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Saprātīgas dzīves mērķis ir izprast patieso, just skaisto un vēlēties labo. /A.Platens/

Novada iedzīvotāji!

Katrs gads beidzas ar paveiktiem, nepaveiktiem darbiem un nākotnes iecerēm. Situācija valstī prasa lielāku piepūli uzņēmumu vadīšanā, ģimenes budžeta sabalansēšanā un vienkārši darba vietas saglabāšanā.
Paldies ikvienam novada iedzīvotājam par labvēlību, sapratni un
godam padarītu darbu. Īpaši prieks par cilvēkiem, kuri ar savu mazumiņu spējuši palīdzēt arī citiem.
Vēlu stipru veselību, saskaņu darbā un ģimenē! Veiksmīgu Jauno
gadu!
Salas novada domes priekšsēdētāja I. Sproģe

Ziemassvētku laiks

Tuvojas Ziemassvētki.... Laiks, kad aiz loga lēni krīt sniega pārslas,
jumtus rotā lāsteku virtenes un pagalmā smaida sniegavīrs, bet sirdī ir
siltums, ko rada mūsu tuvinieki, draugi un tuvojošos svētku noskaņa.
Un tagad, kad aiz loga ir aukstums, mēs novērtējam, cik dārgs mums
ir mājas siltums, bet vēl dārgāks - mums mīļu cilvēku sirds siltums.
Un ir sajūta, kas tas baltums un mirdzums, ar kādu uzsnieg pirmais
sniegs, ienāk arī mūsu sirdīs, liekot mums novērtēt, apjaust un ticēt.
Mēs katrs esam aizņemti ikdienas steigā, bet tieši Ziemassvētku
laikā mēs apstājamies un atskatāmies uz to, kas ir bijis. Tas ir pārdomu laiks... Pārdomu laiks par paveikto, pārdzīvoto un izjusto, par atbalstu, ko saņemam no sev mīļiem cilvēkiem, un to, ko spējam citiem
dot. Un pat ja tas ir tikai smaids vai labs vārds, tas spēj paveikt daudz.
Un varbūt tieši tas ir īstais Ziemassvētku brīnums – sirds siltums, ko
rada smaids, labs vārds.
Referente A. Volante

Ziemassvētku brīnumu meklējot...
Uz kuru pusi man lūkoties, kur meklēt
To brīnumu, kura varbūt nemaz nav?
Neklausies Tu tajos, kas sevi šausta ar tādām domām.
Netic. Netic viņi tam.
Bet ir brīnumi, tie ir.
Kāds tad ir mazais Ziemassvētku brīnums?
Vai tas ir gaišais sniegs, kas zemi sedz?
Vai sveces liesma, kas siltumu dedz?
Vai cilvēki, kas Tev apkārt pie eglītes smej?
To nu katrs pats lai lemj.
Aiz loga sniega pārslas graciozi lokās,
Un piparkūku sirdis pat pukst man rokās,
Jā, pukst, tikai simtiem reižu klusāk.
Kāpēc pukst?
Ir Ziemassvētki, un viņas tic, tic tam, ka ir dzīvas,
Re, brīnumi notiek.
Ko tad viņas jūt?
Patīkamu satraukumu, laimi, ka spēj dzīvot,
Dzīvot un baudīt to, ko pasaule tām sniedz,
Kur tad ir tas brīnums?
Brīnums slēpjas tajā, ka Tu esi piedzīvojis kārtējos Ziemassvētkus...
Salas vsk. 12. klases skolniece Elīna Kozlovska

Š. g. 24. novembra novada domes
sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
šādos jautājumos:
• par paveikto novembra mēnesī (notikuši svinīgi pasākumi Biržos, Salā, Sēlpilī, atzīmējot Latvijas Republikas 92. gadadienu; nodots ekspluatācijā bērnu rotaļu laukums pie Salas vidusskolas par Ls
1500,00; pabeigti remontdarbi ceļa Nr. Se 9 „Bērziņi-Pavējas”, veicot
caurtekas nomaiņu; pabeigti darbi: - Ziemeļsusējas aizsargdambja pie
tilta uz a/c 76 nogāzes izskalotā posma nostiprināšana; - Salas pagasta autoceļa Nr. 3 „Randoti - Līgotnes” palu ūdens pārplūdes teknes
nostiprinājuma izbūve 285 m2 platībā, nogāžu nostiprināšanas darbi
caurteces zonā, gājēju laipas pievedceļa segas atjaunošana pie Sakas
upes; - Salas pagasta autoceļa Nr.1 „Valsts autoceļš Aizkraukle – Jēkabpils – Galējas – Skrundas” remonts; uzstādītas saldēšanas iekārtas
Dzelznavas kapličā);
• par direktores un pedagogu darba algas likmes palielināšanu
Biržu internātpamatskolā (No 2010. gada 1. novembra līdz 2010. gada
31. decembrim palielināt darba algas likmi Biržu internātpamatskolā sekojoši: direktorei – par Ls 85,00; direktora vietniekiem par Ls
80,00; pedagogiem, kuri Biržu internātpamatskolā strādā pirmo gadu
– par Ls 40,00; pedagogiem, kuru darba stāžs ir no 1 – 5 gadiem – par
Ls 50,00; pedagogiem, kuru darba stāžs ir no 5 – 10 gadiem – par
Ls 55,00; pedagogiem, kuru darba stāžs ir no 10 – 15 gadiem – par
Ls 60,00; pedagogiem, kuru darba stāžs ir no 15 – 20 gadiem – par
Ls 65,00; pedagogiem, kuru darba stāžs ir virs 20 gadiem – par Ls
70,00; Biržu internātpamatskolas direktorei tarifikāciju saskaņošanai
iesniegt līdz 26.11.2010. Izglītības un kultūras pārvaldē);
• par ceļa izdevumu segšanu Salas vidusskolas Eiropas kluba „ES,
Sveiks” pārstāvju dalībai 6. starptautiskajā Eiropas klubu konferencē
ŠAJĀ NUMURĀ:
• domes sēdē izskatītie un pieņemtie lēmumi;
• viedoklis par lauksaimniecības politiku nākotnē;
• Latvijas Lauku sieviešu apvienības 10. konference;
• biedrības „Esparsete” darbība;
• 1. darba grupa „Izglītība un sociālā aprūpe” Attīstības
programmas ietvaros;
• jauni tērpi Salas jauniešu deju kolektīvam;
• aizvadītie valsts svētki un tiem veltītie pasākumi;
• Mārtiņdiena PII „Ābelīte” un Biržu pamatskolā;
• Biržu lepnums – 2010;
• novembris Salas vidusskolā.
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NOVADA DOMĒ
(segt ceļa izdevumus Ls 87,00 apmērā Salas
vidusskolas Eiropas kluba „ES, Sveiks” pārstāvju dalībai 6. starptautiskajā Eiropas klubu
konferencē Varšavā, Polijā);
• par žurnāla „Logs” abonēšanu (neapmaksāt starpību Ls 125,00 apmērā par žurnāla
„Logs” abonēšanu 2010. gadā; abonēt 2011.
gadam žurnāla „Logs” vienu eksemplāru);
• par dzīvokļa pirkuma samaksas grafika
maiņu (mainīt dzīvokļa pirkuma samaksas
grafiku, M. Eņģevīram atlikušo pirkuma summu par dzīvokli Nr. 2, Ošānu ielā 13, Ošānos,
Salas pagastā, Salas novadā, samaksājot līdz
2013. gada 31. martam; nepiemērot līgumsodu līdz 2010. gada 30. novembrim);
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu
(piešķirti pabalsti 5 personām medicīnas pakalpojumu apmaksai, 1 personai atteikts piešķirt pabalstu);
• par pabalstu piešķiršanu Ziemassvētku
dāvanām (piešķirt pabalstu Ziemassvētku
dāvanu iegādei novada vientuļajiem pensionāriem un novada iedzīvotājiem, kuri uzturas
sociālās aprūpes iestādē Ls 5,00 apmērā katram; piešķirt pabalstu Ziemassvētku dāvanu
iegādei novada pirmsskolas vecuma bērniem,
1. - 4. klašu skolēniem un novada bērniem,
kuri uzturas sociālās aprūpes iestādēs, Ls
2,00 apmērā katram);
• par dalību Latvijas Sporta veterānu
(senioru) savienībā (iestāties Latvijas sporta
veterānu (senioru) savienībā (LSVS) un iemaksāt biedru naudu);
• par adreses, zemes gabala nosaukuma

