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Labdien,
Jūsu mājās!
Pavisam nemanot, ātriem soļiem tuvojas vasara visgarākā diena. Vairs tikai pāris
nedēļas un klāt Jāņi. Brīvdienās un vakaros,
it sevišķi ciematu mājās, skan zāles pļāvēju
monotonā skaņa. Klāt vasara un lauku cilvēki gan ciematos, gan lauku mājās ierauti
vasaras darba ritmā un izmanto arī vasaras
piedāvātās atpūtas iespējas.
Pēdējo dažu dienu laikā mūsu novadā
dzīvojamās mājas iegādājās trīs ģimenes.
No tām divas ģimenes ar bērniem pārceļas
dzīvot uz mūsu novadu no kādas lielās pilsētas. Bet ceturtā ģimene ir uzcēlusi jaunu
māju un pārnāk pie mums dzīvot no Rīgas.
Tie ir tikai daži piemēri. Arī mūsu novadā
iedzīvotāju skaits turpina samazināties.
Taču skolēnu skaita palielināšanās Salas
vidusskolā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, vieš cerību par vēlmi dzīvot un
skoloties mūsu novadā.
Ārzemēs tā ir pēdējo gadu tendence, ka
cilvēki izvēlas dzīvot nelielās pilsētiņās vai
ciematos ar sakārtotu infrastruktūru. Kāda
Jēkabpils pilsētas amatpersona Latvijas radio rīta raidījumā visai Latvijas stāstīja, ka
novadi ap Jēkabpili esot izmiruši un nauda
jādod tikai pilsētai un tad viss uzplaukšot.
Ka lauku novados dzīvo un arī turpmāk dzīvos cilvēki tas ir tikai likumsakarīgi un loģiski. Būtu galīgi neprātīgi no
laukiem cilvēkus sadzīt pilsētās un pārtiku

importēt, kas paliek pāri citu valstu iedzīvotājiem. Tāpat būvniecības materiālus un
dažādas pārstrādei nepieciešamās izejvielas tiek iegūtas un ražotas lauku novados.
Laukiem ir vajadzīga pilsēta, bet pilsētai lauki. Tāpēc galīgi nav saprotama ideja,
ka visas Latvijas iedzīvotāji pārceltos dzīvot
uz Rīgu vai tās tuvumā.
Pirms 2009.gada pašvaldību reformas
meklēju informāciju par dažāda lieluma
pašvaldību darbu. Viesojoties Vācijā kāds
ļoti pieredzējis pašvaldību vadītājs uz jautājumu par to, kuras pašvaldības attīstās
labāk - lielās vai mazās - atbildēja ļoti īsi :
“Tas atkarīgs no menedžmenta”. Tātad, nelieli novadi aktīvi strādājot var veiksmīgi
attīstīties un tāpēc nav nepieciešama jauna reforma. Ja attīstība būtu atkarīga no
lieluma , tad četras no deviņām lielajām
pilsētām nestāvētu ar pastieptu roku, lai
tām, līdzīgi kā lielākajai daļai novadu, piemaksātu piecas bagātās pilsētas, pie Rīgas
novadi un arī valsts.
Lai kādus līdzekļus līdz šim ir saņēmušas Latgales pašvaldības un sakārtojušas
infrastruktūru, tas nav sekmējis cilvēku atgriešanos. Tātad pasākumi nav bijuši efektīvi, bet tie joprojām tiek turpināti, liekot
uzsvaru uz lielajām pilsētām un attīstības
centriem, neveicinot visas valsts reģionu
attīstību kopumā.
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Atliek vien cerēt, ka beidzot valsts vadītājiem būs svarīga visas valsts attīstība
un ar jauno finanšu izlīdzināšanas pātagu
nepiespiedīs veikt jaunas reformas.
Skolās noslēdzās mācību gads. Jācer, ka
bērnu sekmes mācībās ir labas un lielāka
daļa ģimeņu ir apmierinātas ar skolās iegūto zināšanu bagāžu. Trīs mēnešu garās
brīvdienas ļaus bērniem atpūsties un sakrāt
spēkus jaunajam mācību gadam. Taču vasara ir laiks, kad jāatceras par bērnu drošību uz ceļiem, ūdeņiem un citur. Aicinu
vecākus vēlreiz bērniem to atgādināt. Tāpat
vakaros bērniem savlaicīgi jāatgriežas mājās. Notiks arī policijas pārbaudes un vecākiem vēlu izturēties atbildīgi pret saviem
pienākumiem, lai nepiedzīvotu nepatīkamas skaidrošanās un pat administratīvos
sodus.
Jauku vasaru ! Priecīgus Līgo svētkus !
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja

NOVADA DOMĒ

2015.gada 28.maija novada domes sēdē izskatīti un pieņemti
lēmumi šādos jautājumos:
• izpilddirektora ziņojums par paveikto maija mēnesī (Sēlijas ciemā atjaunots
ceļa segums Centra, Bērzu , Smaidu , Zaļā
ielām; uzbērts ceļa segums Salā S13,S15 ceļiem; notiek ciematu teritorijas labiekārtošana, zāles pļaušana; uzstādīti 5 jauni soliņi
Salas centā un 10 dekoratīvie puķu podi.
Zvejnieklīcī uzstādīti 6 soliņi; notika Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
sēde; tika veikta apsekošana par Valsts karoga izkāršanu novada teritorijā; norisinājās
Salas novada svētki; noslēgušies darbi Salas
pagasta aizsargdambja rekonstrukcija (pēc
grozījumiem Nr.2); noslēdzies iepirkums
Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”
iekštelpu kosmētiskajam remontam, iepirkumā uzvarēja SIA “Ošukalns Celtniecība”;
noslēdzies iepirkums: Malkas piegādei Salas
novada pašvaldības iestādēm, iepirkumā uzvarēja SIA “R Grupa”);
• par finansiālu atbalstu dalībai peldēšanas sacensībās Austrijā (atbalstīt Salas
vidusskolas skolnieču K.Š. un A.M. dalību
peldēšanas sacensībās Austrijā un piešķirt
EUR 300 katrai);
• par finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Cerību sala” (atbalstīt bērnu un jauniešu invalīdu biedrības
„Cerību sala” sporta spēļu rīkošanu bērniem
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām piešķirot EUR 100);
par finansiālu atbalstu biedrības „OSK
Sēlijas mežs” komandai (atbalstīt biedrības
„Orientēšanās sporta klubs „Sēlijas mežs””
dalību Eiropas čempionātā 24 stundu rogainingā (apvidus orientēšanās komandu sporta veids) Čehijā no 25. jūnija līdz 29. jūnijam,
piešķirt J.N. un P.K. EUR 75 katram);
• par zemes vienības – starpgabala “Egles”, Salas pagastā atsavināšanu (uzsākt
Salas novada pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002
0636, platība 0,012 ha, „Egles” Salas pagastā,
Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt
zemes robežu uzmērīšanu, vērtēšanu, un
ierakstīt zemes vienību Zemesgrāmatā uz
Salas novada pašvaldības vārda);
• par telpu nomas maksu (noteikt publiskā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu

sniegšana Salas vidusskolas audzēkņiem un
darbiniekiem” ietvaros nomas maksu EUR
15,00 bez PVN mēnesī par neapdzīvojamām
telpām Skolas ielā 3, Salā, Salas pagastā,
Salas novadā, ar kopējo platību 304,6 kvm,
būves kadastra Nr. 56860020228001; noteikt
nomas līguma darbības termiņu atbilstoši
publiskā iepirkuma pakalpojuma termiņiem; nomas līgumā noteikt, ka pakalpojuma sniedzējs nomas maksu par lietošanā
nodoto telpu nomu maksā izglītības iestādes
mācību laikā (t.i. no 01.09.-31.05.), pakalpojuma sniedzējs periodā no 01.06.-31.08. ir
atbrīvots no nomas maksas samaksas par
lietošanā nodotajām telpām);
• par nekustamā īpašuma „Vecaudzes”
Sēlpils pagasts, Salas novads, sadalīšanu
(atļaut A.P. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Vecaudzes” Sēlpils pagasts,
Salas novads, piešķirt atdalāmajai zemes
vienībai , platība 12,2 ha, jaunu nosaukumu
„Vizbuļi” (nekustamā īpašuma „Vizbuļi” paplašināšanai) Sēlpils pagasts, Salas novads,
zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība);
• par adreses maiņu (mainīt adresi
„Stūrāni”, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV5232 (dzīvojamā māja, kas atrodas uz zemes vienības „Stūri”, Sēlpils pagasts, Salas
novads), uz adresi - „Stūri” Sēlpils pagasts,
Salas novads, LV-5232);
• par zemes nomas līguma slēgšanu (1)
noslēgt ar I.B., M.K. un Dz.K. zemes nomas
līgumu par zemes nomu 1/3 domājamo daļu
katram no 2,13 ha zemes „Jaunbaloži” Sēlpils pagasts, Salas novads, kadastra Nr.5690
004 0052, uz laiku 10 gadi, zemes lietošanas
mērķis – lauksaimniecība, nomas maksa –
1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtība); 2) noslēgt ar K.M. zemes nomas līgumu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5690 004 0110 „Rūķīši” Sēlpils pagasts, Salas
novads, platība 3,3 ha, iznomāšanu uz 5 gadiem (bez apbūves tiesībām), zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība, nomas maksa
– 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības; 3) noslēgt ar E.P. zemes nomas līgumu
par zemesgabala 0,056 ha platībā iznomāšanu uz 5 gadiem (bez apbūves tiesībām),

Par darba dienas pārcelšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada
26.maija rīkojumu Nr.245 „Par darba dienu pārcelšanu
2015.gadā”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Darba likuma 133.panta ceturto daļu,
Salas novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 2.punkts) Salas novada pašvaldībā,
pašvaldības iestādēs darba diena no pirmdienas, 2015.
gada 22.jūnija, pārcelta uz sestdienu, 2015.gada 27.jūniju.
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zemes vienības kadastra apzīmējums 5686
005 0190 (rezerves zemes fonda zeme), zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601), nomas
maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās
vērtības);
• par atļaujas sniegšanu individuālās
apkures sistēmas projektēšanai (atļaut S.S.
veikt individuālās (gāzes) apkures sistēmas
projektēšanu un ierīkošanu dzīvoklī Nr.4,
Viesturu ielā 3, Salā, Salas pagastā, Salas novadā );
• par rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu piederību vai piekritību pašvaldībai (izslēgt no zemes rezerves fonda 4
zemes vienības, nosakot, ka tās piekrīt Salas
novada pašvaldībai; izslēgt no zemes rezerves fonda 39 zemes vienības, nosakot ka tās
ir starpgabali (platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību,
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam
teritorijas plānojumam) un piekrīt Salas novada pašvaldībai);
• par īres līguma pagarināšanu (pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumus ar 4 personām);
• par īres līguma izbeigšanu (izbeigt
īres līgumu ar 1 personu);
• par Salas novada domes lēmuma atcelšanu (atcelt Salas novada domes 2014.
gada 27.februāra sēdes lēmumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (protokols Nr.3, 21.1.punkts));
• par atteikumu piešķirt dzīvokli (atteikt piešķirt dzīvokli 4 personām);
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu
(piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumu
apmaksai 7 personām)
Nākošā kārtēja domes sēde 2015.gada
25.jūnijā 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 pagastā (ar ev. luterāņu mācītāju)
Auzānu kapi
8.augusts
11.00
Dzelznavas kapi
8.augusts
12.30
Biržu kapi
8.augusts
14.00
Sēlpils pagastā (ar ev. luterāņu mācītāju)
Zaķēnu kapi
8.augusts
11.00
Tilpu kapi
8.augusts
14.00
Sēlpils kapi
8.augusts
16.00
Salas pagastā (ar katoļu mācītāju)
Auzānu kapi
28.jūnijs
15.00
Dzelznavas kapi
28.jūnijs
16.00

KAPUSVĒTKI
www.salasnovads.lv

INFORMĀCIJAI

Atgādinājums par Latvijas valsts karoga lietošanas principiem un
atbildību to neievērošanā
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4.maijā, Salas novadā
pie visām sabiedriskajām, daudzdzīvokļu un
privātajām mājām bija jāplīvo mūsu Latvijas
valsts karogam. Diemžēl lielākai daļai tieši
privātmāju īpašniekiem visā Salas novadā nešķita saistošs Latvijas valsts likumā noteiktais
regulējums par Latvijas valsts karoga lietošanu.
2012.gada 16.novembrī Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis „Latvijas valsts karoga likumu”, kas nosaka vienotus
Latvijas valsts karoga lietošanas principus.
Ikdienas dzīvē Latvijas valsts iedzīvotājiem vissaistošākais ir šī likuma 7.pants, kas
nosaka Latvijas valsts karoga lietošanu svētku, atceres un atzīmējamās dienās.
Likums ir noteicis konkrētus datumus,
kad Latvijas valsts karogs izkarams pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko
personu un personu apvienību ēkām, kā arī
dzīvojamām ēkām. Tie ir:
1) 1.maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba
svētki

2) 4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
3) 21.augusts – Konstitucionālā likuma
„Par Latvijas Republikas valstisko statusu”
pieņemšanas diena
4) 11.novembris – Lāčplēša diena
5) 18.novembris – Latvijas Republikas
Proklamēšanas diena
Latvijas valsts karoga sēru noformējumā
izkāršanas datumi:
1) 25.marts – Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
2) 14.jūnijs – Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
3) 17.jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena
4) 4.jūlijs - Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
5) decembra pirmā svētdiena – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā
režīma genocīda upuru piemiņas diena
Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās
un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu. Vietās, kur Latvijas valsts karogs

netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā
plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00,
vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības,
sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.
Tuvojas 14.jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Šajā dienā mūsu
valstī jābūt izkārtiem karogiem sēru noformējumā (virs karoga pie kāta piestiprina
melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga
platuma un garums atbilst karoga platumam;
mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž
pusmastā bez sēru lentes). Salas novada pašvaldības administrācija aicina novada iedzīvotājus ievērot Latvijas valsts karoga likumā
noteikto kārtību, rādot piemēru arī mūsu
jaunākajai paaudzei, jo valstisko patriotismu
un piederības sajūtu savai valstij ieaudzināt
bērniem var tikai caur personisko piemēru
un attieksmi.
Atgādinām, ka par Latvijas valsts karoga
zaimošanu vai klajas necieņas izrādīšanu pret
to, kā arī Latvijas valsts karoga lietošanas kārtības pārkāpšanu vainīgās personas saucamas
pie likumā noteiktās atbildības.

