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Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē.
Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā. /Rainis/

Labdien, Jūsu mājās!

Šoruden jau pirmās sniega pārslas ir sagaidītas, pulkstenis rāda ziemas laiku un tikai
divi mēneši ir palikuši šī gada laika nogrieznim. Steidzīgs un dažādiem notikumiem pilns
laiks. Cilvēku prātus parasti uztrauc dažādas
pārmaiņas un neskaidrības. Vairāk nekā gadu
Biržu internātpamatskola ir dzīvojusi neziņā
par savu nākotni. Tikai pēdējā laikā ir skaidrs,
ka nākošajā gadā skolas uzturēšanas izdevumus segs valsts. Mūsu internātskola ir viena
no tām, kurā pašlaik mācās 139 bērni no trūcīgām ģimenēm no dažādām pašvaldībām,
tai skaitā no Aknīstes novada – 4, Jēkabpils
novada – 14, Jēkabpils pilsētas – 54, Krustpils novada – 5, Neretas novada – 5, Salas
novada 28, Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” – 8, Viesītes novada 20, Jūrmalas pilsētas
viens. Gandrīz puse bērnu no skolām atnākt
mācīties, kuri atstāti kādā klasē otru gadu,
nesekmīgi, kavē stundas un klaiņo vai ir pat
izdarījuši likuma pārkāpumus. Pieredzējuši
pedagogi ar ļoti lielu darbu un mīlestību panāk, ka bērni uzlabo ne vien sekmes mācībās,
bet arī uzvedību un iesaistās dažādās interešu
izglītības nodarbībās. Par to liecina Biržu internātpamatskolas apkopotie piecu gadu dati
par absolventu tālākajām gaitām: 24% mācās
ģimnāzijās, vidusskolās; 21% koledžās, tehnikumos; 31% arodskolās; 3% augstskolās; 11%
strādā; 7% ārzemēs; 7% nav zināma nodarbošanās. Skolā darbojas pieci deju kolektīvi un trīs no tiem piedalījās iepriekšējos
gados skolu Dziesmu un deju svētkos.
Progress ir nenoliedzams un to
nedrīkst noniecināt! Tāpēc

nekādi nevar piekrist izglītības un zinātnes
ministra apgalvojumam, ka internātskola ir
tādi pati skola, ja pie skolas izveido bērniem
internātu. Tikpat nepamatots ir Tiesībsarga
apgalvojums par dubulto finansējumu, ko it
kā pašvaldība iekasē no citām pašvaldībām
par bērniem, kuri uzturas bāreņu namā un
izglītību iegūst internātskolā. Varu tikai vēlreiz atkārtot, ka LR Valsts kontrole šādus
pārkāpumus mūsu novadā nekonstatēja un
šie apgalvojumi ir nepatiesi. Bērniem Biržu
internātpamatskolā patīk, to aptaujā konstatēja Bērnu tiesību aizsardzības inspektore, līdz
ar to Latvijas Radio korespondentes centieni
norādīt, kurā skolā bērniem mācīties, nepārzinot vietējo situāciju, ir bezatbildīgi.
Pēdējā laikā prese pievērsusi lielu uzmanību notiekošajam dažādās bērnu aprūpes
iestādēs, ieskaitot Labklājības ministrijas pārziņā esošajās. Nekādi nevar piekrist ministra
J.Reira apgalvojumam, ka pašvaldības vadītāji
ir atbildīgi par notiekošo valsts bērnu aprūpes
iestādēs. Pati ministrija izdod atļaujas bērnu
aprūpei bāreņu namos no divu gadu vecuma,
tāpēc pārmetumi ir nevietā. Runājot par presē
izskanējušo informāciju par bijušajiem “Līkumu” audzēkņiem, vien varu teikt, ka direktors
jau vērsies policijā par apmelošanu. Šķiet, ka
korespondenti izmanto jauniešus savu ieceru
realizēšanai, kuri jūtas kā slavenības, bet par
sekām nav padomājuši.
Šķiet, ka pamazām viss novembra mēnesis kļūst par patriotisma mēnesi. Sēlijas novadu apvienībā Jaunjelgavas novadā tika
organizēts pasākums

“Latvijas karavīrs laikmetu griežos”, kur
piedalījās arī 20 jaunsargi no mūsu novada.
Notika dažāda veida komandu sacensības un
pasākuma noslēgumā tika atklāta stēla Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņai Daugavas
krastā. Šī pasākuma idejas autori ir Ģenerāļu
klubs.
Ļoti interesanta un pamācoša saruna ar
mūsu novada skolu jauniešiem notika Salas
kultūras namā. Ģenerālis, Saeimas deputāts
J.Vectirāns aicināja skaidri apzināt savus mērķus dzīvē un tos realizēt, braukt uz ārzemēm
mācīties, bet atgriezties Latvijā ar zināšanām
un tās ieguldīt mūsu valsts izaugsmē.
Pamazām novads ietērpjas svētku noformējumā. Tuvojas Lāčplēša diena un Latvijas
dzimšanas diena ar dažādiem pasākumiem.
Kā katru gadu ir liels prieks un gods pasniegt
novada augstāko apbalvojumu Atzinības
rakstu par atbildīgu, godīgu darbu.
Jau otro gadu 17. novembrī uz pieņemšanu pie LR Valsts prezidenta ielūdz novadu
vadību ar kādu uzņēmēju. Šogad dosies SIA
“DONA” viena no īpašniecēm M.Tauriņa. Ierobežotā dalībnieku skaita dēļ uz pasākumu
nevarēja doties arī otra uzņēmuma īpašniece
V.Golubova.
Paldies visiem par ikdienas veikumu! Aicinu vienmēr saprast, atbalstīt un mīlēt savus
vistuvākos cilvēkus! Lai Latvijas Republikas
dzimšanas diena ir nozīmīgi svētki ikviena
mūsu novada ģimenei!
Irēna Sproģe
Salas novada domes
priekšsēdētāja
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2017.gada 26.oktobra novada domes sēdē izskatīti un
pieņemti lēmumi šādos jautājumos
• Izpilddirektora ziņojums par paveikto
oktobra mēnesī (Uzsākti remontdarbi tilta pār
Sakas upi deformācijas šuves un asfaltbetona
seguma nomaiņa uz pašvaldības autoceļa S1
Skudras – Galejas – Leicāni; piegādāts SIA “VĪGANTS” pasūtītais autogreiders RD165C MISTA; turpinās asfaltbetona bedrīšu remonts; visās pašvaldības iestādēs uzsākta apkures sezona;
Zvejnieklīcī un ĢAC “Saulstari” izņemtas laivu
piestātnes; Sēlpils 2. bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts; amatierteātrim “Ore” norisinājās
20 gadu jubilejas pasākums Sēlpils kultūras
namā; norisinās izglītojoši semināri projekta
“Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros; izveidota autobusa pieturas vieta Ošānu
ciemā);
• Par saistošo noteikumu „Salas novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
• Par Iestādes “Salas novada pašvaldība”
nolikuma apstiprināšanu
• Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Passat atsavināšanu (atsavināt
Salas novada pašvaldības īpašumā esošo VW
Passat ar valsts reģistrācijas Nr. EN 142, pārdodot par brīvu cenu – 440,86, (tajā skaitā PVN
21%);
• Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā (piedzīt bezstrīdus kārtībā no O.A. piederošā
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu 76,54 EUR apmērā);
• Par pārstāvja izvirzīšanu dalībai Nacionālā veselības dienesta sadarbības sanāksmēs
(izvirzīt deputātu Ēvaldu Stalidzānu kā Salas
novada pašvaldības pārstāvi Nacionālā veselības dienesta sadarbības sanāksmēs);
• Par apbalvošanu ar Salas novada Atzinības rakstu un naudas balvu
• Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas parāda dzēšanu

