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Alberta Einšteina 7 panākumu mācības: seko savai ziņkārei; neatlaidība ir brīnišķīga; kļūdies; radi vērtību;
zināšanas rodas no pieredzes; iemācies noteikumus un spēlē labāk; iztēlē ir spēks!

Labdien,
Jūsu mājās!
4.maijā paiet 25 gadi kopš Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas.
Toreiz vēl Augstākā Padome pieņēma Neatkarības deklarāciju. Domāju, ka vecākās
paaudzes cilvēki labi atceras saulaino 1990.
gada 4.maija dienu, kad sapulcējušies cilvēki sekoja līdzi notikušajam Saeimas namā.
Ar ovācijām un ziediem tika sveikti deputāti, kuri bija nobalsojuši “par” Neatkarības
deklarāciju.
Mazāk cilvēku atmiņā palicis fakts, ka
1990.gada 21.aprīlī “Daugavas” stadionā
notika Vislatvijas deputātu sapulce, kur
piedalījās 8086 deputāti no visiem Latvijas
rajoniem un visām republikas pilsētām.
8003 deputāti nobalsoja par Latvijas nacionālās neatkarības atjaunošanu.
„Tādejādi demokrātiskās vēlēšanās
ievēlētās pašvaldības savu vēlētāju vārdā
deva Augstākajai Padomei skaidru norādi,
kā rīkoties. Ja Augstākā Padome nobītos un
par neatkarības atjaunošanu nenobalsotu,
tā zaudētu tautas atbalstu. Šai nozīmē pašvaldību balsojums bija izšķirošs. Sapulcei
“Daugavas” stadionā ir svarīga un paliekoša nozīme ne tikai saistībā ar 1990.gada
notikumu secību. Faktam, ka valsts vara
šajā vēstures epizodē tiek atvasināta no
pašvaldībām, nevis otrādi, ir arī noteikta

teorētiskā nozīme. 1990. gada 18.martā no-tika Augstākās Padomes vēlēšanas , kurāss
Tautas frontes atbalstītie deputāti guva pārliecinošu uzvaru. Augstākā Padome tagad
spēja nobalsot par neatkarību. Sākās gatavošanās vēsturiskajam 4.maija aktam Augstākajā Padomē”. Tā Pašvaldību Savienības
žurnālā “Logs” par tā laika notikumiem
raksta žurnāla redaktore G.Klismeta.
Šogad Zinātņu akadēmija kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Tautas frontes aktīvistiem organizēja konferenci “Vietējo padomju deputātu loma Latvijas valsts
neatkarības atgūšanā”, pieminot Vislatvijas
deputātu sapulces 25.gadadienu. Mūsu
novada pārstāvji piedalījās šajā pasākumā,
kur valdīja patriotisks, saviļņojošs un kopības sajūtas noskaņojums. Arī vēsturiskajā
notikumā 1990.gada 21.aprīlī “Daugavas”
stadionā piedalījās mūsu novada pagastu
deputāti. Konferencē notika arī rakstu,
atmiņu un dokumentu krājuma atvēršanas svētki. Taču neviens Latvijas centrālais
masu medijs par šo pasākumu pat neieminējās. Pašvaldību Savienības priekšsēdētājs
A.Jaunsleinis izteica cerību, ka tas ir noticis
nejauši, lai gan informācija tikusi nosūtīta
vairākiem masu informācijas līdzekļiem.
Varbūt tas nemaz nav nejauši, jo pašvaldī-
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bām uzticas 55% iedzīvotāju. Tik augsta
uzticība saskaņā ar SKDS pētījumiem turas jau otro gadu un pašvaldības ierindojas 3.vietā uzticības reitinga sarakstā. Ļoti
gribētos, lai arī Saeima un valdība biežāk
ieklausītos pašvaldību viedoklī un kopīgi
risinātu iedzīvotājiem svarīgus jautājumus.
Tikai apvienojot spēkus, mēs spēsim
Latviju padarīt par attīstītu valsti kā to vēlējās cilvēki, kuri piedalījās “Helsinki-86”
grupas darbā un uzsāka Atmodu, veidoja
“Labvakar” raidījumus, dibināja un darbojās Tautas frontē, piedalījās “Baltijas ceļā”
un dažādās manifestācijās , kā arī Vislatvijas deputātu sapulcē “Daugavas” stadionā.
Šie visi pasākumi gatavoja ceļu uz Latvijas
valsts neatkarības atjaunošanu.
Aicinu ikvienu prast novērtēt un priecāties par panākto! Ar savu darbu, pozitīvu attieksmi un patriotisku noskaņojumu
atbalstīt valsts un novada izaugsmi!
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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2015.gada 30.aprīļa novada domes sēdē izskatīti un pieņemti
lēmumi šādos jautājumos:
• izpilddirektora ziņojums par paveikto aprīļa mēnesī (Uzstādīts gājēju ceļš pār Sakas upi,
gājēju ceļam pilnībā nomainītas margas, dēļu
klājs un pārkrāsotas konstrukcijas; SIA “Mikor”
uzsācis darbu “Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija pēc grozījumiem Nr.2”; uzstādītas
norāžu zīmes Salas novadā; noslēgusies cenu
aptauja „Salas vidusskolas centrālās ieejas kāpņu rekonstrukcija”, zemāko cenu piedāvāja SIA
“Ošukalns celtniecība”; noslēgusies cenu aptauja Dzīvojamās ēkas “Līkumi” – 2 Sēlpils pagastā
kosmētiskais remonts, zemāko cenu piedāvāja
SIA “Ošukalns celtniecība”; darbu uzsācis Jaunatnes lietu speciālists);
• par deleģēšanas līguma slēgšanu (Salas
novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildi izglītības jomā, kas saistīta ar pedagoģiski medicīnas komisijas darbu un pieejamību bērniem ar
speciālām vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, nodot Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Iekļaujošās izglītības atbalsta centram; noslēgt
deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par Iekļaujošās izglītības atbalsta centra
pakalpojumu izmantošanu 2015.gadā);
• par finansiālu atbalstu dalībai nometnē
un starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā
Itālijā (atbalstīt E.R. dalību Latvijas jauniešu
pūtēju orķestra nometnē un starptautiskajā
pūtēju orķestru konkursā Itālijā, piešķirot EUR
200);
• par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu (piedzīt no J.P. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu un nokavējuma naudu sastāda
EUR 21,49);
• par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā (atbrīvot Ritu Audriņu no Salas novada
pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieces pienākumu pildīšanas; par Salas
novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekli
ievēlēt datortīklu administratoru Aivaru Savicki);
• par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
(piedzīt bezstrīdus kārtībā no E.M. nekustamā
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu sastāda EUR 720,45);
• par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā (veikt nekustamā īpašuma Susējas ielā 2017, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, vērtēšanu);
• par finansiālu atbalstu Salas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai (atbalstīt Salas
novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības lūgumu palīdzēt norēķināties ar AS „Sadales tīkli”
par elektropieslēguma ierīkošanu un piešķirt
EUR 508,21);
• par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei (piešķirt
domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei apmaksātu papildatvaļinājumu 10 darba dienas no 2015.
gada 5.maija līdz 18.maijam (ieskaitot) par darba laika periodu no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.
gada 30.jūnijam; domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda
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domes priekšsēdētājas vietniece Inga Pastare);
• par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā (piešķirt A.D. un A.P. rūpnieciskās zvejas
tiesības (pašpatēriņa zvejai) Vīķu ezerā Sēlpils
pagastā Salas novadā, 2015. gada zvejas sezonās
zvejošanai ar 30 m garu tīklu);
• par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā ar
murdu (piešķirt J.S. un G.B. limitu rūpnieciskai
zvejai pašpatēriņam un slēgt zvejas nomas līgumu uz vienu gadu zvejai ar vienu murdu Daugavā (Pļaviņu ūdenskrātuvē) Salas novada Sēlpils
pagasta teritorijā);
• par nekustamā īpašuma „Kalnupes 1”
Sēlpils pagasts, Salas novads, sadalīšanu (atļaut I.B. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Kalnupes 1” Sēlpils pagasts, Salas novads;
piešķirt atdalāmajai zemes vienībai , platība 9,1
ha, jaunu nosaukumu „Zvaigznītes” Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes lietošanas mērķis –
lauksaimniecība);
• par nekustamā īpašuma „Aizupes” Sēlpils pagasts, Salas novads, sadalīšanu (atļaut
A.Dz. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu
„Aizupes” Sēlpils pagasts, Salas novads; piešķirt
atdalāmajai zemes vienībai, platība 19,8 ha,
jaunu nosaukumu „Pundāni” Sēlpils pagasts,
Salas novads, zemes lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība);
• par nekustamā īpašuma „Sīmaņi” Salas
pagasts, Salas novads, sadalīšanu (atļaut J.V.
sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu
„Sīmaņi” Salas pagasts, Salas novads; piešķirt
atdalāmajai zemes vienībai, platība 10,1 ha,
jaunu nosaukumu „Gudreļi” Salas pagasts, Salas
novads, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība);
• par nekustamā īpašuma „Mārtiņi” Salas
pagasts, Salas novads, sadalīšanu (atļaut I.B.
sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu
vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Mārtiņi” Salas pagasts, Salas novads; piešķirt atdalāmajai zemes vienībai , platība 2,3 ha, jaunu nosaukumu „Norieši” Salas pagasts, Salas novads,
zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība);
• par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Rāceņi” Salas pagastā, Salas novadā (mainīt nekustamajam
īpašumam „Rāceņi”, Salas pagasts, Salas novads,
platība 1,85 ha , zemes lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods
0601” uz jaunu – lauksaimniecības zeme);
• par starpgabala statusa piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Egles” Salas pagastā, Salas novadā (noteikt, ka Salas novada
pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0636, platība 0,012
ha, „Egles” Salas pagasts, Salas novads, zemes
lietošanas mērķis – lauksaimniecība, ir starpgabals; nekustamo īpašumu „Egles”, Salas pagasts,

