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Ar tevi vienmēr ir pavasaris! Kā Tu no ziemas to nosargāji? It kā Tevī kāds saules stars
Būtu atradis mājas… /A. Baltiņa/

Labdien, Jūsu mājās!
Meteoroloģiskais pavasaris ir atnācis
ļoti agri, taču ar siltumu tas nesteidzas - te
uzsnieg balts sniedziņš, te palīņā, te atkal
vējš pluina apģērbu un sejā sviež brāzmainu vēsumu.
Šajā reizē gribās ar Jums parunāt par
masu mēdijiem. Nav nekādu iebildumu,
ka objektīvi tiek aprakstīti notikumi.
Taču tad, cik noprotu, nesanāk skandāls
un preses izdevumu pērk mazāk. Vispirms tiek plivināts negatīvā karogs. No
rītiem Latvijas radio vispirms dzirdu, kas
nodega, kādas avārijas notikušas utt. Pēdējā laikā sākuši ziņot arī par pozitīvām
lietām lauku novados. Ne velti daudzos
cilvēkos izveidojies priekšstats, ka laukos
tikai dzer, kaujās un nestrādā. Masu mēdiji ir pielikuši savu roku pabalstu prasītāju un pieprasītāju atbalstīšanai, tādejādi
degradējot darba tikumu. „Ejiet tik uz
pašvaldību un prasiet!”, - šī frāze neskaitāmās reizes ir griezusies ausīs. Tādā veidā rada priekšstatu, ka pašiem nekas nav
jādara. Protams, ka palīdzība jāsniedz cilvēkiem vajadzības gadījumā. Bet dažreiz
pat zinot, kādā veidā nauda tiek izlietota,
piemēram, dzērienu iegādei, nav nekādu
iespēju atteikt. Visvairāk cieš šādās ģimenēs bērni, kuru vajadzības paliek neievērotas.
Pēdējā laikā reģiona masu mēdijos
mūsu novads tiek pieminēts par Fetisovu ģimenes dzīves apstākļiem Biržos un
Bāreņu nama “Līkumi” naudas nepareizu
izlietošanu.
Nav nekādu pretenziju, ja kāds “Brīvās Daugavas” lasītājs uzraksta savu viedokli. Taču neizprotama ir laikraksta rīcība. Pie raksta tiek pieliktas fotogrāfijas
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par ģimenei it kā piešķirto dzīvokli. Sarunā ar mani korespondente A. Valdmane
skaidro, ka tur neesot rakstīts, ka to piešķīris Salas novads. Vienīgā kļūda, esot,
ka lietots vārds “piešķirts”. Atliek vien
domāt, ka tagad ar dzīvokļu piešķiršanu
novadā var nodarboties arī laikraksti. Tāpat korespondente taisnojās, ka nav bijis
laika pie lasītājas raksta sagatavot arī citu
iesaistīto un pašvaldības viedokli, bet viss
tikšot aprakstīts objektīvi. Tad kāpēc gan
bija steigā jāpublicē fotogrāfijas no dzīvokļa, kurš šai ģimenei nav piešķirts?
Līdz šim ģimene nebija uzrakstījusi
pat iesniegumu. Pirms diviem gadiem arī
personīgi kopā ar speciālistiem bijām ģimenes dzīves vietā. Iepazīstoties ar dzīves
apstākļiem, piedāvājām dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, bet nezināmu iemeslu
dēļ viņi toreiz atteicās. Vai ģimene būtu
ar varu jāpiespiež pārcelties uz piedāvāto dzīvokli? Vecākiem arī šajā gadījumā
ir tiesības izlemt, kādos apstākļos dzīvo
viņu bērni.
Ne vien Tiesībsargs, bet arī masu mēdiji ir pievērsuši uzmanību mūsu Bāreņu
namam “Līkumi”. Vispirms par to, ka
bērni mācās internātskolās. Tiesībsarga
pārbaudītāji “Līkumos” ieradās uz dažām stundām, bet ar pašiem bērniem pat
neparunāja. Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības inspektores katru gadu ierodas
bāreņu namā dažkārt pat uz vairākām
dienām. Viņas runā ar bērniem,
tad ar direktoru un citiem speciālistiem.
Ja ir nepieciešamība, tad saruna notiek arī

ar domes vadību. Inspektore ir secinājusi,
ka bērni ir apmierināti ar Biržu internātpamatskolu un viņiem tur patīk mācīties.
Skolā ir plaša iespēja piedalīties dažādos
pulciņos – keramikas, dejošanas, sporta,
dziedāšanas, u.c. Piemēram, dejotāji valstī ir ieguvuši ļoti augstus sasniegumus.
Kas attiecas par naudas it kā izsaimniekošanu, jāpaskaidro, ka valstī vidējais
izcenojums bāreņu namos ir 600 euro,
mūsu – 398 euro. Ir Ministru kabineta
noteikumi, kuros noteikts, kādus izdevumus var iekļaut izcenojumā. Šajā izcenojumā ir iekļautas tikai tās izmaksas, kuras
nepieciešamas bērnu vajadzību nodrošināšanai uzturoties Bāreņu namā “Līkumi”. Nekādas papildus naudas pašvaldība
nemaz nevar iekļaut savstarpējo norēķinu
maksās. Savstarpējos norēķinus citas pašvaldības maksā par savā novadā deklarētiem bērniem, kuri ievietoti bāreņu namā.
Pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu, bērni jāievieto
arī skolās ar īpašām programmām. To
neizlemj “Līkumu” direktors, ne arī novada vadība. Tātad, kamēr būs pieprasījums, tikmēr arī novads sniegs sociālos
pakalpojumus Bāreņu namā “Līkumi”,
saglabājot darbavietas Sēlpils pagasta iedzīvotājiem.
Irēna Sproģe
Salas novada domes priekšsēdētāja

