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Lieldienās šūpojies,
Lieldienās priecājies
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.
Gadu no gada tiek svinēti gadskārtējie
latviešu svētki – Lieldienas. Lieldienas ir
pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai. Laiks kļūst
arvien gaišāks un saulaināks, dienas garākas un naktis īsākas, zeme mostas un ir
laiks lauku darbu uzsākšanai.
Lai gaišas un svētīgas ikviena ģimenē
ienāk Lieldienas!

Salas novada pašvaldības 2009.gada augusta informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis” Nr. 1 publicētie saistošie noteikumi
Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”, Nr. 3 „Par sociālo
pakalpojumu sniegšanu Salas novada pašvaldībā”, Nr. 4 „Par
braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamajiem” stājās
spēkā ar 01.09.2009.
Salas novada pašvaldības 2009. gada oktobra informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis” Nr. 2 publicētie saistošie noteikumi
Nr. 9 „Par Salas novada teritorijas plānojumiem”, Nr. 10 „Par
Salas pagasta padomes 2007. gada 26. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. 6 „Īpašuma Salasciems” teritorijas (kadastra
Nr. 56860020166) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” stājās spēkā ar 01.11.2009.
Salas novada pašvaldības 2009. gada decembra informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis” Nr. 3 publicētie saistošie noteikumi
Nr. 11 „Citi pašvaldības pabalsti” stājās spēkā ar 01.01.2010.
Salas novada pašvaldības 2010. gada februāra informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis” Nr. 4 publicētie saistošie
noteikumi Nr. 13 „Par Salas novada pašvaldības nodevām”;
Nr. 14 „Par sabiedrisko kārtību Salas novadā”, Nr. 15 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā”, Nr.
2 „Par grozījumiem 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par sociālās palīdzības pabalstiem”, Nr. 3 „Par aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas novadā”,
Nr. 4 „Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa
noteikšanu” stājās spēkā ar 01.03.2010.

Š. g. 24. februārī novada domes
sēdē izskatīti un pieņemti lēmumi
šādos jautājumos:
• par paveikto februāra mēnesī (turpinās darbi klimata pārmaiņu
finanšu budžeta programmas ietvaros projektā „Energoefektivitātes
paaugstināšana Salas novada pašvaldības administratīvajā ēkā”, kur
kopējā summa ir Ls 323424.94-, saņemtais publiskais finansējums Ls
212523.29,- un pašvaldības līdzfinansējums Ls 110892.65,- ; pēc intensīvām snigšanām tiek tīrīti novada ceļi; Salas kultūras namā notika
bijušā Jēkabpils rajona vokālo ansambļu saiets; tiek tīrīts sniegs no sabiedrisko ēku un dzīvojamo māju jumtiem; darbu turpina darba praktizēšanas pasākumos iesaistītie 80 novada iedzīvotāji, veicot sniega
tīrīšanu, koku apzāģēšanu un citus teritoriju sakopšanas darbus, NVA
darbinieki, veicot pārbaudi par pasākuma realizēšanu novadā, pārkāpumus nekonstatēja)
• par grozījumiem 2010. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Salas
novada pašvaldības 2010. gada budžets”
• par saistošo noteikumu Nr. 6 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” projekta apstiprināšanu
• par grozījumiem 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Salas
novada pašvaldības nolikums”
• par papildus finansējumu Jēkabpils novada izglītības un kultūras
pārvaldei (piešķirt Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldei
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papildus finansējumu Ls 60,00 apmērā mēnesī no 01.03.2010. līdz 31.12.2010. finansista
algošanai)
• par ceļu ikdienas uzturēšanas darbu
veikšanu (slēgt līgumu ar SIA „Vīgants”
par ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2010. gadā)
• par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
politiski represētām personām (samazināts
nekustamā īpašuma nodoklis 2 politiski represētām personām, 1 personai atteikts samazināt nodokli)
• par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai
(neaprēķināt Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas Konsistorijai nekustamā īpašuma
nodokli īpašuma „Biržu mācītājmuiža” Salas
pagastā, Jēkabpils rajonā, zemes vienībām
ar sekojošiem kadastra Nr. 56860070042,
56860090280, 56860090281, 56860090296,
56860090074 par 2010. gadu)
• par finansējumu leģionāru atceres pasākuma organizēšanai (piešķirt Ls 50,00 leģionāru atceres pasākuma organizēšanai)
• par brīvpusdienu piešķiršanu bērnam
bārenim arodvidusskolas audzēknim (piešķirtas brīvpusdienas 1 bērnam bārenim
arodvidusskolas audzēknim)
• par dalību novadu kopējā Civilās aizsardzības komisijā (piekrist E. Līča ierosinājumam
organizēt kopējas Krustpils, Jēkabpils, Salas
novadu un Jēkabpils pilsētas Civilās aizsardzības komisiju sēdes; deleģēt domes priekšsēdētāju Irēnu Sproģi pārstāvēt Salas novadu kopējās Civilās aizsardzības komisiju sēdēs)

• par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu „Līkumi”, Salas pagastā,
Salas novadā)
• par pabalstu piešķiršanu
• par sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
(nolemts 1 personu ievietot „Jēkabpils pansionātā”, 1 personai atteikts)
• par Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centru (nepiedalīties
novadu kopīgās iestādes „Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs”
veidošanā)
• par adreses, zemes gabala nosaukuma
apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķa un
apgrūtinājumu apstiprināšanu (mainīt dzīvojamai mājai un nedzīvojamām ēkām „Krūtaiņi”, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 5690 003 0008 „Silāres”, Sēlpils
pagastā, Salas novadā, nosaukumu un adresi
uz jaunu – „Silāres”, Sēlpils pagasts, Salas
novads, LV-5232; mainīt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 5686 011 0072 „Līkumi”, Salas pagastā, Salas novadā, nosaukumu uz jaunu – „Vidzemnieki”, Salas pagasts,
Salas novads (pievienojot nekustamajam īpašumam „Vidzemnieki” ar kadastra numuru
5686 011 0061)
• par Zemes nomas līguma anulēšanu
(izbeigt Salas novada pašvaldībai lietošanas
tiesības uz „Līkumi” zemi ar kadastra apzīmējumu 5686 011 0072 un 5686 011 0101;
anulēt 25.04.2007. Lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienību „Līkumi” ar

Iesvētības Biržos

7. martā Biržu luterāņu draudzei pievienojās trīs draudzes locekles: Līga Brutāne,
Aina Jakušenoka un Valija Cīrule. Svētku
dievkalpojumu, kas notika draudzes telpās,
vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs
Alpe un draudzes mācītājs Andis Lenšs.