Salas novada SOCIĀLAIS
DIENESTS no 01.12.2010. sāk
AS „Latvenergo” dāvanu karšu
izsniegšanu maznodrošinātajām
ģimenēm/personām

Lai saņemtu „Elektrības norēķinu
kartes - 500 kWh” iedzīvotājiem jāierodas
Salas novada pašvaldības sociālajā dienestā (vai iepriekš paziņotā datumā un laikā,
kad sociālā dienesta vadītāja I.Gādmane
pieņems iedzīvotājus Ošānos, Biržos un
Sēlpils pagastā), līdzi ņemot:
1. pasi;
2. izziņu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
3. elektroenerģijas norēķinu kvīts:
- pēdējā apmaksātā;
- tukša kvīts vai elektroenerģijas piegādes līguma numuru.
Karte paliek pie Klienta kā maksājuma
apliecinājums.
Līguma adresei jāsakrīt ar adresi,
kurā dzīvo maznodrošinātais!
Gadījumā, ja elektroenerģijas lietotājam
nav noslēgts līgums ar A/S Latvenergo uz
faktiskā lietotāja vārda, tas jāpārslēdz!
Līguma noslēgšana:
nepieciešamie dokumenti:
- klienta aizpildīts Pieteikums Elektroenerģijas piegādes līguma slēgšanai;
- īpašumtiesības apliecinoša dokumenta
kopija;
- apliecinājums saistību nodibināšanai
(Klientiem, kuri pārņem īpašumu mantojumā, bet
kuru mantojuma tiesības vēl nav noformētas).
Salas novada sociālā dienesta tālrunis:
65237705, 65237747
Sociālā dienesta vadītāja I. Gādmane
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apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un
apgrūtinājumu apstiprināšanu (apstiprināt
adreses 7 AS „Latvenergo” piederošām zemes vienībām, uz kurām atrodas transformatoru punktu ēkas; izdalīt valstij Ekonomikas
ministrijas personā no nekustamā īpašuma
„Sudrabkalna iela”, kadastra Nr. 5690 001
0479, jaunu zemes vienību 0,0068 ha platībā ar jaunu kadastra apzīmējumu un zemes
lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes
tīklu un objektu apbūves zeme un apstiprināt
zemes vienībai un transformatoru apakšstacijai nosaukumu un adresi „Sudrabkalna iela
1T” , Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads;
dzēst nekustamo īpašumu „Stariņi - VAS
LVM 24. kv.”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0721 pievienot zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5686 002
0658, saglabājot vienu kadastra apzīmējumu
5686 002 0658 „Starpgabals”; dzēst nekustamo īpašumu „Pagasta zeme”, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0722 ir
starpgabals; dzēst nekustamo īpašumu „Margrietas - p.c. Zaļā iela - Kalvāni”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0629
ir starpgabals);
• par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma „Vilki” Salas pagastā,
Salas novadā, kadastra apzīmējums 5686 011
0096, sadalīšanai);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu
(noslēgt ar I. Ziemeli zemes nomas līgumu
par zemes vienības „D/s Dolomīts Nr.5/3-64”

0,03 ha platībā ar kadastra Nr. 5686 005 0212
iznomāšanu uz nenoteiktu laiku, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme (individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601), nomas maksa – 1,5 % no
zemes vienības kadastrālās vērtības);
• par zemes nomas līguma izbeigšanu
(izbeigt Salas novada pašvaldībai lietošanas
tiesības uz „Sīļi” zemi ar kadastra apzīmējumu 5690 004 0179; ar š. g. 24. novembri
izbeigt 02.07.2007. Lauku apvidus zemes
nomas līgumu par zemes vienības “Sīļi” ar
kadastra apzīmējumu 5690 004 0179 iznomāšanu T. Uzoliņai);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu
personisko palīgsaimniecību vajadzībām
(noslēgt zemes nomas līgumus personisko
palīgsaimniecību vajadzībām ar D. Bērziņu,
V. Pūdāni, M. Eņģevīru, V. Dzērvi, R. Pavloviču, J. Drozdovski, A. Ūbergu, A. Piļajevu,
N. Girļanu, J. Rodzeviču);
• par īres līguma pagarināšanu (pagarināt
īres līgumu ar J. Jaunzemu);
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(anulēt deklarēto dzīvesvietu D. Justei, U.
Olo, J. Kozuliņam, I. Losevai);
• par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu (piedzīt no G. G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Ls
55,93 apmērā par nekustamo īpašumu „Nāguļi”, Sēlpils pagasts, Salas novads);
• informācija par biedrību „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”.
Personāla nodaļas vadītāja I. Rēķe

AICINU IZTEIKT VIEDOKLI PAR KOPĒJĀS
LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS NĀKOTNI
PĒC 2013. GADA
Lauksaimniecības komisārs Dačians
Čološs komitejas deputātiem prezentēja komisijas redzējumu par to, kādai ir jābūt Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), ejot
pretim 2020. gadam. Šis ziņojums ir svarīgs
ar to, ka parāda virzienu, kā Eiropas Komisija
vēlas veidot KLP pēc 2013. gada un piedāvā
3 iespējamos reformas veidus. Uzreiz vēlos
piebilst, ka ziņojums ir diezgan vispārīgs, jo
parāda tikai virzienu, kurā varētu tikt realizēta KLP reforma. Tā iemesla dēļ komisārs
D.Čološs saņēma ievērojamu kritiku no deputātiem, kuri vēlējās redzēt lielāku konkrētību un skaidrākus priekšlikumus, ņemot vērā

1. risinājums

to, ka KLP ir ļoti svarīga visiem dalībvalstu
pilsoņiem. Šo ziņojumu varētu vērtēt kā piesardzīgi pozitīvu Latvijai, jo tajā ir minēta
apņemšanās padarīt KLP taisnīgāku un objektīvāku. Tas pierāda, ka arī Eiropas Komisija šā brīža KLP uzskata par netaisnīgu pret
jaunajām dalībvalstīm. Katrā ziņā darbs pie
reformas ir sācies un mums visiem - politiķiem, diplomātiem, ierēdņiem un lauksaimniekiem - būs jāstrādā vienoti, lai sasniegtu
mūsu mērķus.
Lai arī ļoti īsi, bet ziņojumā komisija
piedāvā 3 iespējamos KLP reformas veidus,
kurus būtu nepieciešams izskatīt.

Tiešie maksājumi

Tirgus pasākumi Lauku attīstība

Attiecībā uz tiešo
maksājumu sadali starp
dalībvalstīm ieviest vairāk
objektivitātes (vienlaikus
nemainot pašreizējo tiešo
maksājumu sistēmu)

Nostiprināt
riska
pārvaldības
instrumentus
Attiecīgā
gadījumā
racionalizēt
un vienkāršot
pastāvošos
tirgus
instrumentus

Saglabāt virzienu atbilstīgi
vispārīgajai „veselības
pārbaudei”, proti, palielināt
finansējumu, lai risinātu
problēmas, kas saistītas ar
klimata pārmaiņām, ūdens
apsaimniekošanu, bioloģisko
daudzveidību, atjaunojamajiem
energoresursiem un inovācijām.

INFORMĀCIJA

2. risinājums

Attiecībā uz tiešo
maksājumu sadali starp
dalībvalstīm ieviest
vairāk objektivitātes,
kā arī paredzēt būtiskas
izmaiņas tiešo maksājumu
regulējumā.
Tiešos maksājumus veidotu
• bāzes likme — kā
ienākumu atbalsts,
• obligāts papildu
atbalsts par ekoloģiskiem
sabiedriskajiem labumiem,
izmantojot vienkāršus,
vispārīgus, ikgadējus
un ārpuslīgumiskus
pasākumus, pamatojoties
uz papildu izmaksām, kas
nepieciešamas šo pasākumu
īstenošanai,
• papildu fakultatīvs
maksājums, kas kā
kompensācija paredzēts to
apgabalu lauksaimniekiem,
kuros ir specifiski dabas
ierobežojumi;
• fakultatīvs saistītais
atbalsts konkrētiem
sektoriem vai reģioniem1.
Ieviest jaunu shēmu mazām
lauku saimniecībām.
Noteikt bāzes likmes
nepārsniedzamo robežu,
vienlaikus ņemot vērā arī
lielo lauku saimniecību
ieguldījumu nodarbinātības
sekmēšanā lauku apgabalos.