NOVADA DOMĒ

2015.gada 26.februāra novada domes sēdē izskatīti
un pieņemti lēmumi šādos jautājumos:
• izpilddirektora ziņojums par paveikto februāra mēnesī (SIA “VĪGANTS”
rīkoja iedzīvotāju kopsapulces visos novada ciemos; noslēdzies iepirkums: „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Salas
novada Salas pagasta izgāztuvju „Gustiņu
Rāceņi” Nr.56868/5303/PPV un „Ielejas”
Nr.56868/5298/PPV rekultivācija”; visos
novada kultūras namos notika Valentīna
dienas pasākumi; tika izsolīta Salas novada pašvaldībai piederošā automašīna
VOLVO S80; iegādāts jauns apkures katls
Biržu kultūras namam; izremontēts Salas
novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis
Susējas ielā 10 – 6, Salā; veikta Salas novada pašvaldības nemateriālo ieguldījumu,
pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu
inventarizācija pēc grāmatvedības datiem
uz 31.10.2014., iztrūkumi un pārpalikumi
netika konstatēti);
• par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi politiski represētai personai (samazināt 7 personām nekustamā īpašuma
nodokli par 2015.gadu par 50%);
• par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi Latvijas evaņģēliski luteriskai
Baznīcai (neaprēķināt Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorijai
nekustamā īpašuma nodokli īpašuma
„Biržu mācītājmuiža” Salas pagastā, Salas novadā, zemes vienībām ar sekojošiem
kadastra Nr.56860070042, 56860090280,
56860090281, 56860090296, 56860110074,
3,62 ha no 56860090277, 2,4 ha no
56860090278 un 3,5 ha no 56860090279,
par 2015.gadu);
• par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Sēlpils evaņģēliski luteriskai
draudzei (neaprēķināt Sēlpils evaņģēliski
luteriskās draudzei nekustamā īpašuma
nodokli par 2015.gadu: īpašuma „Lilijas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes
vienībām ar kadastra Nr.56900010212,
56900010213; īpašuma „Krīvi”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, zemes vienībām
ar kadastra Nr.56900010211 (4,29 ha);
56900020076; 56900010214; 56900010215;
īpašuma „Ieviņas”, Sēlpils pagastā, Salas novadā, zemes vienībai ar kadastra
Nr.56900010210)
• par maksas noteikšanu par parakstu apliecināšanu (noteikt maksu par
viena paraksta apliecināšanu saistībā ar
parakstu vākšanu par likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu EUR 1,16
bez PVN);
• par finansiālu atbalstu SDK „Alianse” (finansiāli atbalstīt biedrību SDK „Alianse”, piešķirot EUR 350,00 tērpa iegādei
meitenei);
• par M.S. iesnieguma izskatīšanu
(noraidīt M.S. iesniegumu par pašvaldībai
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piederošā nekustama īpašuma – dzīvokļa
Susējas ielā 3-5, Salā, Salas pagastā, Salas
novadā, atsavināšanu);
• par grozījumiem Salas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā Nr.14
“Par Salas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu sniegto
pakalpojumu izmaksām savstarpējiem
norēķiniem” (apstiprināt Salas novada
pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksas par vienu audzēkni
2015.gadā sekojoši: Salas vidusskola –
95,17 euro; Biržu pamatskola – 77,19 euro;
pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte” –
165,15 euro; PA „Bāreņu nams „Līkumi””
– 398,08 euro);
• par būves uzņemšanu grāmatvedības bilancē (uzņemt Salas novada pašvaldības grāmatvedības bilancē būvi ar
kadastra apzīmējumu 56860090333 003
(pagrabs), kadastrālā vērtība EUR 211,00);
• par mirušo debitoru zemes nomas
maksas parāda norakstīšanu (norakstīt
no bilances 4 mirušo debitoru zemes nomas maksas parādu par kopējo summu
EUR 77,36);
• par nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma parāda dzēšanu (dzēst nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
parādu 2 fiziskajām personām par kopējo
summu EUR 68,27, t.i., pamatparāds EUR
43,55 un nokavējuma nauda EUR 24,72);
• par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei (piešķirt domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei
daļu – divas kalendārās nedēļas ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma no 2015.gada
9.marta līdz 22.martam (ieskaitot) par
darba laika periodu no 2013.gada 1.jūlija
līdz 2014.gada 30.jūnijam; piešķirt atvaļināšanas pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas; domes priekšsēdētājas prombūtnes
laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda domes priekšsēdētājas vietniece Inga Pastare, darba samaksu par pienākumu pildīšanu noteikt 30% apmērā no priekšsēdētājas
mēneša amatalgas);
• par nekustamā īpašuma “Brēķu
Studenti”, Salas pagastā sadalīšanu (atļaut V.B. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu „Brēķu Studenti” Salas
pagasts, Salas novads; piešķirt atdalāmajai
zemes vienībai , platība 16,9 ha, jaunu nosaukumu „Atdalītais” Salas pagasts, Salas
novads un apstiprināt zemes lietošanas
mērķi – 8,4 ha -lauksaimniecība; 8,5 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201;
mainīt zemes vienībai, platība 8,3 ha,
zemes lietošanas mērķi no - lauksaimniecība uz jaunu - zeme, uz kuras galvenā

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
NĪLM kods 0201);
• par nekustamā īpašuma “Ziedugravas”, Salas pagastā sadalīšanu (atļaut
Z.K. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības
projektu vai detālplānojumu, nekustamo
īpašumu „Ziedugravas” Salas pagasts,
Salas novads; piešķirt atdalāmajai zemes
vienībai, platība 5,0 ha, jaunu nosaukumu „Mālejas” Salas pagasts, Salas novads
un apstiprināt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 020);
• par adreses maiņu (mainīt Salas novada pašvaldībai piederošajām palīgēkām
„Priedulāji”, kadastra apzīmējums 5686
009 0352 002 (šķūnis); 5686 009 0352 003
(kūts); 5686 009 0352 004 (kūts); 5686 009
0352 005 (šķūnis); 5686 009 0352 006 (šķūnis); 5686 009 0352 007 (kūts) un 5686 009
0352 008 (šķūnis), kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0352 „Mazsilāres”, Salas pagasts, Salas novads, adresi no
„Priedulāji” Salas pagasts, Salas novads,
LV-5214 uz jaunu - „Mazsilāres” Salas pagasts, Salas novads, LV-5214);
• par zemes nomas līgumu slēgšanu (noslēgt ar A.G. zemes nomas līgumu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0488, „D/s Automobīlists
Nr.5/4-50” Salas pagasts, Salas novads,
platība 0,07 ha, iznomāšanu uz 5 gadiem
(bez apbūves tiesībām), zemes lietošanas
mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, nomas maksa – 1,5
% no zemes vienības kadastrālās vērtības; noslēgt ar Sēlpils pagasta zemnieku
saimniecību „Bitāni”, zemes nomas līgumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5690 005 0075, Sēlpils pagasts,
Salas novads, platība 6,1 ha, iznomāšanu
uz 5 gadiem, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM kods 0101), nomas maksa – 1,5 % no
zemes vienības kadastrālās vērtības);
• par Zemes nomas līguma izbeigšanu (ar 2015. gada 28.februāri izbeigt:
30.05.2013. ar J.Š. noslēgto Zemes nomas
līgumu par zemes gabala 0,05 ha no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009
0231 iznomāšanu; 01.08.2009. ar G.L. noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 002 0174 „Sankaļi” Salas pagasts,
Salas novads, platība 0,6 ha, iznomāšanu)
• par paredzētās darbības – Latvijas
dzelzceļa tīkla elektrifi kācija – akceptēšanu (akceptēt Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifi kāciju ar nosacījumiem: sastādīt rīcības programmu plūdu
www.salasnovads.lv

INFORMĀCIJAI
riska novēršanai un izmeklēt Daugavas upes
gultni pie Zeļķu tilta Salas novada un Krustpils novada teritorijā; projekta turpmāko
izstrādi veikt atbilstoši Vides pārraudzības
valsts biroja 30.12.2014. izsniegtajam atzinumam nr.7 minētajiem nosacījumiem un
Salas novada domes nosacījumiem);
• par īres līguma pagarināšanu (pagarināt īres līgumu ar 1 personu);
• par īres līguma izbeigšanu (izbeigt
īres līgumus ar 2 personām);
• par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā (piešķirt dzīvojamo platību 2
personām; atteikt – 2 personām);
par PII „Ābelīte” darbu vasaras periodā (sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem 2015.gada jūlija mēnesī slēgt PII

Datums Laiks
9.0012.03.
17.00

Vieta

„Ābelīte”);
• par dalību projekta “PROTI un
DARI!” īstenošanā (piedalīties projekta
“PROTI un DARI!” īstenošanā un slēgt
līgumu ar Jaunatnes starptautisko aģentūru par projekta īstenošanu ar 2015.gada
1.oktobri; par atbildīgo personu projekta
īstenošanai no pašvaldības puses nozīmēt
projektu vadītāju Ligitu Kadžuli);
• par pašvaldības pabalstu piešķiršanu (piešķirti pabalsti medicīnas pakalpojumu apmaksai – 6 personām);
• par SIA „Vīgants” gada pārskata
apstiprināšanu (apstiprināt sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Vīgants” 2014.gada
pārskatu);
• par nekustamā īpašuma “Saulgrieži”

Salas pagastā sadalīšanu (atļaut V.M. sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu
„Saulgrieži” Salas pagasts, Salas novads,
piešķirt atdalāmajai zemes vienībai, platība 10,3 ha, jaunu nosaukumu „Bitenieki”
(pievienot nekustamajam īpašumam „Bitenieki”) Salas pagasts, Salas novads, zemes
lietošanas mērķis – lauksaimniecība).
* Salas novada domes sēdes protokoli
publicēti mājas lapā www.salasnovads.lv
sadaļas „Novada dome” apakšsadaļā „Domes sēžu protokoli”.
Ingūna Rēķe
Personāla nodaļas
vadītāja

Notikumi martā kultūras iestādēs
Notikums

Piezīmes

Salas KN

Optika – Redzes pārbaude

Mazajā zālē
Ieeja: līdz 3 gadiem – bez maksas, no 3 līdz 6 gadiem – EUR 3.-,
no 7 gadiem un uz augšu – EUR 4.-. Biļetes iegādājamas tikai
pasākuma dienā uz vietas. Programmā piedzīvojumi, brīnumi
un smiekli. Piedalās klauni, akrobāti, ekvilibristi un dzīvnieki.
Pārdošanā būs arī cukurvate, popkorns un suvenīri.
Ieeja: EUR 4.-, iepriekšpārdošanā: EUR 3.-.

