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Sasveicinies pats ar sevi, tad ej citus mācīt, tad ej citus izlabot, tad ej citiem dot labdienu. /Jānis Peters/

ŠAJĀ NUMURĀ:

Labdien, Jūsu mājās!
Viz pūpoli saulē, ledus upēs pazudis
kā nebijis, baltie stārķi atgriezušies un nav
nekādu šaubu - pavasaris klāt!
Pavasaris klāt arī ar dažādām skatēm
amatierkolektīviem- teātriem, vokālajiem
ansambļiem, dejotājiem un arī mazajiem
dziedātājiem. Kultūras darbinieki “Novada Vēstīs” ir aprakstījuši sīkāk, bet
kopumā jāsaka, ka mūsu kolektīvi skatēs
startēja ļoti atzīstami un par to ir patiess
prieks.
Mūsu cilvēki prot saturīgi pavadīt
laiku, pilnveido sevi un ar savu sniegumu
iepriecina citus. Protams, kā ikvienam
cilvēkam, arī pašdarbniekam, ir svarīgi,
lai viņa veikums tiktu pamanīts un novērtēts. Bet vissvarīgāk, lai cilvēks gūtu gandarījumu par savu veikumu.
Īpaša vēlme uzteikt PII “Ābelīte” mazās meitenes ar skanīgajām balsīm - Laumu Valeskalni un Sofiju Liepiņu, kur 17
bērnu konkurencē no Jēkabpils pilsētas
un novadiem Lauma ieguva augstāko novērtējumu un titulu “Cālis 2015”, bet Sofi-

ja bija otrā labākā un viņai tituls “Skanīgākais cālis”.
Paldies ikvienam, kas ar līdzdalību
amatierkolektīvos atpūšas no ikdienas
rūpēm un darbiem gūst gandarījumu ne
tikai sev, bet sagādā prieku arī līdzcilvēkiem. Protams, ka viņi ar sasniegumiem
un augstiem rezultātiem spodrina arī novada vārdu.
Marta mēnesis ir ne vien gaišs, jauks
un cerību pilns pavasara sākums. Pirms
66 gadiem 25.marts kļuva par ļoti krasu dzīves pagrieziena punktu daudzām
mūsu novada ģimenēm. 281 mūsu toreizējā Ābeļu (tagad Salas), Biržu un Sēlpils
pagasta cilvēku dzīves, sapņi, ieceres vienā mirklī sagruva un no Daugavas stacijas
sākās mokpilnais ceļš uz Krievijas attāliem rajoniem. Atceres pasākumos Salā
pie Auzānu kapsētas izveidotās piemiņas vietas un Daugavas stacijas pārsvarā
piedalījās novada skolu bērni. Kultūras
namu, bibliotēku darbinieku un bērnu
emocionālie dzejoļi, atmiņu lasījumi un

Es vēlos pienene būt,
Gozēties saulē,
Līgoties maigajās vēja šūpās,
Dzeltenos putekšņos
Krāsoties tavās lapās,
Apvīties vainagā,
Priecēt un satraukt
Un laimīgi smejot
Pacelties gaisā
Vieglās, baltās
Pūkās...
/Markuss Vilkaušs,
Salas v.-sk. 4.b kl./

SNIEGPULKSTENĪTES
Sniegpulkstenīšu zvani iezvana
sirdī
Pavasaris!
Un gluži kā ziedu valsī
Arī putni debesīs
Čivina pavasarīgu melodiju.
Gaišs kā uzlecošs saules stars,
Skanīgs kā vijoles trauslais
lociņš.
Un es skanēšu tikpat skaļi,
Tāpat kā sniegpulkstenīšu
zvani.
Iezvani sirdī pavasari!
/Līva Plociņa,
Salas v.-sk. 4.b kl./
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dziesmas visiem klātesošajiem lika iejusties senajos notikumos un cilvēku šausmīgajos piedzīvojumos. Pasākumā savu pārdzīvoto un piedzīvoto atmiņā atsauca arī
daži represētie. Vēsture ir jāzina un jādara
viss iespējamais, lai tā vairs neatkārtotos.
Dzīvē tā iekārtots, ka nekas nestāv uz
vietas. Arī laiks bezgalīgi ātri traucas uz
priekšu. Notikums seko notikumam un
bēdas mijas ar priekiem.
Klāt Lieldienas ! Ceru, ka ikviena ģimene būs atradusi iespēju kopā ar bērniem
un sev tuviem cilvēkiem pavadīt svētku
dienas saturīgi un labā noskaņojumā !
Priecīgas Lieldienas !
Irēna Sproģe

Salas novada domes
priekšsēdētāja

PAVASARA PUĶES
Pavasaris plūst
Pāri pļavām plūdi
Puķes plaukst
Paulis pukst Paulai:
Paskaties, pavasara puķes
plaukst!
Pienenes, petūnijas, prīmulas,
papardes...
Pavasara puķes pumpuros!
/Lauris Slīpais,
Salas v.-sk. 4.b kl. /

NOVADA DOMĒ

2015.gada 26.marta novada domes sēdē izskatīti un pieņemti
lēmumi šādos jautājumos:
• izpilddirektora ziņojums par paveikto
marta mēnesī (notika komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākumi;
noslēdzies iepirkums par apkures katla piegādi
un montāžu Biržu internātpamatskolā; darba
grupās tika aktualizēta Salas novada attīstības
programma; iesniegts projekts Meža attīstības
fondā: “Piesēdi, te vari PADOMĀT, PAVĒROT, PARUNĀTIES”; tika organizētas tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, lai piedalītos
ERAF projektā “Izaugsme un nodarbinātība”);
• par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Biržu ielā 6-16 atsavināšanu (uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.16 Biržu ielā 6, Biržos, Salas
pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu
– veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda);
• par nekustamā īpašuma „Sankaļi”
Salas pagastā atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu (atsavināt Salas novada
pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu
– zemes vienību „Sankaļi”, Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr. 56860020174, platība
- 0,5341 ha; apstiprināt nekustamā īpašuma
„Sankaļi”, Salas pagastā, Salas novadā nosacīto
cenu EUR 4065,16; privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt
minētā īpašuma atsavināšanu un rakstveidā
piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu zemes vienību „Sankaļi”, Salas pagastā, Salas novadā,
A.Ā. par šī lēmuma 2.punktā apstiprināto nosacīto cenu);
• par Salas novada domes 2013.gada
31.jūlija sēdes lēmuma “Par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Susējas ielā 12-6 atsavināšanu” un 2013.gada 26.septembra sēdes
lēmuma “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Susējas ielā 12-6 atsavināšanu un nosacītas
cenas apstiprināšanu” atcelšanu (atcelt Salas
novada domes 2013.gada 31.jūlija sēdes (protokols Nr.11, 5.punkts) lēmumu “Par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Susējas ielā 12-6 atsavināšanu” un 2013.gada 26.septembra sēdes (protokols Nr.14, 7.punkts) lēmumu “Par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Susējas ielā 12-6 atsavināšanu un nosacītas cenas apstiprināšanu”);
• par atļauju nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšanai Zemesgrāmatā (piekrist, ka
A.M. uz sava vārda nostiprina zemesgrāmatā
īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu “Siliņu stacija”, kadastra Nr.5686 009 0310, adrese
“Siliņu stacija”, Salas pagasts, Salas novads, kas
sastāv no 2 zemes gabaliem 0,7948 ha platībā
un 3 ēkām);
• par pirkuma līguma termiņa pagarināšanu (pagarināt A.B. 14.08.2012. pirkuma
līguma Nr.2012-08-09 pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 14.augustam);
• par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā (nodot bezatlīdzības
lietošanā biedrībai “Salas novada brīvprātī-
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go ugunsdzēsēju biedrība”, reģistrācijas Nr.
40008000969 uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne
ilgāk par 10 gadiem, kustamo mantu: vienu
lietotu ugunsdzēsēju automašīnu AC-40, ZIL
130, valsts reģistrācijas Nr.AT 4934; vienu lietotu automašīnu ZIL 131, valsts reģistrācijas
Nr.AT 4931);
• par īres un komunālo maksājumu parāda dzēšanu (atteikt Biržu internātpamatskolai norakstīt A.P. īres un komunālo maksājumu parādu EUR 426.83 apmērā);
• par finansiālu atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam (piešķirt EUR 100 leģionāru
atceres pasākuma organizēšanai);
• par struktūrvienības un jaunas amata
vietas izveidošanu (izveidot Salas novada pašvaldības administrācijā jaunu struktūrvienību - Salas novada Bērnu un jauniešu centrs;
izveidot jaunu amata vietu - jaunatnes lietu
speciālists, profesijas kods 2422 27, 0,5 slodzes,
amatalga EUR 350,00);
• par Salas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam esošā Rīcību un investīciju plāna aktualizāciju un apstiprināšanu
(aktualizēt un apstiprināt Salas novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam Stratēģiskās daļas „Rīcību plānu” un „Investīciju
plānu” 2015.-2017. gadam);
• par nekustamā īpašuma „Zemturi”
Salas pagastā sadalīšanu (atļaut J.K. sadalīt,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Zemturi”
Salas pagasts, Salas novads; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu,
platība 2,3 ha, jaunu nosaukumu „Upes pļavas” Salas pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība);
• par nekustamā īpašuma „Cīruļi” Salas
pagastā sadalīšanu (atļaut V.Š. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Cīruļi” Salas
pagasts, Salas novads; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, platība
1,5 ha, jaunu nosaukumu „Timotiņi” Salas
pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecība);
• par nekustamā īpašuma „Kalnaziedi”
Salas pagastā sadalīšanu (atļaut I.S. sadalīt,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Kalnaziedi” Salas pagasts, Salas novads; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu,
platība 2,1 ha, jaunu nosaukumu „Rieksti”
Salas pagasts, Salas novads, zemes lietošanas
mērķis – lauksaimniecība);
• par nekustamā īpašuma „Rozītes” Salas
pagastā sadalīšanu (atļaut I.Z. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Rozītes” Salas
pagasts, Salas novads; pirmajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu, platība 0,3 ha, apstiprināt jaunu nosaukumu – Ābeļu iela 4, Salas