(atļaut SIA „VĪGANTS” dzēst parādu 494,28
EUR (parādnieks miris));
• Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas parāda dzēšanu (atļaut SIA „VĪGANTS” dzēst parādu 56,46
EUR (parādnieks miris));
• Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas parāda dzēšanu
((atļaut SIA „VĪGANTS” dzēst parādu 1170,03
EUR (parādnieks miris));
• Par pašvaldības nekustamā īpašuma –
zemes vienības “Dzīlītes”, Salas pagastā, Salas novadā, nodošanu atsavināšanai (uzsākt
Salas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Dzīlītes”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra
Nr.5686 009 0213, kura sastāvā ir 1 zemes vienība 1,66 ha platībā, atsavināšanas procedūru);
• Par pašvaldības nekustamā īpašuma –
zemes vienības “Dzīļulauki”, Salas pagastā,
Salas novadā, nodošanu atsavināšanai (uzsākt
Salas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Dzīļulauki”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0365, kura sastāvā ir 1 zemes
vienība 2,3 ha platībā, atsavināšanas procedūru);
• Par finansiālu atbalstu Kokneses fondam (finansiāli atbalstīt Kokneses fonda uzsākto Likteņdārza Lielā kalna izveidi un piešķirt
200,00 EUR);
• Par nekustamā īpašuma „P76” Salas
pagastā, sadalīšanu (atļaut sadalīt neizstrādājot
zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 002
0343 “P76”, Salas pagastā, Salas novadā; piešķirt
atdalāmajam zemes gabalam, platība 0,9 ha, nosaukumu „Brīvības iela”, Salas pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā);
• Par adrešu piešķiršanu Salas novada Salas pagastā (piešķirt adreses 3 zemes vienībām

un 2 būvēm Salas pagastā);
• Par adreses maiņu Salas novada Sēlpils
pagastā (mainīt adresi “Aizkārkles”, Sēlpils pagastā uz “Aizkārkļi”, Sēlpils pagasts, Salas novads);
• Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai (atļaut 1 personai
projektēt un ierīkot individuālo centrālo apkures sistēmu dzīvoklī);
• Par atļaujas sniegšanu balkona jumta
projektēšanai (atļaut 1 personai veikt balkona
jumta projektēšanu un ierīkošanu);
• Par nekustamā īpašuma „Rotas” Salas
pagastā, sadalīšanu (atļaut J.R. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Rotas”, Salas pagastā,
Salas novadā; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai, platība 1,4 ha, jaunu nosaukumu „Meža Vidzemnieki”, Salas pagasts, Salas novads, un mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecība
uz jaunu – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība);
• Par īres līguma pagarināšanu (pagarināt
īres līgumu ar 1 personu);
• Par pabalsta piešķiršanu Salas novada
politiski represētām personām
• Par dāvinājuma pieņemšanu (pieņemt
bez atlīdzības no L.C. viņam piederošo dzīvokli Nr.18 Ošānu ielā 12A, Ošāni, Salas pagasts,
Salas novads, kadastra Nr. 5686 900 9013, kas
sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 60 kvm
un 600/11876 kopīpašuma domājamo daļu no
daudzdzīvokļu mājas un zemes).
Nākošā kārtējā domes sēde 2017.gada
30.novembrī plkst.14.00.
* Salas novada domes sēdes protokoli publicēti mājas lapā www.salasnovads.lv sadaļas
„Novada dome” apakšsadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Ingūna Rēķe, Personāla nodaļas vadītāja

Lēmums Nr.296 Par apbalvošanu ar Salas novada
Atzinības rakstu un naudas balvu
Pamatojoties uz nolikumu „Par Salas novada Atzinības rakstu”, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Salas novada Atzinības rakstu un naudas prēmiju 50 EUR apmērā:
1.1. SIA “Vīgants” grāmatvedi Sarmīti
AIZPURVU – par ilggadēju, apzinīgu un kvalitatīvu darbu;
1.2. SIA “Vīgants” labiekārtošanas darbu
strādnieci Natāliju JERŠOVU – par godprātīgu
un kvalitatīvu darbu;
1.3. ĢAC “Saulstari” aprūpētāju Ivetu LAPKOVSKU – par ilggadēju, apzinīgu un kvalitatīvu darbu;
1.4. vecuma pensionāru, bijušo Biržu pa-
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matskolas direktoru Viktoru RAĢELI – par
mūža ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un
audzināšanā, sabiedrisko aktivitāti un amatiermākslas veicināšanu novadā;
1.5. kurinātāju Andri PAZUHU – par novada vārda atpazīstamības veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti novadā;
1.6. PII “Ābelīte” apkopēju Zoju PETROVU – par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu;
1.7. jauktā kora “Sēlpils” un VPDK “Sēļu
zeme” dalībnieci Inesi ELKSNI – par amatiermākslas veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti
novadā;
1.8. VPDK “Sēļu zeme” dalībnieci Daci JA-

NUŠKEVIČU – par amatiermākslas un novada
vārda atpazīstamības veicināšanu;
1.9. Salas vidusskolas sporta skolotāju Pēteri KRASTIŅU – par profesionālu un radošu
pedagoģisko darbu, par novada vārda atpazīstamības veicināšanu;
1.10. pakalpojumu sniedzēju SIA “Dona”
produkcijas pārvadājumos Viktoru ZENOVIČU – par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu
darbu;
1.11. VPDK “Letkiss” vadītāju Ingu VĪBĀNI – par profesionālu un kvalitatīvu darbu
amatiermākslā un novada vārda atpazīstamības
veicināšanu.
Ingūna Rēķe, Personāla nodaļas vadītāja
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Konkursa
“Sakopta vide Salas
novadā 2017” laureāti
Salas novada pašvaldība 2015.gada
25.jūnijā ir apstiprinājusi konkursa “Sakopta vide Salas novadā” nolikumu.
Konkursa mērķis ir popularizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi Salas novadā,
kā arī radīt interesi un motivāciju novada
iedzīvotājos sakopt savus īpašumus un piedalīties kopējā Salas novada teritorijas labiekārtošanā.
Nolikums paredz, ka konkurss notiek
reizi divos gados un konkursa laureāti atkārtoti var būt izvirzīti nominācijai pēc četriem
gadiem.

