi. Iztēlē
pārceļos gan uz 1914.gada rudeni, kad karš tikai sāk ieskrie-
ties, gan uz visiem nākamajiem rudeņiem līdz pat 1920.gada
rudenim, kad noslēgti miera līgumi, bet zeme kara izpostīta,
cilvēki kara izputināti.

Bet viņi, tā laika karavīri, tā laika cilvēki taču arī bija jauni!
Laiks mūs, cilvēkus, katru paaudzi iemet kāda laikmeta noti-
kuma vidū kā sīknaudu ar mazu vērtību. Neviens mums neprasa
ne atļauju, ne padomu. Kāds skaitļotājs mūs saskaita un atskaita,
un atkal iemet atpakaļ pārmaiņu straumē. Pirmās brīvvalsts
zemes reforma, kad daudzi Latvijas cilvēki guva zemi pirmo
reizi mūžā, bet daudzi zaudēja savus iekoptos laukus, nesa līdzi
jaunus pārdzīvojumus. Bija prieks, bet bija arī naids, sūrs darbs
jaunsaimniecībās. Kad dzīve iegriezās normālā ritējumā, tad
atkal nāca varu maiņa un 2.pasaules karš, bēgļu gaitas, trimda,
izsūtīšanas, kolektivizācija, bēdas un zaudējumi sajauktajā pa-
saulē. Pēc ilgiem it kā miera gadiem sekoja 20.gadsimta 90.gadu
pārmaiņas. Un pasaule sāka griezties ar jaunu ātrumu pat it kā
citā orbītā. Šobrīd pasauli iepauzējusi 21.gadsimta covid-19 pan-
dēmija, kas atkal grozīs ierasto kārtību.

Pirmais pasaules karš mainīja Eiropu, mainīja pasauli, mai-
nīja mūsu zemi pret daudzu dzīvību cenu. Ne velti daļa pirmā
pēckara paaudzes cilvēku sacīja, ka Aleksandra Grīna romānu
“Dvēseļu putenis” nespējot lasīt, jo pārāk smaga. Kā nebūs
smaga, ja karš un nesenas atmiņas par zaudētajiem tuviniekiem
skāra to paaudžu katru ģimeni? Šodien filmu “Dvēseļu putenis”
skatāmies ar laika attālumu. Pieminam, atceramies un saprotam,
ka nedrīkstam aizmirst. Lāčplēša diena, kuru atzīmējam 11.no-
vembrī, ir Lāčplēša Kara ordeņa dibināšanas diena 1919.gadā,
nevis atceres diena. Toreiz varoņus godināja, pasniedzot apbal-
vojumu. Šobrīd varoņus pieminam, jo viņu vairs nav. Ir tikai
pierakstīti atmiņu stāsti, tā laika dokumenti.

Redzamākais cilvēks, kuru Neretas novadā atceramies sais-
tībā ar 1.pasaules karu un Latvijas valsts dibināšanu, ir raks-
tnieks Jānis Veselis. Viņš autobiogrāfiskajā romānā “Teiksma
par manu mūžu” iezīmē Neretas novadu un cilvēkus 20.gad-
simta sākumā, jaunekļu iesaukumu karā: “… Turpat Jēkabpilī
jau sākās ierindas mācības… Pēc dažām dienām mūs aizdzina
uz Krustpils staciju. Gandrīz dienu nosēdējām uz bruģa, gaidī-
dami padodam vilcienu. Tur bija mūsu drēbju nastiņas, kulītes,
māšu dotās cibas ar sviestu, biezpienu, maizes kukuļi, tur bijām
mēs paši kā vecāku pamesti bērni, deviņpadsmitgadēji jaunekļi,
kas nāca no skolām, no savām lauku sētām, vēl nepazīdami dzī-
ves nežēlību, kara šausmas, kurās mums bija jādodas…”

Tikai no Neretas pagasta vien 1.pasaules karā iesauca vismaz
300 - 400 jaunekļus. No visa Neretas novada, iespējams, karot
devās ap 1000 vīriešu, kā arī vairāki desmiti sievietes – sanitāres,
medmāsas, kara izpalīgi nocietinājumu grāvju rakšanā. Ja mēs
katrs atskatītos savas dzimtas pagātnē, tad ieraudzītu, ka mūsu
vectēvi vai vecvectēvi, tagadējai paaudzei arī vecvecvectēvi bijuši
1.pasaules vai Atbrīvošanas kara dalībnieki.