Ticībai ir jāiesakņojas

Dievkalpojuma sākuma uzrunā mācītājs
A. Lenšs sacīja: „Iesvētības notiek Dievam
par godu un Viņa pretiniekam par apsūdzību
un sodu. Sekot Dievam, tas ir ļoti liels gods,

par kuru lielāka nav nevienam cilvēkam. Iesvētībās jūs apliecināt, ka jūsu Kungs ir Jēzus
Kristus. Visiem Dieva ļaudīm ir bijis grūts
ticības ceļš, tas ir arī dzīves cīņas ceļš. Mums
jācīnās ar to, kas mums apkārt un ar to, kas
mūsos.” Uz šī ceļa nav viegli pastāvēt, bet tas
cilvēka dzīvei dod svētību.
Bīskaps E. Alpe svētrunai izvēlējies pārdomas no Jāņa atklāsmes grāmatas 3. nodaļas.
Galvenā doma, ko bīskapa kungs gribēja sacīt
iesvētāmajiem un draudzei bija cerība. Cerība,
ka turpmāk Biržos iesvētības notiks biežāk. „Iesvētības katram cilvēkam
var notikt tikai vienu reizi
dzīvē. Tas ir „Jā” vārds
Dievam un Viņa aicinājumam. Dievs mūs kā
savus bērnus aicina iet
pretī pilnībai Ja visi, kas ir
iesvētīti, arī turētu šo solījumu, tad liela un stipra
būtu mūsu Baznīca.” Ticības liesmu var nodzēst
un palikt tumsā. Bīskaps
vēlēja, lai apliecinātā ticība iesakņotos katra dzīvē,
un lai viss pārējais būtu
pakārtots tai.
Dievkalpojumu vada
bīskaps E. Alpe un
māc. A. Lenšs.
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kadastra apzīmējumu 5686 011 0072 un 5686
011 0101 2,3 ha kopplatībā iznomāšanu)
• par zemes vienību platību apstiprināšanu (apstiprināt zemes vienību kopplatības
saskaņā ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas
iesniegto sarakstu)
• par grozījumiem 2009. gada saistošajos
noteikumos Nr. 15 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Salas novadā”
• par īres līgumu pagarināšanu, pārslēgšanu (pagarināt dzīvokļu īres līgumu ar 3 personām, 1 personai pārslēgt īres līgumu);
• par dzīvesvietas deklarēšanu (atļaut
deklarēt dzīvesvietu 1 personai)
• par izcenojumu apstiprināšanu (apstiprināt Jēkabpils sabiedrisko pakalpojumu
regulatora noteikto tarifu piemērošanu Sēlpils
pagastā, Salas novadā, sekojoši: aukstais ūdens
un kanalizācija 1 cilvēkam mēnesī – Ls 2,20
+ PVN; aukstais ūdens 1 kub. m. – Ls 0,35 +
PVN; kanalizācija 1 kub. m. - Ls – 0,40 + PVN;
sadzīves atkritumu izvešana 1 cilvēkam - Ls –
0,50 + PVN; noteikt maksu par kanalizācijas
akas tīrīšanu individuālajām dzīvojamām mājām Sēlpils pagastā Ls 10,00 + PVN 1 reize)
• par Salas novada domes lēmuma atcelšanu (atcelt 2009. gada 29. jūlija Salas novada
domes lēmumu (protokols Nr. 5, 18.2.punkts)
par dzīvokļa piešķiršanu Mārim Meikšānam)
• par skaidras naudas norēķiniem ar pašvaldību (apstiprināt fizisko personu sarakstu,
kurām atļauts izsniegt skaidru naudu no pašvaldības kases saimnieciskām vajadzībām un
algu izmaksai)
Pašvaldības sekretāre I. Rēķe

Draudze ar nākotni

Biržu luterāņu draudze ir draudze, kas aug.
Visā Daugavpils diecēzē Biržu draudze ieņem
1. vietu svētdienas skolēnu skaita ziņā uz vienu draudzes locekli. Ja draudzē ir 44 draudzes
locekļi, tad svētdienas skolā divās vecuma
grupās mācās 20 bērni. Kopš dievkalpojumi
notiek katru svētdienu, to skaits draudzē ir pieaudzis vairāk kā uz pusi. Īrētajās telpās Biržu
kultūras namā ir iekārtota zāle dievkalpojumu
noturēšanai, gan telpas svētdienas skolas bērnu nodarbībām. Par to jāpateicas enerģiskajai
un entuziasma pilnajai draudzes priekšniecei
Annai Piļickai un viņas palīgiem, mācītājam
Andim Lenšam un svētdienas skolas skolotājai Gunai Lenšai. Turpinās sadarbība ar lauku
draudzi Vācijā un mācītāju Danielu Bilcu.
Draudzei ir nākotne, un Dievs svētī tos,
kas Viņa vārdā ar prieku un pateicību kalpo.
Draudze ir izstrādājusi un guvusi atbalstu
projektā „Glabā un sargi šo senatnību, savas
sentautas zvaigznes”. Tā kā līdzekļu vēl pietrūkst, ļaudis tiek aicināti savu iespēju robežās ziedot.
Biedrībai: „Birži 2009”
Reģ. nr. 40008144396
Biržu iela 11, Salas pagasts,
Salas novads LV 5214
Konts: LV 21 LHZB5200171635001
Hiponet Nr. 5200-3188
Ligita Ābolniece,
„Svētdienas Rīta” ārštata korespondente
Daugavpils diecēzē

INFORMĀCIJA

Koru sadziedāšanās svētki Salas vidusskolā
Salas vidusskolā viesi neciemojas īpaši bieži,
tāpēc vienmēr priecājamies par tiem un labprāt
uzņemam. Šāds īpašs notikums bija 4. martā, kad
ar lielāko prieku uzņēmām mūsu skolā.
Viesojās 5. – 9. klašu meiteņu koris no
Jaunjelgavas vidusskolas.
Pasākums bija kā ieskaņas koncerts vasarā
gaidāmajiem skolēnu dziesmu svētkiem. Šajā
dienā mūsu skolas skolēniem tika dota iespēja
paklausīties gan vieskora sniegumu, gan vēlreiz
paskatīties un paklausīties skolasbiedru balsis.
Jāatzīmē, ka klausoties koru sniegumu radās iespaids, ka dziesmu svētku repertuārs ir ārkārtīgi
sarežģīts, salīdzinot ar to dziesmu svētku repertuāru, kuru izdevās izdziedāt pašai Mežaparka
estrādē IX Jauniešu Dziesmu svētkos.
Bijām jau pieraduši, ka vai katrā radio pārraidē atskanēja kārtējās norādes par to, kad un
kur dzied kura „balss” korī. Tomēr tikai retais,
kurš nedzied korī, apzinās, cik smagi tas ir, jo
mēģinājumi prasa milzu atdevi un izturību, kā
arī ticību sev.

Koru sadziedāšanās koncerts bija veidots
kā lieliska šova programma, kuru ar savu klātbūtni kuplināja mūsu skolas talanti – Valentīndienas popielas favorīti – grupas „Labvēlīgais
tips” solisti gan savas daiļrades sākotnēja posmā 4. klases zēnu sniegumā, gan slavas pilnbriedā 10. – 11. klases pārstāvju izpildījumā.
Savukārt, 3. klases skolnieka Toma Trofimoviča priekšnesumā atveidotais Maikls Džeksons
apliecināja, ka šī mākslinieka vārds netiks
aizmirsts.
Koncertā mūs priecēja arī jauniešu deju
kolektīvs, kura sastāvā bija mūsu pašu skolas
biedri, kuri savu dejas soli atsāka ievingrināt
pēc ilgāka pārtraukuma. Skatoties priekšnesumu, gribējās piecelties un dejot līdzi. Diemžēl,
ne visi var tikt uz mēģinājumiem vēlu vakarā,
pat ja mācās skolā, jo ne visi dzīvo „uz vietas”
(un ne vienmēr ērtā laikā iet autobusi), tāpēc
tādiem kā man jauniešu deju kolektīvs paliek
nepiepildīta sapņa līmenī. Mūsu kolektīva izpildītā deja bija interesanta un skaista.

