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PRIECĪGUS, BALTUS UN MĪĻUS SVĒTKUS!
Klusums, sniegs, gaišas sveču Pārdomu laiks...
liesmas, egļu smarža, kas sajaucas ar tikko izceptu pīrāgu
un cepešu smaržu, neliels
svētku satraukums brīnumu
gaidās... Tie ir mūsu Latvijas
Ziemassvētki.
(Jānis Jaunsudrabiņš)

Debesīs ir tūkstošiem
zvaigžņu...
Tomēr sapņa piepildījumam
vajag tikai vienu- zvaigzni,
kas dod cerību, drosmi un
prieku!
Zvaigzni, kas sniedz vēstījumu
un norāda mums īsto ceļu!
Lai Jūsu cerībām
Zaļas egles sīkstums.
Lai Jūsu darbiem
Dvēseles mūžība.
Lai Jūsu domām
Ziemassvētku gaišums.

Straujiem soļiem aizsteidzas 2009.gads. Jau izdzisušas
svecītes Adventes vainagos un katrā
mājā ienāk Ziemassvētku smarža.
Ir cerību, gaišuma, piedošanas,
žēlsirdības un laba vēlējumu laiks!
Drīz Vecais gads vēlēs laimes Jaunajam un šampanieša glāzēs zaigos
prieka dzirksts. Šis ir pirmssvētku
laiks, bet reizē arī pārdomu un vērtību
laiks, kad atskatāmies uz paveikto,
ielūkojamies sevī un nospraužam
jaunus mērķus nākamajam gadam.
Esam aizvadījuši spriedzes pilnu,
aizraujošu, taču arī samērā veiksmīgu
un ražīgu gadu.
Aizejošais
gads
bija
saspringts.
Valstī
norisinājās
pašvaldību vēlēšanas un tika realizēta
administratīvi teritoriālā reforma.
Pusgada laikā vēl ir grūti izsvērt, ko
esam ieguvuši un zaudējuši apvienojoties vienā novadā. To rādīs laiks,
taču viens ir skaidrs- darbu būs daudz
un, galvenais, tie jāsabalansē ar novada finansiālajām iespējām.
Šī
gada
laikā
esam
padarījuši ļoti daudz. Neretas novada
infrastruktūrā ieguldītās investīcijas
un paveiktie darbi ir paliekošas
vērtības. Neretas kultūras nama
rekonstrukcija un vidusskolas di-

enesta viesnīcas renovācija, kā arī
ūdenssaimniecības un kanalizācijas
sistēmas izbūve Mazzalvē kalpos iedzīvotāju vajadzībām daudzus gadu desmitus. Vērienīgi
projekti īstenoti Pilskalnē. Tur pabeigta ūdenssaimniecības otrās kārtas
celtniecība un ielu asfalta seguma
izbūve. Gandarījums, ka daudz
darīts, lai uzlabotu ūdens kvalitāti
Zalves pagastā. Šogad šeit pabeigti
arī kultūras nama rekonstrukcijas
darbi. Vairākus projektus sekmīgi
īsteno Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola.
Visi realizētie projekti, neapšaubāmi,
uzlabos novada iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.
Mēs visi strādājam sava novada attīstībai. Pat neskatoties uz to,
ka šobrīd ekonomiskā situācija valstī
nav pati labākā, lieli darbi iecerēti arī
nākamgad. Akcentu liksim uz Neretas
sociālā aprūpes centra sakārtošanu.
Arī Pilskalnē, Mazzalvē un Zalvē
paredzēts realizēt vairākus projektus.
Šodien mēs vēlamies pateikties visiem novada iedzīvotājiem,
kuri godprātīgi un atbildīgi strādājuši
savā un sabiedrības labā. Vēlamies
pateikties visiem, kas savu darbu,
laiku un enerģiju veltījuši Neretas
novada attīstībai.
Kāds izcils agrāko laiku domātājs ir teicis: „Dievs nāk

mums pretī tūkstoš soļus, taču viens solītis Viņam pretī mums jāsper
pašiem.” Tad izdarīsim to tieši tagad
un atradīsim savu Ziemassvētku
brīnumu un prieku! Prieku no kura
smelsimies spēku, ko dāvāsim viens otram ar siltu rokas pieskārienu,
mīļu vārdu, jauku smaidu- un prieks
atgriezīsies desmitkārt. Dievs dod
visiem veselību, laimi, panākumus
un saticību, gan ikvienā ģimēnē,
gan novadā un mūsu mīļajā Latvijā.
Vissirsnīgākie sveicieni un laba
vēlējumi arī tiem mūsu novada
iedzīvotājiem, kuri darba meklējumos
šobrīd ir tālu prom no dzimtajām
mājām.
Ar baltu sniegu atnāks gaišas
domas,
Un Ziemassvētku prieks Jūs
sasildīs!
Lai Jaunā gadā veiksme, laba
oma,
Tad darbs un mīlestība Jūsu
sapņus piepildīs!
Sveicam visus novada
iedzīvotājus Ziemassvētkos! Lai
labestības gariņš klauvē katrās
durvīs un Ziemassvētku vakars
atnes daudz gaiša prieka un ticību
nākotnei! Lai Jaunajā 2010.
gadā laba veselība, veiksme un
labklājība pavada Jūs ik dienas!
Neretas novada dome

Ziemassvētki...

Zvaigžņota sega, šaursliežu
kamanas, bēris
sniega virpuli skrējiena
slaikumā grieza,
līkumu metot. Uzjumās kupena bieza
ābeļu dārzā, - sniegmātes durvis kāds vēris.
Tāltālās, mūžvecās mājās.
Ticēja vecie: Saulgriežu
burvība, kūtīs
atkal atburti runājot pusnaktī
zirgi,
saimnieku saucot; zīlēja
mūžības mirgu
jaunekļu alkas, sirdspukstus
neskaitot krūtīs.
Tāltālās, mūžvecās mājās.
Izdega sveces, aizsvila skujiņa,
telpā,
zili kvēpdama, staigāja silmalas dvaša,
svēta nakts tumsa. Aizmiga
pasaule plaša
brīnuma miegā, saulgriežu
svētītā elpā.
Tāltālās, mūžvecās mājās.
(Velta Toma)

„Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.”
Jāņa atkl.3:20

„Šodien Pestītājs Mums Piedzimis,
Prieka vēsti atnesis!”