Attiecīgā
gadījumā
uzlabot un
vienkāršot
pastāvošos
tirgus
instrumentus

Pielāgot un papildināt jau
esošos instrumentus, lai
tos sekmīgāk sastatītu ar
ES prioritātēm, atbalstu
koncentrējot galvenokārt uz
vidi, klimata pārmaiņām un/vai
pārstrukturēšanu un inovāciju,
kā arī lai stimulētu reģionālās/
vietējās iniciatīvas.
Nostiprināt pastāvošos riska
pārvaldības instrumentus un
ieviest fakultatīvu ienākumu
stabilizācijas līdzekli, kas būtu
saderīgs ar PTO „zaļo kasti”, lai
kompensētu būtiskus ienākumu
zaudējumus.
Varētu paredzēt līdzekļu pārdali
starp dalībvalstīm, pamatojoties
uz objektīviem kritērijiem.

3. risinājums

Pakāpeniski izbeigt tiešos
maksājumus to pašreizējā
veidolā.
Tos aizstāt ar ierobežotiem
maksājumiem
par ekoloģiskiem
sabiedriskajiem labumiem
un papildu maksājumiem
par specifiskiem dabas
ierobežojumiem.

Atcelt
visus tirgus
pasākumus,
izņemot,
iespējams,
„traucējumu
klauzulas”,
kuras būtu
iespējams
aktivizēt
smagas krīzes
apstākļos.

Pasākumi tiktu galvenokārt
orientēti uz klimata pārmaiņām
un vides aspektiem.

Kā redzams, tad visi trīs piedāvātie varianti ir ļoti vispārīgi un svarīgākās lietas netiek
konkretizētas. Komisija ar priekšlikumiem gatavojas nākt klajā nākamgad, līdz tam konsultējoties ar dalībvalstīm un lauksaimniekiem.
Vēl viena lieta ziņojumā, uz kuru vēlos
vērst Jūsu uzmanību, ir priekšlikums apsvērt
ideju par to, kā tiktu noteikti griesti atbalsta
maksājumu lielumam, ko var saņemt viena
saimniecība. Ar tā palīdzību tiktu panākts, ka
atbalsta maksājumi tiek pārdalīti par labu mazākajiem lauksaimniekiem, tādējādi palīdzot
viņiem attīstīties un nodrošinot sabiedrībai
svaigu un labu pārtiku. Šis ir ļoti diskutabls
priekšlikums, un esmu droša, ka par to vēl
būs sagaidāmas intensīvas diskusijas.

Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka ir nepieciešama aktīva komunikācija starp politiķiem
un sabiedrības pārstāvjiem. Savā darbā gan
kā ministre, Saeimas un tagad Eiropas Parlamenta deputāte vienmēr esmu centusies informēt par savu darbu un uzklausīt dažādus
priekšlikumus. Būšu priecīga, ja pēc iepazīšanās ar pievienoto dokumentu nosūtīsiet
savu viedokli un priekšlikumus, lai es pēc
tam ar tiem varētu iepazīties un informēt kolēģus par Latvijas lauksaimnieku nostāju.
Ar cieņu, Sandra Kalniete
Sīkāka informācija par KLP ir publicēta arī Lauku tīkla mājaslapā: http://www.
laukutikls.lv/kopeja_lauksaimniecibas_politika_klp/1550-dari_zinamu_eiropas_komi-

sijai_savu_viedokli_par_kopejas_lauksaimniecibas_politikas_nakotni.
Dari zināmu Eiropas Komisijai savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas
nākotni, sūtot to uz e-pastu: laukutikls@llkc.
lv vai pievienojot komentāru Lauku tīkla mājaslapā rakstā “Dari zināmu Eiropas Komisijai savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni!”!
Var iesniegt arī rakstiski Salas novada pašvaldībā 207. kabinetā lauku attīstības speciālistei.
Lauku attīstības speciāliste L. Kadžule

NODOKĻU MAKSĀTĀJU
ZINĀŠANAI

Informācija nodokļu maksātājiem,
kuri iesniedz jebkādas nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu
dienestā.
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk –
VID) informē:
Sākot ar 2011. gada 1. janvāri nodokļu un informatīvās deklarācijas jāsniedz
elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu (Likuma
„Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 98. un 99. punkts).
Papīra veidā nodokļu un informatīvās
deklarācijas līdz 2011. gada 31. decembrim
var sniegt:
 fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību;

nodokļu maksātāji, kuru juridiskā
adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta
pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma.
Lai kļūtu par EDS lietotāju, jāveic tiešsaistes reģistrācija EDS, izmantojot VAS
“Latvijas Pasta” vai VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegto e-paraksta
viedkarti vai jāaizpilda:
 līgums “Par elektronisko dokumentu
parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas pakalpojumus” (turpmāk – līgums) divos eksemplāros;
 iesnieguma forma;
 jāiesniedz jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
Līgums un iesnieguma forma ir pieejama
VID mājas lapā www.vid.gov.lv. sadaļā “Elektroniskā deklarēšanas sistēma” apakšsadaļā
“Kā kļūt par EDS lietotāju?” vai VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
Piecu darba dienu laikā, pēc līguma noslēgšanas VID reģistrēs Jūs kā EDS lietotāju
un uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta
adresi nosūtīs lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.
Lūdzu, neatlieciet līguma slēgšanu uz pēdējo brīdi!
Ja Jums rodas jautājumi par EDS līguma
aizpildīšanu, slēgšanu un sistēmas lietošanu,
informāciju varat saņemt jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā
vai zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898.
Avots: VID Nodokļu pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrs
Lauku attīstības speciāliste L. Kadžule
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LATVIJAS LAUKU SIEVIEŠU APVIENĪBAS 10. KONFERENCE
Novembrī Zemkopības ministrijā notika
Latvijas Lauku Sieviešu apvienības (LLSA)
10.konference “Sieviete – dvēsele un atbalsts
laukos”, kuru šogad organizēja un vadīja Salas novada pārstāvji. LLSA valdes priekšsēdētājas vārdā jāpasakās: Salas un Krustpils
novada pašvaldībām, Zanei Ozolai, Agrim
Grāmatniekam, Erikam Gruzniņam, Ralfam
Libertam, skolotājai Marijai Konstantinovai,
Madarai Briškai, Rūdolfam Studānam, skolotājai Rutai Jakovļevai, deju grupas „Kendī”
meitenēm un vadītājai Kristīnei Negrucai.
Daudzas konferences dalībnieces bija ieradušās novadu tautastērpos vai arī ar krāsu
akcentiem apģērbā: zemgalietes – zaļie toņi,
latgalietes - zilie toņi, kurzemnieces - sarkanie toņi, vidzemnieces - dzeltenie toņi.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs solīja, ka ministrija arī turpmāk atbalstīs LLSA,
un pieminēja, ne jau velti vīri sakot: “Uz
sievietēm mēs, lauku veči, varam paļauties –
kopā ar viņām tās lietas iet kalnup!” LLSA
jubilejā sveica Eiropas Parlamenta deputātes
Inese Vaidere un Sandra Kalniete, Lauksaim-

niecības un lauku attīstības komisijas locekle, un citas personas. Rakstniece Māra Svīre
visām vēlēja veiksmi un laimi un jokoja: “Senatnē domāja, ka pasaule turas uz trim vaļiem
vai trīs ziloņiem, bet mēs zinām, ka tā nav
taisnība! Pasaule turas uz sievietes pleciem.”
LLSA vadītāja Rasma Freimane uzsvēra,
ka dalībnieces arvien ir vēlējušās daudz uzzināt un čakli mācījušās, un par atbalstu jāteic
paldies profesorei Baibai Rivžai un Latvijas Lauksaimniecības universitātes docentei
Maigai Krūzmētrai. Par LLSA atbalstu tika
apbalvota Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, bijušais Atašienes pagasta
priekšsēdētājs Oļģerts Stalidzāns un biedrības Dore vadītāja Benita Spalviņa. Desmit
gadu laikā LLSA ir izveidojusies par stabilu un nopietnu sadarbības partneri Latvijas
Lauksaimniecības universitātei un Zemkopības ministrijai.
Biedrības sadarbības tīkls pārklāj visu
valsti. Kā struktūrvienības ir izveidoti 6 resursu centri un 12 informācijas vietas. Kopīgi
realizēti uzņēmējdarbību veicinoši un izglī-