Pirmā Tālmācības vidusskola Latvija piedāvā latviešu valoda iegūt pamatizglītību (7. - 9. klase) un vidējo izglītību tālmācības formā tiem skolēniem, kuriem vecāki ir izbraukuši no valsts vai jāuzsāk
darba gaitas jau skolas laikā, kā arī tiem cilvēkiem jebkurā vecumā,
kuriem ir veselības problēmas, jaunajām māmiņām un visiem tiem,
kuri nevar atļauties iet uz skolu katru dienu, bet nav ieguvuši vidējās
izglītības diplomu skolas vecumā.
Rīgas Tālmācības vidusskolas priekšrocības dod iespēju turpināt
iegūt izglītību arī ārpus Latvijas:
*jebkurā vecumā;
*jebkurā pasaules valstī;

Bija liels prieks redzēt, kā visas skolas audzēkņi atbalstīja savu skolas un klasesbiedru
priekšnesumus ar aplausiem un sajūsmas saucieniem. Tas apstiprināja mūsu skolas vienotības garu.
Koncerta laikā ar aplausiem atbalstījām
arī meiteņu balsis no Jaunjelgavas kora. Bija
prieks redzēt, ka pat tad, kad starp koriem valda
sava veida konkurence par nedaudzajām vietām
uz Mežaparka estrādes skatuves, mēs nezaudējam draudzības un sadarbības garu. Koncerta
izskaņā jau klausījāmies jaundibinātā apvienotā
„Jaunsalas” kora priekšnesumus.
Viesi labprāt izmantoja arī piedāvāto iespēju atpūsties Salas peldbaseinā.
Paldies pasākuma organizatoriem skolotājām Ilzei Gaidelei un Intai Kozlānei, lieliskajiem
pasākuma vadītājiem, 10.klases skolēniem, Santai Borisānei un Kristapam Narelam.
Ceram, ka šāda veida tikšanās kļūs par tradīciju un novēlēt abiem korim labus panākumus
koru skatēs un tikšanos Mežaparka estrādē.
Agnese Grandāne,
Salas vidusskolas 11. klases skolniece

Nodrošinot īpaši pārdomātu un strādājošiem cilvēkiem piemērotu
individuālu mācību atbalsta sistēmu:
* iespēja mācīties pēc individuāli izstrādāta mācību plāna, izmantojot internetu;
* iespēja apmeklēt klātienes konsultācijas vienu reizi mēnesī.
Cerot uz sadarbību ar pirmo tālmācības vidusskolu Latvijā –
,,Rīgas Tālmācības vidusskola” (RTV), piedāvājam Jūsu novada
iedzīvotājiem iepazīties ar informāciju bukletos un sienas plakātā
par šo skolu, kurā šobrīd tālmācībā mācās audzēkņi no 18 pasaules
valstīm.
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Jaunie Eiropas Kluba dalībnieki
5. Starptautiskajā Eiropas Klubu konferencē Polijā
Novembra sākums bija satraukuma un
radoša darba pilns mums – divām Salas vidusskolas 9.b klases skolniecēm – Madarai
Lindei un Ilvai Jurgevičai. Šogad mēs esam
sākušas darboties skolas Eiropas klubā „ES,
Sveiks!” un kluba vadītājas, angļu valodas
skolotājas, Ineses Sauskas iedrošinātas jau
septembrī pieteicām savu ideju starptautiskajam Eiropas klubu projektam „Eiropa +/ –
20”, ko atbalsta R. Šūmana fonds. Šogad 20
gadu jubileju svin K. Adenauera fonds, kas
arī līdzatbalstīja šo projektu.
Ik pa laikam mūs māca neticība un šaubas, līdz saņēmām ziņu, ka esam iekļuvušas
to 27 ES klubu un apmēram 100 dalībnieku
sastāvā, kas 5. Starptautiskās EK konferences
„20 gadi kopš Berlīnes mūra krišanas” ietvaros no 5. – 10. novembrim aizvadīja jauku,
pozitīvām emocijām un pieredzes bagātu nedēļu Polijas galvaspilsētā Varšavā un 40 kilometrus netālajā Jadvisinas pilī, bijušajā kņaza
Radzivila rezidencē.
Šis jau ir otrais gads, kad mūsu skolas Eiropas klubam tiek dota iespēja pārstāvēt Latviju. Šoreiz kopā ar trīs ģimnāziju skolēniem
no Gulbenes, Grobiņas un Kuldīgas, kuri ir
Eiropas klubu kustības Latvijā veterāni. Atgādināšu, ka mūsu skolā tas darbojas tikai
trešo gadu. Tāpēc bijām jo sevišķi gandarītas,
ka mūsu mājas darbs – prezentācija par noti-

kumiem Latvijā pirms 20 gadiem – izpelnījās sevišķi daudzas atzinības un labus vārdus gan no dalībniekiem, gan
organizatoriem. Mūsu ideja
atšķīrās no citām prezentācijām ar to, ka vēlējāmies caur
emocijām parādīt to laiku
pirms 20 gadiem, kad mēs vēl
nebijām, bet, kuram pateicoties, esam tagad, un tieši tādi,
kādi esam. Pateicoties tiem
Baltijas ceļa, Atmodas un Barikāžu laika dalībniekiem, kas
mums vistuvāk apkārt – mūsu
novadā, pagastā, ģimenē.
Emociju un atmiņu ir bezgala daudz. Ieguvām vēl vairāk, nekā to spējām iedomāties pirms brauciena. Iegūtā pieredze un pozitīvās emocijas
noteikti iespiedīsies atmiņā uz ilgu laiku. Tas
šķiet neticami, ka pilnīgi nepazīstami cilvēki,
pie tam vēl no citas valsts, var kļūt par tik tuviem un labiem draugiem. Šķiet neticami, kā
dažādu tautu, dažādu mentalitāšu cilvēki savienojas vienā, draudzīgā veselumā. Un nav
svarīgi, no kuras valsts tu esi, nav svarīgi, cik
tev ir gadu, vai tu esi skolēns vai skolotājs,
cik labi tu runā angļu valodā, svarīgs ir tikai
tas prieka moments – visiem darboties un
kopā būt. Pat klausoties dažbrīd garlaicīgās
prezentācijas, cīnoties
ar miegu tematiskos
grupu darbos pēc ieilgušajiem nacionālajiem
vakariem, šis prieks un
pacilātība saglabājas. Šī
ir neatņemama un ļoti
pozitīva pieredze – gan
vienkārši piedaloties
diskusijās un mācoties,
gan pārbaudot savas
komunicēšanās un angļu valodas prasmes
saskarsmē ar citiem dalībniekiem.
Īpašs
notikums

