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Pasaule dzīvo vienā gaidīšanā un vienā mudināšanā uz gaidīšanu. Māte
gaida bērnu, skuķis gaida mīlestību, nopelniem bagātais gaida ordeni,
moceklis gaida atpestīšanu. Pagaidi, pacieties! Un, kad tu cieties, tad
apstājas laiks un kļūst – gaidīšana... /Imants Ziedonis/

Labdien, Jūsu mājās!
Gads steidzīgi noskaitījis divus mēnešus
no sava nogriežņa un auļo uz pavasari. Purva malā dzirdētas jau dzērvju klaigas. Pavisam drīz ar spilgtu zaļumu iekrāsosies dabas
mātes izauklētie ziemāju lauki un pumpuri
atvērsies plaukšanas un ziedēšanas priekam.
Novadā budžets apstiprināts un uzsākti
plānotie darbi. Novada iedzīvotāju ērtībām
iekārtots klientu apkalpošanas centrs. Vēl
tikai darbinieces apgūs nepieciešamās zināšanas un tad arī tiks uzsākts reāls darbs.
Februāra domes sēdē domes deputāti
apstiprināja Salas novada karogu. Par pamatu ņemts Sēlijas sarkani balti zaļais karogs.
Starp citu, Vilis Krūmiņš intervijā stāstīja,
ka šis karoga krāsas esot bijušas paredzētas pirmajam Latvijas brīvvalsts karogam.
Tātad Sēlija ir godam izpildījusi senču vēlmes. 2000.gadā Heraldikas komisija šo karogu oficiāli atzinusi par Sēlijas asociācijas
simbolu. Novada karogam pievienots arī
novada ģerbonis. Novadam ir apstiprināts
karogs, ģerbonis un izveidots logo ar tekstu

“Salas novads – Sēlijas atslēga”. Atliek vien
izstrādāt noteikumus, kā šos heraldikas atribūtus lietot. Šāds logo izvēlēts ar domu,
ka mūsu novada teritorijā atrodas Sēļu pils
un mēs vienīgie esam tās atslēgas glabātāji. Mūsu logo teksts nav piemērojams un ir
atšķirīgs kā citām pašvaldībām, kur parasti
logo saukļos tiek iekļauti vispārīgi vārdi par
nākotni, attīstību, rītdienu, kas var būt piemērojami visām pašvaldībām un īpaši neizceļ un neraksturo konkrēto pašvaldību kā
mūsu gadījumā.
Kā katru gadu, arī šogad martā notiks
SIA “Vīgants” organizētas iedzīvotāju sanāksmes novada lielākajās apdzīvotajās vietās. Sanāksmēs piedalīsies arī domes vadība
un deputāti. Esiet laipni aicināti uz konstruktīvu sarunu.
Apstiprināta jaunā valdība un protams,
ka tās aktivitātes skars arī mūsu novadu.
Vispirms jau izglītības sistēmas sakārtošana. Zemgales plānošanas reģiona sanāksmē Jelgavas pilsētas pārstāvji centās mūs

Rotāšanas dziesmas pierakstītas dažādos apvidos, bet
visvairāk Augšzemē (Sēlijā). Rotāšana notiek pulkā: dieva
labākās dziedātājs dzied vārdus, viena sīki, meldiju turēdama,
otra rešņi. Pārējās meitas, bez vārdiem dūkdamas, iekrīt ar
“rotā”, dodot daudzbalsīgu dziedājumu.
Kad dzird meitas gavilējam un rotājam, tad Lieldienas nav
vairs tālu. Arī Lieldienas pašas atbrauc gavilēdamas.
Klausījosi, brīnījosi, kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca, asnus veda vezumā!

pārliecināt, ka ņemot par piemēru viņus,
pašvaldībām ir jāiegādājas jaunas mācību
programmas ,kas bērnus ļoti īsā laikā izveidos par brīnumbērniem. Manuprāt, izglītības programmu un metodiku izvēle ir valsts
uzdevums un pašvaldībām gan tur nebūtu
jāiegulda papildus līdzekļi. Tāpat arī citu
novadu sašutumu izraisīja abu lielo pilsētu
Jelgavas un Jēkabpils vadītāju vēlme likvidēt
visas mācību iestādes laukos un sadzīt lauku
bērnus skolot pilsētas skolās, piedāvājot dzīvošanu viesnīcās, kuru Jēkabpils pilsēta esot
iecerējusi celt. Tāpēc nav brīnums, ka tik
ļoti Jēkabpils pilsētas mērs ir par viena liela
novada izveidošanu bijušā rajona robežās,
lai brīvi varētu izrīkoties ar novada finansēm un novadu skolām un padarīt laukus
vēl tukšākus.
Priecīgas, gaišas Lieldienas! Lai svētki
dod ikvienam spēku vasaras darba cēlienam!
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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2016.gada 25.februāra novada domes sēdē izskatīti un
pieņemti lēmumi šādos jautājumos:
• izpilddirektora ziņojums par paveikto
februāra mēnesī (SIA “Vīgants” veic santehnikas un apkures sistēmas nomaiņu PII
“Ābelīte”; izsludināts iepirkums PII “Ābelīte”
grupiņas kosmētiskā remonta veikšanai; tiek
veikts energoaudits PII “Ābelīte” un Salas vidusskolai; sākta klientu apkalpošanas centra
iekārtošana; uzstādītas svaru ierobežojošās
zīmes uz pašvaldības autoceļiem; veikta Salas
novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu,
pamatlīdzekļu un krājumu inventāra pēc grāmatvedības datiem uz 31.10.2015. un naudas līdzekļu, debitoru parādu un kreditoru saistību
inventarizācija pēc grāmatvedības datiem uz
31.12.2015., iztrūkumi un pārpalikumi netika
konstatēti);
• par izmaiņām Salas novada domes pastāvīgo komiteju un komisiju sastāvā (ievēlēt
deputātu Arturu Dilānu Salas novada domes
sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejā
un darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisijā);
• par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu,
kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta,
un mēnešalgu sarakstā (sadalīt amata vietu
sociālais darbinieks (kods pēc klasifikatora
2635 01) 1 slodze, mēnešalga 850 EUR šādi:
sociālais darbinieks (kods pēc klasifikatora
2635 01) 0,8 slodzes, mēnešalga 680 EUR un
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un
bērniem (kods pēc klasifikatora 2635 03), 0,2
slodzes, mēnešalga 170 EUR; mainīt amatam
“laborants” profesijas kodu no 7544 01 uz 7549
01; mainīt amata nosaukumu “laborants (informātikā)” (kods pēc klasifikatora 7544 01)
uz “informācijas ievadīšanas operators” (kods
pēc klasifikatora 4132 01))
• par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Viesturu ielā 4–13, Salā, atsavināšanu (uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 Viesturu
ielā 4, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt
dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda);
• par nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Viesturu ielā 13 – 14, Salā, atsavināšanu
(uzsākt Salas novada pašvaldībai piekritīgā
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Viesturu

ielā 13, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, atsavināšanas procesu – veikt dzīvokļa inventarizāciju (ja nepieciešams), vērtēšanu un ierakstīt
dzīvokli Zemesgrāmatā uz Salas novada pašvaldības vārda);
• par pašvaldības kustamās mantas automašīnas Renault Megane atsavināšanu
(uzsākt Salas novada pašvaldības īpašumā
esošās automašīnas Renault Megane ar valsts
reģistrācijas numuru NE6627 novērtēšanu,
pieaicinot sertificētu vērtētāju);
• par būvju izslēgšanu no pašvaldības
bilances (izslēgt no Salas novada pašvaldības
bilances šādas būves: jaunlopu ferma “Vēži”,
kas atradās uz nekustamā īpašuma “Upieši”
zemes; šķūnis “Silabrenči”, kas atradās uz nekustamā īpašuma “Silabrenči” zemes);
• par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi politiski represētajai personai (samazināt
6 politiski represētajām personām nekustamā
īpašuma nodokli par 2016.gadu par 50%);
• par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai draudzei
• par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai
• par PII „Ābelīte” darbu vasaras periodā (sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem 2016.
gada jūlija mēnesī slēgt PII „Ābelīte”);
• par īres līguma izbeigšanu un parāda
piedziņu (izbeigt 2003.gada 3.maijā ar A.M.
noslēgto Dzīvojamās telpas īres līgumu; izlikt
no dzīvojamām telpām A.M., S.M., E.M. bez
citas dzīvojamās platības ierādīšanas; piedzīt
īres un parādus par pamatpakalpojumiem solidāri no A.M., S.M., E.M.);
• par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 6–6 atsavināšanu un nosacītās cenas
apstiprināšanu (nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli
Biržu ielā 6–6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 723/11871 domājamās daļas daudzdzīvokļu mājas un zemes, par brīvu
cenu; apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa
Biržu ielā 6–6, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā nosacīto cenu 2190,38 EUR);
• par finansiālu atbalstu leģionāru atceres sarīkojumam (piešķirt 100 leģionāru atceres pasākuma organizēšanai);
• par atļaujas sniegšanu zvejai Vīķu ezerā (piešķirt 2 personām rūpnieciskās zvejas
tiesības (pašpatēriņa zvejai) Vīķu ezerā Sēlpils