UZSĀKTA SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS IZSTRĀDE
Eiropas
Sociālā
fonda
projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/113
„SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros Salas novada kultūras namā 1. decembrī tika organizēta Salas novada Attīstības programmas
2011. – 2018. gadam pirmā darba grupas sanāksme „Izglītība un sociālā aprūpe”. Darba
grupas sanāksmi atklāja Salas novada teritorijas plānotājs Pauls Grants, iepazīstinot
klātesošos ar Attīstības programmas būtību
un turpmākās novada attīstības nozīmi. Uz
sanāksmi bija ieradušies 20 cilvēki, kas pārstāvēja izglītības un sociālo sfēru, kā arī divi
pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace
Vilmane un projektu vadītāja Ilze Zubova,
kas uzstājās ar prezentāciju „Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. - 2016.
gadam Zemgales reģionā”. Pēc prezentāciju
noklausīšanās visi apmeklētāji tika aicināti
sadalīties četrās grupās.
1. grupa: D. Lugina (Biržu internātpamatskola), V. Puida (biedrība „Esparsete)”, J.
Kalniņa (Biržu internātpamatskola), V. Pazuha, (Biržu pamatskola) K.Sondors (Salas vsk.
11. kl. skolnieks);
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2. grupa: J. Riška (Salas vsk. direktore),
I. Levāne (Biržu internātpamatskola), R. Šķipare (Salas vsk. medmāsa), A. Grišule (Biržu
pamatskolas direktore), I. Beķers (Biržu psk.
sporta skolotājs), A. Kakarāne (Salas vsk. 12.
kl. skolniece);
3. grupa: A. Bārzdiņš (Salas nov. domes
priekšsēdētājas vietnieks), G. Paeglis (Salas
nov. deputāts) I. Gādmane (Salas nov. Sociālā dienesta vadītāja), D. Vilmane, I. Zubova
(Zemgales plānošanas reģions), A. Dauģis
(Salas vsk. 11. kl. skolnieks);
4. grupa: J. Boķis (b/n „Līkumi” direktors), V. Vanaga (Salas nov. deputāte), I. Gādmane (Salas nov. nekustamā īpašuma speciāliste), M. Stanka (Sporta klubs X3M), I.
Pastare (PII ”Ābelīte” iestādes vadātāja), A.
Grandāne (Salas vsk. 12. kl. skolniece).
Grupām tika uzdots uzdevums noteikt
stiprās puses, vajās puses, iespējas un draudus novada izglītības un sociālās aprūpes
nozarēm.
Grupu prezentācijās izglītības nozarē pie
stiprajām pusēm tika atzīmētas labas iespējas
interešu izglītībai un novada izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības iestāde, pamatskolas un vidusskola. Pie vājajām pusēm tika

tojoši projekti. Ir nodibināts Latvijas Lauku
sieviešu uzņēmējdarbības fonds un mājamatnieku pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
„Akorande”. Organizētas vasaras skolas.
Šajā nevalstiskajā organizācijā darbojas četri
tūkstoši sieviešu. No bijušā Jēkabpils rajona
visaktīvākās biedrības: ESPARSETE - Salas
novads, DORE - Krustpils novads.
Uz konferenci rokdarbnieces bija atvedušas parādīt šalles, cimdus, balles kleitas
un pēc pirts velkamos tērpus, mājražotāji –
maizīti, pīrāgus un sieru. Alūksnietes Skaidrītes Svaras vadītā rokdarbnieču pulciņa
mini izstāde rosināja daudzu interesi, jo bija
apskatāmi un aptaustāmi tādi adījumi, kādus
citur neieraudzīt. Salas novada rokdarbnieces
pārstāvēja Inga Dambrāne un Zinta Kazāka.
Daudzas konferences dalībnieces uz LLSA
sanāksmi atbraukušas pirmoreiz ar mērķi apskatīties, ko citas dara, iegūt pieredzi.
LLSA Jēkabpils nodaļas koordinatore
L. Kadžule

atzīmētas Biržu un Sēlpils ciemos trūkstošās
pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī sporta zāles nepieciešamība Biržos un skolēnu
sliktā nokļūšana līdz novada centram. Pie
draudiem visas grupas atzīmēja demogrāfijas
un emigrācijas problēmu. Pie iespējām tika
ierosināta Biržu sporta zāles celtniecība un
jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidošana Biržos un Sēlpilī, kas arī radītu jaunas
darba vietas.
Grupu prezentācijas sociālajā aprūpes
nozarē par stiprajām pusēm tika atzīts sociālais dienests, kas pieejams novada centrā
Salā un Sēlpils pagasta pārvaldē Sēlijas ciemā, kā arī b/n „Līkumi” un Biržu internātpamatskola. Pie vājajām pusēm grupas izvirzīja
dzīves līmeņa pazemināšanos, neatbilstošo
darbinieku skaitu sociālajā aprūpē un ierobežotās budžeta iespējas. Par draudiem tika atzīta maznodrošināto skaita palielināšanās un
bezdarbnieku skaita pieaugums. Pie iespējām
grupas piedāvāja izveidot dienas centrus un
sporta, mākslas un mūzikas skolu filiāļu atvēršanu, kā arī veļas mazgātavas un publiskās pirts izveidi.
Attīstības programmas ietvaros tiks organizētas arī „Vide, Kultūra un Tūrisms” un
„Ekonomika un infrastruktūra” darba grupas.
Interesenti var pieteikt savu dalību turpmākajām darba grupām pa tālruni 29209638 vai
rakstot uz e-pastu pauls@planosana.lv, vai
sūtot vēstuli Salas novada pašvaldībai: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads,
LV 5230.
Salas novada teritorijas plānotājs
P. Grants
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„LAUKI – VIDE, KUR
VĒRTS DZĪVOT”
Kopš 2001. gada maija Salas pagastā sāka
darboties vietējā iniciatīvas grupa, kura 2004.
gadā tiek reģistrēta kā sabiedriskā organizācija “Esparsete”, bet 2006. gada janvārī tiek
pārreģistrēta par biedrību “Esparsete”.
Biedrības galvenie darbības virzieni un
mērķi ir stiprināt ģimenes, meklēt iespējas
palīdzēt neaizsargātiem, atkarībā un problēmās iekļuvušiem cilvēkiem, sociāli aktivizēt
un izglītot lauku iedzīvotājus, veicināt lauku
sievietes personības attīstību, tās lomu sabiedrībā, darbā un ģimenē.
Biedrībā “Esparsete” aktīvi darbojas
vairāk kā 20 sievietes no Salas, Biržiem un
Viesītes.
Biedrības aktivitātes ir ļoti daudzveidīgas:
• pieredzes apmaiņas braucieni uz Aglonu,
viesošanās pie biedrības „Neaizmirstules”;
• ciemošanās Aknīstes „Sēļu mājā”, kur
iepazināmies ar maizes cepšanas tradīcijām;
• sadarbībā ar Salas novada sociālā dienesta vadītāju Initu Gādmani noorganizēta
bērnu nometne „Rotaļnieks”;
• sadarbībā ar lauksaimniecības konsultanti Ligitu Kadžuli, Salas kultūras namu un
Latvijas Lauku Sieviešu Apvienību (LLSA)
noorganizētas 2 vasaras pozitīvās pieredzes
skolas, kurās piedalījās sievietes no dažādiem Latvijas novadiem;
• 2010. gadā apstiprināts LEADER projekts „Mūsdienīgu telpu aprīkojums”.
Biedrības “Esparsete” lielākie sasniegumi
ir veiksmīgi realizētie projekti. Šogad biedrība “Esparsete” sadarbībā ar Helmutu Uldi
Putniņu un biedrību „Lauku partnerība Sēlija”
ES programmas LEADER+ Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” realizēja
projektu „Biržu dabas vērtības”.
Projekta ietvaros labiekārtoti divi avoti, uzlikts aizsargžogs un stends ar informāciju par
lapegli, kas Latvijā reģistrēta kā dižkoks. Kopējais projekta finansējums ir 4 981,42 LVL.
Oktobrī notika biedrības „Esparsete”
kopsapulce. Tika izvērtēti iepriekš paveiktie
darbi, izanalizēti realizētie projekti un runāts
par jaunām idejām, jaunām iecerēm, jauniem
darbības veidiem. Viens no aktuālākajiem
jautājumiem bija biedrības valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. Ar kopsapulces lēmumu par
jauno biedrības „Esparsete” valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Vaira Puida.
Pateicos visām Salas, Biržu un Viesītes
Esparsetēm, Ligitai Kadžulei, Vijai Pazuhai,
Initai Gādmanei, Salas KN un Biržu TN darbiniekiem, Biržu pamatskolas kolektīvam un
Salas novada pašvaldībai par sadarbību un
atbalstu.
Biržu TN direktore I. Gasiņa