mūs sagaidīja 9. novembrī Varšavas vecpilsētas centrā, kur tika inscenēta Berlīnes mūra
krišana. Dažādi to pirms tam iztēlojāmies,
bet tika pārspēta jebkura mūsu fantāzija.
Līdzdarbojās Polijas un Vācijas vēstniecību
pārstāvji, grafiti mākslinieki no vairākām
Eiropas valstīm, kuri mākslas plenēra ietvaros jau „mūri” bija apgleznojuši, bet mēs to
varējām turpināt. Visapkārt reportieru pūlis,
un nākamā rīta laikrakstu pirmās lapas ar
šī notikuma izklāstu. Sniedzām pat intervijas televīzijai. Un patīkami, ka tieši mēs,
mūsu konferences dalībnieki bija visa centrā, tiešā un pārnestā nozīmē apliecinot, ka
vairs nevēlamies nekādas sienas – ne starp
valstīm un pilsētām, ne tautām un ģimenēm, un, galvenais, ne starp cilvēkiem. Un
tieši tas jau laikam ir galvenais mūsu ieguvums – nojaukt baiļu un sev neticības sienas,
nebaidīties un piedalīties šādos lielos starptautiskos pasākumos. Tas tik tiešām ir to
vērts. Gan zināšanu un pieredzes, gan jaunu
draugu un kontaktu dēļ. Ir taču lieliski saņemt kādu dienu vēstuli e-pastā, piemēram,
no Itālijas, kuru adresējis tavs draugs. Ir jāuzdrošinās, tas atmaksājas. Tas ir mūsu sākums
drošam turpinājumam.
Salas vidusskolas 9.b klases skolniece
Madara Linde
konferences dalībnieku vārdā.

Salas vidusskolas Eiropas kluba biedri darbojas Eiropas
Parlamentā Strasbūrā starptautiskā mācību pasākumā EUROSCOLA
un izbauda Ziemassvētku noskaņas Eiropā
2009. gada 16. decembrī 25 Eiropas kluba „ES, Sveiks!” dalībnieki no vidusskolas
klasēm kluba vadītājas un angļu valodas
skolotājas Ineses Sauskas vadībā devās ceļā,
lai 18. decembrī būtu Strasbūrā Francijā uz
kārtējo Starptautisko EUROSCOLA mācību
nodarbību. Sagatavoties braucienam palīdzēja un visa ceļojuma laikā grupu atbalstīja
angļu valodas skolotāja Valentīna Bandere un
kultūrvēstures skolotāja un 10. klases audzinātāja Solvita Varkale.
EUROSCOLA – tā bija lieliska iespēja
doties uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā un
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kopā ar vidusskolēniem no visām ES dalībvalstīm redzēt klātienē parlamentāro darbu.
Pasākumā piedalījās ap 700 dalībniekiem.
Šādu EP apmaksātu iespēju Eiropas klubs
saņēma, pateicoties tam, ka pagājušā mācību
gada pavasarī piedalījās fotokonkursā Eiropas Klubiem „Tev ir izvēle”, kas bija veltīts
EP vēlēšanām.
Strasbūrā pārstāvējām ne tikai savu skolu, bet arī valsti, jo, protams, šai brīdī bijām
vienīgie Latvijas pārstāvji. Sākumā par to
bijām diezgan satraukti, jo mūs sagaidīja
darbošanās starptautiskās grupās, risinot ak-

tuālus jautājumus par ES, piedalīšanās diskusijās, viktorīnās un „Eurogame” spēlē.
Jau labu laiku iepriekš cītīgi strādājām
un gatavojāmies šim pasākumam, apgūstot
un atkārtojot dažādus faktus par ES un apskatot tēmas „Demokrātija un pilsonība”,
„Vide, transports, enerģija”, „Dinamiskā Eiropa”, „2009. gads – Eiropas radošuma un
inovācijas gads”, „Sociālā politika un nodarbinātība”, „Eiropas nākotne”, kuras arī tika
apspriestas Strasbūrā, sadarbojoties ar citu
Eiropas valstu skolēniem un nonākot pie kopīgiem secinājumiem, par kuru pieņemšanu
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vai noraidīšanu pārējie uzdeva jautājumus un
balsoja. Guvām lielisku pieredzi – pārvarēt
savu nedrošību, izteikt svešvalodā savu viedokli un to aizstāvēt, kontaktēties ar citu valstu skolēniem, iepazīt EP darbu.
Izmantojot šo lielisko iespēju, pa ceļam
mēs apmeklējām arī citu Eiropas valstu pilsētas – Nirnbergu un Potsdamu Vācijā un Prāgu
Čehijā. Līdz ar to ieguvām vienreizēju Ziemassvētku noskaņu.
Mājās pārvedām pieredzi, prasmi pārvarēt zināmas gara ceļojuma grūtības, pozitīvas
emocijas, Ziemassvētku dāvaniņas mājiniekiem un jaukus mirkļus fotoattēlos.
Lūk, dažas skolēnu atziņas:
„Šogad man bija brīnišķīga iespēja Ziemassvētku noskaņu meklēt ceļojumā pa Eiropu, un ziniet – es to atradu!
18. decembris iesākās savādāk kā citas
dienas, jo cēlāmies ar apziņu, ka sevi būs jāpierāda Eiropas Parlamenta veidotajā projektā EUROSCOLA, kas norisinājās Parlamenta
ēkā Strasbūrā. Projekta veidotāji šo neierasto
dienu bija izplānojuši kārtīgi – sākot ar īstām
franču brokastīm un beidzot ar starptautiskām diskusijām, kas ilga līdz pat vakaram.
Mani īpaši pārsteidza Strasbūras vecpilsēta ar neskaitāmiem Ziemassvētku tirdziņiem un gaismiņām. Mani pārņēma dīvainas
sajūtas, jo neko tādu iepriekš nebiju redzējusi. It visur spīdēja spožas lampiņas dažādās
krāsās, mirdzēja rūpīgi rotātās eglītes, un gaisā virmoja karstvīna un krustnagliņu smarža.
Tā bija pasakainākā smarža, kādu jebkad tiku
jutusi! Pēkšņi sapratu, ka Ziemassvētku noskaņas mani bija pilnībā pārņēmušas. Ar nerimstošu prieku varēju vienkārši pastaigāties
pa vecpilsētas ieliņām, nedomājot par lietām,
kas nomāc. Tādu burvību just kaut kur citur,
manuprāt, nemaz nav iespējams. Tas bija
vienreizēji un neaprakstāmi!
Lai gan brauciena dienas pamazām attālinās, pārsteidzošās sajūtas nav vēl mani
atstājušas. Katru reizi, kad atceros interesanto ceļojumu, manas domas vienmēr kavējas
Francijā, Strasbūrā – pilsētā, kur viss neiespējamais var kļūt par īstenību.”
Inta Ciprusa, 11. kl.

