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Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē.
Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā. /Rainis/
Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/Laimonis Vāczemnieks/
Sveicam Salas novada iedzīvotājus Lāčplēša dienā un
Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā!
Lai ticība savai valstij un saviem spēkiem, kā arī drosme
un pašaizliedzība ir vadmotīvs mūsu ikdienas darbā!
Salas novada pašvaldības vārdā,
domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

Labdien, Jūsu mājās!
Koki negribīgi atdod vasaras lapu košo
rotu, sals no rītiem autobraucējiem liek pūlēties mašīnu logu atbrīvošanā no ledus kārtiņas,
pamazām kļūst arvien vēsāks un tumšāks.
Taču rudens joprojām ir patīkami silts, neskatoties uz to, ka dienas kļūst aizvien īsākas un
tumšos vakarus, pēc pulksteņa pārgriešanas uz
ziemas laiku, vairāk pavadām siltos mājokļos.
Pēdējā laikā notikumi Eiropā ar bēgļu
straumēm skar arī mūsu novadu. Šķiet, ka 776
bēgļi Latvijai nav daudz, taču tas satrauc mūsu
prātus un rada nedrošību par nezināmās kultūras cilvēku uzvedību un rīcību. Galvenais,
vai viņi cienīs mūsu valodu, kultūru un spēs
iekļauties sabiedrībā. Tā ir iepriekšējā pieredze, jo dzīvo taču mūsu valstī cilvēki, kuri visa
mūža garumā nav spējīgi apgūt latviešu valodu. Pareizāk būtu teikt, ka nav gribējuši.
Mūsu novads ir piedāvājis 12 bērnu bāreņu līdz 5 gadu vecumam izmitināšanu bāreņu
namā “Līkumi”. Latvija ir izvēlējusies uzņemt
bēgļu ģimenes ar bērniem, bet bērnus bāreņus savā valstī ir vēlējušies uzņemt Igaunijā.
Tāpēc maz ticams, ka kādi bēgļi izvēlēsies dzīvot mūsu novadā. Pēc apmācību programmas
iziešanas “Muceniekos”, apmetoties uz dzīvi
pašvaldībās, viņi būs tādi paši iedzīvotāji kā
mēs pārējie, un saņems tādu pašu sociālo palīdzību, kas ir paredzēta pašvaldības saistošajos
noteikumos. Pēc pārējo valstu pieredzes bēgļu
uzņemšanā, nedrīkst pieļaut lielu kopienu un
bēgļu koncentrēšanos vienā vietā. Tas var radīt
dažādus nevajadzīgus konfliktus ar vietējiem
iedzīvotājiem un mazināt viņu vēlmi labāk iekļauties sabiedrībā.

Pēdējā laikā masu mēdijos izskan informācija par valdības vēlmi turpināt pašvaldību
apvienošanu. Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs K.Gerhards pašvaldību vadītājus centās pārliecināt, ka mazie novadi, tādi kā
mūsējais, nav attīstīties spējīgs un nenodrošina
pakalpojumus iedzīvotājiem. Argumenti bija
gluži tādi paši kā pirms iepriekšējās reformas.
Pagastu apvienošanās notika, taču tas nespēja
valsti paglābt no 360 000 iedzīvotāju aizbraukšanas. Tāpat joprojām ir nesakārtots ceļu tīkls.
Kā gan var attīstīties mūsu kaimiņu Jēkabpils
novads, ja uz Dunavu un Rubeņiem joprojām
nav asfalta? Zemnieks uz pilsētu izaudzētās zemenes skaistas un nesadauzītas nemaz nevar
aizvest! Jaunajā kartē vienā no variantiem mēs
esam sakļauti kopā ar Jēkabpils un Krustpils
novadiem. Nevaru iedomāties, kā mēs kopā
atrisināsim kaimiņu novadam tik svarīgo ceļa
jautājumu? Faktiski tie ir valsts ceļi un valstij arī
tie jānoasfaltē. Otrajā variantā esam salikti kopā
ar Jēkabpils pilsētu. Laikrakstā Brīvā Daugava
intervijā pilsētas domes priekšsēdētājs L. Salcevičs aicina novadus nebaidīties, apvienoties ar
pilsētu, solot novadu attīstību. Taču, atverot Finanšu ministrijas mājas lapu, ikviens var pārliecināties, ka faktiski pilsētu nospiež kredītu slogs
un bez novadu pievienošanas ierobežos dažādu lielo Eiropas Savienības naudu apgūšanu.
Jēkabpils pilsētas 2015.gada budžets bez mērķdotācijām ir 15 miljoni, bet visiem bijušā Jēkabpils rajona novadiem – 14 miljoni, taču kopējie
kredīti Jēkabpilij ir 21 miljons, bet visiem pieciem novadiem kopā 8 miljoni! Pēc iecerētās
apvienošanās pilsētas parādus draudzīgi mak-

sātu arī mūsu novads. Šogad pilsētas kredītu
apjoms ir 12,08%, taču 2017.gadā tas būs jau 16
%. Kaimiņu novadam vislielākās kredītsaistības
ir Aknīstes novadam, taču pārējiem tās šogad
svārstās no 6,65-4,49 % un arī turpmākajos
gados ir aptuveni tādas pašas. Mūsu novadā šī
gada kredītsaistības ir 1,58 % no budžeta bez
mērķdotācijām, bet turpmākajos gados tās turpinās samazināties un 2018.gadā būs vairs tikai
0,5 %. Kopējas kredītsaistības mūsu novadam
ir 131 735 eiro, bet šogad no šīs summas esam
atmaksājuši 44 849 eiro.
Tāpēc nav brīnums, ka pilsētas galva novadu vadītājiem pēkšņi skaidro, ka pilsētai vajadzīgi lauki, bet laukiem – pilsēta. Līdz šim bija
pozīcija, ka pilsēta attīsta novadus un publiski
nievājoši izteikumi par mūsu pašvaldībām.
Mans mērķis nav sarīdīt, bet gan sniegt
novada iedzīvotājiem informāciju izvērtēšanai.
Sadarbībā ieguvējiem ir jābūt abām pusēm un,
no tāda viedokļa skatoties, arī mūsu novads ir
gatavs sadarboties. Pašlaik mēs sadarbojamies
vairākās jomās gan ar kaimiņu novadiem gan
arī ar Jēkabpils pilsētu.
Novembra mēnesī mēs svinam Lāčplēša
dienu un Valsts dibināšanas gadadienu. Šo
nedēļu saucam par patriotisko nedēļu un ārēji
savu patriotismu apliecinām ar Latvijas karoga
krāsas lentīšu nēsāšanu pie apģērba. Lai ikvienam novada iedzīvotājam pieaug pārliecība,
ka nekur nav tik labi kā mājās ! Novērtēsim, ka
varam dzīvot Latvijā, savā novadā, savā mājā!
Priecīgus un ģimeniskus Valsts svētkus!
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja
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2015.gada 29.novembra novada domes sēdē
izskatīti un pieņemti lēmumi šādos jautājumos:
• izpilddirektora ziņojums par paveikto oktobra mēnesī (Pabeigts asfaltbetona bedru remonts; Salā uz ielām uzstādīti 3 guļošie policisti; 7.oktobrī uzsākta
apkures sezona Salas ciemā; nozāģētas divas bīstamās tūjas pie Biržu pamatskolas
ieejas; nopirkti trīs lapu pūtēji, Salai, Biržiem, Sēlijai; iegādāts smilts sāls maisījums ielu kaisīšanai ziemā);
• par SIA „VĪGANTS” statūtu apstiprināšanu;
• par nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā (piedzīt bezstrīdus kārtībā no
2 personām nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma parādu 53,10 EUR apmērā un
91,45 EUR);
• par Salas ciema stadiona rekonstrukciju (veikt Salas ciema stadiona “Ābeļu iela 12” Salas pagasts, Salas novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums
56860020739, platība 30300 m², rekonstrukciju; rekonstrukcijas būvprojekta ietvaros veikt zemes gabala Ābeļu iela 12,
Salas pagastā, ģeotehnisko izpēti, topogrāfisko uzmērīšanu, rekonstrukcijas skiču projekta izstrādi un tehniskā projekta
izstrādi, autoruzraudzības veikšanu objekta būvniecības periodā; sagatavot tehnisko
specifikāciju Salas ciema stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei);
• par izmaiņām Salas novada pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā (ar
2015.gada 1.novembri izdarīt Salas novada
pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstā
šādu grozījumu: amata vietai – jaunatnes
lietu speciālists (kods pēc klasifikatora
2422 27) palielināt slodzi no 0,5 uz 1 slodzi, noteikt mēnešalgu 700 EUR);
• par Salas novada domes 2013.gada
29.maija sēdes (protokols Nr.8, 8.punkts)
lēmuma “Par bezmantinieka mantu dzīvokļa īpašumu Susējas ielā 14-2, Salas
pagasta Salas novadā” atcelšanu
• par apbalvošanu ar Salas novada
Atzinības rakstu un naudas balvu
• par nekustamā īpašuma „Virši”,
Sēlpils pagasts, Salas novads, sadalīšanu
(atļaut A.G. sadalīt, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Virši”, Sēlpils pagasts,
Salas novads, apstiprināt atdalāmajai ze-

