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“Jums šodien Pestītājs dzimis” – ar šiem vārdiem Dieva eņ-
ģelis uzrunāja ļaudis vietā, kur pasaulē nāca Jēzus Kristus. Šie
vārdi sasniedz arī mūs tur, kur pieminam reiz notikušo. Īpaši tie
kļūst brīdī, kad eņģeļa teikto piedzīvojam kā sev teikto. Sevišķi
nozīmīgs eņģeļa  sacītais mums kļūst pārbaudījumu un grūtību
laikos, kādi ir tagad. Vēstījums ir pavisam vienkāršs un sapro-
tams. Mēs neesam vieni un pamesti nemiera pilnajā pasaulē.
Mēs varam visi kopā un katrs atsevišķi paļauties uz Dieva palī-
dzību, ar ticību sirdī dziedot: “Kristus- Glābējs ir klāt!” 

Novēlu mums visiem atrast sirdsmieru, uzticoties Jēzum
Kristum. Lai iegūtu sirdsmieru nepietiek ar to, ka nav Covid -
19 saslimšanas simptomu un testēšanā konstatēts, ka saslimša-
nas tiešām nav. Kā katru gadu atcerēsimies Adventa un Ziem-
svētku laikā izlīgt ar cilvēkiem, nožēlot  lielākas un mazākas

nelietības, saņemt no Dieva piedošanu un palīdzību mainīties
pretim labajam. Vīruss, kas uzbrūk cilvēcei, nav lielākā prob-
lēma. Daudz postošāka, piemēram, ir ikdienišķa un pierasta
bezdievība: Dieva likumu neievērošana, mantkārība, skaudība,
aprunāšana, apsaukāšanās, lamāšanās, melošana, krāpniecība,
nepiedošana, laulības pārkāpšana, buršana,  dievkalpojuma un
Svētā Vakarēdiena ignorēšana  u.t.t. Reiz Jēzus sacīja, lai mēs
vairāk baidāmies no tā, kas var samaitāt dvēseli un pazudināt to
ellē, nekā no fiziskām slimībām. 

Lai atrodam to prieku, ko piedzīvo Kristus atbrīvota dvēsele,
sirds, kas brīva no ļaunuma! 

Skaistus Ziemsvētkus un Dieva svētītu 2021.gadu!
Sēlpils iecirkņa prāvests un Neretas draudzes mācītājs

Aldis Pavlovičs

“Kristus- Glābējs ir klāt”

KRISTUS IR MUMS PIEDZIMIS 
Par Jēzu saka “PESTĪTĀJS un GLĀBĒJS”. Šobrīd kad baiļu

pandēmija pārņēmusi pasauli, mēs šajos Jēzus Dzimšanas svēt-
kos varbūt vēlētos, lai Viņš atnāk un glābj no šīs bēdīgās situāci-
jas. Bet tomēr tieši šī pati pandēmija arī laimīgā kārtā kļūst mums
par pamudinājumu un impulsu sākt sajust vajadzību pēc Dieva.

Cilvēks var darīt šai pasaulē dažādas “blēņas”, tā saucamos grē-
kus, lepni pretojoties Dievam un nevēloties pieņemt Mīlestību un
Mūžīgās dzīves dāvanu no Jēzus. Kāds sacīja, ka “dzīve ir kā liel-
veikals kur tu vari savākt pilnu grozu ar precēm, bet nepaiesi garām
kases aparātam”. Arī mūs mūžībā gaida nopietns, atbildīgs norē-
ķins. Grēks ir sātana prece un par tā baudīšanu ir ļoti dārgi jāmaksā
-par to jāmaksā ar dvēseli, nonākot ļaunuma nežēlīgajā varā. Šob-
rīd mēs nelielu priekšstatu par ļaunumu gūstam Koronavīrusa iz-
pausmēs, kas rada paniku vai  pat izmisumu. Ir tik nepatīkami

atrasties ļaunuma gūstā. Kaut gan mūžībā atrasties sātana varā ir
daudzkārt briesmīgāk. Bet kas sātanam dod spēku ieviest pasaulē
ļaunumu? Tie diemžēl esam mēs paši. Mēs paši ar saviem viegl-
prātīgiem grēkiem esam tie, kas dodam ļaunajam spēku. 

Jēzus ir iezīmējis dzīves principus un to ievērošana var pasargāt
cilvēci gan no pandēmijas, gan naida un kara posta. Problēmas
un izmisums rodas no šo labo Dieva noteikumu - bauslību neie-
vērošanas. Bet pat arī karus var novērst ar lūgšanu un gavēni. 

Šobrīd mēs baiļu dēļ norobežojamies viens no otra. Nav
redzams, ka cilvēki smaidītu. Viņi baidās tuvoties viens
otram. Tas nāk no ļaunā gara, šīs bailes. Tas nav no Dieva.
Pagātnē ir bijušas dažādas pandēmijas, taču situācija nekad
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nav bijusi tik slikta, jo šodien mums nemitīgi iedveš un uz-
spiež šīs bailes; tas ir kaut kas nedabisks. Daudzās ģimenēs ne-
pārtraukti, visu diennakti, ir ieslēgts televizors un rodas bailes
no nākotnes. Sātans cīnās, lai ietekmētu pēc iespējas vairāk
sirdis. Viņš vēlas karu un naidu, grib iznīcināt visu,  kas labs.

Būtu labi izslēgt televizoru un  pamēģināt ar kādu lūgšanu
vērsties pie Jēzus, tad panika nenomāks. Mēs pārstāsim baidī-
ties, neskatoties uz to, ka tiek sagrauta ekonomika un tiek vei-
dots pārtikas deficīts. Situācija, protams, ir sāpīgi nomācoša;
daudzas ģimenes zaudē darbu un eksistences līdzekļus. Tādēļ
šobrīd kļūst aizvien aktuālāka vajadzība pēc Jēzus. Un Viņš nāk!
Ne tikai katru gadu Ziemsvētkos, bet pat katru dienu. Viņš nāk
ar atvērtām rokām un atvērtu Sirdi, nāk un piedāvā mums glāb-
šanu. Viņš kurš ir pati Labestība un Žēlsirdīgā Mīlestība. Šajos
laikos mums jāsteidzas draudzēties ar Jēzu, kurš Ziemsvētkos
būs īpaši pretimnākošs. 

Jēzu, piedod un dziedini to rūgtumu, kas mājo mūsu dvē-

selēs un dari mūsu  sirdis atvērtas Tavai  Mīlestībai;  dari, lai
mēs atbrīvotos no bailēm, arī no pandēmijas bailēm un kļūtu
stipri  ticībā, cerībā un mīlestībā! Jēzu, dāvā mums žēlastību,
lai spējam mīlēt savus  tuvākos, un arī tos kuri mūs nemīl, lai
spējam  piedot pārestības! Atbrīvo mūs  no aizvainojuma
sāpēm, atbrīvo no liekuļošanas, glāb no jebkura okultisma ie-
spaida un liec, lai vienmēr  meklējam  to, kas saskanīgs ar
Tavu svēto gribu un mums pašiem derīgs mūžībai! Dari, lai
cietēji  tiek atbrīvoti no sāpēm un spēj piecelties no savas sli-
mības! Dari, lai dzīves pārbaudījumu un sāpju brīžos dvēselē
jūtam Tavas Mīlestības veldzējumu un dzīvojam ar Tavas Mī-
lestības spēku, kā šajos Ziemsvētkos, tā arī visās mūža dienās! 

Lai atgriežamies pie Dieva un lūgšanas! Lūgšana un gavēnis
dara brīnumus mūsos dzīvē un pasaulē ap mums. Lai viss, ko
darām, ir veltīts Dieva godam! Tad Debesis mūsu sirdi piepildīs
ar prieku, un sajutīsim, ka Dievs mūs mīl un vēlas glābt mūs un
šo Zemi, uz kuras dzīvojam. 

Romas katoļu draudzes prāvests Andrejs Trapučka

Ziemassvētki mums ikvienam ir klusais laiks, kad, kavējoties
pārdomās, pārcilājam gada notikumus  un ar jaunu apņēmību
raugāmies nākotnē. Šo gadu esam aizvadījuši ārkārtas krīzes ap-
stākļos. Jāatzīst, ka tas ir bijis gana sarežģīts, taču mūsu pašval-
dībai arī visai ražens.

Lielākas vai mazākas pārvērtības var redzēt visos pagastos.
Vislielākie darbi veikti ielu infrastruktūras sakārtošanā. Neretā
pārbūves darbus veicām Ziedu un Kalēju ielas posmiem. Bru-
ģakmens seguma laukumu esam izbūvējuši pie Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa dienesta viesnīcas. Ar projekta līdzekļu un pa-
švaldības finanšu atbalstu ir renovēta otra garākā iela Ērberģē,
kas ved no skolas līdz bijušajai degvielas uzpildes stacijai. Bru-
ģēts laukums un iela izbūvēti pie Mazzalves pamatskolas. Liels
paldies neretiešiem un ērberģiešiem, kuri ar sapratni izturējās
pret būvniekiem un samierinājās ar īslaicīgajām grūtībām -
trokšņiem, izrakņātajām ielām, ceļmalām un savu īpašumu
daļām, apgrūtināto piekļuvi tām un citām neērtībām.

Novada attīstību arī šoreiz būtiski virzīja Eiropas Savienības
fondu finansētie projekti. Ar šo atbalstu Ērberģē uzbūvēta jauna
brīvdabas estrāde un izremontētas Neretas kultūras nama telpas,
bet bijušās Sproģu pamatskolas ēkā renovēts pirmais stāvs. Šeit
izveidota grupu māja - dzīvoklis ar septiņām atsevišķām ista-
bām. Savukārt pie Neretas SAC sakārtota apkārtne un izveidots
trenažieru laukums. Ar saviem līdzekļiem Neretas vidusskolai
saremontēta jumta karnīze, ūdensvada posms Neretā un pasta
nodaļas telpas Ērberģē. Vairākām ēkām Pilskalnē un Mednieku
mājai Ērberģē veikta jumtu nomaiņa.

Šogad ar Covid-19 izplatību saistītās epidemioloģiskās situā-
cijas ierobežojumu dēļ uz nākamo gadu pārcelti XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kā arī Tautas mākslas
svētki “Sēlija rotā”. Tika atcelti daudzi pasākumi gan valstī, gan
mūsu novadā. Tomēr pašā vasaras plaukumā mums izdevās sa-
rīkot pie sevis novada svētkus, kuru ietvaros suminājām novada
stiprās ģimenes un jaundzimušos. Noritēja arī tradicionālie Ne-
retas pagasta sporta svētki un Ērberģes muižas svētki. Krāšņā
sarīkojumā atklājām estrādi Ērberģē un piedalījāmies pirmajā
Sēlijas tūrisma rallijā. Par noturīgu tradīciju kļuvis pasākums
“Izgaismo Latviju”, kura ietvaros šogad iezīmējām Leišmalītes
ceļu, atklājot četrus jaunus īpaši veidotus ceļa stabiņus, kā arī
veicām savu sirds kilometru un iededzām ugunskuru Strobuku
pilskalnā. Savukārt 20 gadu jubilejā suminājām Neretas Svētā
gara Romas katoļu baznīcas draudzi.