Par zemo lidojumu uzsākšanu Latvijas gaisa telpā
No šī gada 1. jūnija stājas spēkā jauna zemo
lidojumu sistēma, kas nosaka militāro gaisa
kuģu zemo lidojumu veikšanu Latvijā. Zemo
lidojumu procedūru ir apstiprinājusi valsts
aģentūra ,,Civilās aviācijas aģentūra” (saskaņā
ar Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 507 ,,Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas
kārtību”).
Kā Latvijas pašvaldības informēja bijušais Latvijas Aizsardzības ministrs Raimonds
Vējonis, laikā, kad Krievijas Federācijas rīcība
Ukrainā ir kardināli mainījusi drošības situāciju Eiropā un pasaulē, Latvijai ir īpaši svarīgi
stiprināt sadarbību ar Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas (NATO) dalībvalstīm, lai garantētu Latvijas robežu neaizskaramību un valsts
drošību. Apliecinot NATO dalībvalstu atbalstu
Baltijas valstu drošībai, vairākas dalībvalstis
jau ir nosūtījušas papildu lidaparātus Baltijas
valstu gaisa telpas aizsardzībai un patrulēšanai (Baltic Air Policing). ”Diskusijās ar NATO
dalībvalstu aizsardzības ministriem un NATO
Štāba vadību esam diskutējuši par to, kā iespējami efektīvi stiprināt Baltijas valstu drošību.
Viennozīmīgi ir skaidrs, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir reāliem apstākļiem
tuvi mācību vingrinājumi, tai skaitā arī ar dažāda veida militārajiem Iidaparātiem.”
Ministru kabinets 2014. gada 25. aprīlī saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 10. panta
pirmās daļas 6. punktu izdevis rīkojumu Nr.
183 ,,Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
atbalstu Latvijas drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā”, kas nosaka kārwww.salasnovads.lv

tību, kādā NATO dalībvalstis aktīvi piedalās
kopīgās militārajās mācībās un vingrinājumos
Latvijā. Viens no mācību un vingrinājumu
veidiem ir gaisa kuģu zemie lidojumi. Tie ir
specifiski militāri taktiskie lidojumi, kuri ir
nepieciešami, lai militāro gaisa kuģu piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas
Baltijas valstu gaisa telpas drošības garantēšanai un aizsardzībai. Jau šobrīd Baltijas valstu
gaisa telpās aizsardzības un patrulēšanas misijas laikā militārie lidaparāti veic lidojumus
nelielā augstumā, lai veiktu gaisa kuģu, kas
pārkāpj lidojumu noteikumus, vizuālo identifikāciju. Tomēr šādu lidojumu, kas tiek uzskatīti par kaujas lidojumiem, veikšana var
notikt pilnvērtīgi un droši tikai tad, ja iepriekš
ir veikti treniņlidojumi, apzinot Latvijas dažādo vietu ģeogrāfiskās, reljefa, laika apstākļu
un citas specifiskās īpatnības. Šādi apmācību
lidojumi tiek veikti arī citās NATO un Eiropas
Savienības dalībvalstīs un tie tiek uzskatīti par
ierastu praksi.
Jaunā zemo lidojumu sistēma atbilst Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (ELIROCONTROL) un NATO drošības
standartu prasībām un nosacījumiem, kas
jāievēro militārajiem gaisa kuģiem Eiropas
Savienības un Latvijas gaisa telpā. Tā, piemēram, zemos lidojumus, kā to nosaka Ministru
kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi
Nr.966 ,,Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa
kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa
telpā”, ir atļauts veikt tikai darbadienās diennakts gaišajā laikā no plkst. 8.00 līdz plkst.
18.00, nepārsniedzot 3 stundu ilgumu, un tie

nedrīkst būt zemāki par 61 metru virs pārlidojamās virsmas (tas nozīmē – ne zemāk par 61
metru, piemēram, virs sakaru torņa vai kāda
cita virszemes objekta). Zemie lidojumi netiks
veikti arī virs apdzīvotām vietām, kurās ir
vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī virs valsts
nozīmes paaugstinātās bīstamības objektiem,
rūpnieciskā riska teritorijām un no l. marta
līdz 1. novembrim – virs dabas rezervātiem,
nacionālajiem parkiem un dabas lieguma ,,Lubāna mitrājs”.
Kā uzsvēra Aizsardzības ministrs, zemie
lidojumi tiks veikti atbilstoši drošības prasībām, lidaparātu radītais troksnis būs īslaicīgs
un nevarētu radīt iedzīvotājiem būtiskas neērtības.
Informāciju par zemo lidojumu plāniem,
norises vietām un laiku katrs Latvijas iedzīvotājs varēs apskatīt Nacionālo bruņoto spēku
interneta vietnēs sadaļas ,,Aktualitātes” apakšsadaļā ,.Pasākumu kalendārs” vismaz mēnesi
pirms to veikšanas.

Salas novada dome atbalsta
Latvijas politiski represēto
personu salidojumu
Biedrība „Latvijas Politiski represēto
apvienība” 22.augustā plkst.13.00 Brīvdabas estrādē, Ikšķilē, organizē gadskārtējo Latvijas politiski represēto personu
salidojumu. Salas novada pašvaldība apņēmusies nodrošināt transportu vietējās
Politiski represēto nodaļas biedriem nokļūšanai Ikšķilē.
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AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM

Projekti un investīcijas
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina
projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos
apakšpasākumos:
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā”.
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” notiks no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam. Pieejamais
publiskais finansējums ir EUR 11 000 000.
Minētā apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu
pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas
lauksaimniecības ražošanas attīstību un
inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas
šādas aktivitātes:
• investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības
produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
• pamatojoties uz līgumiem ar trešajām
personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei,
ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei
paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo
būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai
novietošanai pamatnē vai būvē),
būvju
novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas
būves salikšanai no gataviem elementiem
paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus
vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem),
būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai
funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var būt juridiska
persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība),
kas lauksaimniecības produktu pārstrādes
uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības
produktu pārstrādi (turpmāk - pārstrādes
uzņēmums), juridiska persona, kas plāno
uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta un pamatizejvielu

nodrošinājums (turpmāk - jauns pārstrādes
uzņēmums) vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (turpmāk - ražotājs
mājas apstākļos).
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas
pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība,
pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” fiziskām
personām, juridiskām personām, lauku
saimniecībām un pašvaldībām notiks no
2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada 4.augustam un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem no 2015.gada 6.jūlija līdz 2015.gada
30.decembrim vai līdz laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par
kārtas noslēgumu.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir EUR 15 000
000 un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – EUR 15 000 000.
Šī apakšpasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu,
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes
uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža
ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa
apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un
nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu,
kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
Atbalsta pretendents šajā apakšpasākumā var būt lauku saimniecība, kas plāno
īstenot projektu lauksaimniecības vai meža
zemēs, juridiska persona, kuras pamatkapi-

tālā ir vairāk kā 50% privātā kapitāla daļu un
kura plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemā, pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības
vai meža zemē, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais
valdītājs, fiziska persona, kuras īpašumā ir
mežs un kura plāno īstenot projektu meža
zemēs vai arī kooperatīvā sabiedrība un
lauku saimniecība lauksaimniecības infrastruktūras attīstībai – laukumu būvniecībai
vai pārbūvei pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecībai un
pārbūvei (bez cietā seguma).
Plašāka informācija par atbalsta piešķiršanu meliorācijas sistēmu atjaunošanu un
pārbūvi un nosacījumiem, kad atbalsts netiek piešķirts, kopprojektu iespējām un citiem jautājumiem pieejama LAD mājaslapā
www.lad.gov.lv izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veikta valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana ir divi
gadi un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem- divi gadi
no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu
vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā
aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.
Plašāku informāciju par pasākumu un
pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot
LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni
67095000.
Informācijas avots: www.lad.gov.lv