13.03.

9.30

Salas KN

ARMIDAN
Cirka pasaka
(Lietuva)

14.03.

18.00

Salas KN

Baltinavas teātra Izrādes
„ONTANS I ANNE” 1.daļa
„ONTANS I VAMPĪRI”

14.03.

17.00

Biržu TN

ROBERTO MELONI koncerts

Ieejas biļetes: EUR 3, 4, 5
Uzziņas pie Salas novada lauksaimniecības konsultantes
Ligitas Kadžules, tālr.: 25460441

17.03.

11.00

Biržu TN

Izglītojošs seminārs
lauksaimniekiem

20.03.

14.00

Jēkabpils TN

Sēlpils amatierteātris „Ore” izrāda
E. Zālītes „BĪSTAMAIS VECUMS”

Amatierteātru reģionālā skate.

24.03.

11.00

Sēlpils KN

Izglītojošs seminārs
lauksaimniekiem

Uzziņas pie Salas novada lauksaimniecības konsultantes
Ligitas Kadžules, tālr.: 25460441

25.03.

14.00

Pie Daugavas
stacijas

1949.gada 25.martā represēto
atceres brīdis

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

25.03.

13.00

Piemiņas vieta pie
Auzānu kapiem
Salā

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena
Aicināti visi lauksaimnieki un esošie uzņēmēji! Vakaru
vada Daugavpils teātra aktieris Māris Korsietis; spēlē grupa
„Kreicburgas ziķeri”; mākslinieciski pārsteigumi. Diskusijas un
pašu labumu degustācijas groziņš. Dalību lūdzam paziņot: tālr.
65237707, 25460441 (Ligita), 20271641 (Vija), e-pasts: ligita@
inbox.com

28.03.

19.00

Biržu TN

Salas novada zemnieku un
uzņēmēju BALLE 2015

28.03.

12.00

Jēkabpils TN

Jauktais koris „Sēlpils” piedalās
apriņķa koru skatē

01.03.

16.00

Biržu TN

Latvijas Leļļu teātru kluba izrāde
bērniem
„Upe”

Ieeja: EUR 1.-

05.03.

15.00

Biržu TN

Pavasara ieskaņas koncerts

Uzstājas Biržu TN pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas

05.04.

11.00

Sēlpils KN

„Lielās Dienas rosība”

Amatierkolektīvu koncerts (KN telpās); radošās darbnīcas
(jāņem līdzi āmuri putnu būrīšu gatavošanai); sportiskas
aktivitātes lieliem un maziem; olu ripināšana, tautas dainu
skandēšana

05.04.

13.00

Salas KN

Pasākums
„Lieldienu jampadracis”

Pie Salas KN

06.04.

13.00

Biržu TN

„Lieldienu raibumi”

Olu ripināšana; atrakcijas bērniem;
Lieldienu dambretes turnīrs 2015.

www.salasnovads.lv
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ZIŅAS ĪSUMĀ
Saskaņā ar Zemessardzes 56.
Kājnieku bataljona 2015.gada apmācību plānu Salas novada Ošānu karjerā un tā apkārtnē, 11., 12., 18., 19.un
25.aprīlī bataljona zemessargiem ir plānots izvest dažāda veida mācības, kur
tiks veikta praktiskā šaušana ar strēlnieku ieročiem un izmantoti imitācijas
līdzekļi.
Ar 2014.gada 1. novembri Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsāka projekta „ Aiz apvāršņa” realizēšanu Aknīstes novada Ancenes ciemā, Jēkabpils
novada Dunavas ciemā, Krustpils novada Vīpes ciemā, Viesītes novada Ritē
un Salas novada Biržos.
Projektā ir iesaistījušies 23 bērni
un 5 pieaugušie Biržu iedzīvotāji. Nodarbības notiek Biržu TN.
Projekta mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu
bērniem un ģimenēm lauku reģionos,
kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas
attīstības plānošanas procesos.”
Projekta galvenā mērķa grupa ir
bērni, un viņu iesaistīšana sava ciemata, pagasta un novada attīstības plānošanā.
Projekta ietvaros notiks nodarbību
cikli:
Nodarbību cikls „Vērtības”
Vasaras radošo darbnīcu cikls
„Skaties tālāk!”
Nodarbību cikls „Aiz apvāršņa”
Projekta ietvaros bērni dosies izziņas braucienos.
Vienā no projekta īstenošanas vietām tiks izveidota aktīvās atpūtas trase.
Biržu bērni cer, ka trase varētu tikt uzstādīta Biržu ciemā.
No piecu ciemu bērnu darbiem tiks
izveidots metodisks materiāls „Aiz apvāršņa”.
Projekts tiks realizēts līdz 2016.
gada 31. martam

Sēdes, semināri, konferences
Kārtējā Salas novada domes sēde notiks 2015.gada 26.martā plkst.14.00.
Latvijas Pašvaldību savienība kopā ar
Latvijas Zinātņu akadēmiju organizē konferenci „Vietējo padomju loma Latvijas valsts
neatkarības atgūšanā”, kas notiks 2015.gada
21.aprīlī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas
Portretu zālē.
1990.gada 21.aprīlī Rīgā, „Daugavas”
stadionā, notika Vislatvijas tautas deputātu
sapulce, kurā 8002 deputāti nobalsoja par neatkarības dokumentu projektu un pieņēma
aicinājumu. Būtībā tika pasludināta Latvijas
neatkarība, ko juridiski 1990.gada 4.maijā apstiprināja jaunievēlētā Augstākā Padome pirmajā sesijā.
Salas novada pašvaldība aicina 1990.gada
21.aprīlī „Daugavas” stadionā notikušās tautas
deputātu sapulces dalībniekus no Salas un Sēlpils pagastiem pieteikties dalībai konferencē
Salas novada pašvaldībā līdz š.g. 10.aprīlim.
Konferences dienā paredzēts atvērt rakstu, atmiņu un dokumentu krājumu, kas veltīts
vietējo padomju daudzveidīgajām aktivitātēm
un darbam sarežģītajos pārejas perioda apstākļos, sākot no 1989.gada decembra vēlēšanām līdz pat „augusta pučam” un Latvijas neatkarības starptautiskajai atzīšanai 1991.gada
augustā – septembrī. Saziņai - tālr.: 65237700,
29156210; salaspag@salas.lv.
Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība aicina biedrus uz gada kopsapulci, kas
notiks 2015.gada 19.martā. plkst. 15:00 Salas
kultūras namā, Skolas ielā 2, Salā, Salas novadā. Darba kārtība:
Revīzijas komisijas ziņojums;
Kredītkomitejas ziņojums;
Valdes priekšsēdētājas ziņojums par 2014.
gada darba rezultātiem, budžeta izpildi, gada
pārskata apstiprināšana;
Uzņemto biedru apstiprināšana;
2014.gada laikā valdes pieņemto lēmumu
apstiprināšana;
Dažādi jautājumi.
Gadījumā, ja biedru kopsapulce nevarēs notikt kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotu
kopsapulci sasaukt 2015.gada 31.martā plkst.
14:00 Salas kultūras namā, Skolas ielā 2, Salā,
Salas novadā.
Salas KKS valde