Salas novads, kadastra Nr.5686 002 0649, ierakstīt zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības
vārda);
• par Zemes nomas līguma izbeigšanu (1)
ar 2015.gada 30.aprīli izbeigt 2013.gada 1.novembrī ar T.S. noslēgto Zemes nomas līgumu
par zemes gabala 2,0 ha no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 004 0123 „Pļavnieki” un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5686 002 0221, platība 0,6 ha, iznomāšanu; 2) ar
2015.gada 30.aprīli izbeigt 2007.gada 25.jūlijā
ar I.M.M. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu par zemes vienības, platība 0,06 ha, ar
kadastra apzīmējumu 5686 005 0190 „D/s Dolomīts Nr.5/3-43” Salas pagasts, Salas novads,
iznomāšanu);
• par Lauku apvidus zemes nomas līguma
slēgšanu (noslēgt ar V.Z. Lauku apvidos zemes
nomas līgumu par 2/26 domājamo daļu no
95,05 ha „Vīķu ezers” Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr. 5690 005 0197, iznomāšanu
uz laiku līdz 2021.gada 29.decembrim, zemes
lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu
īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas,
NĪLM kods 0302, nomas maksa – 0,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības);
• par zemes nomas līguma slēgšanu (1)
noslēgt ar I.Z. zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,06 ha platībā iznomāšanu uz 5 gadiem (bez apbūves tiesībām), zemes vienības
„D/s Dolomīts Nr.5/3-43”, kadastra apzīmējums 5686 005 0190, zemes lietošanas mērķis
– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(kods 0601), nomas maksa – 1,5 % no zemes
vienības kadastrālās vērtības; 2) noslēgt ar Salas pagasta zemnieku saimniecību „Sūnekļi”
zemes nomas līgumu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5686 002 0221, platība
0,44 ha, iznomāšanu uz 5 gadiem, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība, nomas maksa
– 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības;
3) noslēgt ar A.S. zemes nomas līgumu par zemesgabala 0,15 ha platībā no zemes vienības
„Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 5690 001
0454 un zemesgabala 0,65 ha no zemes vienība
„Pagrabs” ar kadastra apzīmējumu 5690 001
0275 iznomāšanu uz 5 gadiem, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības
kadastrālās vērtības);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām (noslēgt
zemes nomas līgumus par zemesgabalu iznomāšanu uz 5 gadiem personīgās palīgsaimniecības vajadzībām ar 3 personām, zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101), nomas maksa – 0,5 % no zemes
vienības kadastrālās vērtības);
• par atļaujas sniegšanu mazēkas būvniecībai (atļaut I.I. būvēt mazēku (malkas šķūnīti
3x4 m) uz Salas novada pašvaldībai piekritīgās
www.salasnovads.lv
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686
009 0234);
• par meža autoceļa pārņemšanu īpašumā
(nepārņemt Salas novada pašvaldības īpašumā
nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, Salas novadā, Salas pagastā, kadastra Nr.56860010153
sastāvā iekļauto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56860110154, 2,75 ha platībā un meža
autoceļu Mikelani);
• par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
(anulēt deklarēto dzīvesvietu 2 personām)
• par dūmvada būvniecību Biržu ielā 2,
Birži, Salas pagastā, Salas novadā (atļaut D.B.,
J.B. un Z.S. būvēt dūmvadu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu iela 2, Biržos, Salas
pagastā, Salas novadā, atbilstoši būvniecības un
ugunsdrošības normām, būvniecību saskaņo-

jot ar tehniskajiem dienestiem);
• par īres līguma pagarināšanu (pagarināt
dzīvojamo telpu īres līgumus ar 7 personām);
• par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (piešķirt dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgums ar 3 personām, 1 personu atzīt par tiesīgu
saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
un reģistrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu palīdzības reģistrā);
• par grozījumiem 2010.gada 4.februāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par maznodrošināta ģimenes(personas) statusa noteikšanu”
• par Salas novada Bērnu un jauniešu centra nolikuma apstiprināšanu
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu
(piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 4 personām, atteikt 1 personai);