PAZIŅOJUMS PAR IEDZĪVOTĀJU SAPULCI
Sapulces darba kārtība:
1) Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas
Sproģes sniegtā informācija.
2) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšana un atkritumu šķirošana.
3) Pašvaldības ceļu uzturēšana.
R. Audriņa
SIA „Vīgants” valdes locekle
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pagastā Salas novadā, 2016. gada zvejas sezonās zvejošanai ar 30 m garu tīklu);
• par zemes īpašuma tiesību saglabāšanu
(atļaut SIA „DAYS” saglabāt īpašumtiesības uz
nekustamajiem īpašumiem “Buciņi”, “Upesvēji”, “Krācītes” Sēlpils pagastā);
• par Zemes nomas līguma pagarināšanu
(pagarināt Zemes nomas līgumu ar 1 personu);
• par īres līguma pagarināšanu (pagarināt īres līgumus ar 11 personām);
• par atteikumu mainīt dzīvojamo platību;
• par Salas novada pašvaldības karoga apstiprināšanu (apstiprināt Salas novada
pašvaldības karogu un karoga simbolisko aprakstu: karogs ir taisnstūra audums ar garuma
un platuma attiecību 2:1; karoga krāsu joslu
attiecība (sarkana, balta, zaļa) ir 2:1:2; karoga
idejas pamatojums – par pamatu ņemtas Sēlijas karoga simboliskās krāsas – purpursarkanā
ir asiņu, baltā kultūras un gara vērtību, bet zaļā
– zemes un zemniecības, kas ir seno sēļu tautas ētiskais un etniskais pamats; karoga lauka
centrā izvietots Salas novada pašvaldības ģerbonis);
• par grozījumiem Salas novada pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem”
• par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu (piešķirts pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai 6 personām);
• par dalību projektu konkursā (piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras izsludinātajā projektu konkursā
“Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt
jauniešu piederības apziņu”);
• par grozījumu nolikumā „Stipendiju
piešķiršanas kārtība”
• par grozījumiem nolikumā „Stipendiju
piešķiršanas kārtība Biržu pamatskolā”
Nākošā kārtēja domes sēde 2016.gada
31.martā 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
2016. gada 14. martā, plkst. 17.30.,
Ošāni, Ošānu 14–1.
2016. gada 14. martā, plkst. 18.30.,
Birži, Biržu tautas nams .
2016. gada 16. martā, plkst. 17.00.,
Sēlpils, Bērziņu klubs.
2016. gada 16. martā, plkst. 18.00.,
Sēlija, Sēlpils kultūras nams .
2016. gada 17. martā, plkst. 18.30.,
Sala, Salas kultūras nams.
www.salasnovads.lv
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No 2016.gada 1.marta Salas
novadā autotransporta svara
ierobežojums noteikts šādiem
pašvaldības ceļiem:
• Se 5 Ilgas – Pļavnieki
• Se 7 Baltais krogs – Strautiņi
• Se 8 Rāceņi – Ceļmalnieki
• Se 11 Atvari – Beķerāni – Meldernieki
• Se 12 Priežkalni – Grāvlejas
• Se 9 Bērziņi – Pavējas
• Se 32 Kalnzemji – Apšukalni
• S 14 Šaurītes – Skalbes – Pļavnieki
• S 15 Rāceņi – Skalbes
• S 16 Kalna Gravāni – Vecmeldernieki
• S 12 Klāvāni – Skanstnieki
• S 23 Saulieši – Ķesterāres – Ievu Līči
• S 21 Mežmaļi – Dekšņi
• S 8 Dārznieklauks – Mežindrāni
Arnis Baumeisters
Izpilddirektors

Saskaņā ar Zemessardzes 56. kājnieku bataljona 2016.gada apmācību
plānu, Salas novada Ošanu
0.
karjerā un tā apkārtnē, 10.
un 13.martā; 02., 03., 09., 10., 16.,
17.,
23. un 24.aprīlī bataljona zemessargiem ir
plānots izvest dažāda veida mācības, kur tiks
veikta praktiskā šaušana ar strēlnieku ieročiem un izmantoti imitācijas līdzekļi.
Kontakttālrunis: 22010554 Atbildīgais par mācību norisi: kapteinis Laimonis Osis, T. 29255810

Iespēja jauniešiem mācīties un
piedalīties konkursā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs aicina jauniešus vecumā no 18–40 gadiem piedalīties bezmaksas mācībās, lai iegūtu
teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsāktu īstenot vai attīstīt
savu uzņēmējdarbības ideju laukos. Pabeiguši
mācības, jaunieši ar savu ieceri varēs startēt
konkursā “’Laukiem būt!”
Pasākums jauniešiem ietver:
• informatīvo dienu;
• piecu dienu mācības;
• pieredzes apmaiņas braucienu
• individuālo sadarbību;
• konkursu „Laukiem būt!”
Jēkabpils konsultāciju birojs šogad jau ceturto gadu organizē šo pasākumu un aicina jauniešus pieteikt tajā savu dalību.
Pie Salas novada lauku attīstības konsultantes Ligitas Kadžules tālrunis 25460441 e pasts
ligita.kadzule@llkc.lv vai Jēkabpils LLKC biroja
uzņēmējdarbības konsultantes Anitas Putkas t.
26511269 e pasts anita.putka@llkc.lv
Ligita Kadžule
Lauku attīstības konsultante
www.salasnovads.lv

Gada ienākumu deklarācijas varēs iesniegt
arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu
apkalpošanas centros
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk –
VID) atgādina, ka 1.martā ir sākusies Gada
ienākumu deklarācijas iesniegšana par 2015.
gadā gūtajiem ienākumiem. Lai padarīt šo
procesu iespējami raitāk un ērtāku, lūdzam
ņemt vērā, ka Gada ienākumu deklarācijas
gan elektroniski, gan papīra veidā šogad var
iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas
centros, bet arī nu jau 66 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros
(turpmāk – VPVKAC) visā Latvijā.
Salas novadā klientu apkalpošanas
centrs darbu uzsāks 30.martā, Salas novada
pašvaldības ēkā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads.
Lai klientu apkalpošanas centrs varētu
veiksmīgi darboties, domes ēkas 1.stāva 106.
kabinetā tika veikti remontdarbi, iegādātas
piemērotas mēbeles un ierīkotas atbilstošas
biroja iekārtas.
Galvenie darba pienākumi: kvalitatīvi
apkalpot VPVKAC klientus, sniedzot informāciju klātienē un attālināti par valsts un
pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas
kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
pieņemt un reģistrēt klientu iesniegtos dokumentus; lietot specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus;
koordinēt un nodrošināt operatīvu informācijas apriti. Klientu apkalpošanas centra
sniegtie pakalpojumi būs tikai daļēji pielīdzināmi valsts iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem – tie nevarēs aizvietot pilnībā valsts
iestāžu pakalpojumus, ko var skaidrot ar
valsts iestādes pakalpojumu specifi ku, katra
individuālā gadījuma sarežģītību. VPVKAC
darbinieks ir ierobežots iespējās sniegt visu
pakalpojumu kopumu, ko klients varētu saņemt valsts iestādēs, piemēram, gadījumos,
kur nepieciešama vadības lēmumu pieņemšana, pieejas datu bāzēm un dokumentu arhīviem un specifisku konsultāciju nepieciešamības gadījumos.
VPVKAC Salas pašvaldībā sniegs iedzīvotājiem šādus VID pakalpojumus: Gada
ienākumu deklarācijas pieņemšana gan papīra formātā, gan palīdzība, iesniedzot to
elektroniski; iesniegumu pieņemšana par
elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu
reģistrēšana/anulēšana. Tāpat darbinieki
vienotajos klientu apkalpošanas centros var
sniegt atbalstu un palīdzību darbam ar VID
elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),
informējot un apmācot klientus VID e–pakalpojumu izmantošanā.
Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem
pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.
Lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāci-

ju, uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase
vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
izsniegtā personas apliecība, internetbankas
lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai
kodu kalkulators, parole un attaisnojuma
dokumenti (čeki, kvītis utt.). Ja persona nav
internetbankas lietotājs, vienotajos klientu
apkalpošanas centros ir iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS sistēmai un izmantot visus tajā pieejamos VID e–pakalpojumus.
VID atgādina, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem
obligāti laikā no 2016. gada 1. marta līdz
1.jūnijam ieskaitot jāiesniedz tiem Latvijas
iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki,
izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku
saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus
no profesionālās darbības u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā
personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza
4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar
10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu
no dividendēm, ienākumu no augoša meža
vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem
nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas
vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus
ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav
ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Tām fiziskajām personām, kuras veic
saimniecisko darbību, kā arī individuālo
uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku
saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu
deklarāciju aicinām iesniegt tos nodokļu
maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas
pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 2016. gada laikā
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
var pieprasīt par 2015., 2014. un 2013. gadu.
Informāciju apkopoja Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
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Izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi 2016.gadam
Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas
maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi
un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek
sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN
maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16.
maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos
termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam –
samaksājot visu summu.
Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa
kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības
norēķinu punktos, bankā, internetbankā,
kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv .
Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur
internetbanku, būtiski ir pārliecināties,
vai pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN
nomaksu, un pārskaitījumu veikt uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Tāpat arī maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta
numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra
numurs, par kuru veikts maksājums.
Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpoju-

mi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā
arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija.
Iedzīvotāji tiek arī aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu
pieejamos pakalpojumus portālā www.
epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri
autorizējušies pakalpojumam, portālā var
iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kas
ir daudz ērtāk un būtiski taupa resursus,
kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu
e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos NĪN
samaksas termiņu.
Informāciju apkopoja Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste

Informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē,
ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt
lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai. Lauku bloku precizēšana ir
jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru
lauksaimnieks apstrādā:
• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un
dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta
platība;
• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā
līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Atgādinājums Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai
elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu (EPS). Klienti, kas vēl
nav noslēguši līgumus par EPS lietošanu, aicināti to izdarīt līdz 1.aprīlim, klātienē LAD
klientu centrā, Jēkabpilī, Tvaika ielā 2, līdz
ņemot pasi un e-pasta adresi.
Aicinu klientus, kuriem nav noslēgts
elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS)
līgums, to izdarīt:
14.martā no pulksten 10: 00 līdz 13: 00
Sēlpils kultūras namā ;
21.martā no pulksten 10:00 līdz 13:00

Biržu tautas namā;
31.marts no pulksten 8: 30 līdz 12: 00 Salas novada pašvaldībā, 207.kabinets
Lai noslēgtu līgumu, jābūt reģistrētam e
pastam vai var izmantot Latvijas Lauku konsultāciju centra (konsultanta) pakalpojumu
Pašnodarbinātajām personām, zemnieku saimniecībām– iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātājiem (IIN) Gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanas termiņš – no 2016.
gada 1.marta līdz 2016.gada 1.jūnijam.

Biškopjiem
2016. gada 16. februārī tika apstiprināti
grozījumi MK noteikumos Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku,
to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas
kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku
apzīmēšanas kārtība”.
Turpmāk, saskaņā ar jaunajiem MK noteikumu grozījumiem, medus bišu saimju
īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par
bišu saimju skaitu uz attiecīgā gada 1. maiju
un 1. novembri.
Svarīgi! Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1. janvāri (līdz
šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1. janvāri un 1.

jūliju), tad papildus būs jāsniedz informācija
par bišu saimju skaitu arī uz 1. maiju un uz
1. novembri.
Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.
jūliju nav jāsniedz.
IESPĒJAS:
Ilūkstes novada pašvaldība plāno uzsākt
ikmēneša ielu tirdzniecības tradīciju, kuras
ietvaros uz Ilūksti tiks aicināti gan vietējie
tirgotāji, gan tirgotāji no citiem novadiem,
lai iedzīvotājiem piedāvātu iespēju iegādāties dažādus lauku labumus, amatnieku
meistardarbus un ne tikai.
Pirmais tirgus plānots jau 20.martā, Stadiona ielā, Ilūkstē.
Plašāku informāciju par tirgošanos jau
drīzumā varēs iegūt Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv
Lai pieteiktos tirdzniecībai, aicinām
rakstīt uz e-pastu ilukstestirgus@inbox.lv
vai zvanīt pa tālr. 22027942 (Igors).
Iespējams pieteikt savu dalību uz plaši
apmeklēto "Latvijas tautas lietišķās mākslas
darinājumu gadatirgu", Brīvdabas muzejā,
4. un 5.jūnijā. Pieteikšanās amatniekiem
no 10.marta līdz 21.martam, pārtikas ražotājiem no 17.–31.martam. Anketa un noteikumi pieejami www.brivdabasmuzejs.lv/
gadatirgus
Ligita Kadžule
Lauku attīstības konsultante

ABONĒTIE PRESES IZDEVUMI 2016.GADAM SALAS BIBLIOTĒKĀ
1. ANNAS PSIHOLOĢIJA
2. BRĪVĀ DAUGAVA
3. ČAKLĀS ROKAS
4. CITĀDA PASAULE
5. DARI PATS
6. DĀRZA PASAULE
7. GEO
8. IEVAS STĀSTI
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9. ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM
10. ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE
11. KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA
12. LATA ROMĀNS
13. LATVIJAS AVĪZE
14. LAUKU AVĪZES TEMATISKĀ AVĪZE
15. LEĢENDAS
16. MĀJA

17. MĀJAS VIESIS
18. OMĪTES ZĀLĪTES
19. PRAKTISKAIS LATVIETIS
20. PŪCĪTE
21. 100 LABI PADOMI
22. TAKA
23. VESELĪBA
24. ZINTNIEKS
www.salasnovads.lv
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Par suņu apzīmēšanu ar mikroshēmu jeb čipošanu
Kā nosaka Ministru kabineta noteikumi
Nr.491 (Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība), līdz 2016.gada 1.jūlijam suņiem,
kas sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem
Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas)
dzīvnieku centrālajā datu bāzē. Tāpēc, to ieteicams veikt savlaicīgi.

Kā būtu jārīkojas suņa
saimniekam, lai to apzīmētu
ar mikroshēmu?
1. Jūsu suns nav čipots un Jūs nolemjat to
darīt.
2. Jums jāsazinās ar Salas novada veterinārārstu (tel:26173926) vai jebkuru veterināro klīniku, vai citu praktizējošu veterinārārstu, kas to darbu veic. Te jāpiezīmē, ka suņa
apzīmēšana ar mikroshēmu ir izdarāma pie
jebkura saimnieka mājās, suns nav jāved tikai
un vienīgi uz veterināro klīniku.
3. Ar veterinārārstu vienosieties par izcenojumiem, ja vajadzīgs arī par citiem veicamajiem darbiem pie apzīmēšanas (vakcinācija u.c.) un vietu, kur veiksiet čipošanu,
respektīvi – vai vetārsts brauks pie Jums uz
mājām, vai Jūs sunīti atvedīsiet pie veterinārārsta.
4. Veterinārārsts apzīmē sunīti ar mikroshēmu, aizpilda mājas (istabas) dzīvnieka
reģistrācijas veidlapu un vajadzības gadījumā
veic citas darbības, kas vajadzīgas pie apzīmēšanas (vakcinācija, mājdzīvnieka pases uzrakstīšana u.c.).
5. Veterinārārsts pēc suņa apzīmēšanas ar
mikroshēmu, informē suņa īpašnieku par tālākajām darbībām tā reģistrēšanai Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku
datu bāzē.
Par izcenojumiem: Apzīmēšana ar
mikroshēmu – 15EUR (ar transporta izmaksām). Jāpiebilst, ka katrs veterinārārsts
tiesīgs noteikt savu izcenojumu. Reģistrācija
Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas)

dzīvnieku datu bāzē – 7,11 EUR. Tātad kopā
izdevumi no saimnieka puses 22,11 EUR
vienam dzīvniekam.
!!! Ja papildus veic citas darbības (vakcinācija, mājdzīvnieka pases uzrakstīšana u.c.),
tad tie ir vēl papildus izdevumi.

Par reģistrāciju un samaksu
par to: kur var reģistrēt?
KLĀTIENĒ
1. Pie Salas novada veterinārārsta– t.i.
veterinārārsts ievadīs visus datus Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku
centrālajā datu bāzē.
2. Lauksaimniecības Datu centrā, Jēkabpilī, Bebru ielā 108., iepriekš ieteicams
sazvanīties (tālr:65235694). Pirmdienās no
8.30–12.00 un 12.30–17.30 (mēneša pirmajā
pirmdienā un katru trešdienu slēgts), otrdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.30–12.00
un 12.30–15.00 (sīkāka info: www.ldc.gov.lv
sadaļā kontaktinformācija)
3. Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros (ZM KAC) (04.11.2013. ZM
Rīkojums Nr.178 un 11.07.2012. ZM Rīkojums “Par vienotu nozares klientu apkalpošanas ieviešanu”)

ELEKTRONISKI
• Aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Mājas (istabas) dzīvnieka
reģistrācijas veidlapu (veidlapas atrodamas
www.ldc.gov.lv sadaļā veidlapas): A sadaļu
aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka
pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu
nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases
aizpilda īpašnieks, bet neparaksta (veidlapas
atrodamas www.ldc.gov.lv sadaļā veidlapas)
• Jāpievieno arī:

– Mājas (istabas) dzīvnieka pases kopija
(skenētā veidā)
– Maksājumu apliecinošs dokuments
– 7.11 EUR par viena dzīvnieka reģistrāciju
(ieteicams veikt pirms reģistrācijas)
Pēc tam aizpildīto reģistrācijas veidlapu, skenēto mājas (istabas) dzīvnieka pasi un
maksājumu apliecinošo dokumentu sūtam uz
e-pastu ldc@ldc.gov.lv.
Norēķinu kārtība Lauksaimniecības datu
centrā.