Dieva mīļotie! Šie Dieva Dēla Jēzus Kristus vārdi Adventa laikā tiek lasīti katrā dievkalpojumā. Tie ir vārdi, kas patiesībā ir adresēti ikvienam
cilvēkam- gan tam , kurš ir atradis ceļu uz Baznīcu, gan arī tam, kurš vēl šo ceļu meklē, gan tam, kurš šobrīd domā, ka viņš tīri labi var iztikt bez Jēzus
Kristus. Šie vārdi par Lielo Nācēju atgādina Adventa nozīmi – Dievs nāk un grib mājot katra cilvēka sirdī.
Kristus dzimšanas svētki – Ziemsvētki, kurus gaidām arī šajā gadā, ir visspilgtākā liecība Dieva labajai gribai būt kopā ar mums un mūsos. Dieva
Dēls reiz piedzima kā mazulītis Betlēmes kūtī. Dieva Dēls sevi bija pilnībā uzticējis cilvēku rūpēm. Pirms tam deviņus mēnešus Viņš bija atradies Jaunavas
Marijas klēpī kā ikviens cilvēkbērns, pirms ierauga šo pasauli. Priecājies un smējies kopā ar Mariju, raudājis un baidījies kopā ar viņu, ēdis to pašu, ko viņa,
klausījies tās pašas skaņas, vārdus un dziesmas. Vai kāds var vēl vairāk būt vienots ar otru kā bērns savas mātes miesās? Vai nav tā, ka ikviens mazulis mīl
savus vecākus? Katrs bērniņš vairāk par jebko citu meklē mīlestību un atplaukst tajā. Vai ne tāpēc Jēzus piedzima kā mazs bērns, lai mēs saprastu, ka „
tik ļoti Dievs pasauli mīlējis”? Vai ne tāpēc Jēzus piedzima pasaulē kā mazs bērns, lai mēs ieraudzītu, ka īsti varam atplaukt tikai Dieva mīlestībā? Dievs
patiešām vēlas dzīvot kopā ar mums visdziļākajā kopībā. To ir vērts pārdomāt, vai ne?
Tieši tāpat ir vērts pārdomāt, ka Ziemsvētku brīnums nenotika bez cilvēku līdzdalības. Pirms visiem lielajiem notikumiem eņģeli Gabriēlu Dievs
sūtīja pie Marijas, lai paziņotu to, ko Dievs vēlas darīt. Mēs zinām, kā Marija uztvēra vēsti. Viņa izbijās, tomēr pazemīgi sacīja: „es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc Tava vārda.” Arī mūsu dzīvē ir līdzīgi: Dievs gaida mūsu „ Jā!”. Viņš it kā stāv durvju priekšā un klaudzina. Viņš nelaužas ar
varu mūsu dzīvēs, tomēr par sevi atgādina, vienmēr no jauna aicina, sauc un ir pacietīgs. Viņš labi zina, ka mums jāpārvar zināma nedrošība, pat bailes.
Adventa un Ziemsvētku laikā Jēzus klauvē pie mūsu sirds durvīm vairāk un skaļāk. Visur taču skan Ziemsvētku mūzika, cilvēki cenšas viens otru
iepriecināt. Katrā ziņā šajā laikā mēs varam sajust, ka Dievs ir mīlestība un mums nevajag no Viņa baidīties. Katrs var sarunāties ar Viņu lūgšanā, katrs
var sadzirdēt Viņa balsi Bībelē, katram atradīsies vieta Baznīcā un pie Dievgalda, katram Dievs vēlas dāvināt grēku piedošanu un Mūžīgu dzīvi. Tikai
nenobīties un atvērt Viņam savas sirds durvis.
Lai mums visiem skaists Adventa laiks un Kristus dzimšanas svētki!
Sirsnībā Neretas luterāņu draudzes mācītājs Aldis Pavlovičs.

Kristus Dzimšanas Svētkos visiem
Neretas novada Kristiešiem un Labas Gribas cilvēkiem, vēlu ticības
stiprinājumu, miera klātbūtni un
cerības pārpilnību.
Jaunajā 2010.gadā vēlu izturību Labajos darbos un dzīvi Dieva tuvumā.
Neretas Romas- katoļu draudzes pr.
Uldis Cēsnieks
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Kultūrizglītība Neretas novadā
Aizvadītajā mēnesī Neretas
novadā lielu vērību esam veltījuši
kultūrizglītības jomai. Ir apzinātas
būtiskākās problēmas kultūras darbā.
Šobrīd svarīgi katrā pagastā rosināt
cilvēkus neiegrimt pesimismā, nepalikt vieniem malā, kultūras darbiniekiem būtisks uzdevums ir aicināt
pagastu ļaudis uz dažādām kultūras
un izglītības aktivitātēm, jo tikai kopā
varam dzīvi savos pagastos padarīt
piepildīti, mērķtiecīgu. Darāmā ļoti
daudz. Visu pagastu kultūras darba
organizatori bija seminārā Jelgavā
un uzzināja par iespējām piesaistīt
dažādu fondu finansējumu kultūras
darba veicināšanai. Kultūras darbiniekiem kopā ar Zemgales
reģionālās plānošanas nodaļu tepat
Neretā tika noorganizētas Kultūras
ministrijas apmācības kultūrkartes
veidošanā un digitālo atskaišu
sagatavošanā.
Neretā ir kapitāli izremontēts
kultūras nams, ar novadnieces Zālītes
starpniecību kultūras namā sarūpēts
ļoti kvalitatīvs flīģelis. Patiess
vēlējums vispirms jau neretiešiem
un, protams, visiem novada ļaudīm,
lai Neretas kultūras nams kļūst par
kultūras dzīves dvēselisku mājvietu,

lai tajā regulāri darbotos dažādi
pašdarbības kolektīvi, lai cilvēkiem
gribētos sanākt, pabūt kopā un aktīvi
darboties, sevi radoši pierādīt, lai
Neretas kultūras namā notiktu dažādi
saistoši pasākumi. Mazzalves pusē
cilvēki atsaucīgāk iesaistās pašdarbībā
– pirmdienu vakaros notiek kora
mēģinājumi K.Ozoliņas vadībā, darbojas dramatiskais kolektīvs (vadītāja
S.Lisovska). Dažādos Ziemassvētku
pasākumos šie kolektīvi uzstāsies arī
Neretā, Pilskalnē un Zalvē.
Decembrī kopā pulcējām
Neretas novada bibliotēku vadītājus,
lai izrunātu ar bibliotēkām saistītās
problēmas (Neretas novadā ir 5 pagastu bibliotēkas, 1 bērnu bibliotēka
Neretā un 3 skolu bibliotēkas). Arī
bibliotēkām savos pagastos jāveic
kultūrizglītības iestādes funkcijas,
nepietiek tikai ar grāmatu un preses izdevumu lasītavām, jāorganizē
pasākumi, piesaistot pagasta cilvēkus,
cenšoties izraut viņus no ikdienas
rutīnas. Bibliotēkās ir publiskie
internetpieslēgumi, kurus vēl arvien
ļoti maz mūsu novada cilvēki izmanto
kā svarīgu informācijas ieguves avotu,
neesam savus iedzīvotājus iemācījuši
un pieradinājuši izmantot internet-

pakalpojumus dažādu maksājumu
kārtošanai, saziņas nodrošināšanai.
Te mums novadā daudz darāmā.
Norvēģijas
finansiāli
atbalstītā
projekta
„Apmācības
uzņēmējdarbības
plānošanā
un
vadībā Neretā” ietvaros 39 novada iedzīvotāji apgūst uzņēmējam
vajadzīgās pamatiemaņas Neretas
J.Jaunsudrabiņa vidusskolā.
Novada nevalstisko organizāciju
biedriem
28.decembrī
pl.10.00
Mazzalvē būs iespēja apmeklēt Latvijas informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju asociācijas finansiāli
atbalstīto projektu - kursus „Digitālās
prasmes NVO līderiem”, bet pl.15.00
sāksies Latvija@Pasaule projekta
„E-apmācīts uzņēmējs” kursi. (Interesenti vēl var pieteikties Ž.Miezītei pa
tālruni 29339832 vai 65175239 darba
laikā).
Esam
iezīmējuši
arī
būtiskākos
darbības
virzienus
kultūrizglītības jomā. Decembrī
mūsu novadā tika realizēti 3 sociāli
ļoti svarīgi projekti – „Ērberģietes”
darbojās „Rūķu darbnīcā”, kurā
dažāda vecuma cilvēki – gan bērni,
gan pieaugušie- veidoja dekorējumus
Ziemassvētkiem, apsveikumus un