Salas novada pašvaldības 2015.gada 26.marta
saistošo noteikumu Nr.3 „Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas
novadā” paskaidrojuma raksts
Sadaļa
Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta ne- Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
pieciešamības 22.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldības pēc savas
pamatojums
iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var būt riska
faktors ekosistēmai kopumā un sabiedrības veselībai.
Latvijas teritorijas lielākajā daļā pašvaldības ir noteikušas aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai
2. Īss projekta Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Salas novasatura izklāsts da administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus piecus gadus.
3. Informācija Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
par plānoto
projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija Saistošo noteikumu projektā noteiktais ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums aizpar plānoto
sargā bioloģiskās zemnieku saimniecības un veicina
projekta ietekmi uz uzņē- ekoloģiskās saimniekošanas attīstību.
mējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz
par administrešajām personām, izmaiņas nav paredzamas.
tratīvajām
procedūrām
6. Informācija Lai informētu sabiedrību, un 2015.gada 2.februārī
par konsultā- pašvaldības mājas lapā www.salasnovads.lv un 2015.
gada 10.februāra pašvaldības informatīvajā izdevumā
cijām ar privātpersonām „Novada Vēstis” tika publicēts paziņojums par nodomu
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Salas novada administratīvajā teritorijā. Sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš bija noteikts līdz 2015.gada 3.martam.
Minētajā termiņā iebildumi nodomam noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Salas novada administratīvajā teritorijā nav saņemti.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā saskaņā
ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma tiesību normām ir uzskatāma par piekrišanu aizlieguma
noteikšanai.

Domes priekšsēdētāja /personiskais paraksts/ I.Sproģe
www.salasnovads.lv

• par Salas novada bāriņtiesas pārskatu
(pieņemt Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ārijas Lokmanes pārskatu par Salas novada
bāriņtiesas darbību 2014.gadā zināšanai);
• par Salas novada pašvaldības 2014.gada
konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
(apstiprināt Salas novada pašvaldības 2014.
gada konsolidētā finanšu pārskatu)
Nākošā kārtēja domes sēde 2015.gada
28.maijā plkst.14.00.
* Salas novada domes sēdes protokoli publicēti mājas lapā www.salasnovads.lv sadaļas
„Novada dome” apakšsadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Ingūna Rēķe
Personāla nodaļas vadītāja

Salas novada pašvaldības 2015.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījums Salas novada pašvaldības 2010. gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par maznodrošināta ģimenes (personas)
statusa noteikšanu”” Paskaidrojuma raksts
Sadaļa
Informācija
1. Projekta ne- Salas novada pašvaldības 2010.gada 4.februāra saispieciešamības tošo noteikumu Nr. 4 „Par maznodrošināta ģimenes
pamatojums
(personas) statusa noteikšanu” nosaka ienākumu
līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu. Saistošo noteikumu 2.1.apakšpunkts nosaka, ka ģimene
(persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 213,43 euro.
Grozījums saistošajos noteikumos (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
250,00 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība iedzīvotājiem noteiks labvēlīgākus un reālai situācijai atbilstošus nosacījumus maznodrošinātā statusa saņemšanai.
Pašvaldība paplašinās personu skaitu, kurai pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā.
2. Īss projekta Saistošo noteikumu 2.1.apakšpunkta grozījums
satura izklāsts paredz, ka ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 euro.
3.Informācija Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekpar plānoto
mēs, jo ar saistošo noteikumu grozījumu tiks paplaietekmi uz
šināts tikai personu skaits, kuriem pašvaldība var
pašvaldības
sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas
budžetu
novadā.
4. Informācija Nav attiecināms
par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērpar adminissties Salas novada Sociālajā dienestā. Saistošo noteitratīvajām
kumu projekts izskatīts Salas novada Sociālā, izglītīprocedūrām
bas, kultūras un sporta komitejas sēdē.
6. Informācija Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā
par konsultāci- Salas novada Sociālā dienesta klientu priekšlikumi.
jām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētāja /personiskais paraksts/ I.Sproģe
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INFORMĀCIJAI
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2015.GADA 26. MARTA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.3
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Salas novadā”
APSTIPRINĀTI Salas novada domes 2015.gada 26.marta sēdē (protokols Nr.4, 25.punkts).
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
22.panta otro daļu
1. Salas novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Salas pagasts
un Sēlpils pagasts, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums Salas novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir 5 (pieci) gadi.
3. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā LR likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Salas novada pašvaldības 2015.gada 30.aprīļa saistošie
noteikumi Nr.4 „Grozījums Salas novada pašvaldības
2010. gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa
noteikšanu””
APSTIPRINĀTI Salas novada domes 2015.gada 30.aprīļa sēdē
(protokols Nr.5, 44.punkts).
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu
Izdarīt Salas novada pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par maznodrošināta ģimenes (personas)
statusa noteikšanu” šādu grozījumu: aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitli
“213,43” ar skaitli “250,00”.
Domes priekšsēdētāja
/personiskais paraksts/ I.Sproģe

Veiks zemes lietošanas un zemes apauguma veidu statistisko
apsekojumu Salas novada pašvaldībā
SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas
statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks
zemes apauguma un lietošanas situācijas, kā arī
to izmaiņu apsekojumu Baltijas valstī, t.sk. arī
Salas novada pašvaldībā. Apsekojums notiks no
2015. gada maija līdz oktobrim (projekts LUCAS 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/web/
lucas/overview) .
Latvijā apsekojumā iekļauti pavisam 4498
ģeogrāfiski punkti, kuri var atrasties jebkuros zemes apauguma veidos (lauksaimniecības zeme,
zālāji, meža zemes, apbūvētas teritorijas, trans-

porta tīkli utt.) Apsekotāji noteiks zemes apauguma un lietošanas veidu, redzamu meliorācijas
sistēmu esamību un ainavas struktūrelementus.
Apsekotāji darbosies saskaņā ar precīzām
instrukcijām, lai aprakstītu un nofotografētu izvēlēto punktu, kā arī lai aprakstītu situāciju 250
m garā līnijā no punkta uz austrumiem. Vienā
no katriem 10 punktiem tiks paņemts 500 g
smags augsnes virskārtas paraugs. Paraugs tiks
analizēts laboratorijā un izmantots ar vides
faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augšņu karšu atjaunināšanai,

augsnes modeļu validācijai un organisko vielu
satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimatu
ietekmējošs faktors.
Apkopotā informācija tiks izmantota tikai
Eiropas mēroga statistikai un tā neatspoguļos
nekādus personiskas dabas datus vai datus par
zemes īpašumiem. LUCAS 2015 apsekojuma
dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, pie tam tie arī nav piemēroti šādam
mērķim.
Ivars Pavasars
SIA Vides eksperti valdes loceklis

Uzstādītas norādes zīmes uz tūrisma objektiem
Sekmējot aktivitāšu dažādošanu
vietējiem iedzīvotājiem, Salas novada
pašvaldībā realizēts projekts „Norāžu
sistēmas izveide Salas novadā”. Palielinoties autoceļa Aizkraukle – Jēkabpils intensitātei, pieaug pieprasījums pēc dažādiem tūrisma pakalpojumiem arī Salas novadā.
Novadā atrodas daudz kultūrvēsturisko
un ainavisko vērtību, kas ir un būs pievilcīgas
tūristiem un novada ciemiņiem ilgtermiņā, jo
mūsu novadā ir daudz kultūrvēsturisku vietu
un objektu ar ļoti senu vēsturi. Pašvaldības un
uzņēmēju sadarbības ietvaros iespējams realizēt vienotu tūrisma attīstību. Ļoti svarīgi radīt
novada tūrisma produktu vai pakalpojumu,
kas būtu atpazīstams un interesants ikvienam. Tūrisma attīstības priekšnosacījums ir
laba infrastruktūra – labi ceļi, auto stāvvietas,
telšu vietas, naktsmītnes, informācijas stendi,