pagasts, Salas novads (adrese Ābeļu iela 4,
Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230) un
apstiprināt jaunu zemes izmantošanas mērķi
- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme);
• par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Podvāzes iela 10”,
Salas pagastā (mainīt nekustamajam īpašumam „Podvāzes iela 10”, Salas pagasts, Salas
novads, kadastra Nr., platība 2,93 ha , zemes
lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo
māju apbūve, NĪLM kods 0601” uz jaunu lauksaimniecības zeme);
• par adreses un zemes lietošanas mērķa
maiņu nekustamajam īpašuma “Riesti” Salas pagastā (mainīt Salas novada pašvaldībai
piederošajām palīgēkām „Meža Riesti”, kadastra apzīmējums 5686 004 0139 004 šķūnisnoliktava) un 5686 004 0139 006 (pirts), kas
atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 004 0034
„Riesti”, Salas pagasts, Salas novads, adresi no
„Meža Riesti” Salas pagasts, Salas novads, LV5230 uz jaunu - „Riesti” Salas pagasts, Salas
novads, LV-5230; mainīt nekustamajam īpašumam „Riesti ”, Salas pagasts, Salas novads:
zemes vienības kadastra apzīmējums 5686 004
0139, platība 0,6192 ha, zemes lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūve,
NĪLM kods 0601” uz jaunu - lauksaimniecības
zeme; zemes vienības kadastra apzīmējums
5686 004 0034, platība 0,62 ha, zemes lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601” uz jaunu - lauksaimniecības zeme);
• par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Plāteri” Sēlpils pagastā
apstiprināšanu (apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Plāteri” Sēlpils
pagasts, Salas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējums, sadalīšanai; apstiprināt
1.projektējamai zemes vienībai (platība 1,55
ha) „Plāteri”, Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība un
apgrūtinājumus; apstiprināt 2.projektējamai
zemes vienībai (platība 18,0 ha) jaunu nosaukumu „Zemes Plāteri”, Sēlpils pagasts, Salas
novads, zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība un apgrūtinājumus);
• par Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnē „Ošāni” Sēlpils pagastā, Salas novadā (izsniegt VAS
„Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas
Nr.40003356530, juridiskā adrese Krustpils
iela 4, Rīga, „Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju Nr.3”, kas atrodas Salas novada
Sēlpils pagasta karjerā „Ošāni”);
• par medību tiesību nomas piešķiršanu
(piešķirt J.J. medību tiesību nomu uz 5 gadiem
no līguma parakstīšanas brīža līdz 2020.gada
25.martam 8 Salas novada pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās);
• par zemes nomas līguma slēgšanu
personiskās palīgsaimniecības vajadzībām
www.salasnovads.lv

INFORMĀCIJAI
(noslēgt ar Ņ.V. zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,43 ha platībā no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 002 0655 „Upesboķi” un ar A.J. zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,25 ha platībā no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 009 0257 „Mazozoli” iznomāšanu uz 5 gadiem personīgās palīgsaimniecības vajadzībām, zemes lietošanas
mērķis – lauksaimniecība, nomas maksa – 0,5
% no zemes vienības kadastrālās vērtības);
• par zemes nomas līguma slēgšanu (noslēgt ar A.K. zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,06 ha platībā iznomāšanu uz 5 gadiem
(bez apbūves tiesībām), zemes vienības „D/s
Dolomīts Nr.5/3-91”, kadastra apzīmējums
5686 005 0236, zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods
0601), nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības; noslēgt ar I.J. zemes
nomas līgumu par zemesgabala 0,5 ha platībā
iznomāšanu uz 5 gadiem no zemes vienības
„Lejas Bajāri”, Sēlpils pagasts, Salas novads,
kadastra apzīmējums 5690 005 0052, zemes
lietošanas mērķis - lauksaimniecība, nomas
maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās

vērtības);
• par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai un saistošo noteikumu apstiprināšanu (pasludināt Salas novada
administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Salas
pagasts un Sēlpils pagasts, par teritoriju, kurā
ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus; apstiprināt Salas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Par
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Salas novadā”);
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (anulēt S.S. un J.O. deklarēto dzīvesvietu
Viesturu ielā 11-12, Salā, Salas pagastā, Sala
novadā);
• par īres līguma pārslēgšanu (pārslēgt
īres līgumu ar 1 personu);
• par īres līguma izbeigšanu (izbeigt īres
līgumu ar 1 personu);
• par atteikumu piešķirt dzīvokli (atteikt
piešķirt dzīvokli 2 personām);
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu
(piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 9 personām);
• par izmaiņām Iepirkumu komisijas

sastāvā (atbrīvot no Iepirkumu komisijas
I.Pastari un R.Jakovļevu, ievēlēt par Iepirkumu
komisijas priekšsēdētāju juristi Z.Daņilovu un
komisijas locekli finansisti K.Jucīti);
• par grozījumiem Iepirkumu komisijas
nolikumā (izteikt nolikuma 3.2.punktu šādā
redakcijā: “3.2. Komisijas sastāvu apstiprina
Salas novada Dome, nodrošinot, lai Komisija
būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru
slēdz līgumu. Komisijas sekretāru, atklāti balsojot, ievēl Komisijas locekļi no sava vidus ar
vienkāršu balsu vairākumu. Sekretārs ir Komisijas loceklis.”);
• par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (piešķirt dzīvokli un noslēgt īres līgumu ar 1 personu)
Nākošā kārtēja domes sēde 2015.gada
30.aprīlī plkst.14.00.
* Salas novada domes sēdes protokoli publicēti mājas lapā www.salasnovads.lv sadaļas
„Novada dome” apakšsadaļā „Domes sēžu
protokoli”.
I.Rēķe
Personāla nodaļas vadītāja

Aicinām kļūt par audžuģimeni
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kurš palicis bez savas ģimenes, kļūstiet
par audžuģimeni.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai ja tas nav iespējams,
tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu,
jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma
kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie
(var pretendēt arī viens cilvēks), kas neatbilst
minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par
laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes
pienākumu veikšanai.
Kā kļūt par audžuģimeni?
Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot
personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz
iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes
statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus,

kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto
(personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa
beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu)
un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot
bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek
publicēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.
Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un to pašvaldību, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ievietošanu audžuģimenē.
Audžuģimene saņem materiālu atlīdzību
naudā par audzināšanā nodotiem bērniem (atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir 113,83 euro mēnesī neatkarīgi no audzi-

Zemessardzes
mācības Salas novadā

Cienījamie lauksaimnieki!