KONKURSA “SAKOPTA VIDE SALAS
NOVADĀ 2017” LAUREĀTI:
Nominācijā “Lauku sēta”:
1. “Dambji”, Līga un Normunds Liģeri
2. “Aizupi”, Iveta un Vasīlijs Sovetovi
3. “Avenāji”, Mairita un Agris Rūrāni
ar ģimeni
4. “Lejas Dzeņi”, Valija Balode

Nominācijā “Viensēta ciema
teritorijā”:

Darba vakance Salas novadā
Darba devēja nosaukums, reģistrācijas
numurs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000045372
Profesija: skatuves strādnieks (kods pēc
klasifi katora 9333 04)
Darba attiecību ilgums: uz nenoteiktu
laiku
Darbības joma: strādnieks
Prasības pretendentiem:
• profesionālā vidējā izglītība;
• prasmes un iemaņas darbā ar gaismas
aparatūru;
• prasmes un iemaņas sīko remontdarbu
veikšanai.
Darba pienākumi:
• uzturēt kārtībā skatuves drapēriju mehānismu;
• veikt tautas nama telpu, inventāra,
mēbeļu sīkos remontdarbus;
• veikt telpu sakārtošanu pasākumiem
pēc atbildīgā par pasākuma organizēšanu

norādījumiem;
• atlasīt, izvietot un pārvietot dekorācijas, rekvizītus uz skatuves, u.c.
Darba vietas adrese: Biržu iela 11, Birži,
Salas pag., Salas nov.
Amata alga: 223 EUR (pirms nodokļu
nomaksas)
Brīvo darba vietu skaits: nepilna slodze
Darba devēja kontaktinformācija:
Biržu tautas nama direktore Vija Pazuha
T.20271641
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017.gada
15.novembrim
Pieteikuma iesniegšanas vieta un
veids: CV un izglītību apliecinošus dokumentus (kopijas) iesniegt personīgi Biržu
tautas namā, Biržu iela 11, Birži, Salas pag.,
Salas nov., vai elektroniski, sūtot uz e- pasta
adresi: salaspag@salas.lv
Ingūna Rēķe
Personāla nodaļas vadītāja

SIA “Vīgants” iegādājies jaunu
autoceļa greideri

1. “Saulespuķes”, Anna un Voldemārs,
Kristīne un Jānis Kancāni
2. Zaļā iela 25 Salas pagastā,
Ilga un Jānis Stoleri
3. “Kļavas”, Jevgēnija Gasiņa
Šogad konkursa komisija apciemoja un
vērtēja tikai tos objektus, kas bija pieteikti.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste

Sabiedriskā transporta sarakstā
iekļauta pieturvieta “Ošāni”
Salas pagasta Ošānu ciemā
Valsts SIA "Autotransporta direkcija",
atsaucoties uz Salas novada pašvaldības lūguma vēstuli, ir veikusi grozījumus reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.
Maršrutā Nr. 5496 Jēkabpils – Rite – Nereta reiss plkst. 06.05 no pieturvietas "Nereta" kursēs no pirmdienas līdz svētdienai,
iekļaujot kustības sarakstā pieturvietu "Ošāni" Ošānu ciema centrā. Pieturvietā “Ošāni”
autobuss pienāk plkst. 07.23.
Maršrutā Nr. 6942 Jēkabpils – Rubeņi –
Aknīste reiss plkst. 17.20 no Jēkabpils autoostas kursēs no pirmdienas līdz svētdienai,
iekļaujot kustības sarakstā pieturvietu "Ošāni" Ošānu ciema centrā. Pieturvietā “Ošāni”
autobuss pienāk plkst. 17.34.
Izmaiņas stājās spēkā no 2017.gada 1.novembra.
Arnis Baumeisters
Izpilddirektors
www.salasnovads.lv

18.oktobrī SIA Vīgants no sadarbības
partnera SIA LATTRAK saņēma jaunu Polijā ražotu autoceļa greideri RD165C MISTA.
SIA’’LATTRAK’’ dibināts 2006.gadā,
kā meitas uzņēmums SIA “Lauks – A.R.”
– kompānijai ar pieredzi lauksaimniecības
tehnikas un tās rezerves daļu tirdzniecībā.
Meitas uzņēmums izveidots, lai nodarbotos
ar ceļu būves un uzturēšanas, kā arī karjeru
un citas spectehnikas tirdzniecību. Tāpat, lai
nodrošinātu šīs tehnikas garantijas un pēc
garantijas apkopju veikšanu.
Greidera dzinējam ir 173 z.s.; transmisija – ZF , ar automātisko un manuālo pārnesumu pārslēgšanas režīmu, 6/3 ātrumi;
riepas izmērs 16.9 – 24; slodzes sensoru hid-

rauliskā sistēma; hidrauliskā rezerves (avārijas) bremžu sistēma ārkārtas gadījumiem;
šarnīrtipa lokanais rāmis; pilna apgrieziena
360o vidējā vērstuve; ROPS/FOPS kabīne
ar A/C; satiksmes un darba gaismas; gatavs
darbam ar automātisko vadības sistēmu
2D un 3D (skaņas, lāzera, GPS, LPS, ATS).
Papildaprīkojumā ir priekšējo riteņu piedziņa – hidrostatiska; priekšējā grozāma lāpsta; pretslīdes ķēžu komplekts; automātiskā
eļļošanas sistēma un priekšējo riteņu dubļu
aizsargi (spārni).
Jaunais greiders SIA Vīgants ir izmaksājis 148 709 eiro ar PVN.
Rita Audriņa
SIA Vīgants valdes locekle
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Sabiedrības veselības veicināšanas projekta
īstenošana turpinās
Kopš jūlija mēneša Salas novada pašvaldība
uzsākusi realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Salas novadā”. Līdz šim notikusi radoši izglītojoša dienas
nometne bērniem ,,Zaļā sala – 2017” Biržu un
Salas ciemos. Speciālistu vadībā tika organizētas izglītojoši praktiskas un radošas nodarbības:
veselīga uztura veicināšanai, atkarību mazināšanai, ķermeņa un zobu higiēnai, par emocijām,
par pozitīvu savstarpējo komunikācijas veidošanu, par konfliktu risināšanas nozīmi un pamatprincipiem.
Lai veicinātu Salas novada iedzīvotāju izpratni par agrīnas diagnostikas un preventīvu
pasākumu nozīmi veselības saglabāšanā, kas
ļauj samazināt bīstamo saslimšanu onkoloģijas
jomā un lai nodrošinātu pilnvērtīgu slimību
profilaksi, projekta ietvaros oktobrī tika organizēts izglītojošs pasākumu cikls – lekcijas sievietēm „Lai dzīvotu” un vīriešiem par onkoloģiju
„Kas jāzina katram vīrietim”. Lekcijas notika
Salas, Biržu un Sēlijas ciemos.
Lektore ģimenes ārste Vija Pelčere informēja:
„Vēža savlaicīgas atklāšanas programma

Latvijā tiek īstenota jau kopš 2009. gada. Tās
ietvaros Latvijas iedzīvotāji izlases kārtībā, atkarībā no konkrētās slimības mērķa grupas regulāri saņem uzaicinājuma vēstules veikt valsts
apmaksātas dzemdes kakla, krūts vēža un zarnu
vēža pārbaudes. Diemžēl iedzīvotāju aktivitāte ir
nepietiekama, un likumsakarīgi to atspoguļo arī
skaudrie statistikas dati – savlaicīgi tiek diagnosticēts vidēji tikai katrs trešais audzējs. Tikmēr pārējiem vēzis tiek atklāts brīdī, kad ārstēšana vairs
nevar sniegt pilnvērtīgu rezultātu. 75% ar vēzi
saslimušo vīriešu pie ārsta vēršas novēloti. Tā
ir slimība, kas novājina cilvēkus ne tikai fiziski,
bet arī emocionāli, un, ne tikai pacientu, bet arī
viņa tuviniekus – dzīvesbiedrus, vecākus, bērnus.
Laicīgi atklāts vēzis mūsdienās ir ārstējams un
izārstējams. Cīnīties ar zināmu ienaidnieku ir
vieglāk, nekā cīnīties ar savām bailēm.”
Pēc lekciju noklausīšanās ikviens varēja uzdot jautājumus ārstei un iesaistīties diskusijā.
Slimību profilakses pasākumu cikli turpinās. Iedzīvotāji aicināti piedalīties lekciju ciklā „Mana sirds – mana dzīve”, lektore ģimenes
ārste Iveta Līce.
• Salā: 08.11.2017. pulksten 14:00 – 17:00
Salas kultūras nama zālē, Skolas iela 2, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV – 5230
• Sēlijā: 15.11.2017. pulksten 14:00 – 16:00
Sēlpils kultūras nama zālē, Pētera Barisona iela
6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads.