ēdināšanas pakalpojumi, norāžu zīmes un citi
infrastruktūras objekti.
Piesaistot Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzekļus, dabas pieejamības nodrošināšanai pie 18 tūrisma objektiem uzstādītas
attāluma norādes zīmes 12 vietās, izveidojot
norāžu sistēmu Salas novadā. Norādes zīmes
uzstādītas: uz valsts autoceļa P76 Aizkraukle– Jēkabpils: 9 zīmes, 5 vietās – komponista P.Barisona priede ,Zvejnieklīcis – atpūtas
komplekss, Sēlpils pilskalns un viduslaiku pils,
Sudrabkalns – pilskalns, Laukakmeņu bruģa fragments. Uz valsts vietējā autoceļa V 816
Sēlija – Vizbuļi zīme – Zvejnieklīcis – atpūtas
komplekss un uz autoceļa Se–8 Rāceņi– Ceļmalnieki zīme – Sudrabkalns – pilskalns , uz
valsts vietējā autoceļa V 813 Stūrāni – Pulpāni
2 zīmes, 2 vietās – Ezernieku velnakmens –
kulta vieta, Babrānu pilskalns. Uz P75 autoceļa
Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta): 4 zīmes –

Biržu Zeltenes avots , Saules avots 2 vietās, uz
autoceļa S-23 Saulieši– Ķesterāres – Ievu Līči:
1 zīme, 1 vietā. Attāluma norādes zīmes uz tūrisma objektiem saskaņotas Tūrisma attīstības
valsts aģentūrā un norādes zīmju uzstādīšanas vietas saskaņotas Valsts akciju sabiedrībā
Latvijas Valsts ceļi. Norādes zīmes izgatavotas
atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 77–
2:2013 LV tehniskajām prasībām.
Darbus veica SIA "SAAVA–LV". Projekta
kopējās izmaksas 3785.74 euro, ELFLA finansējums 2748.12 euro, Salas novada pašvaldības
finansējums1037.62 euro.
Sakārtojot tūrisma objektus, jādomā par
sadarbības iespējām ar citiem novadiem, veidojot kopējus maršrutus un piedāvājumus, jo tikai
tā varam ieinteresēt Eiropas ceļotājus. Jāturpina veidot jauni interesanti un atraktīvi tūrisma
produkti un izklaides iespējas Salas novadā.
Ligita Kadžule
projekta vadītāja

Tiek pilnveidotas Salas aizsargdambja nobrauktuves
Salas novada pašvaldība saskaņā ar noslēgto Vides aizsardzības un reģionālas attīstības
ministrijas Vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.1/11/
IPIA/VARAM/001 grozījumiem Nr.2 uzsākusi
realizēt projektu „Salas pagasta aizsargdambja
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rekonstrukcija (pēc grozījumiem Nr. 2)”. Lai
garantētu aizsargdambja funkcijas un dambja
ilgtspējīgu ekspluatāciju, nepieciešams projekta
ietvaros pilnveidot CN 2 un CN 3 nobrauktuves,
lai nodrošinātu lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās iespējas, neradot bojājumus hidrotehniskai būvei. Darbus veic SIA „MIKOR”. Pro-

jekta kopējās izmaksas 24336.34 euro. Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums sastāda
85 % no attiecināmām izmaksām, Salas novada
pašvaldības finansējums 3650.45 euro. Projekts
jānodod ekspluatācijā 1.jūnijā 2015.gadā.
Ligita Kadžule
projekta vadītāja
www.salasnovads.lv

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM

Aktuāla informācija lauku saimniekiem
Līdz 22.maijam ir iespējas iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu. Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks
piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums
par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma
sankcijām ir 15.jūnijs.
LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas gala
termiņš ir 15.jūnijs un līdz šim termiņam
netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc
15.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 brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas
rašanās iespēju.
Lauksaimniecības produkcijas ražotāji
var iesniegt nepieciešamos dokumentus (iesniegumu, IIN gada deklarāciju vai bilanci)
Lauku atbalsta dienestā līdz 1.jūnijam, lai ar
01.07.2015. varētu iegādāties marķēto lauksaimniecības degvielu atbilstoši attiecīgajai
lauksaimniecības nozarei noteiktajam limitam.
Iedzīvotāju Ienākuma nodokļa (IIN) deklarācijas iesniegšanas termiņš līdz 2015.gada
1.jūnijam.
Lauku atbalsta dienests atgādina, ka, līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad no 1.aprīļa
līdz 30.novembrim Elektroniskajā pieteik-

šanās sistēmā (EPS) ir
pieejams e-pakalpojums
"Sezonas laukstrādnieki". Pakalpojums būtiski atvieglo darba devējiem sezonas strādnieku
uzskaiti, darba algas un nodokļu aprēķināšanu, kā arī atskaišu sagatavošanu, kas nepieciešamas Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devēji izmanto Lauku atbalsta dienesta
(LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu,
tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS
nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba
devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša
laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa
apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu
dienestā (VID) standartizētā formā vienu reizi mēnesī.
Ligita Kadžule
Salas novada lauku attīstības konsultante

prieks par pavasari, bet
krāsainās oliņas Zaķis
pie viņiem neatrada.
Viņš devās pie dūcošajām „Kamenītēm”
un noklausījās stāstu
par mazo kamenīti,
kura meklēja un atrada savu dziesmiņu.
„Ezīšu” grupas bērni
Lieldienu zaķim uzdāvināja dāvanu- olu no
pūpoliem, bet no „Zīļuku” grupas bērniem
viņš saņēma pūpolzarus. Bērni skaitīja
tautas dziesmas par Lieldienām un mācīja
zaķi dejot tautiskās dejas. Pie „Cālēnu” grupas bērniem zaķis noklausījās dziesmu un
dzejoli par cālēniem. Vistiņa ( sk. Valentīna Valaine) pastāstīja, ka Lieldienās ne tikai
olas jākrāso, bet pirmo olu jāsadala visiem,
lai būtu saticība. Vistiņas grozs bija pilns ar

skaistām, raibām Lieldienu olām, kuras visi
varēja aplūkot. Zaķis katram bērnam uzdāvināja cepumu zaķi. Bērni kopā ar skolotājām turpināja svētku svinēšanu grupās un
āra laukumos.
Valentīna Valaine
PII „Ābelīte” skolotāja