mes vienībai, platība 10,0 ha, jaunu nosaukumu – „Brīvinieki”, Sēlpils pagasts,
Salas novads, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība);
• par nekustamā īpašuma „Beķerāni”,
Sēlpils pagasts, Salas novads, sadalīšanu
(atļaut SIA „RTRK” sadalīt, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Beķerāni”, Sēlpils pagasts, Salas novads, apstiprināt atdalāmajai zemes vienībai, platība 18,59 ha,
jaunu nosaukumu – „Beķerānīši”, Sēlpils
pagasts, Salas novads , zemes lietošanas
mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība);
• par Salas novada domes 2015.gada
25.jūnija lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Kalna Plāteri”, Sēlpils pagasts, Salas
novads, sadalīšanu” atcelšanu
• par nekustamā īpašuma „Kalna
Plāteri”, Sēlpils pagasts, Salas novads,
sadalīšanu (atļaut sadalīt, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Kalna Plāteri”,
Sēlpils pagasts, Salas novads);
• par zemes lietošanas mērķa maiņu
(mainīt nekustamajam īpašumam „Lejas Polāni”, Sēlpils pagasts, Salas novads,
platība 2,08 ha, zemes lietošanas mērķi no
lauksaimniecības zeme uz jaunu: 0,39 ha
- individuālo dzīvojamo māju apbūve un
1,69 ha - lauksaimniecības zeme);
• par piekrišanu nekustamā īpašuma
iegūšanai īpašumā (piekrist, ka Latvijas
Republikas nepilsonis V.S. iegūst īpašumā
nekustamo īpašumu „Lejas Polāni” Sēlpils
pagasts, Salas novads);
• par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dārznieki”,
Salas pagastā, sadalīšanai (uzdot A.N.
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Dārznieki”, Salas pagasts,
Salas novads, zemes vienības sadalīšanai);
• par atļaujas sniegšanu individuālās
apkures sistēmas projektēšanai (atļaut 3
personām projektēt un ierīkot individuālās (malkas) apkures sistēmu un uzstādīt
dūmvadu);
• par zemes nomas līguma slēgšanu
(noslēgt zemes nomas līgumus ar V.S. par
zemes vienības „D/s Automobilists Nr.5/467”, platība 0,04 ha, iznomāšanu, ar S.N.

par zemes vienību „D/s Automobilists
Nr.5/4-59”, platība 0,06 ha, un „D/s Automobilists Nr.5/4-67”, platība 0,06 ha iznomāšanu, ar R.V. par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 5686 002 0480, platība
0,06 ha iznomāšanu, uz laiku 5 gadi (bez
apbūves tiesībām), zemes lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, nomas maksa – 1,5 % no zemes vienības kadastrālās vērtības);
• par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Iesalnieki”
Sēlpils pagasts, Salas novads, zemes vienības sadalīšanai);
• par nekustamo īpašumu saglabāšanu īpašumā (atstāt negrozītu 2014.gada
27.februāra Salas novada domes sēdes
(protokols Nr.3, 18.punkts) lēmumu “Par
piekrišanu nekustamā īpašuma saglabāšanai īpašumā”; nepagarināt SIA „DAYS”
nekustamo īpašumu atsavināšanas termiņu par vienu gadu īpašumiem “Buciņi”,
“Upesvēji”, “Krācītes” Sēlpils pagastā, Salas novadā);
• par īres līguma pagarināšanu (pagarināt īres līgumu ar trim personām);
• par dzīvesvietas deklarēšanu (atļaut
deklarēt dzīvesvietu 1 personai);
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu (piešķirt pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai 7 personām)
• par pabalsta piešķiršanu Salas novada politiski represētām personām (piešķirt uz Latvijas Republikas proklamēšanas dienu pabalstu 45 EUR apmērā katrai
Salas novada teritorijā deklarētajai politiski represētajai personai);
• par nekustamā īpašuma “Jančuki”,
Sēlpils pagastā, iegūšanu Salas novada
pašvaldības īpašumā (veikt nekustamā
īpašuma “Jančuki”, Sēlpils pagastā, Salas
novadā, vērtēšanu)
Nākošā kārtēja domes sēde 2015.gada
26.novembrī 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

Jaunās grāmatas Salas bibliotēkā
Aspazija un Rainis, Dzejoļi bērniem
Imants Auziņš, Mana mūža pasaule
Daina Avotiņa, Divas koka karotes un roze
Daina Avotiņa, Mani spēka pīlāri
Stīvs Berijs, Karaļa viltība
Aldis Bukšs, Parādu piedzinēji
Millija Džonsone, Rudens dēka
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Biruta Eglīte, Zvēri un cilvēki
Anna Skaidrīte Gailīte, Tilts starp horizontiem
Nora Ikstena, Mātes piens
Kārlis Ieviņš, Jaunie cīnītāji
Ēriks Kūlis, Atsaldētais
Daiga Mazvērsīte, Uldis Stabulnieks tik nu tā
Džila Mensela, Bez piecām minūtēm laimīgi

Jānis Riekstiņš, Latvijas bāreņi, kuri
pazaudēja savu dzimteni
Guna Roze, 101. kilometrs padomju
kauna zona
Viktors Suvorovs, Oblom izgāšanās
Dzintra Žuravska, Balto spārnu ēnā
Ziemassvētki rokdarbos
www.salasnovads.lv
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Salas novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmums Nr.304 (protokols Nr.12, 8.punkts)

Par apbalvošanu ar Salas novada Atzinības rakstu un naudas balvu
Pamatojoties uz nolikumu „Par Salas novada Atzinības rakstu”, ņemot vērā 2015.gada
20.oktobra sociālās, izglītības, kultūras un
sporta komitejas un 22.oktobra finanšu komitejas sēdes lēmumu, atklāti balsojot, PAR
– 7 (J.Balodītis, J.Bite, R.Jakovļeva, P.Krastiņš,
G.Paeglis, I.Pastare, I.Sproģe), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ē.Stalidzāns balsošanā nepiedalās, Salas novada dome NOLEMJ:
1.Apbalvot ar Salas novada Atzinības rakstu un balvu – naudu 50 EUR (piecdesmit euro)
apmērā:
1.1. Salas novada BUB valdes priekšsēdētāju Antonu SPROĢI – par nesavtīgu un aktīvu
darbību sabiedriskajā darbā un jauniešu audzināšanā;
1.2. SIA „Dona” konditori Viju AUZĀNI –
par ilggadēju, apzinīgu un kvalitatīvu darbu un
novada vārda atpazīstamības veicināšanu;
1.3. Pašvaldības aģentūras “Bāreņu nama
„Līkumi“” direktora vietnieku Andri JEGERMANI – par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu;
1.4. vidējās paaudzes deju kolektīva „Letkiss” dalībniekus Ilzi un Māri BLŪMUS – par
amatiermākslas un novada vārda atpazīstamības veicināšanu;
1.5. vidējās paaudzes deju kolektīva „Letkiss” dalībnieci Solvitu BIRKULI – par ama-

tiermākslas un novada vārda atpazīstamības
veicināšanu;
1.6. Pašvaldības aģentūras “Bāreņu nama
„Līkumi“” feldšeri Ilgu LENCBERGU – par
ilggadīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu un nozīmīgu dzīves jubileju;
1.7. SIA „Vīgants” darbinieci Valentīnu
STOLERI – par ieguldījumu novada labiekārtošanā;
1.8. Sēlpils pagasta kooperatīvās sabiedrības
„Taborkalns” valdes priekšsēdētāju un zemnieku saimniecības „Vīnkalni” īpašnieci Ināru RŪRĀNI – par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu lauksaimniecībā;
1.9. Biržu internātpamatskolas skolotāju Līviju KRĒGERI – par ilggadēju, profesionālu un
godprātīgu darbu izglītībā;
1.10. Biržu internātpamatskolas personāla
speciālisti, uzskaitvedi Vitu BALTMANI – par
apzinīgu darba pienākumu veikšanu;
1.11.Salas novada jauktā kora „Sēlpils”
dalībnieku Romualdu SPALVIŅU – par amatiermākslas un novada vārda atpazīstamības
veicināšanu;
1.12. sieviešu vokālā ansambļa “Lira” un
amatierteātra “Ore” dalībnieci Evitu ČAKSTIŅU - par amatiermākslas un novada vārda atpazīstamības veicināšanu;
1.13. Salas vidusskolas tehnisko darbinieci

Silviju VASIĻEVSKU - par apzinīgu darba pienākumu veikšanu un nozīmīgu dzīves jubileju;
1.14. Salas vidusskolas skolotāju Vitāliju
LAVRINOVIČU – par audzēkņu sasniegumiem, profesionālu un nesavtīgu pedagoģisko
darbu;
1.15. Salas novada literāti Ligitu ĀBOLNIECI – par ieguldījumu novada vēsturiskā
mantojuma pētīšanā un novada vārda atpazīstamības veicināšanu;
1.16. SIA „Goba A” īpašnieku Aivaru BAUMEISTERU – par ieguldīto darbu uzņēmuma
un novada attīstībā;
1.17. Salas novada veterinārārstu Ēvaldu
STALIDZĀNU – par profesionālu un godprātīgu darbu;
1.18. Salas novada novusa komandas kapteini, dibinātāju Ivaru PUIDU – par ieguldījumu novada sporta dzīves organizēšanā un
attīstībā;
1.19. SIA „Sēļi” vadītāju Juri RINČU – par
uzņēmējdarbības veicināšanu, ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un nozīmīgu dzīves jubileju;
1.20. V.Pelčeres ģimenes ārsta prakses feldšeri - ārsta palīdzi Ainu KRASTIŅU LUĶI par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu
medicīnā, nozīmīgā darba un dzīves jubilejā.
Ingūna Rēķe
Personāla nodaļas vadītāja