Zemkopības ministrija sadarbībā
ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” rīko konferenci lauksaimniekiem, Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros, par svarīgākajām aktualitātēm platību maksājumos un jauno Lauku
attīstības programmā.
Kurzemē - 12.martā, Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centrā, Pils
gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā.
Zemgalē - 13.martā, Kultūras namā
„Lielvārde”, Parka ielā 3,Lielvārdē.
Latgalē - 19.martā, Rēzeknē, Rēzeknes
pilsētas kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā
3, Rēzeknē.
Vidzemē - 8.aprīlī, Gulbenē, Gulbenes
kultūras centrā, O. Kalpaka ielā 60, Gulbenē.
Aicināti piedalīties visi interesenti,
dalība bez maksas.
Konferencei 8.aprīlī tiks nodrošināta
tiešā translācija tīmeklī www.laukutikls.
lv.
Interesenti jautājumus zemkopības
ministram Jānim Dūklavam ir aicināti uzdot www.laukutikls.lv tiešraides laikā no
plkst. 10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē izveidotajā jautājumu kastē rakstiskā veidā
vai mutiski, konferences noslēguma daļā.
Jēkabpils Lauku konsultāciju birojs sadarbībā ar Salas novada pašvaldību rīko informatīvu semināru „Svarīgākais tiešmaksājumos un Latvijas Lauku
attīstības programma 2015.-2020.”. Norises vietas:
17.martā plkst.11:00-15:15, Biržu tautas namā, Biržu ielā 11, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā;
24.martā plkst.11:00-15:15, Sēlpils
kultūras namā, Rūtas, Sēlpils, Sēlpils pagasts, Salas novadā;
Lektori: Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES tiešo maksājumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas speciālisti.
Semināra moderatore Ligita Kadžule.
Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās līdz 16.martam semināram
Biržos un līdz 23.martam Sēlpilī pie: Ligitas Kadžules tel.25460441, e- pasts ligita.kadzule@llkc.lv

Traktortehnikas apskates 2015.gadā
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina,
Novads
Pagasts
Datums
Laiks
Datums
Laiks
lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
16.04.
11:00
14.05.
11:00
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskaSala
16.04.
12:00
14.05.
12:00
tei.
Salas novads
Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktor16.04.
13:00
14.05.
13:00
tehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas
Sēlpils
16.04.
14:00
14.05.
14:00
apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa
Uzziņām tālrunis 65231698 vai 25639642, vai www.vtua.gov.lv.
par apskati tiek veikta pie inspektora.
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Vieta
Birži, „Laivinieki”
Ošāni, Ošānu 8
Sala, Alejas 2
Taborkalns, „Dāburi”

www.salasnovads.lv
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Tālais Sibīrijas ceļš
Tuvojas 25.marts. Diena, kad izkārsim
valsts karogus pusmastā un ar sēru lentēm.
Ļoti daudzās Latvijas ģimenēs pieminēs un
atcerēsies tos dzimtai piederīgos - nelaimīgos, kuriem bijis lemts noiet necilvēcīgo un
dvēseliskām un miesiskām sāpēm piepildīto
Sibīrijas ceļu. Būs pagājuši jau 66 gadi, kopš
Latvija piedzīvoja šo drausmu dienu – un
raudāja. Un kā lai neraudātu, ja nespēja stāties pretī okupācijas varmākām. Spēja tikai
noskatīties, kā aizved kaimiņu, nomoka pagrabos paziņu vai nošauj vīru, dēlu vai citu
piederīgo.
Represijas pret Latvijas iedzīvotājiem
(vai tas būtu latvietis, krievs, vai ebrejs) sākās, tiklīdz 1940.gada vasarā mūsu zemi
okupēja sveša valsts ar savu slepkavniecisko
padomju varu.
Līdz 1941.gadam Salas [tolaik Ābeļu]
pagastā mituši 2352 iedzīvotāji. Pagasts –
viens no apriņķī lielākajiem – 600 zemnieku saimniecību. Darbojās dzirnavas Boķos,
Sankaļos, Ābeļu muižā, gateris zāģētava
Boķos. Pēc I pasaules kara viss uzcelts un
atjaunots. 1940./41.g. padomju varas terors
šo pagastu skāra agri un lielos apmēros.
Čekas darboņi P.Reinholds (nav sakara ar
Sēlpils Reinholdiem) un Lodziņš pacentās,
ka jau 1940.g.rudenī arestēja salāniešus Pēteri Veinbergu „par piedalīšanos fašistiskajā
aizsargu organizācijā”, saņēma 10 gadus un
mira Astrahaņas cietumā; Pēteri Kļaviņu
kā aizsargu, kurš „sadarbojies ar Latvijas
politisko policiju” – viņu nošāva; un Albertu
Boķi par „pretpadomju aģitāciju”, saņēma 5
gadus un pazuda bez vēsts. Reinholdam palīdzēja tā saucamie „stukači” – uzvārdus gan
neminēšu, bet tie atrodami lietu materiālos
arhīvā.
Salā vēl arestēja Jāni Vārpiņu, Jāni
Pļavinski – abus nošāva. Jāni Vecumnieku
nošāva, kad viņš kā dzelzceļnieks nokļuvis
Krievijā un mēģinājis bēgt atpakaļ uz Latviju.
1941.g.14.jūnijs no Salas pagasta izrāva 3
ģimenes - Aleksandra Uzāna, Ādolfa Matisāna, Jēkaba Runča (visi 3 aizsargi) un vieninieku Arnoldu Kazāku. Kopumā 12 cilvēki.
Par viņiem arī bija ziņojuši savējie. Vīri miruši jau pirmajā ziemā.
1942.g. kā bezvēsts zudušie parādās
Alfrēds Tints un Osvalds Ciniņš. Vēl arhīvā
ir atrodams LK(b)P Jēkabpils apriņķa komitejas Otomāra Oškalna ziņojums Valsts
drošības pārvaldei par pagasta sekretāru
Voldemāru Arkliņu, kas „sistemātiski sabotējis varas rīkojumus par baļķu izkraušanu
Krustpils stacijā, nav izziņojis komjauniešu
sapulces…”. Ziņojumam klāt pielikts arī dokuments par arestētā Arkliņa sievas Marijas
izsūtīšanu, motivācija – sociāli bīstams elements.
Pēc sekojošās [arī represīvas] vācu okupācijas, 1944.g.augustā Salas pagastā atgriewww.salasnovads.lv

Padomju varas pārstāvji Jēkabpilī

zās sarkanā armija ar savu varu. Tūlīt sākās
organizēti aresti. Pirmajos divos mēnešos
arestēja 24 iedzīvotājus „ par piederību šucmaņiem, aizsargiem, par komunistu aktīvistu nogalināšanu, par atrašanos nacionālistu
bandās, bandītu atbalstīšanu…”. 1944.g.
rudens mēnešos Salas pagastā arestēja vislielāko cilvēku skaitu apriņķī. Minēšu vienu
„grupas prāvu”, kur kopā notiesāja 8 salāniešus, starp tiem arī, Jāni Dāboliņu. Viņam
inkriminēja „atrašanos bandā, komunistu
šaušanu, arī darbošanos šucmaņos”. Šajā
gadā, pēc apcietināto reģistra redzams, ka uz
10 gadiem notiesāti arī Oskars Cukuriņš ar
dēlu Tālivaldi.
1945.g.februāra vilnis skāra 12 arestētos.
Motivācija tā pati. Piem., Arturu Liepiņu no
„Eglāju” mājām notiesāja uz nāvi, jo būdams
sarkanajā armijā, „bija lielījis sabiedrotos…”
Pamatojoties uz Liepiņa nāves spriedumu,
viņa sievu Almu Latvijā izsūtīja. 1948.g. viņa
bēga, tika notverta, saņēma papildus lēģergadus, Alma izturēja.
1946.g. izsūtīšana skāra sirmgalvjus Jāni
un Jūliju Vecumniekus (augšminētā Jāņa Vecumnieka vecākus). Abi vecīši par sava dēla
likteni uzzināja brīdī, kad viņiem paziņoja
izsūtīšanas iemeslu.
Līdz 1949.g. Salas pagastā vēl tika arestēti 30 vīri. Sods pārsvarā ir 10 gadi. Tikai
Konstantīns Renerts saņēma 25.
1949.g.25.martā lielāko tiesu izsūtīja tā
saucamos „kulakus”, piem., Cālīši, Simanovi, Audriņi, Ligeri, Sproģi, Liepiņi, - domājams iebaidīšanai, lai palikušie stātos kolhozos un, lai salauztu nacionālpatriotisko garu.
Kā notiesāto nacionālistu ģimenes iezīmētas
Elksnīši, Brālīši, Krēsliņi, Pormaļi, Sulaiņi.
Kopumā šajā dienā Daugavas stacijā no Salas
[tolaik Ābeļu] pagasta Sibīrijas ceļos devās 25
ģimenes, jeb 89 cilvēki. Visi nokļuva Omskas
apgabalā, tur mira 19 cilvēki.
Pēc 1949.g. deportācijām, Salas pagastā
notika vēl daži aresti. Tā Kurzemē notvēra

Albertu Akurāteru un Jāni Krievānu (saņēma 20 un 25 lēģergadus).