SALAS JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVAM BŪS JAUNI TĒRPI!
Ir noslēgusies portāla „labiedarbi.lv”
novembra mēneša akcija – finansējuma piedāvājums labu ideju un darbu īstenošanai.
Pirmkārt, paldies akcijas rīkotājiem par šo
doto iespēju pārliecināt citus, ka ar atsaucību un labo gribu var palīdzēt īstenot labas
lietas. Otrkārt, paldies Salas kultūras nama
māksliniecei Vairai Puidai, kurai doma pašiem piedalīties akcijā radās, balsojot un
atbalstot Krustpils pamatskolas labo darbu
ideju. Un trešais vislielākais paldies ir visiem tiem, īpaši Sandrai Lobeiko, Vijai Rudzītei un pašiem dejotājiem, kuri palīdzēja

iegūt 5269 balsis, lai ideja īstenotos.
Mēs ļoti lepojamies ar jauniešiem, kas
paši rīkojas, nevis tikai prasa. Tāpat kā mazam bērnam paša nopelnītai kabatas naudai
ir cita vērtība, arī jauniešiem, dejojot pašu
„izcīnītos” tērpos, būs lielāks prieks un gandarījums.
Rosinām arī citus meklēt iespējas piesaistīt papildus līdzekļus, jo tas nemaksā neko,
tikai labo gribu. Mēs jūs arī atbalstīsim, cik
spēsim!
Uz tikšanos koncertos!
Salas KN direktore Z. Ozola

Ziemassvētki sākas sirdī...

Pirmās Ziemassvētku noskaņas jau jaušamas Salas kultūras namā. Pirmajā Adventes svētdienā, aizdedzot pirmo svecīti, tika
atklāta tradicionālā Ziemassvētku izstāde
– tirdziņš. Bija
viss, lai apjaustu svētku tuvumu - smaržoja
piparkūkas un
karstvīns, aiz
loga jau pirmais
sniegs, nedaudz
flautas melodijas un kāds dzejolītis... jo pats
galvenais, kas
silda sirdis, ir
šeit apskatāmās
čaklu roku darinātās lietas –
priekam, skaistumam, mīļām
dāvanām.

Izstāde – tirdziņš vēl ir apskatāms līdz 17.
decembrim, darba dienās plkst.13.00-18.00.
Salas KN direktore
Z. Ozola

NOVEMBRA PASĀKUMI B/N „LĪKUMI”
„Vai tu zini, kas ir Latvija?”
Ar šādu jautājumu 18. novembrī tika atklāts svinīgais pasākums bāreņu namā „Līkumi”. Bērni atbildes uz šo jautājumu deva
savos priekšnesumos, ko palīdzēja sagatavot
audzinātājas Ziedīte Ugaine, Rasma Vilcāne,
Aina Purniņa.
Savu priekšnesumu sniedza vidējās
audzēkņu grupas dejotāji, ko vada Vika
Vanaga.
Tautumeita iepazīstināja svešzemnieci ar
Latvijas novadiem - Latgali, Zemgali, Kurzemi, Vidzemi.
Ieradies bija arī Sprīdītis ar Lutausi no A.
Brigaderes lugas. Bērni uzzināja arī teiku par
Rīgas baznīcas torņa gaili.
Un kā vienmēr Sprīdītis bija noilgojies
pēc mājām. Vai zini, ka laimīgā zeme ir mājas – mūsu dzimtene!
Savās svētku izjūtās dalījās arī meitenes
no b/n „Līkumi”.
„Tēvu zeme, tēvu zeme”, ar šiem vārdiem
ir iets cīņā, un viņi nevar palikt tikai vārdi.
Pirms 92 gadiem skarbā rudenī tika izcīnīta Latvijas brīvība. Mums ir sava zeme, kas

jāveido tālāk. Novembra krēslā tiek iedegtas
desmitiem un simtiem sveču. Mazo liesmiņu kļūst aizvien vairāk līdz tās pārvēršas
zvaigžņu upē, kas plūst uz varoņu piemiņas
vietām. Tā tumsā izgaismojās mūsu sirdsdegsme un kļūst par mūsu stiprāko ieroci. Šī
zeltītā gaisma lai mirdz un rada prieku mums
visiem.” ( Ineta Kivrina, 15 g.)
„Es svētkos jutos ļoti priecīga, jo ar mani
kopā bija draugi. Svētkos bija ļoti jautri, daži
skaitīja dzejoļus, mēs dejojām un spēlējām
teātri. Es svinu šos svētkus, jo tie ir mūsu
Latvijas svētki. Tā ir arī mana dzimtene, un
es te esmu piedzimusi. Mani vecāki arī ir latvieši. „Līkumi” tagad ir manas mājas.” (Līga
Šteina, 11 g.)
B/n „Līkumi” viesojās meitenes no radošās darbnīcas.
27. novembrī bāreņu namā „Līkumi” viesojās brīvprātīgo meiteņu grupa no Jēkabpils
ar radošo darbnīcu.
Bērniem tika mācīts darināt:
• matu sprādzes, aproces;
• brošas – piespraudes, vērt pērlītes, veidot dažādas rotaslietas.
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PII “ĀBELĪTE”
Bērnu atsaucība bija liela. Piedalījās ne tikai meitenes, bet interesi izrādīja arī
zēni un veidoja darbiņus savām audzinātājām, skolotājām un savām draudzenēm.
17. decembrī sadarbībā ar mākslas salonu „Pie
Sīpolnieka” notiks bāreņu
nama „Līkumi” audzēkņu
zīmējumu izstāde „Mani
Ziemassvētki”.
B/n „Līkumi” metodiķe
Z. Ugaine
Radošajā darbnīcā iesaistās
gan meitenes, gan zēni.