Biržu internātskolas pavāre piedalās meistarklasē Rīgā
Lai celtu skolu pavāru kompetenci un profesionalitāti, brīvlaika nedēļā oktobrī, Rīgā, 3
pavāru restorānā “Tam labam būs augt” notika Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC)
organizētā meistarklase izglītības iestāžu pavāriem - “Svaigi un sezonāli Latvijas produkti veselīgā un garšīgā maltītē skolēnam”, kuru vadīja
šefpavārs Ēriks Dreibants. Pasākuma ideja - no
vietējiem, svaigiem un sezonāliem dārzeņiem,
kā arī no zivs un gaļas kopā ar pavārmeistaru
gatavot veselīgus un garšīgus ēdienus, saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 172 “ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” noteiktajām enerģētiskās vērtības un uzturvērtības normām.
Līdzdalība pasākumā tika veikta, no katra
LLKC biroja aicinot pavārus - pašvaldības darbinieks no skolas, kurā tiek veikti pārtikas produktu iepirkumi (ne ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanas firmas pārstāvi). Turklāt pavāram bija jāapliecina gatavība dalīties ar apgūtajām zināšanām, iepazīstinot ar to citu apkārtnē
esošo skolu pavārus. Jēkabpils LLK biroju pārstāvēja Salas novada Biržu internātpamatskolas
pavāre Anita Timofejeva.
Meistarklasē dalībniekus sagaidīja sakārtotas darbavietas ar dēlīšiem, bļodiņām, profesionāliem nažiem, priekšautiem un pavāru
cepurēm. Galdu krāšņi rotāja šīs sezonas viswww.salasnovads.lv

latviskākie dārzeņi no Dobeles novada bioloģiskās saimniecības “Vizbuļi”, ko vada Laima
un Andris Hercbergi. Gatavojot pamatēdienu
un piedevas tika izmantoti kāposti, pupiņas ,
ķirbji, burkāni, pastinaki, sīpoli, selerijas, āboli
un bietes. Restorāns bija sarūpējis gaļu un zivis.
Pēc restorāna šefpavāra Ērika un viņa palīgu
dotajiem norādījumiem , skolu pavāri no visas
Latvijas meistarīgi grieza dārzeņus, lai nodotu
tos tālākai apstrādei virtuvē, pēc tam piedaloties
ēdienu servēšanā.
Ēriks Dreibants ar saviem palīgiem no restorāna personāla kopā ar dalībniekiem gatavoja,
septiņus ēdienus. Gatavojot šos ēdienus, Ēriks
dalījās ar gudrībām, kā šķietami parastus produktus pagatavot ar izteiksmīgu garšas buķeti.
Meistars stāstīja par produktu kvalitātes noteikšanu, proporcijām, kā arī atklāja vairākus savus
“knifus”, kā pasniegt veselīgus ēdienus bērniem.
Piemēram: sautējot kāpostus, izvēlēties sarkanos un papildināt tos ar cidoniju vai smiltsērkšķu sulu u. c.
Tika atklāti arī vairāki ēdienu gatavošanas
un pasniegšanas tehniskie paņēmieni: zupas ieliešana šķīvos ar dozatoru, lai porcijas būtu vienādas un nenosmērētos šķīvju malas u. c.
Pēc pasākuma aprunājos ar Anitu Timofejevu: „Priecājos par iespēju piedalīties meistarklasē, guvu profesionālas iemaņas, idejas
skolēnu maltītēm un tikos ar kolēģiem. Šis pasākums varētu kļūt par tradīciju, tā gūstot citu

Latvijas skolu pavāru pieredzi ikdienai.
Biržu internātpamatskolā ēdiens jāgatavo
bērniem četras reizes dienā, aptuveni 160 bērniem. Ēdienkarti ar noteiktām kalorijām, skolā
izstrādā šefpavārs un medmāsa. Diemžēl jāsaskaras ar to, ka bērni veselīgu uzturu - burkānu
salātus – mājās vispār neēd. Tāpēc šāda uztura
nozīme ir jāskaidro. Pavāre atzīst, ka katru dienu jāpiedzīvo sasprindzinājums, lai izdabātu
visu vēlmēm, ievērojot Ministru kabineta noteikumus, skolu pavāri ir kā neiespējamās misijas
misionāri, noteikumus var jau izpildīt, bet tikai
tad, ja aprēķini tiktu veikti nevis vienā dienā,
bet nedēļā kopumā, šo procesu kontrolē PVD.
Ļoti svarīga loma ēdiena gatavošanā ir piegādāto produktu kvalitātei.”
Ligita Kadžule
Lauku attīstības konsultante
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Salas novada pārstāvji piedalījās
Novadu dienā Priekuļos
Priekuļu novadā, 23. oktobrī norisinājās ikgadējā Novadu diena, kurā piedalījās
arī pārstāvji no Salas novada - Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe,
Salas novada pašvaldības Projektu vadītāja
Ligita Kadžule un Sabiedrisko attiecību un
tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne.
Diskusijas Novadu dienā norisinājās
trīs darba grupās:
1. Iespējamā bēgļu uzņemšana pašvaldībās, atbildības sadale starp valsti un pašvaldībām;
2. Pašvaldības sadarbība ar uzņēmējiem, investoriem, organizācijām. Novada
attīstību ietekmējošie faktori, tai skaitā
specializācija kādā nozarē;
3. Izglītības sistēmas attīstība: Izglītības tīkla optimizācija, Izglītības kvalitāte,
Karjeras attīstības atbalsts – mērķi, esošie
risinājumi un izaicinājumi.
Pašvaldību pārstāvji apstiprināja rezolūciju par valdības piedāvātajiem administratīvi teritoriālā dalījuma variantiem, ai-

cinot pārtraukt nelietderīgas diskusijas un
novadu apvienošanā saglabāt brīvprātības
principu.
Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā Novadu dienā pašvaldību vadītāji pauda neizpratni, kādēļ vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Kaspars
Gerhards atkārtoti neatrod iespēju domju priekšsēdētājiem skaidrot savas ieceres
būtību.
Ne iepriekšējā nedēļā LPS Reģionālās
attīstības un sadarbības komitejas sēdē, ne
uz Novadu dienu ministrs neieradās, kaut
gan vairākkārt tika aicināts. Tādēļ novadu sapulce pieņēma oficiālu aicinājumu K.
Gerhardam tikties un skaidrot ATR ieceres.
Valdība tika arī aicināta nodrošināt
pētījuma izstrādi par to, kā attīstības pasākumu nefi nansēšana ir ietekmējusi situāciju novados.
Novadi aicināja arī pārtraukt nelietderīgu diskusiju par kārtējo apvienošanu,
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pirms nav izvērtēti iepriekš veikto pasākumu rezultāti. Būtiski ir saglabāt novadu
brīvprātīgas apvienošanās vai sadalīšanās
mehānismu.
Tāpat tika apspriests jautājums par
bēgļiem un patvēruma meklētājiem Latvijā. Valsts līmenī ir nepieciešams izstrādāt
ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas jomā – par šādu viedokli 23.oktobrī
vienojās pašvaldību vadītāji.
Klātesošie vienojās, ka pilnībā atbalsta
Latvijas Pašvaldību savienības valdes lēmumu par patvēruma meklētājiem. Ar šo
lēmumu var iepazīties šeit: http://www.lps.
lv/?task=view&article_id=5106/. Novadu
sapulce nolēma, ka šajā politikas plānošanas dokumentā ir jāparedz šādi principi:
• integrācijas process ir “divvirziena”,
atbilstoši ANO konvencijā noteiktajam;
• investīciju piešķiršana to pašvaldību
infrastruktūrā, kur koncentrējas patvēruma meklētāji;
• fi nansējuma atvēlēšana
integrāciju
programmu īstenošanai pašvaldībās tiek
novērsta situācija, ka
patvēruma meklētāji
pēc bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanas
deklarē savu dzīvesvietu pagaidu izmitināšanas centrā.
Novadu vadība arī
uzsvēra - ņemot vērā
valdības darba grupas
veiktos aprēķinus par
bēgļu pabalsta apjomu,
ir jānosaka, ka iespējamais valsts atbalsta
samazinājums nedrīkst ietekmēt pašvaldību budžetus.
23.oktobrī pieņemtais lēmums arī paredz prasīt, ka pašvaldību izdevumu kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem
veicama reizi ceturksnī atbilstoši noslēgtajam līgumam ar uzņemošo pašvaldību un
pašvaldību faktiskajiem izdevumiem. Tas
nepieciešams, jo patlaban nav veikti aprēķini sociālo pakalpojumu kompensēšanai
pašvaldībām, sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, nav izvērtēti papildus
izdevumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā u.c. neparedzētiem izdevumiem.
Savukārt jautājumā par pabalstu lielumu, novadu vadītāji pauda, ka pabalstu
izmaksu nepieciešams sasaistīt ar personas
pienākumiem līdzdarboties integrācijas
procesā pēc bēgļa statusa iegūšanas.
Kā trešais jautājums tika apspriests par
izglītības sistēmas attīstību valstī - par iz-