Saskaņā ar Zemessardzes 56.Kājnieku
bataljona 2015.gada apmācību plānu Salas
novada Ošānu karjerā un tā apkārtnē, 11.,
12., 18., 19.un 25.aprīlī, kā arī 09. un 10.maijā
bataljona zemessargiem ir plānots izvest dažāda veida mācības, kur tiks veikta praktiskā
šaušana ar strēlnieku ieročiem un izmantoti
imitācijas līdzekļi.
www.salasnovads.lv

Lauku bloku kartes un iesniegumus
varēsiet saņemt (papīra formā):
28.aprīlī
Biržu tautas namā
10:00 – 13:00
29.aprīlī
Sēlpils kultūras namā
10:00 – 13:00
Salas novada pašvaldības ad30.aprīlī
ministratīvajā ēkā 207. kabinetā 8:00 – 12:00

Uzziņām: 65237707, mob.t. 25460441
e-pasta adrese: ligita.kadzule@llkc.lv

nāšanā nodoto bērnu skaita), ģimenes valsts
pabalstu par katru bērnu, ikmēneša pabalstu
no pašvaldības katra bērna uzturam, kā arī
pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei
pašvaldības noteiktā apmērā, pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas palīdzību problēmu risināšanā.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.
Vairāk informācijas: www.bti.gov.lv, Sadaļā „Aktualitātes” un „Ārpusģimenes aprūpe”.
Salas novada bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30
līdz plkst. 17.00,
ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00
līdz 13.00,
Susējas ielā 9 (228.kab.), Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, tālrunis uzziņām:
65237704; 20267521.
Ārija Lokmane
Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Pateicība
Vēlos pateikties saviem mīļajiem draugiem par manas 80 gadu jubilejas pārsteigumu! Paldies Vaļai un Genādijam
Makrjakoviem, Intai un Jurim Klembergiem,
Ludmilai Vilciņai, Jurim Vanagam, Austrai
un Gunāram Kraukļiem. Mīļš paldies Jums!
Marta Vanaga
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Atceres pasākumi Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienā

25.martā Salas novadā notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti atceres brīži piemiņas vietā pie Auzānu kapiem
Salas pagastā un pie Daugavas stacijas Sēlpils
pagastā.
1949. gada 25. martā notika visplašākā
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un
citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. 1948. gadā komunistiskā partija gatavojās sākt veidot zemnieku kopsaimniecības
pēc Krievijas parauga. Latviešu zemnieki
nevēlējās labprātīgi atteikties no savas zemes.
Izsūtīšana skāra galvenokārt turīgo zemnieku
ģimenes, kurām bija labāk iekoptās saimniecības. Turklāt zemnieki bija galvenie nacionālo
partizānu atbalstītāji. 25.martā uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar
bērniem un sirmgalvjiem. No bijušā Jēkabpils

rajona vienas dienas laikā tika represētas un
izvestas uz Sibīriju bez tiesībām atgriezties 565
ģimenes, kurās bija arī mazgadīgi bērni. Kopā
tika izvesti 1670 cilvēki. Cilvēku izvešanai no
Krustpils un Daugavas stacijām tika izmantoti
cilvēku transportēšanai nepiemēroti lopu vagoni. 1949.gada deportācijai tika izmantotas
153 operatīvās grupas ar 705 karavīriem un
iznīcinātājiem, 125 smagās automašīnas.
Pretestība kolektivizācijai bija lauzta – mēnesi pēc izvešanas jau vairāk kā 70% zemnieku
bija iestājušies kolhozos. Pēc 1956.gada liela
daļa izsūtīto tika atzīti par nevainīgiem un
viņiem atļāva atgriezties Latvijā. Izsūtīšanas
brīdī konfiscētais īpašums netika atdots un
vajadzēja paiet vēl ilgiem gadiem, lai represētie atgūtu godīga cilvēka vārdu. 1949.gada
25.martā deportētie pilnībā tika reabilitēti tikai pēc 1989.gada.
Pieminot 1949.gada deportācijas, Salas
novada skolu bērni bija sagatavojuši literāros
lasījumus, klātesošos uzrunāja Salas novada
domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, gūla ziedi
un pieklusa balsis klusuma brīžos.
25.martā Latgales TV darbinieki nointervēja arī Salas novada Sēlpils pagasta „Zemturos” dzīvojošo Haraldu Šmitu, kurš ir bijis pusaudža gados padomju varas apcietināts 1952.
gadā; pratināts čekas „stūra mājā” Rīgā, notiesāts uz 10 gadiem un izsūtīts uz Sibīriju. Sižets
pilnā apmērā skatāms Latgales TV mājas lapā:
http://www.lrtv.lv/zinas/salas-novada-atceraspolitiskas-represijas-2179.

Piedalies Lielajā talkā!

Konkursa „Cālis 2015”
laureāte rodama Salas novadā

Aprīlis ir spodrības mēnesis. Novada sakopšanas talkās piedalās Salas vidusskola,
Biržu pamatskola, Biržu internātpamatskola,
bāreņu nams ‘’Līkumi’’, PII ’’Ābelīte’’, Salas
novada pašvaldības un kultūras darbinieki,
Sēlpils pagasta pārvaldes un kultūras darbinieki, SIA ‘’Vīgants” darbinieki, biedrība ‘’Holista’’ un novada aktīvākie iedzīvotāji. Tiek
sakopta novada teritorija Salā, Sēlpils pagastā,
Ošānos, Biržos, Gravānos.
Šogad Lielā Talka notiks 25.aprīlī. Talkas
devīze ir: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies’’. Tikai
mums pašiem mainoties un pārvēršoties uz
labo, ir iespējams pastāvēt un būt. Lielā Talka
aicina sabiedrību mainīt attieksmi un ikdienas
paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi.
Salas novada pašvaldība aicina novada
iedzīvotājus 25.aprīlī piedalīties Lielajā Talkā.
Šogad plānots kopējiem spēkiem sakopt pašvaldības teritorijas ciematos. Talcinieki aicināti ņemt līdzi grābekļus, cimdus. Maisi tiks
sarūpēti no talkas organizatoru puses. Lielās

Talkas dienā sakopšanas
darbi notiks:
Salā:
pulcēšanās
plkst.9.00 pie kultūras
nama. Tiks sakopts skvērs
pie ūdenstorņa: grābtas lapas, iestādīta krūmu grupa. Atbildīgā persona: V. Stolere,
t.29612095.
Birži: pulcēšanās plkst.9.00 pie kultūras
nama. Mērķis ir sakopt Podvāzes upes krastus.
Atbildīgā persona G. Lavigina, T. 26249834.
Ošāni: talkas sākums plkst. 9.00. Pulcēšanās Ošānu 14. mājas pagalmā. Tiks kopta
Ziemeļsusējas upes aizsargjosla. Atbildīgā
persona I. Jageloviča, t.26216969.
Sēlpils pagastā: pulcēšanās pie Sēlpils kapiem, talkas sākums plkst.9.00. Tiks kopti
Sēlpils kapi. Atbildīgā persona: A. Bārzdiņa,
t.27839705.
Sanāksim kopā un sakopsim!
Valentīna Stolere,
Salas novada Lielās Talkas koordinatore