MĀRTIŅDIENA PII „ĀBELĪTE”
„Kas skanēja, kas žvadzēja
Manas sētas pagalmā ?
Tur sajāja Mārtiņbērni
Ar sudraba zobeniem.”
Mārtiņi - 10. novembris - ir vieni no līksmākajiem svētkiem, jo šajā laikā beidzas klusais veļu laiks un sākas ķekatās jeb budēļos
iešana. Arī mēs, PII „Ābelīte” darbinieki un
bērni, katru gadu esam sagaidījuši šos svētkus ar jautrām rotaļām, mīklu minēšanu un
cienastu celšanu galdā. Šogad Mārtiņnedēļas
galvenais pasākums bija Mārtiņtirgus. Bērni,
skolotāju iedvesmoti un vadīti, bija gan zīmējuši, līmējuši, veidojuši Mārtiņa gailīšus, gan
gatavojuši tematiskus rotājumus grupas telpām, gan gādājuši preces tirgošanai, gan gatavojuši maskas, mācījušies tautasdziesmas,
rotaļas un dziesmas prezentācijai. Un lielā
andelēšanās varēja sākties! Klāt bija arī Mārtiņdienas simbols - gailis, kurš kopā ar tirgus
saimnieci aicināja visus uz jautro pasākumu.
„Sanāciet, sanāciet,
Savu preci izrādiet,
Mārtiņdienas tirgus jauks,
Tas Jums ļoti patiks, draugi!”
Lai labāk varētu iepazīties ar piedāvājumu, katrai grupai bija uzdevums - izreklamēt
savu preci. Pirmie ar dziesmu “Kas tie tādi,
dziedātāji” uzstājās un mūsu sirsniņas iepriecināja „Saulīšu” grupas bērni skolotāju Daigas
un Daces Jablonsku vadībā. Visas dziesmas
un rotaļas mācīja un muzikālo pavadījumu
spēlēja mūzikas skolotāja Ruta Jakovļeva. Arī
gailītis bija gandarīts, brangi šogad izauguši
jaunie lopiņi, un interesantas kastītes ar dzīvnieku attēliem tika piedāvātas.
Un cik daudz skaistu podu bija „Kamenīšu” grupiņā! Saimnieces (skolotājas
Elīna Buša un Ineta Millere) izrādīja visus sava amata stiķus un niķus, savukārt
bērni - pirkšanas un pārdošanas prasmi
rotaļās „Es esmu podnieks” un „Laba
mana podu māte”.
Visu vasaru un rudeni cītīgi strādājuši,
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dažādus dārzeņus sev un citiem ziemai gādājuši bija „Taurenīšu” grupas bērni skolotāju
Lilitas Treikales un Irinas Froļenkovas vadībā. Tagad dziedāja „Rudens dziesmu”, rādīja
savu veikumu un visus aicināja: „Burkāni ir
veselīgi, ēdiet burkānus no rīta, pusdienās un
vakarā, tie dod spēku palēkāt!”
„Cālēnu” grupas stendam neviens nevarēja vienaldzīgi paiet garām. Ak, šīs kairinošās smaržas vilināt vilināja! Ikdienā čaklie un
centīgie bērni un viņu skolotājas Ilga Nešpore
un Valentīna Valaine bija pārtapuši par konditoriem. Viņu izpildījumā skanēja dziesma
„Cepu, cepu kliņģerīti” un rotaļa „Beķercepti
kliņģerīši”. Interesantā reklāma mūs visus
vēl vairāk pārliecināja, ka viņu kliņģeri ir ne
tikai smaržīgi, bet arī garšīgi.
Cik krāšņs un izdomas bagāts piedāvājums bija „Zīļukiem” un viņu skolotājām
Sandrai Žagarei un Kristīnei Upmalei! Un
šī burvīgā deja ar puķītēm! Tā gribējās pasmaržot un acis pamielot! Tad sākām izbaudīt

VISLABĀK SVĒTKUS
IZJUST, KOPĀ ESOT!
Tāpat kā visā valstī, arī Salas novada PII
,,Ābelīte” Latvijas proklamēšanas 92. gadadienas svinības atzīmēja, kopā esot, ar dziesmām, tautasdziesmām, dzejoļiem un svētku
sajūtu sirdī. Katra grupiņa bija sagatavojusi
nelielu prezentāciju par savu valsti: ,,Saulītes” (2. jaun. gr.) dziedāja dziesmas, ,,Taurenīši” (vec. gr.) savā prezentācijā sniedza
ieskatu par Rīgas torņu vēsturiskumu, ,,Kamenītes” un ,,Zīļuki” (vid. gr.) ar tautasdziesmu palīdzību aprakstīja Latvijas dabas skaistumu, ,,Cālēni” (sag. gr.) stāstīja dzejoļus un
iepazīstināja bērnus ar nozīmīgākiem valsts
simboliem un ievērojamākiem cilvēkiem
valsts vēsturē.
Lai raisītu lielāku prieku un lepnumu par
valsts dzimšanas dienas svinībām, PII ,,Ābelīte” saviem mazajiem ābolēniem bija sagatavojusi svētku kliņģerus.
PII ”Ābelīte” skolotāja E. Buša
andelēšanās jautrību. Tika mainīts, pirkts par
tautasdziesmu, pārdots pilnīgi viss uz tirgu
atvestais.
Neiztrūka arī pārsteigumi. Patiesu prieku
bērniem sagādāja Budēļu ierašanās, kas ar lielo
troksni atvaira ļaunos garus un nes mājās auglību, laimi un svētību. Sanākušie Mārtiņbērni
bija tik naski uz rotaļām un dejām, ka mūsu
bērnudārzam svētības pietiks līdz nākamajiem
Mārtiņiem. Ķekatnieki centās paredzēt arī
laika apstākļus tuvākajā un tālākajā nākotnē,
ieklausoties tautas ticējumos, uzdeva mīklas,
izrādīja savas skaistās maskas. Budēļu lomās
šogad iejutās Salas vidusskolas mūzikas skolotāja Ilze Gaidele, 4. klases bērni un viņu skolotāja Marija Konstantinova. Milzīgs paldies!
Paldies arī visiem, kas ar labām domām un darbiņiem mums palīdz ikdienā un arī svētkos!
PII „Ābelīte” skolotāja I. Millere

SKOLAS DZĪVE

NOVEMBRIS – LIELĀKO SVĒTKU LAIKS LATVIEŠIEM
Ar šādu devīzi Salas vidusskolā mēneša garumā noritēja pasākumu cikls,
veltīts Latvijas 92. dzimšanas dienai. Jau
no 1. novembra skolas 1. stāva vestibila
noformējums (skolotāju Solvitas Varkales
un Daces Tropas veikums) mūs visus aicināja domāt un noskaņoties valsts svētkiem. Arī grāmatu izstādē „Manas mājas
ir Latvijā” skolas bibliotēkā visu svētku
mēnesi varēja aplūkot un pāršķirstīt tās
grāmatas, kuras stāsta par svarīgākajiem
vēsturiskajiem notikumiem Latvijā pēdējos 100 gados.
Taču tā īsti par svētkiem sākām domāt
jau labu laiku pirms novembra, jo sākām
gatavoties ierindas skatei 5 - 12. klasēm.
Un pēc daudzu gadu pārtraukuma 9. novembrī visi varēja parādīt, ko prot. Doma
par šādu pasākumu radās skolas direktora
vietniecei audzināšanas darbā Intai Kozlānei jau 2007. gadā. Šogad, sadarbojoties
viņai, skolas Jaunsargu organizācijas vadītājam Normundam Pastaram un sporta
skolotājam Pēterim Krastiņam, beidzot
iecerētais īstenojās. Skolēni kopā ar klašu audzinātājiem bija padomājuši gan par
vizuālo noformējumu, gan izvēlējušies
komandai nosaukumu, gan trenējušies
soļot, pagriezties, sasveicināties, iziet no
ierindas. Prasmes vērtēja neitrāla un kompetenta žūrija: Normunds Pastars (Jaunsargu organizācijas vadītājs), Irēna Sproģe (Salas novada priekšsēdētāja), Diāna
Stivriņa un Inga Fiļova (Valsts policijas
pārstāves), Janīna Riška (Salas vidusskolas direktore), Pēteris Krastiņš (Salas
vidusskolas sporta skolotājs). Žūrijas sa-