Neretas pagasta rakstvedis Pēteris Lodziņš izgāja cauri
karam un mājās atgriezās vēlāk par citiem dzīviem palikušajiem
un demobilizētajiem vīriem, jo dienēja Imantas pulkā. Bijušie
karavīri atgriezās un sāka dzīvi no jauna. Vieni būvēja zemnīcas,
lai vispār būtu kur dzīvot, citi stājās valsts amatos. No kara at-
griezās bijušie un nākošie skolotāji – Neretā Arturs Jurkovskis
(1891.), Pilkalnē Aleksejs Ārents (1890.), kurus viņu audzēkņi

kā prasīgus, bet taisnīgu skolotājus atcerējās pastāvīgi. Atgriezās
bijušie Pilkalnes muižas mežsargi – Kārlis Izkalns un mans vec-
tēvs Pēteris Zutītis, kļūdami par atbildīgiem darbiniekiem Lat-
vijas valsts meža dienestā.

Lejas Spigu Kārlis Putniņš (1891.) piedalījās kā 1.pasaules,
tā Latvijas Atbrīvošanas karā. Jāņa Veseļa skolas dienu draugs
Juris Pontevičs 1.pasaules karā dienēja Baltijas flotē jūras virs-
nieka dienesta pakāpē. Fricis Audze, dzimis Neretā 1894. gadā.
Jau 1916. gadā viņu mobilizēja cara armijā, ieskaitot Krievu ek-
spedīcijas korpusā. Ar kuģi karavīrus no dažādām valstīm no-
gādāja caur Vladivostoku līdz Brestas ostai Francijā, kur arī
Fricim sākās kara darbība. Fricim Audzem kara dienests beidzās
1919. gadā Francijas teritorijā. Viņš izlēma palikt Francijā arī
pēc kara. Strādāja „Reno” rūpnīcā līdz pat 1923. gadam un tikai
tad atgriezās Latvijā, valodām bagātāks, ar Eiropas dzīves pie-
redzi.

Jānis Lazdovskis (1899.), “Lielberģu” māju saimnieks, die-
nēja un karoja Jelgavas kājnieku pulkā. Pēc kara kā pieredzējis
karavīrs uzņemts jaundibinātajā Aizsargu organizācijā. No
1933.gada tiek iecelts šīs organizācijas vadošos amatos – Jēkab-
pils IV aizsargu pulka Neretas pagasta aizsargu nodaļas priekš-
nieks, Jēkabpils IV aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris.
Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu. Bijis Ne-
retas pagasta padomes priekšsēdētājs, savstarpējās apdrošinā-
šanas biedrības valdes priekšsēdētājs, Latvijas lauksaimniecības
kameras Neretas darba biroja vadītājs, Latvijas kara aviācijas
fonda Neretas nodaļas priekšnieks. Represēts 1941.gada 14.jū-
nijā, miris 1942.gada 25.jūlijā Vjatlagā.

Katru gadu 11.novembrī svinīgā pasākuma Ķesteru kapsētā
pieminam Augustu Aperjotu (1891.), Latgales partizānu pulka
virsseržantu, Lāčplēša Kara ordeņa, triju Jura krustu un medaļas
kavalieri, kura mūžam traģiska izskaņa Neretā. Vienlaicīgi Ķes-
teru kapsētā godinām arī LKO kavalieri Jāni Kramiņu (1898.),
4. Valmieras kājnieku pulka kaprāli, kurš dzimis Zalves pagastā.
Līdz 1.pasaules karam bijis dārznieka palīgs Lielmēmeles muižā.
Pēc kara nodarbojies ar zemkopību Zalves pagasta “Lāčplēšos”.
Sev zināmu apstākļu dēļ mainījis uzvārdu uz Krams. Pēc 2.pa-
saules kara pārcēlies uz dzīvi Neretā, strādājis par namdari cel-
tniecības kantorī.