PII „Ābelīte”
Pavasaris šogad ir pavisam liels savādnieks, te tas mūs priecē ar siltiem saules
stariem, te atsūta skaudro ziemeli. Lai kādi
ir laika apstākļi, pavasaris nav iedomājams
bez Lieldienu olu krāsošanas, olu ripināšanas, šūpošanās un Lieldienu zaķa gaidīšanas. Trešajās Lieldienās Lieldienu zaķis (sk.
Ilga Nešpore) ciemojās PII „Ābelīte”. Zaķis
pirmajās un otrajās Lieldienās bija izdalījis
visas raibās olas un nu grozā gozējās olas
no šokolādes un papīra. Bērni iebilda, ka
tās nav īstās olas Lieldienu svinēšanai. Viņš
devās pie katras grupas bērniem, jo cerēja,
ka atradīs vistiņu ( sk. Valentīnu Valaini)
un varēs grozu piepildīt ar īstajām Lieldienu olām. „Saulīšu” grupas bērni iepriecināja zaķi ar dziesmu un dzejolīti par saulaino
pavasari. „Taurenīšu” grupas bērni dziedāja
dziesmu par taurenīšiem, runāja ticējumus par Lieldienām. Viktorija Voitenkova
skandēja dzejoli „Pirmais taurenītis”, Niks
Rozītis, Roberts Gojevskis stāstīja par taureņiem. Bērnu priekšnesumā bija jūtams

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās …”
Pavasaris jāsagaida godam, jāparūpējas,
lai daba ap mums būtu sakopta un tīkama
gan mazam, gan lielam. Skanot putnu vīterošanai un pūšot draiskulīgam pavasara vējiņam, 23.aprīlī Biržu pamatskolas pirmsskolas
35 bērni un 5 pedagogi kopīgi devās sakopt
skolas parku!
Rokās grābeklīši, spainīši čiekuru lasīšanai un darbs var sākties! zibot rokām, čabot
kājām, bērni aši un varen cītīgi salasīja žagariņus un čiekuriņus skolas parkā, padarot apkārtējo vidi sakoptāku un kopīgi priecājoties
par paveikto darbu!
www.salasnovads.lv
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Biržu internātpamatskolā
Aprīlis iesākās ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju
kolektīvu atlases skati Viesītē, kurā piedalījās
3.-4.klašu, 5.-6.klašu un 7.-9.klašu deju kolektīvi Gitas un Jura Ratnieku vadībā. Visi trīs
deju kolektīvi ieguva 1.pakāpes diplomus.
Biržu tautas namā jaunāko klašu skolēni
apmeklēja leļļu teātra izrādi „Upe” un Didža
Rijnieka koncertu bērniem.
Mēnesis bija bagāts ar sporta pasākumiem, kuros piedalījās internātskolas skolēni, (peldēšana, galda teniss, pavasara kross,
orientēšanās sacensības), sasniedzot labus
rezultātus. Peldēšanā V.Soroka ieguva 2.vietu, vecākā grupa izcīnīja 3.vietu, jaunākajā
vecuma grupā-4.vieta.
Galda teniss: Vecākā grupa (zēni)-1.vieta,
vecākā grupa (meitenes)-2.vieta, jaunākā grupa (meitenes)-3.vieta, jaunākā grupa (zēni)-5.
vieta.
Orientēšanās-gan vecākajā, gan jaunākajā grupā – 2.vieta
Pavasara krosā mazo skolu grupā tika
izcīnīta 1.vieta. Individuāli 3.vietu izcīnīja
L.Jaudzema.
Aprīļa pēdējos datumos starp Biržu pamatskolu un Biržu internātpamatskolu notika draudzības spēle futbolā visās vecuma grupās, tāpat arī sacensības futbolā notika starp
meitenēm. Galvenais nebija rezultāts, bet spēle un draudzība. Paldies sporta skolotājiem
J.Ratniekam, J.Puķītim un K.Borodovskai!

Arī, mēs visi skolas skolēni, skolotāji un darbinieki, piedalījāmies Lielajā
talkā, sakopām skolas apkārtni, Biržu
ceļmalas. Šajās dienās centāmies „patīrīt” arī savu valodu un uzvedību, tās
arī pa garo ziemu šogad kaut kā vairāk
piegružojušās.
Aprīlis gan ir arī tāds joku mēnesis, skolēni piedalījās karikatūru konkursā „Pasmejies par sevi pats!” Balvas
saņēma interesantāko, radošāko karikatūru
autori: 5.kl.-Kristīne Vasjurina, 6.kl.-Edgars
Aļšajevs, 7.kl.-Viktorija Soroka, 8.kl.-Anna

Abakumova, 9.kl.-Viktorija Kaļinova.
Lai maijs atnāk zinošs, gudrs, radošs un
aizrautīgs!

Mammadaba atkal dzīvo Biržu pamatskolā
Pēc visai neilga pārtraukuma Biržu pamatskolas skolēni atkal ir enerģiski iesaistījušies LVM organizētā projekta ‘’Mammadaba’’
aktivitātēs. Šogad projektā piedalās piecas
klases. Meža olimpiādē 4.klase ar
spēli ‘’Aitas mežā’’
iekļuva 2. kārtā.
Viens no pasākumiem ir Lielā
talka. Skolēni sakopa
ne tikai skolas teritoriju, bet arī Deipurviņa gravu, Podvāzes
krastu, ceļmalas, kā
arī Biržu ciemata teritoriju ap kapsētu.
Savākti tika ļoti daudzi maisi ar atkritumiem. Mūsu apkārtne kļuva vēl tīrāka un
sakoptāka.
Skolā norisinājās
vēl vairāki ar projektu
saistīti pasākumi, taču vissvarīgākais un gaidītākais ir Meža diena. Šis pasākums notika
24.aprīlī Siliņu apkārtnē. Meža stādīšanā un
putnu būrīšu izlikšanā vēlējās piedalīties teju
vai visi skolas skolēni. Tādēļ kā iekāpšanas
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biļete autobusā bija putnu būrītis. Kopā
pasākumā piedalījās 42 skolēni no dažādām klasēm. Tika izliktas 29 putnu mājiņas,
iestādītas ap 3000 jaunas priedītes. Tas bija
lielisks, jautrs un izglītojošs pasākums. Skolēni bija noguruši, bet gandarīti par paveikto.
Nākamajā gadā mēs šeit noteikti atgriezīsimies, lai pārliecinātos, ka mūsu stādītās

priedes ir ieaugušas.
Par organizēšanu un atbalstu mēs pateicamies Dienvidlatgales mežsaimniecības
meža atjaunošanas un kopšanas speciālistei
Dzintrai Salmiņai un viņas komandai, kā arī
Salas novada pašvaldībai.
Aiga Nagle
Biržu pamatskolas skolotāja
www.salasnovads.lv

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Seminārs vēstures skolotājiem
2015.g 14.aprīlī Salas vidusskolā
notika Profesionālās kompetences pilnveides seminārs novadu un Jēkabpils
pilsētas vēstures skolotājiem. Semināra
darba kārtība: skolēnu sveiciens, direktores uzruna, vēstures izpētes kabineta
apmeklējums, lekcija „Mūsu un jūsu
kopējā vēsture”, pieredze e_Twinning
starptautiskajā seminārā- inovatīvas pieejas vēstures mācīšanā.
Piecpadsmit skolotāji iepazinās ar
mūsu skolu un vēstures izpētes muzeju,
kas sk. P.Stirnas vadībā kļuvis par interesantu un pat unikālu vēstures liecību
krātuvi kā arī motivē un rosina skolēnus
izzināt savas ģimenes un novada vēsturi.
Skolotāja V.Bandere dalījās gūtajā
pieredzē starptautiskā eTwinning seminārā „Vēstures inovatīva mācīšana”, ko
organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra programmas Erasmus+
ietvaros. Tas notika Rīgā š.g. 5.-8. Martam. Seminārā piedalījās vēstures skolotāji no dažādām Eiropas valstīm- Vācijas, Polijas, Beļģijas, Francijas, Bulgārijas,

Norises maijā izglītības iestādēs

PII „Ābelīte”
08.05.
29.05.