stāvā bija arī Goda viesis - cilvēks, kura
dzimtas saknes cieši savijušās ar mūsu
valsts vēsturi, Jānis Vasarietis. Viņš nedaudz atgādināja klātesošajiem vēsturi,
pauda savu skatījumu uz notikumiem, kas
saistīti ar Lāčplēša dienu.
Visas komandas saņēma pateicības un
diplomus, bet par uzvarētājiem kļuva 6.
un 12. klases komandas. Paši labākie, 6.
klases komanda, ieguva ceļojošo kausu.
Novada priekšsēdētājas sarūpētās balvas
saņēma arī labākie komandieri Lauris Podnieks (12. klase) un Egija Paslauska (6.
klase).
Gaisotne zālē bija svinīga un ļoti labvēlīga. Līdzjutēju tribīnes lepojās ar plakātiem, skanēja mūzika, un komandu dziedājumu kuplināja bungu skaņas.
Īpaši pacilāta atmosfēra valdīja, kad
pasākuma sākumā visas komandas uzrunāja skolas direktore Janīna Riška. Tieši tad,
manuprāt, sasveicināšanās skanēja īpaši braši un lepni.
11. novembrī, Lāčplēša dienā, skolas
novadpētnieki un viņu skolotāja Pārsla
Stirna visus aicināja uz piemiņas brīdi
Auzānu kapos. Tur pie dižkareivja Edgara Ozoliņa kapa 12. klases skolniece
Elita Apine nolasīja savas klases biedrenes Agneses Grandānes eseju par Edgaru
Ozoliņu. Bet Artūrs Pastars no 11. klases, jaunsargu pārstāvis, aicināja visus
klātesošos godināt ar klusuma brīdi gan
kritušo dižkareivi, gan visu Latvijas karavīru piemiņu. Svecīšu liesmiņām plīvojot,
katrs izdomāja savu domu par Latviju un
savu vietu tajā...
Latvijas
dzimšanas
dienas nedēļa katrā klasē
iesākās ar klases stundu „Es dzīvoju Latvijā”.
Skolēni kopā ar saviem
klases audzinātājiem runāja par vēsturiskajiem
notikumiem gan tālajā
1918. gadā, gan tuvākā
pagātnē. Tika noskaidrots,
ko katrs zina par valsts
simboliku, likumiem un
valsts pārvaldi, kā arī runāts par jēdzienu „patriotisms” un „demokrātija”
izpratni. Netika aizmirsti
arī jautājumi par Latvijas dabu, kultūru, zinātni,
ievērojamām vietām un
sabiedriski politiskajiem
notikumiem.
16. novembrī skolas

jaunās korespondentes no 9.b klases Sintija Āriņa, Linda Matiko un Evija Burtina
rādīja savu sagatavoto prezentāciju „Mans
vēlējums Latvijai”. Tajā meitenes bija apkopojušas mūsu skolas skolēnu un skolotāju vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā. Kā
pašas meitenes atzina: „Mums pašām bija
ļoti liels prieks lasīt novēlējumus. Veidojot prezentāciju, mēs sapratām, ka, lai gan
Latvija nav liela valsts, mums ir ar ko lepoties – Baltijas jūra, daba, Dziesmu svētki,
tauta, katra cilvēka dzimtā puse. Mēs lepojamies ar savu valsti!”
Protams, kā jau katru gadu, Latvijas
dzimšanas dienai bija sagatavots arī mūsu
skolēnu svētku koncerts. 17. novembrī
dziesmās un dejās izskanēja gaišas domas
par Latviju un tās cilvēkiem. Skolas direktore Janīna Riška savā uzrunā mums visiem vēlēja sirdīs un darbos nest lepnumu
par savu valsti un tautu.
Pēc emocionāli bagāti pavadītajām
valsts svētku brīvdienām skolā notika vēl
viens pasākums – konkurss sākumskolai
„Ko tu zini vai mini par Latviju” 26. novembrī. Skolas Eiropas kluba biedri Melita
Rozentāle, Lauma Kalniņa, Emīls Feldmanis, Lāsma Balode un Baiba Strode (visi no
8. klases) bija sagatavojuši gan teorētiskus,
gan praktiskus uzdevumus par latviešu
mūziku, dabu, tradīcijām, sportu un ievērojamiem cilvēkiem. Mazie skolēni bija
ļoti centīgi gatavojušies šim pasākumam
(protams, ar savu klašu audzinātāju lielu,
lielu palīdzību un atbalstu), pildot mājas
darbu – klases pieteikumu, zīmējot atpazīšanas zīmes un plakātus līdzjutējiem. Atsevišķos konkursos komandas parādīja, cik
labi zina latviešu tautasdziesmas, kādas rotaļas prot. Pasākumu vadīja un vērtēja paši
Eiropas kluba biedri, bet viņiem palīdzēja
un padomus deva kluba vadītāja skolotāja
Inese Sauska.
Ko mēs guvām, noslēdzoties pasākumu ciklam? Skolēni varēja rādīt savas
zināšanas stundās un konkursos, demonstrēt prasmes soļojot, dziedot, dejojot un
zīmējot, kā arī izjust lepnumu un vienotību ar savu zemi. Pieaugušie atcerējās
savus skolas laikus un juta gandarījumu
par bērniem. Visi kopā izbaudījām to īpašo sajūtu, kas valda pasākumos, kuros
esam visi kopā.
Salas vsk. bibliotekāre E. Kakarāne,
Salas vsk. direktores vietniece
audzināšanas darbā I. Kozlāne,
Salas vsk. jaunie korespondenti
L. L. Gruzniņa, S. Āriņa, L. Matiko,
L. Muhamadijeva
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BIRŽOS

BIRŽU LEPNUMS – 2010 LAUREĀTI
Jau otro gadu pēc kārtas Biržu Tautas namā notiek pasākums ar nosaukumu
«Biržu lepnums». 17. novembrī par dažādiem nopelniem tiek sveikti vietējie cilvēki, kuri izvēlēti pēc iedzīvotāju un Biržu
pamatskolas skolēnu balsojuma.
Pasākumā uzstājās Biržu pamatskolas
skolēni ar patriotiskām dziesmām un dzejas lasījumiem.
Šogad balvas pasniedza vairākās nominācijās:
- nominācija ,, Labā sirds” piešķirta
Vijai Šmuidriņai;
- nominācija ,,Mūža devums” piešķir-

ta Astrīdai Beķerei;
- nominācija ,,Vairāk,
nekā prasa pienākums”
piešķirta Valentīnai Gorodņičajai;
- nominācija ,,Atbalsts
jauniešiem” piešķirta Mārtiņam Stankam.
Biržu TN direktore
I. Gasiņa un
Biržu psk. bibliotēkas
vadītāja V. Pazuha

MĀRTIŅDIENAS
JAMPADRACIS BIRŽU
PAMATSKOLĀ
Neparasti sākās 10. novembra rīts Biržu
pamatskolā. Skolas gaiteņos bija manāmi
maskās tērpti skolēni - lāči, vāveres, zaķi, peles, čigānietes, saimnieki, saimnieces.
Skolas zālē galdus bija klājuši tirgotāji.
Bagātīgs bija cepumu, maizīšu, kūku, pīrāgu, ābolu klāsts. Varēja nobaudīt svaigi spiestu burkānu sulu. Čigānietes piedāvāja pirkt
rotaslietas – krelles, rokassprādzes. Katrs
varēja atrast savam maciņam un vēlmēm atbilstošu pirkumu. Tirgošanās gāja no rokas.
Liela daļa savu preci veikli iztirgoja un devās
iepirkties pie citiem tirgotājiem. Kā jau tirgū,
kņada bija liela. Varēja iet rotaļās un arī uzdejot. Pasākums bija izdevies – bija apmierināti
gan tirgotāji, gan pircēji.
Biržu TN direktore I. Gasiņa un
Biržu psk. bibliotēkas
vadītāja V. Pazuha

NĀC AR MANI
PADEJOT
Tā varētu nodēvēt danču vakaru Biržu
TN, kas kopā pulcēja Biržu bērnus un jauniešus, viesus no Bērnu jauniešu centra un Vīpes
pamatskolas.
Zāli pieskandināja tautas instrumentu
skaņas, un Vita Talla ievadīja daudzos ieinteresētos dejot gribētājus etnogrāfisko rotaļu pasaulē. Neviens nepalika sēžot malā,
dejoja liels un mazs. No aktīvās dejošanas
bērniem vaigos bija sārtums un acīs prieka
dzirkstele.
Visiem bija iespēja iepazīt latviešu rotaļdejas, uzspēlēt dažādus mūzikas instrumentus un sastapt jaunus draugus, kā arī labi
pavadīt laiku.
Biržu TN direktore I. Gasiņa un
Biržu psk. bibliotēkas
vadītāja V. Pazuha
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PASĀKUMI