Par apriņķī vislielāko Biržu pagastu runājot, 1935.g. Biržos mitinājušies 4078 iedzīvotāji (salīdzināšanai – 1965.g. vairs tikai
1692) un 762 zemnieku saimniecības. Uzņēmumi – dzirnavas un kokzāģētava Biržu
muižā, tvaika dzirnavas un zāģētavas „Priekulānos”, „Leimaņos” un „Mauriņos”, vēja
dzirnavas „Silārēs”, vairākas pienotavas un
pārdesmit veikalu.
Arī Biržos padomju represijas sākās
1940.gadā. Tolaik arestēja Pēteri Staltānu,
kuru ātrā laikā nošāva. 1941.g. Krievijā arestēja Pēteri Kiopu un Pēteri Kļaviņu. Abi it kā
bēguši, un lietām nav noslēguma.
1941.g.14.jūnijā izsūtīja 3 ģimenes – Dobulānus, Bulānus un Pērnavus, kā arī vieninieku Eduardu Grīnu. Arī šie ļaudis izsūtīti,
pamatojoties uz vietējiem ziņu pienesējiem.
Visi vīrieši un Pērnavu māte nāves nometnē
mira. Viņas vīru Jāni nošāva 1942.g.janvārī,
čekists Lodziņš apsūdzībā minējis, ka vecais vīrs „bijis aizsargu rotas komandieris,
apbalvots ar Nopelnu krustu, vadījis Biržos
Zemnieku savienības nodaļu”. 1941.g.27.
jūnijā Jēkabpilī nošāva arī skolēnu, birzieti
Jāni Strautiņu. No 1941.g. represētajiem 14
birziešiem neatgriezās neviens.
Ar padomju armijas atgriešanos
1944.g.augustā, sākās arestu vilnis. No 1944.
līdz 1949.g. arestēja 76 iedzīvotājus, t.sk., Pēteri Kalvānu, Otto Bušu un Arnoldu Kaņepu. Arestu skaits uzbangoja 1945.g. pirmajos
divos mēnešos. Apcietināti un bez tiesas ešelonā uz Sibīriju (lielāko tiesu uz Kansku) devās 38 birzieši (Jānis Darbiņš un Voldemārs
Jumītis pazuduši bez vēsts). Apsūdzībās
– „šucmanība (konkrēti, tvarstot Oškalna
vienību Sēlijas mežos), pretošanās padomju
varai”. Motivācija mainījās 1946.g., kad apcietināja 8 birziešus par „nacionālo partizā-
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nu atbalstīšanu”. 15 birziešus notiesāja par
„gūstekņu apsargāšanu un konvojēšanu Biržu
aerodromā”.
Sodi 1944.-1949.g.: 8 vai 10 lēģergadi,
t.sk., Pēteris Karasevs, Alvīne Dulovska no
Iesalniekiem ar meitu Dzidru; nāves sods
vienam – Robertam Veidem par „trīskāršu
dezertēšanu no padomju armijas, aģitēšanu
pret padomju varu un sarkano armiju”.
1949.g.25.marta „kulaku” izvešanai no
69 kandidātiem bija apstiprināta 51 saimniecība Biržos (vislielākais īpatsvars apriņķī).
Minēšu dažus – Alīda Darbiņa no Plikšāniem, Mendiānu ģimene no Priekšāniem,
Marija Namniece no Kalna Ūdenāniem.
Liktenīgajā datumā no Biržiem Daugavas
stacijā lopu vagonos iekrāva 47 ģimenes –
151 cilvēku. Apsūdzības – Auzenbergiem,
Prauliņiem un Bružukiem „par bandā sastāvošiem radiniekiem”, Saleniekiem „par
radniecību ar bandītiem, kuri legalizējušies”,
Zobeniem un Auziņiem „par bandītu atbalstīšanu”, Ārguļiem, Saliešiem un Krēsliņiem
„par radniecību ar tiesātiem nacionālistiem”.
Minnai Mežāks viens dēls bija iesaukts padomju armijā, tomēr viņu izsūtīja. Pārējie
kulaki, kā Pēteris Bigestāns no Leimaņu mājām, Ozoliņi no „Ziediem”, Stūres no „Ripšiniekiem” (viņus sajauca un izsūtīja Spuru
vietā no „Repšniekiem”), Jānis Bigestāns no
„Baložiem” kopā ar Šīmaņiem – meitu, znotu un diviem 1949.g. dzimušiem dvīņiem.
Jānim nebija nekādu politisko grēku, tikai 36

hoza „Tērauds” priekšsēdētājs. Izrādījies, ka
viņš daudzus gadus uzturējis saziņu ar Slīpā
un Pokļevinska grupējumiem. Laikam jau
meitas Marijas dēļ, kuras līgavainis Augusts
Skrūzmanis – Bucenieks sākumā slēpās pie
Vilciņiem mājās, vēlāk bunkurā mežā.

Sēlpils pagastā, pirms padomju varas
pusgadsimta, mitinājās 2213 iedzīvotāji, uzturot 447 saimniecības. Darbojās dzirnavas
Vīgantē, Mucās, Kalniņos, Ķipos; zāģētava
Mucaskrogā; pienotavas Bērziņos, Boļānos,
Krīguļos, Vīgantes muižā.
Pirmajos Latvijas brīvvalsts gados Sēlpils skaitījās „vissarkanākais pagasts” apriņķī. Diemžēl arī čekists Alfrēds Lodziņš
bija sēlpilietis un viņa paraksts redzams 60%
1941.g. represēto krimināllietās. Sēlpils sarkanā pagrīde 1941.g. savā pusē organizēja
vislielāko represiju apjomu. Jau 1940.g.20.
augustā apcietināja pagasta policistu Jāni
Ziemānu, 25.augustā –Ernestu Grīnšteinu
„par dalību brīvības cīņās 1919.g.”. It kā par
gatavošanos 18.novembrim, Viesītes arodskolā arestēja sēlpilieti, audzēkni Robertu
Zaķi – Zaķēnu. Viņš pazuda Astrahaņas
cietumā. Pārējie vīri visi saņēma nāvessodu,
Ziemāns pēc pratināšanām paspēja nomirt
līdz soda izpildei.
1941.g.14.jūnijā no Sēlpils uz nāves nometnēm aizsūtīja 9 ģimenes, kopā 33 cilvēkus. Rusānu un Pusvāciešu ģimeņu galvas,

Kolhoza „Sēlija” kolhoznieki ražas nodošanas dienā Jēkabpilī

ha zemes, tvaika dzirnavas un gateris. Esot
Omskas apgabala Krutinkas rajonā, viņš varas orgāniem bija nosūtījis 36 lūgumus par
atbrīvošanu. 1952.g. Jānis Bigestāns mira,
nosūtījis pēdējo – 37.lūgumu ar parakstu
„starik revolucioņer”.
Pēc 1949.g. aresti Biržos turpinājās ar iepriekšējo sparu. Līdz 1954.g. apcietināti un
notiesāti 48 cilvēki. Par „pretošanos armijai
un partizānu tvarstīšanu” notiesāja 19 birziešus, piespriežot 25 gadus; Osvaldam Lapiņam 1961.g. piesprieda un izpildīja nāvessodu. Kārlis Vilciņš, ar sievu un 9 bērniem,
apcietināšanas brīdī bija Biržu pagasta kol-
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- abus Kārļus, Vjatalgā nošāva. Visu izsūtīto sēlpiliešu lietas izstrādāja tas pats A. Lodziņš. Gandrīz visu izsūtīto ģimeņu galvas
bija aizsargu komandieri vai ierindas aizsargi. Kur citos pagastos pietika ar aizsargu
anketām, pēc Valsts arhīva datiem, Sēlpilī
redzams vislielākais liecinieku un ziņotāju
skaits un uzvārdi. Kāds ziņotājs parakstījis
liecību, ka izsūtāmais kaut kad 30-tajos gados norāvis no kārts 1.maijā izkārto sarkano
karogu. Karoga rāvējs Jānis Grundspeņķis
Vjatalgā mira… no 1941.g. represētajiem 33
sēlpiliešiem atgriezās tikai 6.
Pēckara aresti Sēlpilī sākās 1944.g. augus-