Pērku dzintara izstrādājumus, porcelāna
figūriņas, monētas līdz 1917.gadam.
T.28481388 (izbraucu pie klienta)

Pārdod zāģmateriālus celtniecībai un zāģē
pēc pasūtījuma dažādus izmērus un garumus
līdz 9m. Tel. 22077052, Biržos

27.martā Jēkabpils Tautas namā notika
Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu mazo
vokālistu konkurss "Cālis 2015". Par šī gada
laureāti kļuva PII ‘’Ābelīte” audzēkne Lauma
Valeskalne no Salas novada, kuru konkursam
sagatavoja mūzikas skolotāja Ruta Jakovļeva.
Bet nomināciju „Skanīgākais cālis” saņēma arī
mūsu PII „Ābelīte” audzēkne Sofija Liepiņa.
Par konkursa dalībnieku varēja kļūt bērni līdz 5 gadu vecumam (ieskaitot). Tajā piedalījās bērni no Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils,
Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadiem.
Konkursā dalībnieki piedalījās ar divām
dažāda rakstura dziesmām latviešu valodā,
kas atbilda izpildītāja vecumam un vokālajām
spējām. Dziesmu izpildījuma veids varēja būt
kā a cappella, tā arī akustisko mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā.
Dalībniekus vērtēja organizatoru apstiprināta žūrija trīs cilvēku sastāvā. Vērtēšanas
galvenie kritēriji bija: vokālās prasmes, skatuviskais sniegums, repertuāra atbilstība. Konkursā piešķīra vienu galveno balvu - titulu
"CĀLIS 2015". Visi konkursa dalībnieki tika
nominēti un saņēma piemiņas balvas.
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Vēlmi iegūt guļbūvi realizē Biržos
Mūsu senči vispirms uzcēla pirtiņu, kur
noritēja saimes dzīve līdz tika uzbūvēta dzīvojamā ēka. Protams, pirtiņa un arī pārējās ēkas
tika būvētas no speciāli sagatavota, visbiežāk
skuju koka baļķiem. Ziemā guļbūvju ēkās bija
silti, bet karstajā vasarā patīkami vēsi. Un koks
smaržoja… pēc sveķiem, meža sūnām, izplatot
tīkamu aromātu un radot pozitīvu gaisotni.
Šodien situācija kardināli mainījusies.
Dzīvojamās mājas tiek būvētas no dažādiem
materiāliem, maz izmantojot koku. Bieži vien
aprobežojamies ar guļbaļķu pirtiņu. Jūtamies
tajā ļoti labi. Un sākam aizdomāties, ka namam vajadzētu nomainīt logus – ielikt īsta,
laba koka rāmjus, durvis, ar lineļļu ieziestus
grīdas dēļus…
Kā īstenot savu ieceri? Un ja nu vēl tikko
ko iegādāta zeme, kuru jau šoruden pat tik ļoti
gribētos apdzīvot. Un kāpēc gan neizvēlēties
senču metodi? Ne jau pirtiņā dzīvot, bet pašu
projektētā guļbūves namā. Ekoloģiskā, glītā.
Kā īstenot savu ideju? To realizēt var palīdzēt meistars Guntars Ģirģens Biržos, tālr.
22077052.
Guļbūves tiek celtas no ziemā sagatavota

skuju koka. Vēlāk tos gatavo atbilstoši tehnoloģiskajam projektam, sazāģēti
vajadzīgajā garumā, kuros veic dažādus
frēzējumus un urbumus kas vajadzīgi,
lai baļķi ideāli piegulētu viens otram. Tas
viss tiek veikts ar speciāli guļbūvju ražošanai paredzētām iekārtām.
Pirms guļbūvi celt uz klienta zemes,
tiek veikta kontrolmontāža, lai pārbaudītu, vai ražošanas procesā nav pieļautas kādas kļūdas. Visas koka konstrukcijas tiek
apstrādātas ar dabīgiem koksnes aizsarglīdzekļiem. Beigās visi baļķi tiek sanumurēti un iepakoti, lai, nebaidoties no mitruma iedarbības, tos vēlāk nogādātu celtniecības
vietā, kur tie tiek samontēti, uzlikts jumts,
ielikti logi un durvis un veikta iekšējā apdare.
Koksnes ilglaicīgai kalpošanai tā tiek apstrādāta ar dabīgiem konservantiem – lineļļu.
Visi projekti tiek izstrādāti pēc klientu
pasūtījumiem un skicēm. Katrs cilvēks ir individualitāte un guļbūve ir pietiekoši ekskluzīva
lieta, tieši tādēļ konsultācijas pirms celtniecības ir viens no nozīmīgākajiem procesiem guļbūves tapšanā.

Iesniegumus platību maksājumu
saņemšanai pieņems no 20.aprīļa līdz
22.maijam
No 20.aprīļa līdz 22.maijam saimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par
platībām par 2015.gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai
bez samazinājuma sankcijām bija 15.maijs,
tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas
izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz
22.maijam.
Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc
22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma
samazinājumu par katru nokavēto darba
dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.
AD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas
gala termiņš ir 9.jūnijs un līdz šim termiņam
netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc
9.jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs iespējams. Svarīgi atcerēties,
ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama tikai 2015.gadā.
LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir 10ha un vairāk
aramzemes, no 2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elektroniski atvieglos
lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu
un nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma
aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un
www.salasnovads.lv

brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi,
tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju.
Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota izdevumā
(rokasgrāmatā) „Informatīvais materiāls
platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā”,
kas gan drukātā formātā , gan elektroniski
būs pieejams LAD mājaslapā www.lad.gov.lv
un Klientu apkalpošanas centros no šā gada
20.aprīļa.
Ņemot vērā jaunās prasības platību maksājumu saņemšanai, lauksaimnieku interese
par lauku bloku precizēšanu ir liela, tāpēc
tiek pagarināts arī lauku bloku precizēšanas
gala termiņš – termiņš precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.maijs.
Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus jau savlaicīgi veikt bloku precizēšanu, lai būtu iespējams savlaicīgi izskatīt,
vai iesniegtā informācija ir pareiza.
LAD jau informēja, ka LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi (koki,
krūmu grupas un dīķi). Lauksaimnieki tiek
aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir
nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz
bloku precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS).
Informācijas avots: www.lad.gov.lv
Ligita Kadžule
Lauku attīstības konsultante

Tiek piedāvāti arī gatavi projekti. Tas nozīmē, ka klients var īstenot katru savu ideju,
izstāstot to mutiski, uzskicējot uz papīra vai
arī atrast savu „sapņu pili”, pārlapojot bilžu
katalogu turpat uz vietas pie meistara.
Tiek piedāvāta māju un pirtiņu, malkas
šķūnīšu un saimniecības ēku, lapeņu un
nojumju, koka logu un durvju, kāpņu un
lieveņu, dārza mēbeļu (solu, galdu, krēslu),
šūpoļu, bērnu rotaļu inventāra, skaidu jumtu, dārza un interjera dekoratīvo elementu
izgatavošana.