Karantīnas ierobežojumu dēļ Neretas novadā šogad nenotika
vairāki nozīmīgi pasākumi. Netika atzīmēta Ērberģes un Maz-
zalves pamatskolas jubileja. Secen gāja Valsts svētku svinības un
netika sumināti Neretas novada iedzīvotāji. Izpalika arī tradi-
cionālais uzņēmēju godināšanas pasākums Rundālē. Taču esam
cerību pilni, ka vēl Neretas novada pastāvēšanas laikā mums iz-
dosies sarīkot plašāku pasākumu, tostarp godinot novada ļaudis.
Tāpat ceram, ka nākamgad apstākļi būs labvēlīgi, lai pienācīgi
sagatavotos Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 85.gadadie-
nas svinībām un absolventu salidojumam.

Turpmākās pašvaldības attīstības perspektīvas ietekmēs iz-
maiņas valsts ekonomiskajā un finanšu sfērā, kā arī izmaiņas
nodokļu politikā. Nākamgad ievērojami mazāks būs pašvaldības
budžets. Tas saruks gandrīz par 6 %. Tāpēc būs krietni jāpapūlas,
lai spētu izstrādāt un īstenot tādu pašvaldības budžeta politiku,
kas nodrošinās pilnvērtīgu pašvaldības funkciju veikšanu un no-
vada attīstību. Mūsu galvenā prioritāte paliek izglītība, jo tā ir
mūsu attīstības pamats. No nākamā gada jāpalielina minimālā
alga strādājošajiem un pilnībā jānodrošina sociālais atbalsts
tiem, kam klājas grūti. Liels izaicinājums būs pašvaldības infra -
struktūras sakārtošana, jo Neretā plānojam turpināt ielu re-
montu un vidusskolas ēkas fasādes renovāciju. Savukārt Ērberģē
paredzēts veikt Marijas tilta rekonstrukciju.

Nākamgad tiks pabeigta Administratīvi teritoriālā reforma.
Tās mērķi ir valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodroši-
nāšana. Reforma noteikti nesīs būtiskas strukturālas pārmaiņas
pašvaldības pārvaldē. Zināmā mērā apvienošana notiek ar
mērķi samazināt administratīvos izdevumus, taču, vai tas viss
īstenosies, to rādīs laiks. Katrā ziņā ceļā uz reformas pabeigšanu
dažādās darba grupās aktīvi būs jāstrādā pašvaldības domes un
iestāžu darbiniekiem. Gads solās būt spraigs un darbīgs!

Svētku priekšvakarā Neretas novada domes vārdā vēlos teikt
vislielāko paldies novada uzņēmējiem, zemniekiem, valsts ie-
stāžu un pašvaldības darbiniekiem. Paldies visiem novada ie-
dzīvotājiem, kas ar savu darbu sekmējuši novada attīstību!

Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk ar baltu mirdzumu acīs
un dvēselē! Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mī-
lestība jauniem darbiem un sapņiem! Lai īpašām svētku jūtām
piepildīts šis sarežģītais laiks, lai neiztrūkstoša veselība un pa-
nākumi 2021.gadā! 

Neretas novada domes priekšsēdētājs  Arvīds Kviesis

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
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Apstiprināja Neretas novada pašvaldības Amatu sarakstu
2021.gadam.

Apstiprināja Neretas novada novadpētniecības muzeja sa-
biedriskās padomes   nolikumu.

Apstiprināja pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītoja-
mam pašvaldības izglītības iestādēs: 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā – 123.01 EUR;
Neretas PII Ziediņš – 219.87 EUR;
Mazzalves pamatskolā – 186.52 EUR;
Mazzalves pirmsskolas grupa – 103.00 EUR.
Nolēma izslēgt  no pašvaldības bilances  Neretas novada Ne-

retas pagasta pārvaldes valdījumā esošo apkures katlu KVS-40
(inventāra Nr. 0050) katlu mājā P.Lodziņa ielā 1a Neretā ar sā-
kotnējo iegādes vērtību EUR 3343, nolietojumu EUR 3343.75 un
atlikušo bilances vērtību EUR 0.00 ar 2020.gada 27.novembri.

Piešķīra sporta skolas “Arkādija” audzēknim (..) finanšu lī-
dzekļus EUR 20.00 apmērā.

Nolēma piešķirt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā kop-
summā 140 EUR apmērā 3 personām, pabalstu sakarā ar bērna
piedzimšanu kopsummā 340 EUR apmērā 2 personām, pabalstu
par aizgādni ieceltai personai kopsummā 165 EUR apmērā 23
personām, pabalstu Ziemassvētkos (mantiskā veidā – Ziemas-
svētku paciņa) 534 personām kopsummā 2378 EUR apmērā.

Apstiprināja Neretas novada pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma – dzīvokļa “P.Lodziņa iela 6 – 1”, Nereta, Neretas
pagasts, Neretas novads, kadastra Nr.  3270 900 0233, nosacīto
(atsavināšanas cenu)  EUR 3955,00 un slēgt pirkuma līgumu ar
dzīvokļa īrnieku (..).

Apstiprināja rezerves zemes fondā ierakstītās zemes vienības
kā piekrītošas Neretas novada pašvaldībai: 

3270 004 0078, platība 2.8 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 005 0028, platība 2.9 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 005 0150, platība 0.2 ha (1101 Zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā),

3270 006 0039, platība 4.6 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 007 0253, platība 0.2 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība),

3270 007 0357, platība 4.4 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 007 0368, platība 0.0476 ha (1101 Zeme dzelzceļa infra -
struktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā),

3270 007 0538, platība 0.02 ha (1101 Zeme dzelzceļa infra -
struktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā),

3270 008 0075, patība 3.1 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saim nieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 010 0035, platība 1.1ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saim nieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 010 0083, platība 2.69 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 010 0101, platība 4.65 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 010 0135,platība 2.14 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), 

3270 010 0166, platība 9.8 ha (0101 Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība),

Nolēma pagarināt ar (..) noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 127, par Neretas novada pašvaldībai piekrītošo

zemes vienības “Robežnieki” daļu, Neretas pagastā, Neretas no-
vadā, ar kadastra Nr. 3270 002 0053 un platību 2.0 ha,  par 10
(desmit) gadiem, t.i. līdz 2034. gada 01. maijam,  nosakot nomas
maksu 1.5% apmērā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vēr-
tības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķis-„Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība” – kods 0101 .

Nolēma nostiprināt zemesgrāmatā uz Neretas novada pašvaldī-
bas vārda zemes vienību ar kadastra  Nr. 3270 002 0040 ar nosau-
kumu „Medulāji - 1”, Neretas pagastā,  Neretas novadā ar  platību
8.8  ha, pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā atļaujot to atsavināt.

Atļāva atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunzvanītāji”, Neretas
pagasts, Neretas novads, ar kadastra Nr. 3270 007 0127, 19.497 ha
kopplatībā, divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3270
007 0127 un 3270 007 0128, 10,29870 ha  kopplatībā, atdalāmajām
zemes vienībām piešķirot nosaukumu “Dzirnavu iela 3”. 

Nolēma atsavināt  Neretas novada pašvaldības īpašumā esošo
transportlīdzekli – FORD  FOCUS, valsts reģistrācijas numurs ER-
3630, šasijas numurs WF0NXXGCDN2A21991,  par atlikušo vēr-
tību, nododot to utilizācijai nolietotu transportlīdzekļu apstrādes
(pārstrādes) uzņēmumam, un Neretas novada pašvaldības īpašumā
esošo kustamo mantu – transportlīdzekli SAAB 9-3,valsts reģistrā-
cijas numurs HH-5277, šasijas numursYS3DF55C722002392,  par
atlikušo vērtību, nododot to utilizācijai nolietotu transportlīdzekļu
apstrādes (pārstrādes) uzņēmumam.

Nolēma saglabāt adresi - „Gulbīši”, Mazzalves pagasts, Nere-
tas novads, LV-5133, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
3266 007 0106 un piešķirt adresi - „Gulbīši”, Mazzalves pagasts,
Neretas novads , LV-5133, sešām ēkām:  3266 007 0106 001,
3266 007 0106 002, 3266 007 0106 003, 3266 007 0106 004, 3266
007 0106 005, 3266 007 0106 006, kas atrodas uz zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3266 007 0106  un ir  funkcionāli sais-
tītas, kā arī mainīt adresi uz -  „Salaskrogs”, Mazzalves pagasts,
Neretas novads, LV-5133,  zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 3266 008 0020 un trijām ēkām, kas atrodas uz šīs zemes
vienības - 3266 008 0020 007, 3266 008 0020 008, 3266 008 0020
009, un ir  funkcionāli saistītas.

Nolēma anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē „Robežnieki”,
Zalves pagastā, Neretas novadā (..).

Nolēma noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada
pašvaldību par izglītības jomas funkciju deleģēšanu Aizkraukles
Izglītības pārvaldei.

Nolēma noslēgt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu.

Nolēma noslēgt Deleģēšanas līgumu ar Aizkraukles novada
pašvaldību par likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 4.punktā
noteiktās autonomās funkcijas deleģēšanu Aizkraukles novada
pašvaldības pilnvarotai personai - Aizkraukles sporta skolai.

Apstiprināja 2017.gada 23.novembra Neretas novada pašval-
dības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noli-
kuma pielikumu Nr. 1 ar 2021.gada 1.janvāri.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7/2020 „Neretas no-
vada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-
19 izplatību”.

Apstiprināja Neretas novada pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 9/2020 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības
2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā””.

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam „Upmaļi”, kadastra apzīmējums 3266 013 0002, Neretas
novada Mazzalves pagastā, sadalot nekustamo īpašumu trijās
zemes vienībās.

26.novembra sēdē pieņemtie lēmumi
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Triju Zvaigžņu ordenis ir ne tikai gods,
bet arī zināma atbildība

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Or-
deņu kapitula lēmumu 115 sabiedrības
pārstāvjiem īsi pirms 18.novembra  - Lat-
vijas Republikas proklamēšanas dienas -
tika piešķirti augstākie Latvijas valsts ap-
balvojumi. Triju Zvaigžņu ordenis pie-
šķirts 52 personībām, viņu vidū par Triju
Zvaigžņu ordeņa kavalieri tika iecelta arī
neretiete Zigfrīda Ozoliņa.