Koncerts māmiņām (plkst.16:00 „Saulītēm” un „Cālēniem”;
plkst.17:00 „Ezīšiem”, „Kamenītēm” un „Zīļukiem”)
Plkst.15:00 Sagatavošanas grupas „Taurenīši” izlaidums

Biržu pamatskolā
08.05.
11.05.-18.05.
12.05.
15.05.
20.05.
25.05.
28.05.

Māmiņu dienas pasākums
Literāra izstāde „Rakstniekam M. Rungulim – 65”
Dalība Sporta svētkos Jēkabpilī
Pēdējais zvans 9.klasei
Ekskursija sākumskolas klasēm
Ekskursija pirmsskolas vecuma grupas bērniem
Izlaidums sešgadniekiem

Biržu internātpamatskolā
08.05.
15.05.
23.05.
25.05.-29.05.

Interešu izglītības pulciņu koncerts un izstāde Mātes dienai
Pēdējā zvana svētki
Dalība deju Salas novada svētku lielkoncertā „Ceļā uz varavīksni”
Projektu nedēļa

Salas vidusskolā
15.05.
20.05.
28.05.
29.05.

Plkst.13:00 Salas KN, Skolas zvana svētki
Plkst.17:30 „vecās skolas” zālītē,
Nākošo 1.klases skolēnu vecāku sanāksme
Radošuma un sporta diena
Plkst.9:00 Skolas noslēguma līnija

No cūku kompleksa „Miķelāni” izvedīs šķidrmēslus
SIA „Makleri Energo” laika periodā no 07.05.2015. līdz 31.07.2015. veiks šķidrmēslu izvešanu no cūku kompleksa „Miķelāni”. Šķidrmēslus vedīs ar autocisternu pa
ceļiem Nr. S17, S18, S22, S23, S24, S25, S26, S28, S47, S48, S52, S53, S77.
Ir iespējami īslaicīgi smaku traucējumi šķidrmēslu transportēšanas un iestrādes
laikā.
www.salasnovads.lv

Kipras, Maltas, Igaunijas u.c.
Ļoti aktuāls un sāpīgs jautājums vairums Eiropas valstu skolās un Latvijā ir
jautājums par jēgpilnas lasīšanas realizēšanu stundā. Tā ir nozīmīga un praktiski
izmantojama pieeja, ko deva seminārs un
kuru demonstrēja skolotāja saviem kolēģiem, lai stunda būtu produktīva. Šo pieeju iespējams izmantot arī citos mācību
priekšmetos, kur nepieciešams darbs ar
tekstu.
V.Bandere pastāstīja arī par seminārā gūtajām radošajām idejām un paņēmieniem, kā dažādot mācību procesu gan
izmantojot IKT, gan to pašu realizējot
papīra formātā, ja tas šķiet pieejamāks.
Skolotāja rosināja kolēģus būt aktīviem
un pievienoties portālam eTwinning kas
ir starptautiska e-vide skolotājiem, kas
piedāvā plašas iespējas pedagoga profesionālās kompetences pilnveidei un iespējas iesaistīties kādā projektā vai veidot to
pašam.
Valentīna Bandere
Salas vidusskolas vēstures skolotāja

NESĒDI MĀJĀS,
NĀC – PIEDALIES!
22.maijā no plkst.15:00
Biržu pamatskolas sporta
laukumā norisināsies

SALAS NOVADA SVĒTKU
ĢIMEŅU SPORTA UN
ATPŪTAS PASĀKUMS
Stipro skrējiens
Svinīga atklāšana
Pludmales volejbols -2015
Sportiskas sacensības
„Kas kustīgs, tas lustīgs”
Smaidīgās sejiņas – sejiņu apgleznošana
Tamborēšanas sacensības
Radošās darbnīcas bērniem
Dārza spēles u.c.
„Zirga mugurā, aidā!”. Vizināšanās ar zirgu.
Piepūšamās atrakcijas un saldumi.
Sīkāka informācija pa tālr.20271641

„Lielais ķirbis”

Pavasaris - ķirbju sēšanas un stādīšanas
laiks. Ķirbju izstāde būs skatāma oktobra
sākumā Biržu TN. Aicinu audzētājus
pieteikt savu ķirbi dalībai izstādē jau
tagad. Rudenī nominēsim: smagāko, lielāko,
apaļāko, mazāko, neparastāko ķirbi.
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VĒSTURES LAPPUSE