Novembrī Salas novada iedzīvotāji, sevišķi
Salas vidusskolas, Biržu pamatskolas un Biržu
internātpamatskolas audzēkņi aicināti piedalīties orientēšanās sporta pasākumā „Orientieris
Salas novadā”:
• Salā: 20.novembrī pulksten 9:00 – 16:00
• Biržos: 25.novembrī pulksten 9:00 – 16:00
Visu pasākumu apmeklējums ir bez maksas. Gaidīsim interesentus visos pasākumos!
Salas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus
sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.lv un izdevumā „Salas
Novada Vēstis” un https://www.facebook.com/
salasnovads/.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/048 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salas novadā “ tiek īstenots
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta
līdzekļiem..
Ligita Kadžule
Projekta vadītāja

Apstiprināts trīspusējs projekts “Sēlijas salas”
Jau šā gada beigās tiek uzsākts īstenot
Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes
novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas
salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku
apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, akronīms
„Sēlijas Salas”.
Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3.
“Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”,
projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”.
Projekta mērķi: Veicināt līdzsvarotu
ekonomisko un sociālo attīstību Sēlijas teritorijā, aktivizējot Sēlijas mazās apdzīvotās
vietas – „salas”. Sekmēt uzņēmējdarbības
un darba tirgus attīstību reģionālā līmenī,
kā arī kopējo reģiona atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Uzlabot „salu”
ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu tū-
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risma produktu un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā ir tradicionālās vērtības
un vienota koncepcija.
Projekta darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas
teritorijā, kopumā 17 „Salās” : Ilūkstes
novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes
novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā
– Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas novadā
– Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos,
Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē,
Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā,
Secē.
Apstiprināts projekta publiskais fi nansējums EUR 79 606.80 apjomā, kas nodrošinās projektā plānoto aktivitāšu īstenošanu:
• seminārus / darbnīcas / diskusijas,
• kuru laikā „Salas” izveidos savus tematiskā tūrisma produktus,
• jaunizveidoto tūrisma produktu prezentācijas pasākumus 17 „Salās”,
• vienota tūrisma bukleta izstrādāšanu
un izdošanu visai Sēlijas teritorijai,
• kā arī stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādi,

• tūrisma jomas profesionāļu konsultācijas,
• situācijas izvērtējumu
• un mācību materiālu sagatavošanu.
Projekta īstenošanas divi gadi Sēlijas
aktīvajiem cilvēkiem gaidāmi darbīgi un
pasākumiem piesātināti. Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām aicina „Salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt
atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem
pūra un piedalīties kopīgās „prāta vētrās”,
kas plānotas nākamgad visās 17 „Salās”, lai
veidotu skaistāku, interesantāku, gudrāku
un atpazīstamāku Sēliju.
Pirmais projekta uzdevums ir īpaša
logo, kas atspoguļo Sēlijas īpašo stāstu un
projekta ieceri, izstrāde. Logo izstrādei tiek
izsludināts konkurss, un ar tā nolikumu aicinām iepazīties Lauku partnerības “Sēlija”
mājaslapā – www.partneribaselija.lv
Detalizētāku informāciju par projektu sniegs tā vadītāja Daina Alužāne, t.
22335439 un Lauku partnerības “Sēlija” izpilddirektore Ieva Jātniece, t. 29548967
Daina Alužāne
Projekta vadītāja
www.salasnovads.lv
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Paziņojums par kustamas mantas – automašīnas
VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN – 142)
pārdošanu par brīvu cenu
Salas novada pašvaldība organizē kustamās mantas – automašīnas VW Passat (valsts
reģistrācijas numurs EN – 142) pārdošanu
par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 440,86,
t.sk. PVN 21% apmērā. Automašīnu var apskatīt iepriekš saskaņojot apskates laiku ar
Salas novada pašvaldības izpilddirektoru
Arni Baumeisteru (tālr.: 26188750).

Pretendentu pieteikumi jāiesniedz Salas
novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.
kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 – 12.00 un no 13.00 –
17.00, piektdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un
no 13.00 – 16.00. Pieteikumus var iesniegt
līdz 2017. gada 27. novembrim plkst.15.00.
Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies

vairāki pircēji, starp tiem tiks rīkota izsole.
Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās
mantas pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma
noslēgšanas dienas.
Agnese Karaseva
Juriste

Aktuāli lauku saimniekiem novembrī
No š. g. 7. novembra līdz 7. decembrim
atvērta projektu kārta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos :
"Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" mērķis ir veicināt lauku saimniecību un kooperācijas attīstību. Pasākuma ietvaros atbalstīs dažādas investīcijas
tehnikas un iekārtu iegādei, būvju celtniecībai u. c. Pieejamais finansējums lauku
saimniecībām ir 70 milj. eiro, bet lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) – 5 milj. eiro.
Finansējuma ierobežojums esošai lauku
saimniecībai – 2 milj. eiro (t. sk. pamatlīdzekļiem 700 tūkst. eiro), jaunai lauku
saimniecībai 150 tūkst. eiro, LPKS – 10
milj. eiro.
"Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"
mērķis – lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes attīstības veicināšana. Atbalsta
pretendenti ir jauni un esoši pārstrādes

uzņēmumi, kā arī ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas
ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos. Projekta ietvaros var
piesaistīt kā investīcijas, tā būvēt dažādas
ēkas. Pieejamais publiskais finansējums ir
25 milj. eiro. Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50%.
"Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā" mērķis – lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras uzlabošana, t. sk. meliorācijas sistēmu, laukumu
un pievedceļu atjaunošana/izveide. Pieejamais publiskais finansējums fiziskām
personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir 8 miljoni eiro.
Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama Lauku
atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.
lv sadaļas “Atbalsta veidi” apakšsadaļā
“Projekti un investīcijas”, vai sazinoties ar

LLKC reģionālo biroju ekonomistiem.
Jūsu projekta atbilstību šiem pasākumiem varat noteikt, izmantojot LLKC izstrādāto ES atbalsta pieejamības noteikšanas programmu (tiešsaistes adrese: http://
esatbalsti.llkc.lv/).
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var darīt personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs vai centrālajā birojā Rīgā.
Informācijas avots: LLKC informatīvais izdevums Lauku E- Lapa
Ligita Kadžule
Lauku attīstības konsultante