Vai tu zināji?
20.aprīlī 95 gadu jubileja ir svinama Jēkabpils apriņķa Biržu pagasta aizsargu nodaļai.
Desmit gadu jubilejas svinībās 1930.gadā Biržos
piedalījās arī bijušais Latvijas armijas virspavēlnieks ģenerālis Balodis.
Tā kā Biržu aizsargu nodaļai bija izcili nopelni pie Bermonta armijas daļu sakaušanas
1919.gadā, saņemot gūstā vairākus bermontiešus
un iegūstot smagos ložmetējus, Latvijas aizsargu
organizācijas vadība par šiem nopelniem 1930.
gada 20.aprīlī bija piešķīrusi „Nopelnu krustu”
Biržu aizsargu nodaļas priekšniekam Pērnavam
un medaļas „Par centību” aizsargiem Pēterim
Statānam, Mārtiņam Rengartam, Aleksandram
Rumpmeiejam un Pēterim Kazubērnam.
Biržu Aizsargu namu būvēja 1937.-1939.g.
4. jūlijā ielika pamatakmeni. Pēc dievkalpojuma
svinības atklāja aizsargu priekšnieks pulkvedis K. Prauls, nesdams Valsts Prezidenta, Kara
ministra un Sabiedrisko lietu ministra sveicienus. Pārskatu par darbiem sniedza nodaļas
priekšnieks Pērnavs. Namu būvēja pēc arhitekta
Krauzes projekta. Biržu aizsargus sveica pulka
komandieris St. Kursītis, no vietējām organizācijām Dobulāns un Tumšs. Svinībām sekoja
aizsargu I bataljona un štāba rotas parāde, kuru
komandēja bataljona komandieris Bulāns, parādi pieņēma pulkvedis K. Prauls. Koncertā spēlēja
M. Karabanova orķestris un štāba rotas dubultkvartets, ko vadīja Pakalns.”
Biržu aizsargu nodaļa ietilpa 4. Jēkabpils aizsargu pulka sastāvā. Pēc tā laika administratīvi
teritoriālā dalījuma Birži ietilpa Jēkabpils apriņķī.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu
speciāliste
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

„Uzkop dzīvībai draudzīgi”
Biedrība "Dzīvosim zaļi" un Latvijas uzņēmums "Greenwalk" uzaicināja pirmsskolas
izglītības iestādi „Ābelīte” būt sabiedriski aktīviem un piedalīties kampaņā "Uzkop dzīvībai saudzīgi!".
Piedaloties šajā projektā, iestādes galvenie
ieguvumi bija bezmaksas praktiskās lekcijas
un aizraujošs praktiskais eksperiments.
Uzņēmīgākā pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa vēl gadu nemaksās par tīrīšanas
līdzekļiem!
Plānotais norises laiks: 03.11.2014. –
17.04.2015; teorētiskais lekciju cikls: 17.11.2014.
- 01.12.2015, kā arī konkurss „Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādē”.
Pedagoģiskās padomes sēdē iestādes
kolektīvs izvērtēja piedāvājumu un nolēma
iesaistīties šajā projektā. Tika aizpildīta pie-

teikuma anketa kampaņai "Uzkop dzīvībai
saudzīgi". Katras grupas auklīte aizpildīja
konkursa dienasgrāmatu par līdzšinējiem uzkopšanā izmantojamiem tīrīšanas līdzekļiem,
to patēriņu.
Jau šī gada 3. martā pirmsskolas izglītības
iestādē „Ābelīte” pulcējās pirmsskolas iestādes
darbinieki un ieinteresētie bērnu vecāki uz
pirmo lekciju „ Kas jāzina par sadzīves ķīmiju ikvienam”, uzzinot par biežāk sastopamām
bīstamajām ķīmiskajām vielām uzkopšanas
un mazgāšanas līdzekļos, to ietekmi uz vidi
un veselību, kā ekonomēt un saudzēt vidi un
veselību, tīrot ekoloģiski. Lekciju vadīja „Greenwalk" pārstāve Latvijā Dace Kalniņa.
24. martā notika otrais teorētiskais lekciju
cikls. Šajā lekcijā „Greenwalk" pārstāve Latvijā
Dace Kalniņa mūs iepazīstināja ar dažāda veida un materiāla sausās un mitrās uzkopšanas
mikrošķiedras lupatiņām un dvieļiem, grīdas

Katram putnam
savu māju

Marts Biržu internātpamatskolā

Gaisā virmo pavasaris un teju katru dienu
manāma kāda jauna gājputnu suga, kas atgriezusies Latvijā, bet zīlītes un zvirbuļi jau meklē

ligzdu vietas.
Arī mēs, pirmsskolas izglītības iestādes
„Ābelīte” skolotājas - Lilita Treikale un Kitija
Baumeistere, sadarbībā ar audzēkņu vecākiem
un iestādes remontstrādnieku Valdi Borodušķi nolēmām izgatavot putnu būrīšus.
Ar lūgumu iegādāties neēvelētus dēlīšus,
griezāmies pie Endija audžutēva Kaspara
Grāviņa. Viņš mūs atbalstīja un sagādāja glīti
sazāģētus dēlīšus. Valdis Borodušķis izurba
ieejas putniem, nedaudz iesita naglas un čaklo „Taurenīšu” grupas bērnu rociņas ķērās pie
darba. Čakli klaudzot āmuriem, drīz vien 9
putnu būri bija gatavi!
Paldies , Mika Mikusa tētim Edgaram Bušam, kurš palīdzēja iekārt jaunās putnu mītnes
kokos. Lai labi klājas putniņiem viņu jaunajās
mājās! Pastaigu laikā mēs vērosim kādi putniņi mājo mūsu gatavotajos putnu būrīšos!
Lilita Treikale
PII „Ābelīte” skolotāja
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Marts kā katru gadu mūsu
skolā ir erudītu mēnesis, jo notiek konkurss „Erudīts”. 1.-4.klašu
grupā skolēniem bija jāpierāda savas zināšanas un prasmes latviešu
valodā, matemātikā, mājturībā,
dabaszinībās. 3.vietā – 4.klases komanda, 2.vietā – 3.klases komanda,
bet viserudītākā – 1.klases skolēnu
komanda: Arturs Lazdiņš, Sabīne
Terentjeva, Arnis Svidinskis, ieva
Krevīte, Ligita Martinova pie viņiem
arī aizceļoja gudrības pūce.
5.-9.klašu grupā skolēni demonstrēja savas zināšanas un prasmes latviešu valodā, matemātikā,
angļu valodā, dabaszinībās, mūzikā
un vēsturē 3.vietā-8.klases komanda,
2.vietā-5.klases komanda, bet ceļojošā pūce šogad glabāsies pie 9.klases
skolēnu komandas: Dana Černova,
Zane Viliška, Sintija Taukule, Zane
Skrīvele, Viktorija Kaļinova.
Skolā notika vizuālās mākslas
olimpiāde, olimpiādē uzvarēja: 1.kl.
Sabīne Terentjeva, 2.kl. Renāte Eltermane,
3.kl. Gabriela Viliška, 4.kl.Diāna Martinova, 5.kl.Ieva Vuškāne un Santa Burceva, 6.kl.
Emīls Spīdainis, 7.kl. Marta Vītola, 8.kl. Anna
Abakumova, 9.kl. Zane Viliška. Starpnovadu
olimpiādē piedalījās Ieva Vuškāne, Marta Vītola-ieguva 3.vietu, Anna Abakumova - 2.vieta. Olimpiādei skolēnus sagatavoja vizuālās
mākslas skolotāja Inese Ribāka.
5.klases skolēni kopā ar bibliotekāri Skaidrīti Orbidāni veiksmīgi piedalījās konkursā
„Lasītprieks”, veidojot dzejoļu krājumus par
gadalaikiem, arī paši sacerot dzejoļus par sev
mīļāko gadalaiku.
Skolēnu padomes pārstāvji piedalījās pasākumā Daugavas stacijā Komunistiskā ge-