īpašas krāšņas saldumu paciņas,
kuras, piepildītas ar Ziemassvētku
gardumiem, saņems Mazzalves pagasta pirmsskolas vecuma bērni
un vientuļie pensionāri, Neretas
PII „Ziediņš”, realizējot Hipotēku
bankas finansiāli atbalstīto projektu, ir sarūpējis bērnudārza bērniem
jaukas
Ziemassvētku
maskas,
bērni ir sagatavojuši Ziemassvētku
priekšnesumus un ar tiem iepriecinās
Neretas sociālās aprūpes centra vecos
ļaudis un pirmsskolas vecuma Neretas
bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu,
pilskalnietes, A.Danutes mudinātas,
Hipotēku
bankas
atbalstītas,
N.Grīnvaldes vadībā mācījās tapot un
daudzus savus rokdarbus dāvās pagasta pensionāriem Ziemassvētkos.
Esam plānojuši, ka visu pagastu
„kultūras cilvēki” nākamā gada
janvāra vidū kopā „apceļos” visus
4 novada pagastus, kur sadarbībā
ar NVO prezentēs pārējo pagastu
mācību ekskursijas dalībniekiem savas puses dabas un kultūras interesantos objektus, sava pagasta interesantos cilvēkus un viņu nodarbes. Tiks
apzinātas tās vietas un lietas, kuras
varam piedāvāt apskatīt mūsu novadā
citiem Latvijas un kaimiņvalstu

ļaudīm. Iecerēta sadarbība ar tūrisma
firmām un Zemgales reģionālās
plānošanas tūrisma nodaļu tūrisma
objektu popularizēšanā.
Iezīmējusies
arī
nepieciešamība
pēc
neformālās
izglītības centru veidošanas vispirms
jau bez skolas palikušajās pagastu
daļās – Zalvē un Pilskalnē. Esam
atraduši iespēju izveidot Zalves
muižas ēkā (bij. skolā) pirmsskolas
bērniem dienas centru, tāds tiek veidots arī Pilskalnē. Ar laiku ceram
piesaistīt finanšu un cilvēkresursus šo
centru paplašināšanai, lai tajos varētu
lietderīgi pavadīt laiku arī pagastu
jaunieši un pieaugušie. Tad tie kļūtu
par neformālās izglītības centriem pagastos.
Neretas novada
Kultūras, izglītības un sporta nodaļas
vadītāja
Žanna Miezīte

Ziemassvētku ieskaņa „Sarkanajā flīģelī”
19.decembrī pēc renovācijas
durvis vēra Neretas kultūras nams.
Pēc 1974 gada atjaunošanas darbiem tas bija pirmais tik vērienīgs
šīs ēkas remonts. Tagad 1932.gadā
būvētā celtne ieguvusi jaunu un ļoti
pievilcīgu izskatu. Neretas kultūras
nama remonta darbus veica Jēkabpilī
reģistrētais konsorcijs „LC būve,
Komunālprojekts”.
Pateicoties
celtniekiem
par kvalitatīvi veiktajiem darbiem
Neretas novada domes izpilddirektors Juris Zālītis uzsvēra, ka kultūras
nama rekonstrukcijā tika apgūti 115

tūkstoši latu (bez PVN) no Eiropas
Savienības Lauku attīstības fonda
līdzekļiem.
Pirmā pasākumā ar savu
koncertprogrammu „Apkārt pasaulei divdesmit minūtēs” uzstājās
Elīna Volkmane. Viņa ar savu koncertmeistari izpildīja sešus dažādu
pasaules tautu skaņdarbus. Savu
iemīļoto krievu mūziķa Rahmaņinova
skaņdarbu pēc daudzo skatītāju
pieprasījuma Elīna izpildīja otreiz
Ziemassvētku ieskaņas koncertā tika
izmantotas paša maestro Raimonda
Paula sarkanās klavieres. Šis flīģelis

ar Elīnas Volkmanes un Latvijas TV
darbinieku gādību tagad ir kļuvis par
Neretas kultūras nama īpašumu.
Šajā pasākumā skatītājus
priecēja arī Jēkabpils mūzikas
skolas audzēkņi. Viņi nodemonstrēja
atzīstamu dažādu mūzikas instrumentu spēlēšanas prasmi.
Koncerta
noslēgumā
kultūras nama vadītāja Sandra
Auzāne pateicās visiem atklāšanas
pasākuma dalībniekiem. Viņa piebilda, ka darīs visu iespējamo, lai Neretā
pie Sarkanā flīģeļa reiz spēlētu pats
maestro Raimonds Pauls.

Neretas tautas nams
1932.gada rudenī Neretā atklāja jauno tautas namu. Lielāko daļu līdzekļu ēkas būvniecībā ieguldīja Neretas krājaizdevumu sabiedrība, tāpēc jaunais nams tika
nosaukts tieši šīs organizācijas vārdā. Šī gada nogalē pēc 77 pastāvēšanas gadiem Neretas kultūras nams ir ieguvis jaunu spožumu. Tas ir piemērotākais brīdis
ielūkoties šī nama tapšanas gaitā un pirmajos tā darbības gados.
Pagājušā gadsimta sākumā
Neretā bija lielas grūtības ar kultūras
pasākumu
sarīkošanu.
Trūka
pienācīgas telpas, tāpēc tolaik dažādi
sarīkojumi tika rīkoti Buividu šķūnī,
vēlāk Neretas kroga ēkas telpās, bet
vasarās parasti zaļumos. Arī 1927.
gadā Neretas pagasta priekšnieka
Brūvera un viņa domu biedru sapnis par plaša pagasta valdes un tautas nama ēkas būvniecību zem viena jumta izpalika. Tūkstošvietīgas
sarīkojumu zāles celtniecībai iegūt
tiem laikiem iespaidīgo kredītu
neizdevās, tādēļ uzkrāto naudas summu un 80 tūkstošus ķieģeļu pienācās
likt lietā būvējot daudz pieticīgāku
celtni.
Lielās celtnes būvniecību
iesāka 1928.gadā. Tā izmaksāja
68 tūkstošus latu. Praktiski visa
bija
krājaizdevumu
sabiedrības
nauda, kredīts paņemts tikai 5500
latu apmērā. Namā ir plaša zāle ar
500 sēdvietām, liela ērta skatuve,
daži dzīvokļi un telpas pašas
sabiedrības vajadzībām. Neretas
krājaizdevumu sabiedrība bija visai turīga organizācija. Tajā bija 550
biedru un bilancē 242 tūkstoši latu,
bet vietējo naudas noguldījumu apjoms sastādīja 75 tūkstošus latu.
Sākotnēji bija iecerēts, ka tautas
namu būvēs visas Neretas biedrību