Latvijas Valsts Prezidenta mājaslapā
norādīts, ka bijusī Latvijas Tautas frontes
Tramvaju un trolejbusu pārvaldes noda-
ļas dibinātāja un vadītāja, Latvijas Repub-
likas Zemessardzes veidotāja Z.Ozoliņa
apbalvota par īpašiem nopelniem Latvijas
neatkarības atjaunošanas periodā, ar savu
darbu Latvijas Tautas frontē stiprinot
vals tiskumu un sargājot Latvijas neatka-
rību 1991. gada janvāra barikādēs un au-
gusta puča laikā.

Z.Ozoliņa, vaicāta par to, kādas emo-
cijas pārņēma, saņemot ziņu par to, ka
viņai piešķirts valsts augstākais apbalvo-
jums, stāsta, ka internetā šo priecīgo vēsti
pārlasījusi vairākkārt un nespējusi tam
noticēt: “Pasaucu vīru pie datora, viņš  iz-
lasīja un bija pirmais apsveicējs. Šķiet,
viņš pat vairāk priecājās nekā es. No sā-
kuma domāju, ka nevienam neteikšu, bet
kur tu mūsdienās to noslēpsi, ja visur ir
publikācijas.”

Z.Ozoliņa atzīst, ka ar savu darbu,
laiku un personīgajiem līdzekļiem, ko ie-
guldījusi, strādājot savas valsts labā, jūtas
apbalvojumu nopelnījusi: ”Es nedomāju
vispār, ka man kaut kas par to, ko daru,
būs, vienkārši daru tāpēc, ka sirdsapziņa
liek tā darīt.”

Zigfrīda uzskata, ka ordeņa saņemšana
dara ne tikai godu, bet dod arī zināmu at-
bildību: “Tas nenozīmē, ka ir jāiet pa
priekšu, jāsit sev pie krūtīm un jāsaka: “Es
esmu Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris”,
bet tas ir vairāk sev – nepalaisties un ne-
nolaist rokas.”

Zigfrīdas kundzes darba dzīve ir bijusi
ražīga un daudzveidīga, strādājot gan par
tramvaja vadītāju, gan dispečeri, gan ar
militāro jomu saistītā sfērā. Nokļūšana
zemessardzē bijusi vīra nopelns. Augusta
puča laikā, kad sargājuši Saeimu, ieroču
viņiem nav bijis. Ģirts atnesis savu me-
dību divstobreni, parādījis, kas jāspiež,
taču ieroci lietot nevajadzējis. Savukārt
Tautas frontes laikā darbīgā Zigfrīda
kļuva par valdības ēkas ārējās apsardzes
vadītāju, kā arī bija Tautas frontes aizsar-
dzības darba grupā. Kādu laiku strādājusi
zemessardzes štāba personāldaļā, izveido-
jusi 14.bataljona kodolu. Vēlāk Spilves

lidlaukā bijusi vada komandiera amata iz-
pildītāja, savukārt Ādažos bijusi apmā-
cību virsniece, vadot karavīru mācības,
rakstot programmas un metodiku, kā ka-
ravīrus apmācīt, novērtēt un kontrolēt.
Šobrīd Z.Ozoliņa ir Neretas novada Ad-
ministratīvās komisijas sekretāre.

Zigfrīda Neretā dzīvo kopš 2008.gada
pēc tam, kad  Rīgā bija pārdevusi dzīvokli,
vīrs – vērtīgu gleznu, kas deva finanšu lī-
dzekļus mājas celtniecībai.  Vīrs pārdeva
arī kokus no sava Neretas meža, lai taptu
abu kopīgā mājvieta.

Zigfrīdu aizrauj fotografēšana. Neretas
Centrālajā bibliotēkā bija  viņas pirmā iz-
stāde, kuru Zigfrīda pēc tam uzdāvināja
Ziepniekkalna vidusskolas sākumskolai,
ar kuru viņai ir sadarbība kā biedrības
“Tēvzemes aizstāvju barikādes” vadītājai.

Tāpat viņu aizrauj daba. Nesen rudenī ie-
saistījusies sabiedriskā fotoakcijā kažok -
ādu industrijā izmantoto dzīvnieku
aizstāvībai “Lapsu tūre” . Zigfrīda raksta
arī dzeju, kur viņai patīkot izteikt pozitī-
vismu, jo kopumā uz dzīvi viņa raugoties
labvēlīgi, kā arī labprāt nodarbojas ar da-
torgrafiku, rediģējot fotogrāfijas, veidojot
apsveikumus. 

Zigfrīdas kundze no Valsts kancelejas
saņēmusi apsveikuma vārdus par ordeņa
piešķiršanu, taču šobrīd valstī esošās si-
tuācijas dēļ to vēl nav saņēmusi un turē-
jusi rokās, kā viņa pati saka: “Šobrīd vēl ir
gaidīšanas svētki!”

Neretas novada pašvaldība sveic Zig-
frīdu Ozoliņu ar augsto valsts novērtē-
jumu – Triju Zvaigžņu ordeni!

Daiga Naroga
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Ar dzimšanas dienas torti nosvinēti 
Mazzalves pamatskolas 90 gadi

20.novembris ir Mazzalves pamatskolas dzimšanas diena, jo
1930.gada 20.novembrī  šī skolas ēka tika iesvētīta un tajā sko-
lasbērni ienāca uz palikšanu. Valstī esošās epidemioloģiskās si-
tuācijas dēļ plašāka  svētku svinēšana izpalika, rudenī tika atcelts
arī plānotais skolas salidojums, bet… kaut arī šaurā lokā, tomēr
svētki tika svinēti - ar svētku pusdienām, ko sarūpēja pavāres,
un dzimšanas dienas tortes gabaliņš tika katram, kurš šajā dienā
bija skolā.

SKOLA.

Mazzalves pamatskola ir Neretas novada pašvaldības vispā-
rējās izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības
procesu, nodrošina izglītojamajiem vispusīgas iespējas apgūt
vispārējās pamatizglītības programmu 1.-9. klasēs ar mērķi no-
drošināt izglītojamo tālākās izglītības karjeras iespējas izglītību
turpināt vidusskolā vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs,
kā arī piedāvā kopienai un tuvākā reģiona sabiedrības vajadzī-
bām un pieprasījumam citas atbilstošas izglītības programmas,
arī pirmsskolas izglītības programmu bērniem no pusotra gada
vecuma.

Tagadējā Mazzalves pamatskola izveidojusies no bijušās Ēr-
berģes pagasta skolas, kas bija izvietota Ērberģes muižā. Maz-
zalves pamatskola šogad svin nozīmīgu jubileju -180. gadadienu,
kopš Ērberģē sākās skolēnu apmācība, un 90 gadus, kopš skolēni
mācās šajā skolas ēkā. Vēstures avotos pirmās ziņas par skolu
Mazzalves pagastā atrodamas , sākot ar 1840./41.mācību gadu
– tur minēts, ka muižas skolā lasīšanu un baznīcas lūgšanas mā-
cījās 39 zēni un 30 meiteņu, mācību laiks bija no 1.novembra
līdz 31.martam.

Skolas ēka atrodas 19.gs. Latvijas muižu arhitektūrai rakstu-
rīgā celtnē un ir Ērberģes muižas ansambļa centrā. Apbūves an-
sambli ieskauj bijušā muižas īpašnieka barona F.fon Hāna
ierīkotais ainavu tipa parks. Gar skolu tek Susējas upe. Skolu
sargā trīssimtgadīgais ozols.

Skolas ēkā senais, vēsturiskais savienots ar moderniem teh-
noloģiskiem risinājumiem. Estētiski un mūsdienīgi iekārtoti
mācību kabineti ir aprīkoti ar modernu mācību tehniku.

SKOLOTĀJI.

Mazzalves pamatskolā 2020./21.mācību gadā mācās 105 sko-
lēni, strādā 16 skolotāji. Ja vaicā, kas Mazzalves pamatskolā mai-
nījies kaut vai pēdējo 10 gadu laikā, šķiet, uzskaitījums varētu

būt krietni garš. Nemainīga palikusi pedagoģiskā kolektīva
darba kvalitāte. Vairumam skolotāju Mazzalves pamatskola ir
pirmā un daudziem arī vienīgā darba vieta. Darbā ielikta sirds.
Skolā ienākuši jauni skolotāji – Mazzalves pamatskolas absol-
venti atgriežas savā skolā kā skolotāji. Trešā daļa skolotāju ir šīs
skolas absolventi. Droši varu apgalvot, ka pēdējo 10 gadu laikā
mainījies skolotāju darba stils, mainījušās apmācību metodes,
arvien noteiktāk skolā ienāk jaunās informācijas tehnoloģijas.
Pedagogi katru gadu izglītojas, pilnveido savas profesionālās ie-
maņas. Mazzalves pamatskola bija izraudzīta kā viena no 100
pilotskolām, kas aprobēja jauno izglītības saturu.

DARBOŠANĀS PROJEKTOS.

Būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka skola kļūst arvien demokrā-
tiskāka, atvērtāka. Skolēni un skolotāji iesaistās dažādos projek-
tos. Ar ESF projektu un pašvaldības finansējumu skolā darbojas
atbalsta personāls - pedagoga palīgs, karjeras konsultants, psi-
hologs, logopēds. Projektu ietvaros skolēniem ir iespēja apmek-
lēt Latvijas izcilākās kultūras vietas, piemēram, Marka Rotko
muzeju, Valsts Mākslas muzeju, Nacionālo operu un baletu, pa-
šiem pabūt Latvijas iecienītākajos dabas objektos, piemēram, re-
dzēt Ventas rumbu, Siguldu, Abavas ieleju, apmeklēt teātra
izrāde Nacionālajā un Dailes teātrī…Skolēniem bijusi iespēja
pildīt ķīmijas, fizikas un robotikas laboratorijas darbus Latvijas
Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijās.
Mūsu skolēni iesaistās arī starptautiskos projektos, piemēram,
dabas pētniecības projektā “Globe” kopā ar dabaszinību skolo-
tāju Andu Freimani, skolēnu grupa pērn kopā ar angļu valodas
skolotāju Sandru Lozinu starptautiskā projektā Erasmus+ Polijā
darbojās starptautiskā jauniešu nometnē kopā ar poļu un turku
jauniešiem.

SKOLĒNI.

Mazzalves pamatskola lepojas ar labiem mācību darba rezul-
tātiem. Mūsu audzēkņi ar panākumiem startē starpnovadu un
valsts olimpiādēs, dažādos konkursos un sacensībās. Pēdējo
gadu augstākie panākumi bijuši matemātikas, vēstures un lat-
viešu valodas olimpiādēs. Absolventi iestājas un sekmīgi mācās
prestižās vidējās mācību iestādes, piemēram, Rīgas Valsts 1.ģim-
nāzijā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā. Skolēni aktīvi iesaistās ār-
pusstundu dzīves organizēšanā, dažādu interesantu projektu
izstrādāšanā un realizēšanā.