„Esmu atgriezusies
ikdienas
rutīnā kā mierīgā
upē, kas rimti plūst
tālāk. Tikai šad un
tad kāds palūdz
pastāstīt par pieredzi un gūtajiem
iespaidiem tur, Eiropā. Es joprojām
atrodos Eiropā, bet
šī ir cita „Eiropa”.
„Eiropa”, kurā es
dzīvoju, ir ierasta,
pazīstama, reizēm
pat „neeiropiska”,
jo ir patiešām grūti, un runa nav par
ekonomisko situāciju vien...
Strasbūra man vienmēr paliks atmiņā
ar siltuma sajūtu. Tas nebija karstvīns, kas
smaržoja un garšoja lieliski (kā paši svētki),
tie bijām mēs paši. Kad sals knieba degunā un
pirksti kļuva stingi, mēs vienojāmies dziesmā, kas silda jebkuru latvieti, lai kur viņš arī
neatrastos. Es sen nebiju dejojusi tautas deju,
tāpēc izdziedāt un izdejot „Kas dārzā?” Strasbūras vecpilsētas laukumā bija ļoti amizanti.
Un bija pilnīgi sveši cilvēki, kas pievienojās
mums, lai arī šaubos, ka viņi saprata, par ko
mēs dziedam un kāpēc griežamies dejā. Bet
šādas lietas nav obligāti jāsaprot ar prātu, tās
var saprast ar sirdi. Un franču cilvēkam sirds
ir plaša.
Nirnberga un tās Ziemassvētku tirdziņš
izcēlās ar saviem izmēriem un plašo vērienu.
Ja Strasbūrā kā mūzika skanēja franču valoda, tad šeit tā bija smieklu un soļu skaņa, bet
īpaši izcēlās muzikanti Ziemassvētku tērpos
ar sunīšiem uz pleca un akordeonu rokās. Ielas ik pa brīdim pāršalca pakavu klaboņa un
taures skaņas. Tie bija senā pasta pajūgi, kas
tagad vizināja ekskursantus.
...Un mājās es dodos ne tikai ar suvenīriem un jauniem niekiem, bet arī ar atmiņām,
kas savu spožumu nezaudēs nekad. Esmu atgriezusies ar vēlmi ceļot atkal.”
Agnese Grandāne, 11. kl.
„Brauciena laikā
Ziemassvētku tuvumu sajutu Strasbūrā.
Šo sajūtu neradīja
krāšņie rotājumi un
lampiņu virtenes, bet
gan laipnie franči,
karstvīna un piparkūku smarža. Šī bija
viena no tām reizēm,
kad jutos īstajā vietā
un īstajā laikā. Šī bija
pilsēta, kurā es izbaudīju Ziemassvētku
burvību, nedomājot
par gaidāmo dāvanu
meklēšanu. Varēju
izbaudīt
apkārtējo
gaisotni pilnībā.
Vācijas Ziemas-

svētku pilsētā Nirnbergā valdīja īsta Ziemassvētku gaisotne. Šī burvīgā un krāšņā Ziemassvētku karaļvalsts man likās mazliet par
trokšņaina un cilvēkiem pārblīvēta, tomēr pat
tas nespēja sabojāt patiešām labo iespaidu
par pilsētu.
Ziemas sapnim līdzīgā ceļojuma pēdējais
pieturas punkts bija Čehijas galvaspilsēta
Prāga. Ekskursija pilsētā bija ļoti interesanta,
un gides Santas stāstījums – aizraujošs. Šī nenoliedzami bija skaistākā pilsēta, ko redzēju
ceļojuma laikā. Iespaidi par pilsētu nav vārdos izsakāmi – tas ir jāredz!
No šī ceļojuma visi atgriezās kā ieguvēji.
Iespaidi mums katram, protams, ir savi. Tomēr izjust Ziemassvētku gaisotni Eiropā es
novēlu ikvienam!”
Lelde Stirna, 11. kl.
„Vēl tagad atceros manu smaidu, kad ieraudzīju Strasbūras Ziemassvētku tirdziņu. Visapkārt zibsnīja krāsainas gaismiņas, un valdīja
pasakaina atmosfēra, kas sildīja manu sirdi.
Mūsu uzmanību piesaistīja zilais koks.
Jā, tas patiešām bija zils! Tas bija noklāts ar
zilā gaismiņām, un tika radīts efekts, ka uz tā
kūst lāstekas. Vienreizējs skats!
Tirdziņa apkārtnē bija jūtams karstvīna
aromāts, kas nebeidz atgādināt, cik vienreizēja
ir šī vieta. Turklāt, lai ar to nebūtu gana, visa
centrā atradās milzīgā Strasbūras katedrāle,
kas izgaismota lepni slējās melnajās debesīs.
Ieraudzīt tādu ievērojamu kultūrvēsturisku arhitektūras objektu, kas redzams mūsu kultūras
vēstures grāmatā, patiešām bija dīvaini. Viss
turpmākais vakars tika pavadīts šīs celtnes apkārtnē, un tā bija mūsu ceļvedis un orientieris.
Ja man kāds prasītu, vai es nožēloju, ka
aizbraucu, mana atbilde viennozīmīgi būtu –
nē. Es nenožēloju un nekad nenožēlošu, jo tik
daudz emociju vienas nedēļas laikā ļoti reti
nākas izjust. Es esmu laimīga, ka man bija
sniegta šāda iespēja, jo kas tāds nav naudā
novērtējams – tās ir atmiņas, tā ir pieredze,
tas ir jauns redzesloks, un tas viss man piederēs visu manu mūžu.”
Ieva Lazdiņa, 11. kl.
„Eiroparlamenta ēka – tiešām liela, iespaidīga apļveidīga ēka ar tādu kā iekšējo
pagalmu. Pēc drošības pārbaudēm bijām iekšā
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– viss it kā vienkārši, bet skaisti. Galvenā plenārsēžu zāle – milzīga, ar apmēram 900 vietām. Pēc uzrunām sekoja katras valsts prezentācija. Latviju un mūs prezentēja Agnese. Tālāk viena otrai sekoja dažādas aktivitātes. Jau
iepriekš bijām gatavojušies diskutēt par kādu
Eiropai svarīgu tēmu. Manas grupas tēma –
demokrātiska Eiropa. Kopumā aktīvi debatēja
kādi 8 no 70 grupas locekļiem. Es sapratu, ka
man vēl jāmācās, lai runātu tādā līmenī.
Darba diena ieilga līdz vēlam vakaram.
Es pat teiktu, ka man patika, un, ja būtu iespēja piedalīties šādā pasākumā vēlreiz, to arī
izmantotu, bet, vienīgais, tad, kad būtu labāk
apguvis angļu valodu.”
Lauris Podnieks, 11. kl.
„Gads tuvojās beigām, atzīmes izliktas,
bet mums vēl priekšā liels piedzīvojums.
Brauciens uz Strasbūru.
Ilgi domāju, kā viss būs...
Braucām ar autobusu vairākas dienas.
Ceļš bija nogurdinošs, bet tagad saprotu, ka
tas bija arī noderīgi, lai sevi „sakārtotu”. Bija
vajadzīga cita vieta, citi cilvēki.
Dienā, kad devāmies uz Eiropas Parlamentu, pamodos ar satraukumu. Iekšēji nemiers mani mocīja un mūžīgie jautājumi: „Vai
nekļūdīšos? Vai viss būs labi?” Ieejot parlamentā, man elpa aizrāvās, un sirds sāka sist
stiprāk. Stāvējām rindā uz drošības kontroli,
telpas pildījās ar jauniešiem no visdažādākajām ES valstīm. Bija arī dažādu rasu pārstāvji,
un man tas bija kas interesants, īpatnējs.
Kad sēdējām lielajā zālē, brīžiem raudzījos apkārt un ... jutos laimīga, patiesi laimīga
un sapratu, ka tiešām nav nozīmes, no kurienes tu esi vai kāds rases pārstāvis tu esi. Tur
mēs visi bijām vienlīdzīgi, mums visiem tika
dota iespēja izpausties.
Mana grupa strādāja pie tēmas par jauniešu radošumu un inovācijām. Man pašai
tomēr nepietika drosmes pacelt roku un skaļi
izteikt, ko iepriekš biju gatavojusi un ko domāju. Tādēļ savas idejas apspriedu ar kādas
citas valsts puišiem, kas sēdēja blakus.
Kad dienas beigās apkopojām dienas garumā paveikto, mums tika dota iespēja izmēģināt arī balsošanas iekārtas.
Patiesu saviļņojumu izbaudīju noslēguma visu ES valstu karogu parādes ceremonijā, kad skanēja ES himna.
Beidzās šī diena, es iesēdos autobusā,
dziļi ievilku elpu, un mani pārņēma miers un
nespēks. Īsajā pārbraucienā pārdomāju dienas notikumus. Sapratu, ka, ja nebūtu braukusi, būtu zaudējusi tik daudz... Kā lai pasaku
paldies tiem, kas atbalstīja, kas bija līdzās...”
Krista Āriņa, 11. kl.