Pilnveidotas Salas pagasta aizsargdambja nobrauktuves

Salas novada pašvaldība saskaņā ar
30.maija 2014.gada noslēgto Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas
Vienošanos Nr.3DP/3.4.1.5.1/11/IPIA/VARAM/001 grozījumi Nr.2, realizējusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu
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„Salas pagasta aizsargdambja rekonstrukcija
(pēc grozījumiem Nr. 2)”.
Lai garantētu Salas pagasta aizsargdambja funkcijas un ilgtspējīgu ekspluatāciju, projekta ietvaros pilnveidotas divas
nobrauktuves uz aizsargdambi un ierīkotas
ceļa atvairbarjeras. Nobrauktuves nodrošinās lieljaudas lauksaimniecības tehnikas
pārvietošanās iespējas pāri aizsargdambim,
neradot bojājumus hidrotehniskai būvei.
Darbus veica SIA „Mikor”, darbu vadī-

tājs Zigis Polis. Būvuzraudzību veica Lūcija
Deinate. Tehnisko dokumentāciju izstrādājusi Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meliorprojekts”.
Projekta kopējās izmaksas 22823.84
euro. 19143.14 euro 85 % no attiecināmām
izmaksām finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Salas novada pašvaldība 3680.70
euro.
Ligita Kadžule
projekta vadītāja
www.salasnovads.lv

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Tiek piedāvāta iespēja iegādāties
līdzekļus meža dzīvnieku
atbaidīšanai
Latvijas Safari klubs piedāvā augstas
kvalitātes repelentus savvaļas dzīvnieku
atbaidīšanai – paredzēti meža apsaimniekotājiem, lauksaimniekiem un autoceļu
uzturētājiem.
• Piedāvā šādus līdzekļus:
• Repelents meža cūku atbaidīšanai;
• Repelents stirnu atbaidīšanai;
• Repelents jaunaudžu aizsardzībai
pret pārnadžu postījumiem.

Līdzekļu sastāvā ir dabīgas vielas, kas
nekaitē cilvēkiem un apkārtējai dabai, tomēr to aromāts atbaida savvaļas dzīvniekus. Visi līdzekļi ir sertificēti ES. Līdzekļus ir iespējams iegādāties SIA Latvijas
Safari klubs, Rīgā, Skanstes ielā 50 c, kā
arī, interneta veikalā www.afhstore.com.
Kontakti uzziņām:
T. 28373737; 67371124,
e-pasts: info@safari.lv.

Par lapsu un jenotsuņu
vakcināciju pret trakumsērgu
Pārtikas un veterinārais dienests 5.maijā
ir uzsācis savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu.
Vakcinācijai tiek izmantota dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV
Bio 10 celmu saturoša vakcīna „Lysvulpen
por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā.
Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz
mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiek
izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu
daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2 izsviežot
20 - 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi
starp lidojumu joslām.

Dieva dārzā daudz ir ziedu, / Pacel acis - visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem / Mātes siltā, mīļā sirds.
Māmiņas diena iekrīt tādā skaistā laikā...
Pavasaris, ziedi, smaržas. Gaiss ārā tā smaržo,
tā smaržo... augšup kāpj migla, putni vītero.
Māmiņa ir cilvēks, kas mīlēs Tevi bez nosacījuma visu savu mūžu. Vienmēr sapratīs
un piedos. Mamma - visa sākuma un dzīvības
devējs. Mamma, kurai vienmēr ir taisnība un
kuras gatavotās pusdienas nespēj aizstāt neviens cits.
Labus vārdus ir jāprot pasacīt vienmēr,
taču šī diena ir vēl viena iespēja katram pa-

teikties savai mammai par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa līdz
pilnbriedam.
Arī mēs PII “Ābelītes” bērniņi saaicinājām savas mīļās māmiņas 8.maijā uz koncertu. Tika aicināti “Saulīšu” un “Cālēnu”
vecāki. Priekšnesumu baudīja arī “Ezīšu”,
“Kamenīšu” un “Zīļuku” vecāki. Bērniņi
dziedāja dziesmiņas, dejoja, deklamēja dzejolīšus un tautasdziesmas.
Pēc koncerta vecāki tika mīļi gaidīti gru-

piņās, kur viņu atvasītes pasniedza pašgatavotas dāvaniņas. Bērni kopā ar audzinātājām
un vecākiem turpināja svētku svinēšanu grupiņās.
Ilze Apīne
PII “Ābelīte” skolotāja

Pretī zināšanu ceļam
“Nu bērnība man sveikas saka,
jo jāiesāk ir skolas taka,
Tur sudrabaini skanot zvaniņš,
Man pavēstīs, - ka esmu kļuvis
ciparu un burtu ganiņš.
Ja pacietīgs un centīgs būšu,
sev draugos zināšanas gūšu.”
Saulei - kautrīgi slēpjoties aiz mākoņa
maliņas, ar taureņu sajūtu sirsniņā un gandarījumu par paveikto 27.maija rītā Biržu pamatskolas sagatavošanas grupas “Putnēni” bērni
devās uz savu izlaidumu. Ar skanīgām dziesmām, rotaļām un dejām bērni pamāja sveikas
bērnudārza gaitām.

Atvadīties no bērnudārza un sveicināt
1.klasi bērniem palīdzēja pazīstami pasaku
www.salasnovads.lv

tēli - Vinnijs Pūks,
kas bērnus pacienāja ar medu un
labprāt izkustināja
ķepas, priecājoties
par sagatavotajiem
priekšnesumiem.
Un Pūce, kas demonstrēja
savas
zināšanas un priecājās, ka bērni ir godam sagatavoti skolas gaitām. Bērni abiem pasaku

tēliem demonstrēja savas zināšanas un godam
pierādīja to, ka ir gatavi doties uz skolu un kļūt
par apzinīgiem, čakliem un zinošiem skolēniem!
Paldies skolotājiem, kas sagatavoja mazos
putnēnus skolas gaitām, kā ceļamaizi dodot līdzi tās iemaņas un zināšanas, kas lieti noderēs
skolas gaitās!
Līga Strode
Biržu pamatskolas pirmsskolas
skolotāja

5

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Radošais maijs

Zilgo mākoņi aiz klases logiem, nāk prātā
skolas gadi, dienām stundām irstot.
Tā pēdējā Zvana svētkos varēja sacīt 14
Biržu internātpamatskolas 9.klases skolēni,
kad viņi ģitāru mūzikas pavadībā dziedāja
dziesmu par vasaru, zemenēm un mīlestību,
izteica pateicību skolai, skolotājiem un darbiniekiem par skolā pavadītajiem zinātkārajiem, krāsainajiem gadiem. Viņus pašus sveica
8.klase un pirmklasnieki, vēlot veiksmi eksāmenos ar gudrības konfektes palīdzību.
Devītklasniekiem sākās eksāmenu laiks,
bet pārējie skolēni mācību gadu noslēdza ar
projektu nedēļu „Sports-veselīga dzīvesveida
sastāvdaļa”. Katru dienu ar īpašām meda-