tā, apcietinot 6 bijušos aizsargus un nacionālos partizānus. Mazo apcietinājumu skaitlī
acīmredzot saskatāms brāļu Pormaļu nacionālo partizānu grupas nopelns, kuri vietējiem
likuši saprast, ka izrēķināsies ar „stukačiem”.
Toties 1945.g., pēc Pormaļa grupējuma sagrāves, apcietināja jau 20 sēlpiliešus. Nāvessodu
saņēma viens – Jānis Kalniņš „par dalību
bandā un padomju aktīvistu šaušanā”. Jāpiemin arī Tamāra Sūna no „Bērziņiem”, kuru
ar bērniem kā „dzimtenes nodevēja piederīgos”, izsūtīja 1947.g.2.jūnijā.
Jau 1941.g.14.jūnijā izsūtītā Milda Zemzare no Sēlpils „Silmačiem”, papildus saņēma 8 lēģergadus Igarkā par no Latvijas
atsūtītā žurnāla „Laikmests” izplatīšanu nometināto vidū.
1947.g. beigās Sēlpilī tika apstiprināta 21
kulaku saimniecība (trešais lielākais rādītājs
aiz Neretas un Biržiem). Tomēr 1949.g.25.
martā no Sēlpils uz Omskas apgabalu nosūtīja tikai 17 ģimenes, jeb 51 cilvēku. Skalbju ģimenei un Almai Puķītei uzspiests „legalizēta
bandīta” zīmogs (sakarā ar Pormaļa grupējumu). Pārējās ģimenes atzītas par kulakiem.
Pamatojumos tomēr bez hektāriem, kuļmašīnām, svešu darbaroku izmantošanas, karagūstekņu ekspluatācijas, pagasta raksturojumos uzrādīti arī citi grēki: šucmanība, bēdzis
uz Kurzemi – atgriezies, bijis aizsargs. Kā tīri
saimnieciski kulaki uzrādītas 11 ģimenes.
Kļavinsku krimināllietā redzams, ka
ir sekots izsūtīto sarakstei. Sibīrijas čeka,
piem., lūdz Sēlpils izpildvarai noskaidrot,
kas tas par Leonu, kurš sūta pretpadomiskas
vēstules Kļavinskiem Omskas apgabalā. Tas
izrādījies Kļavinsku dēls („Vilkaču” grupas
proklamāciju mākslinieciskais noformētājs),
kuram bija palaimējies izsprukt no izsūtīšanas.
Pēc 1949.g. marta īdām līdz 1980.g.
arestēja un notiesāja vēl 5 sēlpiliešus, kurus
izskaitļoja un atklāja Kurzemē. Tāds bija
„aktīvistu šāvējs, bandīts un nelegālis” Evalds
Jansons (sods 25+5) – pazuda bez vēsts. Arī
pretošanās dalībnieks un leģionārs Jānis
Ozoliņš (25+5 gadi). Jānis Salenieks arestēts
1980.g. ar 3 gadīgu sodu par ieroča glabāšanu. No visiem tiesātajiem atgriezās tikai
viens, Salenieks.
Izdevumā These Names accuse [Šie vārdi
apsūdz] uzrādīti padomju represijās cietušie, bet arhīvu dokumentos neatrastie sēlpilieši: Veronika Bogdanova no „Ķipiem”;
Roberts Krieviņš no Vecbrūlāniem (izsūtīts
1941.g.14.jūnijā); Jāzeps un Zigmunds Lipiņi
– arestēti Grāvlejās; Jānis Pusvācietis arestēts
Rimšānos; Jānis Upītis (arestēts jau 1940.g.).
Šie cilvēki minēti arī „Jēkabpils Vēstneša”
1942.g.11.jūnija numurā.
Salas novads 40-tajos gados daudz bija
cietis arī no nacistiskā vācu režīms, bet tas
jau ir citu reizi vēstāms stāsts.
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu
speciāliste
www.salasnovads.lv

AKTUĀLI LAUKU SAIMNIEKIEM

LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi – aicinu iesniegt
lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams!
No šā gada 2.
februāra
Lauku
atbalsta
dienests
(LAD) LAD lauku bloku kartē ir publicējis ainavu elementus
(koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos
elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir
nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus
ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu
jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku
precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās
sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas
pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.
LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to,
ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt
prasību par ENP izveidošanu un/vai uzturēša-

nu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē
tas, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu
ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību
ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot,
lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.
LAD atgādina, lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās,
kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha.
Zaļināšana sastāv no:
• kultūraugu dažādošanas;
• ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas)
izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;

• esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.
Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē „Zaļināšana”, kur var noskaidrot to, kas jāievēro
katram lauksaimniekam, lai 2015.gadā platību
maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī ir
publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav jāievēro.
Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc LAD
aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt par LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientiem.
Informācijas avots: www.lad.gov.lv
Ligita Kadžule, Salas novada lauku
attīstības konsultante

Februāris Biržu internātpamatskolā
Kā var mācīties citu valodu?
Protot savu valodu.
Bet ja neprot savu valodu?
Tad tevis nemaz nav.
Kur tad es esmu? Nekur.
/J.Peters/
Februāris mūsu skolā bija veltīts valodām
- gan dzimtajai latviešu valodai, gan svešvalodām.
Latviešu valodas nedēļā notika radošo
darbu konkurss „Svece”, jo februāris ir sveču
mēnesis. Klasēs visu februāri varēja skatīt sveču un svečturu izstādes. Interesantākā izstāde bija 2.un 4.klasē. Radošo darbu konkursā
oriģinālākie darbi bija: Annai Abakumovai
-8.klase, 6.klases skolēniem: Matīsam Poikānam, Imantam Plociņam un Madaram Mednim, 4.klases skolēniem; Jurim Jelinskim, Solveigai Zālei un Artūram Bārbalam.
Latviešu valodas pēcpusdienā „Āķīgā valodiņa” 4.-9. klašu komandas skandēja atziņas
par valodu, veidoja krustvārdu mīklas par
februāri, kā arī veica dažādus interesantus,
praktiskus, bet āķīgus uzdevumus par valodu. 1.vietu izcīnīja 7.klses komanda „Pūcēni”,
2.vietu-8.klases komanda „ABC”, bet 3.vietu-5.klses „Zibenīši”.
Latviešu valodas olimpiādē piedalījās 4.-9.
klašu skolēni, parādot savas zināšanas un pras-

mes gan latviešu valodā,
gan literatūrā. Olimpiādes
uzvarētāji: 4.klase-Agnese
Grincuna, 5.klase-Linda
Bizūne, 6.klase-Matīss Poikāns, 7.klase-Laura Jaudzema, 8.klase-Madara Fedorova, 9.klase-Zane Viliška.
Angļu valodas nedēļā
24.februārī– olimpiāde 5.
– 6.kl. piedalījās 13 skolēni. 1.vieta – S.Subatniekam
(5.kl.), 2.vieta – M. Bārbalam (5.kl.), 3.vieta L. Bizūnei (5.kl.) un A. Fedinam
(5.kl.). Atzinības – D. Strumskim (5.kl.) un E.
Spīdainim (6.kl.).
25.februārī – olimpiāde 7.-9.kl. piedalījās
19 skolēni. 1.vieta – K. Jukšam (8.kl.), 2.vieta M. Fedorovai un A. Abakumovai (8.kl.),
3I.vieta – G. Bizūnam (9.kl.). atzinības K. Maščalkinam un A.Blūmam (7.kl.).
26.februārī – Angļu valodas pēcpusdiena 1., 3.un 4.klašu skolēniem: 3.un 4.klases
skolēni uzstājās ar mīļākām dziesmiņām un
dzejoļiem angļu valodā. Labākie (A. Milliņa,
A. Valainis) saņēma atzinības. Pēc tam visi
kopā noskatījās Disneja animācijas filmu angļu valodā „Sniegbaltīte un septiņi rūķi”. Visi