Salas novadā viesojās ģenerālis un politiķis
Juris Vectirāns
Biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs»
sadarbībā ar Sēlijas novadu apvienību,
Jaunjelgavas novada domi, Jaunsardzes
un informācijas centru un Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem 2. un 3.novembrī
Jaunjelgavā rīkoja pasākumu “Latviešu
karavīrs laikmetu griežos”.
3.novembrī, pasākuma ietvaros, ar
Biržu internātpamatskolas un Salas vidusskolas skolēniem Salas kultūras namā tikās Latvijas iekšlietu darbinieks, ģenerālis
un politiķis Juris Vectirāns.
Viņš ir pabeidzis mācības Jaunjelgavas vidusskolā, absolvējis Ļvovas Vissavienības Iekšlietu ministrijas virsnieku
skolu, Vissavienības Iekšlietu ministrijas
Minskas Augstāko skolu, Dž. Maršala Eiropas Drošības pētījumu centra Stratēģisko pētījumu un aizsardzības ekonomikas
www.salasnovads.lv

koledžu un Čehijas Republikas Kara akadēmiju.
Bijis Latvijas Augstākās Padomes
Apsardzes dienesta, Latvijas Republikas
Drošības dienesta priekšnieks. No 1992.
līdz 1994. gadam Vectirāns bija Valsts
aizsardzības padomes loceklis. 1997.gadā
kļuva par Rīgas Garnizona priekšnieku.
2012. gadā kļuvis par "Daugavas Vanagu"
priekšsēdi. 1995. gadā ticis apbalvots ar
ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
Šādas personības uzstāšanās radīja patiesu interesi skolēnu vidū. Saruna notika
patriotiskā gaisotnē, kuras laikā Juris Vectirāns skolām un skolēniem dāvāja grāmatas ar personisko autogrāfu.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu
speciāliste
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Skolotāju diena Biržu pamatskolā

6. oktobrī mēs 9. klases skolēni, Sonora
Raciņa, Dženifera Neilande, Lelde Pazu-

ha, Evelīna Strode, Betija Strode, Dagnija
Pļavinska, Jānis Lazdiņš, Jānis Ašaks un

Ervīns Ozoliņš, aicinājām skolotājus uz
svinīgu sarīkojumu viņu dienā. Pasākumam gatavojāmies trīs nedēļas, kuru laikā tapa scenārijs, dekorācijas un skolotāju
portreti. Tos zīmēja dažādu klašu skolēni:
Kristers Liģeris, Laura Zvaigzne, Jūlija
Tkača, Egija Galdiņa, Līva Mačeka, Toms
un Megija Pļavinski un Lelde Pazuha.
Pasākuma laikā ielūkojāmies laikā,
kad mūsu skolotāji vēl bija skolēni un sēdēja skolas solā. Skolotājiem arī piešķīrām
nominācijas. Bez šaubām, ka nomināciju
Boss ieguva direktore Aija Grišule. Bija
ieradies arī policists, kurš todien meklēja
izbēgušos noziedzniekus. Sarīkojuma noslēgumā skolotājiem dāvinājām ziedus un
svētku torti.
Paldies mūsu audzinātājai Sandrai
Līce par lielo atbalstu pasākuma sagatavošanā!
9.klases skolēni

Dzejas un ekskursiju laiks

Šoruden Dzejas dienu laikā Biržu pamatskolas 6. un 7. klases skolēni lasīja un mācījās no galvas šīgada jubilāra Pētera Brūvera
dzeju. Izrādījās, ka šī dzejnieka dzejoļi ir īsts
ceļojums. Tie lasītāju aizved gan uz svešām

zemēm, gan aicina ielūkoties savas dzimtās
zemes skaistumā, gan dod vērtīgus padomus, kā uzvesties, sērfojot internetā, kā arī
ļauj izjust visdažādākās emocijas.
Savos ceļojuma iespaidos ar pārējiem

skolēniem dalījāmies 22. septembra Dzejas
stundā, kuru krāšņāku padarīja skolas ansamblis kopā ar savu skolotāju Anitu Cinkmani, dziedot dziesmas ar P. Brūvera vārdiem.
Atgriezušies no ceļojuma dzejas pasaulē,
devāmies apceļot Latviju. 1. – 4. klases skolēni devās uz Līvānu stikla muzeju, kur ne
tikai uzzināja, kā top stikls, bet arī iepazinās
ar stikla pūtēju darbu.
Vecāko klašu skolēni apmeklēja Rundāles pili, kur aizraujošā ekskursijā ne tikai iepazina šī arhitektūras pieminekļa vēsturi, bet
arī piedalījās interesantajā Zosu spēlē, kurā
uzvarēja visacīgākie ekskursijas dalībnieki.
Tālāk mūsu ceļš veda Bauskas pilskalnu, lai
pabūtu vietā, kur savu tecējumu sāk Lielupe.
Ligita Lāčplēse
Biržu pamatskolas skolotāja

Ekskursija uz Siguldu
19.oktobrī Biržu pamatskolas 2. – 5.klases
skolēni devās mācību vizītē uz kompetenču
izglītības centru ”Mazā brīnumzeme”” un uz
Siguldas pili, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” Pr.nr. 8.3.2.2/16/1
/001 ietvaros.
Mazā brīnumzeme dod iespēju aplūkot
pasauli mums apkārt, izprast ikdienas ritmu,
tikai mini pasaules mērogā 1:87.Pa šo pasauli
pārvietojas vilcienu un mašīnu modeļi, mājas
un veikali ir miniatūrā. Atkārtojām arī dzelzceļa un satiksmes drošības noteikumus.
Tad darbojāmies 3D modeļu darbnīcā
katrs izveidojām savu mazās pasaules gabaliņu
no putuplasta un citiem materiāliem, piedzīvojuma noslēgumā darbus savienojām kopīgā
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pasaules maketā un tam apkārt brauca vilciens
mūsu vadībā.
Pusdienas baudījām skaistajā Gaujas
krastā – vietā Ķeizarskats, vērojot apkārt-

nes panorāmu.
Noslēgumā apmeklējām Siguldas viduslaiku pili, aplūkojām vēsturiskās celtnes.
M. Pore, Biržu pamatskolas skolotāja
www.salasnovads.lv
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Oktobris – PII „Ābelīte” jubilejas mēnesis

Cilvēka mūžā 45 gadi ir brieduma vecums, daudz paveikts – nodibināta ģimene,
izauguši bērni, esi sevi realizējis profesijā un
pilnveidojis vaļaspriekos. 45 gadi bērnudārzam arī ir samērā daudz – te izauguši un izglītojušies neskaitāmi bērni, un nu bērnus uz
„dārziņu” jau ved vecāki un pat daži vecve-

cāki, kuri paši reiz to apmeklējuši.
6. oktobrī atzīmējām bērnudārza dzimšanas dienu, to svinējām neformālā gaisotnē pie kafijas
galdiņiem. Iestādes vadītāja Inga
Pastare ievadā teica paldies par
darbu šobrīd visiem darbiniekiem, bet jo īpaši sveicot Sarmu
Sproģi, kura bērnudārzu vadījusi
ilgus gadus no 1973. – 2004. gadam. No vadītājas saņēmām arī
negaidīti skaistu muzikālu dāvanu – ar priekšnesumiem mūs iepriecināja četru jaunu puišu grupa „Nejauši
blice” R. Sprukuļa vadībā no Aizkraukles.
Grupas izpildījumā skanēja R. Paula un citas
populāras latviešu estrādes dziesmas, kurām
gribējās piesist takti un dziedāt līdzi. Jubileja bērnudārzam, bet dāvanas darbiniekiem,
pārsteigums bija katram bērnudārza vadī-