savienībā ietilpstošās organizācijas.
Tomēr vēlāk izrādījās, ka citām
biedrībām, izņemot Krājaizdevumu
sabiedrību, brīvu līdzekļu ko atvēlēt
ēkas būvei praktiski nav. Vienīgi
Lauksaimniecības
biedrība
bez
atlīdzības nama būvei atvēlēja zemi.
Savukārt starp Neretas un kaimiņu
pagastu krājaizdevumu sabiedrības
locekļiem izcēlās domstarpības par
nama celtniecības lietderīgumu.
Kaimiņi uzskatīja, ka nams vairāk
kalpos neretiešu vajadzībām un arī
būvniecībā iztērēta naudas summa
esot pārāk liela. Vēlāk, kad nams tika
atklāts, savstarpējās nesaskaņas starp
sabiedrības locekļiem pierima.
Pēc klusi aizvadītajiem
valsts jubilejas svētkiem Neretas
tautas nama atklāšana 1932.gada 20.
novembrī izvērtās par īstu goda dienu.
Svinīgo atklāšanu ievadīja Jēkabpils
ģimnāzijas skolotājs Klepers, bet
garīgo aktu veica mācītājs Alfrēds
Dellerts. Ar klusuma brīdi pieminēja
mirušos organizācijas biedrus. Tādu
izrādījās diezgan daudz, jo sapnis par
savu namu tika lolots veselus divdesmit gadus. Ar savu uzrunu pagātnē
pakavējās Neretas krājaizdevumu
sabiedrības priekšsēdētājs Pēteris
Lodziņš, bet nama atklāšanu pēc
iesvētīšanas tika lūgts izdarīt Saeimas deputātiem Jūlijam Celmam un

Jānim Mežaraupam. Par paveikto
darbu sirsnīgus vārdus teica Neretas pagasta priekšnieks Brūveris un
daudzi citi organizāciju un kaimiņu
pagastu pārstāvji. Dedzīgu uzrunu,
izceļot lielo veikumu teica rakstnieks
Jānis Jaunsudrabiņš. Rakstiskus
apsveikumus bija atsūtījuši Valsts
prezidents Alberts Kviesis un Ministru prezidents Marģers Skujenieks.
Zālē pie sienām tika piestiprināti
valsts vīru un rakstnieku portreti, kā
arī gleznas. Goda vieta šeit ierādīta
Jānim
Jaunsudrabiņam.
Divas
viņa gleznas baltos rāmjos un liela
formāta ģīmetne tagad rotāja zāles sienu. Režisora V.Hermaņa iestudētais
Raiņa dramatiskais darbs „Uguns un
Nakts” lieliski tika nospēlēts vakara
priekšnesumu noslēgumā. To uzveda
Neretas pašdarbnieki. Pēc sarīkojuma
lūgtie viesi pārcēlās uz otro stāvu, kur
pie bagātīgi klātiem galdiem svinības
turpinājās līdz rītam.
Dažus mēnešus pēc jaunā
tautas nama atvēršanas secinājumi
par kultūras dzīvi Neretā jau bija
iepriecinoši. Ieguldītie līdzekļi tautas nama būvniecībā atmaksājās.
Kultūras un sabiedriskajā dzīvē
rosīgums bija jūtams, un šķita tas
būs ilgstošs. Viens sarīkojums sekoja otram un arī to līmenis bija visai
augsts. Tomēr jāpiezīmē, ka skatuve

un deju zāle noslēdzoties atsevišķiem,
pasākumiem nereti bija diezgan
neestētiskā stāvoklī.
Ja agrāk uzvedot kādu labu
teātra izrādi, vai svinot citus svētkus
bija jāgaida vasara, vai arī jābrauc
uzstāties kā lūgtiem ciemiņiem uz
kaimiņu pagastiem, tad tagad tas viss
bija pagātnē. Tagad varēja braukt viesoties uz Neretu citu pagastu ļaudis, jo
plašākā un modernākā skatuve visā
Sēlijā bija šeit. Kā pirmās ciemos
Neretā bija ieradušās daiļās Viesītes
aizsardzes ar savu iestudēto skumjo lugu „Aiz klostera mūriem.” Šo
pasākumu bija noorganizējuši Neretas aizsargi. Viņi ar savu enerģisko
nodaļas priekšnieku Jūliju Poli bija
aktīvākie sabiedrisko pasākumu organizatori Neretā. Arī dziedāšanas
prieks bija atguvis sabiedrības atbalstu, bet pūtēju orķestris kļuvis daudz
profesionālāks. Tagad dejas neretieši
varēja sarīkot nepieaicinot svešas
džezbenda kapelas.
Par pirmo vērienīgāko
pasākumu mūsu pusē kļuva lauksaimnieku dienas svinības 1933.gada
12.martā. Aizsākusies ar nopietnu
referātu lasījumiem un teātra izrādi,
tā izvērtās par pirmo tik plaša veida
pasākumu Neretā.
Savukārt 1935.gada 6.oktobris Neretai kļuva par ļoti nozīmīgu

dienu kultūras un sporta dzīvē. Šajā
dienā norisinājās Jēkabpils aizsargu
un Neretas nodaļas sportistu rīkotās
sporta sacensības vieglatlētikā ar
olimpiskā vicečempiona soļošanā
Jāņa Dāliņa piedalīšanos. Diena
iesākās ar garīgo koncertu Neretas
baznīcā. Tad sacensību dalībnieki
un ļoti liels skatītāju pūlis devās uz
sporta laukuma pie Bincānu mājām.
Neretas nodaļas sportisti šeit bija
sagatavojuši priekšzīmīgu sacensību
norises vietu. Soļošanas sacensībās
Dāliņš palika nepārspēts, taču
vairākās vieglatlētikas disciplīnās
atzīstamus rezultātus uzrādīja arī
Neretas nodaļas sportisti- Voldemārs
Cīrulis un J.Ukuliņš. Vakarā tautas
nama pārpildītajā zālē Zemnieku
drāmas mākslinieki sniedza koncertu. Starpbrīdī apbalvoja sacensību
uzvarētājus un sumināja Dāliņu.
Saviesīgā dzīve turpinājās arī vēlāk
un noslēdzās šis lieliskais pasākums
ar paprāviem ienākumiem organizatoru kasē.
Savukārt vasarās, joprojām
lielā cieņā bija kultūras pasākumu
rīkošana zaļumos. Teātru izrādes
Ķāžu priedēs notika vēl 30.gadu
beigās, bet pasākumi Sudmalu saliņā
notisinājās teju katras nedēļas nogalē.
Koncerti, dejas, sarīkojumi- tas viss
arī šodien ir gandrīz tāpat kā agrāk.
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Neretas novada vēstis