glītības tīkla optimizāciju, izglītības kvalitāti, kā arī par atbalstu karjeras attīstībai
- par mērķiem, esošajiem risinājumiem un
gaidāmajiem izaicinājumiem.
Ir paredzēts izglītības iestāžu tīklu sakārtot laika periodā līdz 2020.gadam, kas
ir būtisks uzdevums, ņemot vērā gaidāmo
skolēnu skaita samazinājumu demogrāfijas
iespaidā vidējā izglītībā 2014.–2020.gadā,
norādīja pārstāvji no Izglītības ministrijas.
Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana
plānota, veidojot jaunu pieeju iestāžu pakalpojumu piedāvājumam un īstenojot
principu “jo mazāks bērns, jo tuvāk skola”.
Pirmsskolas izglītību plānots nodrošināt
maksimāli tuvu dzīvesvietai neatkarīgi no
ģeopolitiskiem kritērijiem, sākumskolas
izglītību – pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai,
nodrošinot pakalpojumu pieejamību vietējas nozīmes autoceļu tuvumā, šajā izglītības posmā būtiski izvērtēt arī pirmsskolas
izglītības integrāciju šajās iestādēs.
Vispārējā vidējā izglītība pamatā tiks
koncentrēta reģionālas nozīmes pilsētās
un novadu centros.
Vienlaikus IZM uzsvēra, ka mazo
lauku skolu tīkla optimizācija netiek izcelta kā atsevišķs skolu tīkla efektivitātes
uzlabošanas pasākums un tā norisināsies
kopējās Latvijas skolu tīkla optimizācijas
ietvaros.
Novadu pārstāvji norādīja, ka uz skolu
tīklu jāskatās plašākā kontekstā – ņemot
vērā arī reģionu attīstību un sabiedriskā
transporta kustību. Kritiski jāskatās arī uz
ceļu stāvokli, kāds tas vairumā gadījumu ir
– ar nepietiekamu segumu un transporta
kustību. Ne visur ceļi ir tik labi, lai pa tiem
ērti varētu braukt skolas autobuss.
Jāskatās arī vecuma grupu kontekstā.
Bērnudārziem un pamatskolai ir jābūt
maksimāli tuvu dzīves vietai, tomēr jautājums ir, kas notiek pēc septītās klases, jo
tur ir dabaszinības un atbilstoši kabineti.
Tajā pašā laikā bērns nedrīkst pavadīt pusotru divas stundas ceļā uz skolu un pēc
tam uz mājām, jo tas nozīmē, ka veselas
trīs vai četras stundas viņš pavada, tikai
braucot autobusā! Savukārt vecākiem ir
jājūtas drošiem par savu bērnu.
Vidusskolu līmenī savukārt ir jārunā
par profesionālās izglītības nostiprināšanu un tās prestiža celšanu. Profesionālai
izglītībai jābūt balstītai uz mūsdienu tehnoloģijām un ar skatu uz nākotni. Daudzas
profesionālās izglītības iestādes neatbilst
tam, ko prasa darba tirgus. Otra lieta – ir
svarīgi, ka vidusskolām ir jābūt dienesta
viesnīcām, jābūt internātiem.
Informāciju apkopoja
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste
www.salasnovads.lv
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Miķelānu cūku komplekss atsācis
darbu ar jaunu sparu

Viens no lielākajiem Latvijas cūkaudzētājiem, Zemgales cūkkopības uzņēmums SIA
“Latvi Dan Agro”, izsolē par 1,2 miljoniem eiro
iegādājies Miķelānu cūku kompleksu Salas
novada Salas pagastā, kas pirms nonākšanas
finansiālās grūtībās bija lielākais cūkkopības uzņēmums Latvijā.
“Esam auguši un attīstījušies tiktāl, ka Zemgalē iespējas turpināt izaugsmi bija ierobežotas,
tāpēc pieņēmām stratēģisku lēmumu piedalīties
“Miķelānu” izsolē. Diemžēl kādreiz Latvijā lielākais cūku komplekss “Miķelāni” pēdējo gadu
laikā atradās uz bankrota robežas un bija atklāts
jautājums par kompleksa pastāvēšanu. Kaut
arī īpašums līdztekus pirkuma cenai vēl prasīja
tūlītējas investīcijas, jo tas bija nolaists līdz pēdējam, sapratām, ka vēlamies savu pieredzi un
zināšanas likt lietā, lai atjaunotu “Miķelānu”
zīmola agrāko spēku,” stāsta kompleksa jaunais
vadītājs, SIA “Miķelāni bekons” valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš.
“Pēc iegādes nekavējoties pārņēmām uzņēmuma vadību, nodrošinājām cūkas ar barību
un normāliem apstākļiem. Esam pielikuši punktu vides piesārņošanai un pamazām sakārtojam iepriekšējā īpašnieka nolaisto saimniecību.
Esam pieņēmuši darbiniekus, kas veic teritorijas sakopšanu un ēku remontus. Ar Valsts vides
dienesta reģionālo pārvaldi esam saskaņojuši
teritorijas attīrīšanas plānu, ko ievērojam un kas

jāizpilda līdz nākamā gada jūlijam,”
saka I. Strazdiņš.
Šogad kopumā “Miķelānos”
plānots investēt 0,5 miljonus eiro,
līdztekus tam Jēkabpilī atverot gaļas
veikalu, kur būs iespējams iegādāties
Latvijā ražotu, svaigu un kvalitatīvu, skaidri
zināmas izcelsmes cūkgaļu. “Miķelānus” nopirkām ar mērķi strādāt, turpināt ražošanu, sakārtot kompleksu atbilstoši mūsdienu prasībām un
neļaut Latvijā izzust cūkaudzēšanas tradīcijām,”
uzsver kompleksa vadītājs.
Šī iespēja iegādāties kompleksu jaunā reģionā gan nav radusies piemērotākajā brīdī, jo
cūkkopības nozarē ir krīzes situācija. “Krievijas embargo dēļ iepirkumu cenas ir dramatiski
kritušās, arī importa gaļas cenu dempinga spiediens ir pieaudzis, tādēļ nozarē situācija ir ļoti
smaga un sevišķi kritiski būs ziemas mēneši.
“Miķelānu” iegādē bijām cerējuši uz bankas atbalstu, taču kredītlīdzekļi tika atteikti. Rezultātā
pirkums veikts, investējot pašu kapitālu, iesaldējot citas ieceres un attīstības plānus,” norāda
I. Strazdiņš.
Salas novada priekšsēdētāja Irēna Sproģe
gandarīta par jaunajiem saimniekiem cūkkopības kompleksam: “Mums šis uzņēmums bijis vēsturiski, tāpēc pozitīvi vērtējam faktu, ka
uzņēmums paglābts no bankrota un turpina
darbību. Ja SIA “Miķelāni bekons” nebūtu iegādājušies kompleksu, mums mantojumā paliktu
grausts, vietējie iedzīvotāji zaudētu darba vietas
un nebūtu arī kvalitatīva mēslojuma laukiem, ar
ko jaunie īpašnieki bez maksas nodrošina mūsu
lauksaimniekus.”
“Jau tagad ir redzams, ka situācija “Miķelā-

nos” uzlabojas. Protams, nevar visu pārmainīt
un sakārtot uzreiz, bet kompleksā ir jūtama
saimnieka roka. Viņi ir ļoti pārdomāti un saimnieciski uzsākuši darbību un meklē sadarbības
iespējas ar novadu, sadarbību gan kūtsmēslu
izvešanas, gan kultūras jautājumos, un cenšas iekļauties kopīgajā novada dzīvē,” secina I.
Sproģe.
“Miķelānos” strādā 80 darbinieki, galvenokārt vietējie iedzīvotāji. Salas novada cūku
komplekss “Miķelāni” būvēts pagājušā gadsimta
80. gados un kādreiz bija lielākais Latvijā. Cūku
fermas līdzšinējo pārvaldītāju AS “Jēkabpils
labība” pēdējo gadu laikā skāra finanšu problēmas, un akciju sabiedrības maksātnespēja tika
izsludināta 2014.gadā. “Patiess prieks, ka administrators maksātnespējas procesa gaitā spēja
saglabāt uzņēmumu un nepārtraukt ražošanu,”
rezumē I. Strazdiņš.
SIA “Latvi Dan Agro” ir Zemgales cūkkopības uzņēmums, kas Latvijā darbību sāka īsi pēc
gadsimtu mijas un pašlaik ir viens no pieredzes
bagātākajiem un lielākajiem Latvijas cūkaudzētājiem. Uzņēmums vēl nodarbojas ar graudkopību, kā arī ir lielākais zirņu audzētājs Latvijā,
no graudiem un zirņiem ražojot barību saviem
sivēniem un cūkām. Jau kopš dibināšanas “Latvi Dan Agro” vadība pilnībā uzticēta latviešiem,
uzņēmums dibināts ar dāņu ģimenes investīcijām. Zemgales uzņēmums darbojas Jaunbērzē,
Džūkstē, Zaļeniekos, Īlē un tagad arī Salas pagastā. 90-95% saražotās produkcijas tiek realizēti Latvijā.
Miks Lūsis,
SIA “Mediju tilts”
vecākais PR konsultants

Aicinām uz kursiem mājražotājus
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas
(HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas
aprites uzņēmumos”. Kursi notiks 16. un 17.
novembrī LLKC Balvu birojā, Brīvības ielā 46
a, Balvi. Sākums plkst. 10.00.
Lektors: PVD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova.
www.salasnovads.lv