Neatkārtojami krāšņie Ziemassvētku tirdziņi
mūs priecēja gan Strasbūrā,
gan Nirnbergā, gan Prāgā.
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Futbols Salas novadā
2009. gadā Salas novadā aizsākas aktīva
futbola turnīru organizēšana sadarbībā ar Salas
vidusskolas vadību, sporta skolotājiem – Vasīliju Drozdovu, Valdi Konstantinovu un Pēteri
Krastiņu, Salas vidusskolas skolēnu līdzpārvaldi, Salas novada pašvaldību. Nolēmām organizēt, lai dotu iespēju jauniešiem pilnveidot
sevi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
24. maijā radās iespēja redzēt, kā notiek
futbola turnīri Sēlijā. Tad radās doma, kāpēc
gan Salā nevarētu ko tādu?! Nav neiespējami, kopā mēs to varam!.
Man tā bija pavisam jauna pieredze, lai
gan sapratu, ka to spēju izdarīt.
Pirmais futbola turnīrs „Salas Futbola
Kauss” notika 4. jūlijā. To organizējām ar lielu azartu un satraukumu, jo darījām to pirmo
reizi. Sacensībās piedalījās deviņas koman-

das: 4 komandas no Salas, 3 no Jēkabpils
viena no Sēlijas un viena no Daugavpils. Pirmajai reizei tas likās daudz, jo sākumā domājām, ka dažas pieteiksies dažas komandas..
Sacensības notika visu dienu no 11.00 līdz
18.30 Šajā turnīrā 1. vietu izcīnīja daugavpiliešu komanda „Brālēni un CO”.
Pēc pirmajām sacensībām saņēmām atzinības vārdus un interesi par to, vai būs vēl šādi
turnīri. Tas lika aizmirst grūtības un sarūgtinājuma brīžus, kas radās organizēšanas laikā.
Kad izteicu domu, ka esmu gatava organizēt
vēl šāda veida pasākumu, cilvēku atsaucība
bija liela, tika piedāvāta palīdzība un atbalsts.
Arī nākamajās sacensības savu finansiālu
atbalstu sniedza Salas novada pašvaldība.
Nākamajā turnīrā „Salas futbola Kauss
2” piedalījās astoņas komandas.
Šoreiz uzvaru izcīnīja mājinieku komanda „Standarts”.
Ar laiku sapratām, ka nevajag nekādas
lielās naudas, lai noorganizētu šādu pasākumu. Galvenais, lai būtu ieinteresēti cilvēki,
kas to dara.
Abi vasaras turnīri tika spēlēti – divās
apakšgrupas, tad no katras divas komandas,
tad pusfināli A1 spēlē ar B2, A2 spēlē ar B1
un tad par 3. vietu un 1. vietu.
14. novembrī Salā notika telpu futbols
„Salas futbola kauss3”. Piedalījās astoņas
komandas. Šajā turnīrā 1. vietu izcīnīja Salas
komanda „Standarts” , 2.vietu – Jēkabpils
komanda „Bonaparti”, bet 3. vietu Salas ko-