„Sapņa ceļš”

www.salasnovads.lv

pasākuma dalībnieki tika apbalvoti ar saldām
balvām.
Uz Valentīndienas pasākumu visi skolēni
ieradās ar sirsniņu, uz kuras rakstīja savu vārdu. Dramatiskā kolektīva dalībnieki runāja dažādu autoru dzeju par mīlestību. Pēc izlozes tika
izveidoti pārīši, kuri piedalījās dažādās jaukās,
mīļās, sirsnīgās aktivitātēs – sacensībās, pēc tam
saņemot sirsnīgas balvas. Mīlestības diskotēkā
arī mūzika skanēja par mīlestību....
Februārī centāmies nerunāt ļauniem vārdiem, padomāt par savas valodas tīrību, skanīgumu.
I. Ļevāne
latviešu valodas skolotāja

Kas ir sapņi? Akadēmiska definīcija- sapņi ir tēlu, jūtu, sajūtu un
domu virknējums noteiktu miega periodu laikā.
Katrs sapnis ir stāsts – tas kaut ko stāsta mums par mums pašiem,
tas atspoguļo mūsu vēlmes, jūtas, īpaši neapzinātās, arī attiecības ar cilvēkiem. /A.Palkavnieks, psihoterapeits/
Kas ir „Sapņa ceļš?” Tā ir krāsu bagātība uz audekla, kuru veidojusi
Sandra Ciprusa. Jaunā māksliniece ir tikai ceļa sākumā. Savā pirmajā
izstādē viņa atklāj sabiedrībai savu noslēpumu – savu redzējumu, savas
sajūtas, ko mēģinājusi izteikt caur krāsām. Jāsaka, ka pārsteigums ir izdevies.
Izstāde skatāma līdz 31.martam darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00
un otrdienas, trešdienas, ceturtdienas vakaros no plkst.18.00 līdz 21.00.
Anita Gerasimova, Sēlpils kultūras nama direktore
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Februāris - svētku mēnesis PII,, Ābelīte”
Kaut arī šogad laika apstākļi ir visai mānīgi, tomēr ziemas mēneša- februāra svētkus PII,, Ābelīte” izdevās nosvinēt godam.
Kā jau katru gadu, visi ar prieku gaidīja
Svētā Valentīna dienu. Šos svētkus svinēja
gan paši mazākie, gan arī lielākie bērnudārza audzēkņi. Tika rakstītas vēstules,
grieztas sirsniņas, veidoti dažādi apsveikumi ar mīļiem vārdiem. „Saulīšu” grupā
ciemojās viesi no „ Cālēnu” un „Kamenīšu”
grupām. Bērni kopā ar audzinātājām dziedāja, dejoja, mīļi apskāvās un mielojās pie
svētku galda. Arī citās grupās tika vērts vaļā
Amorpasts, smaržotas garšīgi- smaržīgās
vēstules, dejotas dejas un spēlētas spēles.
Bērni pucējās sarkanās drēbēs un rotājās

ar svētku sirsniņām. Šī bija diena, kad īpaši tika uzsvērts mīļums vienam pret otru
un labo vārdu teikšana. Mājās bērni devās
priecīgā noskaņojumā, līdzi nesot saņemtās
vēstules.
Sagaidot Meteņdienu, bērni ēda mūsu
pavārīšu ceptās gardās pankūkas, kuras
simbolizē sauli – apaļu un siltu. Tika atkārtoti drošības noteikumi uz kalna un izzinātas Meteņdienas tradīcijas. Tad nu varēja
doties laukā uz sporta aktivitātēm, kopīgi
saukt pavasari un turpinot tradīciju, veidot
bērnudārza logo no krāsainajiem ledus gabaliem, kurus sarūpēja bērnudārza audzēkņi ar savām ģimenēm. Notika lielīšanās un
vizināšanās no kalna. Tika spēlēts hokejs,

kuru tiesāja sporta skolotājs Pēteris Krastiņš. Dažādās aktivitātes bērniem sagādāja
daudz prieka un pozitīvas emocijas.
Izbaudījuši lielos priekus, Meteņdienai
par godu, bērni kopā ar audzinātājām devās
pie svētku ugunskura, kur viņus gaidīja Meteņtēvs- Valdis Borodušķis. Draudzīgā lokā
tika ceptas desiņas, dzerta silta tēja un risinājās jautras sarunas. Dodoties atpakaļ uz
grupām, bērnus pārsteidza konfekšu lietus.
Liels prieks par jaukajiem, sirsnīgajiem
un interesantajiem svētkiem. Nu ziema ir
pavadīta un varam gaidīt ciemos pavasari ar
siltu saulīti un skaistām putnu dziesmām.
Vita Vjatere
PII „Ābelīte” skolotāja

Sveču diena Biržu pirmsskolā

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2.
februārī svinama Sveču diena. Arī biržu pamatskolas pirmsskolas grupiņas svinēja šos
svētkus.
Grupiņas apvienojās un padalījās savās

dziesmās, rotaļās un ticējumos
par sveču dienu.
Mazākie bērni
dziedāja dziesmiņu „Svecīt rādi”, lielie minēja
mīklās, klausījās ticējumos. Kad ar ticējumiem
un dziesmām bijām iepazinušies, tad audzinātājas kopā ar bērniem devās veidot svečturīšus
(apzīmēja burciņas tā, lai prieks pašiem un ci-

tiem). Kad svečturīši bija gatavi, bērni saģērbās
un kopā devās ārā pie rotaļu laukuma, ievietoja
savos svečturīšos sveces, novietoja tos uz žoga
un kopīgi priecājās, par labi paveiktu darbiņu!
Pasākums vērtējams kā izdevies – pateicoties audzinātājām un mūzikas pedagogam
– Lienītei Geižānei!
Līga Strode
audzinātāja

Ciemos pie Alises Brīnumzemē
24.februārī pirmsskolas bērnu grupiņa
„Putnēni” devās uz Salu, kur piedalījās bērnu
deju sadancī „Ciemos pie Alises brīnumzemē”.
Līdzi bija jāņem Alises uzdotais mājas darbs –
kāršu namiņš, kuru bērni brīvajā laikā bija sagatavojuši.
Biržu pamatskolas pirmsskolas grupa
Putnēni uz lielās skatuves parādīja divas dejas
„Sešas peles miegu vilka” un „Vardītes”. Pēc uzstāšanās bērni kopā ar Alisi devās jautrās, muzikālās rotaļās un dejās. Bērni bija ļoti priecīgi, ka
pēc labi padarīta darbiņa var jauki izklaidēties.
Liels paldies mūsu deju skolotājai Kristīnei
Pazuhai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanai sadancim.
Anita Ozoliņa
audzinātāja
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PASĀKUMI UN NOTIKUMI

Salas novada dome akceptējusi VAS „Latvijas
Dzelzceļš” paredzēto darbību ”Latvijas dzelzceļa
tīkla elektrifikācija”
Salas novada pašvaldībā ir saņemts un izvērtēts VAS „Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas
Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547,
2015.gada 23.janvāra iesniegums Nr. DPRO6.5.3/44-2015 “Par VAS „Latvijas dzelzceļš”
paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija” akceptēšanu”, kurā izteikts lūgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
akceptēt VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzēto
darbību „Esošo publisko, stratēģiskās (valsts)

Datums Laiks
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.

10.00

12.03.
12.03.
13.03.

10.00

13.03.
16.03.
16.03.-27.03.
16.03.-20.03.
18.03.
20.03.
20.03.
23.03.-27.03.
23.03.-27.03.
23.03-27.03.
24.03.
24.03. 13.15
24.03-01.04.
24.03.-02.04.
24.03.-02.04.
25.03.
25.03.
25.03.

13.30

26.03.