Jāatzīmē, ka saskaņā ar LR likumdošanu pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt
paškontroli, novērst jebkuru darbību vai
procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas
nekaitīgumu. Darbiniekam, kas kādā pārtikas aprites posmā vada uzņēmuma pārtikas
nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu, nepieciešamas attiecīgas zināšanas pārtikas nekai-

tīguma nodrošināšanā.
Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235,
rudite.sanzarevska@llkc.lv. Lūdzam obligāti
pieteikties līdz 13. novembrim (ieskaitot).
Ligita Kadžule,
Salas novada lauku attīstības
konsultante
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Profesionālās pilnveides izglītības programma
“Bioloģiskā lauksaimniecība”
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) piedāvā apgūt tālmācībā profesionālās pilnveides izglītības
programmu “Bioloģiskā lauksaimniecība”.
Programmas apjoms 180 stundas.
Kas var apgūt un kāpēc jāapgūst programma „Bioloģiskā lauksaimniecība? Programmu var apgūt klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību. Klausītājiem bez
lauksaimnieciskās izglītības:
• pārņemot apsaimniekošanā ģimenes
īpašumā esošu saimniecību, personai programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai
„Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
• izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, programmas apgūšana ir nepieciešama;
• zināšanu līmeņa paaugstināšanai prog-

rammas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Ko var apgūt šajā programmā? Bioloģiskās lauksaimniecības programma ietver
zināšanu apguvi par lauksaimniecības politiku, bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un sertifikāciju, bioloģiskās augkopības
un lopkopības pamatiem, dabas resursiem un
to aizsardzību un ražošanas plānošanu. Pēc
teorijas sekmīgas apguves klausītājiem praktiski jāizstrādā saimniecības ražošanas plāns.
Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas
apguves? Sekmīgi nokārtojot noslēguma
teorētisko eksāmenu un aizstāvot izstrādāto
saimniecības ražošanas plānu, klausītāji saņem apliecību par profesionālās pilnveides
izglītības programmas apgūšanu „Bioloģiskā
lauksaimniecība” 180 stundu apjomā.
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepie-

ciešamības gadījumā mācību laiku var pagarināt).
Mācību laikā klausītāji var sazināties ar
LLKC nozaru speciālistiem, kā arī, saņemt
atbalstu LLKC reģionālajās nodaļās visā Latvijā.
Programmas apguves izmaksas ir EUR
90.00 (t.sk. PVN): reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem un klātienes eksāmens
Ozolniekos.
Papildu izmaksas EUR 40.00 (t.sk. PVN),
ja eksāmens tiek kārtots reģionos.
Reģistrēšanās: LLKC mājas lapā www.
llkc.lv, sadaļā „Tālmācība”.
Papildu informācija: Jolanta Sūna-StrautiņaTālr. 63007563, mob. tālr. 22018942, epasts: jolanta.suna@llkc.lv
Ligita Kadžule
Salas novada lauku attīstības
konsultante

Salas, Viesītes un Krustpils novadu
jaunieši svin Helovīnus

30.oktobrī Viesītes Kultūras pilī
notika Helovīniem veltīts pasākums,
kurš kopā pulcēja jauniešus no Viesītes, Salas un Krustpils novadiem. Baltās, spocīgās maskās tērptie mājinieki
un pasākuma organizatori, Viesītes
novada jaunieši, mūs jau gaidīja.
Pasākuma sākumā iepazināmies
viens ar otru, kā arī dalījāmies ar savām bailēm. Līdzās ierastām atbildēm tādām kā tumsa, zirnekļi, čūs-

kas utt., izskanēja arī visai asprātīgas atbildes.
Izrādās, kāds no Viesītes jauniešiem baidās no
Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciālistes Lauras, bet Salas novada jaunietis
Pēteris - no nodokļiem. Turpinājumā sekoja
dažādas aktivitātes, kas atraisīja pasākuma
dalībniekus.
Vislielākais piedzīvojums bija „baisie gaiteņi”, kuros jaunieši pa vienam devās, nemaz
nenojauzdami, kas viņus tur sagaida. Jāatzīst,
ka daži pat no bailēm kliedza, jo Viesītes jaunieši bija parūpējušies, lai šī pastaiga pa tumšajiem Viesītes Kultūras pils gaiteņiem būtu
gana biedējoša.
Pasākuma izskaņā jaunieši demonstrēja
savas dejotprasmes, baudīja līdzi paņemtās uzkodas un viens otra kompāniju.
Paldies Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei Laurai un viņas aktīvajiem jauniešiem par uzaicinājumu, kā arī
Krustpils novada pašvaldības speciālistei jaunatnes, tūrisma un uzņēmējdarbības jomā Angelīnai un viņas jauniešiem par kopā būšanu
un jautri pavadītu laiku.
Vita Tropa
Jaunatnes lietu speciāliste

„ Šai rudenī…”
No oktobra mēneša Sēlpils kultūras namā ir skatāma Aleksandra
Zvonkova darbu izstāde. Aleksandrs, savu tuvinieku un Sandras Ciprusas iedrošināts, uzrunā skatītājus ar dabas ainavām un caururbjošiem acu
skatiem. 24. oktobrī bija tikšanās ar darbu autoru, kurā viņš saviļņots atzinās, kā tā ir pirmā personālizstāde viņa mūžā, kaut gan zīmēt un gleznot
ir sācis kopš bērnības.
Izstāde būs skatāma vēl visu novembra mēnesi.
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Horizonts
28. oktobrī Salas vidusskolā notika pieaugušo neformālās izglītības “Horizonts”
radošā mākslas nodarbība. Darbnīcas turpmāk notiks vienu reizi mēnesī, tātad nākošā
būs 25.novembrī no plkst. 17:30 – 20:00. Pilnīgi visi skolēnu vecāki tika aicināti un informēti, izmantojot e-klasi. Diemžēl pirmajā
nodarbībā piedalījās tikai daži interesenti,
bet varbūt nākošreiz būsim daudz aktīvāki.
Šoreiz tika gatavoti rakstāmlietu turētāji no dažāda veida nederīgām kartona kas-

tēm. Manuprāt, viss izvērtās ļoti jauki, bija
jaušams gan darba prieks, gan radošums.
Pabeigtos darbus nogādāja mājās, kuri iepriecināja mājiniekus. Un cik jauki, ja pati
mamma ar savām rokām var radīt noderīgas lietas, tā ietaupot naudiņu svarīgākām
lietām.
Sekojiet e-klasei, jo drīz būs lasāma informācija par nākošo mākslas darbnīcu.
Dace Tropa
Salas vsk. mākslas skolotāja

Oktobris PII „Ābelīte”
Katru gadu Latvijā un Pasaulē oktobra pirmajā svētdienā tiek svinēta Skolotāju diena. PII „Ābelīte” šos svētkus atzīmēja ar skaistu un sirdi aizkustinošu koncertu, ko sniedza muzikālā apvienība „Muskatrieksts” (Brišku ģimene
no Jēkabpils). Tētis ar meitu spēlēja saksafonus, dēls pārvaldīja sitamos instrumentus, bet mammma bija šī koncerta pieteicēja. Grupa atskaņoja populāru mūziku, kas uzrunāja gan lielus, gan mazus klausītājus. Par šo jauko pasākumu pateicamies mūsu iestādes kolēģēm Ingai Pastarei un Rutai Jakovļevai.
Raiņa jubilejas gada ietvaros, 16. oktobrī trim mazāko grupu - „Saulītes”, „Ezīši”, un „Taurenīši”- audzēkņiem notika pasākums „Ciemos pie
lellītes Lolītes”. Pasākumu vadīja lellīte Lolīte (skolotāja Daiga Jablonska).
Grupu skolotājas teatrāli runāja Raiņa dzeju. Bērni tika iesaistīti dziesmās,
dejās un rotaļās, kurām muzikālo pavadījumu spēlēja mūzikas skolotāja
Ruta Jakovļeva. Tāpat arī bērniem bija iespēja vērot Raiņa dzejoļu krājuma „Manu lellīti sauc Lolīte” prezentāciju slaidos ar krāšņām bildēm, ko sagatavoja metodiķe
Vita Šatohina. Paldies par skaisto leļļu izstādi grupu skolotājām un bērnu vecākiem, kā arī „Ezīšu” un „Saulīšu”
grupu kolektīviem par krāšņo zāles noformējumu. Bērnu pozitīvās emocijas un smaidi liecināja par to, ka šis
pasākums bija izdevies.
Šajā dienā norisinājās arī dzejas konkurss grupas „Zīļuki” bērniem. Konkursa žūrijā bija lellīte Lolīte un „Zīļuku” grupas auklīte Marina Dmitrijeva. Bērni priecēja ar
gana sarežģītiem un gariem Raiņa un Aspazijas dzejoļiem.
Dzejoļu konkursam bērnus sagatavoja šīs grupas skolotāja
Kristīne Upmale. Visi bērni konkursa noslēgumā tika pie balvām gan no grupas skolotājas un auklītes, gan no lellītes Lolītes.

Daiga Jablonska
PII “ Ābelīte” pirmsskolas skolotāja

Projekta „Der zināt” ietvaros, ko organizēja „NSUS” biedrība
notika izglītojoši pasākumi Bāreņu nams „Līkumi” bērniem:
„NMPD” brigāde „Līkumos”
Rudenīgā 31.oktobra pēcpusdienā pie
bāreņu nama „Līkumi” bērniem viesojās
Jēkabpils neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes pārstāvji. Šo pasākumu
noorganizēja „NSUS” biedrība projekta
ietvaros „Der zināt”. Bērnu uzmanību piesaistīja stāstījums par šo nozīmīgo darbu,
par iekārtām, kas atrodas brigādes automašīnā.
Bērni ieguva atbildes uz dažādiem , sev
interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar
mediķu darbu.
Praktiskajās nodarbībās gribēja piedalīties ikviens. Katram bērnam noteica
skābekļa daudzumu organismā, izmērīja
asinsspiedienu, kā arī veica dažādas citas
www.salasnovads.lv

manipulācijas. Lielākie zēni izmēģināja, cik
daudz spēka nepieciešams, lai smagi slimu