ļām tika apbalvoti labākie
sportisti. Skolēni devās
pārgājienos, lai iepazītu
Biržu tuvāko apkārtni un
draudzīgi, veselīgi pavadītu brīvo laiku. Šajā nedēļā,
spītējot lietum, turpinājās arī internātskolas
un pamatskolas futbola komandu sacensības. Uzvarēja draudzība un izturība! Paldies
sporta skolotājiem J.Puķītim, J.Ratniekam un
K.Borodovskai par saturīgo, veselīgo nedēļu
un sportiskajām aktivitātēm mācību gada garumā!
Maijā, kā katru gadu, notika arī citu interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts un
izstāde „Māmiņa, saulīte, pavasaris”. Koncertā daudzas dejas izdejoja 5 skolas tautisko deju
kolektīvi Gitas un Jura Ratnieku vadībā. Trīs
deju kolektīvi-3.-4.klašu, 5.-6.klašu un 7.-9.
klašu deju kolektīvi - izcīnījuši tiesības piedalīties Jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Raitu deju soli un izturību!
Dziesmas par māmiņu un pavasari izdziedāja 2.-3.klašu, 5.-6. klašu ansambļi un solisti
skolotājas Emīlijas Balodes vadībā. Dzejoļus,
tautasdziesmas skandēja dramatiskā kolektīva
dalībnieki skolotājas Ingas Bartusevičas vadībā. Viņi arī parādīja izrādi, kā nabadziņš tika
pie bagātības. Sagatavošanas grupas audzēkņi
kopā ar skolotāju Daci Kalniņu-Aleksandrovu
parādīja, kā viss šai pasaulē rodas un visus vieno mīlestība. Skolu vienmēr svētkiem poš vizuālās mākslas pulciņš kopā ar skolotāju Inesi
Ribāku. Keramikas pulciņa dalībniekiem ar
vadītāju Mariju Lukjanovu pavasaris bijis īpaši radošs un darbīgs, jo viņi ar saviem darbiem
piedalījās izstādēs skolā, Jēkabpilī un Lonē.
Paldies visiem interešu izglītības pulciņu
dalībniekiem un vadītājiem par darbu!
Zilgo mākoņi aiz klases logiem... Skolas
gadi - tie it kā paliek. Tomēr aizies, lai sirdī
pierakstīti, nekad neaizmirstos!

Minhauzena pasaulē

Salas vidusskolas 3.klases skolēni mācību gada noslēgumā devās ekskursijā uz
Minhauzena pasauli. Lūk, ko par to stāsta
skolniece Daniela Krasovska: „No sākuma
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mūs sagaidīja ilgs ceļš uz Minhauzena pasauli. Kad bijām galā, mēs
devāmies pa meža taku līdz jūrai. Ceļā mūs sagaidīja visādi šķēršļi un dažādas koka figūras. Pie jūras mēs sameklējām interesantus
oļus.
Atpakaļceļš bija pārsteigumu pilns. Pēc jūras apmeklējuma mēs
devāmies uz pirātu kuģi. Kuģis bija interesants un aizraujošs. Laiks
uz tā pagāja ļoti ātri.
Vēlāk mēs gājām uz muzeju. Tur mūs sagaidīja skaista princese ar garu kleitu. Viņa mums izstāstīja par to, kā
Minhauzens lidoja uz lodes un pats sevi izvilka no purva. Tas gan mani izbrīnīja! Muzeja augšstāvā bija vaska
figūras, kas izskatījās kā īsti cilvēki.”
Artūrs Čakstiņš, savukārt, rakstīja tā: „Man patika koka figūras un apraksti par tām. Kad mēs gājām, viss mežs skanēja no putnu dziesmām un bērnu
smiekliem!”
Tā bija jauki un neparasti pavadīta diena. Paldies
3.klases skolēnu vecākiem par atsaucību, jo ekskursijā
brauca visi skolēni.
L. Petrovska
Salas vidusskolas 3.klases skolotāja
www.salasnovads.lv