uzkopšanas līdzekļiem. Pēc šīs lekcijas noklausīšanās, organizators pētījuma veikšanai jau
piešķīra uzkopšanas līdzekļus 60 euro vērtībā.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte”
administrācija, sadarbībā ar grupu skolotāju
palīgiem, veica pasūtījumu, lai jau no aprīļa
mēneša varētu uzsākt praksē pārbaudīt, cik
efektīvi un ekonomiski ir ekoloģiskie uzkopšanas līdzekļi ikdienas uzkopšanas darbos. Pēc
preču saņemšanas, katrā grupā tiks pielietoti
iegūtie materiāli kā arī tiks veikta uzkopšanas
sistēmas salīdzināšana ar iepriekš lietotajiem
uzkopšanas līdzekļiem. Kopš 2014.g. decembra vienu reizi mēnesī tiek nosūtīta „Konkursa
dienasgrāmata” konkursa organizētājiem, lai
atskaitītos par paveiktajiem pētījuma rezultātiem. Maijā tiks izstrādāta pētījuma versija
Power Point prezentācijā.
Lilita Treikale
PII „Ābelīte” skolotāja

nocīda upuru piemiņas dienā. Viņi kopīgi ar
citiem Salas novada cilvēkiem atcerējās šīs
dienas skumjos, šausmīgos notikumus, runāja
dažādu autoru dzeju par Latviju.
Veselības un drošības nedēļa skolā vēl tikai
sākusies. Šajās dienās skolā viesojās policisti
un sociālie darbinieki: Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes kārtības policijas
nodaļas inspektors Sergejs Ostrovskis, Valsts
policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jēkabpils iecirkņa kinologs Gints Vuškāns ar saviem
suņiem Dogi, Drako un Darvinu, sociālā darbiniece Ilze Bokiša. Viņi skolēnus iepazīstināja
ar savas profesijas īpatnībām, veicamajiem pienākumiem. Skolēniem tika aktualizēta tēma
par veselīgu dzīvesveidu, atkarību izraisošajām vielām un iespējām sevi pasargāt.
www.salasnovads.lv

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Pavasara ieskaņa Biržu pamatskolā
ūdens, bet zaķim- īsa zālīte.
Un mums ? Tie bija Pavasara
sagaidīšanas svētki, kuros mēs, sākumskolas skolēni un audzinātājas,
saulaini sirsnīgi dziedājām, gudri minējām, droši skandējām , bezbēdīgi
piedalījāmies rotaļās, skanīgi saucām

Pavasaris esot laiks, kad viss iet vaļā. Taurenim pavasaris ir priecīgas, saulainas dieniņas. Kurmim – tāda zeme, kurā viegli rakt
alas. Savukārt, karūsai – lielais duļķainais

putnus un atdarinājām viņu balsis. Mēs neaizmirsām viens otram atgādināt arī to, ka pavasara atnākšana mums jāsagaida ar zināšanām par
dabas aizsardzību un ekoloģiju, apņemšanos tās
pielietot savā ikdienā. Pasākuma norises gaitā
darbojāmies darbnīcā „ Pa Zaļā punkta pēdām
„: salikām pašu izgatavotās puzzles par pavasari
un zemeslodi, rindojām dziesmas „ Saudzēsim
dabu ! „ pantiņus, zīmējām plakātus par vides
aizsardzību un gudrojām krustvārdu mīklas
par iepakojumu savākšanas un šķirošanas nozīmi. Katrs skolēns saņēma pelnītu saldumiņu.
Noslēgumā vienojāmies, ka katrs no mums būs
čakls Spodrības nedēļas dalībnieks aprīlī.
Vēlos pateikt paldies arī mūzikas skolotājai Anitai Cinkmanei par atbalstu !
Gaļina Leite
Pirmskolas un sākumskolas MK
vadītāja

Radošā diena „Leļļu tehnoloģijas” Salas vidusskolā
Pateicoties Salas pašvaldības piešķirtajam finansējumam, 18.martā 15 skolēniem
no daudzbērnu un maznodrošināto ģimenēm
tika noorganizēta „Radošā diena” Salas vidusskolā. Dienas mērķis bija iepazīties ar leļļu
tehnoloģijām. Skolēni ne tikai strādāja radoši
mākslas klasē, bet devās izglītojošā ekskursijā
uz Jēkabpils Mākslas skolu, pilsētas bērnudārzu „Zvaniņš” un Jēkabpils Tautas namu. Ar

un lellēm. Tālāk devāmies uz bērnudārzu, kur
tikāmies ar tās vadītāju Silviju Bērziņu. Tur
tika eksponēta izstāde ar ļoti skaistām lellēm,
kuras darināja bērnudārza darbinieki. Varēja
redzēt, ka darbs ieguldīts liels un tam visam
klāt mīlestība, un galarezultātā bija sanākušas
fantastiski skaistas lelles. Vadītāja pastāstīja par
leļļu tapšanas procesu un to pielietojumu ikdienā. Protams, katrs skolēns izvēlējās sev mīļāko

lelli un nofotografējās. Tādas lelles bērni redzēja pirmo reizi. Visi ar neaprakstāmām, pozitīvām emocijām devāmies uz noslēdzošo dienas
pasākumu- filmu Jēkabpils Tautas namā „Divpadsmit mēneši”.
Protams, skolotājai jāpabeidz iesāktie
darbi, lai tie nonāktu pie saviem īpašniekiem.
Paldies bērniem un viņu vecākiem par to, ka
atbalsta šādus pasākumus. Paldies par finansiālo atbalstu Salas pašvaldībai.
Liels paldies visiem, kuri izglītoja
un iepriecināja bērnus, un vismīļākais paldies Inārai Beļauniecei, ka
izpalīdzēja.
Dace Tropa
Salas vsk. mākslas skolotāja

skolēniem darbojās mākslas skolotāja Dace
Tropa un skolas asistente Ināra Beļauniece.
Pirmajā daļā skolēni iemācījās gatavot kustīgas lelles no kartona detaļām. Lelles izveidoja
skaistas, jo katra tika gatavota ar mīlestību.
Pēc tam tapa cilvēku figūru detaļas no plastika, kuras savienoja ar koka irbulīšiem. Te bija
nepieciešamas dažādas prasmes, visvairākpacietība. Kad visi bija dūšīgi pastrādājuši, tad
baudīja gardās pusdienas, ko sagādāja kafejnīca „Anvona”.
Otrajā dienas daļā ar pagasta autobusu devāmies uz Jēkabpils Mākslas skolu, kur mūs sagaidīja pilsētas leļļu tehnoloģiju meistars Jurijs
Abramenko. Viņš ne tikai pastāstīja par leļļu
tapšanas metodēm, bet arī parādīja, kā tās gatavo. Pašās beigās notika fotosesija ar maskām

www.salasnovads.lv
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Marts – novada amatierkolektīvu prasmju
vērtēšanas mēnesis
6.martā Jēkabpils Tautas namā norisinājās
Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Jēkabpils, Salas,
Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas vokālo
ansambļu skate. Kopumā skatē piedalījās 18
kolektīvi, no tiem tikai viens vīru – mūsu Salas
novada Biržu TN vīru vokālais ansamblis Lienītes Geižānes vadībā. No mūsu novada skatē
vēl piedalījās Biržu TN sieviešu vokālais ansamblis „Melodija” Lienītes Geižānes vadībā,
Salas KN sieviešu vokālais ansamblis „Belcanto” Rutas Jakovļevas vadībā, kas saņēma I pakāpes diplomu un Sēlpils KN sieviešu vokālais
ansamblis „Lira” Agneses Levinskas vadībā,
arī saņemot I pakāpes diplomu.
Jēkabpilī norisinājusies viena no Latvijas
amatierteātru iestudējumu reģionālajām skatēm, ko organizē Latvijas Nacionālais kultūras
centrs sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas
amatierteātru asociāciju. Šogad skatē nepiedalījās Jēkabpils Tautas teātris, toties žūrijas un
skatītāju vērtējumam iestudējumus rādīja Variešu amatierteātris „Servīze” (režisore Inita
Beinaroviča), iegūstot 33 punktus un III pakāpes diplomu. Pēc Vizmas Belševicas darba motīviem izrādi „Papīra zirdziņš” varēsiet noskatīties 1.maijā plkst.19.00 Sēlpils kultūras namā.
Ar iegūtajiem 32 punktiem un III pakāpes
diplomu šogad var lepoties arī Sēlpils kultūras
nama Sēlpils amatierteātris „Ore”, izrādot Elīnas Zālītes lugu „Bīstamais vecums” (režisore
Anita Gerasimova). No bijušā Jēkabpils rajona
piedalījās arī teātra draugu kopa „Patapa” (režisore Aija Rancova) no Kūku pagasta, izrādot
pēc Monikas Zīles darba lugu „Sunītis un viņa
kauliņš” un iegūstot 27 punktus. Izrādi varēsiet apskatīt 24.aprīlī plkst.20.00 Sēlpils kultūras namā.