cilvēku nogādātu mašīnā. Puiši iepazinās
ar mašīnas uzbūvi utt.
Tāpat bērni tika iepazīstināti ar gaismas un skaņas signāliem, kuri tiek izmantoti vedot slimnieku, kura dzīvībai draud
briesmas.
Atvadoties, medicīnas darbinieku komanda: Diāna Mihailova, Ērika Lazdiņa un
šoferītis Grigorijs Vasiļkovs, bērnus pacienāja ar saldumiem un augļiem.
Bāreņu nams „Līkumi” bērni saka paldies par dāvāto iespēju ieskatīties neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes
ikdienas darbā.
Daina Kalvāne
Audzinātāja
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Viena rudenīga sestdiena „Līkumos”
Skaistā un saulainā rudens dienā
pie mums uz Bāreņu namu „Līkumi”
atbrauca VUGD komanda no Jēkabpils.
Viņi mūs iepazīstināja ar ugunsdzēsēju profesiju, pastāstīja par saviem
darba pienākumiem. Bērni uzdeva
daudz jautājumus un saņēma izsmeļošas atbildes uz saviem jautājumiem.
Iepazīstināja bērnus ar aprīkojumu,
bērniem bija iespēja iekāpt mašīnā
un izpētīt to no iekšpuses, pasēdēt pie
stūres un sajusties, kā ugunsdzēsējs.
Bērniem ļoti patika darboties ar ūdens
šļūteni.
“Man ļoti patika ar ūdens šļūteni
laistīt ūdeni augstumā, mācīja, kā izņemt no mašīnas saritinātu šļūteni to

atripināt, lai varētu sākt darbu. Es varēju
iekāpt mašīnas kabīne un noslāpēt mašīnu.”
Artis 15 gadi: “Man patika kad viņi
stāstīja par grūto un atbildīgo darbu, stāstīja un uzrādīja aprīkojumu, atļāva pasēdēt kabīnē.”
Andrejs 14gadi: “Man vislabāk patika stāstījums par ierīci ar, kuru transportlīdzekļa avārijas gadījumā atbrīvo
cilvēkus. Patika ar šļūteni liet ūdeni augstu, augstu.”
Jānis 15 gadi: “Liels paldies Jēkabpils
VUGD komandai par interesanto stāstījumu!”
Rasma Vilcāne
Audzinātāja

Piedzīvojumi „Pif-paf” parkā
Jaukā un saulainā oktobra rītā, Bāreņu
nama „Līkumi” bērni devās uz peintbola parku „Pif-paf ”, Salaspilī. Visi bija satraukti par
gaidāmo, nezināmo, kā tas ir, uzspēlēt kariņu,
Galapunktā mūs gaidīja instruktors Mārtiņš.
Visiem tika paskaidrots, kas ir peintbols un
kā viņu spēlē. Bērni saņēma peintbola ekipējumu: kombinezonu, sejas masku, cimdus un
galveno spēles atribūtu – šauteni. Visiem par
to bija liels prieks, tas bija kas jauns, interesants un nezināms.
Pie ugunskura Mārtiņš visus iepazīstināja ar drošības instrukciju un spēles noteikumiem. Dalībniekus sadalīja divās komandās
ar dzelteniem un oranžiem lakatiņiem. Bērniem bija daudz jautājumu, uz kuriem tika
saņemtas atbildes un skaidrojumi. Un spēle
varēja sākties!
Pirmā spēle bija komanda pret komandu.
Bērni izspēlēja vairākas spēles mainot laukuma puses, šķēršļu joslas un spēles scenārijus.

Bija komandu spēlēs, gan
spēles, kur katrs bija pats
par sevi. Bērniem visvairāk patika pēdējā spēle,
kurā bija iespēja visiem
nošaut nerātno Arti, kuram patika pārkāpt noteikumus un visās spēlēs
“šmaukties”. Arī Artim šī
spēle patika visvairāk.
Amandai, Inesei un
mazākajiem puišiem patika vislabāk spēle „Karalis”,
kurā bija jāslēpjas ierakumos, jāsargā savs „Karalis”
un jāuzbrūk ienaidnieka
pozīcijām, lai nošautu pretinieku „Karali”.
Nemanot pagāja trīs stundas, bērniem
emocijas sita augstu vilni, visi bija saguruši
un laimīgi par jautri pavadīto laiku.
Liels paldies peintbola parkam „Pif- paf ”,

labdarības organizācijai NSUS un Līgai Uzulniecei par jauki pavadīto dienu.
Pārsla Krjaukle
Bāreņu nams „Līkumi” sociālais
pedagogs

Literārais konkurss Salas vidusskolā
2015.gadā daudzveidīgi un plaši ar Raiņa poētisko aicinājumu «Pastāvēs, kas pārvērtīsies!» Latvijā tiek atzīmēts Raiņa un
Aspazijas jubilejas gads. Tikšanās un izstādes, daudzi koncerti un teātra izrādes šogad
notiek ļoti daudzās kultūras un izglītības
iestādēs. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileja ir arī ietverta UNESCO svinamo dienu
kalendārā.
No 6. līdz 8.oktobrim Salas vidusskolas
5.-7.klasēs notika literārais konkurss skolēniem “Raiņa un Aspazijas gadu atzīmējot”,
kuru organizēja un vadīja latviešu valodas
un literatūras skolotāja Anita Zvirgzda un
skolas bibliotekāre Edīte Kakarāne.
Konkursā skolēni, sadalījušies komandās,
atbildēja uz jautājumiem, krāja punktus un
noskaidroja, kura klases komanda ir attapīgākā, vērīgākā un zinošākā. Uzdevumos
bija jāatceras dzejoli un jāsaliek tas pareizi,
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jāzina kā sauc dzejnieku dzimtās mājas un
jāatzīmē tās kartē, jāatpazīst dzejnieki starp
citiem ievērojamiem
cilvēkiem un vēl, un
vēl...
Kamēr komandas
sacentās, līdzjutējiem
arī bija savs uzdevums
– jāzīmē ilustrācijas
Raiņa dzejolim. Un,
kad konkurss bija
jau noslēdzies, dzejoli krāsās varēja
aplūkot visi.
Bija patīkami
darboties kopā ar
skolēniem un redzēt, ka viņi atce-

ras gan iepriekš stundās skolotājas stāstīto, gan pašu lasīto un redzēto.
Edīte Kakarāne
Salas vidusskolas bibliotekāre
www.salasnovads.lv
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Salas vidusskolas vidusskolēni gatavojas
konkursam “Euroscola”
Salas vidusskolas vidusskolēni sāk gatavoties konkursam “Euroscola,” kuru organizē Eiropas parlamenta informācijas birojs
, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni
par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu
un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē!
Vienlaikus šis konkurss ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, deputātu darbu,
iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā

arī parādīt plašākai auditorijai skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu.
Euroscola konkursa tēma ir "Jaunatnes
vīzija par ES". Tajā var piedalīties 10.-12. klašu skolēni: komandām EP Informācijas birojam jāiesniedz īss un skaidrs sava redzējuma
kopsavilkums, kā arī tas jāpārvērš vizuālā
plakātā.
Darbus vērtēs EP Informācijas biroja žū-

rija pēc šādiem kritērijiem: konkursa prasību izpilde, domas skaidrība, idejas oriģinalitāte un vizuālā uztveramība.
Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un 2 skolotājiem uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē
un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par visdažādākajiem
ES jautājumiem.

Pasākumi Biržu pamatskolas sākumskolā veltīti
Jāņa Raiņa un Aspazijas 150 gadu atcerei
Šajā rudenī ražas ievākšanas laiks sākās
arī dzejas laukā. Septembrī pārcilājām bibliotēku grāmatu plauktus, meklēdami Raiņa un Aspazijas dzejoļu krājumus bērniem.
Ar lielu interesi lasījām, pārrunājām tos, lai
katrs varētu izvēlēties dzejoli ilustrēšanai.
Tā tapa Vēja zirdziņš, lellīte Lolīte, Mākonis
un Mākonīte, kā arī daudzi citi tēli skolēnu
interpretācijā. Rezultātā summējās kupls
iesniegto darbu skaits, skolas gaiteņos tika
izveidota šo darbu izstāde.
Savukārt, oktobrī pulcējāmies un ikgadējo skatuves runas konkursu. Skatījāmies
videomateriālu “Zelta sietiņš“ un Raiņa dze-

joļus bērnu animācijā. Skandējām mūsu mīļos dzejolīšus un dziedājām dziesmas ar abu
dižgaru vārdiem. Katrs dalībnieks godam

pelnīja pateicību un balviņu.
Ar nepacietību gaidīsim nākošo rudeni,
lai godinātu citu latviešu autoru veikumu.