tājas pasniegtais lietussargs ar PII „Ābelīte”
logo. Mūzikas zālē mūsu izglītības metodiķe Vita šatohina bija izkārtojusi foto izstādi,
kurā skatāmi mirkļi no bērnudārza atvēršanas laika līdz pat mūsdienām. Interesanti vērot un salīdzināt, kā bijis agrāk un kā ir tagad.
Pasākuma otrā daļa aizritēja smieklu
piepildīta. Kāpēc tā? Jo ieradās divas inspektores no Izglītības ministrijas (šajās lomās
iejutās skolotājas Kristīne Lapiņa un Sandra Volfa), lai pārbaudītu, vai visi šīs iestādes darbinieki atbilst ieņemtajiem amatiem
un vai ir cienīgi strādāt izglītības iestādē.
Pārbaudes uzdevumi bija gan individuāli,
gan grupās. Tajos bija jāpierāda bērnudārza vēstures un pašreizējās darbības faktu
pārzināšana, gan dziedāšanas prasmes, gan
atraktivitāte un atjautība. Jāatzīst, ka šādam
kolektīvam ļoti viegli vadīt izklaidējošo vakara daļu, jo visi ir atsaucīgi un labprāt iesaistās aktivitātēs, līdz ar to izsmējāmies
no sirds, kas arī ļoti piestāvēja bērnudārza
dzimšanas dienai. Noslēgumā katrs darbinieks saņēma sertifi kātu kā apliecinājumu
tam, ka ir piemērots darbam iestādē. Liels
paldies mūsu bērnudārza vadītājai par negaidītajiem pārsteigumiem šai svētku reizē!
11. oktobrī PII „Ābelīti” apmeklēja viesi no Aizkraukles, Jaunjelgavas un Skrīveru
novadiem. Šo novadu bērnudārzu vadītāji un
izglītības metodiķi tikās pieredzes apmaiņas
seminārā mūsu bērnudārzā. Viesiem bija iespēja noskatīties mūsu skolotāju iestudēto
muzikāli dramatisko izrādi, iepazīties ar iestādes telpām, kā arī pārspriest un apmainīties
domām par plānotajām mācību satura izmaiņām pirmsskolā. Ir patīkami uzņemt viesus,
ja apzināmies, ka mums ir ko parādīt un ir ar
ko padalīties.
Kristīne Lapiņa
PII „Ābelīte” skolotāja

31.oktobrī visu svēto dienu jeb helovīnu, kas ir vieni no senākajiem svētkiem un
ietver sevī daudzu tautu tradīcijas, svinējām
Biržu Tautas namā. Ierašanās pasākumā
maskās un tērpos. Te bija spoki, raganas,
mūmijas un citi mošķīši. Kopīgas dejas un
rotaļas, zvērests un iešana melnajā caurumā.
Pasākuma dalībnieki varēja pagatavot svētku
slotu, helovīntarbu, saņemt kādu našķi, baudīt melno saldējumu, notiesāt “astoņkāji” un

piepildīt tarbu ar saldumiem.
5.novembrī kupls apmeklētāju pulks sagaidīja Baltinavas teātri ar Danskovītes izrādi
“Lauku kūrorts pilsētniekiem”. Latgaliešu valoda, humors un aktierspēle pārņēma skatītājus.
Ik pēc laika zāli pāršalca aplausu vētra. Skatītāji
pauda gandarījumu par redzēto izrādi un vēlreiz tikties ar baltinaviešiem.
Vija Pazuha
Biržu TN direktore

Biržu Tautas namā
14.oktobrī Biržu TN aicināja uz svecīšu vakariem Biržu, Dzelznavas un Auzānu kapsētās.
Kā katru gadu, arī šogad kapos pulcējās cilvēki,
kuri aizdedza svecītes un pieminēja aizgājējus.
Ar svecīšu liesmām, dzeju un dziesmām mēģinājām ienest siltumu un gaišumu kapsētās kā
zīmi, ka ticam tam, ka tur nav galējais noslēgums. Tas nebija sāpju, ne asaru vakars, tas bija
kaut kas tāds, kas dvēseliski iedeva paliekošu
gaismu.
28.oktobrī skatījām Dunavas amatierteātra “Sateka” sagatavoto Irinas Kalme izrādi “Ak,
skaistā jaunība”.
29.oktobrī tika atklāts Galda spēļu turnīrs
2017. Kā pirmie sacensības uzsāka 17 zolītes
spēlētāji. Dalībnieki bija ieradušies arī no Viesītes novada. Pēc sešu stundu spraigas cīņas, vietas sadalījās sekojoši: 1.v. – Ivars Grīnbergs, 2.v.
– Aleksandrs Ivanovs, 3.v. – Dzintars Šmuidriņš. Uzvarētāji tika pie medaļām un balvām.
www.salasnovads.lv
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Ziņģu ansamblis „ROTA” aicina jaunus dalībniekus!
Kolektīvs nav tikai dziedāšana un
piedalīšanās dažādos pasākumos. Tā ir
kopā sanākšana, tā ir otra ģimene, ar
kuru dalīties savos dzīvos notikumos. Tā
ir komanda, ar kuru kopā piepildīt savus
sapņus! Šogad „Rota” dalībnieki uzkrājuši
jaunus spēkus un pieredzi, ko gatavi nodot
skatītājiem, veidojot koncertprogrammu
ar dziesmām no tautā iemīļotām kinofilmām.
Ziņģu ansamblis „Rota” Salas kultūras namā darbojas jau 2 raženus gadus. Šo
gadu laikā ziņģu ansamblis paspējis piedalīties dažāda veida pasākumos gan Salā,
gan citviet, piemēram, Sēlpilī un Jaunjelgavā. „Rota” vienmēr līdzdarbojas un neatsaka jauniem izaicinājumiem. Šī gada
augustā tā skanīgi apdziedāja Salas „Birzīti” tās atklāšanas svētkos. Ansamblis aktīvi piedalās arī Sēlijas apvienības Tautas
mākslas svētkos „Sēlija Rotā”.
Ziņģu ansambli „Rota” vada Ilze Gaidele, kura rūpējas gan par kolektīvu, gan

par bagātīgu dziesmu pūru. Viņa vienmēr
uzklausa un atbalsta savējos, piedāvājot
interesantas idejas un priekšlikumus.
„Rota” dalībnieki laipni aicina visus
dziedāt gribētājus, kuriem dziesma mīt
sirsniņā!

Oktobris Sēlpils kultūras namā

Pēc Miķeļiem sākas veļu laiks, liekot
pierimt lielajai darba dunai. Arvien biežāk mājās iedegas sveces. Starp pielijušām oktobra dienām, 7. oktobris, svecīšu
vakars Sēlpils kapsētās, bija skaista. Rudens saule dega koku lapās, radot pasakainus dabas skatus. Dziesmas, saksofona
skaņas un literārie teksti radīja īpašu noskaņu. Pasākumā piedalījās sieviešu vokālais ansamblis „Lira”, vadītāja Agnese
Levinska, koncertmeistare Antra Korņejeva, saksofonists Jānis Briška un vakara
vadītāja Anita Bārzdiņa.
14. oktobrī amatierteātris „Ore”, vadītāja Anita Gerasimova, aicināja uz savas
radošās darbības 20 gadu jubilejas vakaru. Paldies visiem par laba vēlējumiem,
ziediem un dāvanām!
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21. oktobrī Sēlpils
amatierkolektīvi piedalījās Salas novada amatierkolektīvu pasākumā Salas
kultūras namā. Atbalstot cits citu ar aplausiem un smiekliem, vakars ritēja raitu gaitu. Paldies Salas KN meitenēm par
darbu!
27. oktobrī kultūras namā viesojās
Mežāres kultūras nama amatierteātris
„Efekts” ar Danskovītes komēdiju „Sīvasmuotes senču laiki”.
Ļoti aktīvs oktobra mēnesis bija deju
kopai „Omes un kungi”, vadītāja Vika
Vanaga. 1. oktobrī kolektīvs piedalījās
Senioru pasākumā „Pīlādžu valsis labākajos gados” Salas kultūras namā, bet 21.
oktobrī, atbildot uz ielūgumu, viesojās
Lubānas novada Meirānos, parādot savu
dejot prieku un dzīves dzirksti.
Anita Gerasimova
Sēlpils KN direktore