Salas novada ļaudis pirms 150 gadiem
runāt krieviski, vēlākos gados
sāka mācīties. Pārkrievošanos sevišķi veicināja jauktas
laulības ar Jakobštadtē (Jēkabpilī) dzīvojošajiem krievu
tautības ļaudīm.
Mūsu senča ikdienišķais
darba apģērbs ir ļoti prasts.
Krekli rupji, bez rotājumiem. Vēl rupjākas ir vīriešu bikses un sieviešu „partaiņi”. Gadā tie nonēsā 3-4
kreklus. Sievietes valkā zili
krāsotus lindrakus
(tādas pašas drēbes
kā partaiņi). Ziemā
„Brūveru” saimes
vīrieši un sievietes
māja, celta
valkā kamzoļus ar
1850.gadā Biržos
(atrodas „Sēļu sētā”)
atliecamu apkakli,
Nupat kā ir nodivām kabatām un
stiprinājusies doma,
kāsīšiem pogu vietā.
ka Salas novada
Vīriešiem turklāt vēl
LOGO simbols būs
ir zilas vadmalas vai
atslēga, kā atgādināsirmas „suknas” (arī
jums par senajiem
vadmalas) auduma
laikiem, kad seno
bikses. Īpaši aukstā
sēļu pils Sēlpils pilsziemā noder kažoks
kalnā bijis atzīts un
un zābaki. Kažoki un
stratēģiski
svarīgs
sveitas ir kopēji vīSēlijas novada centrs
riem un sievām. Vīri
– Sēlijas vārti. Katneiztiek bez „kartriem vārtiem rodauza” (suknas cepure
ma arī sava atslēga.
ar nagu), bet sievas
Un aiz šiem vārtiem
– bez linu vai vilnas
no aizvēsturiskiem
drānas, dažu reizi
laikiem ir ritējušas Biržu "Brūveru" māju saimes istaba; meitai
var atļauties arī zīda
cilvēku dzīves. Kādi
lakatu. Apģērbus gatasēļu tautastērps, attiecināms uz 16.gs.
bija šie mūži – mūsu
vo paši. Pirktās jostas
senču tikumi un paražas? Ņemsim atslēgu valkā tikai svētkos.
un vērsim tos vārtus vaļā! Šoreiz ielūkosiSadzīve un rocība mūsu senčiem bija
mies 150 gadu senā pagātnē.
paknapa. Dūmaina koka istaba. Tās gaSenie Salas novada ļaudis ir vidēja au- rums vidēji 9 aršinas (apmēram 6,39 m) un
guma, pārsvarā gaišām acīm un matiem. platums 8 aršinas. Griesti klāti no šķeltiem
Mūsu ļaudis ir ļoti reliģiozi, atklāti, sirsnī- baļķiem, grīdas vietā klons. Dažiem ir pat
gi un viesmīlīgi. Šeit ir paradums, ka mā- divi logi: katrs mazāks par ¾ aršinas. Ietes māca bērnus lasīt grāmatā un sievietes pretim ceplim ir dūmenieks (caurums,
ir daudz kautrīgākas nekā citām tautām. pa kuru iziet dūmi) ar koka aizšaujamām
Līdz atbrīvošanai no dzimtbūšanas, mūsu durtiņām vai aizbāžams ar lupatām. Liels
senči bija tik nabagi, ka neturēja siltu ap- akmens ceplis, uzmūrēts uz koka „syrūba”
ģērbu. Ziemā, līdz pat -250C aukstumā, (groda), bez skursteņa ar nelielu pavardu.
valkāja rupju pakulu „sveitu” (kreklu), kas Ceplis aizņem 1/8 daļu no istabas. Istaba ir
izskatījās kā maiss, kam piešūtas piedurk- bez reliģiskām nokrāsām: kaktā stāv tikai
nes. Uz muguras, pie jostas, tas saliecās no dūmiem nokvēpis krusts. Pie istabas ir
divās grumbās. Apmēram 1/5 daļa ļaužu priekšnams (1/4 no istabas platības), kas
tajā laikā mira nedabiskā nāvē. Bieži vien atdala istabu no klēts vai kambara. Priekštos nosita, muižā perot, vai tie mira no namam ir 4 durvis: uz istabu, kambari, paaukstuma un bada. Tad ļaudis pat baidījās galmu un laidaru. Istabai ir dzītais, citām
raudāt, lai „stārsts” (ciema vecākais) ne- ēkām – aplaisti (ar vārpām uz leju) cisu
paziņo kungam, par ko savukārt sodīja kā (salmu) jumti. Istaba ir drūma, nekārtīgi
kurnētājus.
apkopta, šaura un smacīga. No mēbelēm
Līdz 1865.gadam, kad vēl nedarbojās ir tikai galds, vidēji divi soli un divas gulcariskās Krievijas „rusifikācijas” plāns, tas. Pie „stulpa” (staba) ir pakārta kaste
aizliedzot iespiest grāmatas ar latīņu bur- (plaukts) traukiem. Tajā saliktas 2-3 māla
tiem, reti kurš mūsu novada cilvēks prata bļodas un vajadzīgais skaits koka karošu.
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uradņiks (kārtībnieks) Sēlpilī;

Naži ir pagatavoti no izkapts. Uz cepļa pavarda stāv vai karājas divi katli: viens divu
spaiņu, otrs – spaiņa lielumā.
Zemnieku galvenā ziemas barība: maize un kāposti ar bietēm un putraimiem.
Gaļu un olas lieto ļoti reti – svētkos. Vispār gaļu ēd tikai novembrī, decembrī un
janvāra sākumā. Vasarā ļaudis vairāk pārtiek no kartupeļu – putraimu zupas. Reizēm lieto arī sēnes un ogas. Piena ir maz,
zivju gandrīz nav. Vistu olas nes kā ciemakukuli baznīckungam vai pagastvīriem.
Maize ir ļoti melna, jo labību ber apcirknī
kopā ar pelavām un neražas gados vēl piejauc klāt 1/3 sūnu un paparžu. Tādu labību
ceplī izžāvē, tad grūž piestā vai maļ dzirnavās un cep maizi.
Visi saimniecības rīki ir ļoti vienkārši. Lielākā saimniecības vērtība ir lopi.
Vidēji 1 zirgs, 2 govis, 4-6 cūkas, 10 aitas.
Saimniecības galvenais ienākumu avots
ir lini un lopi. It sevišķi cūkas, ko parasti pārdeva. Pieticīgu iztiku var gūt no 15
desetīnām (apmēram 16 ha) zemes, no
kurām 9 ir aramzemes, 5 pļavu un 1 izmantota ēkām un dārziem. Izkuļ 27 pūrus
(apmēram 1300 kg) rudzu, 20 – miežu, 12
– auzu, 8 – zirņu, 3 – linsēklu, izlasa 15 pūrus kartupeļu, izkulsta 21 ar pusi birkavus
(apmēram 3600 kg) linu un ievāc 60 podus
(apmēram 500 kg) siena. Par 2 birkaviem
linu Rīgā var ietirgot 80 rubļus.
Ikgadējie nepieciešamākie izdevumi:
15 rub. jāmaksā nodokļos, 12 rub.62 kap. –
uzliktās zemes izpirkšanas maksājums, 1
rub. – ganam, 1 rub. baznīcai, 2 rub. – sālim un darvai un 1 rub.50 kap. – apiņiem
alus vārīšanai.
Atlikušo naudu iztērē, pērkot ģimenei
maizi, lopiem – barību, iegādājoties apģērbu un apavus. Tikai labā gadā var apmierinoši iztikt. Neražas gados nākas badoties,
salt un ieslīgt parādos.
Tā dzīvoja pirms 150 gadiem vidējais
Salas novada saimnieks, kuram bija 15 desetīnas šņoru zemes un vēl nebija izdevumu, mācot bērnus skolā. Veram nu vēstures vārtus ciet, slēdzam ar novada atslēgu
ciet, līdz nākamai reizei.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma
lietu speciāliste
www.salasnovads.lv

KULTŪRAS DZĪVE

Ir pavasaris, lai ziedētu, ir pavasaris, lai dziedātu,
dejotu un teātri spēlētu

5.aprīlī Biržu TN notika kārtējais pavasara
koncerts, kurš tika sagatavots trīs mēnešu laikā pēc Ziemassvētku koncerta.
Ar lielu atbildības sajūtu koncertam gatavojās gan mazs, gan liels. Programmā tika
iekļauti dažādi priekšnesumi, sagatavoti ar izdomu un lielu atbildību. Divas stundas pagāja
nemanot.
Koncertā piedalījās Biržu TN ansambļi

„Pērlītes”, „Magiko”, ,,Birži”, „Melodija” - vadītāja Lienīte Geižāne; deju grupas „Dancītis”
un „Mango” - vadītāja Kristīne Pazuha; ģitāras pulciņa dalībnieki – vadītājs Reinis Talla;
hip- hop deju grupa – vadītāja Evija Paslauska;
līnijdeju grupas „Kopā jautrāk”– vadītāja Elita Kalnieša; „Domubiedri” - vadītāja Dagnija
Zobena; teātra pulciņš – vadītāja Inguna Ļevāne.

Gribas ticēt, ka šis koncerts sniedza pozitīvas emocijas un skatītāji sajuta to sirds siltumu, ko vēlējāmies paust.
Skaļi aplausi mūsu pašdarbniekiem un
kolektīvu vadītājiem !
Vija Pazuha
Biržu TN direktore

Biržu TN aicina darboties:
„Mans mājdzīvnieks – mans draugs”.

Iemūžini savu mājdzīvnieku bildē.
Foto izstāde tiks izlikta
apskatei augustā. Iesūti foto
uz e-pastu vi7777@inbox.lv
līdz 15.jūlijam.