LĀPU GĀJIENS BIRŽOS
2010. gada 11. novembrī pie Biržu
pamatskolas pulcējās skolotāji, skolēni,
skolēnu vecāki, Biržu iedzīvotāji, lai dotos
lāpu gājienā. Tika aizdedzinātas lāpas, svecītes un gājiens varēja sākties. Kā uguns
upe tas virzījās uz gala mērķi – diviem
akmeņiem ceļa malā, kas ir Biržu kauju
liecinieki, uz piemiņas vietu brīvības cīņu
dalībniekiem.
Skanēja dziesmas un stāstījums par Lāčplēša dienu, par Biržu kauju pie mācītājmuižas. Klusuma brīdis un mirklis pārdomām
par skaisto, dārgo un svēto Dzimteni – Latviju, par tās varoņiem un mūsu sarkanbaltsarkano karogu, par kura brīvu plīvojumu
ziedotas ļoti daudzu cilvēku dzīvības.
Paldies visiem, kuri atbalstīja gājienu
ar savu klātbūtni!
Biržu TN direktore I. Gasiņa
Biržu psk. bibliotēkas
vadītāja V. Pazuha

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
18. novembra vakarā Biržos pulcējās
cilvēki ar svecītēm rokās, lai izgaismotu
Biržus šai tumšajā rudens laikā. No svecītēm izveidojām Latvijas kontūru un
apkārt tai kā daudzkrāsainas zvaigznītes
iemirdzējās cilvēku noliktās sveces, kā
mīlestības, cieņas un cerības apliecinājums mūsu valstij.
Kopā sanākušie cilvēki pavadīja laiku, cienājoties ar miežu putru, siltu tēju.
Tika dziedātas dziesmas un spēlētas rotaļas. Pie Biržu TN dega kopīgs ugunskurs, kura liesmas sildīja gan sirdis,

gan prātus. Stāvot plecu pie pleca, kopā
dziedājām Latvijas himnu, vienojoties
ar latviešiem Latvijā un visā pasaulē.
Pasākuma noslēgumā debesīs uzplaiksnīja svētku salūts.
Tauta ir tik stipra, cik stipri garā ir
viņas cilvēki.
Biržu TN direktore I. Gasiņa
un Biržu psk. bibliotēkas
vadītāja V. Pazuha

„LATVIJA –
TAVA UN MANA...”
„Teic – kur zeme skaistākā?
Te, kur smilgas zied.
Teic – kur skarbā zeme tā?
Te, kur akmens dzied.”
/A. Krūklis/
„Gaismas vārds Latvijai”.
Novembra vakari ir raksturīgi ar savu
tumsu, kuru ir jāpieņem un jāpārdzīvo. Ir
jādzīvo ar domu, ka aiz tumsas drīz sekos
gaisma. 11. novembra vakarā Lāčplēša dienā
pagasta iedzīvotāji pirmo reizi tika aicināti
sanākt kopā dažādās pagasta vietās, lai aizdedzinātu svecītes – mūsu tautas vēsturei, piemiņai, mūsu tautas nākotnei. Paldies visiem,
kas atbalstīja šo ieceri. Lai sveču liesmiņas
iedegas arī nākamajā rudenī.
Svētku koncerts „Latvija – tava un
mana…”
20. novembrī svētku noskaņojums pildīja
Sēlpils pagasta kultūras nama telpas. Salas
novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
uzrunāja visus klātesošos, sveicot Latvijas
Republikas 92. dzimšanas dienā.
Ar dziesmu, deju un dzeju pagasta amatierkolektīvi pauda savu cieņu un mīlestību
pret savu Latviju. Koncertu muzikāli kuplināja Jēkabpils A.Žilinska mūzikas skolas
saksofonistu kvartets pedagoga Jāņa Briškas
vadībā. Vēlreiz paldies visiem kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par ieguldīto darbu.
Paldies Salas novada domei un Sēlpils pagasta pārvaldei par atbalstu. Paldies visiem skatītājiem, kuri ar savu klātbūtni un attieksmi
palīdzēja radīt svētku noskaņu.
Sēlpils KN direktore A. Gerasimova
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PASĀKUMI decembrī, 2010

Decembra jubilāri
Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien –
Gadus tāpat kā vēju,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!
60 gadi
Astra BALODĪTE
Mārīte MULAKA
Nikolajs PETROVSKIS
65 gadi
Gunārs ADIJĀNS
Marats MUHAMADIJEVS
Valda PAEGLE
70 gadi
Ārija KARSONE
Romualds SKRINDA
Mārīte UZOLIŅA
Inta VĪTOLA

Līdz 17.
decembrim

Salas KN

17.12.2010.
Plkst. 19.00

Salas KN

20.12.2010.
Plkst. 12.00
21.12.2010.
Plkst. 11.00

Pie Biržu
TN
Salas KN

22.12.2010.
Plkst. 15.00

Sēlpils KN

23.12.2010. Biržu TN
Plkst. 14.30.
25.12.2010. Salas KN
Plkst. 22.00

25.12.2010.
Plkst. 22.00
27.12.2010.
Plkst. 12.00

Biržu TN

01.01.2010.
Plkst. 01.00

Salas KN

Ziemassvētku izstāde – tirdziņš
„Ziemassvētki sākas sirdī...”
(adventes vainagi, Ziemassvētku rotājumi un mīļas dāvanas)
Izstāde-tirdziņš darbojas darba dienās no plkst. 13.00-18.00.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
„Vienai svecei, otrai svecei,
īsai svecei, garai svecei
danci apkārt sāciet!”
Bērnu egle
„Lācīša Pūka Ziemassvētki”
Lācītis Pūks aicina Salas pagasta pirmsskolas vecuma bērnus
kopā sagaidīt un svinēt Ziemassvētkus.
Bluķa vakars
Bluķa vilkšana, aizvadītā gada grūtumu un neveiksmju
sadedzināšana, rotaļās iešana.
Biržu pamatskolas Ziemassvētku pasākums
Ziemassvētku balle
Spēlē „Inga un Normunds”
Biļešu cenas: Ls 3,00
Iepriekšpārdošanā: Ls 2,50
Vietas pie galdiņiem var rezervēt Salas kultūras namā vai pa
tālr. 26012310, 65237870
Biržu pamatskolas Ziemassvētku pasākums
Mazo bērnu eglīte, karnevāls

Sēlpils KN

Gadumijas balle
Spēlē grupa „Rasa”
Biļešu cena: Ls 2,00
Vietas pie galdiņiem var rezervēt Salas kultūras namā
vai pa tālr. 26012310, 65237870

75 gadi
Zenta ABZALONE
Valdis DAMENAUSKIS
Anastasija KOLPAKOVA
Jānis MAZAREVIČS
90 gadi
Jekaterina IĻJINA

Novadā dzimuši:
Nez no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīts mazs
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!
Priecājamies kopā ar:
Solvitu Zvaigzni – Elksnīti un
Kasparu Elksnīti par meitiņas
Rēzijas piedzimšanu 8. novembrī.

10

Laimīt, mums Ziemassvētku mīļumu
dāvā un svecīti, gaiši kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej
un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu
sūti,
lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati
un svētība visiem mums būs!
Lai Ziemassvētku brīnums sasilda katru sirdi, nes prieku, mīlestību un
gaismu katrā mājā!
Visiem Salas novada iedzīvotājiem
pirmsskolas izglītības iestādes
„Ābelīte” kolektīva vārdā vēl
vadītāja I. PASTARE

Izdevumu veidoja referente Airita Volante
ar ESF projekta „Speciālistu piesaiste
Salas novada pašvaldībai” atbalstu.

Lai katram no Jums, mīļie Salas novada ļaudis, aizvien blakus ir savs sargeņģelis!
Lai jums katram izdodas sajust to dzīves daļu, kas piepildīs Jūsu dvēseles ar
prieku un palīdzēs kļūt laimīgākiem.
Vissirsnīgākie Ziemassvētku sveicini
uzņēmējiem, pašdarbības kolektīviem un
visiem simtlatu stipendiātiem. No tā, kas
izdarīts šodien, atkarīga rītdiena un tālākā
nākotne.
Vēlam Jums aizvadīt kluso Adventi
un sagaidīt Kristus dzimšanas svētkus ar
Mieru, Ticību, Mīlestību, Cerību.
Sēlpils pagasta pārvalde

Novadā miruši:
Sūra lāse acīs krājas,
Vaigam pāri slīd –
Tu vairs mājās nepārnāksi
Šovakar, ne rīt.
Jānis Vikmanis
(28.07.1932. – 29.11.2010.)

Izdevējs: Salas novada pašvaldība.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Iespiests: SIA “Erante”, Jēkabpilī, Brīvības ielā 212, tālr. 65230116.