AR SKATU NĀKOTNĒ.

Par galveno uzdevumu turpmākajā darbā skolas kolektīvs
ir izvirzījis vietējās kopienas pieprasījuma īstenošanu iespē-
jami labākā kvalitātē. Tieši pēc vecāku pieprasījuma aizva-
dītajā mācību gadā Mazzalves pamatskolas paspārnē tika
atvērta pirmsskolas izglītības programma bērniem no pus-
otra gada. Skolas kolektīvs cenšas ieraudzīt katra skolēna ta-
lantus un tos attīstīt, kā arī atbalstīt savus skolēnus, ja kaut
kas ne īpaši veicas.

Žanna Miezīte
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Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta otro,
trešo un ceturto daļu, pārejas noteikumu

37. punkta 1.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Neretas novada pašvaldības atbalsts

ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – no-
teikumi) nosaka kārtību, kādā Neretas novadā tiek sniegta pa-
līdzība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, veidus,
apmēru, personu loku, atbalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un
saņemšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situā-
cijā nonākušām Neretas novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām).

3. Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā
ģimene (persona), pamatojoties uz Ministru kabineta
2020. gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situā-
cijas izsludināšanu” izsludināto ārkārtējo situāciju, no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama
materiāla palīdzība.

II. Pabalsti krīzes situācijā

4. Ģimenei  (personai),  kura  ārkārtējās  situācijas  dēļ  nespēj
nodrošināt  savas pamatvajadzības, laikā, kamēr visā valstī ir iz-
sludināta ārkārtējā situācija, sakarā ar      Covid-19 izplatību un
vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir
pabalstu krīzes situācijā 80,00 euro mēnesī katram ģimenes lo-
ceklim, ja tā      atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu
(piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu
mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav
saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu,
izņemot gadījumu, kad persona  pārtraukusi  darba  tiesiskās
attiecības  pēc  pašas  vēlēšanās,  ko  personaapliecina ar attiecī-
giem dokumentiem);

4.2. personai  ir  radušies  papildus  izdevumi,  ko  tā  pati
nespēj  segt,  atrodoties pašizolācijā, saistībā ar atgriešanos no
citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus
mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attie-
cīgiem dokumentiem);

4.3.  persona  atrodas  vai  ir  atradusies  karantīnā  un  sakarā
ar  to  tai  nav  iztikas        līdzekļu, ko persona apliecina ar attie-
cīgiem dokumentiem.

5. Lai saņemtu šo noteikumu 4. punktā paredzēto pabalstu,
personai Sociālajā dienestā  jāiesniedz  iesniegums  un  doku-
menti,  kuri  apliecina  krīzes  situācijas iestāšanās faktu.

6. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz
iesniegumu (pielikums Nr.1) un krīzes situāciju apliecinošus do-
kumentus Sociālajam dienestam attālināti šādos veidos:

6.1.parakstītu ar drošu elektronisku parakstu ;
6.2. iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesnie-

gums iestādei”;
6.3. iesniegumus sūtot pa pastu;
6.4. ievietojot tos aizlīmētā aploksnē un atstājot slēgtā pa-

stkastītē, kas izvietota pie Sociālā dienesta, adrese: P.Lodziņa iela
2, Nereta, Neretas novads, LV - 5118 vai slēgtā pastkastītē pie:
Mazzalves pagasta pārvaldes, adrese: Liepu iela 2, Ērberģe, Maz-
zalves pagasts, Neretas novads, LV-5133 , Zalves pagasta pārvaldes,
adrese: “Atpūtas”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads, LV-5122,
Pilskalnes pagasta pārvaldes, adrese: Parka iela 3, Pilskalne, Nere-
tas novads, LV-5110, Neretas novada pašvaldības domes ēkas, ad-
rese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV – 5188;

6.5.vienojoties pa telefonu ar sociālā dienesta darbinieku par
citu dokumentu nodošanas veidu, ja nav iespējama dokumentu
nodošana 6. 1., 6.2., 6.3., 6.4. apakšpunktos  noteiktajos veidos.

7. Sociālais dienests var lūgt pieprasītāju iesniegt dokumentu
kopijas šo noteikumu 4.punkta 4.1., 4.2. vai 4.3.punkta apakš-
punktā minēto gadījumu apliecināšanai, kas nepieciešami lē-
muma pieņemšanai.

8. Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību izvērtē Sociālais die-
nests, ņemot vērā Pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu spēju
nodrošināt savas un ģimenes pamatvajadzības.

9. Parakstot iesniegumu, Pieprasītājs dod Sociālajam dienes-
tam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pie-
ejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem.

10. Šo noteikumu 4.punktā paredzēto pabalstu pārskaita uz
pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu
vai izmaksājot skaidrā naudā pašvaldības kasē.

III. Atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem
attālināta mācību procesa laikā

11. Attālināts mācību process šo saistošo noteikumu izpratnē
ir izveidojusies piespiedu situācija, kad Ministru kabineta no-
teikumos vai likumā noteiktajos gadījumos izglītības iestādei
nav iespēja nodrošināt izglītības programmas īstenošanu klā-
tienē un vispārējās izglītības programmu izglītojamie apgūst at-
tālināti, izmantojot dažādas saziņas un mācību platformas.

12. Tiesības saņemt atbalstu no 2020.gada 1.novembra līdz
valstī izsludinātās ārkārtas situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz
2020/2021.mācību gada beigām ir Neretas novada mācību ie-
stāžu izglītojamiem, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas atbilstoši
Neretas novada saistošiem noteikumiem un domes lēmumiem. 

13. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai pilngadīgajam iz-
glītojamajam ir tiesības izvēlēties vienu no atbalstu veidiem:

13.1. pārtikas paku;
13.2. siltas pusdienas.
14. Pārtikas paku vai silto pusdienu sagatavošanu un izdali

organizē izglītības iestāde.
15. Pārtikas paku vai silto pusdienu sagatavotāji un piegādā-

tāji nodrošina to sagatavošanu un izdali, ievērojot noteiktās hi-
giēnas prasības, drošības un aizsardzības pasākumus, kas
noteikti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

IV. MUTES UN DEGUNA AIZSEGA NODROŠINĀŠANA

16. Ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu mutes un
deguna aizsegus saņem personas (ģimene), kam piešķirts trū-
cīgas vai maznodrošinātā statuss un tā sasniegusi 13 gadu ve-
cumu.

17. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi, izsniedzot vienu vai-
rākkārt lietojamu mutes un deguna aizsegu (masku) vienai per-
sonai. Mutes un deguna aizsegu (masku) izsniedz Sociālā
dienesta speciālists personai pret parakstu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2020
Neretas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā

sakarā ar Covid-19 izplatību
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18. Saistošie noteikumi Nr.7/2020 “Neretas novada pašvaldī-
bas atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” stā-
jas spēkā nākamajā dienā pēc to pasludināšanas.

19. Saistošie noteikumi Nr.7/2020 “Neretas novada pašvaldī-
bas atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”
zaudē spēku vienu mēnesi pēc valstī noteiktās ārkārtējās situā-
cijas beigām. 

Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs  A. Kviesis

Biškopju saldais pārsteigums pirmklasniekiem
Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Latvijas Biškopības biedrība iesaistījusies
vērienīgā akcijā “Eiropas medus brokastis”, vis-
pārizglītojošo skolu pirmklasniekiem sagādā-
jot saldas, veselīgas un izglītojošas dāvaniņas.
Arī Neretas novada abu skolu pirmklasnie-
kiem biškopji sarūpējuši patīkamo pārstei-
gumu – medus turziņas.

Mazzalves pamatskolas un Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas 1.klases bērni Ad-
ventes laikā saņēma dāvanu paciņu, kuru atve-
rot, atrada jaukiem novēlējumiem pilnu vēstuli
un mazas turziņas ar medu, kas noteikti ir
viena no raksturīgākajām Latvijas garšām.
Daudziem medus ir labi pazīstams, jo ģimenēs
to lieto, bet ir bērni, kuriem tas mazāk zināms.
Tas bija jauks salds pārsteigums Ziemassvētku
gaidīšanas laikā.

Žanna Miezīte

Pagarināts trūcīgo un maznodrošināto
izziņas termiņš līdz 2021. gada janvāra

beigām
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības li-

kuma normām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz
2021. gada 31. janvārim.

Termiņa pagarinājumu jau pavasarī noteica grozījumi So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Tie paredz, ka
izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) iz-
ziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkār-
tējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās
situācijas beigām.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Ja sociālais
dienests ir pagarinājis derīguma termiņu, līdz 2021. gada 31.
janvārim ir derīgas jau izdotās izziņas. Personas ar iepriekš iz-
sniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un
higiēnas preču komplektiem un citur, kur nepieciešama šāda iz-
ziņa.

Cilvēki, kuri saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociā-
lās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trū-
cīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos
pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās si-
tuācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā sta-
tusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams
sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecinā-
ties par izziņas derīgumu.

LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tie-
sības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto

atbalstu un atvieglojumus.
Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt

atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
l nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus

veselības aprūpes pakalpojumus;
l nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionē-

šanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
l saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumap-

tiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts ne-
kompensētas daļas samaksas un maksas par recepti.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām
ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības sa-
ņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu
– pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus,
ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām
ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:

l saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbil-
stoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;

l saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;

l pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lē-
mumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem
tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;

l tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazi-
nātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.
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Neretas novads Latvijas valsts svētkos –
autobrauciens un  novada gaismas ceļš 

Ņemot vēra valstī esošo epidemio-
loģisko situāciju, kad plašākas valsts
svētku svinības ar  pulcēšanos šogad
nebija iespējamas,  Neretas novada ie-
dzīvotāji Latvijas dzimšanas dienu svi-
nēja, dodoties autobraucienā “Ar
Latviju sirdī”.

Autobrauciena starta vieta bija
Mazzalves pagasta Krasti. Mašīnu ko-
lonna pa šoseju virzienā uz Neretu
tālāk devās uz Ērberģi, kur braucējiem
pievienojās ērberģieši, tad nākamā pie-
turvieta bija Sproģi, kur pievienojās šīs
vietas autobraucēji, pēc tam pie pa-
grieziena uz Pilskalni pievienojās pils-
kalnieši un uz apļa – zalvieši.
Visbeidzot pie Neretas degvielas uzpil-
des stacijas kolonnai pievienojās nere-
tieši. Brauciena galapunkts – Neretas
kultūras nams, kur visi svētku braucēji
apstājās. Automašīnu kolonnas priekš-
galā brauca izpilddirektors Rolands
Klibiķis, domes priekšsēdētājs Arvīds
Kviesis svētku autokolonnai pievieno-
jās pagriezienā uz Pilskalni..