Šeit pieminu tikai dažus ar Neretas novada saistītus 1.pa-
saules un Latvijas Atbrīvošanas kara dalībniekus no tiem dau-
dziem simtiem un tūkstošiem, kuru likteņus ietekmējuši
20.gadsimta lielie vēstures notikumi. Daudzi dzīvesstāsti būtu
izstāstāmi, lai neaizmirstu. Joprojām zeme glabā zināmus un
nezināmus 1.pasaules karā kritušo latviešu un citu tautu kri-
tušo karavīru apbedījumus. Tā Neretas muižas parkā atrodas
1.pasaules kara vācu un krievu armijas karavīru kapi “Nerft”.
Kapos apglabāti 29 vācu un 1 nezināms krievu armijas kara-
vīrs. Kapi iekārtoti 1920. - 1924. gados tur pārapglabājot ka-
ravīrus, kuri krituši I pasaules karā un pirms tam bijuši
apglabāti dažādās pagasta vietās. Kapu kopas centrā uzstādīts
akmens piemineklis ar iekaltu Dzelzs krustu, un piecas betona
plāksnes ar kritušo karavīru vārdiem, karaspēka daļu piede-
rību un bojāejas datējumiem.

Oktobris, novembris – veļu laiks. Iedegsim novembra tum-
šajos vakaros logos svecītes bijušo cīnītāju, kritušo un vienkārši
Mūžībā aizgājušo piemiņai!

Lidija Ozoliņa
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Vai aiziešana no darba pensijā ir brīvdiena? Nē! Mana noslē-
dzošā darba diena Neretas novada novadpētniecības muzejā -
piektdiena, 2020.gada 13.novembris. Tā man būs svētku diena, jo
došos brīvībā! Cilvēkam pirmā darba diena ir svētki un aiziešana
pensijā arī ir svētki. Vismaz tā vajadzētu būt.

Man garajos darba gados apnikušas rūpes, raizes, termiņi un
grafiki. Kopumā 47 gadus 3 mēnešus un 13 dienas esmu aizvadījusi
steigā, atbildībā, disciplīnā, rāmjos. Labos kolektīvos ar brīnišķī-
giem vadītājiem, saprotošiem kolēģiem, kolosāliem līdzcilvēkiem.
Apspiežot sevī mirkļa vājumu, nogurumu, ikdienišķas sāpes, bieži
fizisku un garīgu nespēku - kolēģu un draugu uzmundrināta cē-
lusies un gājusi, krājusi spēku nespēkā. Visu mūžu mācījusies –
skolās un augstskolās, kursos un semināros, no katra satiktā cil-
vēka, no savām veiksmēm un neveiksmēm. Nu vēlos brīvību!!! Pa-
visam jau neizdosies. Bet vismaz par 75% brīvību - no rīta gulēt,
kad negribas celties! Neskriet, lai paspētu! Darīt, kad vēlme dar-
boties un slinkot, kad gribas slinkot.

Neretas muzejs ir mans lielais lolojums. Sākot šo projektu,
metos nezināmajā, jo vēl bija spēks. Gribējās radīt muzeju kā iz-
glītojošu kultūras iestādi, kas nedaudz savādāks kā tradicionāli vei-
dotie. Muzeju, kuru veidojam kopīgi. Muzeju, kurā vieglā stāstā,
bet, balstoties uz nopietniem dokumentiem, lietām, faktiem varam
uzzināt par iepriekšējo paaudžu garīgo un materiālo veikumu, sa-
dzīvi, mīlestību un sāpēm. Gribas “dzīvu” muzeju, kur cilvēki var
vienkārši atnākt, atpūsties, garīgi un emocionāli papildināties. Un
aiziet, lai atgrieztos. Kā pie avota.

Neretas novada novadpētniecības muzeju esam iesākuši veidot
ESF LEADER projektu programmā ar Neretas novada domes fi-
nansiālu atbalstu un dalību Aizkraukles partnerības projektu kon-
kursā. Apmeklētājiem atvērts 2017.gada 16.novembrī. Tā ir vietējās
sabiedrības virzīta iniciatīva. Muzeja nepieciešamība novadā vei-
dojās vairāku gadu desmitu ilgumā. Dažādi novada saimnieciskās
un sabiedriskās dzīves liecības, krājušās veco ļaužu privātajās ko-
lekcijās tiem aizejot mūžībā, zuda arvien ātrāk. Samazinoties ie-
dzīvotāju skaitam, samazinās skolēnu skaits arī Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolā. Mazās skolas telpās muzejs vāc, glabā,

popularizē liecības par novada saimniecisko, kultūras un sabied-
risko dzīvi, cilvēkiem un notikumiem. Apmeklētāju un tūristu pie-
saistei muzejs veido ekspozīcijas, izstādes, pasākumus gan no sava
fonda, gan sadarbībā ar tuvākajiem muzejiem, privātajiem kolek-
cionāriem, sabiedriskiem darbiniekiem un māksliniekiem. Darbs
ir ievirzīts. Tagad Marikas Sūrumas vadībā jāvirzās tālākas attīstī-
bas, dokumentēšanas un publicitātes virzienā, lai godam izietu
cauri pārmaiņām gaidāmajā reģionālajā reformā un pastāvētu par
savu attīstības stratēģiju jaunajā novadā.