NERETAS NOVADA DOMES 2009.GADA 26. NOVEMBRA SĒDES LĒMUMI
SĒDE NOTIKA PILSKALNES PAGASTĀ
Nolēma no 2009.gada 31.
decembra likvidēt Neretas pagasta
Dzimtsarakstu nodaļu, Mazzalves pagasta Dzimtsarakstu nodaļu, Zalves
pagasta Dzimtsarakstu nodaļu un
Pilskalnes pagasta Dzimtsarakstu
nodaļu izveidojot Neretas novada
Dzimtsarakstu nodaļu.
Par Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju iecēla Ingu
Jermušu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta
saskaņojumu.
Par Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci iecēla
Zeltīti Odiņu, ņemot vērā Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departamenta saskaņojumu.
Apstiprināja
2009.gada
26.novembra saistošos noteikumus
Nr.10 “Grozījumi Neretas novada
pašvaldības 30.07.2009. saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par Neretas
novada
pašvaldības
2009.gada
pamatbudžetu”.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumiem Neretas novada saistošajos noteikumos
Nr.1 „Neretas novada pašvaldības
nolikums”” – pielikumā uz 1 lp.
Akceptēja funkcijas, kuras Neretas novada pašvaldība
deleģēšanas līgumā ar Aizkraukles
novada pašvaldību varētu deleģēt
Aizkraukles izglītības pārvaldei
(pielikumā).
Akceptēja funkcijas, kuras
Neretas novada pašvaldība varētu
deleģēt Aizkraukles novada sporta
skolai (pielikumā).
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu „
Lejas Spigas” , Pilskalnes pagastā
Neretas novadā , 4,7 ha platībā, ar kadastra Nr. 3274 006 0086 . Pārdošanas
cena Ls 2000,- (divi tūkstoši latu)

Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu „
Bērzāres” , Zalves pagastā Neretas
novadā, 21,8 ha platībā , ar kadastra
Nr.3296 002 0009. Pārdošanas cena
Ls 5000,00 (pieci tūkstoši latu).
Nolēma pieņemt no Viktorijas Čiževskas dāvinājuma veidā
viņai piederošo dzīvokļa īpašumu
Liepu iela 4-12, Ērberģē, Mazzalves
pagastā, Neretas novadā, ar kadastra
nr. 3266 010 0303-012, kas sastāv
no labiekārtotām divām istabām ar
platību 53.40 m2, mājas kopīpašuma
5340/74288 domājamās daļas un
zemesgabala 5340/74288 domājamās
daļas, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
Atbalstīja biedrības SO
„Neretas
papardītes”
projektu
„Sabiedrības veselības centrs Kusties vesels” Kopienu iniciatīvu
fonda programmā „Atbalsts kopienu centram”. Projekta realizācijai
nolēma
piešķirt
pašvaldībai
piederošās telpas P.Lodziņa ielā 2 un
kā līdzfinansējumu segt komunālos
pakalpojumus - apkure Ls 45.92 x 6
mēn= 275.52 Ls t.sk. PVN. un ūdens,
kanalizācija un elektrība pēc patērētā.
Par projekta vadītāju nozīmēja Māru
Osi, par koordinatoru projektā Mirdzu Brūniņu.
Samazināja
Edmundam
Žukauskim nekustamā īpašuma
„Siliņi”, ar kopējo zemes platību 5,9
ha, kadastra Nr. 3274 005 0122, zemes
izpirkšanas maksu par 22%, sakarā ar
lauksaimniecībā nostrādātiem 9 gadiem.
Anulēja
deklarēto
dzīvesvietu Vilnim Āriņam, Aivitai Biderei,, Artai Biderei, Samantai Biderei, Mārtiņam Bideram un
Rolandam Bideram, jo minētajām
personām nav tiesiska pamata dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā “ Ārguļi”,

Zalves pagasts, Neretas novads.
Nolēma sagatavot
projektu pieteikumu projekta izstrādei
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” Zalves pagastā.
Apstiprināja saimniecības
„Ozolkroņi”, Neretas pagastā, Neretas novadā, 1. zemes vienības ar kadastra Nr. 3270 006 0036, platību
7,85 ha, nosakot apgrūtinājumus:
1 – 02030303 aizsargjoslas teritorija
gar vietējiem valsts autoceļiem – 1,06
ha
2 – 02050101 aizsargjoslas teritorija
gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī
pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kV –
0,32 ha.
3 – 02050102 aizsargjoslas teritorija
gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī
pilsētu lauku teritorijās no 20 kV līdz
110 kV–1,14 ha,
4 – 02050102 aizsargjoslas teritorija
gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī
pilsētu lauku teritorijās no 20 kV
līdz 110 kV-0,94 ha, 5 – 050301 ceļa
servitūta teritorija – 0,26 ha
Apstiprināt
saimniecības
„Ozolkroņi”, Neretas pagastā, Neretas novadā, 2.zemes
vienības ar
kadastra Nr. 3270 006 003, platību
13,21 ha, nosakot apgrūtinājumus:
1 – 02030303 aizsargjoslas teritorija
gar vietējiem valsts autoceļiem – 0,90
ha,
2 – 020502 aizsargjoslas teritorija gar
elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0,02
ha,
3 - 050301 ceļa servitūta teritorija –
0,28 ha,
4 – 050301 ceļa servitūta teritorija –
0,07 ha.
Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.7 „ Par sociālās palīdzības pa-

balstiem Neretas novadā” – pielikumā
uz 7 lpp.
Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.8 „ Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Neretas novadā” –
pielikumā uz 6 lpp.
Apstiprināja Neretas novada pašvaldības Dzīvokļu
komisijas 2009.gada 24.novembra sēdes protokolu Nr.4 un tajā
pieņemtos lēmumus.
Pieņēma Saistošos
noteikumus Nr.9 „ Par Neretas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” – pielikumā uz
4 lpp.
Atbalstīja
ERAF
projekta „Sociālo dzīvojamo māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi” realizāciju 2010.gadā
Neretas sociālās aprūpes centram.
Atbalstīja LEADER projekta „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības
stratēģiju
īstenošanas
teritorijā” realizāciju 2010.gadā
Neretas sociālās aprūpes centrā.
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Līvi” , Neretas pagastā Neretas
novadā, kas sastāv no 2 zemes gabaliem 11,1 ha kopplatībā , ar kadastra
Nr.3270 011 0076 un 3270 011 0062.
Pārdošanas cena Ls 5000,00 (pieci
tūkstoši latu).
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Kalna Krodziņi” , Neretas pagastā
Neretas novadā, kas sastāv no zemes
gabala 39,7 ha kopplatībā , ar kadastra Nr.3270 004 0088. Pārdošanas
cena Ls 7500,00 (septiņi tūkstoši
pieci simti lati).
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
„Kļavnieki” , Neretas pagastā Nere-

Atjaunosim mazpulku Neretā!
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā būs mazpulks!
No 2009.gada decembra
ar vidusskolas direktores Laimas
Grebskas, klašu audzinātāju un visu
skolotāju atbalstu esam uzsākuši
darbu vidusskolā 116.Neretas mazpulka atjaunošanā. Sabiedriskā kārtā
šo bērnu un jauniešu organizāciju pulciņu vadīs Lidija Ozoliņa.
Kas ir mazpulks? Viena
no lielākajām bērnu un jauniešu
organizācijām bērniem un jauniešiem
līdz 19 gadiem. Citās pasaules valstīs
šo organizāciju sauc par 4H klubiem. Dibināti 1902.gadā ASV kā
kukurūzas un cukurbiešu audzētāju
un pētnieku pulciņi bērniem. Šobrīd
pasaulē vairāk nekā 80 valstīs darbojas 4H klubi, kurus apvieno doma,
ka veiksmīgas dzīves pamatā ir laba
sirds, ass prāts, čaklas rokas un stipra