16.maijā Salas vidusskolas
vēstures izpētes kabinetā
„Muzeju nakts” pasākums.
Par norises gaitu un aktualitātēm
sekojiet Salas novada
pašvaldības mājas lapā
www.salasnovads.lv.

Kas vislabāk ļauj pacelties pāri ikdienībai?
Ceļojums, laba filma? Bet varbūt .... deja?
Dejo,
D
j un tu
t būsi
bū i kas
k vairāk
i āk - lielāks,
li lāk
skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi!
29.aprīlī Biržu TN pulcējās dejotāji no
Aknīstes BJC „Virpulītis”, „HOP-HIP”,
„HOPE” vadītāja Inta Mežaraupe; mūsdienu deju grupa no Zasas vidusskolas
„Just do it” vadītāja Anda Jurgeviča; deju
grupa no Spuņģēnu KN ,,WI-FI” Sarmīte
Veigure; Biržu TN deju grupas ,,Dancītis”, ,,Mango” vadītāja Kristīne Pazuha;
hip-hop grupa vadītāja Evija Paslauska.
Uz sadancošanos bija ieradušies 89 dalībwww.salasnovads.lv

i ki P
āk
dīj Evija
E ij Paslauska,
P l k
nieki.
Pasākumu
vadīja
kura bija iejutusies Pepijas tēlā. Atraktīvi,
noslīpēti, interesanti bija kolektīvu priekšnesumi. Ar aplausiem tika sagaidīta katra
uzstāšanās. Radošā apvienība „MaSka” rādīja dalībniekiem uz ko var tiekties profesionālajā jomā.
Paldies kolektīvu vadītājām un dalībniekiem par atsaucību un draudzīgo attieksmi !
Vija Pazuha
Biržu TN direktore

Mūžības ceļos aizgājuši
Aizbridās saulīte – noslīdēja
Debess malā;
Izira cerība sārti zaļā.
Nu ceļinieks stāv ceļa galā.
/Jānis Poruks/

Bārtulis Skunčiks

/29.10.1956. – 09.04.2015./

Jānis Rūrāns

/27.08.1948. – 18.04.2015./

Ināra Ašaka

/24.06.1937. – 28.04.2015./
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI

Maija jubilāri
„Var gadi nākt un krāties,
Pēc tam nāk apaļš „simts”.
Bet, ja tu pļavā proti ar stārķi
sarunāties,
Ar akmeni, kas sūnā grimst,
Ar straumi, kura steidzas
un bezgalībā rimst;
Tad pat pēc pieciem simtiem,
Tavs mūžs vēl nepierims.”
/Autors nezināms/
Sirsnīgi sveicam visus
Salas novada maija jubilārus!
Īpaši:
95 GADOS
Zentu Volanti
90 GADOS
Arnoldu Grāmatnieku
85 GADOS
Annu Turkupoli
Annu Joņinu
80 GADOS
Vili Kalniņu
75 GADOS
Leonu Dambīti

Maija norises kultūras dzīvē

Biržu Tautas nams
22.05.

Salas kultūras nams
12.05.
14.05.

23.05.
30.05.
12.06.

09:00
10:00
10:45
11:00 – 14:00

12:00

Pārdod grūsnu teli (melnbalto),
atnesīsies jūlijā. Tel. 29269352

SALAS NOVADA SVĒTKI

Sēlpils KN Amatierkolektīvu dalība Salas novada svētkos
Jauktais koris „Sēlpils” piedalās
Sēlpils KN
Jelgavas Dziesmu svētku 120.gadē
Sēlpils amatierteātra „Ore” pirmizrāde;
Sēlpils KN
R. Blaumanis „No saldenās pudeles”

Salas novada svētki 23. maijs

65 GADOS
Valentīnu Dambi
Veltu Suhodincevu
Vitāli Rubiķi
Miervaldi Boķi
Jāni Ormani
Fjodoru Kovaļkovu

Pārdod ziemciešu stādus. Tel. 2641623

Salas KN

Plkst.9:15 Kinopunkts piedāvā animācijas programmu
„Multenītes pavasarī”. Ieeja: 1 EUR.
Plkst.18:00 Salas KN bērnu kolektīvu
sezonas noslēguma koncerts „Vasariņai silti smaidi”

Sēlpils kultūras nams

11:00

50 GADOS
Intu Tuču
Edīti Kakarāni
Alekseju Novikovu
Maiju Lazdāni
Viktoru Plepi
Gunāru Lazdānu

Salas KN

22.05.-23.05. Salas
pagasts

70 GADOS
Jāni Vaivadu

60 GADOS
Joni Tetinis
Mudrīti Pļavinsku
Vitāliju Orbidānu
Maiju Upmali
Juri Rinču
Mariju Elksni
Edvīnu Medni

Biržu p.Plkst. 15:00 Ģimeņu sporta un atpūtas pasākums.
sk. sporta
Sīkāka informācija pa tālr. 20271641
laukumā

Futbola turnīrs
Ciema modināšana
Skrējiens „Noķer vēju!”
Gadatirdziņš
Tiek aicināti pārdot un pirkt gribētāji!
Meža mātes radošās darbnīcas
„Uzveic Sīkstuli!” dārza spēļu placis
Piepūšamās atrakcijas
„Pie princeses Zeltītes karaļnamā”

14:00 – 16:30

Futbola laukums
Salas ciems
Pulcēšanās aiz Salas
kultūras nama
Aiz Salas kultūras
nama
Aiz Salas kultūras
nama
Aiz Salas kultūras
nama
Laukumā pie Salas
kultūras nama

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes
novadu deju kolektīvu koncerts
„Ceļā uz varavīksni”
16:30 – 16:50
Biržu TN
Aiz Salas kultūras
Teātra mīļu grupas Hermaņa Paukša izrāde
nama
„Skatītāji”
16:50 – 19:00
Salas novada amatierkolektīvu koncerts
Aiz Salas kultūras
„Es esmu mājās..”
nama
19:00 – 19:05
Futbola turnīra uzvarētāju apbalvošana
Lielā skatuve
19:30
Grupas „Sala” koncerts
Lielā skatuve
20:30
Grupas „Laimas muzykanti” koncerts
Lielā skatuve
22:00
Zaļumballe ar grupu „Tequila band”
Lielā skatuve
Salas kultūras nams tālr. 65237870; 20233947, informācija par futbola turnīru 26341972,
futbola komandu pieteikšana elektroniski – pichuks.k@inbox.lv

Miedziņš sēda, miedziņš gaida
Baltu puķu dārziņā.
Plūc puķīti, nāc, miedziņi,
Pie bērniņa istabā.
/Rūdolfs Blaumanis/

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:
Kristīni un Jāni Rodzevičiem
par meitiņas Sanitas piedzimšanu 6.aprīlī
Alisi un Anatoliju Hlamoviem
par dēliņa Jana Marka piedzimšanu 6.aprīlī
Lauru un Uģi Ziemeļiem
par dēliņa Ērika piedzimšanu 12.aprīlī
Precizējums: Sintijas un Ērika Jaundālderu ģimenē
dēliņš Roberts ir piedzimis 16. nevis 23.aprīlī.
(Atvainojamies par neprecizitāti)

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