Muzeja lietas un vadību (vismaz uz laiku) pārņem Marika Sū-
ruma - jauka, toleranta kolēģe, perfekta darbiniece, dzimtās puses
patriote. Viņas sirds deg par Neretu un muzeju. Šie trīs gadi kopā
ar Mariku man bija brīnišķīgs laiks.

Atbilstoši ES noteiktajām projektu regulām, notiek LAD projekta
uzraudzība noteiktajā kārtībā. 2020.gada jūlijā notika viena no pār-
baudēm un projekta realizācijas gaita tika atzinīgi novērtēta. Tajā
skaitā tika vērtēta muzeja publicitāte, apmeklētāju piesaiste un pa-
sākumu atbilstība projektā apstiprinātajai muzeja darbības stratēģijai.
LAD projekta uzraudzība beidzas 2022.gada 31.decembrī. Taču mu-
zejam jāpastāv arī pēc tam, jo te sakrātas Neretai unikālas lietas.

Bez Neretas novada domes, priekšsēdētāja Arvīda Kvieša atbal-
sta projekta rakstīšanā, realizācijā un muzeja veidošanā grūtību
būtu ievērojami vairāk. Pateicība Laimai Grebskai par atbalstu pro-
jekta sākumā un turpmāk. Vienmēr saņemtais skolas vadības, pe-
dagogu, tehnisko darbinieku atbalsts, palīdzība lieti noderēja
darbdienās un svētkos! Mums bija brīnišķīga sadarbība

Pateicos par atbalstu, par atsaucību visiem Neretas novada ie-
dzīvotājiem, iestāžu vadītājiem un darbiniekiem muzeja krājuma
veidošanā, pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā!

Vēl jau uz tikšanos! Kaut kur un kaut kad – jaunās vadības rī-
kotajā pasākumā muzejā, veikalā, uz ielas vai kultūras namā… Sa-
zvanīsimies, parunāsimies garos ziemas vakaros pie karstas tējas
krūzes čatā… Visam savs laiks! Es aizeju uz brīvību un tikšanos ar
jums visiem pensionāres statusā!

Vēlot veiksmi visiem, cieņā un pateicībā
Lidija Ozoliņa

Pensionēšanās no muzeja

Iedzīvotāji aicināti pārliecināties par
īpašuma iekšējā elektrotīkla drošību

Pērn Valsts Ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) reģistrējis kopumā
ap 9000 ugunsgrēku, no kuriem aptuveni
3300 izcēlušies dažādās dzīvojamās un
nedzīvojamās ēkās. Katru trešo ēku
ugunsgrēku izraisījusi klienta īpašumā
esoša nedroša elektroinstalācija vai bojā-
tas elektroierīces.

AS “Sadales tīkls” uzsver: novecojis vai
nekvalitatīvs iekšējais elektrotīkls bojā ik-
dienā izmantojamās elektroiekārtas un
rada ne vien ugunsgrēku, bet arī elektrot-
raumu riskus. Iestājoties gada tumšajam
un aukstajam laikam, kas var palielināt
elektroierīču lietošanas intensitāti, iedzī-
votāji tiek aicināti pārliecināties, ka īpa-
šuma iekšējais elektrotīkls ir drošs, un
nepieciešamības gadījumā tā tehnisko
pārbaudi vai remontdarbus uzticēt serti-
ficētam speciālistam.

Nedroša elektroinstalācija, kā arī savu
laiku nokalpojušas, bojātas elektroierīces
ir bieži ugunsgrēku cēloņi. Ja juridiska-
jiem vai privātajiem klientiem piederošie
iekšējie elektrotīkli ir nolietojušies, bojāti
vai nepareizi ierīkoti, rodas strāvas no-
plūde, kas var ne vien bojāt pie strāvas
pieslēgtas ierīces, bet izraisīt arī īssavie-
nojumu un materiālu aizdegšanos. Nereti
īssavienojumi rodas elektroinstalācijas
savienojumu vietās, piemēram, kontakt -
ligzdās.