NOVADA CILVĒKI

Darba mīlestība un dzīves gaume…
gaišā un jautrā skolas dzīve. Ar visdziļāko cieņu un pateicību, Anita
min latviešu valodas un literatūras
skolotāju Jāni Mazareviču, skolēni
viņu saukuši par „papu”. Bijis ļoti
tikai šķievien
i
biež
rs
mie
jais
Ārē
.
sk. Anita
Pienākuma cilvēks
nead
Nek
prasīgs, bet stundas interesantas un
ja.
fi
lozo
fi
es
a dzīv
Zvirgzda
tams. Stingrs rak sturs un sav
. Viņas raksevi
aizraujošas. Pie viņa domrakstu uz
ltu
izce
lai
”,
lvām
„ga
pakāpsies uz citu
„5” uzrakstīt izdevies retam un retu
pra sīgums gan pret sevi,
un
s
īgum
god
ir
i
eikt
not
ā
stur
uz Anitu var
i,
puķ
kā
reizi, arī Anitai.
j
kop
ību
udz
Dra
gan pret citiem.
ir viņas „cietok snis” –
Pateicoties skolotājām Lazdiņai
ene
Ģim
ls.
ievi
nep
s,
utie
paļa
eni, mazmeita Nellija un
un Raģelei, sirdij tuva izrādījusies
mamma, dēls Mārtiņš ar ģim
vācu valoda. Anita Zvirgzda atmikaķis Rūsis.
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vissmalkākā un ciešākā dās skolēni nedrīkst uzturēties ārpus mājām.
viņa mūža gājumā.
dvēseliskā saikne. Vēl pavisam mazai esot, Kādā no spēlētajām ballēm Mežgales lauku
Par Anitām saka, ka tām piemītot darba Anitai ļoti gribējies iet uz skolu, nu tik ļoti, klubiņā, pēkšņi ap pusnakti ieradās arī Anitas
mīlestība un dzīves gaume. Un, ka viņas spē- ka rītos kārtojusi „skolas somu” un vectēvam klases audzinātāja (tā teikt, -pieķert pie rokas
jot saglabāt optimismu pat tad, ja nākas zau- nopietnā tonī teikusi, ka dodoties mācīties. vaininiekus). Jaunie muzikanti no bailēm padēt visdārgāko. Lūk – pamata raksturlielumi, Vectēvs tikpat nopietnu un saprotošu seju sprukuši kur kurais. Nepatikšanas pēc tam
kurus, manuprāt, var attiecināt uz latviešu va- savilkdams, mājis ar galvu. Anita pa durvīm bijušas kā mūzikas skolotājai, tā jauniešiem,
lodas un literatūras skolotāju Anitu Zvirgzdu. ārā, nokāpusi Podvāzes krasta līcītī, laiciņu īpaši tiem, kuri dzīvojuši skolas internātā.
Nu jau pagāuši 34 gadi, kā skolotāja Anita savu pasēdējusi un devusies ”no skolas” mājup.
Ar siltām atmiņām Anita atminas savu
priekšmetu pasniedz Salas vidusskolā, un tūlīt Diemžēl cītīgā skolniece vēl negāja īstajā sko- žetona vakaru, kad uzveduši „Lazdu laipu”.
21.jūnijā - gada īsākajā naktī – apritēs 60 gadi, lā, kad vectēvs jau aizgāja viņā saulē.
Izrādei bijis ļoti skaists pašu skolēnu muzikākopš mīļā Māra bija kārusi viņas šūpuli līkstī
Brālim nākot pasaulē, mazajai Anitai bijis lais noformējums.
un Laima tajā likusi dzīves likteņa kamolu.
grūti samierināties, ka nu vēl kādam tiek atvēPēdējā studiju gadā Anita Zvirgzda sāk
Šodien Anitu Zvirgzdu mēs pazīstam kā lēta vecāku uzmanība, un vectēvs esot mieri- strādāt Salas nedēļas bērnudārzā „Ābelīte”.
nopelniem bagātu, ar Salas novada Atzinības nājis: „Vai nu stārķim tagad lai brāli nesam un Dejoja arī Salas kultūras nama jauniešu deju
rakstu apbalvotu skolotāju. Vairākkārtējie atdodam atpakaļ?” Reiz, kad Anitai šķitis, ka kolektīvā (vad. Lilija Graudiņa). Tā laika Salas
apbalvojumi nākuši par audzēkņu sasniegu- vairs nevar ciest šādu apstākļu maiņu, saga- vidusskolas direktore Irēna Vītola atvilināmiem un profesionālu un nesavtīgu pedago- tavojusi portfeli un teikusi, ka pļavā staigājot ja jauno skolotāju uz skolu pasniegt latviešu
ģisko darbu. Tuvojoties apaļajai jubilejai, aici- stārķis, nesīšot nu to brāli un atdošot, lai nesot valodas un literatūras stundas. Skolotāja atnāju jubilāri skolotāju Anitu sarunai, ar vēlmi prom uz turieni, no kurienes atnesis.
minas, ka esot „iekritusi kā circenis pelnos”,
iepazīt tuvāk cilvēku, ar kuru novadā varam
Vēl skolotāja Anita atminas, kā jau bērnī- pēc gada uzņemoties direktores vietnieces aupatiesi lepoties.
bā gribējusi būt par skolotāju. Arī rotaļas un dzināšanas darbā pienākumus, kurus veikusi
Vaicājot par bērnības dienām, sk. Anita spēles grozījās par un ap skolu vien. Viena no 10 gadus. Pasākumi, diskotēkas, nebeidzami
atminas, ka bērnība sākusies Viesītes „Klau- spilgtākajām atmiņām ir viesošanās pie drau- kārtības uzturēšanas reidi un pārbaudes…
cēs”. Bijusi jo īpaši gaidīts bērns, jo vecākā dzenēm – dzirnavnieka meitām. Un viņām
Līdz 12.klases izlaidumam Anita Zvirgzda
māsiņa bija agri mirusi. Anitai ir četrus gadus bijusi tā skaistā grāmata par Sniegbaltīti un ir izaudzinājusi vienu klasi. Katru reizi skolas
jaunāks brālis, ar kuru bērnībā varējis „izka- septiņiem rūķīšiem! Katru ciemošanās reizi šī salidojumā 1998.gada absolventi un skolotāja
roties” atliku likām. Tagad abi viens otram ir pasaku grāmata bija jāizšķirsta no jauna.
arvien vēl satiekas. Šogad uz salidojumu bija
atbalsts dzīves līkločos. Jo īpaši siltas atmiņas
Skolas gaitas Anita Zvirgzda uzsāk Biržu atbraukuši 7. Daži sagatavoja savai audzināAnitai ir par tēva mājām Biržos, Podvāzes internātvidusskolā, kur tolaik strādāja viņas tājai pārsteigumu, atmiņu vakarā sazinoties,
krastā. Tās būvējis viņas vectēvs, saukdams mamma. Anitas klase sagaida pēdējo šīs sko- izmantojot Skype.
Turpinājums 8. lpp. »»»
par „Dambjiem”. Ar vectēvu Anitai bijusi tā las kā vidusskolas izlaidumu. Bet līdz tam ir

Kolēģe Valda Dubkeviča
par Anitu Zvirgzdu

www.salasnovads.lv
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««« Sākums 7. lpp

Skolotāja Anita atzīst, ka 1.septembra
diena viņai ir lielāki un pēc izjūtām svarīgāki svētki, kā gada sākums 1.janvārī.
Vienlaikus arī atzīst, ka ar katru gadu, kārtējais mācību gads no viņas prasa lielāku
psiholoģisko piepūli, jo vispārējās pamatvērtības sabiedrībā esot mainījušās, un
dažkārt nevarot saprast, vai pašas darbam
ir jel kāda vērtība. Arī dzīve ir veikusi savas
sāpīgas korekcijas, kad nācies zaudēt sev
tuvu cilvēku.
Vaicājot par dzīves sapņu piepildījumu
un tiekšanos pēc pilnības, skolotāja Anita
min, ka profesionālais pedagoga etalons
viņai ir un vienmēr paliks bijusī Salas vi-

dusskolas skolotāja - mācību daļas vadītāja
Milija Zazerska. „Mūža otrajā pusē”, kā pati
Anita izteicās, „tagad tik spēju, kā skolotāja
Milija, lietas uztvert un uz tām reaģēt mierīgi un nosvērti.” Vēl viens paraugs, uz ko
tiekties, ir bijusī skolas direktore Irēna Vītola. Viņa spējusi tā vadīt skolu un skolas
kolektīvu, ka visi jutušies kā vienota komanda, viena ģimene. Darbus tolaik nenodalīja – visi darīja visu kopā, sadarbojoties.
Savulaik veiktās izmaiņas Latvijas izglītības sistēmā viesa nopietnas korekcijas. Skolotāja Anita turpināja izglītošanos un saņēma
maģistra grādu Daugavpils Universitātē, vēlāk – arī jaunībā iegūtā izglītība Latvijas Universitātē tikusi pielīdzināta maģistra grādam.

Vaicājot, kā plāno sagaidīt savu jubileju, skolotāja Anita nedaudz pieklust un
mulsi bilst, ka neesot viņas dabā rīkot lielas balles. Galvenais ar „savējiem” satikties
un parunāties. Šodien lielāko prieku radot
trīsgadīgā mazmeitiņa Nellija, kurai nepārtraukti rodoties svarīgi jautājumi par lielo
pasauli un lietu kārtību. Runājot par savu
ģimeni, skolotāja smaida. Vien piebilst:
„Tik vien man vajag, lai tuviem ir labi un
ir veselība. Tad pašai prieks. Pirmkārt, lai
viņiem labi, - tad arī man būs labi. Neko
vairāk nevajag.”
Sarunu pierakstījusi Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma
lietu speciāliste