Norēķināties par mājas
(istabas) dzīvnieku
reģistrāciju var:
1. ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA
Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos (Jēkabpilī, Bebru ielā 108), bez komisijas
maksas;
2. veicot apmaksu internetbankā + (komisijas maksa)
3. izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus + (komisijas maksa)
Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda
dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un
reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.
Sīkāka informācija ir pieejama ww.ldc.
gov.lv sadaļā Obligātā suņu apzīmēšana un
reģistrācija
Jautājumu gadījumā zvaniet: 26173926
Informāciju sagatavoja Ēvalds Stalidzāns
Salas novada veterinārārsts

Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
aicina biedrus uz gada kopsapulci, kas notiks 22.03.2016. plkst. 14:00
Salas kultūras namā, Skolas ielā 2, Salā, Salas novadā.

Apmācību kursi
medniekiem

DARBA KĀRTĪBA:
1. Revīzijas komisijas ziņojums;
2. Kredītkomitejas ziņojums;
3. Valdes priekšsēdētājas ziņojums par 2015.gada darba
rezultātiem, budžeta izpildi, gada pārskata apstiprināšana;
4. Uzņemto biedru apstiprināšana;
5. 2015.gada laikā valdes pieņemto lēmumu apstiprināšana;
6. Dažādi jautājumi.

Lai nodrošinātu novada
ļaudīm iespēju iziet mednieku kursus pēc iespējas
tuvāk dzīvesvietai, "Latvijas Mednieku
apmācību centrs" organizē kvalitatīvus
kursus mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai Salā vai Jēkabpilī.
Pieteikties pa tālr. 29282027 vai
www.lmac.lv
Valdes locekle
Lita Pakalna–Ozola,
tālr. 29282027

Gadījumā, ja biedru kopsapulce nevarēs notikt kvoruma trūkuma dēļ,
atkārtotu kopsapulci sasaukt
2016.gada 29.martā plkst. 14:00 Salas kultūras namā, Skolas ielā 2, Salā, Salas novadā.
Kontakttālrunis : 26526895 vai 65237707
Salas KKS valde
www.salasnovads.lv
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Salas novads ieguvis savu karogu
25.februārī Salas novada domes sēdē
novada deputāti apstiprināja Salas novada
karogu.
Karoga metu ir izstrādājusi māksliniece Jolanta Ābele. Darba procesā vairākkārtīgi notika arī konsultācijas ar Valsts
heraldikas komisijas locekli Ramonu
Umbliju (Mg.art., mākslas vēsturniece).
Salas novada simboliskais apraksts:
1. Karogs ir taisnstūra audums ar garuma un platuma attiecību 2:1
2. Karoga krāsu joslu attiecība (sarkana, balta, zaļa) 2:1:2
3. Karoga idejas pamatojums – par

pamatu ņemtas Sēlijas karoga simboliskās krāsas – purpursarkanā ir asiņu, baltā
kultūras un gara vērtību, bet zaļā – zemes
un zemniecības, kas ir seno sēļu tautas
ētiskais un etniskais pamats.
4. Karoga lauka centrā izvietots Salas
novada pašvaldības ģerbonis. Ģerboņa izmērs plaknē – 1/5 no karoga platuma līdz
ģerboņa augšējai malai, 1/5 no karoga platuma līdz ģerboņa apakšējai malai. Ģerboņa augstums – 3/5 no karoga platuma.
5. Karoga poligrāfiskai attēlošanai izmanto šādus krāsu toņus:
5.1. Sarkanā krāsa – PANTONE 186C;

5.2. Zaļā krāsa – PANTONE 341C;
5.3. Baltā krāsa – PANTONE White;
5.4. Sudraba krāsa – PANTONE 877C;
5.5. Melnā krāsa – PANTONE Black;
5.6. Dzeltenā krāsa – PANTONE
109C.

Cūkkopības nozare Salas novadā maziem solīšiem
iet uz priekšu
Apvienojot visus nepieciešamos ražošanas faktorus, balstoties uz zināšanām, prasmi, pieredzi, intuīciju un neskatoties uz
problēmām cūkkopības nozarē, SIA „Sēļi”
cūku kompleksā „Stiebriņi” Sēlpils pagastā
, Salas novadā 2016.gada februāra mēnesī
darbu uzsākusi kautuve. 2015.gadā realizēts
Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts Nr. 15–05–A00401–
000849 .
Projekta „SIA „Sēļi” ražošanas efektivitātes uzlabošana” kopējās izmaksas 166000
euro, ELFLA finansējums 65 052 euro, jeb
40 % no attiecināmām izmaksām. Kautuve
ierīkota atbilstoši prasībām, kas noteiktas
normatīvajos aktos. Galvenās projekta aktivitātes: ierīkota pirmskaušanas un kaušanas
telpa, divas dzesējamās kameras, sadales telpa, inventāra uzglabāšanas telpa, gatavās produkcijas saņemšanas telpa, kā arī automašīnu
mazgāšanas un dezinfekcijas telpa, aprīkots
kabinets vetārstam– ekspertam, jaunas ģērbtuves un sanitārais mezgls darbiniekiem.
Kā atzīst uzņēmuma vadītājs Juris Rinčs,
kurš nozarē darbojas jau gandrīz 40 gadus:
„Šajā kritiskajā brīdī cūkkopības nozarē, kad
Latvijas teritorijā turpina izplatīties Āfrikas
cūku mēris, liekot vairākām saimniecībām
apturēt cūkkopību un Krievijas embargo,
uzņēmums ir gatavs attīstīt uzņēmējdarbību.

Svarīga ir atbildība par pieņemto lēmumu,
par no tā izrietošām sekām, gatavība uzņemties risku. No 2011.gada SIA „Sēļi” ir akciju
sabiedrības „Preiļu siers” meitas uzņēmums,
tagad redzams, ka uzņēmums nonācis labās
rokās, turpina attīstīties un paplašināties.”
Uzņēmums atrodas ekonomiski ērtā vietā. Šobrīd uzņēmumā strādā 21 darbinieks–
vietējie Sēlpils un Salas pagasta iedzīvotāji.
Realizējot projektu, papildus izveidotas četras darba vietas: 2 kavēji, šoferis un kautuves
vadītājs. Pakalpojumu sniedz pilnvarotais
veterinārārsts. Darbinieki kautuvei jau laicīgi apmācīti pagājušajā gadā. Darba prasmes
jaunajiem tiek apmācītas ar mentora palīdzību. Daži cilvēki aizgājuši pensijā, viņu vietā
atnākuši gados jauni – 27 gadi, kas nebaidās
no darba cūku kompleksā, par ko uzņēmuma
vadītājam Jurim Rinčam prieks. Darbinieki
tiek stimulēti, kolektīvam ir savas tradīcijas.
SIA „Sēļi” noturējusi šķirnes dzīvnieku
audzēšanas statusu, kur sasniegti labi rezultāti. Cūkgaļas ražošanai izmanto Jorkšīras
un Landrases cūku šķirnes. Uzņēmums ir
Latvijas cūku audzētāju asociācijas un Cūku
Ciltsdarba Centra biedrs.
Tagad SIA „Sēļiem” krasi jāizlemj– vai
intensīvi attīstīties, tas nozīmē, pirmkārt,
ģenētika– sivēnu metiena un dzīvsvara pieaugums diennaktī, dzīvmasas pieaugums no

130–140 kg un vecums robežās no 175–210
dienām. Otrkārt uzņēmumam jādomā par
pārstrādi, tas ir neizbēgams process, jāmeklē
noieta tirgi, tas nav vienkārši, bet tā maziem
solīšiem cūkkopības nozare Salas novadā
cūku kompleksā „Stiebriņi” iet uz priekšu.
Ligita Kadžule
Lauku attīstības konsultante

Traktortehnikas apskates Salas novadā 2016.gadā
adā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt:
1. traktortehnikas vadītāja apliecībai;
2. tehnikas reģistrācijas apliecībai;
3. derīgai OCTAS polisei.
Ā
APSKATES VIETAS UN LAIKI SALAS NOVADĀ:
Samaksa par apskati tiek
Salas pagasta Birži, “Laivinieki”: • 17.03. plkst.11:00; • 14.04. plkst.11:00; • 12.05. plkst.11:00
veikta pie inspektora.
Salas pagasta Ošāni, “Ošānu 8”: • 17.03. plkst.12:00; • 14.04. plkst.12:00; • 12.05. plkst.12:00
Uzziņām tālrunis
Salas pagasta Sala, Alejas 2: • 17.03. plkst.13:00; • 14.04. plkst.13:00; • 12.05. plkst.13:00
25639642 vai 29127108,
Sēlpils pagasta Taborkalns “Dāburi”: • 17.03. plkst.14:00; • 14.04. plkst.14:00; • 12.05. plkst.14:00
vai www.vtua.gov.lv.
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Skanēja Raimonda Paula dziesmas
Ir vērtības, kas nepāriet, laikiem mainoties. Tādu mūsu tautai nav mazums. Tautasdziesmas,
Raiņa dzeja, Rūdolfa Blaumaņa
lugas, Dziesmusvētki un citas,
kuru vidū, neapšaubāmi, minams
arī Raimonds Pauls. Dažas šī
komponista dziesmas iemantojušas pat tautasdziesmu statusu. Pat
mūsdienu tehnoloģiju “samaitātajiem” bērniem un pusaudžiem
nav svešs šī komponista veikums.
To paliecināja arī 5. februārī Biržu