Jāpiebilst, autobrauciena noteiktajās
pieturvietās bija ne tikai konkrēto ap-
dzīvoto vietu iedzīvotāji – daudzi neretieši mēroja visu brau-
cienu, sākot jau ar pirmo pieturvietu, Neretas novada
sākumpunktu Mazzalvē – Krastiem. Lai gan pulcēšanas ir aiz-
liegta, tā bija sava veida iespēja visiem būt kopā un izjust vieno-
tību – sirdīs un sajūtās. 

Pēc svētku brauciena iedzīvotājiem bija iespēja Neretas kul-
tūras namā apskatīt fotoizstādi  “2020.gada 4.maijs Neretas no-
vadā”, kā arī nesteidzīgā solī izbaudīt īpaši izgaismotās vietas –
Neretas parka galveno aleju un Neretas evaņģēliski luterisko
baznīcu. 

Autobraucienā piedalījās kopskaitā 52 automašīnas, radot
īpašu saviļņojuma un svētku sajūtu.  Visiem spēkrati bija rotāti
ar Latvijas karodziņu, ko bija sarūpējuši paši braucēji, bet tiem,
kuriem nebija izdevies karodziņu iegādāties, novada pašvaldība
tos dāvāja pasākuma laikā.

Atsevišķa brauciena vērtas bija arī izgaismotās vietas Zalvē
Lielzalves muižas parkā, Mazzalvē – Ērberģes muižas parkā un
Liepu ielā, Pilskalnē – Strobuku pilskalnā, kā arī pie visiem 1836
stabiņiem, to skaitā pie muzeja “Riekstiņi” robežzīmes. Par īpaši
glītu noformējumu pirms svētkiem bija parūpējies arī Neretas
PII “Ziediņš” un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola.

Savukārt dienu pirms svētkiem Neretas novada domes
priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, pašvaldības izpilddirektors Ro-
lands Klibiķis, Neretas kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa un
Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas
vadītāja Žanna Miezīte, godinot Latvijas Republikas proklamē-
šanas 102. gadadienu, nolika ziedus pie tēlnieka Induļa Rankas
skulptūras “Sāga” Neretā.

Paldies visiem, kas iesaistījās svētku organizēšanā un visiem,
kas piedalījās, iesaistījās un bija kopā Latvijas dzimšanas dienā!

Daiga Naroga

Dienu pirms svētkiem Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas
vadītāja Žanna Miezīte (no kreisās), pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis,

domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Neretas kultūras nama vadītāja 
Inita Kalniņa, godinot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, 

nolika ziedus nolika ziedus pie skulptūras “Sāga”
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Neretas novads piedalās Rokišķu muzeja
organizētajā izstādē 

par Betlēmes ainiņām

Oktobra beigās Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas projekta “Nemateriālās kul-
tūras un vietējās vēstures mantojuma sa-
glabāšanas, pieejamības un attīstības
veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma
konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Balt-
krievijā” /ENI-LLB-1-108 ietvaros Ro-
kišķu muzejs uzaicināja Neretas novada
pašvaldību piedalīties Jēzus dzimšanas jeb
Betlēmes ainiņu izstādē, kurā amatnieki,
rokdarbnieki, kokgriezēji u.c. eksponē iz-
gatavotās mierpilnās, idilliskās epizodes.

Izstāde ir skatāma Rokišķu muzejā no
2020.gada 4.decembra līdz 2021.gada
23.janvārim.

Betlēmes ainiņu izgatavošana ir īpaša
tradīcija Lietuvā, kas atspoguļo Ziemas-
svētku reliģiskās ainiņas ar Jēzus dzim-
šanu. Viena no Rokišķu muzejā vēlmēm
bijusi radīt Betlēmes ainu cilvēka au-
guma lielumā, un šogad tā ir īstenoju-
sies, Vispopulārākās Lietuvā ir no koka

izgrebtas Jēzus dzimšanas ainiņas.
No Neretas novada izstādē ar saviem

darbiem piedalās mazzalvietes Astra Sa-
veļjeva un Benita Ziemele, kuras Betlē-
mes ainu ir uzadījušas, savukārt neretiete
Zanda Ragele – izveidojusi no māla.

Neretas novadā pārrobežu sadarbības
projekta ietvaros jau pabeigta Neretas
kultūras nama telpu renovācija un uz-
celta Ērberģes brīvdabas estrāde.

Projekta kopējais finansējums ir
1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savie-
nības finansējums – 928 431,87 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Sa-
vienības finansiālo atbalstu. Par šīs pub-
likācijas saturu pilnībā ir atbildīga
Neretas novada pašvaldība un tas nekādā
veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu
Eiropas Savienības uzskatus.

Daiga Naroga

Mazzalves pamatskola akreditēta uz 6
gadiem, direktoram augsts novērtējums
12.-16.oktobrī Mazzalves pamatskolā

norisinājās Izglītības kvalitātes valsts die-
nesta organizētā plānotā akreditācija un
direktora darba izvērtējums. Tika izvēr-
tēts skolas pašvērtējums, kurš katru gadu
tiek publicēts skolas mājas lapā, izanali-
zēta pedagogu kapacitāte, izglītības doku-
mentu atbilstība ārējiem normatīvajiem
aktiem, izskatīti skolēnu mācību sasnie-
gumi, skolas darba sistēma. Sakarā ar
Covid-19 stundu vērošana notika tieš-
saistē, atsevišķas stundas 3., 6., 9.klasē ak-
reditācijas komisijai analīzei tika
nosūtītas videoierakstā. Bija intervijas
tiešsaistē ar skolas vadību, skolotājiem,
pašvaldību, skolas padomi, vecākiem, no-
tika aptaujas vecākiem, skolotājiem un
skolēniem. 

Beidzot ekspertu komisija savu darbu
ir beigusi. Pēc saspringta darba nedēļas
garumā akreditācijas komisijas vērtējums
skolai ļoti pozitīvs – skola akreditēta uz 6
nākamajiem gadiem, saņemot visās
jomās un kritērijos tikai labu un augstāko

“ļoti labi”  novērtējumu. Īpaši atzinīgi no-
vērtēts skolas materiāli tehniskais nodro-
šinājums un iestādes sadarbība ar citām
institūcijām. Arī direktora Aivara Miezīša
darbs atzinīgi novērtēts ar “ļoti labi” no-

vērtējumu, īpaši izceļot direktora stratē-
ģisko redzējumu un skolas mērķu un uz-
devumu kvalitatīvu izpildi.

Žanna Miezīte

Fotogrāfija tapusi 2020.gada pavasarī
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Diennakts tumšajā laikā aicinām
iedzīvotājus lietot atstarotājus

Sākoties  rudens un ziemas vakariem, kad diennakts tumšais
laiks ir garāks nekā gaišais, Neretas novada pašvaldība aicina
gājējus un velosipēdistus, rūpējoties par savu drošību, lietot at-
starotājus, gaismu atstarojošās vestes vai apģērbu ar labi redza-
miem  gaismu atstarojoša  materiāla elementiem. Svarīgi

atstarojošus elementus piestiprināt arī pie bērnu un invalīdu ra-
tiņiem. Diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības
apstākļos tā ir obligāta prasība.

Transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir apstāšanās gadījumā
nepietiekamas redzamības apstākļos un diennakts tumšajā laikā,
izejot uz brauktuves vai atrodoties uz nomales, uzvilkt atstaro-
jošo vesti vai apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojoša ma-
teriāla elementiem. Nodrošiniet, lai atstarojošā veste vienmēr
atrastos jūsu transportlīdzeklī. Savukārt, braucot ar velosipēdu
diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos,
tā riteņiem no abām pusēm ir jābūt aprīkotiem ar gaismas at-
starotājiem. 

Izvēloties atstarotāju, jāņem vērā, ka vislabāk pamanāmi ir
balti vai citi gaišo toņu atstarotāji. Atstarotājs jāpiestiprina tajā
ķermeņa pusē, kas atrodas tuvāk ceļa braucamajai daļai.  Ļoti
efektīva ir atstarojoša materiāla iestrādāšana apģērbā, piemē-
ram, uz piedurknēm vai jakas apakšā, uz muguras vai bikšu lejas
daļas, jo automašīnas lukturi apgaismo ceļu un to stari virzīti uz
leju. Arī tad, ja jums nav atstarotāja, varat izmantot kabatas luk-
turīti, ar kuru papildus vēl izgaismojat ceļu. Ja nav arī tā, tad
savu atrašanās vietu autovadītājam varat parādīt, izmantojot
mobilā tālruņa gaismiņu.

Vecāki, lūdzu, pārliecinieties, lai jūsu bērni diennakts
tumšajā laikā neuzturētos ārā bez labi saskatāmiem atstaro-
tājiem vai gaismu atstarojošiem materiāla elementiem!

No 7.decembra uz laiku izmaiņas
maršrutā Pilskalne – Sproģi un 

Ērberģe – Pilskalne
Ņemot vērā, ka izglītības iestādēs klā-

tienē mācīsies tikai skolēni no 1. līdz 4.
klasei un pirmsskolas vecuma bērni,
Mazzalves pamatskolā mācības beigsies
agrāk nekā līdz šim. Tādējādi no 2020.
gada 7. decembra uz laiku gaidāmas iz-
maiņas maršrutā Nr.5000 Pilskalne–
Sproģi un Nr.5251 Ērberģe–Pilskalne.

Maršruta Nr.5000 Pilskalne–Sproģi
autobuss no pieturas “Pilskalne” pirmdie-
nās, otrdienās, ceturtdienās un piektdie-
nās izbrauks plkst.13.47. Reiss, kas
pieturā “Pilskalne” tiek uzsākts
plkst.17.07, tiks izpildīts tikai trešdienās
(līdz šim tika izpildīts katru darba dienu).

Savukārt maršruta Nr.5251 Ērberģe–
Pilskalne autobuss, kas no pieturas “Maz-
zalves pamatskola” izbrauc plkst.16.20,
pasažieru pārvadājumus nodrošinās treš-
dienās (līdz šim nodrošināja katru darba
dienu). Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās
un piektdienās autobuss no pieturas “Maz-
zalves pamatskola” izbrauks plkst.13.00.