Visas izrādes vērtēja režisors Valdis Lūriņš, teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga Ulberte un Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš.

Ar panākumiem Salas novada Sēlpils pagasta jauktajam korim
„Sēlpils” ir noslēgusies Jēkabpils apriņķa amatieru koru skate. 28.martā
koru skatē piedalījās 7 kori no Jēkabpils pilsētas un Salas, Viesītes, Jēkabpils un Krustpils novadiem.
Žūrijas komisija, Jēkabpils
apriņķa koru virsdiriģente Agita
Ikauniece un jauniešu kora „Balsis” mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis, vislielā-

ko punktu skaitu
(48.3) bija piešķīrusi Jēkabpils pilsētas Krustpils KN
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senioru jauktajam korim „Atvasara” (diriģente
Skaidrīte Pugača). Koris ieguva augstākās pakāpes diplomu.
Otrajā vietā pēc punktu skaita (47.3) ierin-

dojās Jēkabpils pilsētas Krustpils KN jauktais
koris „Noskaņa” (diriģente Ilze Bērziņa) arī
saņemot augstākās pakāpes diplomu.
Trešo labāko rezultātu ar 45.5 punktiem
ieguva divi kori – mūsu Salas novada Sēlpils
KN jauktais koris „Sēlpils” (diriģente Agnese Grudinska) un Jēkabpils TN sieviešu koris
„Unda” (diriģente Sandra Bondare). Abi kori
arī ieguva augstākās pakāpes diplomus. Taisnības labad jāsaka gan, ka mūsu korim „Sēlpils” izlozes rezultātā bija jāatskaņo apgūstamā
repertuāra viena no vissmagākajām kompozīcijām – Noslēguma 14.daļa no Imanta Kalniņa
oratorijas „Rīta Cēliens”. Solo korim „Sēlpils”
izpildīja kora dalībniece Agnese Levinska.
Ar 41 punktu I pakāpes diplomu ieguva
Jēkabpils novada jauktais koris „Putni” (diriģente Santa Kasparsone). Ar 40.5 punktiem I
pakāpes diplomu ieguva arī Krustpils novada
sieviešu koris „Luste” (diriģente Maija Kondrāte). Ar 38.9 punktiem II pakāpes diplomu
ieguva Viesītes novada Viesītes KP jauktais koris „Viesīte” (diriģente Liene Grīnhofa).
12.aprīlī no plkst.17.00 Viesītes Kultūras
pilī norisināsies Starpnovadu deju kolektīvu
skate, kur savu māku rādīs arī Salas novada
dejotāju kolektīvi.
www.salasnovads.lv
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Datums
01.04.-30.04.
07.04.-10.04.
07.04.-09.04.
07.04.-23.04.
09.04.
13.04.-17.04.
14.04.
14.04.
plkst. 10.30
15.04.
plkst. 11.00
15.04.
15.04.
16.04.
17.04.
20.04.
20.04.-24.04.
20.04.-24.04.
21.04.
23.04.
plkst. 14.00-16.00
24.04.
27.04.-07.05.
29.04. plkst. 16.00
02.05.

Notikumi aprīlī un maijā izglītības iestādēs

Vieta
Salas vidusskola
Biržu internātpamatskola
Biržu pamatskola

Notikums
Piezīmes
Talkas mēnesis „Sakopsim savu novadu”
Salas un Sēlpils pagasts
Izstāde „Lieldienu zaķi ienāk sākumskolas klasēs”
Lieldienām veltīti pasākumi
Literārā izstāde
H. Kr. Andersena pasaku tēlu
Biržu pamatskola
„Hansam Kristianam Andersenam – 210”
zīmēšana
Biržu pamatskola
Putnu būrīšu izlikšana mežā
Projekta „Mammadaba” ietvaros
Biržu pamatskola
Meža stādīšana
Projekta „Mammadaba” ietvaros
Biržu pamatskola
Skolas pavasara kross
Profesionālās kompetences pilnveides izbraukuma seminārs Iepazīšanās ar skolu, vēstures
Salas vidusskola
novadu un Jēkabpils pilsētas skolu vēstures skolotājiem
izpētes kabinetu, apkārtni.
Biržu internātpamatskola,
Didža Rijnieka koncertprogrammas „Tas man patīk”
Biržu Tautas namā
Biržu pamatskola
apmeklējums
Biržu pamatskola
Konkurss bioloģijā „Ieskaties dabā”
7.-8.klasei
Salas vidusskola
Vecāku diena
1.-4.klasei
Biržu pamatskola
Konkurss krievu valodā
Biržu pamatskola
Latviešu valodas pēcpusdiena
Salas vidusskola
Tikšanās ar Eiropas brīvprātīgā darba jauniešiem
7.-12.klasei
Biržu internātpamatskola,
Lielā pavasara talkas nedēļa
Biržu pamatskola
Salas vidusskola
Bibliotēkas nedēļa
Biržu pamatskola
Konkurss „ātrākais lasītājs”
Skolas bibliotēkā
Salas vidusskola

Orientēšanās sacensības bērniem un ģimeņu komandām

Biržu pamatskola
Biržu pamatskola
Salas vidusskola
Salas vidusskola

„Spicie triki 1.-4.klasei”
„Veltījums māmiņai”
Radošo darbu darbnīca vecākiem
Salidojums!

Gatavo skolas līdzpārvalde
Bērnu radošo darbu veidošana
1.kab.

Jaunās grāmatas Salas bibliotēkā
• Barbie un slepenās durvis. Stāsts miedziņam
• Berzinska, Lilija. Pļavas
pasakas
• Bērziņš, Māris. Svina
garša
• Boida, Hilarija. Atgriešanās
• Brontē, Anna. Vaildfelholas iemītniece
• Cielēna, Māra. Nāriņas
pidžama
• Darām kopā! Aizraujoši
rokdarbi
• Dejojošā princese. Balle
pilī
• Devero, Džūda. Nakts
pieder mīlētājiem
• Devero, Džūda. Šampanietis brokastīs
• Dombrovska, Lidija.
Ēdenes dārza kafejnīca
• Fīldinga, Helēna. Bridžitas Džounsas dienasgrāmata
• Filipsa, Sūzena Elizabete.
Bēgošā līgava
• Folka, Signe. 29 lietas
savam priekam
• Granausks, Romualds.
Migla virs ielejām
• Gregorija, Filipa. Karaļa
lāsts
www.salasnovads.lv

• Grēnemeiers, Dītrihs.
Mazais dakterītis
• Gumiju prieki. Rokdarbi,
projekti, fakti un spēles
• Ieviņš, Kārlis. Vīrs un
laime. Indīgais apinis
• Ā. Iklāva ir visādi gājis
• Ja slimojat - jūsu organismā ir pārāk daudz
skābju
• Jakubovska, Māra. Rufis
atrod mājas
• Jauna, Agnese. Runča
stāsti
• Jansone, Ilze. Vienīgais
• Jautrās pasakas
• Judina, Dace. Siers otrajai pelītei
• Kellija, Ketija. Medus
karaliene
• Kilēvica, Māra. Praktiskā augu aizsardzība
• Kinnijs, Džefs. Grega
dienasgrāmata. Garais
ceļojums
• Kīza, Meriana. Šarmantā
vīrietī iemīlēties nedrīkst
• I. Kreituse Pagājušo gadu
Latvija
• Kvika, Amanda. Zilās
Medūzas noslēpums
• Ē. Kūlis. Vecīt bez komentāriem