pamatskolā notikušais pasākums “Dziedam
Raimonda Paula dziesmas”.
Kopš jaunā mācību semestra sākuma
mūsu skolā vai ik dienas skanēja janvāra jubilāra R. Paula dziesmas, kuras kopā ar mūzikas skolotāju Anitu Cinkmani apguva 14

solisti no dažādām
klasēm. 5. februārī
glīti noformētajā un
mājīgajā Biržu tautas
namā izskanēja koncerts, kuru vērtēja
kompetenta
žūrija.
Priekšnesuma muzikālo sniegumu vērtēja
savulaik mūzikas skolas diplomu ieguvusī
skolotāja Aiga Nagle, iestudējumu – dramatiskā kolektīva vadītāja, skolotāja Mārīte Pore,
bet kustības – sporta skolotājs Imants Beķers.
Kopvērtējumā 1. pakāpes diplomus saņēma 1. klases skolniece Eleonora Leišavniece
(dziesmas “Neprātīgs vēlējums”) un 4. kla-

ses skolnieks Toms Krūza (dziesma “Cāļus
skaita rudenī”), bet par Grand Prix ieguvēju kļuva 5. klases skolniece Līva Mačeka
(dziesma “Kūko, kūko, dzeguzīte”). Skatītāju
simpātiju balva – Eleonorai Leišavniecei.
Pārējie dalībnieki saņēma 2., 3. un 4.pakāpes diplomus, bet visiem tika sponsoru –
SIA “Dona” un Salas novada pašvaldības – sarūpētas veltes. Vislielākā no tām ir J. Lūsēna
“Putnu operas apmeklējums” 23. aprīlī.
Paldies skolotājai Anitai Cinkmanei un
solistiem par jauko koncertu, kā arī direktores vietniecei Aigai Naglei, tautas nama vadītājai Vijai Pazuhai un sponsoriem par atbalstu pasākuma sagatavošanā!
Klausītāju vārdā – Ligita Lāčplēse
Biržu pamatskolas skolotāja

Džungļu ballīte, sagaidot pērtiķa gadu
iesaistīties dažādos stafešu
veidos, aktivizēt bērnos
kustību aktivitāti un
attīstīt veiklību.
Pasākumu
organizēja un
vadīja pirmsskolas skolo-

PII „Ābelīte” pirmo reizi notika pasākums „Džungļu
ballīte”, ar uzsvaru
uz sporta izpriecām.
Uz to pamudināja pērtiķa gada
iesākšanās. Pirmsskolas vecuma periodā bērniem ir svarīgi sportot. Pasākuma nolūks – rosināt bērnus sadarboties, radīt bērnos vēlmi
www.salasnovads.lv

tāja
Ilze Apīne un grupiņa „Ezīši”. Piedalījās jaunākās bērnudārza grupiņas –
„Saulītes”, „Ezīši”, „Taureņi” un „Cālēni”.
Sporta zāle pārvērtās par džungļiem.

Bērni, ieradušies džungļos, klausījās džungļu
skaņas, minēja džungļu iemītniekus. Grupiņu
bērni arī bija pārvērtušies – grupiņa „Ezīši”
pārtapa par nēģerēniem. Viņi aicināja bērnus
palīgā cienasta sagādāšanā. Kad apelsīni salasīti, viņi devās aizraujošā ceļojumā pa džungļu
takām ciemos pie pērtiķēna Rūda. Ceļojumā
palīdzēja „Taureņu” grupiņa, kas pārvērtās par
čūsku saimi. Bērni centās līst kā čūskas gan
pa solu, gan pa tuneli. „Cālēnu” grupiņa pārvērtās par pērtiķēniem. Visiem lika iet pa
šķēršļiem pāri upei, kāpelēt kā pērtiķīšiem. „Saulīšu” grupiņa – mazi, krāsaini
papagailīši, kas visus bērnus iemācīja
dejot jautro „Putniņdeju”.
Visbeidzot tikuši galā ar šķēršļiem,
ko ceļā sagādāja džungļi, bērni nonāca
pie pērtiķēna Rūda uz dzimšanas dienas
ballīti. Apsveikuši Rūdi, bērni tika uzaicināti uz kopīgu deju, kuras laikā Rūdis centās padejot ar visiem bērniņiem. Pasākuma
beigās bērniņi saņēma saldu cienastiņu no
pērtiķēna Rūda un devās uz savām grupiņām
cienāties.
Ilze Apīne
Skolotāja
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SIA Sēļi “strādājošais priekšnieks”
Cūkkopības krīze – uzpūsts burbulis vai
skarba realitāte? Varbūt šai problēmai līdz šim
nav pievērsta pietiekama uzmanība? Kas glābs
nacionālo cūkkopību – pašu valdība vai Eiropas Savienība? Vai, tieši otrādi, – nolikvidēs
uz visiem laikiem? Kādu gaļu mēs redzam veikalos? Un cik dārgi vai lēti to pērkam? Daudz
karstu, sāpīgu jautājumu, bet vai kāds var
sniegt atbildes? Jāmeklē cūkkopju viedoklis
par šā brīža situāciju.
Salas novada Sēlpils pagasta Sēlijā cūku
ferma ir bijusi ne tikai “kolhoza”, bet jau Latvijas pirmās neatkarības laikos. Šobrīd – Ķesterkalnā, vietā, kur vēsturiski atradās mājas
“Stiebriņi”, slejas daudzie cūku kompleksa
Stiebriņi, SIA Sēļi korpusi. Tagadējais kompleksa vadītājs Juris Rinčs atzīst – “kāpumi un
kritumi cūkkopībā ir bijuši vienmēr”. Šādu apgalvojumu Juris droši var teikt, izejot no savas
darba pieredzes cūkkopībā nu jau trīsdesmit
devīto gadu (ar īslaicīgiem pārrāvumiem) .
SIA Sēļi ir salīdzinoši liela saimniecība,
kas pastāv jau vairākus desmitus gadu. Vai tiešām šobrīd cūkkopībā ir krīze? Vairāki ilggadējie cūkaudzētāji vēl atminēsies 1999.gadu,
kad tāpat kā šobrīd, bijusi diezgan dziļa krīze.
Jautājums – vai šoreiz to būs iespējams pārvarēt Latvijas cūkaudzētājiem? Kā uz to skatās
SIA Sēļi vadītājs Juris Rinčs?
“A/S Preiļu siers [aut.: tagadējais SIA Sēļi
lielākais kapitāldaļu turētājs] vadība uzskata,
ka kritums, kas tagad ir cūkkopībā, agri vai
vēlu pāries. Un, ja šajā kritiskajā brīdī esi sagatavojies, tad – kad atnāks labāki laiki, tu esi jau
gatavs strādāt ar pilnu jaudu. [..] Jāšivirējas jau
tagad, ar domu, ka tie smagie laiki pāries. [..]
Vislielākās problēmas šodien mums
rada cūku mēris un liegtais Krievijas tirgus.
Kad iestājās Krievijas embargo, mūs valdība
mierināja, ka tie būs tikai daži procentiņi no
eksporta kopapjoma. Bet neviens jau nepadomāja, ka mēs, cūku audzētāji esam saistīti
ar graudu audzētājiem, saražotās produkcijas
pārstrādātājiem, celtniecības firmām, veterinārijas darbiniekiem u.c. Esam saslēgti vienā
ķēdītē. Ja kādā no posmiem ir pārrāvums, tas
ietekmē visus ķēdes posmus. [..]
Mēs naivi domājām, jo mazāk būs cūkaudzētāju, jo mazāka konkurence un noturēties
tirgū būs vieglāk. Tā tas nav. Ja šodien cūkaudzētāju Latvijā būtu vairāk, mēs varētu veiksmīgāk ietekmēt cūkgaļas tirgu. Mazs “spēlētājs” nekad un neko nevar ietekmēt. [..]
Varbūt citi domā savādāk, es personīgi uzskatu, ka cūku kompleksa Miķelāni, tagad tas
saucās Miķelāni bekons, atgriešanās cūkaudzētāju darba tirgū ir pozitīvs notikums visam
mūsu reģionam. No vienas puses, protams,
paaugstinās konkurence, bet mums tas paver
jaunas iespējas. Šodien SIA Sēļi saražoto produkciju pārdod pārstrādātājiem SIA Nākotne
un SIA Rēzeknes gaļas kombināts. Drīzumā
mums tirgū nāks trešais spēlētājs, SIA Miķelāni bekons [aut.: plāno tuvākajā nākotnē uzsākt
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gaļas pārstrādi Jēkabpilī]. Nu mēs varēsim vest
sarunas ar trim pārstrādātājiem divu vietā,
tādējādi būtiski mazinot iepirkuma cenu noteikšanas monopola iespējas.“
Cūku komplekss SIA Sēļi, protams, ir saņēmis valsts dotācijas un vēl iepriekšējo īpašnieku vadībā, jau 2004.gadā bija iesniedzis
pieteikumu pirmajam iespējamam modernizācijas programmas projektam. Līdz 2004.gadam cūku kompleksā bija arī kautuve, tomēr
Eiropas ierēdņu un pašmāju birokrātu dažkārt
pārspīlēto prasību dēļ, tā tika likvidēta.
Jāpiemin, ka SIA Sēļi vēl šī gadsimteņa pirmajā piecgadē bija viena no 24 šķirnes saimniecībām, kas audzēja cūku šķirnes – Latvijas
Baltā, Lielā Baltā (Jorkšīras), Landrase, kā arī
krustojumus, kurus audzēja pašā kompleksā.
Šodien cūku komplekss SIA Sēļi audzē I.
pakāpes krustojuma Jorkšīras un Landrases
šķirņu jauncūkas. Un Latvijā vairs ir tikai 7
audzētavas – šķirnes saimniecības, to starp
arī SIA Sēļi. Par turpmāko attīstību Juris Rinčs
saka:
“Atelpu mūsu cūku komplekss ieguva
pirms četriem gadiem, rit jau piektais, kad
mūs iegādājās akciju sabiedrība “Preiļu siers”.
To brīdi tad mēs arī uzskatām kā atskaites
punktu. Savu ceļa sākumu nu esam nogājuši.
Ko bijām saplānojuši, to izdarījām. Vēl nesen
pabeigta 3.korpusa rekonstrukcija. Mums, var
teikt, visi korpusi ir kā no jauna uzcelti.
Savu svarīgāko ieceri – uzbūvēt pašiem
savu kautuvi – arī pagājušā gada nogalē esam
realizējuši. Ar šī gada februāri mēs realizējam
cūkas arī kautsvarā, ne tikai dzīvsvarā. Pirmā
produkcija realizācijas ceļu sāka 3.februārī.
[..] Dzīvsvarā vēl pagājušajā gadā cūkas mums
gāja 84 centi par kilogramu, šogad – 91 cents,
bet pašizmaksa caurmērā mums ir 1,15 EUR.
Parēķiniet paši. Mums ļoti bija vajadzīga jaunā
kautuve, par kautmasu ir pilnīgi cita cena.
Un šajā kontekstā pieskaramies nākotnes
plāniem. [..] Mums rūpīgi jāizvērtē, pa kādu
attīstības ceļu lai ejam. Redzam divus variantus, pirmais, attīstām platības un ražošanas
intensitāti, vai otrais – būvējam jaunus korpusus un pavairojam ganāmpulku. Saprotam, ka
otro ceļu ejot, maziem solīšiem nekur netiksim. Tur jābūt lēcienam. Ir strauji jāuzkāpj līdz
pat padsmitiem tūkstošu cūku. Tikai tad būs
gaidāmais efekts.
Mums krasi un nevilcinoties jāizlemj, vai
ejam pirmo ceļu – kāpinām intensitāti, kas iekļauj cūku ciltsdarbu, ģenētiku, sivēnu dzimstību un audzēšanas laiku, vai pa otro – uz paplašināšanos. [..]
Attīstību redzam ne tikai cūku realizēšanā kautsvarā, bet jādomā jau arī par pārstrādi.
Tas ir neizbēgams process. [..]”
Vaicājot par cūku kautsvara realizācijas
ceļiem, kompleksa SIA Sēļi vadītājs min SIA
Zolva, kas arī ir A/S Preiļu siers meitas uzņēmums. Šīs firmas darbības joma ir atpūtas
kompleksu, viesu māju turēšana, ēdināšana