Oktobris Sēlpils kultūras namā
Nevajag atteikties
rudeņa lapkritī dejot,
vējš kad aicina
strauji virpuli griezt.
Tas nekas, ja pelēcīgs vēsums
jau manāms ir dabā,
pēdējo rozi vēl ceļā
var vasarai aizejot sviest.
Ziema būs gara,
dūks vakari rāmi un silti,
rudens valsis vēl ilgi
atmiņā nāks.
/B.Žurovska/
Šogad rudens ir īpaši skaists un krāsām
bagāts. Salnas rīti, miglas vāli, čabošās lapas
zem kājām.
17. oktobra pēcpusdiena bija jauka,
bet ar smeldzīgu noskaņu. Sēlpils kapsētās
tika dedzinātas sveces un svecītes aizgājēju
dvēselītēm. Noskaņu līdzēja veidot sieviešu
vokālais ansamblis „Lira”. Vadītāja Agnese
Levinska, koncertmeistare Ligita Tuntule.
Dzejas rindas un pārdomas runāja Anita
Bārzdiņa, un Sēlpils kapsētā skanēja flauta
Madaras Briškas izpildījumā.
24. oktobra vakarā notika otrais pasākums par tēmu “Sēlijas kulinārijas mantojums”, ar nosacījumu, ka galvenā vieta ēdiewww.salasnovads.lv

krāšņi priekšauti un ziedi.
Paldies Biržu Tautas nama vadītājai Vijai Pazuhai, viņas kolektīviem,
un vadītājiem - Lienītei Geižānei ,
Ingunai Ļevānei . Paldies kaimniņiem no Staburaga, kuri ne tikai iepriecināja ar interesantu pasaku par
Rāceni, bet atveda un visus cienāja ar

nā jābūt kartupelim.
Latvietim gruntīgas pusdienas saistās ar
kartupeļu piedevu, jo ne
velti šo gardo bumbuli
mēdz saukt par mūsu
otro maizi.
No ticējuma pūra: ”Ja sapnī redz kartupeļus, tad paliks bagāts.”
Domāju, ka ikviens dalībnieks un apmeklētājs šajā vakarā bija tiešām bagāts, gan
„garšīgos” priekšnesumus skatot, gan baudot tik dažādus kartupeļa ēdienus.
Vērtējumu noteica ar žetonu palīdzību.
Saimniecēm un kolektīvu vadītājiem tika
novada un pārvaldes sarūpētas balvas –

kartupeļu trifelēm. Paldies Sēlpils kultūras
nama kolektīviem un vadītājiem - Agnesei
Levinskai un „Lirai”, Vikai Vanagai un deju
kopai „Omes un Kungi”, Agnesei Grudinskai un jauktajam korim „Sēlpils”, Ligitai Ludānei un VPDK „Sēļu zemei”. Agrim
Grāmatniekam par muzikālo noskaņojumu.
Anita Gerasimova
Sēlpils kultūras nama direktore
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“Labākie gadi” Salas kultūras namā
Šī gada 2. oktobrī Salas kultūras namā
norisinājās īpašs pasākums tiem, kam pāri
50 ar nosaukumu „Labākie gadi”. Atpūtas
pasākuma ietvaros ikviens interesents varēja
baudīt Latvijā pazīstamā un atzītā aktiera Jāņa
Paukštello koncertu. Pēc koncerta balli spēlēja
visiem zināmais, kādreizējais Salas vidusskolas
direktors Jānis Poplavskis.
Pasākuma mērķis bija izveidot atpūtas
pasākumu konkrētai auditorijai, Salas novada
iedzīvotājiem labākajos gados, tādējādi aicinot
būt aktīviem kultūras cienītājiem. Šī doma
tika lolota ilgu laiku un nu tika nolemts to
īstenot – sarīkot īpašu pasākumu, lai satiktos
ar draugiem un nesteidzīgi pavadītu vakaru,
izbaudot koncertu un balli. Kā neliels pārsteigums tika sarūpēta iespēja uzņemt īpašu
draugu foto. Šo improvizēto retro fotogrāfiju
atmiņai, pasākuma gaitā savā īpašumā ieguva
ikviens pasākuma apmeklētājs, kurš vēlējās izmantot šo iespēju.
Vakara gaitā katrai kompānijai tika dots
uzdevums atbildēt uz jautājumu: „Kā Jūs šovakar jūtaties?” Atbilde bija jāizveido izmantojot
vārdus, kas tika iedoti katrai kompānijai. Šim
uzdevumam tika pieiets gan nopietni, gan arī
ar humoru un izteiktas arī svarīgas atziņas, kā,
piemēram, „Pēc kleitas var uzzināt, cik daudzsološs būs vai nebūs šis vakars” (Autors ne-

zināms). Lielākā daļa pasākuma apmeklētāju
atzina, ka pasākums ir izdevies un būtu nepieciešams šādus atpūtas pasākumus rīkot biežāk.
Gadu gaitā esam novērojuši, ka ārpus atpūtas – deju pasākumu mērķauditorijas ir
palikuši iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 70 gadiem. Jaunāki labprāt apmeklē dažādas svētku
balles, savukārt seniori – tieši viņiem rīkotos
pasākumus. Vēlējāmies īpašāk aicināt tieši
šos ļaudis, izmantojot reklāmu ne tikai Salas

novada mājas lapā un afišās, bet arī izsūtot
uzaicinājumus. Ļoti cerējām, ka saņemot tos,
kaimiņš aicinās kaimiņu, draugs aicinās draugu un visi, kas jūtas, ka ir labākajos gados, ar
prieku kuplinās šo pasākumu, kurš pateicoties
pašvaldības atbalstam, apmeklētājiem bija par
brīvu. Arī turpmāk plānojam rīkot šāda veida
pasākumus, tāpēc ja redzat nosaukumu „Labākie gadi”, ziniet, ka esat aicināti visi, kuri tā
jūtaties.

„Žiguļu kauss 2015” noslēdzies!
znes Reinis Nitišs un Jānis Baumanis, kā arī
viņu kolēģi no FIA pasaules rallijkrosa čempionāta.
„SKN Sports” izsaka pateicību atbalstītājiem un sacensību līdzjutējiem.
Vairāk par “Žiguļu Kauss 2015” sacensībām Salas novada Biržos uzzināsiet interneta mājaslapās www.sknsports.lv un www.
vaztuss.lv. Sacensību apmeklētājiem un interesentiem atgādinām, ka par to norisi ziņosim arī sociālajos tīklos: “Twitter” @mo-

Oktobra pēdējā dienā, 31.oktobrī Salas
novada Biržos, rallijkrosa trasē „Baroni”
norisinājās vasaras sezonas noslēguma sacensības „Žiguļu kauss 2015”, kas pēc skaita
bija astotais posms. Tajās tika pārstāvēti visu
Baltijas valstu pārstāvji, kopumā tie bija 32
dalībnieki.
„Standarta” klasē par uzvarētāju kļuva
Edmonds Džigurs (Rīga), otro vietu ieguva
Raivis Ragainis (Jēkabpils), savukārt trešo
vietu ieņēma Renārs Kārkliņš (Alūksne).
„Brīvā” klasē par uzvarētāju kļuva ārzemju viesis - Dovilas Čiutele (Kauņa), otro
vietu ieguva jēkabpilietis Mārtiņš Lapiņš,
bet trešā godpilnā vieta pienācās Kristapam
Gruntem no Baldones.
Jēkabpili astotā posma sacensībās pār-
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stāvēja arī Ivars Joelis,
Matīss Vasilis un Rainers Ragainis.
Astotā posma sacensību organizatori
„Rencēnu Autoklubs”
sadarbībā ar Biedrību
“SKN sports” bija parūpējušies par lielisku
sacensību gaisotni, ko
novērtēja ne vien autosportisti, bet arī skatītāji. Tāpat uzslavas pelnījusi biedrība „SKN
Sports”, kas ir šovasar notikušā „Žiguļu
kausa 2015” organizators. Ir bijusi aizraujoša
vasara, pilna ar aizraujošiem notikumiem.
Sacensībās ir piedalījušas arī pašmāju zvaig-

torusvetki, “draugiem.lv” /motorusvetki, kā
arī YouTube kanālā.
Uz tikšanos „Žiguļu kausā 2016”, kur
atkal sastapsim mūsu autosporta zvaigznes!
FOTO: Gints Grīnfogels
www.salasnovads.lv
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Ja nav zvaigznītes, kas gaismu dod,
Var pasaule bez ziediem un bez skaņām būt.
Likt visam gavilēt un vizuļot
Var maza, sīka cilvēciņa sirds,
Ja viņa prieku jūt.
/Elīna Zālīte/
PRIECĀJAMIES
KOPĀ AR:
Ilvu Krišjāni un Rihardu Kadirovu
par dēliņa Valtera piedzimšanu
25.septembrī
Daci Auzāni un Gati Kalniņu
par meitiņas Esteres piedzimšanu
14.oktobrī
Ilzi un Māri Duboviem
par dēliņa Matīsa piedzimšanu
16.oktobrī
Judīti un Viktoru Nāgeļiem
par meitiņas Elīnas piedzimšanu
18.oktobrī
Zani Leskoviču un Mārci Kārkliņu
par meitiņas Karlīnas piedzimšanu
18.oktobrī
Rainu un Zdislavu Kuko
par meitiņas Antras piedzimšanu
22.oktobrī
Tatjanu un Valēriju Šopeiko
par meitiņas Evelīnas piedzimšanu
26.oktobrī