16.00

27.03.
27.03.
27.03.
www.salasnovads.lv

Vieta
Biržu
internātpamatskola

nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” Salas
novada pašvaldības administratīvās teritorijas
robežās.
Ir izvērtēts Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums
un Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada
30.decembra atzinums Nr.7 „Par ietekmi uz
vidi novērtējuma ziņojums Latvijas dzelzceļa
esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai”.
Pamatojoties uz augstākminētajiem do-

kumentiem Salas novada dome 2015.gada
26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.59 (protokols Nr.3, 25.punkts) „Par paredzētās darbības-Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija-akceptēšanu”.
Ar lēmuma tekstu var iepazīties Salas novada pašvaldības mājaslapā www.salasnovads.
lv sadaļā novada dome – domes sēžu protokoli.
Ingrīda Gādmane
Nekustamā īpašuma speciāliste

Notikumi martā izglītības iestādēs

Notikums
Piezīmes
Konkurss „Erudīts”.
1.-4. un 5.-9.klasēm
Diskotēka
Salas vidusskola piedalās Skatuves runas un mazo formu
Jēkabpils BJC
uzvedumu konkursa 2.kārtā
Salas vidusskola
Vecāku diena
10.-12.klašu skolēnu vecākiem
Salas vidusskolas 2001/2002.g.dz.meitenes piedalās
Ābeļu pamatskola
Sporta zālē
starpnovadu Volejbola sacensībās
Jēkabpils
Biržu pamatskola piedalās Karjeras dienās
8.-9.klasēm
Pieredzes apmaiņas brauciens Salas PII „Ābelīte”
Tēma: matemātisko priekšstatu
skolotājām uz Viesītes PII „Zīlīte”
veidošana pirmsskolā
Starpnovadu sacensībās Florbolā piedalās Salas
Salas vidusskola
Sporta zālē
vidusskolas 1999.g.dz. un jaunāki zēni
Salas vidusskola piedalās Latgales reģiona Vokālās
Rēzekne
mūzikas konkursa „Balsis 2015” 2.kārtā
Salas vidusskola
Centralizētais eksāmens angļu valodā
12.klasei
Salas vidusskola
Pavasara brīvdienas
1.-11.klasēm
Biržu pamatskola
Pavasara brīvdienas
Radošā diena „Leļļu tehnoloģijas” bērniem no
Salas vidusskola
nelabvēlīgām un daudzbērnu ģimenēm
Biržu pamatskola
Vizuālās mākslas konkurss „Rakstu darbi”
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss
Izstāde, tērpu skate, radošās darbnīcas)
Salas vidusskola
„Rakstu darbi”
Biržu
Drošības nedēļa
internātpamatskola
Salas vidusskola
Pavasara brīvdienas
12.klasei
Salas vidusskola
E-prasmju nedēļa
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Salas vidusskola
repertuāra apguves kopmēģinājums 5.-9.klašu, zēnu un
Krustpils KN
skolu jauktajiem koriem
PII „Ābelīte”
Lekciju cikla „Uzkop dzīvībai saudzīgi” 2.lekcija
Biržu pamatskola
Konkurss „Oliņ-Boliņ”
Bibliotēkā
Mākslas pulciņa „Raibie spārni” radošo darbu izstādeSalas vidusskola
dekorācijas Lieldienām
Salas vidusskola
Klašu noformēšanas konkurss Lieldienām „Smieklīgā ola”
Biržu pamatskola
Pavasara diena
1.-4.klasēm
Biržu
Literārais pasākums – konkurss „Lasītprieks”
5.-7.klasēm
internātpamatskola
Salas vidusskola, Biržu pamatskola un Biržu
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
Daugavas stacija
internātpamatskola piedalās 1949.gada 25.marta
diena
represiju atceres brīdī
207.kab; praktiskā nodarbība vecākiem
Salas vidusskola
5.9.klašu skolēnu vecāku diena
„Filmiņas veidošana no foto, audio un
video materiāliem”
Literāri tematiska izstāde „Komponistam Arvīdam
Biržu pamatskola
Bibliotēkā
Žilinskim – 110”
Biržu pamatskolā
Popiela
Skolas līdzpārvalde
Biržu pamatskola
Konkurss angļu valodā
6.klasei
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI

Marta jubilāri
...un zeltains taurenis no tavas
plaukstas
Tik ilgi projām neaizlidot gribēs,
Cik ilgi tu to vieglām rokām skarsi,
Cik ilgi vieglu elpu uzrunāsi.
Tik ilgi, cik pats tu brīnums būsi,
Tev acu plakstos zelta spāre sēdēs,
Būs rasa vizoša, būs varavīksne koša,
Un taurenis uz tavas plaukstas – drošs.
/M. Laukmane/

Mūžības ceļos aizgājuši
Nopūt tumsu no vārda,
Nopūt baili no putna spārna
Un izskani vārdā, izskani spārnā,
Pirms tevi nopūš baile,
Pirms tevi nopūš tumsa...
/Uldis Auseklis/

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem,
mūžības ceļos pavadot:

Vasilijs Ozoliņš

Sirsnīgi sveicam visus Salas novada
marta jubilārus!
Īpaši:

(28.03.1958. – 06.02.2015.)

95 gados
Teklu Ģipteri

Jānis Rozenbergs

85 gados
Daini Lismani
Ilgu Mežanci
Rasmu Zembergu

Lilija Bremze

80 gados
Antoņinu Ivanovu
Martu Vanagu
Zinaīdu Auziņu
Jevgeņiju Tihomirovu
75 gados
Andreju Eglīti
Ritu Bušu
Ilgu Lencbergu
70 gados
Staņislavu Dericāni
Silviju Krukovsku
Guntu Vārguli
Jevgeniju Melbārzdi
Intu Rubīnu
Rasmu Čorno
Natāliju Auzenbergu
Almu Grantiņu

Jānis Ļebedevs
(30.06.1951. – 07.02.2015.)

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

(16.02.1938. – 11.02.2015.)
(06.11.1924. – 18.02.2015.)

Valda Bekina
(09.07.1961. – 25.02.2015.)
65 gados
Hugo Stirnu
60 gados
Viktoru Škagalu
Aigaru Puidu
Andri Ķikutu
Aiju Uzoliņu
Ingrīdu Avotiņu
Aleksandru
Zvonkovu
Mariju Korsaku
50 gados
Vasīliju
Grišukeviču
Normundu
Kļaviņu
Mihailu Bogrovu

Vien gaišas mīlestības vārdā,
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,
No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Tam mīlestību tālāk nest.
/autors nezināms/
PRIECĀJAMIES
KOPĀ AR:

Zaigu Fanabergu un
Sandi Cauni
par meitiņas Kristiānas
piedzimšanu 4.februārī

Salas Kooperatīvā krājaizdevu
sabiedrība piedāvā aizdevumus:
līdz 3 mēn. – 24%
no 4-6 mēn. – 18 %
no 6-24 mēn. – 16%
KKS ir izdevīgi aizņemties
naudu, jo:
vienkāršota dokumentu
noformēšana;
galvotājs fiziska vai juridiska
persona.
Tālrunis uzziņām:
65237707, 25460441
Privatizētu vienistabas dzīvokli
Salā mainu pret divu vai trīs istabu
dzīvokli Salā. Tālr.27487406

Pirmsskolas izglītības iestāde
„Ābelīte” aicina bērnu vecākus
palīdzēt sagādāt
neēvelētu dēļu galus.
Sešgadnieku grupiņas bērni
kopā ar galdnieku gatavos
„katram putnam
savu māju”
Putnu dienām
aprīlī!

5. aprīlī plkst.15.00 Biržu TN
PAVASARA IESKAŅAS
KONCERTS
Uzstājas Biržu TN
pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas
5. aprīlī plkst.11.00 Sēlpils KN
„LIELĀS DIENAS ROSĪBA”
Amatierkolektīvu koncerts
(KN telpās); radošās darbnīcas
(jāņem līdzi āmuri putnu būrīšu
gatavošanai); sportiskas aktivitātes
lieliem un maziem; olu ripināšana,
tautas dainu skandēšana

Izdevējs: Salas novada pašvaldība. Tirāža: 1000. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.salasnovads.lv
Iespiests: SIA „Erante”, Jēkabpilī, tālr. 65230116
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori. Informāciju apkopoja Salas novada Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagastā. Tālrunis: 65237748, 29156210 E–pasts: referente@salas.lv