(svētku un ceremoniju galdu klāšana, kafejnīcas), tirdzniecības vietas. Juris Rinčs stāsta:
“Sadarbība ar SIA Zolva mums ļoti atvieglo noieta tirgus ceļu. Nebūtu lietderīgi tagad
pašiem atvērt un uzturēt veikalu vai tirdzniecības vietas. SIA Zolva ar to nodarbojas gadiem, viņiem ir savi speciālisti un darbinieki,
ir pieredze tirdzniecībā un ēdināšanā un vajadzīgās iekārtas. [..]”
Vaicājot par darba kolektīvu, Jura acīs jaušama apmierinātība un smaids.
“Jāuzsver, ka viens vadītājs neko nepanāks. Vissvarīgākais ir darba kolektīvs. Mums
ir cilvēki, kas kompleksā strādā padsmitiem
gadu, jau no kolhoza laikiem. Vēlos uzsvērt,
– sabiedriskā doma, ka jaunieši neprot vai nevēlas strādāt, ir aplama. Šķita, uz kompleksu
nebūs kas nāk. Bet nāk! [..]
Kolektīvā pārsvarā esam 50–60 gadnieki,
mani pašu ieskaitot. Un man prieks, ka pie
mums nāk jauni cilvēki un nāk strādāt griboši,
mācās. No sākuma viņi stažējas. Mēs piemaksājam gan darba apmācītājam, gan atalgojam
(nepilnā apmērā) mācekli. Sava veida risks tas
ir, un ja nu tomēr darbs viņam nepatiks? Protams, pirms jaunu strādnieku pieņemu darbā,
kādu laiku rūpīgi pavēroju, ko viņš dara, kā
uzvedas sabiedrībā, vai uz veikalu “pēc šņabīša” taciņa nav iestaigāta… Tāda ir dzīve. Te,
laukos, vairāk vai mazāk viens par otru zina
– dzirdi, redzi. [..]”
Pats Juris darba gaitas uzsāka 1977.gadā,
beidzoties dienestam Padomju armijā. Darba
vieta – cūku komplekss Sēļi, jo bija beidzis
Bebrenes sovhoztehnikumu kā veterinārfeldšeris. Tolaik ciltsdarbs bija tikai ar vienu
cūku šķirni – Latvijas Balto. Pēc kāda laika
Juri iecēla par kompleksa vadītāju. No turienes, tika ievēlēts par Sēlpils ciempadomes
Izpildkomitejas priekšsēdētāju, pēc tam, līdz
reorganizācijai un likvidācijai, vadīja kolhozu
Sēlija. Vēlāk viņu ievēlēja par Sēlpils pagasta
priekšsēdētāju. Un pirms 12 gadiem – izejot
loku – ir atgriezies strādāt cūku kompleksā kā
mākslīgās apsēklošanas stacijas vadītājs. Nostrādājis 5 gadus, tapa par izpilddirektoru un
tagad, nu jau piektais gads kā SIA Sēļi valdes
priekšsēdētājs.
“Kas attiecās uz kolhoza un vēlākajiem
laikiem”, atminas Juris – “… vissmagāk bijis
apzināties, ka caur manām rokām, kā saka,
izgāja ļoti daudzu cilvēku likteņi. Tobrīd apmēram 700 cilvēku. Tad sākās smagi laiki, kad
www.salasnovads.lv
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cilvēki atguva vecos vai ieguva jaunus īpašumus. Cēlās strīdi starp brāļiem un māsām,
bērniem un vecākiem, tiesājās… Un man bija
jāpasaka “jā” vai “nē”. Un nebija kur paskatīties, vai paprasīt padoma. [..] Vēl šodien turos
pie pārliecības, lai kāda ranga vadītājs tu esi,
vissmagākais – būt pēdējam, kuram ir jāizšķiras, jāpieņem gala lēmums un jāpasaka “jā”
vai “nē”. Tas vienmēr ir smagi. [..] Piemēram,
līdz pusdienām man ir vairāki telefona zvani,
un reizumis sarunas laikā jau man ir jāpieņem
kāds lēmums. Tāda ir mana darba vide. [..]
Kad man piedāvāja vadīt SIA Sēļi, biju izvirzījis vienu nosacījumu, ka aizvien strādāšu
mākslīgās apsēklošanas stacijā un es joprojām
veicu šo darbu. Ir tāds teiciens “spēlējošais
treneris”, es esmu “strādājošais priekšnieks”.
Katru dienu eju kūtī, trīs reizes nedēļā man jāsagatavo bioprodukts. Tā teikt, esmu pie uzņē-

muma darbības paša pirmsākuma līdz kamēr
pa kompleksa vārtiem iziet “fūre”. [..]”
Pagājušajā gadā, Latvijas valsts svētkos,
Juris Rinčs saņēma Salas novada Atzinības
rakstu par uzņēmējdarbības veicināšanu, ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un nozīmīgu
dzīves jubileju. Apbalvojums patiesi ir pelnīts,
par darbu Jurim nereti sanākot domāt arī mājās, jo sieva Ranta strādā tajā pašā cūku kompleksā par vetārsti.
“Strīdi sanāk par līdzekļu sadali – Ranta,
piemēram, prasa finanses zālēm. Viņa ir atbildīga par vienu jomu, labi – bet man jāredz
darba vides aina kopumā. Ja es šodien atvēlēšu
visu pieprasīto summu vetārstam, varbūt rīt
man nebūs ko cūkām silē likt. Un šeit mums
sākas… un mājās sarunas turpinās. No sākuma atslēdzamies, paiet kāds laiciņš, kaut kas
ieskrien galvā, un “diskusija” atsākas.”