Autotransporta direkcija aicina iedzī-
votājus izmantot sabiedriskā transporta
pakalpojumus un paņemt biļeti par savu
braucienu, atgādinot, ka statistiku par

reisa pieprasījumu veido pasažieriem iz-
sniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem
biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasa-

žieri var ziņot kontrolieriem jebkurā
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa
tālruni 27776621.
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Projekta pagarinājums 2020./2021. mācību gadā

Kopš 2017. gada 1. marta Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidus-
skolā tiek īstenots ES projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.

gada 20. jūnijā stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.359
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglī-
tojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu. Šajā
mācību gadā projektā iesaistīti Mazzalves 7. – 9. klašu un Nere-

tas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1. -12. klašu izglītojamie.
Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni

2020./2021.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un

pieejas īstenošanā;
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju

izcilības iepazīšana;
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.
Aicinu pedagogus, skolēnus un vecākus izteikt priekšlikumus

karjeras pasākumu tematikai, rakstot e-pastā vai tiekoties. In-
dividuālās karjeras konsultācijas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vi-
dusskolas lasītavā otrdienās 13:00-17:00 un piektdienās 9.00 –
17.00, iepriekš sazinoties.

Rita Trukša
tel. 28341741

ritatruksa@inbox.lv

Mazzalvieši iesaistās iniciatīvā #StaroZaļi

11.novembrī atceras Latvijas brīvības cīņās kritušos

Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienas svētku nedēļas noskaņās “Zaļā
josta” sadarbībā ar Elektrum Energoefek-
tivitātes centru organizēja radošo kon-
kursu “Staro zaļi”. Tā ietvaros saņemtas
vairāk nekā 50 oriģinālas idejas, kā mājas
apstākļos, izmantojot otrreizējās izejvielas
un dabas materiālus, izgatavot gaismas
ķermeņus gaismas ienešanai mājās un cil-
vēku sirdīs tumšajā gadalaikā.

Radošais konkurss “Staro zaļi” tika rī-
kots ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni
par materiālu otrreizējās lietošanas iespē-
jām un resursu saudzīgu patēriņu, kā arī
pareizu atkritumu šķirošanu un no šķiro-
šanā radušos otrreizējo izejmateriālu jēg-
pilnu izmantošanu. “Šobrīd, kad
sabiedrība tiek īpaši aicināta saudzēt ve-
selību un izvairīties no liekiem sabied-
risko vietu apmeklējumiem, dalība
konkursā “Staro zaļi” uzskatāmi parāda –
lai ienestu gaismu mājās un rotātu mā-
jokli svētkiem, nav nepieciešams doties
uz veikalu un pirkt jaunas lietas. Starot

mājās un darināt gaismekļus no nevaja-
dzīgām, bet vēl izmantojamām lietām, var
ikviens – to pierāda daudzveidīgais ie-
sniegto konkursa darbu ideju klāsts un
dalībnieku plašā vecuma amplitūda,”
stāsta projekta vadītāja, “Zaļā josta” pār-
stāve Aija Caune. Jaunākie konkursa da-
lībnieki bija vien 4 gadus veci, kas savu
gaismekli darinājuši bērnudārza audzinā-

tājas pavadībā. Turpretī vecākie konkursa
dalībnieki bija sirmgalvji no veco ļaužu
pansionāta, kas atzinīgi novērtēja iespēju
pievienoties tumšā gadalaika izgaismo-
šanā, ieturot droši distanci.

Konkursā “Staro zaļi” saņemtas dažā-
das oriģinālas idejas, kā gaismas ķerme-
ņus gatavot, pielietojot tukšas stikla
burciņas vai plastmasas pudeles, liekot
lietā vienreizlietojamos galda traukus un
pat tekstilatkritumus, kā arī citas sadzīvē
vairs nederīgas lietas, kas ilgu laiku biju-
šas bez pielietojuma. Vairāki gaismekļi
darināti, mākslinieciski pielietojot dabas
materiālus – zariņus, kastaņus, kaltētos
augus un koka mizu.

Šai konkursā savas skolotājas Aijas
Dārziņas vadībā piedalījās arī Mazzalves
pamatskolas piecgadīgie un sešgadīgie
bērni – Gatis Rusiņš, Aija Vegnere un Pat -
riks Lisovskis – un par saviem darbiņiem
saņēma pateicības no “Zaļās jostas”. Bērni
darināja sveces – gan īstas, gan stilizētas.

Žanna Miezīte

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un lai novērstu
iespējamas infekcijas izplatības riskus, plānotais tradicionālais
Lāčplēša dienas lāpu gājiens no Neretas kultūras nama līdz Lāč-
plēša ordeņa kavalieru Augusta Aperjota un Jāņa Krama atdu-
sas vietām Ķesteru kapsētā tika atcelts. Šogad 11. novembrī
novadnieki tika aicināti individuāli godināt Latvijas brīvības
cīnītāju piemiņu, iededzot svecīti māju logos, lieveņos, terasēs
un citviet.

Lāčplēša dienas vakarā no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 pie
Neretas kultūras nama dega lāpas, kuras ikviens novada iedzī-
votājs varēja paņemt un aiznest līdz Ķesteru kapsētai, lai novie-
totu kopīgā Gaismas ceļā, pieminot un godinot Latvijas brīvības
cīņās kritušos, kuru drosme un pašaizliedzība 1919. gada 11.
novembrī ļāva piedzīvot vienu no svarīgākajām uzvarām ceļā uz
brīvu Latviju.

Daiga Naroga

Izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas
vadītāja Žanna Miezīte (no kreisās), domes priekšsēdētājs 

Arvīds Kviesis un pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis
Ķesteru kapsētā 11.novembrī 
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Pārliecību un ticību sev,
ka pietiks spēka nenolaist rokas izaicinājumu priekšā,
lai kādi tie arī nebūtu.

Mazzalves pamatskolas kolektīva vārdā
skolas direktors Aivars Miezītis

d d d

Klāt pārdomu, cerību un brīnumu laiks. Patiesībā jau
cilvēkam nevajag daudz - vien cerību, ticību un mīlestību.
Lai ticam, ceram un mīlam! Lai piedodam, palīdzam, sa-
protam! Lai sirsnīga, pozitīva attieksme un vēlme darīt ir
kopā ar mums arī ikdienā!

Lai esam veseli, laimīgi paši un mūsu mīļie! 
Sijā zeltu tu, saulīte, 
Caur visiem sietiņiem,
Lai priecīgi Ziemassvētki, 

Lai bagāts Jaunais gads. 

Priecīgus svētkus vēlot: Neretas kultūras nama vadītāja
Inita Kalniņa

d d d

Šajā saspringtajā laikā būsim ar Sauli un labām domām
sirdī, izstarosim svētību visai Pasaulei un tā staros katram
mums. Dzīvosim ar laipnību, sapratni un piedošanu.  Pa-
cietība, izturība, iejūtība un spēja piemēroties apstākļiem
palīdzēs tur, kur spēks neko neiespēj. Izjūtot tuvumu, sa-
redzēsim tālumu, dzīvosim nākamam laikam!

Lai Svētība pār mums visiem!  

Ilze Līduma no Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja

Ar jums šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds,

Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
lai mīlestības ir gana,

Ko saņemt un citiem dot,
Un nedienas gaismas zvanā,
Lai dvēsele pārkausēt prot.

/K.Apškrūma/

Zalves pagasta vārdā novēlu Jums ticību labajam! 
Airēt ar pārliecību savu dzīves laivu! Katrā lietā 

saskatīt gaišumu un nebaidīties otram biežāk teikt
labus vārdus!

Zalves pagasta pārvaldes vadītāja 
Dzintra Noreika

d d d

Vienu piparkūku košu
Zaļajai eglītei maigajās rokās došu.
Otru piparkūku uz lieveņa
Mazajai Anniņai likšu un nemaz to neaiztikšu.
Trešo es opītim sniegšu
Saldo Ziemassvētku brīnumu viņam neaizliegšu.
Dažas no piparkūku groziņa omītes priekšautā bēršu,
Kā zvaigznītes debesīs gardās krellītēs vēršu
Būs ar Tev un Tev…
Lūk - vien dažas es paturēšu arī sev. 

/D. Sadaļa/

Priecīgus un gaišām domām bagātus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno gadu visām Neretas novada ģimenēm. Lai sa-
ticīgs, labestīgs un veiksmīgs 2021.gads!

Neretas novada bāriņtiesas 
un Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļas vārdā

priekšsēdētāja Inga Jermuša

d d d

Šis ir mīlestības laiks.
Laiks, kad dot no sirds
Un no sirds arī saņemt.
Laiks, kad dāvināt prieku
Un atdodot iegūt to pašiem.
Laiks, kad sniegpārsla trausla
Uz siltas plaukstas drīz kūst,
Tik tīra, tik saudzējama,
Kā ticība brīnumam.

Priecīgus Ziemassvētkus!
Radošu un labiem darbiem bagātu 2021.gadu!

Neretas novadpētniecības muzeja vadītāja
Marika Sūruma
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Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Un laimes zvaigzne Jaunam Gadam!
Sirsnīgus, mīļus un saticīgus Ziemassvētkus ikvienā mājā!
Dvēselē lai plaukst prieks!
Gaišām cerībām un veiksmēm piepildītu Jauno gadu!

Neretas novada bibliotēku vārdā vadītāja Regīna Kviese

d d d

Mēs satiekam tikai tos, kurus mums jāsatiek, tikai tad,
kad tam jānotiek .

Mēs saņemam to, ko esam pelnījuši  un tik daudz, 
cik esam citiem devuši.

Mums tiek uzlikts tik, cik spējam panest un izturēt.
Un būsim pateicīgi par visu, ko dzīve sniedz.

Tā ir pārāk īsa, lai tērētu to strīdos, un pārāk skaista, 
lai to nenovērtētu palaistu garām !

Un nebaidieties dzīvot !
/Misionārs Tabora/

Labas domas, siltas sirdis, patīkamas atmiņas, 
veselību katrā mājā!

Lai katram ir eņģelis, kas pasargā, mīl un palīdz!
Neretas SAC vadītāja Ina Riekstiņa

d d d

Laiks, kurā šobrīd  dzīvojam ir diezgan sarežģīts un
spraigs, daudzi procesi un krīzes notiek neatkarīgi no
mums, tāpēc ir jābūt zinošiem un radošiem, lai tās pārva-
rētu. Lai Ziemassvētku laiks sniedz mierinājumu un gai-
šumu ikvienā novada mājā! Ticēsim sev un cits citam!

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs, 
pašvaldības izpilddirektors Rolands Klibiķis

d d d

Dzīvei tikai tad būs jēga
un piepildījums, ja mēs 
katram cilvēkam 
dāvāsim sirds siltumu 
un draudzību. 
/Dalailama/

Ziemassvētku noskaņai piemīt brīnumaina spēja - tā 
iedvesmo, uzmundrina, iedrošina, liek meklēt vārdus, 

kas atbilstu Ziemas saulgriežu svinīgumam un akcentētu 
dzīves nepārtraukto tālākvirzību, rosinātu tiekties 
pēc labā sevī, savos tuvākajos cilvēkos, visā dzīvē. 

Gaišu un mierīgu Ziemassvētku laiku!
Panākumus, veselību un veiksmi 2021. gadā!

Lai izdodas saglabāt iekšējo mieru un ticību savām spējām, 
īstenot izvirzītos mērķus un piepildīt sapņus!