• Ķuzāne, Lūcija. No
kurienes nākam
• Latvijas augi. Enciklopēdija
• Ledus sirds. Ziemas
noslēguma svētki
• Liepiņa, Aina. Tandēms.
Skudru pūžņa un dzīvokļa
arhitekti
• Liepiņa, Ilga. Nāve stiprāka par mīlu.
• A. Lindgrēne Protams.
Lota māk braukt
• Lindstrēma, Inga. Kāzas
Hardingsholmā
• Linka, Šarlote. Lapsas
ielejā
• Manas mīļās sniega
pasaciņas
• Maša un lācis. Pirmā
tikšanās
• Montefjore, Sanita.
Mīlestības nošu raksti
• Mūsu karoga stāsti
• Olsone, Kristīna. Stikla
bērni
• Pakraste, Lida. Spārīte
• Pankola, Katrīna. Muchachas. Pasaki, ka mīli
mani
• Pankola, Katrīna.
Muchachas. Viss meiteņu
rokāds

• Pankola, Katrīna. Vēl
vien deja
• Pantermillere, Alise.
Lotas dienasgrāmata
• Pirmie meiteņu stāsti. Es
lasu ar prieku
• Pirmie zēnu stāsti.Es
lasu ar prieku
• Konjē, Pols.Zīmēšanas
pamati
• Prisjolkova, Inese. Audzēt Mīlestību
• Rasela, Reičela Renē.
Nikijas dienasgrāmata
• Reinsone, Sanita. Meža
meitas
• Riko piedzīvojumi
• Robertsa, Nora. Kolekcionārs
• Rungulis, Māris. Māja,
kas dūc
• Saistoši stāstiņi. Bebrēns
un citi dzīvnieki pie upes
• Saistoši stāstiņi. Pūcīte
un citi nakts dzīvnieki
• Santoss, Luiss Martins.
Klusuma laiks
• 120 rātnas un nerātnas
spēles pieaugušajiem
• K.Skalbe Kaķīša dzirnavas
• Sorokins, Vladimirs.
Putenis

• Sveiks, dakter
• Stepēna, Maija. Trīs
dejas ar kaziņu
• Svaža, Ruta. Ābece.
Burtu pasakas
• M.Svīre Vasaras kalnā
• Šteinberga, Ance Anna.
Topi vesels.
• Šteinberga, Ināra. Es
spēlēšu teātri.
• Š. Streida Mežone
• Svētku ABC
• Taube, Marika. Mūsu
Latvija.
• K. Tesaro Flirts
• Tora, Inese. Mani un tavi
dvēseles putni
• 365 izzinošas aktivitātes,
kas tev jāizmēģina
• Vai tu zini, kā darbojas
pasaule
• Vaita, Kārena. Kad
pudeļkokā dzied vējš
• Vakara pasakas par
zvēriņiem
• Viks, Santamonika.
Arhangeļskas apg.
• I.Vindberga Raibu raibi
akmentiņi
• Vinnijs Pūks. Medus
stāsti
• J.F.Zendkers Tavu sirdspukstu dziesma
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI

Aprīļa jubilāri
Ne puķes, ne mantas –
Es tev dāvinu laiku.
Gribi –
stundu, dienu, gadu vai mūžu.
Neprasi tikai mūžību,
Tās nav nevienam.
Mūžība ir nevienam nepiederoša,
Kaut gan ar to mēdz jokot,
Apsolot mūžam un mūžīgi mūžam.
Solīt jau var,
Notikt tas nevar. Nemūžam.
/Ojārs Vācietis/

Balle lauksaimniekiem un
uzņēmējiem Biržos

Sirsnīgi sveicam visus
Salas novada aprīļa jubilārus!
Īpaši:
90 gados
Izabellu Pujāti
75 gados
Zelmu Plāni
Elmāru Andrunu
Edgaru Balodi
Silviju Raģeli
Mildu Vīksnu

28.martā Biržu Tautas namā uz saviesīgu
vakaru tika aicināti Salas novada lauksaimnieki un uzņēmēji. Ap 60 vakara dalībnieku
uzrunāja Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe un Viduslatvijas reģionālās

70 gados
Andri Lielkoku
Moniku Medvecku
Ansi Paegli

PRIECĀJAMIES
KOPĀ AR:
Irinu Kovaļovu un Ediju Gromu
par meitiņas Katrīnas
piedzimšanu 1.martā
Sintiju un Ēriku Jaundālderiem
par dēliņa Roberta
piedzimšanu 23.martā

50 gados
Aināru Auziņu
Valēriju Oļeškeviču
Marinu Losevu
Mykolu Malon

Datums

Laiks

Vieta

10.04.

12.10

Salas KN

Lielo masku izrāde
„Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu”
Starpnovadu deju kolektīvu skatē piedalās vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme”
Didža Rijnieka koncertizrāde „Tas man patīk”
Didža Rijnieka koncertizrāde„Tas man patīk”
Monikas Zīles izrāde
„Sunītis un viņa kauliņš”

15.04.
15.04.
24.04.

20.00

Sēlpils KN

30.04.

12.00

Biržu TN

Pepijas ballīte – 2015

01.05.

19.00

Sēlpils KN

Pēc Vizmas Belševicas darba motīviem izrāde
„Papīra zirdziņš”

Sēlpils KN
Salas KN
Biržu TN

Šodien apzvana. Kaut ko apzvana…
Šodien iezvana. Kaut ko iezvana…
Šodien aizzvana…
Kaut kur aizzvana daļu no manis.
Šodien es iezvanos zvanā…
/Ojārs Vācietis/

Roberts Kivlenieks
(10.05.1936. – 19.03.2015.)
PĀRDOD VASARNĪCU D/S „INDRĀNI”
SALĀ. TEL. 29152483

Notikumi aprīlī
un maijā kultūras iestādēsPiezīmes
Notikums

17.0020.00
9.15
11.00

12.04.

Mūžības ceļos aizgājuši

Zu-zu- zum! Skan puķīte,
Atnes bērnu eņģelīts,
Pār ezeru, pār upīti,
Pār zaļoi ataudziņ.
/Rūdolfs Blaumanis/

60 gados
Ilgu Valteri

lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks Valdis Mežsargs. Biržu Tautas nama
vadītāja Vija Pazuha ar nama pašdarbniekiem bija parūpējušies par mākslinieciskiem
pārsteigumiem un brīnumlielo un garšīgo
svētku torti. Par vakara jauko noskaņu īpaši
parūpējās vakara vadītājs - Daugavpils teātra aktieris Māris Korsietis, par labskanību atbildēja muzikālā grupa „Kreicburgas ziķeri”.
Par līdzēšanu pasākuma plānošanā un
organizēšanā paldies sakāms arī Salas novada lauku attīstības konsultantei Ligitai
Kadžulei.

Piedāvā apvienība „Varavīksne”
Viesītes Kultūras pilī.
Ieeja brīva
Ieeja: EUR 1.00
Ieeja: EUR 1.00
Izrāda Zīlānu KN teātra draugu kopa „PATAPA”.
Ieeja: EUR 1.50
Mērķis: apzināt un veicināt mūsdienu deju kolektīvu
radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību.
Mūsdienu deju kolektīvi aicināti pieteikties līdz
15.aprīlim Biržu TN vai pa tel. 20271641
Izrāda Variešu amatierteātris „Servīze”.
Ieeja brīva

Izdevējs: Salas novada pašvaldība. Tirāža: 1000. 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