Laimīgs tas cilvēks, kuram ir hobijs! Un
Juris ir atradis veidu kā atpūsties. Jau gadus 10
kā viņš nodarbojas ar karpu sporta makšķerēšanu (moto: noķer un palaid). Būs jau 6 gadi,
kā hobijs iegūlis nopietnākā gultnē. Kopā ar
diviem komandas biedriem (tēvu un dēlu) no
Saulaines, Juris piedalās arī amatieru sacensībās. Esot gan vēl patālu līdz Latvijas čempionāta meistarībai, bet ir jau starptautisku
sacensību pieredze amatieriem. Piecu valstu
(Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Krievija) nāciju kausā Lietuvā, 2015.gada aprīlī tika iegūta
otrā vieta. Lielākais loms Jurim ir bijusi 18,45
kg smaga karpa. Neesot aprakstāms, cik daudz
pozitīvu emociju ir gūts makšķerējot, un pa
šiem gadiem tā ir izveidojies, ka pat doma prātā nenāk zivi paturēt. Noķer un palaid!
Intervēja Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste

“Izdejosim Saules ceļu!”
27. februārī Salas kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Letkiss” sapulcināja
savus deju draugus gan no tuvējiem novadiem,
gan kaimiņvalsts Lietuvas, lai kopīgi sadejotos
sadancī „Izdejosim saules ceļu”!
Salas kultūras nama kolektīvs ideju par sadanci loloja jau kādu brīdi un nu tas mirklis
bija klāt. Kopā ar Salas kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīva „Letkiss” vadītāju
Ingu Vībāni, tapa krāšņs tautas deju koncerts „Izdejosim saules ceļu”, kurā piedalījās deviņi kolektīvi – tautas deju kolektīvs
“Delveri” un vidējās paaudzes deju kolektīvi:
“Letkiss”, “Augšzeme”, “Sadancis”, “Sēļu zeme”,
“Upe”, “Kodoliņš”, “Deldze” un mūsu pārrobežas draugi no Lietuvas – tautas deju ansamblis
no Kriaunos pašvaldības.
Sadanča idejas, Austras koks kā sadanča
vadmotīvs, autore un pasākuma veidotāja ir
VPDK „Letkiss” vadītāja Inga, kura sadanci
sāka ar vārdiem: „Saules koks... Tā visa mana
dzīve! No senām saknēm līdz pat pašai galotnei! ... Cik gan bagāti mēs esam – saknes vara,
zari zelta, lapotne sudraba...” Tādējādi uzsverot mūsu tautas tradīciju bagātību un cilvēku,
jeb katru dejotāju kā tautas tradīciju nesēju un
kopēju.
Sadancis tika atklāts ar deju «Div’ svecītes»
(tautas mūzika grupas «Laimas muzikanti»
apdarē), kuras horeogrāfiju veidojusi pati Inga.
Sadanča laikā tika izdejotas 17 dažādas dejas,
kuru starplaikos par katru kolektīvu bija sagatavots neliels apraksts, lai ikviens uzzinātu, kā

www.salasnovads.lv

tad šo kolektīvu ceļš tos ir atvedis līdz Salas kultūras namam.
Kā, piemēram, vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Augšzeme” ar vadītāju Andri Kivlenieku jau
vairākus gadus VDPK „Letkiss” gaida viņu rīkotajā sadancī “Klaberjaktī”. Jauniegūtie draugi ir vidējās paaudzes deju kolektīvs “Upe” un
vadītājs Didzis Apsītis (Ikšķile), ar kuriem Inga
iepazinās, mācoties „Deju skolā 7” un šovasar
„Deju skolas 7” dalībniekus ar saviem kolektīviem Didzis aicina pie sevis Ikšķilē uz kopīgi
veidotu lielkoncertu “Jāņu nakts mistērija”.
Sadancī viesojās arī jau iepriekš minētais
tautas deju ansamblis no Kriaunos pašvaldības, kurš skatītājus iepriecināja ar divām de-

jām. Vienā
no šīm dejām,
stāsts bija par kādu kalēju,
kurš bijis izcils sava amata meistars un mācekļi
gājuši pie viņa apgūt šo amatu. Viņš nenoguris,
daudzu gadu garumā, strādāja savā smēdē un
izkala brīnumskaistas lietas. Un tā tas notika
arī šoreiz – kalējs izkala greznu svečturi, ko
dāvināja VPDK „Letkiss” kā pateicību par uzaicinājumu piedalīties šinī sadancī „Izdejosim
saules ceļu”.
Sadanča noslēgumā VPDK „Letkiss” visiem kolektīviem dāvināja kliņģerus kā pateicību par atsaucību un dalību sadancī. Vakara
noslēgumā visi sadanča dalībnieki kopīgi atpūtās ballē.

9

Salas Novada Vēstis

2016. gada 10. marts

Biržu Tautas namā dzīvība kūsā
Februāris ir laiks kad var arī uzdancot un
iet rotaļās. Tā, kopā ar Vitu Tallu un Ābeļu pamatskolas folkloras grupa ar skolotāju Ivetu
ciemojās Biržu TN. Jautrība, mūzika, aktīva
kustība aizrāva gan lielus gan mazus. Divas
stundas paskrēja nemanot un bija jāšķiras, bet
deja un rotaļa mūs vieno – tatad, tiksimies –
7.aprīlī plkst.15:30
14.februārī uz spilgtu uzvedumu “Mīlas
ceļojums” aicināja deju grupas no Madonas,
Jēkabpils, Līvāniem. Koncertprogramma pārsteidza ar deju daudzveidību: čigānu, indiešu,
arābu, kā arī īpašu šarmu nesošām flemenko,

tango un vēderdejām. Deja, mūzika un krāšņie tērpi sniedza nepārprotami spēcīgas emocijas.
Izrādi “Pifa piedzīvojumi” skatījās mazākie Biržu iedzīvotāji. Kādi gan kuriozi tik nenotika delvera Pifa ģimenē, kā uz nerātnībām
reaģēja omulīgā, rosīgā krustmāte Agate un
tēvocis Tontons, kā runcis Herkuless sadzīvoja
ar Pifu. Skatītāji aktīvi iesaistījās pazudušo cīsiņu meklēšanā, dziesmās un kustībās.
Biržu TN līnijdeju grupa “Domubiedri”,
vīru ansamblis “Birži” un teātra draugu kopa
ar izrādi H. Paukšs “Skatītāji” 27.februārī

sniedza koncertu Lones Tautas namā.
Jēkabpils Tautas teātris ar igauņu autora
A.Kivirehka,, Gaiši zilais vagons,, iestudējumu
stājās Biržu publikas priekšā. Par izrādi var
teikt – laba viela pārdomām.
Februāra mēnesī Biržu tautas namā sākās GALDA SPĒĻU ČEMPIONĀTS, kurā ir
iekļauti sekojoši sporta veidi: galda teniss, novuss, dambrete, zolīte un šautriņas.
Pirmā spēļu diena – novuss – pieteikušies
15 dalībnieki. Sīvā cīņā izvirzījās uzvarētāji
Gilučs Arvīds – 1.v.,Šmuidriņš Dzintars 2.v.,
Jevstigņejevs Valērijs 3.v.,Jaudzems Māris 4.v.,
Ūbergs Ainārs 5.v., Pazuha Andris 6.v.

21.februārī norisinājās dambretes turnīrs. Pie galdiņiem, nopietni un
koncentrējušies uz uzvaru, spēlēja 16
dalībnieki. Pēc četrām stundām bija zināmi uzvarētāji: Šmuidriņš Dzintars1.v.,
Gilučs Arvīds 2.v., Jaudzems Māris 3.v.,
Beķers Imants 4.v., Jevstigņejevs Valērijs
5.v., Vasjurins Oskars 6.v.
26.februārī kopā sanāca zolītes spēlētāji.
Dalībnieku skaits priecēja un tas bija 21. Noskaidrojās uzvarētāji arī šajā dienā: Dambrāns
Aldis 1v., Kalniškāns Juris 2.v., Vītols Guntis 3
v., Rusiņš Jānis 4 v., Beķers Imants 5.v., Vasjurins Oskars 6.v.
Svētdien, 6.martā risinājās šautriņu sacensības un rezultāti sekojoši: Jermalovičs Linards
1.v., Gilučs Arvīds 2.v., Beķers Imants 3.v.,
Šmuidriņš Dzintars 4 v., Pazuha Andris 5v.,
Strauss Arnis 6.v.
Uzvarētāji visos sporta veidos saņēma medaļas un balvas.
Nākošais sacensību veids galda teniss
13.martā plkst.16:00
Lai pretendētu uz vietu kopvērtējumā,
dalībniekiem jāpiedalās vismaz četrās disciplīnās. Apbalvoti tiek gan labākie atsevišķos veidos, gan daudzcīņā absolūtajā kopvērtējumā.
Kuri tad būs čemponāta uzvarētāji noskaidrosim 13. martā.
Lai uzvar stiprākie! Bet ieguvēji ir visi dalībnieki, jo uzvarējuši kūtrumu – nākuši, spēlējuši, pierādījuši sevi kādā no sporta veidiem.
Vija Pazuha
Biržu TN direktore