Šī gada 22. – 23. maijā Salas novads svinēja svētkus
Pirmā svētku diena tika
aizvadīta Biržos, sportojot.
Svētki tika atklāti ar Salas novada domes priekšsēdētājas
Irēnas Sproģes uzrunu. Dienas gaitā lieli un mazi mērojās
spēkā un veiklībā piedaloties
„Stipro skrējienā”, spēlējot volejbolu, iesaistoties aktivitātē
„Kas kustīgs, tas lustīgs” un
dažādās radošajās darbnīcās.
Salas novada svētku otrā
diena aizritēja Salā, kur kā
ierasts, ciema iedzīvotājus modināja ugunsdzēsēju brigāde kopā ar Salas novada simbolu
Zemeni un šī gada svētku simbolu – Sprīdīti!
Spēcīgākie Salas novada svētku dalībnieki jau
no agra rīta piedalījās skrējienā „Noķer vēju”
un futbola turnīrā, kurš norisinājās sporta
zālē. Turnīrā piedalījās 6 komandas un uzvaru izcīnīja – „Vulkāns”, 2. vieta „Vissparim”, 3.
vieta „Draugiem”.
Dienas pirmajā daļā blakus Salas kultūras namam norisinājās tirdziņš, bērniem bija
pieejamas piepūšamās atrakcijas, velokarti,
radošās darbnīcas „Pie meža mātes” un dārza
spēles. Aiz Salas kultūras nama ģimenēm ar
bērniem bija iespēja iesaistīties rotaļās kopā
ar Sprīdīti, princesi Zeltīti un viņu draugiem –
Runci Zābakos un Pūķīti, lai kopīgi atrisinātu
noburtās princeses mīklu!
Pēcpusdienā, laukumā pretī Salas kultūras
namam, koncertā „Ceļā uz varavīksni” satikās
vairāk nekā 20 deju kolektīvi no Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem,
lai izdejotu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatavotās dejas. Visus
svētku dalībniekus un skatītājus sveica Salas
novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe un
Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga
Ūbele. Koncerts sākās ar dalībnieku svētku
gājienu un tika atklāts ar krāsainu balonu lidojošu sveicienu varavīksnei.
Pēc garā dienas ceļojuma, Sprīdītis aicināja
visus uz Salas novada amatierkolektīvu koncertu „Es esmu mājās..”. Svētku dalībniekus
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Pateicamies: Antonam Sproģim
un brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigādei, par
ciemata modināšanu.
Pēterim Krastiņam un viņa palīgiem par
svētku sporta aktivitāšu organizēšanu.
PII „Ābelīte”, Vitai Šatohinai, Vitai Tropai un brīvprātīgajiem jauniešiem par radošo
darbnīcu organizēšanu.
Jēkabpils novada domei, Ludmilai Bērziņai, Mārītei un Andrim Kivleniekiem, kā arī
ikvienam deju koncerta deju kolektīva dalībniekam un vadītājiem.
Biržu tautas nama vadītājai Vijai Pazuhai un Biržu amatierkolektīviem un to
vadītājiem par svētku radīšanu Biržos
un dalību amatierkolektīvu koncertā „Es
esmu mājās..”.
Sēlpils kultūras nama vadītājai Ani-

priecēja Biržu tautas
nama Teātra mīļu grupa ar izrādi „Skatītāji” /H.Paukšs/. Amatierkolektīvu
koncertā piedalījās vokālais ansamblis
„Belcanto”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Letkiss”, līnijdeju grupa „Kopā
jautrāk”, sieviešu ansamblis „Melodija”, vīru ansamblis „Birži”, līnijdeju
grupa „Domubiedri”, sieviešu vokālais
ansamblis „Lira”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme”, deju kopa „Omes un Voldemārs” un jauktais koris „Sēlpils”. Pateicamies
kolektīviem un to vadītājiem par skaistajiem
svētkiem, kurus kopīgi izdevās izveidot.
Svētku noslēgumā skatītājiem bija iespēja
izbaudīt gan pašmāju vokāli instrumentālās
grupas „Sala” koncertu, gan īpašo viesu –
„Laimas muzykanti” uzstāšanos. Zaļumballē
izturīgākos svētku dalībniekus priecēja grupa
„Tequila band”.
Vēlamies sirsnīgu paldies pateikt svētku
organizatoru komandai un brīvprātīgajiem,
kas palīdzēja šiem svētkiem būt krāšņiem un
sirsnīgiem!

tai Gerasimovai un Sēlpils amatierkolektīviem
un to vadītājiem par dalību amatierkolektīvu
koncertā „Es esmu mājās..”.
Kristai Āriņai (Zemenei) un Artūram
Daņiļēvičam (Sprīdītim) par ieguldīto darbu
svētku īstenošanā.
Ligitai Kadžulei, Ritai Audriņai, Valentīnai Stolerei un „Vīganta” komandai par praktisku un tehnisku palīdzību svētku veidošanā.
Par atbalstu – SIA „Dona” un SIA Jēkabpils Kamene.
Vislielākā pateicība Salas novada domes
priekšsēdētājai Irēnai Sproģei un Salas novada
pašvaldības darbiniekiem par atbalstu svētku
tapšanā.
www.salasnovads.lv

KULTŪRAS DZĪVE

Nesēdi mājās, nāc - piedalies!
Pasākums „Nesēdi mājās, nāc piedalies!,, ir kļuvis par tradicionālu, tas notiek
kopš 2010.gada.
Šogad pasākums iesākās ar „Stipro
skrējienu,,, kurā piedalījās ap septiņdesmit,
dažādu vecumu skrējēji. Ar medaļām par
1.vietu apbalvoja Jurģi Žagaru, 2.vietu – Ritvaru Geižānu, 3.vietu- Linardu Jermaloviču.
Gribētos, lai skrējiens kļūst par tradīciju.
Uzrunāja un novēlēja veiksmīgus startus
klātesošajiem Salas novada domes priekšsēdētāja I.Sproģe. Biržu TN bērnu kolektīvi
sniedza nelielu ieskaņas koncertu.
Kā katru gadu, arī šogad, uzsvars tika
likts uz pludmales volejbolu. Trijos laukumos cīnījās komandas trīs grupās- sieviešumeiteņu, jauniešu un pieaugušo.
Nebijis bija gājiens pa stacijām, kur pēc
uzdevuma izpildīšanas tika iespiests zīmogs

dalībnieka kartē. Tās savukārt piedalījās izlozē, kurā varēja iegūt dažādas vērtīgas balvas.
Visas pēcpusdienas garumā varēja lēkāt
piepūšamajās atrakcijās, braukt ar velokar-

tiem, iegādāties kādu saldumu.
Bērni ļoti gaidīja zirdziņus, kuri izvizināja savā mugurā, daži šo iespēju izmantoja
pat vairākas reizes.
Aktīvām, jautrām un sportiskām no-

Salas bibliotēkā

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
līdz 22. jūnijam aicinām apskatīt fotoizstādi
” Zili zaļā galerija”. Tajā apvienotas Latvijas
un Baltkrievijas pierobežas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – aizsargājamo ainavu
apvidus „Augšdaugava” un nacionālā parka
„Braslavskije ozjora” gleznaināko ainavu un
raksturīgāko dabas vērtību fotogrāfijas. Izstāde, tapusi Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas 20072013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta projekta „Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdauwww.salasnovads.lv

darbēm piepildīto dienu pabeidzām ēdot
garšīgo pupiņzupu.
Ir jāsaka lielu paldies darbīgajai, atsaucīgajai komandai- Pēterim Krastiņam, Ingunai Ļevānei, Ģirtam Ļevānam, Imantam
Beķerim, Nikolajam Kurakulovam, Daigai
Luginai, Inesei Ribākai, Anitai Ozoliņai,
Lienītei Geižānei, Līgai Strodei, Janīnai
Miezānei , Dacei Štālei, Jānim Pļavinskim,
Anastasijai Kozikai, Marijai Vidžei, Sintijai
Rutkai, Vijai Šmuidriņai, Valērijam Šopeiko, Jānim Butānam.
Tikai visi kopā mēs varējām realizēt vienu no lielākajiem gada pasākumiem Biržos.
Vija Pazuha
Biržu TN direktore

SLUDINĀJUMI
gava – Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai”
ietvaros. No Latvijas puses izstādē eksponēti
fotokonkursa „Mana Augšdaugava” labāko
autoru darbi, bet no Baltkrievijas puses izstādē iekļauti nacionālā parka „Braslavskije
ozjora” zinātnes daļas iesniegtie foto arhīva
materiāli.
Dabai nav robežu… Patīkamu skatīšanos,
dabas un kultūrvēstures vērtību iepazīšanu!
###
Kad saule uzkāpusi debesu kalnā visaugstāk, diena visgarākā svinam skanīgākos un
jautrākos Līgo svētkus. No 8.-22.jūnijam piedāvājam apskatīt literatūras izstādi „Nav vairs
tālu Jāņu diena”…. Uzzināsiet par Jāņu tēmu
latviešu literatūrā, par mielasta gatavošanu.
Varēsiet izlasīt tautas ticējumus un, kā pareizi
kurināt Jāņuguni, kā arī uzzināt īpašo recepti
”burvju vainagam”.
Laipni aicināti Salas bibliotēkā.