manda „Gazmjasačka”. Turnīrs tika spēlēts
pēc divu mīnusu sistēmas. Par labāko vārtsargu tika atzīts Artūrs Podnieks.Vērtīgākais
spēlētājs – Kaspars Bičols, bet rezultatīvākais
spēlētājs – Juris Rumjancevs.
Par atbalstu šo visu pasākumu tapšanā
vēlos izteikt lielu paldies Aivaram Āriņam, Ingai Āriņai, Sintijai Āriņai, Aināram Asaram,
Unai Kozlovskai, Santai Vilcānei, Katrīnai Puķītei, Ievai Ozoliņai, Zanei Taukulei, Kasparam
Lobeiko, Edmundam Lobeiko,
Kasparam Bičolam Laurim
Beļinskim, Laurim Podniekam,
Jānim Rumjancevam, Gunāram
Vjateram, Aigaram Puidam,
„Swedbank” Jēkabpils filiālei;
avīzei „Jaunais Vēstnesis”. Paldies saku
arī daudziem citiem cilvēkiem par palīdzību vai padomiem. Pateicoties jūsu atbalstam, man, mums visiem tas izdevās.
Secinājām, ka telpu futbols ir skatāmāks
un interesantāks, jo skatītāju bija krietni vairāk kā vasarā. Tāpēc, jau tiek plānots organizēt vēl kādu futbola turnīru telpās. Šobrīd, tas
tiek plānots marta vidū. Bet, protams, tuvojas
vasara un tad jau redzēs, kā būs. Cerams, ka
būs tāda pati atsaucība! Ja kāds vēlas palīdzēt, ieteikt, gaidīšu jūsu vēstules e-pastā
kristaarina@inbox.lv vai zvaniet 29217731.
Gaidām arī sponsoru atbalstu!
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No atsauksmēm par šiem pasākumiem:
Tātad par Salas futbola turnīriem ...Pirmkārt, jau patika, ka vispār tādi turnīri tiek organizēti. Tas ir ļoti labi,
jo tieši jauniešiem ir
kur izskrieties un mazāk domāt par jauniešu
mūsdienu problēmām... Bet nu, atgriežoties
pie turnīriem, tie bija noorganizēti ļoti labi. Ja
arī pirmajā rīkotajā turnīrā r bija šādas tādas
nepilnības, tad jau nākamie, var teikt, ka bija
noorganizēti nevainojami. Organizētājs ir pacenties, viss ir izdomāts līdz pašiem pamatiem. Pat laukumam tika pievērsta liela uzmanība, lai būtu daudzmaz līdzens laukums,
lai pašiem spēlētajiem ir komfortabli spēlēt.
Kas nepatika? Īstenībā nav nekā tāda,
kas nepatika. Vienīgi, varbūt, varētu stingrāk
pievērst uzmanību pie komandu disciplīnas,
kā tās uzvedas laukumā utt. Runa ir tieši par
spēlētajiem, kādas sankcijas piemērot nedisciplinētajiem.
Nākamos turnīrus jau var rīkot augstākā
līmeni, jo kā saka gaiss ir paostīts, kas un kā
ir. Un var droši teikt, ka organizētājam jau ir
visas iespējas noorganizēt turnīrus jau ārpus
Salas. Priecē tiešām tā uzņēmība un mīlestība, kas bija ielikta darba gaitā. Labi vārdi arī
jāsaka palīgiem, bez tiem jau nekur un nekad.
Visvairāk, personīgi man, patika telpu futbola turnīrs un tā shēma, pēc kādas tika spēlēts.
Tas bija kaut kas nebijis un ļoti interesants,
bet vienīgais mīnus bija, tas, ka pirmajai finālistei bija jāgaida apmēram divas stundas līdz
tika spēlēt finālā. Šīs nepilnības nākotnē var
labot. Atļaušos atkārtoties, ka ļoti, ļoti vēlos
vēl tādus turnīrus, jo tie daudz ko dod!
Pēdējais – par tiesāšanu – varētu varbūt uzticēt tiesāt kādam vienam neitrālam tiesnesim,
tas būtu godīgi. Godīgi – turnīri bija uz urrā!
Visu cieņu organizatoram! Ar nepacietību gaidu
nākošos turnīrus, un ceram – ne tikai Salā!
Kaspars Bičols (20)
Man kā cilvēkam,
kuram futbols ir neatņemama dzīves sastāvdaļa,
ir svarīgi, lai tiktu organizēti šādi turnīri arī tepat
Salas ciemā. Par laimi,
ir tāds cilvēks kā Krista,
kura pati savas vēlmes
dzīta uzņēmās šo grūto darbu un veiksmīgi noorganizēja jau 3 “Salas Futbola kausus”! Ar nepacietību gaidu vēl šādus vienas dienas turnīrus!
Domāju, ka nekādu lielu mīnusu nebija, kopumā tas viss, ko paveica Krista un ļoti ceru,
ka veiks to vēl, ir tikai un vienīgi ļoti pozitīvi!
Tas nāk par labu gan sportam, gan sabiedrībai.
Novēlu Kristai arī turpmāk tikpat daudz motivācijas, entuziasma un pacietības! Šādi futbola turnīri tiešām ir vajadzīgi! Paldies Krista
Tev par to!
Lauris Podnieks (17)

Absolvents atgriežas savā skolā
2009. gada 1. septembrī skolā darbu sāka
divi jauni sporta skolotāji: Pēteris Krastiņš un
Indars Mucenieks.
Pēteris Krastiņš ir mācījies Salas vidusskolā, tāpēc bija interesanti uzzināt par viņa
iepriekšējām darba gaitām, atziņas, kas gūtas
mācoties Salas vidusskolā.
• Jūs esat mācījies Salas vidusskolā.
Kādas skolas bez Salas vidusskolas esat
beidzis?
1988. gadā Salas vidusskolā beidzu 9.
klasi (kaut tajā laikā pamatizglītība bija 8
klases). Pēc trīsarpus gadu mācībām absolvēju Mālpils tehnikumu. Uzsākot dienestu
Valsts Policijā absolvēju Policijas skolu, bet
kvalifikācijas celšanai turpināju studijas Latvijas Policijas akadēmijā. Pagājušajā gadā
absolvēju Daugavpils Universitāti un ieguvu
bakalaura grādu pedagoģijā.
• Pirms kļuvāt par sporta skolotāju
strādājāt policijā. Vai Jums patika policista darbs? Kas tieši?
Valsts policijā nodienēju 16 gadus, patika,
ka darbs bija radošs – nav divu vienādu noziedzīgu nodarījumu. Sarunās ar personām bija
jāatrod individuāla pieeja, „kopīga valoda”.
Paralēli dienestam Valsts policijā pēdējos 4 gadus strādāju arī PII „Ābelīte” par
sporta skolotāju.
• Kāpēc izlēmāt mainīt profesiju?
Dienot Valsts policijā biju cieši saistīts ar
sportu – aktīvi startēju dažāda līmeņa sporta
sacensībās, palīdzēju sagatavoties citiem komandas biedriem. Sākoties reformai Valsts
policijā, sapratu, ka „papīru kalni” darbā
mani nesaista, tāpēc izlēmu par labu skolai
,par labu profesijai – sporta skolotājs.
• Kas Jūs pamudināja sākt strādāt Salas vidusskolā?
Laikā, kad bija studiju praksē savā skolā,
no skolas direktores puses izskanēja aicinājums
strādāt Salas vidusskolā. Šo piedāvājumu visu

laiku paturēju prātā, bet galvenais iemesls – aktīvs dzīvesveids kā alternatīvās atpūtas veids,
ko cenšos īstenot arī darbā. Un, protams, sniegt
zināšanas un mācīt skolēnus, radināt aktīvam
dzīves veidam, pilnveidoties tālāk.
• Kas saista sporta skolotāja darbā?
Radoša, pārdomāta pieeja skolēnu vispusīgai apmācībai, lai pierādītu senu patiesību
– „kustība – veselības atslēga”.
• Kādas ir atmiņas par Salas vidusskolu no Jūsu skolas gadiem?
Mācoties Salas vidusskolā, esmu iemācījies gan priecāties par panākumiem, gan
piedzīvojis vilšanās. Uzskatu, ka pēdējie
mācību gadi Salas vidusskolā deva man labu
dzīves skolu tālākajai dzīvei un iemācīja virzīties uz priekšu, nebaidīties, cīnīties par sevi
un ar sevi.
• Kuri bija Jūsu mīļākie mācību
priekšmeti skolā? Kuri nepatika?
Pie mīļākajiem varētu pieskaitīt matemātiku – gan algebru, gan ģeometriju, arī fiziku,
ķīmiju, latviešu valodu, literatūru un, protams
– fizkultūru. Tādi, kas nepatika nebija, ja nu
vienīgi – kora stundas, kaut labprāt dziedāju
zēnu ansamblī un darbojos teātrī.
• Ko Jūs tagad vēlētos mainīt skolas
ikdienā?
VIENNOZĪMĪGI – ieviest skolēniem
noteiktas kārtības formas tērpus (lietišķu
apģērbu), jo cilvēka apģērbs un izskats psiholoģiski disciplinē un nosaka saistības pret
apkārtējo vidi.
• Jūsu novēlējums Salas vidusskolas
skolēniem un skolotājiem?
Sapratni un rast dialogu skolotājam ar
skolēnu, skolēnam ar skolotāju, jo, izprotot
problēmu, diskutējot varam rast risinājumu.
Paldies par interviju! Vēlam Jums
veiksmi un realizēt visas ieceres!
Salas vidusskolas 11. klases skolnieces
Annija Kakarāne, Iluta Krustiņa