veselība. Angļu valodā izteikto ideju
„mācīties darot”. Kopš tā laika līdz
šodienai Latvijas mazpulki savu galveno mērķi izsaka ar vārdiem: „Mācīt
bērniem darbu!”
K.Ulmanis,
papildinoties agronoma zināšanās ASV,
pozitīvi novērtēja šo pulciņu darbu
skolēnu ārpusskolas izglītošanā un
atveda šo ideju uz Latviju. Pēc viņa
ierosinājuma 1929.gada novembrī
Ezerē nodibinājās pirmais mazpulks
mūsu valstī. No tā laika mazpulku
kustība Latvijā vērsās plašumā. Mazpulki ir mūsu valstī reģistrēta bērnu
un jauniešu biedrība ar savu karogu,
himnu, statūtiem, nozīmīti, biedru
naudu un mazpulcēna Solījumu.
Pašreiz Latvijā darbojas vairāk nekā
250 mazpulki ar apmēram 3000
dalībniekiem.
Latvijas brīvvalsts laikā

pie Neretas sešklasīgās pamatskolas darbojās 116. Neretas mazpulks skolotāja Artura Jurkovska
vadībā. Neretas mazpulkam bija arī
savs lauksaimnieka Jūlija Vītoliņa
dāvināts karogs, kuru 1937.gadā
iesvētīja Neretas baznīcā. Okupācijas
vara 1941.gada sākumā likvidēja
visas neatkarīgās Latvijas valstī
darbojošās
organizācijas,
t.sk.
mazpulkus. Organizācijas naudas
līdzekļi un inventārs ar rīkojumu bija
jānodod Latvijas mazpulku centram
Saulesdārzā Rīgā. Iespējams, ka arī
Neretas mazpulka karogs nosūtīts uz
Rīgu un nodots arhīvā. Taču nostāsti
vēstī, ka to vēl līdz 20.gs. 80-tajiem.
gadiem glabāja kāda kundze kolhozā
„Draudzība”. Viens no pirmajiem ziemas darbiņiem atjaunotajā mazpulkā
būs 116. Neretas mazpulka vēstures
apzināšana. Tādēļ lūdzu: atsaucieties,

neretieši, bijušie mazpulka dalībnieki,
novada iedzīvotāji, ja varat palīdzēt
mums ar bērniem šajā darbā!
Ko vēl mēs darīsim?
Vispirms apzināsim visus bērnus no
1.klases sākot, kuri vēlas darboties
jaundibinātajā organizācijā. Lūdzu
vecākus, vecvecākus, audžuvecākus
un aizbildņus atbalstīt savus bērnus
un jauniešus viņu centienos, jo
„viens nav karotājs”. Bērnam
nepieciešams savējo atbalsts, jo viņš
viens nespēs ne sēkliņas nopirkt,
ne zemi apstrādāt, ne puķu dobi
ierīkot un tamlīdzīgi. Tāpat jaunais
mazpulcēns būs jāievada novērojumu
pierakstīšanas sistēmā un mazpulcēna
dienasgrāmatas aizpildīšanā. Mazpulku darba gads sākas ar projekta
tēmas izvēli. Līdz pavasarim darbi
parasti ir saplānoti. Tad no aprīļa
līdz septembrim ir aktīvākais darba

tas novadā, kas sastāv no zemes gabala 14,7 ha kopplatībā , ar kadastra
Nr.3270 011 0014. Pārdošanas cena
Ls 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti
lati).
Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz no nekustamā īpašuma
„Pauperi” , Neretas pagastā Neretas
novadā, reāli atdalītu zemes gabalu ar
nosaukumu „Agrīši” 37,41ha platībā
, ar kadastra Nr.3270 011 0033.
Pārdošanas cena Ls 7500,00 (septiņi
tūkstoši pieci simti lati).
Apstiprināja
maksu par
ūdens piegādi no Neretas SAC
ūdenssūkņa 0,51 Ls par m3 plus
PVN21%-0.11 kopā Ls 0.60 par
m3. Apstiprināja kompensāciju par
ēdināšanas izdevumiem Neretas SAC
Ls 1.20 apmērā par pusdienām vienai
personai - Ģimenes ārstu praksēm,
NMP darbiniekiem un Neretas Sociālā
dienesta darbiniekiem. Apstiprināja
kompensāciju par ēdināšanu Neretas SAC darbiniekiem Ls 1.00
par pusdienām vienai personai
Apstiprināja Neretas pirmsskolas
bērnu izglītības iestādes “Ziediņš”
pedagogu tarifikācijas sarakstus.
Apstiprināja, ka Neretas pagasta komunālā saimniecība Neretas
ciemā nodarbojas ar dzeramā ūdens
ieguvi no dziļurbumiem, sagatavo
dzeramo ūdeni atbilstoši LR un ES
normatīvajos aktos paredzētajām
dzeramā ūdens kvalitātes prasībām,
nodrošina dzeramā ūdens piegādi pa
maģistrālajiem ūdensvadiem, aizvada kanalizācijas notekūdeņus pa
maģistrālajiem notekūdeņu vadiem,
savāc notekūdeņus specializētās
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs un,
atbilstoši LR un ES normatīvajos
aktos paredzētajām notekūdeņu
attīrīšanas kvalitātes prasībām, novada attīrītos notekūdeņus līdz
ūdenstilpnei – Dienvidsusējai.
laiks. Septembrī un oktobrī darbu
skatēs savā mazpulkā, novadā un
projektu forumos vēsturiskajos novados mazpulcēni rāda, ko paveikuši.
Mazpulcēni strādā individuāli savās
mājās: audzē dārzeņus, puķes, augļu
kociņus, dzīvniekus. Mazpulcēni var
strādāt arī grupās, kopīgi realizējot
grupu projektus, kuros sakopj vai
labiekārto kādu stūrīti skolas apkārtnē
vai pagasta teritorijā kādā sabiedriskā
vietā. Mazpulcēni var darboties
rokdarbu, amatniecība, mākslas
jomās, piedalīties Latvijas mazpulku
padomes atbalstītajos konkursos.
Lai mums visiem izdodas darīt labus
darbus, dzīvot skaisti un interesanti!
Lidija Ozoliņa,
mazpulka vadītāja

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Eiropas sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Neretas novadā
Neretas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā sadarbības partneris iesaistoties Eiropas struktūrfondu projektā „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šī projekta rezultātā plānots līdz 2011.gada 31.decembrim Neretas novadam piesaistīt 24492 Ls, ko papildus darba algai kā stipendijas
vai mērķstipendijas saņems Neretas novada pedagoģiskie darbinieki, apgūstot katrai mācību iestādei nepieciešamās profesionālās iemaņas augstskolās (5 Neretas novada pedagogi mācās, kā
strādāt apvienotajās klasēs, bet 3 skolotāji apgūst prasmes un iemaņas darbā ar bērniem, kuriem ir mācību traucējumi vai garīgās attīstības traucējumi) un pilnveidojot savu profesionālo varēšanu
metodiskajā darbā. Šai projektā 2009.gadā iesaistījušies 23 novada skolotāji – 5 no Sproģu pamatskolas, 7 no Mazzalves pamatskolas un 11 no Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas.
Žanna Miezīte, projekta koordinatore Neretas novadā

Neretas novada vēstis

Sveicieni lauksaimniekiem!
Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņemiet visskaistāko aukliņu un iesieniet tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to, kas jums visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par... nu, to jau jūs zināt labāk.
Ziemassvētki ir viens no svarīgākajiem posmiem gada apritē.
Lielie gada darbi ir padarīt - raža novākta, graudi izkulti un sabērti apcirkņos,
rāmi un nesteidzīgi rit dienas. Ir klusais pārdomu laiks: vai bijis gana darba
un priecējuši tā augļi ?
Vai pieticis prieka un veiksmes, vai pratuši pārvarēt neveiksmes?
Tas ir īstais laiks izvērtēt sasniegtos darba rezultātus, plānot turpmākos
darbus savu nākotnes mērķu sasniegšanai.
Visiem Neretas novada lauksaimniekiem novēlu baltus, mīļus,
saticīgus Ziemassvētkus , Laimīgu un panākumiem bagātu 2010. gadu!
Neretas novada Lauku attīstības speciāliste Danute Avena
Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.