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore 
Viktorija Trukša

Aiz egļu zariem blāzma sarūk, 
Viss ezers zvaigžņu piebārstīts.
No katras dienas kādu staru –
Sirds jaunai dienai paņems līdz.
Mierpilnu un gaišu Ziemassvētku gaidīšanas laiku. 
Novēl Neretas novada sociālā dienesta kolektīvs

d d d

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks 
par svecēm, egli un dāvanām, 
par sirdi, ko cilvēks neaizliedz, 
dvēselei mācot būt baltai. 
Un tad nav svarīgi:
ir vai nav sniegs, 
jo ceļš atvērts gaišākām domām...

/M. Svīķe/
Ticību labajam cilvēkos!
Cerību katrai nākamā  gada dienai!
Mīlestību un sapratni ģimenē!
Lai Jaunajā gadā veselība, darba spars un  saticība!

Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja  Zeltīte Odiņa

d d d

Kūst svecīšu gaismā Ziemassvētku vakars,
Un tā kā bērnībā noticam mēs,
Ka cerības visas, kas sirdī rodas,
Kā zelta ābele uzziedēt spēs.

Lai balts zied Ziemassvētku laiks un laimes zvaigzne rāda
ceļu Jaunajam gadam – veselību, saticību un pārticību visiem!

Izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu
nodaļas vadītāja Žanna Miezīte

d d d

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

(K.Apšukrūma)
Lai gaiši Ziemassvētki, veiksmīgs Jaunais gads, kas nes
veselību, saticību, cerību piepildīšanos, prieku vairāk
nekā iepriekšējā gadā, kā arī ikvienam no mums ļauj

izdzīvot skaistākus brīžus kopā ar mīļajiem!
Neretas PII “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika
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Mācītāji Vāgneri un Ziemassvētki
Par ko domājam Ziemassvētku gaidīšanas laikā? Par dāvanām

– jūs sacīsiet. Jā, par dāvanām, jo mūsu laiks ir komerciāls. Par
dāvināšanas prieku un svētku brīnumu. Un par cilvēkiem - sev
tuvajiem, mīļajiem, ceļā satiktajiem. Par baznīcu domājam. Pro-
tams, jo kā nu bez baznīcas Ziemassvētkos? Un tomēr šogad dau-
dziem varbūt būs jāiztiek bez, jo tāds ir laiks. Ne tikai šogad. Ja
apskatāmies gadsimtus pagātnē - bijis Ziemassvētku laiks karos,
slimībās, citos nelaikos. Aukstuma dēļ ziemā, apavu vai apģērba
trūkuma dēļ, kas šodien mums šķiet pavisam nesaprotami. Brī-
nums paliek. Tas vienkārši ir - gan pilīs, gan būdiņās. Tas nepa-
zūd. Senākos gadsimtos svētku brīnumu bērniem visos laikos
radīt centās pieaugušie, līdz paši sāka radītajam ticēt un priecāties
par prieku. Mūsdienās ir tāpat, tikai citādās dimensijās. Šogad
svētku sajūta arī jāatrod tepat – mājās, laukā, sevī, jo iespēju ir
nesalīdzināmi vairāk nekā pirms 100, 200 un vairāk gadiem.

Vēl Adventa laikā es domāju par Mūžībā aizgājušajiem. Bieži
vien sajūtās viņi ir mums līdzās, jo domājam un runājam par
aizgājušiem laikiem, cilvēkiem. Tik tikko novembrī esam svinē-
juši Mirušo piemiņas dienu jeb Mūžības svētdienu. Kapsētās ie-
dedzām piemiņas svecītes tuvajiem. Ja neapmeklējām kapsētas
tagad, tad vismaz uz kapusvētkiem vasarā mums iznāk aiziet uz
kādu kapsētu. Tās visas pilnas ar mūžiem, kuru dzīvesstāstus
mums nākamajām paaudzēm tālāk nest, lai novērtētu pamatu,
uz kura ceļam savu tagadnes un nākotnes namu. Vai esot Nere-
tas Ķesteru kapsētā, iedomājamies par Mācītājkalniņā guldītiem
Neretas luterāņu draudzes mācītājiem un viņu devumu novada
cilvēku izglītošanā un garīgajā atbalstā? Pagājušajā, 2019.gadā,
bija atzīmējama Neretas luterāņu draudzes mācītāja Pētera Otto
Vāgnera 195.atceres gadskārta. Nākamajā – 2021.gadā viņa tēvu
Fridrihu Vilhelmu Vāgneru pieminēsim 235.dzimšanas dienā.
Šie abi mācītāju dinastijas pārstāvji daudz gaišuma devuši katrs
savā laikā Neretas draudzes ļaudīm.

Ko vēl par mācītājiem Vāgneriem atrodu dažos citos avotos?
Neretas mācītājs Frīdrihs Vilhelms Vāgners (1786–1854) bija
lielas mācītāju dinastijas pārstāvis, kuras sākumi Kurzemē mek-
lējami 17. gadsimtā, kad 1698. gadā Priekulē mācītāja darbu sāk
Prūsijā dzimušais Vāgnera vecvectēvs Georgs Frīdrihs (1666–
1721). Dzimtu un amatu turpina Vāgnera tēva tēvs Gothards
Vilhelms (1717–1784), kas pēc studijām Kēnigsbergā kļūst par
Lielzalves, Mazzalves, Ērberģes un Daudzevas mācītāja Hūna
adjunktu un znotu, bet no 1765. gada strādā par mācītāju Secē.
1747.gadā Lielzalvē piedzimst viņa dēls Johans Vilhelms (1747–
1811). Pēc studijām Jēnas universitātē un tām sekojošiem māj-
skolotāja darba gadiem 1778. gadā viņš kļūst par Kaldabruņas
mācītāju, kur 1786. gadā piedzimst viņa dēls Frīdrihs Vilhelms,
vēlākais Neretas mācītājs (1786 – 1854).

Pēc Fridriha Vilhelma Vāgnera nāves 1854.gada 13.maijā,
tēva iesākto Neretas draudzē turpināja viņa dēls Pēteris Otto
Vāgners (1825 – 1893), kuru amatā apstiprināja tā paša 1854.
gada rudenī viņa 29.dzīves gadā. Ar darbiem, ko paveica viņa
tēvs, dēls Pēteris Oto netika galā, tāpēc vietējiem kungiem izlū-
dzās, lai atļauj pieņemt palīgu. Tikai 37. mūža gadā Pēteris Oto
Vāgners jutās pietiekami stiprs amatā, lai iztiktu ar saviem spē-
kiem. Jūtot, ka beidzot to spēs, viņš 1869. gadā uzņemas atbil-
dīgu pasākumu - remontēt Neretas baznīcu. P. O. Vāgners
nokalpoja Neretā līdz dzīves beigām – ilgāk nekā tēvs, taču tādu
spožumu neieguva. Paliekošais, ko P. O. Vāgners aiz sevis atstāja,
ir viņa grāmatiņa: „Ziņņas par Neretas draudzi, smeltas visvai-
rāk no Neretas Baznīcas grāmatām” (1873).

Mācītāja P. O. Vāgnera portretējumu dod Jānis Jaunsudra-
biņš, attēlodams notikumu 1893. gada aprīlī: Mācītāja muižā
pirmās dienas rītā mēs saradāmies pagalmā un, kad bijām vairāki
no mūsu skolas kopā, gājām iekšā… 

… Mācītājam Vāgneram bija vairāk nekā sešdesmit gadu. Liela
apjoma kungs savā amata tērpā, zelta krustu uz krūtīm, baznīcā

pret altāra gleznu viņš izskatījās lieliski. Acis zilas, laipnu skatu. Mati
ne dzelteni, ne sirmi, ar celiņu sānā, uz ausīm savijās kārtīgos gre-
dzenos. Pats gludi skuvies – tā ļaudis melsa – viņš visus bārdaiņus
un ūsaiņus turēja par sliņķiem, jo tie nevīžojot apkopt savu augumu.
Un tomēr arī viņam bija savs netikums – viņš pārāk daudz pīpēja.

… Visa draudze mācītāju ļoti mīlēja, un reti kurš neraudāja,
kad izplatījās vēsts par viņa nāvi. Tas notika tanī pašā gadā, kad
mani iesvētīja. (J.Jaunsudrabiņš „Kad mani iesvētīja” – 1954)

Saticīgās dabas dēļ mācītāju aprindās Pēteris Oto Vāgners bijis
iecienīts. Divas reizes viņš pagodināts, ieceļot par Sēlpils diecēzes
prāvestu. Pirmais no Neretas mācītājiem prāvesta amatā, turklāt
ne uz īsu laiku, bet 23 no kalpošanas 39 gadiem. Viņš apbedīts
blakus tēvam Neretas Ķesteru kapos – Mācītāju kalniņā.

„No Neretas” – ar šādu virsrakstu „Latviešu Avīzēs” jau
1822.gadā sāk parādīties rakstiņi, kuru autors ir Fridrihs Vilhelms
Vāgners. Trīsdesmit turpmāko gadu laikā radīto Vāgnera publi-
kāciju skaits tuvojas diviem simtiem. Atšķirībā no daudziem sa-
viem laika biedriem F. V. Vāgneram laikraksts nekalpoja ne
literārās daiļrades izpausmei, ne pasaules labošanai. Avīze viņam
dāvāja iespēju stāstīt par savu laiku, to, kas notiek ar cilvēkiem
viņa draudzē, kā viņi mainās gadu gaitā. Pats autors paliek it kā
neredzams. Viņš kārtīgi dod Latviešu Avīzēm statistiskas ziņas
par savas draudzes izglītības stāvokli. Piemēram, “Latviešu Avī-
zes” (1822.g.nr.22): “N. ķirspēlē 2 skolas. “Viena nodibināta Gric-
galē 1783.g. un barons Korfs to nodrošinājis ar kapitālu. No
procentiem uztur skolotāju un apgādā bērnus ar grāmatām. Te ik
gadus māca 12 bērnus lasīt, dziedāt un pātarus (rakstīt un rēķināt
nemāca); otra skola pie ķestera. Korfs maksā par 12 bērniem, “par
savu rūpi” mācās ap 18 bērnu un vairāk. Arī te tikai labākiem
māca rakstīt un rēķināt. Laikraksta 1829.gada 10.numurā: “Priekš
13 gadiem tikai 625 cilvēki pratuši lasīt (no 5719 dvēselēm), bet
tagad 1433. Toreiz reti kāds muižas puisis mācēja rakstus vilkt,
bet tagad 60 cilvēku, kas rakstus mācījušies. “Pa mājām brauk-
dams, Vāgners sīki saskaitījis visas grāmatas  savā draudzē. Viņš
atradis: 432 vecās un 538 jaunās dziesmu grāmatas, 265 jaunās
derības, 29 Bībeles, 80 sprediķu grāmatas un 21 mazo bībelīti. Bet
derīgu grāmatu ar pasaulīgu saturu nevienas. Vāgners par to ļoti
sūdzas. Ļaudis saucot tās par blēņu grāmatām un nepērkot, pat
iedāvātās nelasot, “prieksh sammanigas dzihwoschanas” tās esot
ļoti vajadzīgas. Tamdēļ viņš esot vairāk tādu grāmatu nopircis un
ķestera skolā nodevis skolniekiem. Bet tās varot ņemt lasīšanai arī
lieli, ja atstāj par to skolai 2 graši nedēļā. Tas varbūt bija pirmais
mēģinājums latviešu bibliotēku dibināšanā.