Sēlpils kultūras namā
Februāra mēnesis Sēlpils kultūras namā
pagāja ikdienas mēģinājumos un, gatavojoties skatēm.
21.02. – amatierteātris „Ore” piedalījās Latgales reģiona skatē Līvānos. Galīgais
vērtējums ir tad, kad skates notikušas visos
reģionos, bet žūrijas komisijas locekļu vērtējums, noskatoties izrādi, skanēja šādi. Jānis
Jurkāns, dramaturgs: „....klasiski tīra izrāde
ar labām dekorācijām, kostīmiem.”
Arnis Ozols, režisors: „ ...ļoti godprātīgs
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R.Blaumaņa lugas iestudējums. Paldies par
labi paveikto darbu.”
Tas ir par paveikto, priekšā mēģinājumu
vakari, strādājot pie jaunas izrādes.
28. februāra pēcpusdienā kultūras namā
viesojās kaimiņu Staburaga pagasta amtierteātris, izrādot skeču „Sievietes laime” un A.
Grīnieces viencēlienu „Puķu brokastis”.
Janvārī un februārī kultūras nama mazajā zālē bija skatāma Maijas Bērziņas darbu
izstāde.
www.salasnovads.lv

Salas Novada Vēstis

2016. gada 10. marts

Pasākumi un aktivitātes martā Salas novadā
Salas kultūras namā

12 III – plkst. 22:00 līdz 13 II – I plkst.
03:00 Balle MĒS TIKĀMIES MARTĀ kopā
ar grupu “Vēja runa”. Ieejas biļetes: iepriekšpārdošanā 4 EUR, pasākuma dienā 5 EUR. Biļetes iegādājamas Salas KN darbdienās no plkst.
9:00–17:00. Galdiņu rezervācija līdz 11.martam
pa T. 20233947, 65237870
24 III – plkst. 13:00 Komunistiskā genocīda upuru PIEMIŅAS BRĪDIS PIE AUZĀNU
KAPIEM.
28 III – plkst. 12:00 Lieldienu pasākums
visai ģimenei NĀC NĀKDAMA LIELA DIENA. Piedalās Salas KN vokāli instrumentālais
sadzīves tradīciju kolektīvs un Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa RŪTOJ.

Biržu Tautas namā
01 – 13 III Tematiska ceļojošā izstāde
STRŪVES ĢEODĒZISKĀ LOKA JĒKABPILS
PUNKTS. Izstāde apskatāma darbdienās no
plkst. 9:00 līdz 15:00.
17 III – plkst. 13:00 Mūsdienu deju kolektīvu RADOŠAIS KONKURSS. Uzziņām T.
20271641
18 III – plkst. 21:00 Grupa GALAKTIKA
ielūdz uz BALLĪTI PIEKTDIENAS VAKARĀ.
Ieejas maksa: 4 EUR, pēc plkst. 22:00 – 5 EUR.
21 – 27 III Olas raibas, raibas,/Ir tās ļoti
skaistas./Krāsu zaķim daudz, jo daudz/Bariņš
zaķu šurpu trauc. ZAĶU IZSTĀDE. Atnes zaķi
un piedalies izstādes veidošanā!

www.salasnovads.lv

27 III plkst. 12:00 – 14:00 LIELDIENSVĒTKI pie un iekš Biržu Tautas nama.
Atrakcijas, rotaļas, radošās darbnīcas un citi pārsteigumi. Plkst. 12:30 LIELDIENU DAMBRETES TURNĪRS. Pieteikšanās no plkst. 12:00.
Aicināti visi, kas gaida pavasari un tic Lieldienu
zaķim! Nav slikti reizēm būt bērniem un noticēt...
tikai mazliet!
01 IV – plkst. 19:00 JOLANDA SUVOROVA un draugi – variete/burlesque 90 MINŪTĒS APKĀRT PASAULEI ar parodijām,
maģiskām pārvērtībām, erotiskiem pigoriem,
anekdotēm, jautriem dančiem un krāšņiem tērpiem. Ieejas maksa: 3, 4 un 5 EUR. Biļetes iegādājamas iepriekšpārdošanā Biržu TN. Uzziņām
T. 20271641
02 – 10 IV Izstāde VĒJRĀŽI BIRŽOS.
Vēja rādītājs – tas rāda no kuras puses vējš pūš
un norāda debespuses. Vējrāži ļauj noteikt, kurā
gadā ir celta ēka vai dibināta pilsēta, ciems. Ir
redzēti neparastas formas vējrāži – putni, zvēri,
zivis... Rotājuma krāsas visdažādākās, dekoratīvi
ornamenti u.c. Rūpīgi izstudējiet, kā gatavojams
vējrādis un pēc tā tad tiešām varēs noteikt vēja
pūsmas virzienu. Pagatavo vējrādi un atnes uz
Biržu TN. Veidosim izstādi kopā!

Tuntule. Ieeja bez maksas. Plkst. 16:00 Sandras Ciprusas mākslas darbu izstādes SAJŪTU
MIRKĻI atklāšana. Plkst. 17:00 Hermaņa
Paukša lugas SKATĪTĀJI izrāde, Biržu Tautas
nama teātra draugu kopas izpildījumā. Ieeja
bez maksas.
19 III – plkst. 19:00 Koncerts PAVASARA
DANČI SĒLIJĀ. Piedalās Sēlpils KN vidējās
paaudzes deju kolektīvs SĒĻU ZEME un deju
draugi.
25 III – plkst. 11:00 Komunistiskā genocīda
upuru PIEMIŅAS BRĪDIS DAUGAVAS STACIJĀ, Sēlpils pagasts.
27 III – plkst. 13:00 Tematisks pasākums
LIELĀ DIENA GAVILĒJA. Veidosim putnu
būrīšus; krāsosim, zīmēsim; ripināsim olas; vērosim amatierkolektīvu priekšnesumus; vārda
(nosaukuma) došana Sēlpils KN bērnu deju kolektīvam.
09 IV DEJU KOLEKTĪVU SKATE Viesītes
Kultūras pilī. Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvs SĒĻU ZEME.

Sēlpils kultūras namā

Salas vidusskolā

12 III Pasākums PAVASARA JAUSMAS.
Plkst. 15:00 Koncerts CĪRUĻPUTENIS.
Piedalās Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skolas
klavieru nodaļas audzēkņi, pasniedzēja Ligita

12 III – plkst. 17:00 Salas vidusskolas
12.klase un audzinātāja ielūdz Salas kultūras
namā uz Žetonu vakara literāri muzikālo uzvedumu PASPĒLĒSIM PASLĒPES.

Salas bibliotēkā
01 III – 19 III Marutas Vītoliņas gleznu izstāde MAZLIET NO VASARAS.
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Salas kultūras namā 12.martā, plkst.22:00

Šai pasaulē Tu esi tikai cilvēks.
Bet kādam Tu esi visa pasaule!
/Gabriels Garsija Markess/

SIRSNĪGI SVEICAM
VISUS MARTA
JUBILĀRUS SALAS
NOVADĀ!
ĪPAŠI SUMINĀTI:
90
Valērija Dārzniece, Salā
80
Jāzeps Spūlis, Sēlpilī
75
Valda Apsalone, Salā
Jānis Mežāriņš, Salā
Valentīna Reča, Salā
Silvija Rusiņa, Sēlpilī
70
Larisa Budencova, Salā
Zinovija Jurina, Salā
Anna Kokina, Salā
Elīna Skuja, Salā
65
Viktors Atlahovičs, Salā
Māra Draško, Salā
Ivans Kukuškins, Biržos
Dzintriņa Kundrāte, Salā
Oskars Lakstīgals, Sēlpilī
Klaudija Pavlova, Biržos
Ņina Serečenko, Biržos
60
Ingrīda Grīnberga, Salā
Biruta Sergejenkova, Salā
Biruta Škutele, Salā
Marta Vanaga, Sēlpilī
Ināra Zenkova, Salā
55
Voldemārs Bernāns, Salā
Daina Kļaviņa, Salā
Sergejs Kurnigins, Salā
Valija Šaraka, Salā
Anatolijs Ušakevičs, Salā
Jānis Zvirgzds, Salā
50
Līga Kvedere, Sēlpilī
Guntars Ļevāns, Biržos

Balle

"Mēs tikāmies
martā"
kopā
k
ā ar grupu "Vēj
"Vēja runa""
Ieejas biļetes: iepriekšpārdošanā 4 EUR; pasākuma dienā 5 EUR.
Biļetes iegādājamas Salas KN darbdienās no plkst. 9:00–17:00.
Galdiņu rezervācija līdz 11.martam pa T. 20233947, 65237870

Biržu TN
18.martā, plkst.21:00

Grupa "Galaktika"
ielūdz uz

BALLĪTI PIEKTDIENAS
VAKARĀ
Ieejas maksa:
4 EUR; pēc plkst. 22:00 – 5 EUR

Kad paklūp bērns, pievērs viņa uzmanību
sasistai grīdai, nevis punam. Tā domas
par sāpēm ies secen. Arī Tev…
/aut. nezināms/

PRIECĀJAMIES
KOPĀ AR:
Anastasiju Koziku un Artūru Tetini par
dēliņa Intara piedzimšanu 7.februārī
Ievu un Kasparu Vīksnām par dēliņa Kārļa
piedzimšanu 19.februārī
Kitiju un Ivaru Baumeisteriem par
meitiņas Alises piedzimšanu 23.februārī

Aizsaulē aizgājuši
Februāra mēnesī Salas
novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļā netika
izdarīts neviens miršanas
reģistrs

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