PALDIES PAR TO, KA JŪS ESIET!
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Tuvojas Ziemassvētki – brīnumu pilns laiks, ar pārdomām, atmiņām, apņemšanos. Šajā laikā mēs cenšamies
sakārtot savas domas, pārdomāt padarītos un vēl darāmos darbus, pasapņot par rītdienu.
2009. gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Neretas sociālās aprūpes centrs Neretas pašvaldības
pārraudzībā. Līdz ar to arī es uzsāku veikt šīs iestādes vadītājas pienākumus. Uzņemoties šo darbu , zināju, ka tas
nav viegli, ka tas prasīs daudz enerģijas, laika, ziedošanos. Sapratu arī to, ka šis darbs nav veicams bez atbalsta ,
sapratnes, uzticēšanās, palīdzības un ticības nākotnei.
Izveidots ir jauns kolektīvs, kuram es saku lielu paldies par atbalstu man un ticību tam, ko mēs visi kopā
darām.
Šis ir tas laiks, kad gribas pateikties visiem cilvēkiem, kas atbalstīja šīs iestādes darba uzsākšanu:
Neretas novada domei, Neretas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Zālītim, SAC ”Mēmele” direktorei
Mārītei Grigānei, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai, Mazzalves pamatskolas direktoram Aivaram Miezītim, Žannai Miezītei , par vērtīgajiem padomiem un sadarbību.
Esmu gandarīta par nesavtīgu palīdzību un lielu paldies saku Neretas novada iedzīvotājiem:
Vijai Laukazīlei Mazzalvē, Zigfrīdam Elksnītim, Vilnim Beļūnam, Jurim Budrim, Uldim Grietiņam, Edītei
Zālītei, Punduru ģimenei, Jānim un Ingai Apeināniem, Klimoviču ģimenei, Initai Opmanei, Žannai Savelei, Jānim
Pučītim, Diānai Andersonei, Ingrīdai Dimitrijevai, Sandarai Rusiņai, Aigaram Dābolam, Agrim Kronītim, Maijai
Robežniecei, Vitai un Jurim Apeināniem, Ilutai Grebskai-Lonnbergai, Janīnai Kanopai, katoļu draudzei un tās priesterim Uldim Cēsiniekam, Neretas ev. lut. draudzei un tās mācītājam Aldim Pavlovičam, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolas kolektīvam, Mārai Nyhus Norvēģijā, kura ir aiznesusi ziņu svešumā par šī centra izveidošanu savā
dzimtajā Neretā.
Es ticu, ka garās un tumšās naktīs mūsos aizdegsies gaisma, atvērsies durvis uz mūsu iekšējo pasauli un tur
iekļūs vairāk cilvēkmīlestības , prasmes ieklausīties otrā un paiet pretī.
Lai mums visiem šis Ziemassvētku laiks ir gaišs, pilns ar ticību saviem spēkiem!
Neretas sociālās aprūpes centra vadītāja Ina Riekstiņa