Biržu TN aicina:
Maijs, jūnijs – ķirbju sēšanas un
stādīšanas laiks. Aicinu audzētājus pieteikt
ķirbi izstādei, var to izdarīt arī tagad.
Ķirbju izstāde „Ķirbis, ķirbītis”
būs skatāma oktobra sākumā Biržu Tautas
namā. Nominēsim smagāko, lielāko,
apaļāko, mazāko, neparastāko ķirbi.
„Mans dzīvnieks – mans draugs”
Iemūžini savu mājdzīvnieku bildē.
Fotoizstāde tiks izlikta apskatei augustā.
Iesūti foto uz e-pastu: vi7777@inbox.lv
līdz 15.jūlijam vai ienes
bildes personīgi Biržu TN.
Pārdod grūsnas teles un govis.
T. 26648708
25.jūlijā „Daugavas svētki”
Salas novada Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI

Maija jubilāri
„„Lai ir ko mīlēt un ir, kas mīl.
Lai ir ko gaidīt un ir, kas gaida.
Lai ir ko darīt un ir, kas novērtē.
Lai sargā Jūs no debesīm,
Un saprot no zemes.”
/Autors nezināms/
Sirsnīgi sveicam visus
Salas novada jūnija jubilārus!
Īpaši:
85 GADOS
Luciju Bogdanovu
80 GADOS
Ainu Stanku
75 GADOS
Zentu Kašerenkovu
Jāni Šernu
70 GADOS
Dagmāru Kačanovu
Jāni Veidi
65 GADOS
Jāni Čerņiku
Inesi Jaņunu
Brigitu Zemīti
60 GADOS
Silviju Vasiļevsku
Irēnu Jageloviču
Irēnu Apīni
Anitu Zvirgzdu
50 GADOS
Sergeju Dmitrijevu
Kārli Kakarānu
Daini Kokinu
Andrey Belousov
Ivanu Kokinu

Cik lēni paiet dienas, kad esi ļoti mazs, tās ir piesātinātas ar brīnumiem.
Mīļo māmiņ, tēt! Ejiet Lēnāk manis dēļ.
Skatieties ar manām acīm.
Atklājiet no jauna visu, ko esat aizmirsuši, visus mazos brīnumus: ziedu un peļķi,
gliemežvāku un spalvu, oli,
varavīksni, lapu.
Tā ir mana dāvana jums.
/Pema Brauna/
Sēlpils kultūras nama
jauktais koris „Sēlpils”
sveic Zandu un Arni
Baumeisterus
ar dēliņa piedzimšanu!

Jūnija norises kultūras dzīvē

Biržu Tautas nams
5.-30.06.
13.06
20.06.
22.06.

Plkst. 9.00- Regīnas Šubas gleznu izstāde
15.00
„Ziedi manā dzīvē”.
Plkst. 17.00 Biržu pamatskolas 9.klases izlaiduma svinīgā daļa
Vokālie ansambļi piedalās Sēlijas Tautas svētkos
„Sēlija rotā” Jaunjelgavā
Plkst. 20.00 Ielīgo Jāņu dienu kopā ar Biržu TN pašdarbniekiem

Salas kultūras nams
20.06.
23.06.

Sieviešu vokālais ansamblis „Belcanto” piedalās
Sēlijas Tautas svētkos „Sēlija Rotā” Jaunjelgavā
Plkst. 23.00 Līgo svētku balle. Spēlē grupa „Rasa”, ieeja bezmaksas.
(aiz Salas KN)

Sēlpils kultūras nams
12.06.
20.06.

22.06.
28.06.

Plkst. 20.00 Sēlpils pagasta amatierteātra „Ore” pirmizrāde – R. Blaumaņa
joku luga vairākos cēlienos „No saldenās pudeles”
Jauktais koris „Sēlpils”, sieviešu vokālais ansamblis „Lira”,
Vid. paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme” piedalās
Sēlijas Tautas svētkos „Sēlija rotā” Jaunjelgavā
Plkst. 22.00 Pirmsjāņu zaļumballe „Zvejnieklīcī” kopā ar grupu
„Kompromiss”. Ieeja bezmaksas, autostāvvietas maksa EUR 2.00
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sēļu zeme”
piedalās Latgales deju svētkos

Šī gada 13. jūlijā līdz 17. jūlijam
SALAS KULTŪRAS NAMĀ
no plkst. 10:00 līdz 13:00

Caur palsu miglu, jāņuzālēm,
kad līgovakars pretī nākt,
sirds jautā dziesmu pilnai tālei –
vai šonakt būs kas savādāk?

RADOŠĀ NEDĒĻA
BĒRNIEM
„KRĀSAINĀ VASARA”

Zied āboliņš, zied vilkuvāles,
līdz zvaigznēm jāņugunis skrien,
nāk visa laba jāņuzāle
un zemi līgo dziesmā sien.

13.07. dzeltenā – rotaļu diena
14.07. sarkanā – pasaku diena
15.07. zaļā – radošo darbnīcu diena
16.07. zilā – sporta diena
17.07. lillā – multeņu diena
Vēlams pieskaņot kādu apģērba
elementu dienas krāsai!

Sveicam Salas novada iedzīvotājus
Līgo svētkos un mīļi aicinām uz

Līgo svētku balli
23. jūnijā plkst. 23:00
aiz Salas kultūras nama.
Par muzikālo noformējumu
parūpēsies grupa „Rasa”.
Ieeja – bez maksas.

Kontaktinformācija:
Salas KN, tel. 65237870; 20233947
Protams, tev joprojām paliks
tavs darbs, draugi,
tavas intereses, pasaule ap tevi.
Tieši tāpat, kā tas bijis vienmēr.
Tikai tagad kaut kas vienmēr
stāvēs tam pāri.
Apziņā būs kāds kaktiņš,
ko pastāvīgi nodarbinās cita doma.
Dzīves saturs ir mainījies.
Tas dus tavās rokās.
/Pema Brauna/

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:
Madaru un Gaidi Vuškāniem
par dēliņa Gvido piedzimšanu 27.aprīlī
Natāliju Soroku un Aleksandru Soroku
par meitiņas Maijas piedzimšanu 17.maijā
Inesi Bokišu un Jāni Kvēpiņu
par dēliņa Ritvara piedzimšanu 21.maijā
Zandu un Arni Baumeisteriem
par dēliņa Artūra piedzimšanu 26.maijā
Kristīni Čilevicu un Sandri Grīnbergu
par dēliņa Matīsa piedzimšanu 29.maijā

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