Kuras būs šī gada sakoptākās
vides Salas novadā?
Sakoptas sētas, novākti lauki, košas
puķu dobes, gaumīgi izvēlēti un izvietoti
ziedu trauki un smaidīgi, pozitīvi noskaņoti un laipni saimnieki – tas viss kopā
dod milzīgu spēku strādāt, nekurnēt un
nepadoties.
Gandrīz katrā sētā saimnieki ir pieraduši dzīvot sakoptā vidē, kur katrai lietai
ir sava vieta, katrai dobei ir savs raksts un
forma. Tie ir cilvēki, kuri nesaprot, kādēļ

skaits vērtējumā. Konkursa komisija ir nominējusi arī 2 iestādes (Biržu Tautas nams
un Biržu internātpamatskola), 1 uzņēmumu (cūku komplekss SIA „Sēļi”) un vienu
nevalstisko organizāciju (Salas novada
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība).
Nominēto svinīga sumināšana un apbalvošana notiks Salas kultūras namā, 17.
novembrī, pulksten 19:00, Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai veltītā

par viņu ikdienišķo darbu tiek izteikta pateicība. Jo viss ir tik pašsaprotami – dzīvot
skaisti, dzīvot sev un tā, lai katra diena
dāvā prieku un gandarījumu. Sakoptu sētu
ar katru gadu kļūst aizvien vairāk, un tas
ļoti iepriecina.
Salas novada domes konkursa „Sakopta vide Salas novadā” komisijas locekļi bija
viesojušies abos novada pagastu 22 sētās
un vairākās iestādēs, un bija patīkami
pārsteigta un priecīga par redzēto. Salas
novads ar katru gadu kļūst sakoptāks un
skaistāks. Kuras no šīm sētām ir tikušas
atzītas par 15 sakoptākajām un skaistākajām?
Tās ir Meža Lielgalvji (Valeskalnu
ģim.), Melbārži (Melbāržu ģim.), Iesalnieki (Januškeviču ģim.), Ziedkalni (Apsalonu ģim.), Lejas Brūlāni (Inese Dzene un
Aloizs Savickis), Druvas (Turkopoļu ģim.),
Klāvāni (Brūveru ģim.), Bērznieki (Kokinu ģim.), Vecupes (Cikanoviču ģim.), Saulieši (Vuškānu ģim.), Kalna Plūmes (Gabrānu ģim.), Smilšatvars (Ormaņu ģim.),
Jaunpriedes (Āriņu ģim.), Dārzi (Andris
Jegermanis), Riebulāni (Oksana Ugaine
un Jānis Liģeris), Dambji (Liģeru ģim.).
Šogad gan ir 16 nominētas sētas, jo
divām no tām bija iegūts vienāds punktu

svinīgā pasākuma laikā.
Bet šobrīd varam kaut nedaudz izjust
nominēto īpašumu krāšņumu un novērtēt
sakoptu vidi, apskatot fotogrāfijas Salas
novada mājaslapā, sadaļā Galerijas.
Informāciju apkopoja
Jolanta Grandāne
SA un tūrisma lietu speciāliste

Es redzēju putna spalvu
Apakš mazas ābelītes;
Tā nebija putna spalva,
Tā bij` maza meitenīte.
/Latviešu tautas dziesma/
Mīļi sveicam Rainu ar meitiņas
piedzimšanu.
Jauktais koris "Sēlpils" un sieviešu
vokālais ansamblis "Lira".

SALAS KULTŪRAS NAMĀ
5.decembrī, pulksten 17:00
Sēlpils kultūras nama
amatierteātris “Ore” izrāda
R. Blaumaņa
“No saldenās pudeles”
Ieeja bez maksas
6.decembrī, pulksten 17:00
“Ceļš uz Ziemassvētkiem”
Svētku egles iedegšana pie
Salas novada pašvaldības ēkas
13.decembrī, pulksten 15:00
Salas kultūras nama sieviešu
vokālā ansambļa
“Belcanto” koncerts
“Ziemassvētku brīnumu
gaidot”
www.salasnovads.lv
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Zinu, ka nekad neizdosies ieiet atpakaļ
laikā,
Lai ravētu pieļautās kļūdas kā
burkānus dobē,
Vai kā samtenes loga priekšā.
Zinu, ka tas nekad neizdosies,
Taču Dieviņš man arī tādam –
Kļūdu un vēju pilnam cilvēkam,
Rada un rāda gaismu, dod un dod,
Un, mīlot pieskaras.
/Maija Laukmane/

SIRSNĪGI SVEICAM
VISUS JUBILĀRUS SALAS
NOVADĀ!
ĪPAŠI SUMINĀTI:
85
Zenta Klaucāne
Leonards Turkupolis
80
Jānis Kokins
Velta Dambīte
Ausma Rozevska
75
Silvija Vilmeniete
Viktors Kašerenkovs
Zenta Samīte
Jānis Pļaviņš
70
Biruta Narele
Rita Lejniece
Anna Pupiņa
Maigonis Grantiņš
60
Jānis Čakstiņš
Vija Neilande
Ligita Kadžule
50
Dainis Rūlietis
Andris Stolers

Aizsaulē aizgājuši
Aizsaulē aizgājuši
Laiks un pulkstenis tālāk iet,
bet tai vietā,
kur biji tu,
tagad zaļa piemiņa zied.
/Ligita Ābolniece/

Valija Balode
(04.07.1922. – 09.10.2015.)

Ārija Šķipare
(02.09.1932. - 30.10.2015.)

Irēna Rudzīte
(12.10.1934. - 02.11.2015.)

2015. gada 10. novembris

Pasākumi un aktivitātes novembrī Salas novadā
Salas kultūras namā

10 XI – plkst. 18:00 Salas kultūras nama
amatierkolektīvu koncerts “Kas dimd, kas rīb
ap istabiņu? Mārtiņa gailīši dancīti veda…”
11 XI – plkst. 18:00 Lāčplēša dienai veltīta gaismas akcija “Sēlijas gaisma Latvijai”. *Sevis nestās svecītes, laukumā pie Salas kultūras
nama, sāksim aizdegt jau 17:30.
17 XI – plkst. 19:00 Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadienai veltīts svētku pasākums “Ar mīlestību Latvijai”.
Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu
pasniegšana. Salas novada pašvaldības konkursa “Sakopta vide Salas novadā” laureātu apbalvošana.
Koncertu sniegs Arvīda Žilinska Jēkabpils
mūzikas skolas kamerorķestris.
17 XI – plkst. 22:00 Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadienas svētku balle.
Spēlē grupa “Pēc pusnakts”; ieeja: EUR 2,00,
pasākuma dienā EUR 3,00, vietas pie galdiņiem rezervējamas līdz 16 XI Salas KN vai pa T.
65237870, 20233947.
No 17 XI Salas KN 2.stāva zālē Sandras
Ciprusas personālizstāde.

Biržu Tautas namā
08 XI - plkst. 18:00 Jāņa Jaunsudrabiņa lugas izrāde "Ansis Auns".
Lugas darbība risinās 20.gs.1.pusē, kad bagāts saimnieks savu meitu Leontīni vēlas izdot
par sievu turīgu māju saimniekam. Taču pēc
Leontīnes rokas tīko arī citi kandidāti...
Humora pilnu vakaru Jums sola Zīlānu KN
amatierteātris "PATAPA", režisores A. Rancovas
vadībā.
11 XI – plkst. 16:45 Pie Biržu pamatskolas
aicināti pulcēties Salas novada skolu skolotāji
un skolēni, visi novada iedzīvotāji LĀPU GĀJIENAM, lai lāpu uguns upe aizvestu visus līdz
Brīvības cīņu pret bermontiešiem piemiņas vietai Biržos.
11 XI – plkst. 17:00 Piemiņas brīdis vietā,
kur norisinājās izšķirošās Brīvības cīņas pret
bermontiešiem Salas novadā.
13 XI Lāčplēša dienas atceres un Latvijas
proklamēšanas 97.gadadienas svētku ieskaņas
pasākumi "Spoža zvaigzne debesīs - tā mūsu
Latvija!"
Plkst. 10:00-11:45 Kalna pagastā "A. Grīns Latvijas dēls".
Plkst. 12:30-13:45 Biržu TN "Caur "Dvēseļu puteni" līdz šodienai".

Plkst. 14:00-16:00 Biržu TN "Kāda nākotnē būsi, Latvija?"
Pasākumu ciklā atminēsimies Latvijas
valsts dzimšanu, Lāčplēša dienu un novadnieku
Aleksandru Grīnu. Padomāsim kopā, ko labu
nākotnē varam sniegt Latvijai un līdzcilvēkiem?
Ar savu klātbūtni pagodinās Saeimas deputāte,
partijas No sirds Latvijai priekšsēdētāja Inguna
Sudraba, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas direktors
Andris Priekulis un Dzintara Dreiberga radošās
grupas pārstāvji ar kinofilmas "Dvēseļu putenis"
tapšanas stāstu.
20 XI - plkst. 19:00 Rūdolfa Blaumaņa lugas izrāde "No saldenās pudeles" Sēlpils kultūras nama amatierteātra izpildījumā, režisore A.
Gerasimova.
26 XI - plkst. 16:00 "Adventes vainagu
gatavošanas darbnīca". Šogad pirmā Adventes
svecīte iemirdzēsies 29.novembrī un Adventes
vainags ir kā mūžīgs cerību un piepildījumu
simbols, kas vēstī par Ziemassvētku tuvošanos.

Sēlpils kultūras namā
11 XI – plkst. 18:00 Lāčplēša dienai veltīta
gaismas akcija “Sēlijas gaisma Latvijai”
21 XI - plkst. 19:00 Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadienai veltīts Svētku
koncerts Sēlpils KN amatiermākslas kolektīvu
un Kalsnavas vīru vokālā ansambļa sniegumā.
21 XI - plkst. 22:00 Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadienas Svētku balle. Spēlē Marina & Druvis /Koknese/; ieeja EUR 3,00.

Salas vidusskolā
11 XI Tikšanās ar E. Ozoliņa (skolas absolvents, gājis bojā Afganistānā) dienesta biedriem. Pēc tikšanās, piemiņas brīdis kapos pie E.
Ozoliņa atdusas vietas.

Biržu pamatskolā
17 XI “Latvijas dzimšanas dienas pasākums”, 1.-9.klsēm.
“Svinam Latvijas dzimšanas dienu!”, pirmsskolas vecuma bērniem.
27 XI Vecāku radošā diena.
* Gaismas akcijas “Sēlijas gaisma Latvijai”
laikā novada iedzīvotāji aicināti iedegt svecītes
savās mājās un pagalmos; kopēja sanākšana plānota Salas pagasta laukumā pie kultūras nama
un Sēlpils pagasta laukumā pie kultūras nama.

SĒLPILS KULTŪRAS NAMĀ
„Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās
Un zemes tumsā savu gaismu nes.” /L. Breikšs/

19. decembrī, pulksten 19:00

Ziemassvētku ieskaņas koncerts
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