APSVEIKUMI

INFORMĀCIJA

Kad pasaule visa sāk ugunīs zaigot,
Adventa un Ziemsvētku
Apsveicam jubilārus!
Un Ziemassvētki Jaungadam durvis
dievkalpojumi Neretas
steidz vērt,
luterāņu draudzē.
Skrien gadi, tos apturēt nevar,
Nāk zvaigznes ar sudraba svecītēm
Kā koši kamoli tie zib,
rokās,
Kristus piedzimšanas svētvakars.
Bet dzīparu krāsās jūtamsAizsteidzies vēl viens gads, kas pārsteidzis gan ar sapņu un cerību Lai cilvēks šai gaismā var skaidrību
Dievkalpojums ceturtdien,24.
Tie atmiņās veldzēties grib.
piepildījumu, gan negaidītām grūtībām, ko katrs pats esam centušies risināt smelt.
decembrī, plkst.19.00.
V.Kokle-Līviņa
pēc saviem ieskatiem un labākās sirdsapziņas. Kāds šobrīd smagi nopūšas,
Muzicē draudzes koris un Latvijas
cits plaši smaida, jo par spīti visam jūtas laimīgs.
Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu
Mūzikas akadēmijas studente Zane
Lai gan pozitīvas tendences nāk lēnām, esmu pārliecināta, ka lietas Jauno 2010.gadu Neretas novada Sirsnīgi sveicam nozīmīgās dzīves
Buiķe - vokāls.
pasaulē sakārtosies un tas dos jaunas iespējas arī mums.
iedzīvotājiem novēljubilejās decembrī dzimušos NereVisu šo gadu mēs esam bijuši kopā dažādos kopīgos pasākumos un
Mazzalves pagasta pārvalde
Ziemsvētki -Kristus dzimšanas
tas novada iedzīvotājus!
notikumos. Lai gan jāatzīst, ka tie varēja būt vairāk, bet saprotot pašreizējo _____________________________
svētki.
situāciju visapkārt, esmu pateicīga visiem, kas spēja atbalstīt visas manas Šim vakaram- spožākās zvaigznes.
Dievkalpojums
ar Svēto
60 gadi
ieceres. Ir tik laba sajūta kad esi spējis kādam palīdzēt un esi bijis kādam Šim vakaram- baltākais sniegs.
Vakarēdienu
piektdien,
Elza Goba Mazzalvē
noderīgs.
Bet spožāks par svecītēm eglē,
25.decembrī, Ilzes baznīcā
Jurijs Rakovs Mazzalvē
Raugoties uz nākamo gadu vēlos teikt: ... „atkal mēs esam ceļā - Lai sirdī nāk cerību prieks...
plkst.12.00.
Andrejs Rēze Neretā
Ceļā uz laimi, Ceļā uz zvaigznēm, Ceļā uz cerībām, Ceļā uz nezināmo, Ceļā
(Ilzes baznīca - bijusī Neretas
uz prieku, Ceļā uz labākiem laikiem, Ceļā uz sapni, Ceļā uz dzīvi - kāda tā Vēlam visiem novada iedzīvotājiem
luterāņu draudzes filiāle)
65 gadi
ir.”... Ar cerībām ka arī nākošajā gadā būsim kopā!
gaišus Ziemassvētkus un laimīgu
Lūgums
atbalstīt dievkalpoMirdza Trakina Neretā
Jauno 2010.gadu!
juma
noturēšanu
ar savu klātbūtni
Ainis Osītis Neretā
Jūsu lauksaimniecības konsultante Mudīte Grīnvalde
Neretas pagasta pārvalde
(jāģērbjas silti).
_____________________________
Iepriekš pieteikties pie mācītāja, ja
70 gadi
Lai pa zvaigžņu ceļiem klusi
nepieciešams transports līdz Ilzes
Zinta Kamola Neretā
25.novembrī Neretas noPamatojoties
uz
Eiro- Sirdī ienāk svētvakars,
baznīcai.
Malvina Karveliene Pilskalnē
vada domē viesojās Latvijas Zaļā pas lauksaimniecības fonda lauku Un lai Jaunā gadā prieku
Gunārs Niedra Pilskalnē
kustība valdes priekšsēdētājas Aldas attīstībai izsludināto atklāto pro- Nes ikkatrs saules stars!
1.Svētdiena pēc Ziemsvētkiem.
Jons Plepis Pilskalnē
Ozolas-Matules vadībā. Uz tikšanos jektu iesnieguma konkursu Lauku
Dievkalpojums 27.decembrī
Jons Protaps Mazzalvē
ar LZK delegāciju pulcējās no- attīstības programmas 2007.-2013. Priecīgus
Ziemassvētkus
un
plkst.10.00.
vada domes, vidusskolas un pagasta gadam pasākuma 321 „Pamatpakal- panākumiem bagātu Jauno gadu!
75 gadi
pārvalžu pārstāvji. Tika pārrunātas pojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” Neretas novada iedzīvotājiem novēl
Marija Volkova Neretā
„zaļās” idejas ar mērķi iesaistīt šajās ietvaros, Neretas novada Pilskalnes Zalves pagasta pārvalde.
Vecgada vakars. Dievkalpojums ceInāra Tums Neretā
aktivitātēs novada pašvaldību un pagasta pārvalde iesniedza pieteiku- _____________________________
turtdien, 31.decembrī, plkst.18.00.
Dzintra Poriņa Neretā
iedzīvotājus. Diskusijas dalībnieki mu projekta „Brīvā laika pavadīšanas
Ja Zvaigznei šonakt jānokrīt
iepazinās ar Latvijas ekoskolu pro- sporta un kultūras objektu būvniecība
lai krīt uz delnas manas!
Otrā svētdiena pēc Ziemsvētkiem.
80 gadi
grammu un skolu iespējām iesaisto- un rekonstrukcija”. Projekta ietvaros
No mīlestības sveces spīd
Dievkalpojums 3.janvārī
Veronika Rakauska Pilskalnē
ties vides izglītības aktivitātēs iegūt paredzēts rekonstruēt sporta laukumu
un kūst no piedošanas.
plkst.10.00.
Broņislava Samuļoniene Pilskalnē
Zaļo karogu. Tika pārrunāti mazo pie pagasta pārvaldes ēkas uzbūvējot
Nemūžam nesatumsīs galds,
HES būvniecības un ekspluatācijas skatuvi, ierīkojot futbola un volejboko apmirdz sveces tikums balts
Zvaigznes diena – Mūsu Kunga
90 gadi
plusi un mīnusi, kā arī darāmais la laukumus. Atjaunotais brīvā laika
no baltas sadegšanas.
Epifānija.
Dievkalpojums trešdien,
Milda Vītoliņa Neretā
latvāņu apkarošanas jomā. Dome pavadīšanas sporta un kultūras obArvien jau kāda svece būs,
6.janvārī, plkst.18.00.
nolēma veiksmīgi uzsākto sadarbību jekts uzlabos pagasta tēlu. Pašreiz
kas baltus darīs arī mūs
Lai laba veselība un neizsīkstošs
ar Latvijas zaļo kustību turpināt tiks izstrādāts tehniskais projekts.
kā stars no svētvakara!
dzīvesprieks arī turpmāk!
organizējot informatīvus seminārus
/ L. Vāczemnieks/
par svarīgām dabas aizsardzības Projekta īstenošana sākas no 4.novembra .2009 un jāveic līdz 1.jūlijam Ilgas pēc Ziemassvētkiem mums
tēmām.
Neretas novada dome Neretas kultūras namā
saka, ka no dzīves gaidām kaut ko ____________________________
11.decembrī Neretas novada 2010.gada.
vairāk:
domes administrācijas pārstāvji un
25.decembrī plks.21.00
pagasta pārvalžu vadītāji pieredzes Pašreiz ir īstenots projekts „ Pils- • mieru, kas pilda sirdi,
BĀRIŅTIESA
Ziemassvētku kafejnīca
apmaiņas brauciena ietvaros viesojās kalnes ciema ceļu seguma rekon- • cerību, kas piepildās
INFORMĒ
1.janvārī 1.00
• ticību, kas nes cauri dzīvei
Vecumnieku novada domē. Vizītes strukcija”
Jaungada
nakts diskotēka
A.Vadzīte • uzticību, kas netiek pievilta.
mērķis bija noskaidrot kā veiksmīgāk
Novembrī dzimuši Neretas
Katra diena sevī slēpj
savā pašvaldībā ieviest centralizētu
pagastā:
iespējas un pārsteigumus. Lai jums
grāmatvedību. Skaistkalnes un Valles
Dacei Podžukai un Maksimam
Zalves kultūras namā
visiem izdodas atklāt un izmantot
Sludinājums
pagastu pārvaldēs neretieši iepazinās
Stepanovam
2009. gada 28. decembrī
tos. Lai Jaunais gads atnes veiksmi,
ar kaimiņu novadā sekmīgi īstenoto
piedzimusi meitiņa Viktorija.
plkst. 10.00,
ikdienas darbos, visu radošo ieceru
Pārdod 1 istabas dzīvokli
pārvalžu darbu optimizācijas modeli.
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
piepildījumu, mieru un saprašanos! Sveicam ar bērniņa piedzimšanu!
Neretā, Kalēju 43. Tālr.
15.decembrī Neretā durvis
vecuma bērniem.
Ticiet
sev! Ticiet tiem ,kas tic Jums!
vēra Saules veikals. Jaunā veikala
28317772
Tam kurš tic it viss ir iespējams.
telpās noritēs tirdzniecība un kondiPAZIŅOJUMS LAUKSAIMNIEKIEM
torejas produktu ražošana.
Visi
kam
beidzas
augu aizsardzības apliecības derīguma termiņš tiek
Visiem novada iedzīvotājiem novēl
“Neretas novada vēstis”- Neretas novada domes izdevums. Izdevumu veido:
aicināti
pieteikties
pie
lauksaimniecības konsultantes Mudītes Grīnvaldes,
Pilskalnes pagasta pārvalde
A.Kviesis. Adrese: Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads LV-5118. Tālrunis 26345400, _____________________________ lai aizpildītu pieteikuma veidlapu apmācības kursu apmeklējumam. Līdzi
fakss 65176536, e-pasts nereta.lv@inbox.lv
nepieciešama fotokartiņa 3*4cm. Lūgums pieteikties laicīgi, lai varētu
Esiet stipri domās, darbos un dvēselē!
Iespiests SIA “Erante” tipogrāfijā Jēkabpilī. Tirāža 1000 eksemplāru.
nokomplektēt grupu. Sasniedzot apm.15-18 dalībnieku skaitu mācības
Esiet laimīgi!
varētu notikt Neretā.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Muzejs “Riekstiņi”

Novadā

Pilskalnē