Zvirbuļi sniegputenī

5. – 6. klašu grupā
1. vieta Madarai Briškai
2. vieta Samantai Martuženokai
3. vieta Diānai Kurlovičai, Neldai Deglei

Snieg tik neprātīgi balti... Patiešām snieg,
bet Salas vidusskolā ir salidojuši zvirbuļi.
29. janvārī Vecās skolas zālē notika ikgadējais skatuves runas konkurss “Zvirbulis’’.
Lai gan šogad skolas talantīgie runātāji nedosies tālāk iekarot slavas virsotnes valstī, mūsu
skola ir saglabāja šo tradīciju. Šajā dienā kopā
pulcējās 35 talantīgi 5. – 12. klašu jaunieši.
Dalība konkursā ir lieliska iespēja pilnveidot
savas runāt prasmes, pavērot savu skolasbiedru sniegumu un izbaudīt dzejas burvību.
Neparastu sniegumu parādīja 10. klases
skolēnu grupa, kas savas latviešu valodas
skolotājas Intas Kozlānes vadībā izveidoja
dzejas kompozīcijas priekšnesumu.
Visi priekšnesumi bija lieliski, taču kompetenta žūrija (Iveta Martinsone – sākumskolas skolotāja, Kristīne Negruca – Salas KN
darbiniece, Lauma Ziediņa – Salas vidusskolas absolvente, DU studente, Toms Kozlāns
– Salas vidusskolas 12. klases skolnieks) atzīmēja vislabākos:

7. – 9. klašu grupā
1. vieta Valdism Vizulim
2. vieta Ričardam Turlajam
3. vieta Zanei Taukulei, Lindai Matiko
10. – 12. klašu grupā
1. vieta Lindai Jablonskai
2. vieta Lienei Krumiņai, Raivim Libertam
3. vieta Ancei Ločmelei, Artūram Daņiļēvičam, Jānim Briškam.
Paldies latviešu valodas skolotājām Intai
Kozlānei, Anitai Zvirgzdai, Valdai Dubkevičai par ieguldīto darbu gatavojot mūs konkursam. Savukārt, skolas bibliotekārei Edītei
Kakarānei – par lielisko iespēju piedalīties
skolas „Zvirbulī”!
Salas vidusskolas 10. klases skolniece
Liene Krūmiņa
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APSVEIKUMI, SLUDINĀJUMI, LĪDZJŪTĪBAS
PASĀKUMI Salas kultūras namā aprīlī, 2010
Datums

Pasākums

04.04.10.
Plkst.12.00

„Raibi raibās Lieldienas”

16.04.10.
Plkst.18.00

Marta jubilāri
Lai zvaigžņu vēji vējo,
Lai rožu birzis dīgst,
Lai Piena Ceļa krējums
Jums kausos neizsīkst!
Daudz rožu un daudz dziesmu,
Un mīlestības daudz!
(B. Martuževa)
60 gadi
Hugo STRINA
65 gadi
Dzintars BERKMANIS
Irēna Gene KOLODINAITE
Natālija AUZENBERGA
Rasma ČORNĀ
Staņislava DERICĀNE
Alma GRANTIŅA
Silvija KRUKOVSKA
Jevgenija MELBĀRZDE
Inta RUBĪNA
Gunta VĀRGULE
70 gadi
Ilga LENCBERGA
Rita BUŠA
Andrejs EGLĪTIS
Ilga KRASOVSKA
75 gadi
Zinaida AUZIŅA
Antoņina IVANOVA
Marta VANAGA
Jevgeņijs TIHOMIROVS
Vitalists VIZULIS
80 gadi
Dainis LISMANIS
Ilga MEŽANCE
85 gadi
Alma ŠĀVĒJA

8

Salas kultūras nama
bērnu vokālā ansambļa „Stīga” koncerts
„Skani dvēselītes stīga, un ap mani zelta jostu sien”
Ieeja: brīva

Pavasara pasākumi
Sēlpils pagasta
kultūras namā

ü Katru pavasari sirmais bērzs
Daugavas stacijā 25. martu sagaida
ar divējādām izjūtām. Tā ir gan dabas
atmodas diena, gan sāpīgu atmiņu
diena. Arī šogad tas sagaidīs visus, kas
piemiņas brīdī plkst.14.00, atcerēsies
baigo 1949. gada pavasari.

Novadā dzimuši:
Brīnumu pasaulē neesot...
Bet kā gan citādi nosaukt tevi?
Brīnums uz mūžu man rokā dots –
Mirklis, kas pelēkos rudeņos nevīst...
(D. Avotiņa)

ü

27. marts – Teātra diena
Sēlpils amatierteātris aicina uz
pirmizrādi
E. Zālīte „Maldu Mildas sapņojums”
(3 cēlieni).
Ieeja par ziedojumiem.
Pēc izrādes diskoballe, ieeja Ls 2,00.

ü 4. aprīlī plkst. 13.00
Pie Sēlpils kultūras nama
„Lieldienu iešūpošana”:
* olu meklēšana, ripināšana,
kaulēšanās;
* lieldienu zīmējumu konkurss;
* šūpošanās
ü 1. maijā plkst.11.00
Pie Sēlpils kultūras nama
Tautas spēle „Mučkas”
ü

8. maijā plkst. 20.00
„Ar dziesmu pa dzīvi” – sieviešu
vokālajam ansamblim „Lira” – 50
Zelta kamolā ietīti gadi, dziesmas,
notikumi, dažādas tradīcijas. Aicinām
uz šo muzikālo atmiņu pasākumu visus,
kam bija radoša sadarbība ar ansambli –
vadītājus, dziedātājas. Gaidām ikvienu,
kam ir tuva un mīļa dziesma.

Izdevējs: Salas novada pašvaldība.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild rakstu autori.
Iespiests: SIA “Erante”, Jēkabpilī, Brīvības ielā 212, tālr. 65230116.

Linards VALAINIS
(09.02.2010.)
Eduards Visvaldis BREMZE
(19.02.2010.)
Endija MEĻKO
(23.02.2010.)

Novadā miruši:
Noriet saule vakarā.
Meža galus zeltīdama.
Noslīgst klusi sirmā galva.
Saules ceļu aiziedama.
(Latv. t. dz.)
Janina IKAMIENE
(25.01.1929. – 12.02.2010.)
Anna STALIDZĀNE
(22.10.1916. – 20.02.2010.)
Arvīds AVOTIŅŠ
(01.10.1925. – 24.02.2010.)
Elza SAULĪTE
(01.04.1929. – 04.03.2010.)
Jegors DMITRIJEVS
(05.05.1927. – 14.03.2010.)