Mēģinājumi notiek pirmdienās no
plkst. 17.30 līdz plkst. 19.30
Sīkāka informācija pie kolektīva vadītājas Ilzes Gaideles pa tālr. 29432251
Maija Bataraga – Vlka
Salas KN direktore

Preses izdevumi
2018.gadam
Salas bibliotēkā
1. Avenīte
2. Brīvā Daugava
3. Dari Pats
4. Dārza Pasaule
5. EJ
6. GEO
7. Ieva
8. Ievas Padomu Avīze
9. Ilustrētā Junioriem
10. Ilustrētā Pasaules
Vēsture
11. Jaunais Vēstnesis
12. Kā Tas Strādā?
13. Lata Romāns
14. Latvijas Avīze
15. Lauku Avīzes
Tematiskā Avīze
16. Leģendas
17. Mājas Viesis
18. Omītes Zālītes
19. Praktiskais Latvietis
20. 100 Labi Padomi
21. Taka
22. Zintnieks

www.salasnovads.lv
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Noslēgusies OSK "Sēlijas mežs"
orientēšanās kārtējā sezona "Orientieris 2017"
Noslēgusies OSK "Sēlijas mežs" orientēšanās kārtējā sezona "Orientieris 2017",
kas risinājās 18.kārtu sacensībās. Orientēšanās sporta dalībnieki, aktīvas atpūtas
piekritēji un citi interesenti – mammas,
tēti, opji un omas, varēja izmēģināt savus
spēkus gan mežainos apvidos, gan purvu
teritorijās, gan pilsētas apkārtnē...
Summējot seriāla "Orietieris 2017"
sacensību kārtās izcīnītos punktus lieliskus panākumus guva Salas vidusskolas un
novada iedzīvotāji. Kopvērtējumā savās

vecuma grupās uzvaras izcīnīja: Karolīna
Buķe, Mikus Nenišķis, Aigars Krasovskis
un Ilana Golubova. Sacensību vicečempionu titulus ieguva: Natālija Krasovska, Undīne Voino, Rihards Krastiņš, Ivo Siliņš,
Rūdis Lapiņš, Rita Šķipare, Anastasija
Muraško, Vladimirs Konstantinovs, bet
uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa:
Daniela Krasovska, Kristers Valeskalns,
Rodrigo Tučs, Ruta Šķipare un Jurijs Narels.
Visas "Orientieris 2017" sezonas garu-

mā cītīgi mežam pieteica cīņu arī "jaunie
censoņi", Salas vidusskolas pirmklasnieki – Lauma Valeskalne, Estere Butāne un
Markuss Muraško, kuri bija soļa attālumā
no goda pjedestāla, bet lielisku pieredzi un
jauku brīvā laika pavadīšanas iespēju guva
Leontīne Vizule, Krišjāni Ivbulis, Samanta Martuženoka, Dārta Vilmane un Kitija
Grigorjeva. Novēlēsim nezaudēt optimismu un cīņas sparu arī nākošajā sezonā!
Pēteris Krastiņš
Sporta pasākumu organizators

Jēkabpils atklātais čempionāts

Aizsaulē aizgājuši
Katrai skaņai ir izskaņa,
Katram mūžam ir savējā balss.
Kad pārtrūkst skanošās stīgas,
Tad izlīst viss dzīves kauss.
/Vēsma Kokle- Līviņa/

Voldemārs Vucāns
(22.03.1949. – 08.10.2017.)

Gundars Bukainis
(03.11.1953. – 14.10.2017.)

Zenta Volante
(20.05.1920 – 21.10.2017.)

Jakovs Varlamovs
(16.10.1948. – 01.11.2017.)

SALAS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90000045372
Susējas iela 9, Sala, Salas
pagasts, Salas novads,
LV-5230
Salaspag@Salas.lv
"Swedbank" AS
Kods HABALV22
Konts LV40HABA0551027661272

www.salasnovads.lv

2017.gada 14.oktobrī Krustpils novada Timsmales ezera apkārtnē norisinājās
Jēkabpils atklātais čempionāts orientēšanās sportā vidējā distancē. Sacensības
pulcēja kā sporta entuziastus, tā arī augsta līmeņa sportistus no visas Latvijas.
Startējot plecu pie pleca ar Latvijas izlases dalībniekiem, cīņas sparu un gribas
spēku nodemonstrēja arī Salas novada
pārstāvji, tādejādi iekarojot sacensību
goda pjedestālu.
Veicot distanci un finišā uzrādot identiskus laikus, par savas grupas uzvarētāju
kļuva Mikus Nenišķis, bet uz augstā trešā
pakāpiena kāpa Rihards Krastiņš. Uzvaru
savās vecuma grupās izcīnīja arī Daniela
Krasovska un Pēteris Krastiņš, bet goda
pjedestāla trešo pakāpienu dimdināja –
Anastasija Muraško, Ivo Siliņš un Aigars
Krasovskis.
Lielu paldies gribētu pateikt lielisku
sacensību rūdījumu un pieredzi guvuša-

jiem – Kristeram Valeskalnam, Rutai un
Ritai Šķiparēm, Rūdim Lapiņam, Krišjānim Ivbulim un novada sporta entuziastam, skototājam – Vladimiram Konstantinovam!
Visi sporta entuziasti laipni aicināti
uz pēdējām OSK "Sēlijas mežs" organizētajām sacensībām "Uz divu sezonu robežas – 2017", kas risināsies Ābeļu pagastā
2017.gada 19.novembrī. Informācija OSK
"Sēlijas mežs" mājas lapā www.osksm.lv.
Novēlēsim veiksmi Salas novada pašvaldības komandām, kuras startēs Brīvības rogainingā, kas risināsies 2017.gada
11.novembrī Kolkas apkārtnē, un cīnīsies
četru stundu ilgās orientēšanās sacensībās, pārstāvot Salas novadu pašvaldību
komandu sacensībās.
Liels paldies Salas novada pašvaldībai
par atbalstu dalībai sacensībās!
Pēteris Krastiņš
Sporta pasākumu organizators
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Salas Novada Vēstis
Vai nav apbrīnojams tāds smaids,
Kam neizskaidrojamā kārtā
Piemīt spēja padarīt vieglāku
To milzīgo, smago dzīves ķēdi,
Ko ikviens, kas dzīvs, velk sev līdzi?
/Viktors Igo/
SIRSNĪGI SVEICAM VISUS
NOVEMBRA JUBILĀRUS
SALAS NOVADĀ!
ĪPAŠI SUMINĀTI:
BIRŽOS
Erna Lazdiņa
Velga Pavloviča
Jānis Serafinovičs
Arta Grīnberga
Jānis Ungurs
Svetlana Dzene
Agita Kauranena
SALĀ
Jāzeps Kusiņš
Baiba Vingre
Eugenija Versinina
Ivans Gailišs
Ivars Kovaļenko
Ina Puziņa
Vladimirs Tihomirovs
SĒLPILĪ
Guntis Auzāns
Aivars Dubickis
Anita Pankina
Silva Bebre
Everits Volants
Irēna Volante

…tūkstošu jūdžu garš ceļojums
iesākas ar pašu pirmo soli.
/Lao – czi /

Sveicam jaundzimušo
Marka un Mārtiņa vecākus!
Novēlam gudrību, sirds siltumu un
mīlestību, bērniņus auklējot!