Otrs lielākais risks, ko var radīt ne-
droša elektroinstalācija un nedrošas ie-
kārtas, saistīts ar elektrotraumām. Šī gada
deviņos mēnešos elektrotraumas iedzīvo-
tāju elektroietaisēs ir guvuši 59 cilvēki, no
kuriem 17 cietušie ir bērni. Diemžēl 10
gadījumos traumas bijušas ar letālām
sekām.
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29.11. – Pirmā Advente,  Neretā Ziemassvētku egles ie-
degšana.

04.12. – Pilskalnē Ziemassvētku egles iedegšana
06.12. – Otrā Advente, Ērberģē Ziemassvētku egles ie-

degšana
07.12. – Ziemassvētku egles iedegšana pie Neretas Jāņa

Jaunsudrabiņa vidusskolas
13.12. – Trešā Advente, Zalves muižā Ziemassvētku egles

iedegšana
14.12. – Ziemassvētku egles iedegšana pie Mazzalves pa-

matskolas
20.12. – Ceturtā Advente, Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā

”Riekstiņi” Ziemassvētku egles iedegšana
20.12. – Ceturtā Advente, Gricgales krogā Ziemassvētku

egles iedegšana
24.12-30.12. -  Ērberģē kultūras centrā Ziemassvētku iz-

stāde
Decembrī Ziemassvētku vecītis brauks ciemos pie novada

pirmsskolas vecuma bērniem

Kultūras un sporta pasākumi 
Neretas novadā decembrī

Neretas baznīca ir īpaša daudzu iemeslu dēļ. Tā ir senākā baz-
nīca Sēlijā un viena no senākajām Zemgalē. Tā ir īpaša ar to, ka
vēl arvien katrā dievkalpojumā kroņlukturos deg īstas sveces.
Tā ir draudzīga tūristiem. Bet ir vēl kas. Šī daudziem ir mīļa
vieta, savējā baznīca. Kristību, iesvētību un laulību vieta.

Šobrīd mums Neretas draudzē ir kāds mazs sapnis. Mēs vē-
lamies atjaunot pirms 127 gadiem uzstādītās ērģeles. Tās, par
kurām laikrakstā “Tēvija” savulaik teikts, ka jaudas ziņā tās pie-
skandinātu arī krietni lielāku baznīcu. Pie šīm ērģelēm sēdējuši
daudzi izcili mūziķi. Vita Kalnciema, Liene Andreta Kalnciema,
Tālivaldis Deksnis, Aivars Kalējs, Ilona Birģele, Jānis Lūsēns un
vēl citi. Arī katru svētdienu dziesmas un liturģiju spēlē mūsu
mīļā ērģelniece Sandra Andersone.

Tomēr ērģeļu restaurācija nav pabeigta, un skaisto instru-
mentu nevar spēlēt ar pilnu jaudu. Māksliniekiem jāpiemeklē
īpaši skaņdarbi, ko ērģeles var “turēt”. Lai mūsu baznīcā varētu
skanēt izcili ērģeļmūzikas koncerti Dievam par godu un ieprie-
cinot tuvas un tālas apkārtnes mūzikmīļus, restaurāciju vajag
pabeigt.

Latvijas ērģeļu meistars Viesturs Ilsums izveidojis tāmi, nu
zinām, ka viss kopā maksā aptuveni 17 tūkstošus eiro. No tiem
2 tūkstošus palēnām esam sakrājuši.

Vēlamies uzrunāt ikvienu, kurš savā sirdī jūt piederību Ne-
retas baznīcai, Neretas novadam, ērģeļmūzikai, jebkādai mūzi-
kai, priecīgai kopā būšanai un svētkiem.

Ja sirds atsaucas šim aicinājumam, piedalīties ar savu ziedo-
jumu ērģeļu atjaunošanas projektam.

NERETAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
LV43HABA0551032236126

AR NORĀDI “ĒRĢEĻU RESTAURĀCIJA”
Foto Imants Kaziļuns.

Ir katram savs ziedēšanas laiks – 
Sniegpulkstenim un mētrai.

Un katram savs lapkritis nenovēršams,
Un laiks savs sniegam un vētrai.
Bet daži vairākkārt ziedēt māk, 

Un rudens tiem nepienāk? 
Ak, pienāk jau, pienāk... 

Bet saulains tas – 
Sirds nešķiras viņiem no vasaras.

/Dz.Rinkule –Zemzare/

Sirsnīgi 
sveicieni 

visiem 
novembra 

jubilāriem!

Neretas novada dome