Savās mācītāja gaitās, gadu no gada apmeklēdams visus savas
draudzes locekļus un „pārklaušinādams” viņu bērnus („gan
grūti man nācēs panest ziemas stipru saltumu, istabu karstumu,
sūrus dūmus, kuriem dažā vietā uzgāju”), Vāgners pedantiski
uzskaitīja lasīt un rakstīt pratējus, tāpat grāmatas, kas bija viņu
rīcībā, un iegūtās ziņas regulāri publicēja.

Iespējams, no tiem laikiem Neretas apkārtnē cirkulē anekdote
par mācītāju, kurš brauc pārklaušināt skolas vecuma bērnu lasīt-
prasmi un baznīcas baušļu zināšanas: Kādā zemnieku mājā saim-
niece, gribēdama mācītāju uzcienāt, namiņa pavardā uzcep olas.
Nesot cauri tumšajam priekšnamam, kur uz griestu kārtīm siltumā
satupušas vistas, kāda uzliek “papildus dekoru” cienasta šķīvim.
Pustumsā saimniece notikušo neredz, ienes šķīvi istabā un noliek
baznīckungam uz galda, aicinot augsto viesi cienāties, bet pati atstāj
istabu. Pēc kāda laika saimniece atgriežas ar karstas tējas krūzi.
Redzot, ka mācītājs ceptajām olām gandrīz nav pieskāries, aicina
uzēst. Pie atteikuma saimniece saka: “Ēdat droši! Nekautrējaties!
S - - u jau vien apēdāt!” Uz to mācītājs atbild: “Nē, saimniec!
S- - u es pastūmu maliņā.” Anekdotes parasti rodoties sadzīvē.

Avīzei tiek iesūtītas arī ziņas par klimatiskajiem apstākļiem,
tīrumu ražību, saimniecisko dzīvi. Vāgners aprakstījis arī Bībeles
biedrības darbību grāmatu izplatīšanā, ziedojumu fondu Sēlpils
(Sērpils) baznīcas apriņķa ērģeļu būvei, jaunu instrumentu ie-
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gādi un uzturēšanu. „Latviešu Avīzēm” no Neretas iesūtīts arī
krietns skaits praktisku padomu: kā izdzīt kurmjus (stādot ko-
riandru dārzā vai pieberot kurmja alas ar tā sēklām), iznīdēt
blaktis, izaudzēt lielus sīpolus, saglabāt kartupeļus, pārdzīvot
lopbarības trūkumu u.c. Laikam jau Vāgners zināja, kas vaja-
dzīgs. Praktiskajai literatūrai samērā vairāk uzmanības veltīts
arī grāmatu apskatos, kurus F. V. Vāgners publicēja laikrakstā.

Pētniecības nolūkā F. V. Vāgners organizējis izrakumus,
kurus mūsdienu arheologi droši vien vērtētu kā diletantiskus.
Atracis ar pieaicinātiem palīgiem veclaiku kapus, bet „maz ko
dabūja redzēt, proti, vienu miroņa galvu, kas nebūt nebija lielāka
par šādām galvām, vienu cirvi ar šķērsu zobiem, vienu dzelzs
galu no kāda šķēpa, pāri mazus dzelža tuteņus, vienu lielu mi-
siņa pirkstu gredzeni, kas kā kāda pedere uz 4 voi 5 kārtām sa-
likts..” (Latviešu Avīzes.- 1841. – Nr.46). Tikai vēlāk, kad darbi
jau uz beigām gājuši, viens no puišiem zinājis Vāgneram pastās-

tīt, ka jau pirms viņiem te pabijuši mantas meklētāji.
F. V. Vāgners bija arī Latviešu literārās biedrības dibinātāju

skaitā un tās izdotajā rakstu krājumā publicējis vairākus rakstus
par latviešu valodas leksikas jautājumiem. 

Tēva iesākto latviešu tautas izglītošanas ceļu turpināja viņa
dēls Pēteris Otto Vāgners, tāpat sūtot laikrakstiem rakstus par
notikumiem Neretas draudzē un tuvākajā apkaimē. Pirmo ziņu
par skolotāju “sapulcēšanos” Augškurzemē, noturētu 1869.gada
5.novembrī, atrodam Latviešu Avīžu 1870.g. 15.numura pieli-
kumā: Saukas mācītāja muižā sanākuši 30 skolotāji un 5 mācī-
tāji. Par ko un kā ticis spriests, — nav ziņots.

Ir lietas, kas grūti pakļaujas dokumentēšanai. Piemēram, per-
sonības starojums, kas īsti nojaušams tikai personiskā saskarē.
Laika biedri gan F. V. Vāgneru, gan P. O. Vāgneru raksturojuši
kā ļoti apzinīgus sava darba veicējus. Tur jau arī tas starojums.

Lidija Ozoliņa

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa ra-
dīto apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ie-
viesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. janvārim. To
mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar
izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jāsasparojas svētku laiku
veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildu drošības pasā-
kumiem būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem.
Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vakcīnas pieejamības.

Otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu par Ārkārtējās si-
tuācijas pagarinājumu, Ministru kabinets lēma arī par drošības
pasākumu vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 infekcijas izpla-
tības ierobežošanu.

Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās, kur ir vairāk
par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var
nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīm-
redzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās nevar lietot.

Pulcēšanās
No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās jāievēro

2+2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru
distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu, izstāžu, kā
arī gadatirgu, tai skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība. Biblio-
tēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai.

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vienas mājsaim-
niecības ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vieni un
ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 2+2 principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos drīkst pulcēties
ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši
saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), ne vairāk kā no
divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegus.

Tikmēr reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties
ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita.

Joprojām drīkst notikt organizētās sapulces, piketus un gā-
jienus, bet uz tiem var pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot
epidemioloģiskās drošības prasības – divu metru fizisku distanci
un ievērojot organizatora noteiktās prasības.

Izglītība
Stingrāki drošības pasākumi tiek ieviesti arī izglītības jomā.

Klātienē mācību process drīkst notikt tikai bērnudārzos un 1.-4.
klasēs. Skolās jānodrošina 3 kvadrātmetru platība vienam sko-
lēnam. No 3. decembra bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jā-
nēsā maskas. No 4. janvāra skolās maskas jānēsā gan stundu
laikā, gan ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem.

Augstākās izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo
profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības process
drīkst notikt tikai attālināti. Savukārt praktiskās iemaņas, kuras

nav iespējams apgūt attālināti, drīkst klātienē apgūt tikai indi-
viduāli – viens pasniedzējs ar vienu audzēkni.

Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē tikai
individuāli. Klātienē nav atļauti koru un pūšaminstrumentu ko-
lektīvu mēģinājumi.

Sports
No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai

Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paraolimpiskās
vienības sportistu un komandu sporta spēļu starptautisko un aug-
stāko līgu komandu pilngadīgu profesionālo sportistu (profesionāļi,
kuriem nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs) treniņi.

Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai individuāli vai
divatā ar treneri, savukārt grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst
notikt tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, ka teltis vai citas pagaidu
būves, ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas kā iekštelpas, taču ap-
jumti laukumi bez sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

Veikali un pakalpojumi
No 3. decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās

vienam apmeklētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. In-
formācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai
pie ieejas. Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet pa vienam.

Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un pasā-
kumu organizatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas
masku, vai to dara nepareizi (neaizsedzot gan muti, gan de-
gunu), netiek ielaista telpās un nesniedz pakalpojumu tiem, kuri
neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

Visi veikali un tirdzniecības centra neatkarīgi no kopējās tird-
zniecības platības drīkst strādāt darbdienās. Taču sestdienās, svēt-
dienās un svētku dienās drīkst strādāt tikai aptiekas, tai skaitā
veterinārās aptiekas, savukārt veikalos drīkst tirgot tikai pārtikas pre-
ces (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces un degvielu.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus drīkst dar-
boties skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji – friziera un
manikīra pakalpojumu sniedzēji.

Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, no 7. decem-

bra tajā pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transpor-
tlīdzekļa ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt pasažieru
iekāpšanu un izkāpšanu, tad transporta līdzeklī jābūt norādēm
par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizisko distancēšanos.

Papildu drošībai, lai gan Covid-19 izplatība lielākoties notiek
valsts iekšienē un inficēšanās lielā daļā gadījumu nav izseko-
jama, no 7. decembra sāksies stingrāka Latvijā ieceļojušo cil-
vēku kontrole, lai pārliecinātos par Covidpass.lv aizpildīšanu,
tā atvieglojot infekcijas izplatības kontroli.

Avots: www.mk.gov.lv

Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz
11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības

pasākumus un ierobežojumus
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Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, Ziemas-
svētku vakarā nenotiks ierastais dievkalpojums, kurš parasti
pulcēja pāris simtus cilvēku.

Mūsu dievnamā šobrīd vienlaikus drīkst atrasties ne vai-
rāk kā 25 cilvēki. Lai Ziemassvētku vakara vēsti varētu sa-
dzirdēt pēc iespējas vairāk cilvēku, un apmeklētāju plūsma
tiktu vienmērīgi izkliedēta, viena dievkalpojuma vietā notiks
8 svētbrīži. Svētbrīža ilgums aptuveni 15 minūtes. Pie baz-
nīcas kursies ugunskurs, lai varētu sasildīties tie, kam būs jā-
gaida uz iekļūšanu dievnamā. 

Esiet pacietīgi, ja uzreiz nevarat iekļūt baznīcā!
Svētbrīži notiks katrā apaļajā un pusapaļajā stundā: plkst.

16.00,16.30,17.00, 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30

Ziemassvētku vakara 
dievkalpojumi 

Neretas luterāņu draudzē Ziedi nevēlas tukši noziedēt,
Ziedi cenšas skaistumu attaisnot – 
Izlolot augļus, nobriedēt sēklas,
Tāpat kā cilvēks
Sava mūža gājumu piepildīt.

/L.Brīdaka/

Sirsnīgi sveicieni 
visiem decembra 

gaviļniekiem!

Neretas novada dome