2017. gada 10. novembris

Kultūras afiša

Biržu Tautas namā

11 XI plkst. 15:00 SVĒTKU KONCERTS
plkst. 16:45 LĀPU GĀJIENS – gaismas ceļš,
pulcēšanās pie Biržu TN plkst. 17:00 ATCERES
BRĪDIS pie Brīvības cīņu piemiņas vietas. SALŪTS. Aicinājums piedalīties, ņemot līdzi lāpu,
svecīti vai citu gaismekli. Godinot visu Latvijas
karavīru piemiņu, 11.novembrī iedegsim svecītes
savu namu logos.
18 XI – plkst. 17:00 Ikviens aicināts kopā
veidot SPĒKA ZĪMES LATVIJAI. Būs izveidotas latviešu rakstu zīmes – trafareti, kuras varēs
izgaismot ar sveču gaismu. Lūgums līdzi ņemt
svecīti trauciņā.
19 XI – plkst. 15:00 VAKARTIRGUS Biržos. Gaidīti kūku cepēji, saimnieces un saimnieki ar ēdienu un konservu receptēm, rokdarbnieki
un vakartirgus apmeklētāji. Pasākumu pieskandinās lauku kapela AUGUSTS no Līvāniem. Būs
loterija un dažādas jautras izdarības.
26 XI – plkst. 11:00 Biržu galda spēļu čempionāts 2017. NOVUSS un ŠAUTRIŅAS.
02 XII – plkst. 15:00 RADOŠĀS DARBNĪCAS Ziemassvētku galda un eglīšu dekoru
izgatavošanā.Tiks ceptas piparkūkas. Sīkāka informācija Biržu TN, tel. 20271641.
03 XII – plkst. 11:00 Biržu galda spēļu čempionāts 2017. GALDA TENISS.
08 XII – plkst. 15:00 RADOŠĀS DARBNĪCAS Ziemassvētku galda un eglīšu dekoru
izgatavošanā. Tiks ceptas piparkūkas.Sīkāka informācija Biržu TN, tel. 20271641.
09 XII – plkst. 15:00 Aivara Bankas komēdija KREDĪTS, izrāda Gārsenes amatierteātris,
režisore Aija Gasparoviča.
16 XII – plkst. 11:00 Biržu galda spēļu čempionāts 2017. DAMBRETE.

Salas kultūras namā

11 XI plkst. 17:00 Latviešu ekoloģiskās mūzikas grupas DUCELE koncerts. Ieejas biļete 2
EUR. Grupas sastāvā muzicē pieredzējuši mūziķi
– Andris Alviķis, Arnis Veibārdis, Artūrs Uškāns
un Mārcis Kalniņš. “Duceles” ratos ir iekrautas ap 60 latviešu tautasdziesmu no folkgrupas
“Vecās mājas” repertuāra un karavīru ansambļa
“Zvaigznīte” strēlnieku dziesmu cikla, kuras “Ducele” ir aranžējusi un izpilda ar zināmu humora
un drastiskuma pieskaņu. Plkst. 18:00 Gaismas
akcija “Sēlijas gaisma Latvijai”. Atzīmējot Lāčplēša dienu, visi laipni aicināti nolikt svecītes pie
Salas kultūras nama, veidojot gaismu un mieru
visapkārt.
17 XI plkst. 19:00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums MIRDZ
DEBESĪS MŪSU LATVIJAS VĀRDS. Programma: • Salas novada ATZINĪBAS RAKSTU
pasniegšana; • konkursa SAKOPTA VIDE SALAS NOVADĀ nominantu apbalvošana; • īpašo
viesu TRIO MEDIANTE priekšnesums; • balvas
RADOŠĀKAIS UZŅĒMĒJS 2017 ieguvējas Ma-

rutas Vītoliņas radošo darbu izstāde. Plkst. 22:00
SVĒTKU BALLE kopā ar grupu KREICBURGAS ZIĶERI. Biļešu cenas iepriekšpārdošanā: 4
EUR; pasākumu dienā 5 EUR. Vietu rezervēšana pie galdiņiem no 1. līdz 15.novembrim. Tālr.:
65237870; 20233947
24 XI – plkst. 19:00 Dokumentālā filma
ASTOŅAS ZVAIGZNES, par latviešu nācijas
pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko
parādību – latviešu strēlniekiem. Režisors Askolds Saulītis. Ieeja bez maksas. Vēsturiski hronoloģisks pētījums par latviešu strēlnieku bataljoniem, to veidošanos un dalību Pirmā pasaules
kara kaujās, par Latvijas Neatkarības kara cīņām
līdz pat Krievijas Pilsoņu kara beigām, kad liela
daļa strēlnieku atgriezās nesen dibinātā Latvijas
valstī.
02 XII – dienas laikā Jēkabpils apriņķa
AMATIERTEĀTRU SKATE. Ieeja bez maksas.
07 XII Jēkabpils apriņķa bērnu deju kolektīvu
/5. – 9.kl./ SADANCIS. Ieeja bez maksas.
10 XII – plkst. 16:00 Salas novada Ziemassvētku egles iedegšana.
17 XII – plkst. 17:00 Ziemassvētku ieskaņas
koncerts. Ieeja bez maksas. Piedalās Salas KN
amatierkolektīvi.
20 XII – plkst. 12:00 Ziemassvētku egle bērniem. Īpašie viesi – Kašera sapņu fabrika.

Sēlpils kultūras namā

11 XI plkst. 17:00 Gaismas akcija “Sēlijas
gaisma Latvijai!” Plkst. 19:00 Svētku koncerts
NOVEMBRA RAKSTI. Piedalās Sēlpils KN
amatierkolektīvi un Pētera Barisona Aizkraukles
mūzikas skolas koklētāju ansamblis.
25 XI – plkst. 19:00 Sēlpils pagasta amatierteātra ORE; R. Missūnes izrāde MEDUS SLAZDS.
16 XII – plkst. 19:00 Ziemassvētku ieskaņas
koncerts. Piedalās jauktie kori un vokāli instrumentālā grupa NETĪŠĀ BLICE.
22 XII plkst. 12:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Ciemosies
BURBUĻCIEMS. Plkst. 19:00 Amatierkolektīvu
koncerts AIZ SLIEKŠŅA ZIEMASSVĒTKU
VAKARS.

Salas bibliotēkā

3 – 30 XI Fotoizstāde IR TĀDA ZEME
LATVIJA. Autors Aivars Liberts.
08 XI – plkst 10:00 Pasākums LATVIJAS
UN SALAS NOVADA SIMBOLI. Piedalās PII
ĀBELĪTE bērni.
13 – 17 XI Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.
16 XI – plkst. 16:00 Lasījums ZIEMEĻVALSTU SALAS.
30 XI Salas vidusskolas 4.klases ekskursija
KĀDA ESI LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA? Novembrī Literārās izstādes: Pepija
Garzeķe, Karlsons, Emīls... (Astrīdai Lindgrēnai –
110). Mārtiņš brauca ziemas ceļu. Somijai – 100.

Izdevējs: Salas novada pašvaldība. Tirāža: 1150. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.salasnovads.lv
Iespiests: SIA „Erante”, Jēkabpilī, tālr. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Informāciju apkopoja Salas novada Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagastā. Tālrunis: 65237748, 29156210 E- pasts: referente@salas.lv

